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A. Úvodní údaje 

1. Úvod 

Dokumentace byla zpracována na základ� smlouvy o dílo mezi zhotovitelem 
ŠINDLAR s.r.o. (e.�. 0910-050-02) a podnikem POVODÍ MORAVY, s.p. (e.�. 
PM000652/2010-412/JEZ) jakožto objednatelem.  

Cílem je zpracování studie proveditelnosti souboru staveb na toku Juhyni v úseku  �.km 
0,000 (soutok s Be�vou) až �.km 8,4 (Kel�). �ešení studie se skládá z následujících ucelených 
�ástí: 

• Shromážd�ní a zpracování podklad� pro návrh územn�-technických parametr�
stavby – zejména podrobné vymezení zájmového území studie, vytvo�ení geodetických 
podklad�, základní biologické hodnocení dot�eného území, hydromorfologická a 
splaveninová analýza, analýza a vyhodnocení územn�-plánovací dokumentace, 
identifikace majetkoprávních vztah� a dot�ených subjekt�

• Návrh základních územn�-technických parametr� stavby a jejich projednání –
zejména návrh základních parametr� stavby, �len�ní na stavební objekty a jejich 
charakteristiky, základní hydrotechnické výpo�ty navrhovaných úprav, hodnocení 
protipovod	ového efektu, vymezení situa�ního �ešení, analýzy, zajišt�ní a vyhodnocení 
územn� technických podklad�, zajišt�ní stanovisek vlastník� dot�ených pozemk�, 
projednání se všemi dot�enými subjekty a správními orgány a p�íslušnými 
administrátory p�edpokládaného zdroje pro financování zám�ru  

• Návrh výsledných územn�-technických parametr� stavby a zpracování 
dokumentace – zejména vyhodnocení analýz územn� technických podklad�, provedení 
korektur výchozího zám�ru a návrh výsledné územn� technické koncepce stavby, 
zadání pro zpracování dokumentace pro územní �ízení, zadání pro zjiš
ovací �ízení 
podle zákona �. 100/2001Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a propo�et 
realiza�ních náklad�
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2. Identifika�ní údaje 

2.1. Investor 

POVODÍ MORAVY, s.p. 

Sídlo:  D�eva�ská 11 
  601 75 Brno 

I�:  70890013 

Zastoupený:   Ing. Liborem Dostálem, generálním �editelem  

  Zmocn�nec pro technická jednání:   
Ing. David Veselý, úsek dota�ních titul�

2.2. Zodpov�dný projektant 

 ŠINDLAR s.r.o. 
Stavby vodního hospodá�ství 
a krajinného inženýrství 

Sídlo:  Na Brn� 372/2a, 500 06, Hradec Králové 
I�O:  260 03 236 
DI�:  CZ 260 03 236 

Zastoupený:   jednatelem Ing. Miloslavem Šindlarem 

Kontaktní údaje: 
telefon:   495 402 560 (firma) 
e-mail:   sindlar@sindlar.cz 
web:  www.sindlar.cz 

2.3. Pracovní skupina 

Autorizovaný projektant:  Ing. Miloslav Šindlar – autorizovaný inženýr ; 
�íslo autorizace  0700929, obor IV00 - stavby 
vodního hospodá�ství a krajinného inženýrství 

Vedoucí projektu:  Mgr. Jan Zapletal  
Návrh �ešení, výkresová �ást, technická zpráva: Ing. Jaroslav Lohniský 
Textová �ást a úpravy dokumentace: Ing. Miroslav Pytloun 
Majetkoprávní vztahy, inženýrská �innost:  Ing. Jan Schejbal 
Technický servis:  Veronika Ková�ová 
Geodetické m��ení:  Petr Zedínek, Bc. Roman Bárta 
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2.4. Základní údaje charakterizující stavbu  

Název akce:  Juhyn� – p�írod� blízká protipovod�ová opat�ení a 
obnova p�irozené hydromorfologie a reten�ní 
kapacity toku a nivy v úseku �.km 0,000 (soutok 
s Be�vou) až �.km 8,4 (Kel�) 

Charakter stavby:   úprava toku

Kategorie stavby:   úprava toku 

Odv�tví:    vodní hospodá�ství 

Místo stavby:    Choryn� – Kel�  �.km 0,000 – 8,400 

Kraj:   Zlínský 

Katastrální území:   Choryn�, Kladeruby, Komárovice, Kel�-Staré M�sto
   

�íslo hydrologického po�adí  4-11-02-0180  

   

Parcelní �ísla:  viz. samostatná p�íloha 

   

Správce povodí:   POVODÍ MORAVY, s.p.

     D�eva�ská 11, 601 75 Brno 

Správce vodního toku:   Juhyn� �.km 0,000 – 8,400 

Povodí Moravy, s.p.

     D�eva�ská 11, 601 75 Brno 

     Levob�ežní p�ítoky Juhyn�  

Pravob�ežní p�ítoky Juhyn�  

Zem�d�lská vodohospodá�ská správa, oblast povodí 
Moravy a Dyje, Pracovišt� Valašské Mezi�í�í 513, 

Kollárova 765, 757 01 Valašské Mezi�í�í 

Stavební ú�ad:    M�stský ú�ad Valašské Mezi�í�í 

Soudní 1221 

757 01 Valašské Mezi�í�í 

Vodoprávní ú�ad:   M�stský ú�ad Valašské Mezi�í�í 

Soudní 1221 

757 01 Valašské Mezi�í�í 
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Investor dokumentace:   POVODÍ MORAVY, s.p.

     D�eva�ská 11, 601 75 Brno 

Investor stavby:   POVODÍ MORAVY, s.p.

     D�eva�ská 11, 601 75 Brno 

Uživatel stavby:   dle výsledk� dalšího jednání 

Stupe	 dokumentace:   studie proveditelnosti  
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B. Pr�vodní zpráva 

1. P�ehled použitých podklad� a dokumentací  

1.1. Pracovní podklady  
1. Zadání investora: Povodí Moravy, s.p., Brno, 2010 
2. Povodí Moravy, s.p.: Plán oblasti Povodí Moravy. Kone�ný návrh. 2010-2015
3. List opat�ení ID_OP MO1301300ist opat�ení 
4.  http://oldmaps.geolab.cz 
5.  http://obec.choryne.cz/historie.htm 
6.  Tabulkový p�ehled seznamu tok� �R, MŽP 2010 

1.2. Hydrologické, hydrotechnické a hydromorfologické podklady  
7. HMÚ Praha; Hydrologické pom�ry �SSR, 1970 
8. Hydrologická data �HMÚ ze dne 10.2.2010, �.j. P10571-148, �HMÚ Ostrava 
9. http://heis.vuv.cz 
10. http://www.pmo.cz/2009/morava 

1.3. Územn� – plánovací podklady a dokumentace  
11. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje; Atelier T-plan; 2008 
12. Územní plán sídelního útvaru Choryn�; Atelier UTILIS; 2006 
13. Územní plán sídelního útvaru Kel�; Ing.arch.Miloslav Konvi�ka; 1995 
14. Územní plán sídelního útvaru Kladeruby; Doc.Ing.arch. J.Kubín CSc; 1995 
15. Protipovod	ová opat�ení na toku Juhyn�; Ing.Pavel Skalický; 2000 
16. http://www.juap-zk.cz/docDetail.aspx?docid=85732&doctype=ART&&cpi=1 

1.4. P�írodní pom�ry 
17.  https://www.geofond.cz/mapsphere 
18. http://mapy.nature.cz/mapinspire 
19. http://heis.vuv.cz/data/webmap 
20. Hydrometeorologický ústav; Podnebí tabulky, Praha 1960 
21. Culek, M.; Biogeografické �len�ní �eské republiky, Enigma Praha 1995 
22. Klimatické oblasti �R 
23. Neuhauslová a kol.; Mapa potenciální p�irozené vegetace �eské republiky, Academia  
       Praha. 1998 

