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1 Základní údaje 

1.1 Identifikační údaje 

Název akce: Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-
Veselsko,  
Koncepce boje se suchem 

 
Kraj:     Zlínský 
 
ORP:     Uherské Hradiště 
 
Obce: Hluk 
 
Investor/Objednatel: Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový 

rozvoj zájmové oblasti 
     Panský dvůr, náměstí Míru 664,  

698 01 Veselí nad Moravou 
     IČO: 70926140 
 
Zastoupen:    JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

předseda 
 
Kontaktní osoba:   Mgr. Magdaléna Čajková 

manažerka Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 
     tel.: 603 447 192 
     email: mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz 
 
Stupeň projektové dokumentace: Studie 
 
Odvětví stavby:    Vodní hospodářství 
 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
     Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
     Divize 06 
     IČO: 47116901 
 
Kontaktní osoba - projektant:  Ing. Lukáš Smelík, Ph.D.  
     tel.: 607 858 658 
     e-mail: smelik@vrv.cz 
 
Odpovědný projektant:   Ing. Pavel Menhard  
     tel.: 257 110 289 
     e-mail: menhard@vrv.cz     
  

mailto:mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz
tel:257110289
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1.2 Předmět zpracování 

1.2.1 Koncepce boje se suchem  

Koncepce boje se suchem se zaměřuje na zlepšení celkové situace se suchem, respektive  
s nedostatkem vody. Koncepce vychází z popisu stávající situace a nalezení problematických otázek 
k řešení, které se zaměřují na nedostatek vody a prognózy vývoje problematiky sucha do budoucna. 
Celkově tato koncepce bude sloužit jako SWOT analýza studovaného území. Koncepce respektuje Plány 
dílčích povodí. 
 

1.2.2 Struktura koncepcí 

Koncepce obsahuje tyto základní části:  

- popisná - charakterizuje zkoumané území s důrazem na popsání problematiky, 
- analytická - definice a analýza řešených problémů daného odvětví v obci, 
- návrhová - vize a strategické směřování obce, doporučení k řešení konkrétní situace. 

 
Pro sestavení návrhové části koncepce byl proveden: 

- rozhovor s politickou reprezentací úřadu - starosta, místostarosta, 
- rozhovor s vybranými zastupiteli (minimálně 4 zastupitelé),  
- dotazníkové šetření veřejnosti formou otázkových formulářů (papírově, elektronicky). 

 
V průběhu tvorby strategických dokumentů byla provedena dvě veřejná projednávání s prezentací 
rozpracovaného koncepčního řešení, ve kterých měla možnost široká odborná a laická veřejnost, volení 
zástupci obcí a zástupci veřejné správy vyjádřit ve fázi přípravy své návrhy a připomínky a vzájemně je 
vykomunikovat.  
 
Výstupem koncepce je: 

- tento dokument, 
- stručná verze nově zpracovaných dokumentů na webové stránce obce, 
- proškolení klíčových pracovníků úřadu (starosta) a vybraných zastupitelů na téma tvorby, 

využívání a aktualizace nově vytvořených koncepcí v rozsahu jednoho dne. 
 
Koncepce byla projednána na zastupitelstvech obcí. Zastupitelé schválili nové koncepční dokumenty 
jako základní plánovací dokumenty obce a nástroje pro řízení rozvoje obce v uvedených oblastech. 
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2 Základní popis území  

2.1 Vymezení řešeného území 

Město Hluk se nachází jižně od Uherského Hradiště mezi řekou Moravou a Bílými Karpaty. Počet 
obyvatel s trvale hlášeným pobytem byl zjištěn od Českého statistického úřadu (ČSÚ) [M6]. Rozsah 
nadmořských výšek byl stanoven na základě Digitálního modelu reliéfu 5. generace [M7]. 
 
Kraj: Zlínský 
ORP: Uherské Hradiště 
Katastrální území: Hluk 
Počet obyvatel k 1.1.2022: 4 249 obyvatel 

 
Obr. 1 Vymezení řešeného území 

2.2 Charakteristika území 

Jedná se o údolí rozdělené tokem Okluky na severní a jižní část. Severní část tvoří 4 údolí - Padělský 
potok, bezejmenný tok, Starohorský potok a Žabínek. Jižní část tvoří 4 údolí - Loskový járek, 
bezejmenný přítok, Boršický potok a jeho přítok. Sklonitost terénu je zobrazena na následujícím 
obrázku [M8] a pohybuje se na obdělávaných plochách do 10 %, v lesích a výjimečně i na obdělávaných 
plochách i přes 20 %. Nejsklonitější území (oblasti v mapě níže) se nachází: 

• v zalesněných oblastech zvaných Staré hory, Nad Starými h., Liščí h., Štěpnice, Pod boudou, 

• v oblasti zvané Panské rybníčky, 

• nad koupalištěm a stadionem, 

• v oblasti zvané Chmelnice a Losky (Loskový járek), 

• východně od Kobylí hlavy k Poštárovému járku, 

• kolem Boršického potoka pod Babí horou. 
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Obr. 2 Morfologie území 

Rozsah nadmořských výšek byl stanoven na základě Digitálního modelu reliéfu České republiky 5. 
generace - DMR 5G [M7], který představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného 
zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné síti bodů o 
souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po 
vyrovnání (Bpv). Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu 
území České republiky. DMR 5G vznikl v roce 2016 a úplná střední chyba výšky je 0,18 m v odkrytém 
terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. 
 
Plocha území obce: 2 839,2 ha 
Nadmořská výška: minimální - 204 m n.m. 
 průměrná - 265 m n.m. 
 maximální - 374 m n.m. 

2.3 Terénní průzkum 

Podstatným předpokladem správných analýz a návrhů koncepce je provedení detailního terénního 
průzkumu území obce. Byla vytipována místa, na která bylo potřeba se intenzivněji zaměřit. Ty 
vycházely z následujících podkladů: 

- záměry uvedené v územním plánu, 
- problémy identifikované v rámci diskuse s: 

o politickou reprezentací obce, 
o veřejností, 
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- erozní ohroženost území, evidované erozní události, 
- kritické body - verifikace v terénu, 
- nalezení zmínek po erozi půdy po přívalových deštích proběhlých během řešení projetu, 
- nalezení prvků meliorací, 
- výstupy studií odtokových poměrů, 
- průběžné výstupy z komplexních pozemkových úprav, 
- realizované stavby k tématu boje se suchem, přívalovými srážkami, protipovodňovými 

opatřeními a hospodaření s vodou, 
- stav vodních toků, nádrží, mokřadů, 
- historické mapy - stabilní katastr, letecké snímky atd., 
- aj. 
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Obr. 3 Témata k řešení v Hluku 

 
Výstupem je mapa podnětů k ověření v terénu. Podněty byly rozděleny do témat a barevně rozlišeny. 
Terénní průzkum v Hluku byl proveden dne 23. června 2022. Pořízené fotografické materiály byly 
využity k verifikaci analýz a návrh opatření. Místa a směry pořízení fotografií jsou uvedeny na obrázku 
níže. 
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Obr. 4 Místa navštívená během terénního průzkumu v Hluku 
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3 Analýza území 

3.1 Vodní toky 

3.1.1 Stav vodních toků 

Tab.  1 Vodní toky ve městě Hluk 

Název toku IDVT Správce toku 
Staničení v 
intravilánu 

Staničení v katastrální 
územím 

Okluky 10100150 Povodí Moravy, s.p 13-16 11,9-17,6 

Boršický potok - Lesy ČR, s.p. - 0-5,9 

Loskový járek - Povodí Moravy, s.p - 0-1,7 

Padělský potok - Lesy ČR, s.p. 0-0,7 0-3,2 

Starohorský potok - Povodí Moravy, s.p 0-0,5 0-2,5 

Žabínek - Povodí Moravy, s.p 0-0,8 0-2,4 

Kráčínek - Povodí Moravy, s.p - 0-2,4 

Poštárový járek - Povodí Moravy, s.p - 0-1,9 

Bezejmenný tok - Povodí Moravy, s.p - 0-1 
 

 
Obr. 5 Základní typy opatření ve městě Hluk 

3.1.2 Říční povodně 

Hlásné profily a jejich kategorie 
Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic - hlásných profilů. Hlásný 
profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu vodních stavů. Hlásné profily na tocích 
jsou dle významu 
a provozovatele rozděleny do tří kategorií A, B, C. 
Soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, je tvořen vybranými limnigrafy, 
vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. 
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Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ a vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, 
s.p. 
Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí. 
Doplňkové hlásné profily kategorie B doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu 
provozuje po dohodě ČHMÚ nebo správce povodí, ostatní provozují místně příslušná města, 
Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro 
své potřeby města nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a 
za povodně podle potřeby. 
Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky 
vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením 
(1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu 
kategorie C zajišťuje jeho provozovatel. Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují města nebo 
vlastníci ohrožených nemovitostí. 
Téměř všechny hlásné profily kategorie A, B jsou vybaveny automatickým přenosem dat. Nově 
instalované profily C mají zpravidla také online měření hladiny. 
Před vyhlášením stupňů povodňové aktivity na základě online měření z hlásných profilů je nutné se 
přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, 
ledovou zácpou a podobně a tu podle možnosti odstranit. 
V řešených obcích se nachází se nachází pouze hlásné kategorie C. 
 
Hlásný profil - Hluk (Okluky) 

• Tok     Okluky 

• Kategorie    C 

• GPS     48.9835608°N, 17.5340656°E 

• Číslo hydrologického pořadí  4-13-02-0050-0-00 

 
Obr. 6 Hlásný profil Hluk 
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Obr. 7 Hlásné profily ve městě Hluk 

 
Záplavové území: 
Město Hluk leží v záplavovém území toku Okluky. Rozlivy toku Okluky jsou patrné z Obr. 8. 
Rozlivy daného toku ohrožují následující objekty: 
 

 
Obr. 8 Záplavové území města Hluk 
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Povodňový plán obce: 
Tab. 1 Ohrožené objekty ve městě Hluk dle povodňového plánu města 

Název Tok Umístění Od [ř.km] Do [ř.km] 

ČOV - Hluk Okluky levý břeh 13.400 13.500 

Sběrný dvůr Okluky oba břehy 13.855 13.742 

ulice Antonínská Okluky pravý břeh 14.277 13.926 

ulice Družstevní II. Okluky levý břeh 14.306 14.248 

Ulice Antonínská, Družstevní I Okluky pravý břeh 14.431 14.260 

Ulice Rajčovna, Družstevní Okluky pravý břeh 14.431 14.260 

Ulice Družstevní, Okluky Okluky pravý břeh 14.492 14.292 

 
Historické povodně: 
V dostupných materiálech nebyly dohledány žádné historické povodně ve městě Hluk.  

