
Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu

VODA LIDE KRAJINA z. s.
T: +420 732 226 134
E: nabidky@vodalidekrajina.cz

U: U Leskavy 781/25
PSČ: 625 00
M: Brno

W: www.vodalidekrajina.cz
IČ: 09325743

Generel navrhovaných opatření
v boji proti suchu

B. Metodický souhrn a postupy

Město Vracov



Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu

2

VODA LIDE KRAJINA z. s.
T: +420 732 226 134
E: nabidky@vodalidekrajina.cz

U: U Leskavy 781/25
PSČ: 625 00
M: Brno

W: www.vodalidekrajina.cz
IČ: 09325743

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Cíl generelu

A.1. Posouzení z pohledu vodního hospodáře

Předmětem plnění je generel vodního
hospodářství v obci vedoucí k souhrnu opatření
na boj se suchem. V rámci generelu se
posuzovatel zaměří na potenciál potřeby pitné
vody a využití dešťové vody.

A.2. Posouzení z pohledu krajináře a životního
prostředí

Předmětem plnění je zpracování generelu
volné krajiny v katastru obce obsahující
posouzení stávajícího stavu a návrhu
podpůrných opatření vedoucích ke zvýšení
stability krajiny a její schopnosti odolávat a
omezovat negativní vlivy klimatické změny.

A.3. Posouzení z pohledu urbanisty

Předmětem plnění je návrh vhodných opatření
na boj proti suchu do již zpracovaných
územních plánů, či do připravovaných projektů
uvnitř obce.

Cílem generelu je poskytnout investorovi
dlouhodobě platné takticko-strategické
podklady pro podporu rozhodování a plánování
v oblasti péče o volnou krajinu a využití
potenciálu dešťové vody a zlepšení hospodaření
s vodou obecně.

Důraz je kladen na zmírnění negativních
projevů globální klimatické změny – v tomto
regionu zejména na zmírnění dopadů sucha,
podporu přirozeného fungování
hydrologického režimu půd, omezení vodní
eroze, transformaci povrchového odtoku na
podpovrchový a posílení retenční schopnosti
krajiny.

Objednatel

Město Vracov

Náměstí Míru 22

696 42 Vracov

Zpracovatel

Voda lidé krajina, z.s.

U Leskavy 781/25

625 00 Brno

IČO: 09325743
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Metodika

V rámci provedeného místního šetření
a následné analýzy dostupných mapových
podkladů a veřejných databází bylo vytipováno
několik opatření, která lze v intravilánu města
realizovat. Jedná se o různá opatření pro
eliminaci sucha, zlepšení koloběhu vody ve
městě a zlepšení klimatu. Rozmístění
jednotlivých opatření ve městě je patrné z
mapy.

Zásady a doporučení

Pro eliminaci sucha v intravilánu je vhodné při
každé rekontrukci či výstavbě aplikovat tyto
zásady:

1. Zvyšovat propustnost povrchů v intravilánu
- zatravňovací tvárnice, chodníky i vozovky
z dlažby do propustného povrchu.

2. Důsledně separovat dešťové vody od vod
splaškových a dešťové vody
decentralizovaně využívat či zasakovat.

3. Aplikovat technické možnosti pro úsporu
pitné vody (perlátory, recyklace, záměna za
dešťové vody, ....).

4. Zvyšovat podíl zelených střech tam, kde
není potřeba zachytávat srážkovou vodu ze
střech.

5. Pečovat o zelenou infrastrukturu.

6. Budovat automatické systémy pro závlahu
městské zeleně.

7. V centru měst budovat vodní prvky.

8. Systematicky zvyšovat povědomí obyvatel
v problematice hospodaření s dešťovou
vodou (HDV) - zapojit, vzdělávat.

9. Koordinovat činnost státní správy
a samosprávy při realizaci opatření pro
HDV.

Výstupy

Výpočty k jednotlivým opatřením vyznačených
v mapovém díle jsou součástí textových příloh.

POSOUZENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘE
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POSOUZENÍ KRAJINÁŘE

Metodika

Práce se sestávaly z analýzy dostupných
geografických a správních podkladů
v kombinaci s terénními pochůzkami.

Pro hydrologické analýzy byla použita
výškopisná data Zeměměřického úřadu,
konkrétně ZABAGED® - výškopis grid 10 x 10 a
dále Státní mapové dílo (vektorové mapy).

Pro stanovení pozemkové držby byly využity
katastrální mapy z WMS serveru Českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČUZK,
nahlížení do KN, ortofoto).

Pro stanovení správních poměrů v území byly
využity informace z územních plánů dotčených
obcí.

Prostorová data byla zpracována v softwaru
SAGA (2.3.0) a QGIS (3.8.1).

Dále byly pořízeny vlastní letecké snímky za
použití dronu DJI MAVIC AIR.

Postup prací

a. identifikace obecních parcel

b. stávající vegetace na obecních pozemcích
dle ortofoto snímků (aktualizováno v
terénu)

c. základní geografické analýzy (odtokové
poměry, erozní ohrožení)

d. návrh opatření a jejich prioritizace

e. prezentace výstupů

Mapa odtokových poměrů
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Doporučení v rámci druhové skladby

Na základě kombinace empirických znalostí,
vědeckých projekcí globální klimatické změny a
terénních šetření za účelem identifikace
prosperujících druhů na různých typech
stanovišť vyskytujících se v řešeném území je
níže prezentován soupis druhů dřevin, které
zde lze doporučit pro výsadby ve volné krajině.
Důraz je kladen na odolnost taxonů vůči suchu,
zvyšujícím se průměrným ročním teplotám a
delším periodám bez deště, které lze dle
predikcí klimatických změn očekávat.

Osluněné svahy ( jižní a východní expozice):

javor babyka (Acer campestre)

dub zimní (Quercus petrea)

hrušeň polnička (Pyrus pyraster)

lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

borovice lesní (Pinus sylvestris)

jeřáb břek (Sorbus torminalis)

třešeň ptačí (Prunus avium)

mahalebka obecná (Prunus mahaleb)

topol šedý (Populus incana)

topol bílý (Populus alba)

Alternativní vhodné druhy:

Jedná se o druhy, které na území ČR vyskytují
sporadicky a nejsou na seznamu přirozené
druhové skladby.

Tyto druhy se vyskytují v ČR většinou
v přírodních rezervacích nebo jen na velmi
malých územích. V nejteplejších částech
republiky jsou považovány za přirozeně se
vyskytující. S těmito druhy je možno okrajově

experimentovat. Nejedná se o druhy invazivní
ani expansivní:

moruše černá/bílá (Morus nigra/alba)

kaštanovník jedlý (Castanea sativa)

dub uherský (Quercus frainetto)

dub cer (Quercus cerris)

dub pýřitý (Quercus pubescens)
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Významná část krajiny se nachází
v nadprůměrně využívaném území se
zřetelným narušením přírodních struktur. Je
zde tedy velmi žádoucí podpořit ekologickou
stability krajiny rozšířením stabilních
krajinotvorných prvků.

Severní část katastru Města Vracov patří do
kategorie území intenzivně využívané, zejména
zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních mechanizmů – ekologická
labilita, vyžaduje vklady dodatkové energie.

Jedná se o území spíše nestabilní s nutností
doplnění stabilních prvků.