1.5. Ochrana p�írody 
24. http://mapy.nature.cz/mapinspire 
25. http://www.rybsvaz-ms.cz/katalog/rybarske-reviry 
26. Agentura ochrany p�írody a krajiny �R; digitální data pro oblast Juhyn�; Praha 2010 

1.6. Metodiky, obecné a ostatní citované podklady  

Hydromorfologie

27. Šindlar, M. a kol.; P�írod� blízká protipovod	ová opat�ení na vodních tocích a v nivách. 
Hydromorfologie vodních tok�; Metodika typologie, monitoringu, vyhodnocení 
aktuálního stavu hydromorfologie koryt a niv vodních tok� v�etn� návrhu opat�ení 
k dosažení dobrého ekologického stavu vod, Verze 2008/06, Šindlar s.r.o. Býš
. 2008. 88 
s. 
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28. Šindlar, s.r.o.; Projekt Be�va, Vazba PBPO a hydromorfologického stavu vod, Hradec 
Králové 1997 

Biologie

29. Háková, A., Klaudisová, A., Sádlo, J.; Zásady pé�e o nelesní biotopy v rámci soustavy 
Natura 2000. PLANETA XII. 3/2004 – druhá �ást. MŽP �R. Praha. 

30. Just, T., Šámal, V. a kol.; Revitalizace vodního prost�edí. AOPK �R Praha 2003. 
31. Just, T., a kol.; Vodohospodá�ské revitalizace jejich uplatn�ní v ochran� p�ed povodn�mi. 

3 ZO �SOP Ho�ovicko ve spolupráci se spole�ností Ekologické služby s.r.o. AOPK �R a 
MŽP �R. Praha. 

32. Chytrý,M., Ku�era, T., Ko�í, M; Katalog biotop� �eské republiky, Agentura ochrany 
p�írody a krajiny �R, Praha, 2001

33. Cowx, I. G., Welcomme, R. W., Rehabilitation of rivers for fish,  EIFAC, 1998 

1.7. Legislativa a normy  
34. Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�
35. Zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
36. Zákon �. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
37. Na�ízení vlády �.132/2005 Sb. kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit 
38. Sm�rnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a rady z 23. �íjna 2000 ustanovující rámec 

pro �innost Spole�enství v oblasti vodní politiky 
39. Sm�rnice 92/43/EHS o ochran� p�írodních stanoviš
, voln� žijících živo�ich� a plan�

rostoucích rostlin („sm�rnice o stanovištích“) 
40. TNV 75 2321 Rybí p�echody, Hydroprojekt a.s., Praha, 1997 

1.8. Mapové podklady  
41. Základní vodohospodá�ská mapa 1 : 50 000, mapový list 25-14 Valašské Mezi�í�í
42. Státní mapa 1: 5000 topografická složka – barevné ortofoto, formát TIF �eský ú�ad 

zem�m��ický a katastrální. Praha. Mapové listy viz. následující seznam:

Hranice 0-8 
Hranice 1-8 
Hranice 1-9 
Hranice 2-9 

43. Státní mapa odvozená SMO 5 katastrální složka polohopisu. �eský ú�ad zem�m��ický a 
katastrální. Praha. Mapové listy viz. následující seznam:

Hranice 0-8 
Hranice 1-8 
Hranice 1-9 
Hranice 2-9 

1.9. Digitální data a podklady  
44. Vodní toky A01 CEVT. Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha. 2006. 
45. Kilometráž odvozená z DIBAVOD A12. Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha. 2006. 
46. Hydrologické �len�ní, povodí IV. �ádu  A07.  Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha. 

2006. 
47. Jezy I01, Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha. 2006. 
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48. Návrhová záplavová území stoleté vody D03. Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha. 
2008. 

49. Digitální katastrální mapa DKM pro katastr obce Choryn�. CUZK 2010 
50. Katastrální mapa digitalizovaná pro katastr obce Komárovice . CUZK 2010 
51. M��ická zpráva – „Juhyn� PBPO a obnova p�irozené HMF a reten�ní kapacity toku a nivy 

v úseku �.km 0,000 (soutok s Be�vou) až �.km 8,4 (Kel�)“; ŠINDLAR s.r.o.;únor 2010 

1.10. Použitý software  
• Texty: Microsoft Office aplikace WORD 2007
• Tabulky: Microsoft Office aplikace EXCEL 2007
• Mapové výstupy: ARC GIS 9.3.1 a nadstavba ISKN studio verze 2.0
• Projek�ní práce:  Atlas DMT, verze 5.0
• Hydrotechnické výpo�ty: HEC-RAS 4.0 
• P�evod dokument� do formátu PDF : PDFCreator verze 0.9.1
• Digital Gravelometer

1.11. Použité zkratky  
• AOPK  �R:  Agentura ochrany p�írody a krajiny 
• �HMÚ:   �eský hydrometeorologický ústav 
• CHOPAV:   Chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod 
• GMF analýza:    Geomorfologická analýza
• Mze �R:  Ministerstvo zem�d�lství �eské republiky 
• MŽP �R   Ministerstvo životního prost�edí �eské republiky
• NP  Národní park
• NPP  Národní p�írodní památka   
• NPR  Národní p�írodní rezervace
• PP   P�írodní památka
• PR  P�írodní rezervace
• SCHKO   Správa chrán�né krajinné oblasti 
• VRV   Vodohospodá�ský rozvoj a výstavba a.s.  
• VÚV      Výzkumný ústav vodohospodá�ský  
• ZCHÚ   Zvlášt� chrán�né zemí  
• ZVHS   Zem�d�lská vodohospodá�ská správa 

2. Charakteristika území a stavebních pozemk� – p�írodní pom�ry 

2.1. Fyzicko – geografické pom�ry území  

2.1.1. Klimatické podmínky 

Sledované území podél toku Juhyn� mezi obcemi Choryn� a Kel� se nachází v severní 
�ásti Zlínského kraje, v okrese Vsetín. 

Nadmo�ská výška v katastru obce Choryn�  se pohybuje od 273 do 280m n.m a  katastru 
obce  Kel� od 300 do 350m n.m.  

Klimatologické charakteristiky území byly vysledovány z dlouhodobých m��ení 
meteorologických stanic. Dle klimatologické klasifikace E.Quitta z roku 1971 (Klimatické 
oblasti �eské republiky) leží území v mírn� teplé oblasti MT 10. Podnebí je mírn� teplé až 
teplé a vlhké [22]. 
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Název stanice Nadm. výška (m n.m.) Pr�m. teplota vzduchu (°C) 

Valašské Mezi�í�í  
(Krásno nad Be�vou)

302 7,9 

Tab. �. 1. Sledované klimatické stanice

Název stanice Nadm. výška (m n.m.) Pr�m. úhrn srážek (mm) 

Valašské Mezi�í�í  
(Krásno nad Be�vou)

302 780 

Kel� 325 695 

Tab. �. 2. Sledované srážkom�rné stanice

2.1.2. Geologie území 

Dle Biogeografického �len�ní [21] pat�í �ešený úsek do Hranického bioregionu. 
V�tšinu území budují souvrství karpatského flyše paleogenního až k�ídového stá�í, tvo�eného 
st�ídáním jílovc� a pískovc�, pop�ípad� r�zných slínitých hornin, které jsou v�tšinou v menší 
mí�e karbonátov� vápnité. 