 

3.2 Nádrže a mokřady 

Tab.  2 Nádrže ve městě Hluk 

ID Hráze Název hráze Tok Plocha [m2] 

413020060002 Dílce Boršický potok 110334 

413020060005 - Boršický potok 4288 

413020060001 - Boršický potok 2739 

413020060006 - Boršický potok 5803 

- Pold Žabínek Žabínek - 

413020070002 - - 415 

413020070001 - - 404 
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Obr. 9 Umístění vodních nádrží ve městě Hluk 

 

3.3 Zemědělské hospodaření 

3.3.1 Hospodařící subjekty 

Na území obce hospodaří celkem 17 zemědělských subjektů (evidovaných v LPIS) na 1 724 ha pozemků 
(100 %). Dominantním uživatelem v LPIS evidované zemědělské půdy v obci je Dolňácko, a.s. se sídlem 
v Hluku, které ve správním území obhospodařuje 1 145 ha (66,4 %) zemědělských pozemků převážně 
orné půdy ve střední a jižní části obce. Druhým největším zemědělským subjektem v obci s 326 ha 
(18,9 %) je Nový Dvůr Kunovice, a.s. se sídlem ve Vlčnově, který obhospodařuje taktéž převážně ornou 
půdu severně od zástavby. Ostatní zemědělské subjekty dle LPIS nepřesahují 40 ha pozemků, jsou to 
např. Antonín Mitáček (40 ha, 2,3 %), Vinohradnictví Hluk s.r.o. (40 ha, 2,3 %, ovocné sady a vinice 
v lokalitách Štěpnice a Vinné hůry), Antonín Mitáček (40 ha, 2,3 %, v okolí zástavby), Antonín Tykal 
(40 ha, 2,3 %, západně od zástavby), Hana Minaříková (36 ha, 2,1 %), Michal Minařík (36 ha, 2,1 %), Vít 
Uhlíř (34 ha, 2,0 %), Zdeněk Tykal (10 ha, 0,6 %). Ostatní uživatelé mají pod 10 ha – viz tabulka a mapka. 
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Tab. 2 Zemědělské subjekty evidované v LPIS hospodařící na správním území obce. 

Obchodní název 
hospodařícího subjektu 

ID 
sub. 

Orná 
půda, 
úhor 

Travní 
porosty 

Ovocné 
sady a 

trv. kult. 
Vinice Ostatní Celkem 

ha ha ha ha ha ha % 

Dolňácko, a.s. 1258 1 078,10 67,12    1 145,21 66,4 

Nový Dvůr Kunovice, a.s. 91797 311,85 5,24 9,30   326,39 18,9 

Antonín Mitáček 98429 37,41 1,90 0,58   39,89 2,3 

Vinohradnictví Hluk s.r.o. 99718  0,16 22,51 16,95  39,61 2,3 

Antonín Tykal 1506 39,57     39,57 2,3 

Hana Minaříková 49282 4,23 31,85    36,07 2,1 

Michal Minařík 70344 26,64 9,07    35,72 2,1 

Vít Uhlíř 98494 32,92 1,24    34,16 2,0 

Zdeněk Tykal 84706 10,12     10,12 0,6 

Farma-Bobík s.r.o. 76403 1,73 4,65 0,42  0,05 6,85 0,4 

Arcibiskupské zámecké 
víno Kroměříž, s.r.o. 

72000    6,34  6,34 0,4 

Lukáš Šimčík 68231 1,23     1,23 0,1 

Josef Hlucký 62330 0,61 0,13 0,45   1,20 0,1 

Helena Smetanová 63628 1,03     1,03 0,1 

Martin Lekeš 67305  0,13 0,61   0,73 < 0,1 

Ostrožsko, a.s. 1263 0,10     0,10 < 0,1 

Vít Kohutič 1368 0,02     0,02 < 0,1 

Celkem  1 545,56 121,49 33,87 23,29 0,05 1 724,24 100,0 
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Obr. 10 Nejvýznamnější zemědělské subjekty evidované v LPIS hospodařící na správním území obce. 
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3.3.2 Zemědělské kultury LPIS 

Vyhodnocením rozsahu zemědělské půdy evidované v LPIS (2022) lze na správním území obce 
identifikovat 1 724 ha zemědělských ploch (100 %), z toho 1 544 ha orné půdy (90 %). Zhruba 122 ha 
(7 %) tvoří sporadicky se vyskytující rozptýlené travní porosty. Vinice a ovocné sady mají téměř shodně 
23 ha (1,4 %), vyskytují se v severní části obce, západně a severně od zástavby, pod lesem. Vinice v trati 
Vinné hůry jsou vysázeny na terasách. 
Z leteckých snímků je zřejmé, že v LPIS je evidovaná většina zemědělských ploch, s výjimkou drobných 
zahrad v intravilánu a třech rozsáhlejších lokalit – záhumenek v okolí zástavby, na severu a jihozápadě, 
severně pod lesem v lokalitě Staré hory a v jihovýchodním cípu v lokalitě Panská Babí hora pod Babí 
horou, kde se střídají pásy drobných sadů (odhadem 80 %), vinic, luk, políček a neplodné půdy, zhruba 
60 ha zemědělských ploch. Ve všech případech se jedná o drobné parcely v drtivé většině zatravněné 
nebo se zatravněným meziřadím, případně střídáním různých kultur, tedy bez významného erozního 
ohrožení. 
 
Porovnáním kultur v LPIS roku 2015 (zhruba období zpracování Strategie ochrany před negativními 
dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice) a 2022 se dají zjistit 
rozdíly na 44 lokalitách, z nichž pouze 4 lokality nejsou zanedbatelného rozsahu způsobeného drobnou 
úpravou hranice půdního bloku. Jedná se o číst bloku orné půdy DPB 4302/1 na Kobylí hlavě, který byl 
v minulosti zatravněný, opačný případ – zatravněný DPB 2201/6 u solární elektrárny, který byl 
v minulosti zorněný, zatravnění původně zorněné nivy Okluky (DPB 5101/2, 5101/3, 5106/9) a 
zatravnění DPB původně zorněného DPB 4912/3 u průmyslového areálu. Rozsáhlé DPB 5905/2 a 
2902/2 byly rozděleny dvěma travnatými pásy (v rámci dodržení nařízení DZES 7d). S výjimkou případu 
zornění se míra erozního ohrožení po změně kultury nezvýšila, naopak došlo k eliminaci smyvů, a i 
v uvedeném jednom případě nedošlo k dramatické změně erozního ohrožení.  
 

 
Obr. 11 Zastoupení zemědělských kultur v LPIS 2022. 
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Obr. 12 Zemědělské kultury v LPIS 2022 a nesoulad s evidencí KN. 

 
Porovnáním druhu pozemku v KN a současné kultury v evidenci LPIS, z hlediska potenciálního erozního 
ohrožení významných rozdílů v evidenci orné půdy, travních porostů a trvalých kultur, můžeme 
identifikovat rozdíly v hospodaření proti evidovanému stavu. V případě území Hluku je 
nejmarkantnějším rozdílem lokalita Horní louky, která je v KN celá evidovaná jako TTP, ale je zorněná. 
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V mnohem menším měřítku tato situace nastala i na bloku pod Kobylí hlavou. Častější je opačný případ, 
kdy pozemky evidované jako orná půda jsou zatravněné, tato situace nastala v nivách Boršického 
potoka a Okluky, na svahu Kobylí hlavy, západně nad zástavbou a v lokalitě Kráčinky naproti terasám. 
Ostatní změny jsou výjimečné, např. evidovaný blok orné půdy v lokalitě Husí hora využívaný jako 
vinice.  
 
 

3.3.3 Erozní ohrožení 

Erozní ohrožení vodní erozí 
V území je vysoké zastoupení orné půdy (viz předchozí kapitola), průměrná velikost dílu bloku orné 
půdy je 14 ha, nicméně v území se nachází 7 DPB o výměře nad 50 ha a celkem 18 DPB nad 30 ha, 
přičemž tyto bloky zaujímají drtivou většinu území. 
Rozsáhlé bloky jsou kvůli nařízení DZES 7d, které omezuje nepřerušenou plochu jedné plodiny na max. 
30 ha, dále rozčleněny na dílčí parcely oseté různými plodinami. Členění travnatými pásy je realizováno 
pouze ve dvou lokalitách na pozemcích uživatele Nový Dvůr Kunovice, a.s. 
S výjimkou ploché lokality Rybník na jihovýchodě je území svažité a členité, s dlouhými svahy, běžně 
350 m, ale v některých případech až 800 m (rozdělení travnatými pásy odtok může zpomalit, nikoli však 
zastavit). Sklony orné půdy v jižní části do 6 %, lokálně (Horní louky, pod Babí horou) až 15 %. V severní 
části se sklony v rámci bloků rychle mění, dosahují až 15 %. 
 
Pro základní přehled o erozním ohrožení povrchovým odtokem lze využít registr půdních bloků LPIS, 
který v atributové informaci obsahuje identifikaci plošného erozního ohrožení (silné, mírné, bez 
ohrožení) vztaženou na celý díl půdního bloku dle zastoupení erozně ohrožených ploch a míry ohrožení. 
Dále obsahuje vrstvu odtokových linií a odtokových linií s kritickou délkou. Na základě těchto informací 
dochází k úpravě hospodaření na pozemku, aby byly dodrženy podmínky čerpání přímých podpor 
(vyloučení určitých plodin z osevu, přerušení odtokové linie travnatým pásem apod.). 
 
Z důvodu porovnání s historickým stavem bylo erozní ohrožení plošným povrchovým odtokem 
přepočítáno s využitím modulu USLE 2D a rovnice Wischmeier-Smith pro průměrnou plodinu 
odpovídající klimatickému regionu a stav bez realizace speciálních protierozních opatření, tak aby bylo 
možné nastavit vhodná pravidla hospodaření a půdoochranných opatření. Výsledkem je bezešvá 
rastrová vrstva v rozlišení 5x5 m vyjadřující dlouhodobou ztrátu půdy povrchovým odtokem v t.ha-

1.rok-1. Výpočet byl proveden pro historický stav v roce 2015 (na základě LPIS a rozložení pozemků 
z roku 2015) a pro současnost (na základě LPIS v roce 2022). Výchozími podklady byly digitální model 
4. generace (DMR 4G), registr půdních bloků LPIS (2015, 2022) a bonitované půdně-ekologické 
jednotky (BPEJ). 
Erozní ohrožení v drahách soustředěného odtoku (DSO) bylo vyhodnoceno na základě akumulace 
odtoku a erozních projevů na leteckých snímcích. Byly identifikovány erozně ohrožené DSO různé míry 
ohrožení, od výrazných po nevýrazné, zakresleny byly ty významnější. 
 
Na základě LPIS i výpočtů lze říci, že rozsahem i hodnotami smyvu výrazné erozní ohrožení s výskytem 
silně erozně ohrožených ploch a četných DSO je v severní části území, severně a západně nad 
zástavbou, kde se nacházejí rozsáhlé plochy silně erozně ohrožených půd (např. DPB 3906/1, 4909/1, 
5005/7, 5005/3, 3905/7) ohrožené kombinací vysokých sklonů a délkou svahu, nebo DPB 6901/3, 
6001/7, kde je ohrožení především na svazích výrazných DSO. Odtok probíhá převážně do místních 
vodotečí, které nicméně následně protékají zástavbou. 
V jižní části území je ohrožení spíše střední, silné jen lokálně (zmiňované svahy Babí hory, Horní louky, 
Nadlučí, svah nad Loskovým járkem). Odtok neohrožuje zástavbu. 
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DSO v severní části jsou převážně výrazné, na DPB 5003/1 a 5005/5 s plochými svahy paralelní a 
nevýrazné, v jižní části území jsou ohrožené DSO spíše sporadické a nevýrazné. Překvapivě jsou na 
leteckých snímcích viditelné erozní projevy v DSO jen velmi zřídka – viz mapka. 
Erozní ohrožení na drobné držbě (zahrady, záhumenky, drobná držba mimo LPIS) nebylo kalkulováno, 
vzhledem k charakteru pokryvu lze usuzovat na minimální hodnoty i v případě, kdy se pozemky 
nacházejí na svazích, neboť meziřadí trvalých kultur je zatravněno a většinu ostatních ploch zaujímají 
travnaté plochy či malá políčka střídající se s nimi. 
Změny v erozním ohrožení v roce 2015 a v současnosti jsou jen lokální, odpovídají změnám kultur. 
Většinou se jedná o výrazné snížení erozního ohrožení v lokalitě z důvodu zatravněn, v jednom případě 
(Kobylí hlava) došlo naopak ke zornění, nicméně zvýšení ohrožení je v místě jen mírně vyšší. 
 