Výběr priorit

Na jednotlivých katastrálních územích jsou
vylišeny konkrétní parcely s potenciálem pro
realizaci vegetačních prvků. Na základě
multikriteriální analýzy jim byly stanoveny
priority od 1 do 3, dle proveditelnosti a
účelnosti (1 nejvyšší priorita, 3 nejnižší). Mezi
základní kritéria patřily:
a. pozemek je ve vlastnictví obce

b. pozemek je v KN veden jako „ostatní
plocha“, „zeleň“ apod. (pozemek nevyžaduje
změnu využití území)

c. pozemek je vhodně orientován z pohledu
odtokových poměrů (zmenšuje délku
svahu, je umístěn v údolnici, narušuje
dráhu soustředěného odtoku, apod.)

d. pozemek je vhodně situován z pohledu
územních návazností (propojuje jiné
vegetační prvky, podporuje prostupnost

krajiny, zapadá do stávající cestní sítě pro
pěší komunikaci)

e. na pozemku se přirozeně akumuluje voda
(povrchový i podpovrchový odtok

Na základě podkladů jsou navržena následující
opatření:

• Vegetační doprovod (alej, stromořadí,
keřový segment, remíz apod.)

• Terénní úpravy - průleh, zasakovací pásy

• Vodní plochy - mokřad, tůně, malá vodní
nádrž
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Priorita 1

Realizace do roka a do dne
a. pozemky ve vlastnictví obce

b. pozemek je v KN veden jako „ostatní plocha“,
„zeleň“ apod. (pozemek nevyžaduje změnu
využití území)

c. nenachází se na nich stávající vegetace

d. pozemek je vhodně situován z pohledu
územních a geomorfologických návazností

Priorita 2

Realizace v horizontu 3-5let
a. pozemky ve vlastnictví obce

b. nenachází se na nich stávající vegetace

c. vyžadují změnu využití území

d. morfologicky jsou umístěny méně vhodně

Priorita 3

Realizace v horizontu 5-10let

a. pozemky ve vlastnictví obce (nemusí)

b. nenachází se na nich stávající vegetace

c. vyžadují změnu využití území

d. morfologicky jsou umístěny vhodně z pohledu
odtokových poměrů
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PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ

DEŠŤOVÁVODA - ZAVLAŽOVÁNÍ

DEŠŤOVÁVODA - SPLACHOVÁNÍ

NEBESKÝ RYBNÍK

RYBNÍK

PROPUSTNÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ

ZELENÉ STŘECHY

Jímání dešťové vody a její zpětného využití pro zavlažování
zelených ploch.

Zpětné využití dešťové vody pro splachování WC.

Malá vodní nádrž napájená pouze dešťovou vodou.

Malá vodní nádrž.

Výměna nepropustné plochy komunikace za propustnou
plochu.

Vegetační pokryv střech s cílem omezit přehřívání prostoru
sídla.

TŮNĚ

ZATRAVNĚNÍ

VĚTROLAM

Malé vodní nádrže, tůně s hloubkou do 1,5m.

Zatravnění lokality s cílem zvýšit retenční schopnost krajiny
a zvýšit biodiverzitu.

Liniový dřevinný prvek. Poloprodouvavý-prodouvavý -
zpomalení a zmírnění větrné eroze.
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ALEJ

EXTENSIVNÍ SAD

STROMOŘADÍ

Dvě řady stromů podél komunikace.

Sad ovocných dřevin, jehož primárním cílem není
hospodářský užitek ze sklizně ovoce. Většinou jde
o vysokokmenné tvary starých krajových odrud.

Jedna řada stromů u parcel, jejichž šíře nedovoluje výsadbu
aleje. Lze doplnit keři pro výraznější efekt.

SVEJL

KEŘOVÝ SEGMENT

VEGETACE SAKRÁLNÍCH STAVEB

MOKŘAD

REMÍZ

NAPŘÍMENÍ VODNÍCH TOKŮ

Zasakovací příkop. Slouží ke zbrzdění odtoku a zvýšení
zasakovací schopnosti krajiny.

Na velmi úzkých parcelách, které nedovolují výsadbu stromů.

Doplnění/obnova mizející vegetace u sakrálních staveb
(křížky, kapličky).

Území pokrytá vodou. Většinou mělké prohlubně s pohyblivou
hladinou během roku.

Dřevinná vegetace s autoregulační funkcí. Enklává plošného
charakteru se zastoupením různých krajinných struktur.