Tento charakter potvrzují i výsledky vrt� provedených podél sledovaného toku Juhyn� v �ásti 
ústí do Be�vy po obec Kel�. Výsledky vrt� [17] provedených v letech 1962 – 1983 se shodují 
ve st�ídání hlinitých a pís�itých vrstev se št�rkovou frakcí ve st�edních hloubkách, kde hlubší 
podklad tvo�í zv�tralé jílovce a svrchní vrstvy jsou tvo�eny hlínami.   

Zákres umíst�ní geologických vrt� je sou�ástí výkresu D 1.2. 

P�ehled údaj� z provedených vrt�
         Vrt - základní informace  

Stát �eská republika
Jazyk �esky
Název databáze GDO
ID 472781
P�vodní název V-29
Zkrácený název V-29
Rok vzniku objektu 1983
Poskytovatel dat �eská geologická služba - Geofond
Hloubka vrtu (m) 8
Primární dokumentace GF P042376
Sou�adnice X - JTSK [m] 1138700
Sou�adnice Y - JTSK [m] 506650
Zp�sob zam��ení X,Y ode�teno z mapy
Výškový systém Balt po vyrovnání
Nadmo�ská výška - sou�adnice Z 297.90
Inklinometrie (Y/N) N
Ú�el inženýrsko-geologický
Hydrogeologické údaje (Y/N) N
Hloubka hladiny podzemní vody [m] 2.50
Druh hladiny podzemní vody [ ov��ováno ]
Karotáž (Y/N) N
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N) N
Druh objektu vrt svislý
Geologický profil (Y/N) Y
Organizace provád�jící Stavoprojekt Olomouc
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Hloubka 
(m) 

Stratigrafie                                           Popis 

0 - 0.30 Kvartér Hlína

0.30 - 0.80 Kvartér 
písek hlinitý st�ednozrnný vápnitý ulehlý zastoupení horniny - 20 % max.velikost 
�ástic 1 dm hn�dá, p�ím�s: št�rk 

0.80 - 1.30 Kvartér 
št�rk hlinitý hrubozrnný vápnitý max.velikost �ástic 1 dm velmi ulehlý hn�dá, 
p�ím�s: písek 

1.30 - 1.60 Kvartér písek hlinitý st�ednozrnný vápnitý ulehlý slab� soudržný hn�dá 

1.60 - 2.50 Kvartér 
št�rk hlinitý hrubozrnný vápnitý max.velikost �ástic 1 dm velmi ulehlý hn�dá, 
p�ím�s: písek 

2.50 - 4 Kvartér 
št�rk hlinitý hrubozrnný vápnitý max.velikost �ástic 2 dm velmi ulehlý hn�dá, 
p�ím�s: písek 

4 - 4.50 Paleogén jílovec zv�tralý vápnitý tuhý pevný šedá 

4.50 - 6.50 Paleogén jílovec zv�tralý vápnitý v ostrohranných úlomcích tuhý velmi ulehlý šedá 

6.50 - 8 Paleogén jílovec zv�tralý v ostrohranných úlomcích vápnitý pevný 

Tab. �. 3.

         Vrt - základní informace  
Stát �eská republika
Jazyk �esky
Název databáze GDO
ID 473757
P�vodní název V-1
Zkrácený název V- �
Rok vzniku objektu 1970
Poskytovatel dat �eská geologická služba - Geofond
Hloubka vrtu (m) 8
Primární dokumentace GF V063326
Sou�adnice X - JTSK [m] 113765
Sou�adnice Y - JTSK [m] 503530
Zp�sob zam��ení X,Y ode�teno z mapy
Výškový systém ode�teno z mapy
Nadmo�ská výška - sou�adnice Z 285
Inklinometrie (A/N) N
Ú�el inženýrsko-geo� � gický
Hydrdgeologické údaje (A/N) N
Hloubka hladiny podzemní vody (m) 2.90
Druh hladiny podzemní vody [ ov��ováno ]
Karotáž (Y/N) N
Provedené zkoušky geotechnick � rozbor �
Hmotná dokumentace (Y/N) N
Druh objektu vrt svislý
Geologický profil (Y/N) Y
Organizace provád�jící GPO, závod Hrabová
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Hloubka 
� m) 

Stratigrafie Popis 

0 - 0.� 0 Kvartér Navážka

0.30 - 1 Kvartér hlína skvrnitý m�kký hn�dá 

1 - 4 Kvarté� št�rk hlinitý pís�itý hrubozrnný vlhký zvodn�lý ulehlý hn�dá 

4 - 7 Kvartér 
št�rk hrubozrnný max.velikost �ástic 1 dm zvodn�lý ulehlý šedá 
písek zastoupení horniny do 8 % 

7 - 7.� 0 Paleogén hlína jílovitý vápnitý tuhý šedá hn�dá 

7 � 80 - 8 Daleogén pískovec jemnozrnný vápnitý nav�tralý šedá 

Tab. �. 4. Vrt – geologický profil

         Vrt - základní informace  
            Stát �eská republika 

Jazyk �esky
Název databáze GDO
ID 473689
P�vodní název SONDA V3
Zkrácený název SONDA V3
Rok vzniku objektu 1962
Poskytovatel dat �eská geologická služba - Geofond
Hloubka vrtu (m) 6
Primární dokumentace GF V047594
Sou�adnice X - JTSK [m] 1136583.20
Sou�adnice Y - JTSK [m] 501750.20
Zp�sob zam��ení X,Y zam��eno
Výškový systém Balt po vyrovnání
Nadmo�ská výška - sou�adnice Z 273.10
Inklinometrie (Y/N) N
Ú�el inženýrsko-geologický
Hydrogeologické údaje (Y/N) N
Hloubka hladiny podzemní vody [m] 2.50
Druh hladiny podzemní vody [ ov��ováno ]
Karotáž (Y/N) N
Provedené zkoušky technologické rozbory
Hmotná dokumentace (Y/N) N
Druh objektu vrt svislý
Geologický profil (Y/N) Y
Organizace provád�jící GP Brno, závod Stavební geologie Praha
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Hloubka 
(m) 

Stratigrafie Popis 

0 - 0.90 Kvartér št�rk hrubozrnný v ostrohranných úlomcích hlinitý hn�dá šedá 

0.90 - 2.80 Kvartér 
št�rk opracovaný šedá hn�dá
písek hlinitý max.velikost �ástic 1 dm 

2.80 - 6 Paleogén 
Hlína prachovitý pís�itý pevný tmavá šedá
jílovec zv�tralý

Tab. �. 5. Vrt – geologický profil
         Vrt - základní informace  

Stát �eská republika
Jazyk �esky
Název databáze GDO
ID 473578
P�vodní název T-17
Zkrácený název T-17
Rok vzniku objektu 1963
Poskytovatel dat �eská geologická služba - Geofond
Hloubka vrtu (m) 10
Primární dokumentace GF P015952
Sou�adnice X - JTSK [m] 1136053.20
Sou�adnice Y - JTSK [m] 501652
Zp�sob zam��ení X,Y zam��eno
Výškový systém Balt po vyrovnání
Nadmo�ská výška - sou�adnice Z 271.90
Inklinometrie (Y/N) N
Ú�el inženýrsko-geologický
Hydrogeologické údaje (Y/N) N
Hloubka hladiny podzemní vody [m] 1
Druh hladiny podzemní vody [ ov��ováno ]
Karotáž (Y/N) N
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N) N
Druh objektu vrt svislý
Geologický profil (Y/N) Y
Organizace provád�jící Geologický pr�zkum Brno

Hloubka 
(m) 

Stratigrafie Popis 

0 - 0.60 Kvartér hlína pís�itý tmavá hn�dá 

0.60 - 1.80 Kvartér, Terciér 
jíl žlutá hn�dá
detrit pískovcový 

1.80 - 2.60 Kvartér, Terciér jíl skvrnitý pevný žlutá šedá rezavá 

2.60 - 6 Kvartér, Terciér jílovec zv�tralý m�kký šedá, p�ím�s: organický detrit (zbytky) 

6 - 7.20 Kvartér, Terciér jílovec jemn� pís�itý tuhý pevný šedá 

7.20 - 10 Kvartér, Terciér 
jílovec jemn� pís�itý šedá
pískovec v ostrohranných úlomcích 

Tab. �. 6. Vrt – geologický profil
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2.1.3. Vegetace 

Sledované území je charakterizováno potenciální p�irozenou vegetací dle Neuhäuslové 
[23] a mapového serveru AOPK [24]. Území je vegeta�n� rozd�leno do oblasti vedené podél 
toku Juhyn� a do oblasti širšího okolí Juhyn�.   