Na stránkách monitoringu eroze (me.vumop.cz), kde jsou evidované nahlášené erozní události, není 
evidovaná žádná erozní událost (což nemusí znamenat, že v území k žádné nedošlo). Nejbližší událost 
je evidovaná za Oklukou ve Vlčnově, ta je z roku 2013 a týkala se plošné eroze na DPB 1102/1, bez vlivu 
na řešené území. 
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Obr. 13 Erozní ohrožení povrchovým odtokem v ploše i v DSO. 

 
Erozní ohrožení větrnou erozí 
Potenciální erozní ohrožení větrnou erozí na základě půdních a klimatických faktorů vyhodnotil 
VÚMOP Praha, přičemž zařadil půdní bloky LPIS do jedné z šesti kategorií ohrožení, od 
neohrožených/nehodnocených, přes půdy náchylné, mírně ohrožené, ohrožené, silně ohrožené až po 
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půdy nejohroženější větrnou erozí. Na základě dalších vlastností území, především nepřerušené délky 
bloku ve směru převládajících větrů a účinnosti vegetačních bariér na proudění větru byly provedena 
syntéza vrstev a vygenerována mapa celkového ohrožení větrnou erozí. 
 
Zjednodušeně se dá říci, že čím jižněji, tím vyšší potenciální ohrožení větrnou erozí (na základě půdních 
a klimatických faktorů) – na severu jsou půdy náchylné a mírně ohrožené, stejně jako ve střední části, 
kde začínají převažovat mírně ohrožené, kolem jižní hranice se pak vyskytují půdy ohrožené a silně 
ohrožené. Syntetický ukazatel je směs půd různého typu ohrožení, různého typu krytí před větrem a 
různých délek bloků ve směru převládajícího proudění: střed území v okolí zástavby zaujímají půdy 
náchylné či mírně ohrožené, nechráněné, ale z hlediska délky v limitu, na ně navazují půdy náchylné, 
nechráněné a příliš dlouhé a jih zaujímají půdy ohrožené a silně ohrožené, nechráněné, v limitu i příliš 
dlouhé – viz mapka. 
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Obr. 14 Ohrožení větrnou erozí. 
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3.4 Lesy 

Lesní plochy zaujímají 581 ha (20 %) správního území obce Hluk (evidence KN). 
Lesy v obci patří do Přírodní lesní oblasti PLO 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy, která je 
charakteristická zachováním rozsáhlých lesních celků s původní dřevinnou skladbou s vysokou 
biodiverzitou a ekologickou hodnotou. 
Lesy jsou rozděleny do tří kategorií podle jejich převažujícího poslání (plnění funkcí). V zákoně 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se v § 6 lesy člení podle převažujících funkcí na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy 
hospodářské. Z uvedených kategorií lesa jsou v území zastoupeny prakticky jen lesy hospodářské, 
nicméně se podél společné hranice s Boršicemi u Blatnice vyskytuje i pás lesa (alej) zvláštního určení 
se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou. 
Hrubý přehled o složení lesa může podat Mapa krajinného pokryvu (součást výstupů pracoviště 
fotogrammetrie a DPZ Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů), která vznikla automatizovanou 
identifikací základních kategorií krajinného krytu (landcover) na území ČR z družicových snímků ESA 
Sentinel-2 v roce 2015. Primárním účelem bylo rozlišení listnatých a jehličnatých porostů uvnitř 
kategorie Les. Dále se zde vymezují mladé porosty do 8 metrů výšky (dřeviny není možné spektrálně 
odlišit) a dřevinná vegetace mimo kategorii Les. Z analýzy vyplývá, že z analyzované kategorie typu Les 
(do které byly zařazeny i plochy mimo PUPFL, pouze s charakterem lesa) tvoří 22 % vzrostlé jehličnaté 
stromy, 69 % vzrostlé listnaté stromy a 16 % stromy mladé, bez rozlišení. Zbytek jsou drobné dřeviny 
mimo kategorii Les (viz mapa). 
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Obr. 15 Kategorie landuse typu Les. 
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3.5 Ochrana přírody 

3.5.1 Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality 

Jedná se o významná území z hlediska ochrany přírody, která se řídí plány péče a souhrny 
doporučených opatření. Pro ZCHÚ (maloplošná i velkoplošná) a EVL v řešeném území je zásadní vhodný 
způsob obhospodařování území. 
Dle dat AOPK se v území nacházejí tři evropsky významné lokality (EVL) soustavy NATURA 2000: EVL 
Babí hora, které zahrnuje i přírodní památku Babí hora, EVL Kobylí hlava s přírodní rezervací Kobylí 
hlava a severním cípem zasahuje z Blatničky i EVL Jasenová. 
PR Kobylí hlava pod stejnojmenným vrcholem tvoří teplomilná doubrava s ojedinělým zachovalým 
zbytkem původních kavylových stepí. 
PP Babí hora pod vrcholem Babí hory tvoří zachovalé stepní louky a bývalé pastviny na mírných svazích 
s převážně jihozápadní expozicí a výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů. 
Předmětem ochrany PP Okluky nacházející se nad stejnojmenným tokem je přirozený výchoz slínů 
v rámci magurského flyše v levém nárazovém břehu a korytě potoka. PP Pod Husí horou nedaleko tvoří 
část umělého zářezu silnice o délce asi 35 m s maximální výškou 3 m, který představuje významný 
geologický odkryv hluckých vrstev, nejstarších sedimentů bělokarpatské jednotky. 
 

3.5.2 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů s národním významem, biotopy vybraných zvláště 

chráněných druhů velkých savců, přírodní biotopy 

Uvedené jevy/hodnoty jsou podstatné pro udržení populací druhů v naší krajině. Ačkoli nejsou přímo 
ukotvené v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, týkají se zajištění § 5 
odst. 1 (Obecná ochrana rostlin a živočichů) nebo § 49 a § 50 (Základní podmínky ochrany zvláště 
chráněných rostlin a živočichů). 
Dle dat AOPK se v území vyskytuje 7 lokalit výskytu zvláště chráněných druhů s národním významem. 
V rámci EVL Jasenová jsou to hrachor panonský, rudohlávek jehlancovitý a krtičník jarní, v rámci EVL 
Babí hora žluťucha jednoduchá svízelová a hrachor panonský (2 lokality) a v rámci EVL Kobylí hlava 
kavyl tenkolistý.  Jedná se o ohrožené chráněné druhy úzce vázané na biotopy, jejichž územní 
identifikace je důležitá pro územní plánování a rozhodování v území. 
Pro velké savce byly AOPK ČR vymezeny tzv. biotopy vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
pro zajištění rozmnožování a migrace. V řešeném území odpovídá migrační koridor lesnímu komplexu 
na severu, s částečně funkčním a nefunkčním napojením západním a východním směrem (uvažované 
napojení prochází přes rozsáhlé polní tratě bez kompaktního dřevinného porostu.   
 

3.5.3 Mokřady a prameniště  

V souvislosti s potřebou zvýšení adaptace krajiny na změny klimatu je podstatná ochrana a podpora 
vodních a mokřadních ekosystémů. Obzvláště zranitelné jsou prameniště a mokřady, nejen z hlediska 
klimatických změn, ale i přímých antropogenních vlivů – zastavění, zemědělská činnost (zornění, 
znečištění). 
AOPK ČR identifikoval mokřady lokálního, regionálního a národního významu. V obci se nachází mokřad 
regionálního významu „Boršický potok na Babích horách“, který se rozkládá v nivě Boršického potoka 
se zachovalým segmentem toku od Babí hory po soutok s Poštárovým Járkem. 
 
 
 



  
  

 

 __________________________________________________________________________________ 
Zakázka č.: 5280/006 červenec 2022 str. 29 

 
Obr. 16 Chráněná území, lokality výskytu chráněných živočichů a rostlin, biotopy ZCHD, mokřady, ÚSES. 

 

3.6 Komplexní pozemkové úpravy 

Dle zjištění v Hluku probíhají s již zpracovaným PSZ.  
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4 Perspektiva vývoje klimatu 

4.1 Klimatický region 

Klima je průměrná vlastnost území, která je vyjádřena několika charakteristikami, např. průměrná 
teplota, výška srážek za rok atd. Území České republiky je rozděleno do klimatických regionu, které 
zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. 
Klimatické regiony byly vyčleněny výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu. 
Vymezení klimatických regionů bylo provedeno na základě mnoha kritérií, mezi ty rozhodující patří: 
suma průměrných denních teplot rovných nebo vyšších než 10 °C, průměrné roční teploty a průměrné 
teploty ve vegetačním období, dále průměrný úhrn ročních srážek a srážek ve vegetačním období, 
pravděpodobnost výskytu suchých vegetačních období v %, výpočet vláhové jistoty, hranice sucha  
a další faktory jako nadmořská výška, údaje o známých klimatických singularitách a faktor mezoreliéfu. 
Tyto údaje byly zpracovány Českým hydrometeorologickým ústavem z údajů let 1901 - 1950.  
Na základě zevšeobecnění uvedených podkladů bylo pro Českou republiku vymezeno deset 
klimatických regionů (číselný kód 0 - 9). Hodnoty vychází z Přílohy 1 Vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 227/2018 Sb. [I1] a určení dle [M9]. 
 
Hluk spadá do třetího klimatického regionu, který zaujímá severní a východní část České křídové tabule, 
celý Hornomoravský úval, severní část Dolnomoravského úvalu a nejnižší polohy Boskovické brázdy. 
Základní charakteristiky území jsou uvedeny níže. 
 
Klimatický region:  3 - teplý, mírně vlhký (T3) 
Suma teplot nad 10 °C: 2500 - 2800 
Průměrná roční teplota (°C): 8 - 9 
Průměrný úhrn srážek (mm): 550 - 650 
Pravděpodobnost suchých vegetačních období (%): 10 - 20 
Vláhová jistota ve vegetačním období (): 4 - 7 
 

4.2 Průměrná roční teplota a srážky 

Průměrná roční teplota se v minulých dvou dekádách zvýšila oproti standardnímu období 1961-1990 
o 0,8 °C, přičemž největší změny byly zaregistrovány v měsících červenec a srpen, nejnižší pak v období 
září až listopad. Průměrné prosincové teploty v časovém úseku 1991–2010 dokonce poklesly o 0,2 až 
0,4 °C. V zimních měsících jsou výkyvy průměrných teplot zřetelnější a v letních měsících naopak nižší. 
Za období posledních padesáti let stoupá průměrná roční teplota na území České republiky přibližně  
o 0,3 °C za dekádu, a to bez zřetelnějších odchylek mezi jednotlivými ročními obdobími. Výjimku 
představuje podzim, neboť je v tomto ročním období nárůst teploty pouze třetinový. V létě se nepatrně 
rychleji otepluje území Moravy a v ostatních měsících (zejména na rozhraní zimy a jara) území Čech.  
V návaznosti na změny teplotního režimu dochází také k postupnému navyšování průměrného počtu 
dní s vysokými teplotami a ke snižování průměrného počtu dní s nízkými teplotami. Průměrný počet 
letních dní během roku na území České republiky se oproti standardnímu období navýšil o 13, 
tropických dní přibylo 6. Zároveň ovšem průměrný počet mrazových dní klesl o 8 a ledové dny ubyly 3. 
Změny maximálních denních teplot, počtů dní s extrémními teplotami a střídání extrémně teplých  
a chladných období jsou obzvlášť v letním období statisticky významná [I2], [M10]. 
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Obr. 17 Změny průměrných ročních teplot vzduchu [°C] v období 1961–1990 a 1991–2010 [I2] 

 

 
Obr. 18 Průměrná roční teplota vzduchu [°C] za období 1991–2020 [M10] 

 