Návrhy pro revitalizaci roku.
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Zadržování vody v krajině a snižování její
spotřeby je jeden ze základních pilířů aktuální
dotační podpory v České republice. Takové
projekty jsou podporovány vysokými dotacemi,
až na výjimky 85 až 100%.

Většinou jde o nesoutěžní výzvy k předkládání
žádostí o dotace. To znamená, že každý projekt
připravený a vyprojektovaný na požadované
úrovni podporu získá. Navíc to znamená, že
tyto projekty nemusí čekat na konec příjmu
žádostí, ale jsou posuzovány, hodnoceny a
schváleny ihned po jejich podání poskytovateli
dotace.

Alokace evropských prostředků na péči o
životní prostředí je dostatečná. V aktuálním
rozpočtovém období je jenom pro Operační
program Životní prostředí vyčleněno 2,79
miliardy EUR. Z toho pro péči o vodu a krajinu
je vyčleněno více než 1,1 miliardy EUR. Z toho
plyne, že prostředků pro financování Vaších
projektů je dost, je potřeba se v podmínkách
zorientovat a připravit projekty k čerpání
dotací. K tomu všemu Vám pomůže Voda lidé
kraji, z.s.

Hlavním poskytovatelem dotací z evropských
prostředků je Operační program Životní
prostředí, který vyhlašuje výzvy k podávání
žádostí o dotace, posuzuje a hodnotí
předložené žádosti a následně administruje
realizaci a proplácení dotací. Projekty a dotace
nabízené a připravované organizací Voda lidé
krajina, z.s. spadají vždy do dotační oblasti
Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní nebo Ochrana a péče o přírodu a
krajinu.

Našimi projekty tak pomáháme zejména

zlepšovat hospodaření se srážkovými vodami v
intravilánu a jejich další využití namísto jejich
urychleného odvádění do toků, posilujeme
přirozené funkce krajiny a zlepšujeme kvalitu
prostředí v sídlech.

Voda lidé krajina, z. s. skrz své personální
propojení navrhuje a připravuje projekty
v souladu se svými dotačními zkušenostmi a
každý námi doporučený projekt je navrhován
v podobě způsobilé k dotaci.

V projektech zaměřených na zadržování vody
v extravilánu máme 100% úspěšnost se
získáváním dotačních prostředků. Jeden náš
projekt se nakonec nepodával a podporu
nezískal kvůli zásadní neochotě klienta, který
nebyl vyslyšet naše návrhy. Proto uvádíme 95%
pravděpodobnost získání dotace. V extravilánu
navrhujeme zadržovat vodu v krajině hlavně
budováním mokřadů, tůní, rybníků, větrolamů,
stromořadí, alejí, svejlů, remízů, extensivních
sadů, keřových segmentů a revitalizací toků.
Důkladnou studií krajiny extravilánu, jejich
odtokových poměrů a vlastnické struktury

POSOUZENÍ DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
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připravujeme a navrhujeme projekty, které
jsou realizovatelné a přináší účinné
zachytávání vody v krajině a zejména z toho
důvodu jsou naše projekty schvalovány ze
strany Agentury ochrany přírody a krajiny.

V projektech zaměřených na vodu v intravilánu
jsou rizika v rámci projektování jednotlivých
projektů a možnosti odhalení závad v stávající
infrastruktuře, která nemusí dovolit projekt
realizovat. Proto uvádíme pravděpodobnost
úspěšnosti projektu 85%. Každý projekt na
zachytávání vody v intravilánu, který je
neprojektován, má u nás následně 100%
úspěšnost v získání dotace.

V rámci hospodaření se srážkovými vodami
navrhujeme zejména realizaci zelených střech,
zachytávání dešťové vody a její využití na
splachování a zalévaní, budování nebeských
rybníků a výměnu nepropustných povrchů za
propustné. V projektech v intravilánu se nám
daří úspěšně skloubit potřeby regionálního
rozvoje, obnovy infrastruktury obcí a správné
nakládání s vodou.