V geobotanické map� je oblast podél toku charakterizována vegeta�ní jednotkou luhy a 
olšiny s kódem AU. Dále je pak vylišen potenciál p�irozené vegetace mapovací jednotkou 
Pruno-Fraxinetum incl. Alnion-glutinosae st�emchovou jaseninou s místy komplexu 
mok�adních olšin ve vegeta�ní jednotce Alnion incanae. St�emchovou jasaninu tvo�í 
t�ípatrové až �ty�patrové, druhov� bohaté fytocenózy s dominantním jasanem, �id�eji 
s p�evažující olší nebo lípou a �asto s p�ím�sí st�emchy nebo dubu letního. 

Oblast širšího okolí toku Juhyn� má charakter vegeta�ní jednotky Dubo-habrové háje
s kódem C. Potenciální p�irozená vegetace je ozna�ena jako Carici pilosae-Carpinetum neboli 
ost�icová dubohab�ina, vegeta�ní jednotka Carpion. A stejn� jako u p�edešlé oblasti je 
fytogeografický okres Moravská brána vlastní. Ost�icová dubohab�iny v p�irozeném složení 
jsou zastoupeny dvou-až t�ípatrovými porosty s p�evládajícím habrem ve vlh�ích polohách, 
v sušších s dubem zimním a s �astým výskytem zejména lípy a buku ve stromovém i �id�eji 
vytvo�eném ke�ovém patru. 

2.2. Hydrologické a hydrotechnické podklady 

Tok Juhyn� pramení v lesích asi 1,7 km jihozápadn� od osady Vi�anov a vtéká do 
Be�vy v �.km 54,835. Délka toku je 32,800 km. Protéká územní p�sobností ORP Vsetín, 
P�erov a Krom��íž. Tok je ve správ� podniku POVODÍ MORAVY, s.p.. Plocha povodí je 
111,49 km2 a pr�m�rný ro�ní pr�tok Qa na soutoku s Be�vou je 1,06 m3/s. 

2.2.1. Pr�toková data 

Hydrologické data byla získána od �HMÚ, pobo�ky v Ostrav�.  

• Tok Juhyn�
• hydrologické �íslo povodí 4-11-02-0180 
• profil nad Pastevníkem, �.km 1,000 
• plocha povodí 108,01 km2

• pr�m�rný dlouhodobý pr�tok 1,06 m3.s-1

• údaje odvozeny za  období 1931 – 1980 

Tab. �. 7.

M 30 90 180 270 330 355 364 
QMd 2,50 1,30 0,70 0,384 0,213 0,127 0,067 

Tab. �. 8 M - denní pr�toky (QMd) v m3.s-1

N - leté pr�toky (QN) v m3.s-1

N 1 2 5 10 20 50 100 
QN 10,3 19,7 35,2 49,1 64,9 88,6 109 

Tab. �. 9. N - leté pr�toky (QN) v m3.s-1
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• tok Juhyn�
• hydrologické �íslo povodí 4-11-02-0180 
• profil LG stanice, �.km 8,000 
• plocha povodí 86,05 km2

• pr�m�rný dlouhodobý pr�tok 0,885 m3.s-1

• údaje odvozeny za  období 1931 – 1980 

Tab. �. 10.

M 30 90 180 270 330 355 364 
QMd 2,08 1,08 0,585 0,322 0,179 0,106 0,057

Tab. �. 11. M - denní pr�toky (QMd) v m3.s-1

N - leté pr�toky (QN) v m3.s-1

N 1 2 5 10 20 50 100 
QN 9,03 17,3 31 43,6 57,9 79,8 98,8

Tab. �. 12. N - leté pr�toky (QN) v m3.s-1

2.2.2. P�ítoky 

V rámci �ešeného území bylo identifikováno 12 p�ítok�. V�tšina z t�chto p�ítok� je ve 
správ� Zem�d�lské vodohospodá�ské správy. Pro identifikaci byl použit mapový server HEIS 
[9], souhrnná mapa Vodního hospodá�ství a ochrany vod.  

Pravostranné p�ítoky jsou popisovány od soutoku Juhyn� s Be�vou pod obcí Choryn�. 
Prvním p�ítokem je Pastevník (ID 405770006400) s délkou toku 3,32 km. Správcem toku je 
ZVHS a zaúst�ní do Juhyn� je v �.km 0,81. Druhým pravostranným p�ítokem je bezejmenný 
tok (ID 405770006200) s délkou toku 0,81km. Správcem toku je ZVHS a zaúst�ní do Juhyn�
je v �.km 1,45. T�etí p�ítok je bezejmenný tok (ID 405770005800) s délkou toku 1,01km. 
Správcem toku je ZVHS a zaúst�ní do Juhyn� je v �.km 2,29. �tvrtý p�ítok je bezejmenný tok 
(ID 405770005400) s délkou toku 1,54 km. Správcem toku je ZVHS a zaúst�ní do Juhyn� je 
na �.km 3,10. Pátý p�ítok je bezejmenný (ID 405770005200) s délkou toku 2,14 km. 
Správcem toku je ZVHS a zaúst�ní do Juhyn� je v �.km 3,34. Šestý p�ítok je bezejmenný (ID 
405770003200) s délkou toku 1,63 km. Správcem toku je ZVHS a zaúst�ní do Juhyn� je v 
�.km 4,46. Sedmý p�ítok je bezejmenný (ID 405770002200) s délkou toku 0,69 km. Správcem 
toku je ZVHS a zaúst�ní do Juhyn� je v �.km 5,47. Osmý p�ítok je bezejmenný (ID 
405770001200) s délkou toku 0,60 km. Správce toku nebyl identifikován a zaúst�ní do 
Juhyn� je v �.km 6,3. Devátý p�ítok je bezejmenný (ID 405770000900) s délkou toku        
0,25 km. Správce toku nebyl identifikován a zaúst�ní do Juhyn� je na �.km 6,72. Desátým 
p�ítokem je Hájový potok (ID 405760000100) s délkou toku 5,33km. Správcem toku je 
ZVHS a zaúst�ní do Juhyn� je v �.km 7,71. 
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Název toku Délka toku (km) Správce toku �HP ID Zaúst�ní (�.km) 

Pastevník 3,32 ZVHS 4-11-02-018 405770006400 0,81

bezejmenný 0,81 ZVHS 4-11-02-018 405770006200 1,45

bezejmenný 1,01 ZVHS 4-11-02-018 405770005800 2,29

bezejmenný 1,54 ZVHS 4-11-02-018 405770005400 3,10

bezejmenný 2,14 ZVHS 4-11-02-018 405770005200 3,34

bezejmenný 1,63 ZVHS 4-11-02-018 405770003200 4,46

bezejmenný 0,69 ZVHS 4-11-02-018 405770002200 5,47

bezejmenný 0,60 4-11-02-018 405770001200 6,3

bezejmenný 0,25 4-11-02-018 405770000900 6,72

Hájový potok 5,33 ZVHS 4-11-02-017 405760000100 7,71 

Tab. �. 13. Pravostranné p�ítoky

Levostranné p�ítoky jsou popisovány od soutoku Juhyn� s Be�vou pod obcí Choryn�. 
První vlévající se p�ítok je bezejmenný (ID 405770004000) s délkou toku 2,64 km. Správcem 
toku je ZVHS a zaúst�ní do Juhyn� je na �.km 3,41. Druhým levostranným p�ítokem je 
Komárovický potok (ID 405770002600) s délkou toku 1,99 km. Správcem toku je ZVHS a 
zaúst�ní do Juhyn� je v �.km 5,21. T�etí p�ítok je bezejmenný tok (ID 405770000400) 
s délkou toku 2,79km. Správcem toku je ZVHS a zaúst�ní do Juhyn� je v �.km 7,32.  