 
Obr. 19 Průměrný roční úhrn srážek [mm] za období 1991–2020 [M10] 
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4.3 Stav podzemních vod 

Stav podzemních vod je důležitý parametr, který souvisí nejen s dodávkami pitné vody, ale je také 
indikátorem jiných projevů sucha. Stav podzemních vod se mění pozvolně a ani po deštích se nemusí 
výrazně zlepšit nebo zlepšit dlouhodobě. Informace o území České republiky lze nalézt na stránkách 
ČHMÚ. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 26. týdnu na území ČR celkově silně 
podnormální. V povodí Orlice, Labe od Doubravy po Jizeru, horní Sázavy, Stěnavy a dolní Moravy byla 
hladina mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina mírně podnormální. Na níže 
uvedené mapce jsou uvedeny stavy podzemních vod k datu 4.7.2022, kde lze vidět v řešené lokalitě 
mimořádně podnormální stavby podzemních vod. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 26. týdnu 
celkově silně podnormální. Mírně podnormální vydatnost byla v povodí Orlice, dolní Ohře, na většině 
severní Moravy a v povodí dolní Moravy. V ostatních povodí ČR byla vydatnost silně podnormální. 
Stav hladiny v mělkých vrtech a vydatnost pramenů jsou hodnoceny pomocí indexu SGI. Stav sucha je 
charakterizován třemi kategoriemi závažnosti odvozenými za referenční období 1991–2020, kdy jako: 

- mírné sucho je označen stav mírně podnormální s pravděpodobností překročení 75–85 %,  
- silné sucho stav silně podnormální s pravděpodobností překročení 85–95 %, 
- mimořádné sucho je označen mimořádně podnormální stav odpovídající nejnižším 5 % 

pozorování.  
Analogicky jsou hodnoceny nadnormální stavy. Hodnocení je prováděno jak pro jednotlivé objekty, tak 
souhrnně pro definované skupiny povodí III. řádu. [M11] 

 

 
Obr. 20 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech, stav 11.7.2022 [M11] 

 

4.4 Stav povrchových vod 

Stav povrchových vod je důležitý parametr, který souvisí nejen s dešti, ale také stavem podzemních 
vod a obecně nasycení půdy. Je viditelným indikátorem projevů sucha na tocích, ve kterých obvykle 
celoročně teče voda. Pokud v tocích již na začátku léta voda neteče, znamená to problém se suchem. 
Na větších vodních tocích je prováděno pravidelné automatizované měření průtoků, a tak můžeme pro 
celou Českou republiku určit, jaký je stav ve vodních tocích vzhledem k normálu. Pro demonstraci sucha 
byla vybrána mapa ukazující procentuální podíl průměrného denního průtoku naměřeného  
v posledních 24 hodinách k dlouhodobému průměrnému průtoku v daném kalendářním měsíci 
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v referenčním období 1981 až 2010 (normálu), tj. podíl „aktuálního“ průtoku k normálu. Informace  
o území České republiky lze nalézt na stránkách ČHMÚ. Informace k datu 4.7.2022 jsou následující. 
Hladiny vodních toků vlivem četných srážek v průběhu týdne kolísaly, případně byly setrvalé.  
V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí  
od 25 do 150 % průměru, ojediněle u menších toků zasažených srážkami byly průtoky i větší. Z hlediska 
hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu v povodí Vltavy a Labe zhoršila, v povodí 
Odry a Moravy po Dyji naopak mírně zlepšila. Na níže uvedené mapce jsou uvedeny % průtoky 
povrchových vod k datu 4.7.2022, kde lze vidět v řešené lokalitě na řece Moravě ve Strážnici stav  
30 %, Olšavě v Uherském Brodě 14 % a Veličce ve Strážnici 7 % „normálního stavu v červenci“. 
 

 
Obr. 21 Vodnost na tocích - poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, stav 11.7.2022 [M11] 

4.5 Modelová perspektiva vývoje klimatu do roku 2030 

Trend predikovaných změn klimatu na území České republiky probíhá v návaznosti na očekávané 
změny klimatického systému v Evropě. Dvě nejdůležitější klimatologické charakteristiky, které změnám 
klimatu Země podléhají nejzřetelněji, a o kterých máme také největší množství informací, tedy teplota 
a srážky, mohou být považovány za základní indikátory klimatické změny. Pro odhad následujícího 
vývoje klimatu na území České republiky je možno použít výstupy regionálního klimatického modelu 
ALADIN-CLIMATE/CZ provozovaným ČHMÚ. Model provádí výpočet klimatologických charakteristik 
pro vymezené lokality, v tomto případě pro střední Evropu v uspokojivé kvalitě při rozlišení 10–25 km 
pro klimatické scénáře pro Českou republiku s předpokládaným vývojem klimatu k dekádám 2030, 
2050 a 2100. Predikce srážkového režimu má v porovnání s předpovědí teplotního režimu vyšší míru 
nejistoty [I2]. 
 
Výsledky simulací regionálního klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ signalizují, že průměrné 
teploty by se do konce třetí dekády 21. měly v porovnání s obdobím 1961 až 1990 zvýšit o 1,1 °C. Trend 
predikovaného zvýšení průměrných ročních teplot o 0,24 °C za 10 let odpovídá globálním hodnotám  
i hodnotám uváděným pro Evropu. Trend výraznějšího zvyšování maximálních teplot je predikován  
v zimě a v létě, naopak zvyšování minimálních teplot je očekáváno především v létě, částečně ovšem  
i na podzim a v zimě. Celkové zvýšení teplot bude citelné především v urbanizovaných lokalitách, kde 
se změna mikroklimatu projeví fenoménem „tepelného ostrova města“ a městské aglomerace budou 
vykazovat znatelně vyšší teploty než jejich okolí. Bude docházet k vysychání povrchových  
i podpovrchových vod a posílí se neschopnost vsaku velkých objemů bleskových srážek a rychlého 
povrchového i podpovrchového odtoku přeschlými půdami [I2]. 
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Vývoj teplotních poměrů na území ČR lze pozorovat i na vývoji specifických klimatologických indexů. 
Počet tropických dní, které indikují teplotní extremitu letní sezony, v posledních 30 letech (období  
1991 - 2020) zřetelně stoupá a současně se i zvyšuje variabilita jejich roční četnosti. Zatímco v letech 
1961 - 1990 bylo pozorováno v průměru jen 5,0 tropických dní za rok, v období 1991 - 2020 se jednalo 
o 10,6 tropických dní za rok. Od závěru 20. století do současnosti se tak roční počet tropických dní v ČR 
více než zdvojnásobil. V posledním desetiletém období 2011 - 2020 bylo zaznamenáno v průměru na 
celém území ČR 12,4 tropických dní za rok, vůbec nejvíce v roce 2015, kdy plošný průměr počtu 
tropických dní činil 25,7. Tento výskyt tropických dní se již blíží hodnotám, které byly původně 
klimatickými projekcemi modelovány až pro konec tohoto století podle pesimistického emisního 
scénáře RCP8.5. K nejvýraznějšímu růstu počtu tropických dní docházelo hlavně v nížinných lokalitách 
a dále ve velkých městech (Obr. 2). Jedná se o regiony, kde lze očekávat nejvyšší dopad růstu extremity 
letních teplot na národní hospodářství a na lidské zdraví [I3]. Dle obrázku níže lze vidět pro řešenou 
lokalitu nárůst počtu tropických dnů až o 10 dnů. 
 

 
Obr. 22 Rozdíl průměr. ročního počtu tropických dní v letech 1991-2020 a v normálovém období 1961-1990 [I3] 

 
Průměrná roční teplota vzduchu na území ČR bude podle modelu ALADIN‐Climate/CZ pro scénář A1B 

v blízkém budoucím období 2021 - 2050 o 1,4 °C vyšší a ve vzdálenějším budoucím období 2071 - 2100 
dokonce o 3,3 °C vyšší než v referenčním období 1961 - 1990. Ve vzdálenější budoucnosti je výraznější 
nárůst teploty modelem očekáván v jarní a letní sezoně [I3]. Dle obrázku níže lze vidět pro řešenou 
lokalitu nárůst průměrných ročních teplot ze současných 8°C na 9°C do roku 2050 a na 11°C do roku 
2100. 
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Obr. 23 Průměrná roční teplota vzduchu v ČR (°C) v obdobích 2021-2050 (vlevo) a 2071-2100 (vpravo) [I3] 

 
Dle modelu ALADIN-Climate/CZ není očekáván v budoucím vývoji ročního úhrnu srážek statisticky 
významný trend, lze však očekávat změny charakteru srážek. V obou obdobích 2021 - 2050  
a 2071 - 2100 je simulován pokles průměrných srážkových úhrnů na území ČR v zimě, a naopak nárůst 
na podzim oproti referenčnímu období 1961 - 1990. V létě je pro období vzdálenější budoucnosti  
2071 - 2100 modelem simulován výraznější pokles průměrného srážkového úhrnu oproti referenčnímu 
období. V územním rozložení srážek v období 2021 - 2050 a 2071 - 2100 ve srovnání s normálovými 
třicetiletými obdobími model neočekává výraznější změny. Nadále zůstanou srážkově nejbohatší 
horské oblasti, v období vzdálenější budoucnosti 1971 - 2100 jsou očekávány poněkud nižší srážkové 
úhrny na jižní Moravě a níže položených oblastech Čech ve srovnání s obdobím 1981 - 2010 [I3]. Dle 
obrázku níže lze vidět pro řešenou lokalitu pokles z 700-800 mm v současnosti na 600-700 mm v roce 
2100. 
 

 
Obr. 24 Roční úhrn srážek v ČR (mm) v obdobích 2021 - 2050 (vlevo) a 2071 - 2100 (vpravo) [I3]  
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5 Dotazníkové šetření veřejnosti 
Pro sestavení návrhové části koncepcí provedl dodavatel individuální rozhovory s politickou 
reprezentací úřadu obcí a měst (v rozsahu starosta, místostarosta), s vybranými zastupiteli obcí a měst 
(minimálně 4 zastupitelé) a také dotazníkové šetření veřejnosti. Výsledkem těchto interview je definice 
dílčích cílů nebo alternativ cílů, které požadují jednotlivé skupiny. Dotazníkové šetření veřejnosti 
proběhlo formou otázkových formulářů, které byly k dispozici jak v tištěné podobě na dotčených 
obecních/městském úřadech, tak v elektronické formě umístěné na webových stránkách obce/města.  
O možnosti účastnit se dotazníkového šetření byli obyvatelé informováni prostřednictvím obecního 
rozhlasu, místního zpravodaje, webových stránek města a facebookové stránky města. Do 4. července 
mohli zastupitelé a veřejnost vyjadřovat své názory na zpracovávané téma. Výsledky jsou shrnuty 
v následujících grafech a tabulkách. Pro zajímavost jsou uvedeny i požadavky ostatních obcí 
zpracovávaných v rámci tohoto projektu, do kterého byly zapojeny: Ostrožská Nová Ves, Hluk, Blatnice 
pod Svatým Antonínkem a Boršice u Blatnice. 
 
Původním záměrem bylo získat různý pohled na situaci od zastupitelů a od veřejnosti. Byly proto 
dodány dvě série otázek s tím, že otázky pro jednotlivé skupiny se mírně lišily. Vzhledem k tomu, že 
zastupitelé vyjádřili svůj názor při osobním projednání, již nebylo získáno velké množství odpovědí  
a převažující část dotazníků tak připadá na veřejnost. Proto je vyhodnocení odpovědí v následující 
kapitole zpracováno dohromady pro zastupitele a veřejnost. 