Soupis p�ítok� je níže uveden také v tabulárním p�ehledu.  

Název toku Délka toku (km) Správce toku �HP ID Zaúst�ní (�.km)

bezejmenný 2,64 ZVHS 4-11-02-018 405770004000 3,41

Komárovický p. 1,99 ZVHS 4-11-02-018 405770002600 5,21 

bezejmenný 2,79 ZVHS 4-11-02-018 405770000400 7,32

Tab. �. 14. Levostranné p�ítoky

2.2.3. Odb�ry vody 

Na toku Juhyn� jsou v �ešeném úseku povoleny 4 odb�ry povrchové vody:  

• Povolení k odb�ru �.j. OkÚ Vsetín , ŽP 12360/02-231/2 �el�stková ze dne 
20.12.2002 pro Obec Choryn� závlaha fotbalového h�išt�, odb�r 480m3/m�s a  
1920 m3/rok 

• Povolení k odb�ru �.j. OVLHZ/vod. 514/235/88 �el�stková ze dne 13.12.1988 
pro MNV Choryn� napoušt�ní vodní nádrže Rybník CHORYN� I, odb�r max. 
116 l/sec; pr�m. 45 l/s, 

• Povolení k odb�ru �.j. M�ÚVM 41774/2008 Horsáková ze dne 8.9.2008 pro 
Karolína �echová , max. odb�r 15 m3/m�s 

• povolení k odb�ru  do náhonu a následn� na MVE �.j. 9978/235-85 ze dne 
8.2.1985 pro bratry Tomáškovy , odb�r 0,935 + 0,1 m3 

V pr�b�hu zpracování studie byla podána žádost o odb�r povrchové vody pro 
Zahradnictví Ji�í�ek v Kel�i  

Z uvedeného vý�tu odb�r� se v p�evážné v�tšin� nejedná o významný odb�r vody 
z toku Juhyn�, který by zásadn� ovliv	oval hydrologický režim uvedeného toku. Pouze 
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uvedený maximální odb�r vody pro Chory	ský rybník 116 l/s se v rámci b�žných pr�tok�
projeví jako významn�jší od Q180D, kdy maximální odb�r tvo�í 1/6 objemu pr�toku. 

2.3. Geomorfologická analýza Juhyn�

Geomorfologická analýza byla provedena na základ� trend� st�edního výskytu 
geomorfologických proces� v dynamické rovnováze dle metodiky [27]. V závislosti 
podélného sklonu údolnice (od 5 ‰ do 7 ‰) a pr�m�rného ro�ního pr�toku (1,06 m3s-1

v dolním profilu �ešeného území) byly v �ešeném úseku toku ur�eny 3 potenciální 
geomorfologické typy ur�ené jako MD – pln� vyvinuté meandrování.  

Geomorfologický typ MD je charakteristický vinutím koryta v široké údolní niv�. 
Nízkým podélným sklonem toku a nivy v�etn� rozvoje nivní vegetace je dán pomalý pr�tok 
inundované vody, který podporuje p�irozenou akumulaci i velmi jemných plavených hlín. 
Charakteristickým jevem jsou odstavená ramena toku, která byla vytvo�ena protržením 
meandrové šíje p�i vývoji trasy hlavního koryta. Odstavená ramena jsou p�irozen�
zazem	ována a se sukcesí vegetace postupn� mizí jejich zavodn�ní. 

Výsledky geomorfologické analýzy jsou sou�ástí p�ílohy textové �ásti. 

2.4. Hydromorfologická analýza Juhyn�

Hydromorfologické hodnocení stávajícího stavu vodního toku Juhyn� bylo provedeno 
na základ� postupu uvedeném v metodice P�írod� blízká protipovod	ová opat�ení na tocích a 
v nivách. Monitoring, vyhodnocení a návrhy opat�ení k dosažení dobrého 
hydromorfologického stavu vod [27], která byla vydána ve V�stníku MŽP 11/2008. 

Interpretace dosažených výsledk� hydromorfologického hodnocení je zpracována dle 
univerzální hodnotící stupnice, která vychází z Rámcové sm�rnice o vodách.  

Klasifikace 
hydromorfologického 

stavu 
Zna�ení barvou Zna�ení písmeny 

Hodnocení v % 
optimálního stavu 

velmi dobrý Modrá A (<100 ...  80)% 

Dobrý Zelená B (<80 ...  60)% 

St�ední Žlutá C (<60 ... 40)% 

Poškozený Oranžová D (<40 ... 20)% 

Zni�ený 	ervená E (<20 ... 0>)% 

Tab. �. 15 Tabulka pro interpretaci hodnocení hydromorfologie 

Hydromorfologický stav toku Juhyn� v �ešeném úseku od ústí s Be�vou po cestní 
most ve sm�ru Kel� – Police (�.km 0,00 – 8,40) je ve stupni D (31,54%) odpovídající 
poškozenému stavu. Hydromorfologický stav nivy je ve stupni D (32,4%) odpovídající 
poškozenému stavu.  

Hodnocený úsek Km HMF stav toku Stupe� HMF stav nivy Stupe� Popis 

[-] [-] [%] [-] [%] [-] [-] 

   0,000 – 8,396 31,54 D 33,32 D poškozený 

1 HMF posuzovaný  úsek 0,000 -1,402 27,95 D 31,97 D poškozený 

2 HMF posuzovaný  úsek 1,402 – 7,360 39,56 D 43,42 C poško./st�ední 

3 HMF posuzovaný  úsek 7,360 - 8,396 27,12 D 24,58 D poškozený 

Tab. �. 16  Hydromorfologický stav toku a nivy Juhyn�  

D�vodem poškozeného hydromorfologického stavu toku je p�edevším ovlivn�ní 
morfologických parametr� koryta. Z hlediska nivy je poškozený stav zp�soben vysokým 
stupn�m zorn�ní pozemk�.  
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2.5. Vyhodnocení navržených opat�ení na hydromorfologii toku a nivy 
v návaznosti na Plán oblasti Povodí Moravy   

Analýza stavu vodních útvar�

�ešený úsek s navrhovanými opat�eními náleží do vodního útvaru 40577000, Juhyn�
po ústí do toku Be�va.  

Biologický a ekologický stav 

Na základ� výsledk� uvedených v POP Morava [2] je biologický a ekologický stav 
vodního �ešeného útvaru 40577000 nevyhovující 

Chemický a fyzikáln�-chemický stav 

Chemický stav �ešeného vodního útvaru je vyhovující. Fyzikáln�-chemický stav je 
nevyhovující. Horní úsek Juhyn� odpovídá vyhovujícímu stavu jak u chemického, tak u 
fyzikáln�-chemického stavu.  

Ovlivn�ní vodního útvaru 

Vodní útvar 40577000 je v kone�ném vymezení ur�en jako siln� ovlivn�ný vodní 
útvar s ú�elem: (P) ochrana p�ed povodn�mi, (U) urbanizace, (V) zásobování vodou. Horní 
úsek Juhyn� je také ur�en jako siln� ovlivn�ný, ú�el: (P) ochrana p�ed povodn�mi, (U) 
urbanizace. 

Morfologické úpravy  

K ovliv	ování morfologických pom�r� koryt tok� existují r�zné d�vody, p�i�emž k 
nej�ast�jším pat�í: zásobování vodou, hydroenergenetické využívání, stabilizace �í�ních 
koryt z d�vodu ochrany zástavby nebo omezení eroze, protipovod	ová ochrana, k�ížení 
nebo soub�hy koryt s liniovými prvky technické infrastruktury. 

Všechny provedené úpravy, které do dnešní doby p�etrvávají, jsou p�í�inou toho, že u 
pom�rn� velké délky tok� je jejich morfologie zna�n� zm�n�na. Popisovaný vodní útvar ve 
vztahu k ovlivn�ní morfologie koryta dosahuje 75% až 100%. Z celkové délky toku v útvaru 
11,1 km je v upraveném stavu 11,1 km, což znamená 100% upravenost.    

Hydromorfologický stav 

Stávající  hydromorfologický stav toku Juhyn� ve vodním útvaru 40577000 je ve 
stupni D (31,54 %), který odpovídá poškozenému stavu. Na základ� vyhodnocení stavu 
vodních útvar� (morfologické úpravy koryt) dle POP a hydromorfologického  stavu dle 
metodiky ŠINDLAR (2008) je možné konstatovat, že dosažené výsledky jsou shodné.  

Vodní útvary Juhyn� – tabelární p�ehled 

Tok 
ID 

Vodního 
útvaru  

Popis 
Km  Chemický stav  

(DIBAVOD) Kovy  Syntetické látky Syntéza CHS  

Juhyn� 40577000 Juhyn� po ústí do toku Be�va 0,000 -11,260 Vyhovující  Vyhovující  Vyhovující  

Juhyn� 40573000 

Juhyn� po soutok s tokem 

To�enka 11,260-33,930 vyhovující Vyhovující Vyhovující

Tok 
ID 

Vodního 
útvaru  

Popis  
Km  Fyzikáln� - chemické složky  

(DIBAVOD) 

Všeobecné F-

CH  Spec. látky  

Syntéza F-CH 

složky 

Juhyn�  40577000 Juhyn� po ústí do toku Be�va 0,000 -11,260 Nevyhovující Vyhovující  Nevyhovující  

Juhyn� 40573000 

Juhyn� po soutok s tokem 

To�enka 11,260-33,930 Vyhovující Vyhovující Vyhovující

Tab. �. 2. Vyhodnocení chemického a fyzikáln� – chemického stavu vodních útvar� dle POP Moravy 
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Tok 
ID Vodního 

útvaru  
Popis  

Km  Biologický  stav  

(DIBAVOD) Bentos Ryby  Syntéza biol. 

Juhyn� 40577000 Juhyn� po ústí do toku Be�va 0,000 -11,260 Nevyhovující Vyhovující Nevyhovující 

Juhyn� 40573000 
Juhyn� po soutok s tokem 

To�enka 11,260-33,930 Vyhovující Nevyhovující Nevyhovující 

Tab. �. 3. Vyhodnocení biologického stavu vodních útvar� dle POP Moravy 

Tok 

ID 
Vodního 
útvaru Popis 

Km  Celkový stav dle POP HMF stav ŠINDLAR (2008) 

(DIBAVOD) 
Syntéza ekol. 

stavu 

Syntéza celk. 

stav 

HMF stav 

toku 
HMF stav toku 

Juhyn� 40577000 Juhyn� po ústí do toku Be�va 0,000 -11,260 Nevyhovující Nevyhovující 31,54% poškozený 

Juhyn� 40573000 
Juhyn� po soutok s tokem 

To�enka 11,260-33,930 Nevyhovující Nevyhovující 47,35% st�ední 

Tab. �. 4. Vyhodnocení ekologického a celkového  stavu vodních útvar� dle POP Moravy a 
hydromorfologického stavu dle metodiky ŠINDLAR 2008.  

Tok 
ID Vodního 

útvaru Popis 
Km  Morfologické úpravy vodních útvar�

(DIBAVOD) Zakrytí  Nap�ímení trasy Zavzdutí 
P�í�né 

p�ekážky 

Juhyn� 40577000 Juhyn� po ústí do toku Be�va 0,000 -11,260 ne  ano ne 18 

Juhyn� 40573000 

Juhyn� po soutok s tokem 

To�enka 11,260-33,930  ano ne 16 

Tab. �. 5. Vyhodnocení morfologických úprav vodních útvar� dle POP Moravy 

Všechny výše uvedené údaje poukazují na velmi nevyhovující stav toku. Tento 
problém je �ešen návrhem opat�ení, který je sou�ástí Listu opat�ení ID_OP MO130130 – 
Juhyn�-p�írod� blízká protipovod	ová opat�ení a obnova p�irozené hydromorfologie a 
reten�ní kapacity toku a nivy v úseku �.km 0,000 (soutok s Be�vou) až �.km 8,4 (Kel�). 

2.6. Analýza splavenin 

Analýza splavenin byla zpracována na základ� terénního pr�zkumu, p�i kterém byly 
vytypovány lokality s charakteristickým složením dna pro daný úsek. Terénní pr�zkum byl 
proveden 15. 3. 2010 a 27. 4. 2010. V �ešeném úseku Juhyn� (�.km 0,00 – 8,40) bylo vybráno 
celkem 7 lokalit pro vyhodnocení. Vlastní analýza prob�hla pomocí vyhodnocení v programu 
Digital Gravelometer. Jedná se o orienta�ní metodu, která se používá pro stanovení p�irozené 
zrnitostní struktury �í�ního dna. Principem je po�ízení kvalitní fotodokumentace substrátu 
z jesep� (náplav� v koryt�), na které se položí pravoúhlá m�rka o délce 500 x 500 mm, 
barevn� rozd�lená po 100 mm dílech a z konstantní výšky 1,5 m se vyfotografuje. Snímek se 
v programu rektifikuje a výsledkem jsou k�ivky zrnitosti. Vyhodnocení je uvedeno v níže 
uvedeném tabelárním p�ehledu a podrobný popis v p�ílohách textové �ásti. Umíst�ní 
hodnocených lokalit je patrno ve výkrese D 1.2. 
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Výsledky analýzy na lokalit� �.1 (�.km 1,07)        Výsledky analýzy na lokalit� �.2 (�.km 1,38) 

Výsledky analýzy na lokalit� �.3 (�.km 3,37)        Výsledky analýzy na lokalit� �.4 (�.km 3,40) 

Výsledky analýzy na lokalit� �.5 (�.km 5,49)        Výsledky analýzy na lokalit� �.6 (�.km 6,47) 

Výsledky analýzy na lokalit� �.7 (�.km 7,81) 

Zastoupení zrnitostních t�íd Zastoupení v %

balvany (>256 mm) 0.00

valouny (64 mm - 256 mm) 0.17

hrubý št�rk (4 mm - 64 mm) 40.43

jemný št�rk (2 mm - 4 mm) 25.58

písek (<2 mm) 33.83

Tab. �. 17.- 24. Výsledky analýzy splavenin

 K výše uvedeným výsledným hodnotám zrnitostních analýz jednotlivých lokalit lze 
dle tabulky nevymílacích rychlostí a výpo�tu rychlosti proudu v konkrétním míst� zjistit 
za�átek pohybu dnových splavenin.  