5.1 Výsledky 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo:  
Obec / počet odpovědí Papírová forma Elektronická forma Celkem občanů 

Blatnice p. Sv. Antonínkem 2 2 4 

Boršice u Blatnice 3 0 3 

Hluk 0 17 17 

Ostrožská Nová Ves 1 3 4 

Celkem 6 22 28 

Pozn.: Rozložení mezi papírovou a elektronickou formou je dáno zejména způsoby informování občanů 
o možnosti vyplnit dotazník – rozhlas, zpravodaj, webové stránky obce, Facebook obce.  

 
Obr. 25 Počet občanů a zastupitelů, kteří se v dané obci zúčastnili dotazníkového průzkumu 
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Otázka č.1 - společná pro zastupitele i veřejnost 
Problematika vody a sucha úzce souvisí s klimatickou změnou. Jak závažný problém podle vás 
klimatická změna v současnosti pro vaši obec představuje? 
 
Možné odpovědi na otázku č.1: 

- Není to vůbec závažný problém, není třeba se jím zabývat. 
- Je to drobný problém a mělo by se jím výhledově začít zabývat. 
- Je to problém a mělo by se jím brzy zabývat. 
- Je to velmi závažný problém a mělo by se jím bezodkladně zabývat. 

 
Výsledky odpovědí na otázku č. 1:  

Obec / odpověď Není problém Drobný problém Střední problém Závažný problém 

Blatnice p. Sv. Antonínkem 0 0 0 4 

Boršice u Blatnice 1 0 0 2 

Hluk 0 0 4 13 

Ostrožská Nová Ves 0 0 2 2 

Celkem 1 0 6 21 

 
Obr. 26 Zastoupení odpovědí na téma vnímání problematiky klimatické změny (všechny obce) 

 
 
 
Otázka č.2 - společná pro zastupitele i veřejnost 
V čem spatřujete Vy nejvýznamnější dopady klimatické změny na území obce (v minulosti, posledních 
5 let a v současnosti). Je možné zvolit více odpovědí. 
 
Možné odpovědi na otázku č.2: 

- nárůst počtu tropických dnů, 
- vlny veder, 
- přívalové deště, 
- nárazový vítr (tornáda), 
- průběh zimy - holomrazy, 
- výška sněhové pokrývky. 

 
Pozn.: Mezi odpověďmi mělo být i sucho, ovšem při zpracování dotazníků pro veřejnost vypadlo. 

V  otázce č.4 je již téma sucha obsaženo. 
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Obr. 27 Zastoupení odpovědí na téma nejvýznamnějších dopadů klimatické změny (všechny obce) 

 
Výsledky odpovědí na otázku č. 2:  
Obec / odpověď Trop. dny Vedra Přívalové s. Vítr Holomrazy Sníh 

Blatnice p. Sv. Antonínkem 3 3 2 0 0 0 

Boršice u Blatnice 1 1 1 0 2 2 

Hluk 13 14 11 6 10 7 

Ostrožská Nová Ves 3 4 2 0 2 2 

Celkem 20 22 16 6 14 11 

 
Otázka č.3 - pouze pro zastupitele 
Souhlasíte s tvrzením, že v nejbližších 10 letech se vaší obce a jejího okolí dotknou projevy změny 
klimatu? Které problémy, podle Vás, nejvíce ovlivňují či budou ovlivňovat a snižovat kvalitu života 
v obci?  
 
Odpovědi pro Hluk 
Nedostatek vody v přírodě. 
 
 
Otázka č.4 - společná pro zastupitele i veřejnost 
Které problémy a rizika, spojené s dopady změny klimatu, považujete za nejzávažnější? Hodnota 1 je 
nejméně závažná, hodnota 5 nejzávažnější. 
 
Možné odpovědi na otázku č.4 včetně uvedení závažnosti problému: málo / středně / velmi závažný: 

- přívalové srážky 
- povodně 
- kroupy 
- silný vítr 
- holomrazy 
- vlny veder 
- sucho (dlouhodobé sucho, sucho v potocích, řekách, studnách) 
- sesuvy půdy 
- požáry 
- vlivy na zdraví obyvatel 
- degradace půdy 
- snižování a ohrožení biodiverzity 
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Obr. 28 Zastoupení odpovědí na téma závažnosti dopadů klimatické změny (všechny obce) 

 

Výsledky odpovědí na otázku č. 4 (řádek u názvu obce je součet málo+středně+velmi závažné):  
Obec / odpověď Příval. 

srážky 
Po-

vodně 
Kroupy Silný 

vítr 
Holo-
mrazy 

Vlny 
veder 

Sucho Sesuvy 
půdy 

Požáry Zdraví 
obyv. 

Degrad. 
půdy 

Bio-
diverzita 

Blatnice p. Sv. Ant. 3 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 

        Málo závažné 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

        Středně závažné 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 

        Velmi závažné 1 1 0 0 0 3 4 0 2 4 2 1 

Boršice u Blatnice 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 

        Málo závažné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        Středně závažné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        Velmi závažné 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 

Hluk 16 13 15 16 15 15 17 13 13 15 16 17 

        Málo závažné 4 4 5 3 1 1 0 3 1 0 0 0 

        Středně závažné 8 4 7 8 9 3 1 8 8 5 2 4 

        Velmi závažné 4 5 3 5 5 11 16 2 4 10 14 13 

Ostrožská Nová Ves 2 2 2 2 2 3 4 1 1 1 4 3 

        Málo závažné 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

        Středně závažné 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 

        Velmi závažné 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 3 

Celkem 21 17 19 20 20 21 28 16 19 20 23 22 

        Málo závažné 5 7 8 6 1 1 0 4 2 1 0 0 

        Středně závažné 10 4 8 9 13 4 1 10 9 5 4 5 

        Velmi závažné 6 6 3 5 6 16 27 2 8 14 19 17 

Otázka č.5 - společná pro zastupitele i veřejnost 
K předchozí otázce, "které problémy a rizika spojené s dopady změny klimatu ve vaší obci považujete 
za nejzávažnější" můžete uvést i konkrétní místo v obci, lokalitu, která je ohrožena. 
 
Odpovědi pro Hluk 
- Malá kapacita krajiny i obydlených částí pro záchyt a zadržování vody + s tím související rychlý odtok 

do vodoteče. 
- Nedostatek vody v potoce; nedostatek zeleně (konkrétně např. vydlážděné náměstí - myslím, že 

zeleně tam mohlo být ponecháno podstatně víc). 
- Vysychají tůně. 
- Ubývá zeleně, velké betonové plochy, kterou jsou v létě přehřáté. 
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- Kde je v Hluku přístup ke kvalitní pitné vodě? Studánka? Pramen? Pouze v kohoutku chlorované 
patoky, jinak nic. Takže si lidi kupujte pitnou vodu v PETce, tím zachráníte planetu. Nebo jezděte 
autem 30 km někam ke studánce. Přístup ke zdravé vodě a vzduchu považuju za základ žití. 

- Pole kolem Hluku jsou ohrožena suchem, půda degraduje. Jinak se to dá vztáhnout na celé území, 
se spoustou vlivů "bojují" zahrádkáři. 

- Celá obec. 
- Celá obec a okolí. 
- 2x Silný vítr. 
- Vlny veder, úbytek zeleně, sucho. 

 
 
Otázka č.6 - společná pro zastupitele i veřejnost s mírně rozdílným zněním 
Zastupitelé: Co by se, podle Vás, mělo dělat pro snižování dopadů změny klimatu, případně víte o 
adaptaci, kterou byste uvítal/a a podpořil/a? Možno uvést konkrétní místo v obci nebo z vlastní 
zkušenosti Vás napadnou příklady dobré praxe z okolních obcí, jiných míst v ČR i v zahraničí (např. lepší 
hospodaření se srážkovou vodou, doplnění vodních prvků (pítek, mlžítek), více zeleně a lepší péče o 
rostliny, přístup k řece nebo vodní ploše, tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce, výsadba 
a péče o zeleň, lepší připravenost na krizové situace (povodně, vichr) apod.)? 
Veřejnost: Co podle Vás v obci chybí a mohlo by přispět k ochraně klimatu nebo adaptaci na klimatickou 
změnu? Možno uvést konkrétní místo v obci nebo z vlastní zkušenosti Vás napadnou příklady dobré 
praxe z okolních obcí, jiných míst v ČR i v zahraničí (např. lepší hospodaření se srážkovou vodou, 
doplnění vodních prvků (pítek, mlžítek), více zeleně a lepší péče o rostliny, přístup k řece nebo vodní 
ploše, tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce, výsadba a péče o zeleň, lepší připravenost 
na krizové situace (povodně, vichr) apod.)? 
 
Odpovědi pro Hluk 
- Obecně asi finanční motivace obyvatel k lokálnímu hospodaření s dešťovou vodou (problematika 

nejvíce u staré zástavby kolaudované bez zákonné povinnosti na nakládání s dešťovou vodou  
v místě jejího dopadu), kde to lze a má smysl realizovat dešťovou kanalizaci s možností retence, 
přestat zalévat fotbalové hřiště pitnou vodou! (pokud je mi známo, tak to bylo projektově v 
minulosti plánováno a zřejmě to tak i funguje), retenční kapacitu vytvořit např. v rámci koryta 
vodoteče pod splavem u sportovní haly, svést do ní co jde - střechy sportovní haly, ostatní objekty, 
v nových lokalitách pro výstavbu realizovat oddílnou kanalizaci a lokální plochy pro retenci apod. 

- Kácení stromů před domy - místo nich jsou vydlažďovány plochy pro stání aut. Málokdo nasadí jiný 
strom, když nějaký vykácí. Město by to mělo kontrolovat. Přehled má, vždyť vzrostlé stromy se 
kácejí s povolením úřadu. Sázet by se měly takové druhy stromů, které dávají velký stín. Když už se 
dělají parkoviště, nemusely by to být souvislé dlážděné plochy, ale prostranství z dlaždic, kterými 
by prorůstala vegetace. Při deštích by se do nich vsakovala voda. Tak jenom steče do kanalizace. 
Tam, kde je na chodnících spád, by mnohdy stačilo odstranit část obrubníku a voda při dešti by 
stékala do travnaté plochy. Stříhání trávníků na výšku 2 cm je totální nesmysl. Taková plocha má 
tendenci hrozně rychle vysychat i po případném dešti. Vlhko se lépe drží ve vyšších travních 
porostech. Soukromé bazény jsou zlo, které ubírá vodu všem. Ze zachycování dešťové vody by se 
měla udělat "móda". Je nutno, dělat osvětu. Apelovat na lidi s důrazem na to, že svým potomkům 
chystají krušný život se spoustou problémů. Nejsilnější je samozřejmě finanční motivace (viz 
umísťování panelů na výrobu elektřiny na střechy domů). 

- Více zeleně. Přijde mi, že v Hluku je obliba betonu a asfaltu. Není zde koncept. Dát před domy 
ovocné stromy taky není řešení. Respektive tam strom, tam strom ale celkově bez konceptu. 

- Více zeleně. 
- Více zeleně. 
- Více zeleně a méně plýtvat vodou. 
- Výsadba stromů v každé ulici, vodní prvky. 
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- Více zeleně, lepší hospodaření se srážkovou vodou. 
- Vše, co je zde uvedeno, hlavně více zeleně. 
- V obci chybí hrůza věcí od zeleně, nejen výsadba, ale i péče o ni. 
- Hospodaření se srážkovými vodami, zeleň, mokřady. 
- Komplexní řešení hospodaření s vodou (je to problém, který se nedá řešit na malém území). 
- V podstatě souhlasím se všemi Vámi uvedenými body. Zeleň ve městě je opravdu v hrozném stavu. 