Zastoupení zrnitostních t�íd Zastoupení v %

balvany (>256 mm) 0.00

valouny (64 mm - 256 mm) 0.87

hrubý št�rk (4 mm - 64 mm) 46.36

jemný št�rk (2 mm - 4 mm) 23.89

písek (<2 mm) 28.88

Zastoupení zrnitostních t�íd Zastoupení v %

balvany (>256 mm) 0.00

valouny (64 mm - 256 mm) 0.08

hrubý št�rk (4 mm - 64 mm) 54.91

jemný št�rk (2 mm - 4 mm) 23.05

písek (<2 mm) 21.96

Zastoupení zrnitostních t�íd Zastoupení v %

balvany (>256 mm) 0.00

valouny (64 mm - 256 mm) 0.33

hrubý št�rk (4 mm - 64 mm) 34.26

jemný št�rk (2 mm - 4 mm) 19.34

písek (<2 mm) 46.07

Zastoupení zrnitostních t�íd Zastoupení v %

balvany (>256 mm) 0.00

valouny (64 mm - 256 mm) 0.17

hrubý št�rk (4 mm - 64 mm) 34.44

jemný št�rk (2 mm - 4 mm) 21.09

písek (<2 mm) 44.30

Zastoupení zrnitostních t�íd Zastoupení v %

balvany (>256 mm) 0.00

valouny (64 mm - 256 mm) 0.35

hrubý št�rk (4 mm - 64 mm) 44.31

jemný št�rk (2 mm - 4 mm) 28.96

písek (<2 mm) 26.38

Zastoupení zrnitostních t�íd Zastoupení v %

balvany (>256 mm) 0.00

valouny (64 mm - 256 mm) 0.00

hrubý št�rk (4 mm - 64 mm) 54.59

jemný št�rk (2 mm - 4 mm) 24.57

písek (<2 mm) 20.84
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Zemina nebo opevn�ní (mm) velikost zrn vv (m/s) p�i pr�m�rné hloubce yn (m) 
Sypké zeminy 0,4 1,0 2,0 3,0 a více 

Jemnozrnný písek (0,05 - 0,25) 0,17 - 0,27 0,21 - 0,32 0,24 - 0,37 0,26 - 0,40 
St�ední písek (0,26 - 1,00) 0,27 - 0,47 0,32 - 0,57 0,37 - 0,65 0,40 - 0,70 
Hrubozrnný písek (1,00 - 2,50)  0,47 - 0,53 0,57 - 0,65 0,65 - 0,75 0,70 - 0,80 
Drobný jemný št�rk (2,50 - 5,00) 0,53 - 0,65 0,65 - 0,80 0,75 - 0,90 0,80 - 0,95 
Drobný st�ední št�rk (5,00 - 10) 0,65 - 0,80 0,80 - 1,00 0,90 - 1,10 0,95 - 1,20 
Drobný hrubý št�rk (10 - 15) 0,80 - 0,95 1,00 - 1,20 1,10 - 1,30 1,20 - 1,40 
Jemný št�rk (15 - 25) 0,95 - 1,20 1,20 - 1,40 1,30 - 1,60 1,40 - 1,80 
St�ední št�rk (25 - 40) 1,20 - 1,50 1,40 - 1,80 1,60 - 2,10 1,80 - 2,20 
Hrubý št�rk (40 - 75) 1,50 - 2,00 1,80 - 2,40 2,10 - 2,80 2,20 - 3,00 
Malé valouny (75 - 100) 2,00 - 2,30 2,40 - 2,80 2,80 - 3,20 3,00 - 3,40 
St�ední valouny (100 - 150) 2,30 - 2,80 2,80 - 3,40 3,20 - 3,90 3,40 - 4,20 
Velké valouny (150 - 200) 2,80 - 3,20 3,40 - 3,90 3,90 - 4,50 4,20 - 4,90 
Balvany (nad 200) nad 3,20 nad 3,90 nad 4,50 nad 4,90 

Tab. �. 25  Tabulka nevymílacích rychlostí pro sypké zeminy 

  Lokalita �.1 – p�evládající složkou je  hrubý št�rk (4mm – 64mm) v zastoupení 46,36%.  

místo odb�ru vzorku 1 �.km 1,07 

	etnost pr�tok� m3/s 
pr�m.hloubka 

(m) 
pr�m.rychlost v 

koryt� (m/s) 
nevymílací rychlost 

Vv (m/s) 
Pohyb splavenin

QMd30 2,3 1,9 0,1 0,85 - 2,5 Ne 

Q1 9,7 2,1 0,36 0,85 - 2,5 Ne 

Q2 18,5 2,4 0,56 0,85 - 2,5 Ne 

Q5 33,1 2,6 0,83 0,85 - 2,5 Ne 

Q10 46,4 2,7 0,87 0,85 - 2,5 Ano 

Tab. �. 26. Výsledky analýzy na lokalit� �.1 

 Lokalita �.2 – p�evládající složkou je  hrubý št�rk (4mm – 64mm) v zastoupení 54,91%.  

místo odb�ru vzorku 2 �.km 1,38 

	etnost pr�tok� m3/s 
pr�m.hloubka 

(m) 
pr�m.rychlost v 

koryt� (m/s) 
nevymílací rychlost 

Vv (m/s) 
Pohyb splavenin

QMd30 2,3 1,2 0,22 0,75 - 2,2 Ne 

Q1 9,7 1,70 0,59 0,75 - 2,2 Ne 

Q2 18,5 2,2 0,76 0,85 - 2,5 Ne 

Q5 33,1 2,6 0,98 0,85 - 2,5 Ano 

Q10 46,4 2,8 1,13 0,90 - 2,6 Ano 

Tab. �. 27. Výsledky analýzy na lokalit� �.2
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Lokalita �.3 – p�evládající složkou je písek (mén� 2mm) v zastoupení 46,07%. 

místo odb�ru vzorku 3 �.km 3,37 

	etnost pr�tok� m3/s 
pr�m.hloubka 

(m) 
pr�m.rychlost v 

koryt� (m/s) 
nevymílací rychlost 

Vv (m/s) 
Pohyb splavenin

QMd30 2,3 0,7 0,57 0,17 - 0,5 Ano 

Q1 9,7 1,30 0,93 0,21 - 0,6 Ano 

Q2 18,5 1,7 1,26 0,21 - 0,6 Ano 

Q5 33,1 2,2 1,52 0,24 - 0,7 Ano 

Q10 46,4 2,6 1,62 0,24 - 0,7 Ano 

Tab. �. 28. Výsledky analýzy na lokalit� �.3 

Lokalita �.4 – p�evládající složkou je  písek (mén� 2mm) v zastoupení 44,30%.  

místo odb�ru vzorku 4 �.km 3,40 

	etnost pr�tok� m3/s 
pr�m.hloubka 

(m) 
pr�m.rychlost v 

koryt� (m/s) 
nevymílací rychlost 

Vv (m/s) 
Pohyb splavenin

QMd30 2,3 0,45 0,76 0,17 - 0,5 Ano 

Q1 9,7 1,10 0,97 0,21 - 0,6 Ano 

Q2 18,5 1,5 1,2 0,21 - 0,6 Ano 

Q5 33,1 2 1,42 0,24 - 0,7 Ano 

Q10 46,4 2,4 1,57 0,24 - 0,7 Ano 

Tab. �. 29 Výsledky analýzy na lokalit� �.4

Lokalita �.5 – p�evládající složkou je  hrubý št�rk (4mm – 64mm) v zastoupení 44,31%.  