Mám také dojem, že do potoka stále odtékají splašky z domů - to je v dnešní době pro mě úplně 
nemyslitelné. Možná by se dal podpořit projekt, ve kterém by lidé sjednotili vzhled svých 
předzahrádek. Rostly by v nich stromy nebo alespoň keře a ulice by zároveň získaly ucelenější 
vzhled. Osvěta pro lidi - nepředhánět se v sečení trávníku - ideálně jej nahradit trvalkami nebo 
extenzivními trávníky (třeba v těch předzahrádkách). To ostatně platí třeba i pro proluky (Hlavní-
Sadová apod.) a další místa, kde by město nemuselo sekat trávník. Obecně si myslím, že soukromé 
pozemky tvoří nezanedbatelnou část území města a udělat sérii přednášek o tom, jak udělat krásné, 
a přitom udržitelné zahrady, které by pomáhaly zadržovat vodu, ubytovat mnoho živočichů, 
vypěstovat vlastní jídlo a ochránit před sluncem v létě, by mohlo motivovat lidi alespoň k malé 
změně. Spousta, hlavně těch starších, si to totiž vůbec neuvědomuje. Zadržování dešťovky - mnoho 
lidí ji zbytečně odvádí do kanalizace - zde bych motivovala pozitivně i negativně (pokuty). Zelené 
střechy na budovách města, povinnost budování remízků na polích, obecně šetrnější zemědělství a 
motivování k němu jak u velko, tak malozemědělců. Dalo by se toho jistě dělat spousta! Držím palce. 

- Rozhodně více zeleně v intravilánu obce a její správná údržba (např. ponechání míst s vysokou 
kvetoucí trávou); podpora zadržování vody v krajině. 

- Proč nemůže potok Okluky téct přes Hluk ve stínu olší, topolů, vrb? A musí na to pálit slunce a být 
to vždycky v létě jenom zelený brčál? Aby odtekla povodňová voda rychle, že? Tak povodňovou 
vodu odveďte do nějaké lužní prolákliny v katastru Hluku a můžete nechat být potok potokem. Jistě 
to má i jiné řešení než holé koryto. 

 
 
Otázka č.7 - pouze pro veřejnost 
Jak vy osobně pociťujete dlouhodobý deficit vody a tím způsobené sucho (např. snížená hladina vody 
ve studních; vyšší spotřeba vody na zavlažování zahrádek, bazénů; nedostatek zastíněných míst a 
zelených ploch v obci, velké betonové plochy; sucho na zahrádce; nedostatek vody ve vodních tocích; 
snaha o využití srážkové vody na pozemcích atd.); obecný popis toho co vás napadne)? 
 
Odpovědi pro Hluk 
- Pociťuju všechny jmenované aspekty. 
- Sucho na zahrádce; nedostatek vody ve vodních tocích. 
- Vyschlé potoky, málo stromů na zastínění betonových ploch, velké sucho. 
- Výrazně snížená hladina vody v potoce, rozpálené veřejné plochy (beton, asfalt). 
- Neteče potok, co tekl dlouhá léta, nízká hladina ve studních, zbytečně moc velké horko. 
- Málo stínu ve městě, málo vzrostlých stromů. 
- Nedostatek vody a spousta otevřených nezastíněných míst stromy, tím pádem větší teplota. 
- V létě rozpálené celé ulice, dřív byly plné stromů, špatně řešena dešťová voda, svod přímo do 

kanalizace, kde už ji nijak nevyužijeme. 
- Velké betonové plochy a ploty jsou naše zkáza, určitě větší využití srážkové vody by bylo vhodné. 
- Krajina je vysušená, není tolik úrodná. Vlivem holomrazů pomrzne velké množství ovoce. 
- Musíme více zalévat. Nedaří se znovu zalesňovat lesy. Úbytek studánek a malých vodních toků okolo 

obce. 
- Opět se ztotožňuji se vším. Kvůli změně dopadu srážek plánujeme budovat u domu retenční nádrž. 

Zahradu se snažíme mulčovat, zastínit a vysazovat druhy méně náročné na vodu. Ale jsou to boje s 
důsledky, ne příčinou. Betonové plochy a nízký počet stromů jsou určitě velký, ale řešitelný problém 
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všude. To, že se v létě na slunci nedá dlouho vydržet a nedá se moc kde schovat, platí pro většinu 
území Hluku, včetně soukromých zahrad. 

- Zachytávám si dešťovou vodu na zalévání zahrádky. Jinak nic. Bazén nemám. Vodou šetřím 
odjakživa. 

- Chybí voda ve studních. 
- Zasakovací plochy, využití srážkových vod, mokřady. 
 
 
Shrnutí 
V Hluku bylo vyplněno 17 dotazníků. Pro většinu dotazovaných představuje klimatická změna 
v souvislosti s problematikou vody a sucha závažný problém, případně střední problém. Občané mají 
zejména obavu ze sucha, vln veder a nárůstu počtu tropických dnů a s tím související obavy o zdraví, 
ale i z požárů, přívalových srážek, degradace půdy, snižování a ohrožení biodiverzity, holomrazů, malé 
výšky sněhové pokrývky či silných větrů.  
Hlavními problémy města jsou dle dotazovaných: 

- nedostatek zeleně,  
- kácení stromů a dláždění parkovacích míst před domy,  
- velké betonové plochy, málo stínu, zvýšená teplota v létě, 
- sekání travních porostů na nízkou výšku, 
- mala kapacita krajiny i zástavby pro zadržování vody, 
- nedostatek vody v potocích, studnách, v krajině, vysychající tůně, 
- ohrožení půdy suchem (pole a zahrádky), degradace půdy, 
- zalévání fotbalového hřiště pitnou vodou, 
- soukromé bazény. 

Potřebami města jsou dle dotazovaných: 
- vytvářet lokální plochy pro retenci, 
- výsadba stromů dávajících velký stín nebo alespoň keřů, nesadit ovocné stromy,  
- důsledně uplatňovat náhradní výsadby za pokácené stromy ve městě, 
- vegetační doprovod kolem toku Okluky - olše, topoly, vrby, 
- zvýšení protipovodňové ochrany pomocí rozlivů nad obcí, 
- vytvořit koncepci zeleně a péče o ni, sjednotit vzhled předzahrádek, 
- parkovací místa se zasakováním nebo prorostlé vegetací, 
- v prolukách (Hlavní-Sadová) nahradit trávník trvalkami, 
- vyspádovat chodníky a upravit obrubníky, ať voda natéká do zasakovacích ploch s trávou, 
- vytvoření retenční kapacity - pod splavem u sportovní haly - svést do ní dešťové vody, 
- realizace dešťové kanalizace s retencí, 
- motivace k lokálnímu hospodaření s dešťovou vodou, zejména u starší zástavby, 
- podpora údržby a obnovy studánek a pramenů, 
- více vodních prvků, mokřady, 
- zelené střechy na budovách města, 
- ověřit, zda nedochází k odtoku splašků do toku, 
- uspořádat sérii přednášek o krásných udržitelných zahradách s funkcí zadržování vody, 

ochlazování pozemku, zvýšení biodiverzity a pěstování vlastní zeleniny a ovoce, 
- remízky na polích, šetrnější zemědělství. 

 
 
 



  
  

 

 __________________________________________________________________________________ 
Zakázka č.: 5280/006 červenec 2022 str. 43 

6 Strategické koncepce 

6.1 EVROPA  

6.1.1 Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu 

V únoru roku 2021 přijala Evropská komise novou strategii „Forging a climate-resilient Europe – the 
new EU Strategy on Adaptation to Climate Change“, která navazuje na Strategii EU pro přizpůsobení 
se změně klimatu z roku 2013. Z tohoto základního materiálu budou vycházet národní strategie 
jednotlivých členských států. Jádrem této nové, ambicióznější strategie je posun k vypracovávání 
konkrétních řešení a jejich realizaci.  
Evropská komise stanovila mimo jiné tyto úkoly:  
1) pomoci zaplnit mezery ve znalostech ohledně dopadů změny klimatu a odolnosti vůči této 
změně, a to i pokud jde o oceány, prostřednictvím programů Horizont Evropa, Digitální Evropa a 
Copernicus a sítě EMODnet  
2) zlepšit současný stav v oblasti modelování přizpůsobení se změně klimatu, hodnocení rizik a 
nástrojů řízení směrem k „modelování na úrovni aktiv“ 
3) založit evropské středisko pro sledování klimatu a zdraví v rámci platformy Climate-ADAPT 
4) stimulovat regionální a přeshraniční spolupráci a zdokonalovat pokyny pro vnitrostátní 
strategie pro přizpůsobení ve spolupráci s členskými státy 
5) aktualizovat monitorování, vykazování a hodnocení přizpůsobování pomocí 
harmonizovaného rámce norem a ukazatelů 
6) navrhnout přírodě blízká řešení pro pohlcování uhlíku, včetně účetnictví a certifikace, v rámci 
připravovaných iniciativ v oblasti nízkouhlíkového zemědělství 
7) začlenit přizpůsobení do aktualizovaných pokynů týkajících se sítě Natura 2000 a změny 
klimatu, do pokynů týkajících se zalesňování a opětovného zalesňování šetrného k biologické 
rozmanitosti a do připravované strategie v oblasti lesnictví 
8) pomoci snížit spotřebu vody zvýšením požadavků na úsporu vody u výrobků, podporou 
vodohospodárnosti a úspor vody a podporou širšího využívání plánů řízení sucha a udržitelného 
hospodaření s půdou a využívání půdy 
9) pomoci zaručit stabilní a bezpečné zásobování pitnou vodou na základě podpory začlenění 
rizik souvisejících se změnou klimatu do analýz rizik vodního hospodářství.  
 

6.1.2 Pařížská dohoda k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu   

Pařížská dohoda byla přijata smluvními stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v roce 2015. 
Dohoda provádí ustanovení Úmluvy a po roce 2020 má nahradit dosud platný Kjótský protokol. 
Je zde formulován dlouhodobý cíl ochrany klimatu, kterým je přispět k udržení nárůstu průměrné 
globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat 
o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Pařížská dohoda přináší významnou změnu, pokud 
jde o závazky snižování emisí skleníkových plynů. V rámci Pařížské dohody se Česká republika v roce 
2017 přihlásila (s ostatními členskými státy EU) společně snížit do roku 2030 emise skleníkových 
plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990.  
 

6.1.3 Sendajský rámec pro omezování důsledků katastrof 2015–2030  

Dokument vychází z 1. světové konference o omezování přírodních katastrof v roce 1994 v japonské 
Jokohamě, kde byla přijata „Jokohamská strategie pro bezpečnější svět“, která zahrnovala základní 
principy pro snížení rizika katastrof, zmírňování jejich následků a adaptaci a Akční plán na následující, 
desetileté období. V roce 2005 se konala 2. světová konference o snižování rizika katastrof v 
japonském Kobe. Jednání a diskuze v rámci konference vyústily v přijetí dokumentů, jejichž úkolem je 
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posílit schopnosti zemí v oblasti identifikace rizika a investování do připravenosti na katastrofy. Cílem 
3. světové konference o snižování rizika katastrof japonském Sendai, která se konala v roce 2015, 
bylo vyhodnotit zkušenosti z uplatňování Akčního rámce z Hyogo (Kobe) pro období 2005–2015 a 
formulovat základní dokumenty na další, patnáctileté období.  
 

6.2 ČESKÁ REPUBLIKA 

6.2.1 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

Hlavním dokumentem České republiky řešící adaptaci na změny klimatu je Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR (také zvaná Adaptační strategie ČR), přijatá vládou ČR v roce 2015.  
Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně, 
zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští 
generace. Je připravena na roky 2015-2020 s výhledem do roku 2030. Adaptační strategie ČR 
předkládá adaptační opatření pro jednotlivé hospodářské oblasti.  
 

6.2.2 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu 

V roce 2017 byl vládou ČR schválen Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (dále NAP), který 
má zajistit realizaci výše uvedené Adaptační strategie ČR.  
Hlavním cílem NAP je zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu: zmírnit dopady změny klimatu 
přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a 
případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace.  
Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových 
přesahů jednotlivých projevů změny klimatu a potřeby meziresortní spolupráce při předcházení či 
řešení jejích negativních dopadů, kterými jsou hlavně: dlouhodobé sucho, povodně a přívalové 
povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy, vydatné srážky, extrémně vysoké teploty 
(vlny veder), extrémní vítr, přírodní požáry. 
Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 2 průřezové cíle věnované vzdělávání, výchově a osvětě a 
směrování vědy, výzkumu a inovací, přičemž jsou jednotlivé cíle naplňovány 51 prioritními 
opatřeními, celkem se 161 úkoly.  
 

6.2.3 Politika ochrany klimatu v ČR 

Politika ochrany klimatu v České republice definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na 
národní úrovni tak, aby zajišťovala splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na 
povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie).  
Tato dlouhodobá strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030, s výhledem do roku 2050, by tak 
měla přispět k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství ČR.  
Hlavním cílem Politiky je stanovit vhodný mix nákladově efektivních opatření a nástrojů v klíčových 
sektorech, které povedou k dosažení cílů ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů následovně: 

 snížit emise ČR do roku 2020 alespoň o 32 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005, 
 snížit emise ČR do roku 2030 alespoň o 44 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005. 

Dlouhodobé indikativní cíle Politiky ochrany klimatu v ČR: 
 směřovat k indikativní úrovni 70 Mt CO2ekv. vypouštěných emisí v roce 2040, 
 směřovat k indikativní úrovni 39 Mt CO2ekv. vypouštěných emisí v roce 2050. 
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6.2.4 Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu  

Příprava Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (Národní klimaticko-energetický plán) 
vyplývá z povinností nařízení EU o správě energetické a opatření v oblasti klimatu z roku 2018. Tento 
dokument v roce 2020 schválila vláda ČR a pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálním 
předáním dokumentu Evropské komisi. 
Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Členské státy 
EU mají mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným 
evropským cílům v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické 
účinnosti apod.  
 

6.2.5 Strategie ochrany před negat. dopady povodní a erozními jevy PB opatřeními v ČR 

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými (PB) opatřeními 
v České republice, z roku 2015, se zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k 
problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí, s následným návrhem souborů vhodných přírodě 
blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí. 
Strategie se mimo jiné zabývá vytvořením návrhů přírodě blízkých protipovodňových a protierozních 
opatření jako podkladu pro plánování v oblasti vod, územní plánování, projekty pozemkových úprav, 
oblastní plány rozvoje lesa a další plánovací agendy, zlepšení stávajících systémů protipovodňové 
ochrany území a jejich doplnění o prvky lokální ochrany a efektivní opatření protierozní ochrany půdy 
v ploše povodí. Realizace strategie a návrhů opatření navazuje na řadu vládních usnesení a úkolů dle 
evropské a národní legislativy.  
 

6.2.6 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky 

Koncepce z roku 2017 reaguje na výskyt epizod sucha v období 2014–2016, kdy se rok 2015 zařadil 
mezi historicky nejsušší roky. Cílem Koncepce je vytvořit strategický rámec pro přijetí účinných 
legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření k minimalizaci dopadů sucha a 
nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu 
života v České republice.  
Mezi hlavní cíle strategie mimo jiné patří: 1) Zvýšit informovanost o riziku sucha prostřednictvím 
monitoringu a predikce výskytu sucha, zajistit připravenost na události sucha pomocí plánů pro 
zvládání sucha a všeobecné osvěty; 2) Zabezpečit udržení rovnováhy mezi vodními zdroji a potřebou 
vody napříč sektory i v měnících se klimatických a socioekonomických podmínkách; 3) Zmírňovat 
dopady sucha na akvatické i terestrické ekosystémy prostřednictvím obnovy přirozeného vodního 
režimu krajiny. 
 

6.2.7 Plány dílčích povodí Moravy 

Plánování v oblasti vod má v České republice dlouhou tradici. Základním koncepčním dokumentem 
vodního hospodářství byl Státní vodohospodářský plán z roku 1953 a dále jeho druhé vydání z roku 
1975. Směrný vodohospodářský plán z roku 1975 byl pro územní působnost dílčího povodí Moravy 
nahrazen v prosinci 2009 Plánem oblasti povodí Moravy, který byl platný po dobu 6 let. V roce 2016 
byl tento dokument nahrazen Plánem dílčího povodí (dále jen PDP) Moravy a přítoků Váhu, který byl 
aktualizován v letech 2018 - 2021 a stane se platným koncepčním dokumentem vodního hospodářství 
pro období let 2021 - 2027. 
Účelem plánování v oblasti vod je dle vodního zákona vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy: 

• ochrany vod jako složky životního prostředí 

• snížení nepříznivých účinků povodní a sucha 
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• udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou 
 
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu: 

 

Tab. 3 Opatření ve městě Hluk dle PDP Moravy 

ID opatření Název opatření 
Náklady 
[mil. Kč] 

Typ 
opatření 

Návrh 
Program 
opatření 

MOV31201100 
Boršický potok, Revitalizace v ř. km 
1,8 - 7,4 (MOV212027) 

- A 2. plán X 

 
MOV31201101 

Okluky, Ostrožská Lhota - přírodě 
blízká protipovodňová 
opatření (MOV212213) 

65,50 A 2. plán Ostatní 

MOV30702324 
Hluk - modernizace a intenzifikace 
ČOV 

- A 3. plán POP 

 

6.2.8 Národní plán povodí Dunaje 

Proces plánování v oblasti vod probíhá v šestiletých obdobích. První plány povodí vstoupily v platnost 
ke dni 22. prosince 2009. Národní plány povodí aktualizované pro druhé plánovací období a plány pro 
zvládání povodňových rizik byly 21. prosince 2015 schváleny vládou České republiky usnesením č. 
1083, respektive usnesením č. 1082. V průběhu jednotlivých plánovacích období je monitorován stav 
vod, který se vyhodnocuje, identifikují se vlivy a navrhují opatření. Dochází i ke změnám v procesu 
plánování, a to jak z hlediska legislativního, tak i metodického. Dle schváleného časového plánu a 
programu prací byly plány přezkoumány a aktualizovány v termínu do 22. prosince 2021. 
 
Opatření k dosažení cílů dle obcí: 
Opatření v Národním plánu povodí Dunaje se shodují s opatřeními v předchozí kapitole 
 

6.2.9 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 

V rámci plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje není řešena žádná z dotčených obcí.  
 

6.2.10 Oblasti s potenciálním povodňovým rizikem 

Řešené oblasti se nenacházejí v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem.  
 
 

6.2.11 Další související dokumenty v ČR 

Problematika změny klimatu je také jednou z důležitých priorit Státní politiky životního prostředí České 
republiky 2030 s výhledem do 2050 a Koncepce environmentální bezpečnosti a Bezpečnostní strategie 
České republiky 2015–2020 s výhledem do roku 2030. V neposlední řadě je problematika adaptace na 
klimatickou změnu také důležitou součástí Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 
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7 Boj se suchem 

7.1 Kritické body 

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. 
V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích  
k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. 
Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. 
Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale 
také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části 
stromů a větví, kamení aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící 
vody.  
Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi při intenzivních deštích metodou tzv. kritických 
bodů provedl Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i. a to pro celé území ČR. Kritické body jsou 
místa, kde se dráha soustředěného povrchového odtoku směřující z extravilánu dostává do styku 
s intravilánem - zástavbou. Kritický bod může vzniknout, pokud jsou splněny tři parametry uvedené 
níže. V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly 
zohledněny pouze dva parametry, jejich charakteristiky jsou uvedeny v závorkách níže:  

- velikost přispívající plochy (povodí) je od 0,3 do 10,0 km2 (od 1,0 do 10,0 km2) 
- průměrný sklon přispívající plochy je alespoň 3,5 % (alespoň 5,0 %), 
- podíl plochy orné půdy v povodí je alespoň 40 %.  

 
Kritické body stanovené výše uvedenou analýzou je potřeba ověřit terénním průzkumem. Je totiž 
možné, že v takto stanoveném bodě k problémům s přívalovými srážkami nedochází. Ve většině 
případů jsou to ale místa, kde skutečně k problémům dochází, případně jsou tato místa mírně polohově 
posunuta. 
 
Území zástavby Hluku je ohrožováno přívalovou povodní celkem na čtyřech místech. Jejich umístění je 
zobrazeno na mapě níže, fotografie jsou uvedeny pod mapou a charakteristiky kritických bodů jsou 
uvedeny v tabulce na konci této podkapitoly. Kritické body mají velkou plochu povodí a pouze KB v ulici 
Čtvrtě způsobil problémy, kvůli kterým byla upravena kanalizace. 
 

https://www.edpp.cz/public/filemanager/vizovice/metodicky_navod_kriticke_body.pdf
https://www.edpp.cz/public/filemanager/vizovice/metodicky_navod_kriticke_body.pdf
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Obr. 29 Kritické body a přispívající povodí v hluku 

 
Obr. 30 Kritický bod na Starohorském potoce 
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Obr. 31 Kritický bod na úrovni ulice Čtvrtě mezi č.p. 1180 a 391 

 
Obr. 32 Kritický bod na propustku u křížení ulic U Rybníků a Zahradní (zdroj: mapy.cz) 

 
 

Tab. 4 Charakteristiky kritických bodů v Hluku 

Číslo KB 
Povodí 
KB (ha) 

Průměrný 
sklon (%) 

Podíl 
orné 

půdy (%) 
Umístění KB Verifikace KB 

41203169 167,7 12,9 36,5 Starohorský potok, ul. Hluboká Nezpůsobuje problémy 

41203170 34,6 8,4 100,0 Ulice Čtvrtě Způsobuje problémy 

41203172 479,9 9,5 55,2 Padělský potok, ulice U Rybníků Nezpůsobuje problémy 

41203178 200,1 4,0 100,0 Nad Autopalem Nezpůsobuje problémy 

 
 
 
  



  
  

 

 __________________________________________________________________________________ 
Zakázka č.: 5280/006 červenec 2022 str. 50 

8 Návrhová část – boj se suchem 
 

Oblast Popis 

HLU-01 

Nad Sadovou je potřeba provést protierozní opatření, v místě největší eroze příkop, odvodnění 
cesty, sedimentační nádrž - nejsou obecní pozemky (pozemková úprava)- až v místě fotovoltaické 
elektrárny, část odvézt východním směrem do úvozu, kde se může udělat soustava hrázek 

HLU-01 když smyv nateče do toku, tak to lidem nevadí, když do obce, pak ano; před toky zatravnit 

HLU-01 jednou byl problém 

HLU-01 hráz, poldr nad kritickým bodem, kde byl problém, nutno spočítat 

HLU-01 mokřady podle stabilního katastru - nad soustavou 3 nádrží 

HLU-01 
nádržky - nemožnost vsaku, takže hnojiva tam budou dlouho - bez života, menožnost vypuštění 2 
nádrží 

HLU-01 retence? Nad kritickým bodem 

HLU-01 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude obdélníkový 
tvar pozemku 

HLU-01 
ucpané propustky, neteče voda, voda vymílá polní cesty; pásy zatravnění kolem vybraných toků, 
ke kterým vedou vrstevnice 

HLU-01 plán rekonstrukce - Povodí, odbahnění, opevnění, vyčištění koryta, lidé si stěžovali 

HLU-01 obchvat Hluku - může změnit odtokové poměry a některé návrhy nebudou potřeba 

HLU-02 dříve mokřad/rybník, úrodná půda 

HLU-02 hráz kdysi? Obnovit nádrž? 

HLU-02 mokřad bývalý 

HLU-02 mokřad dle stabilního katastru - nad ulicí U Rybníků 

HLU-02 sesuv, eroze, propojit s mokřadem 

HLU-02 soukromý mokřad, plán 

HLU-02 soustava 3-4 rybníků nebo mokřadů na Padělském potoce, pozemkové úpravy 

HLU-02 více vodních prvků, mokřady 

HLU-02 odvodnění cesty do lesa mezi Prašnice a Starými horami 

HLU-02 pásy zatravnění kolem vybraných toků, ke kterým vedou vrstevnice 

HLU-02 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude obdélníkový 
tvar pozemku 

HLU-02 nedostatek vody v potocích, studnách, v krajině, vysychající tůně 

HLU-04 mokřad - na konci nádrže  

HLU-04 nádrž nad obcí 

HLU-04 možnost rozlivů za povodní? 

HLU-04 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude obdélníkový 
tvar pozemku 

HLU-04 cyklostezka - přesun po nádrži 

HLU-04 nedostatek vody v potocích, studnách, v krajině, vysychající tůně 

HLU-04 posunou hranici chráněného území 

HLU-04 zvýšení protipovodňové ochrany pomocí rozlivů nad obcí 
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HLU-05 mokřad - nad nádrží? Kdyby byla menší? 

HLU-06 mokřady podle stabilního katastru - 1. nad poldrem - jen kdyby byla pozemková úprava 

HLU-06 mokřady podle stabilního katastru - 2. nad poldrem 

HLU-06 Poldr - prasknuté betony na bezpečnostním přelivu - možné ohrožené 

HLU-06 v oblasti Nivky mokřad na pozemcích obce 

HLU-07 mokřad, proti proudu pokračovat, je něco vidět ve stabilním katastru? Nadšenci budují 

HLU-07 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude obdélníkový 
tvar pozemku 

HLU-08 dodělat zábradlí na Dílce - bezpečák; oprava spodní výpusti - není nemožnost vypustit 

HLU-08 protéká už 55 let; hráz by měly mít Lesy, zátopu město + oprava výpusti 

HLU-08 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude obdélníkový 
tvar pozemku 

HLU-09 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude obdélníkový 
tvar pozemku 

HLU-10 nádrž? Revitalizace kemp 

HLU-10 rybník v této oblasti 

HLU-10 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude obdélníkový 
tvar pozemku 

HLU-11 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude obdélníkový 
tvar pozemku 

HLU-102 meliorace - jiný katastr 
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8.1 Protierozní opatření 

Základním podkladem pro návrh opatření byly výstupy analytické části, terénní šetření a informace 
z rozhovorů a dotazníků. Do návrhů zatím nebyly zapracovány návrhy z pozemkových úprav, neboť tyto 
jsou stále rozpracované. 
Návrhy protierozních opatření byly umístěny na díly bloků evidované v LPIS (2022), především na 
kulturách orná půda a úhor, přičemž z návrhů byly vynechány plochy s drobnou držbou (záhumenky, 
drobné sady, vinice). 
Studie navrhuje minimální doporučený způsob protierozní ochrany daného pozemku s ohledem na 
erozní poměry v místě, to znamená i v lokalitách, které nemusejí být vnímány jako ohrožené (tj.  
neohrožují přímo zástavbu), ale k degradaci půdních profilů tam přesto dochází. Povinnost dodržovat 
ustanovení zákonných norem, požadavků pro nárokování přímých plateb v zemědělství, případně 
jiných pravidel není tímto dotčena. 
Pro podrobné řešení erozní a odtokové situace (přesná lokalizace a dimenzování záchytných a 
svodných prvků, napojení na intravilán a podobně) je nutné zpracovat podrobnější studii či projekt. 
 
Stěžejním, ne však jediným kritériem pro volbu typu a rozsahu protierozního (potažmo 
protipovodňového) opatření byla míra erozního smyvu v t/ha/rok spočítaná pomocí univerzální 
rovnice ztráty půdy (USLE) v rastru pokrývajícím bloky půdy evidované v registru LPIS (viz kapitola 
týkající se erozního ohrožení) – čím vyšší vypočtená ztráta půdy, tím přísnější navržená opatření. 
Dalšími faktory, které významně ovlivňovaly typ a rozsah navržených opatření, byly: poloha pozemku 
vůči zástavbě a vodním plochám (zásadní vliv), tvar a rozsah erozně ohrožených ploch, délka a sklon 
svahu, tvar a velikost pozemku, požadovaný směr obdělávání pozemku, členění bloku na díly bloků, 
výskyt erozně ohrožených drah odtoku na pozemku, délky a profily drah soustředěného odtoku, erozní 
projevy na leteckých snímcích, problémy s odtokem nebo výskyt kritických bodů pod svahem. 
Protierozní opatření přispívají ke zpomalení odtoku, zvyšují retenci, zmírňují vysoušení půd a tím snižují 
nepříznivé účinky sucha a také riziko nadlimitních odtoků při přívalových srážkách, částečně mohou 
fungovat i jako opatření protipovodňová. 
 
Základními a z hlediska realizace nejjednoduššími typy (nejen) protierozních opatření jsou opatření 
organizační, založená pouze na změně kultury, umístění dané kultury v rámci pozemku, střídání plodin, 
změně tvaru pozemku. Dále pak jsou to velmi účinná opatření agrotechnická založená na změně 
způsobu obdělávání pozemku (změna směru obdělávání, způsob obdělávání, ponechávání 
posklizňových zbytků, využívání meziplodin, podsevů, strip-till technologie a podobně). Fungují 
na principu ochrany svrchní vrstvy půdy před rozrušováním odtokem nebo deštěm a na zvyšování 
infiltrace do půdy. Opatření biotechnická, obvykle liniového charakteru, ve většině případů vyžadují 
terénní úpravy, přípravu projektu, zaměření, vlastní parcelu či souhlas vlastníka a po vybudování je 
nezbytná dlouhodobá údržba. Fungují převážně na principu přerušení či zpomalení odtoku po svahu, 
zadržení a případně i odvedení zachycené vody, nepřímo mají vliv i na úpravu směru obdělávání 
pozemku. Jsou účinná v kombinaci s organizačními a agrotechnickými opatřeními a měla by jimi být 
doprovázena, mají obvykle i protipovodňový efekt, člení bloky půdy, zvyšují prostupnost krajiny. 
Nejefektivnější možností, jak realizovat biotechnické opatření, je využít komplexní pozemkovou 
úpravu. Do biotechnických opatření byly zařazeny i travnaté pásy, které jsou jednoduché na založení a 
mohou být zaměněny či být předstupněm pro realizaci průlehů či mezí. 
 
Podrobnější popis typů protierozních opatření lze nalézt v Katalogu přírodě blízkých opatření 
pro zadržení vody v krajině (VÚV, 2018) ke stažení na stránkách www.suchovkrajine.cz.  
 
Na zemědělské půdě v řešeném území jsou navrženy a vymezeny následující typy opatření pro 
minimalizaci erozních smyvů: 
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1. PO – Aplikace půdoochranných opatření mírnějšího charakteru, tj. úprava osevního postupu, 
vrstevnicové obdělávání, aplikace půdoochranných agrotechnologií, např. výsev s podsevem, 
minimalizační technologie, opatření zvyšující obsah organické hmoty v půdě. Širokořádkové plodiny 
jsou přípustné v případě dodržení vrstevnicového obdělávání a využití ochrany půdy v období prvních 
fází růstu, např. podsevu nebo výsevu do mulče, případně využití speciálního výsevu do řádků 
s meziplodinou, tzv. strip-till technologie. Toto opatření je umisťováno na pozemky s kompaktním 
ohrožením většího rozsahu střední intenzity nebo na pozemky, po nichž procházejí erozně ohrožené 
dráhy odtoku nevhodné ke stabilizaci zatravněním (viz též dále v SDSO). 
2. POV – Přísnější forma půdoochranných opatření. Proti PO dochází k vyloučení erozně nebezpečných 
širokořádkových plodin z osevu (VENP), případně aplikaci půdoochranných opatření i na ostatní 
plodiny, častější zařazování protierozních plodin do osevu (jetelotravní směsi, pícniny). Opatření je 
umisťováno na pozemky nad zástavbou a vodními plochami, případně na rozsáhlé silně erozně 
ohrožené lokality. 
3. TRAV – Plošné zatravnění (travní porost) na silně a extrémně erozně ohrožených částech pozemků, 
na mělkých, podmáčených půdách, kolem vodních toků a nádrží pod svahem. S tímto opatřením se 
neplýtvalo, TRAV je vymezováno minimalisticky, může být podle potřeby využito i v širším rozsahu 
nebo nahrazeno ochrannými sady či zalesněním. 
4. SDSO – Stabilizace dráhy soustředěného odtoku, která není dostatečně stabilizovaná a opakovaně 
dochází v jejím profilu k erozním projevům (vytváření tzv. efemereních rýh) nebo je výrazná a 
lokalizovaná nad zástavbou či vodní plochou. Stabilizace může být provedena nejčastěji travnatým 
pásem respektujícím profil údolnice, případně může být doplněno dalšími prvky, jako jsou přehrážky, 
kamenné opevnění dna apod.  
5. BT – Biotechnické opatření, které se může překrývat s některým z opatření uvedených výše. Jedná 
se o biotechnické prvky přerušující či zpomalující odtok po svahu, a to i v sérii několika prvků pod sebou 
nebo v kombinaci, pokud je to zapotřebí. Toto opatření je navrhováno na svažitých pozemcích s delšími 
svahy, případně na pozemcích plochých, avšak s velmi dlouhými svahy, kde hrozí problémy s odtokem. 
Ve vyšší míře je umisťováno nad zástavbou. Vedlejším efektem umístění takového opatření je úprava 
směru obdělávání pozemku. Jedná se o meze, průlehy, příkopy, cesty, případně alespoň travnaté 
zasakovací pásy, mohou být součástí interakčních prvků, prvků systému ÚSES, cestní sítě. Specifickým 
prvkem je SDSO (výše). 
6. ZSO – V některých případech by bylo vhodnější upravit směr obdělávání tak, aby byl více ve směru 
vrstevnic, a tedy docházelo při přívalových srážkách k zpomalení odtoku po pozemku. Zvláště důležité 
je to nad zástavbou, proto na některých částech pozemků, kde to bylo schůdné (i v souvislosti 
s umístěním biotechnického prvku a tvarem pozemku) byla navržena úprava směru obdělávání. 
 
Obecnými návrhy jsou pak: zachování zatravnění v lokalitách potenciálně erozně ohrožených, 
stabilizace meziřadí trvalých a speciálních kultur (ovocné sady, vinice) zatravněním či bylinným 
pokryvem, stabilizace povrchu půdy po sklizni ponecháním strniště jako ochrany před srážkami i 
větrnou erozí. 
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9 Závěr 
Zpracovaná analýza zmapovala vodohospodářskou situaci ve městě. Na základě problematických míst 
byly vytipovány lokality, které si zaslouží primární pozornost. Pro tato místa byly návrhy více 
rozpracovány včetně variantního řešení situace. Pro ostatní lokality nebo obecná doporučení slouží 
sekundární návrhy. Ty jsou shrnuty v kapitole 5, kde je uvedena jejich lokalizace pomocí kódu řešené 
oblasti. Zejména prioritní návrhy by měly být dále rozpracovány do studie proveditelnosti, případně 
pro dokumentaci pro územní řízení nebo stavební povolení. Mnohá opatření nemohou vzniknout bez 
pozemkových úprav, dotačních programů a spolupráce se zemědělci, případně správci 
vodohospodářské infrastruktury, vodních toků a zejména s občany města. 