místo odb�ru vzorku 5 �.km 5,49 

	etnost pr�tok� m3/s 
pr�m.hloubka 

(m) 
pr�m.rychlost v 

koryt� (m/s) 
nevymílací rychlost 

Vv (m/s) 
Pohyb splavenin

QMd30 2,08 0,55 0,31 0,6 - 1,7 Ne 

Q1 9,03 1,00 0,54 0,75 - 2,2 Ne 

Q2 17,3 1,5 0,65 0,75 - 2,2 Ne 

Q5 31 2,1 0,76 0,85 - 2,5 Ne 

Q10 43,6 2,3 0,95 0,85 - 2,5  Ano 

Tab. �. 30 Výsledky analýzy na lokalit� �.5
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Lokalita �.6 – p�evládající složkou je hrubý št�rk (4mm – 64mm) v zastoupení 54,59%.  

místo odb�ru vzorku 6 �.km 6,47 

	etnost pr�tok� m3/s 
pr�m.hloubka 

(m) 
pr�m.rychlost v 

koryt� (m/s) 
nevymílací rychlost 

Vv (m/s) 
Pohyb splavenin

QMd30 2,08 0,25 1,18 0,6 - 0,7 Ano 

Q1 9,03 0,80 1,01 0,7 - 0,85 Ano 

Q2 17,3 1,2 1,28 0,7 - 0,85 Ano 

Q5 31 1,5 1,88 0,7 - 0,85 Ano 

Q10 43,6 1,6 2,39 0,7 - 0,85 Ano 

Tab. �. 31. Výsledky analýzy na lokalit� �.6

Lokalita �.7 – p�evládající složkou je  hrubý št�rk (4mm – 64mm) v zastoupení 40,43%.  

místo odb�ru vzorku 7 �.km 7,81 

	etnost pr�tok� m3/s 
pr�m.hloubka v 

koryt� (m) 
pr�m.rychlost v 

koryt� (m/s) 
nevymílací rychlost 

Vv (m/s) 
Pohyb splavenin

QMd30 2,08 0,5 0,37 0,6 - 0,7 Ne 

Q1 9,03 1,0 0,76 0,7 - 0,85 Ne 

Q2 17,3 1,25 1,02 0,7 - 0,85 Ano 

Q5 31 1,6 1,31 0,7 - 0,85 Ano 

Q10 43,6 1,8 1,5 0,7 - 0,9 Ano 

Tab. �. 32 Výsledky analýzy na lokalit� �.7 

Vyhodnocení analýzy splavenin 

Zahloubení a stávající kapacita koryta toku Juhyn� v �ešeném úseku akceleruje 
korytotvorné procesy. Po�átek pohybu dnových splavenin se pohybuje v rozmezí pr�tok�
Q30D a Q5. V p�ípad� nedostate�ného p�ísunu splavenin z horní �ásti povodí dochází p�i t�chto 
pr�tocích k intenzívní dnové erozi. 

2.7. Analýza migra�ní prostupnosti 

Analýza migra�ní prostupnosti byla provedena na základ� terénního šet�ení a podklad�
ze studie Projekt Be�va [28]. Na toku Juhyn� se v úseku �.km 0,00 – 8,40 nachází 10 p�í�ných 
objekt�, které mohou ovliv	ovat migra�ní prostupnost toku. Vzhledem k intenzivn�
zem�d�lsky využívané niv� toku Juhyn� je koryto v podstatné �ásti upravené a stabilizované. 
Pom�rn� vysoký podélný sklon je vyrovnáván pevnými jezy, stupni a soustavami stup	�.  

Z celkového po�tu 10 posuzovaných objekt� v �ešeném úseku nemá žádný rybí 
p�echod. 

Kilometráž objekt� byla p�evzata ze studie Projekt Be�va [28], která byla vyhodnocena 
na základ� údaj� DIBAVOD [42]. Výška objekt� je uvád�na dle rozdílu hladin ve vzdutí a 
pod objektem.  

Mezi typy p�í�ných objekt�, které byly zaznamenány, pat�í: 5 skluz� (kamenné i 
balvanité) a 5 stabiliza�ních stup	�. 

Popis p�í�ných objekt� a migra�ních bariér na toku 
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• P�í�ný objekt �.1 – �.km 0,10  – kamenný skluz. Výška objektu je cca 1,0 m.  Rybí 
p�echod není realizován. Objekt je migra�n� prostupný.   

• P�í�ný objekt �.2 – �.km 0,47 – kamenný skluz. Výška objektu je cca 1,0 m. Rybí 
p�echod není realizován. Objekt je migra�n� prostupný.  

• P�í�ný objekt �.3 – �.km 1,88 – balvanitý skluz. Výška objektu cca 1,0 m. Rybí 
p�echod není realizován. Objekt je migra�n� podmín�n� prostupný. 

• P�í�ný objekt �.4 – �.km 2,38 (dle zam��ení 2,39) – kamenný stupe	 zd�ný. Výška 
objektu je cca 1,0 m. Rybí p�echod není realizován. Objekt není migra�n� prostupný. 

• P�í�ný objekt �.5 – �.km 3,92 – kamenný skluz se št�tovou st�nou. Výška objektu je 
cca 1,0 m. Rybí p�echod není realizován. Objekt je migra�n� podmín�n� prostupný. 

• P�í�ný objekt �.6 – �.km 4,55 (dle zam��ení 4,53) – kamenný skluz se št�tovou 
st�nou. Výška objektu je cca 1,0 m. Rybí p�echod není realizován. Objekt je 
migra�n� selektivn� prostupný. 

• P�í�ný objekt �.7 – �.km 4,98 (dle zam��ení 4,90) – stabiliza�ní stupe	 kamenný. 
Výška objektu je cca 1,0 m. Rybí p�echod není realizován. Objekt je migra�n�
podmín�n� prostupný. 

• P�í�ný objekt �.8 – �.km 5,50 – stabiliza�ní stupe	 kamenný. Výška objektu je cca. 
1,0 m. Rybí p�echod není realizován. Objekt je migra�n� podmín�n� prostupný. 

• P�í�ný objekt �.9 – �.km 6,78 (dle zam��ení 6,80) – stabiliza�ní stupe	. Výška 
objektu je cca 2,0 m. Rybí p�echod není realizován. Objekt je migra�n� neprostupný. 

• P�í�ný objekt �.10 – �.km 7,79 – stabiliza�ní stupe	 kamenný. Výška objektu je cca 
1,0 m. Rybí p�echod není realizován. Objekt je migra�n� prostupný.   

- Migra�n� neprostupnými jsou objekty �. objekt �.4 - �.km 2,38  a objekt �.9 – �.km 
6,78.  

- Migra�ní pr�chodnost selektivní je pouze u objektu �.6 – �.km 4,53 

- Migra�n� podmín�n� pr�chodnými jsou objekt �.3 – �.km 1,88, objekt �.5 – �.km 3,92, 
objekt �.7 – �.km 4,90, objekt �.8 – �.km 5,50 

- Migra�n� pr�chodné jsou objekt �.1 – �.km 0,10, objekt �.2 – �.km 0,47, objekt �.10 – 
�.km 7,79 

Umíst�ní jednotlivých p�í�ných objekt� je zaznamenáno ve výkrese D 1.2. 

2.8. Odvodn�ní ZPF  

Dle vyjád�ení a mapových podklad� ZVHS, Oblast povodí Moravy, se v �ešeném 
území nachází trubní i otev�ená hlavní odvod	ovací za�ízení (HOZ), která jsou v majetku 
ZVHS. Na tyto HOZ navazují tzv. drenážní detaily, které jsou ve vlastnictví jednotlivých 
majitel� pozemk�. 

Odvod	ovací soustava byla budována postupn� od roku 1931 až 1989. Do �ešeného 
úseku jsou zaúst�na zatrubn�ní ze dvou odvod	ovací soustav. Situace odvodn�ní je sou�ástí 
výkresu D 1.2. 
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3. Charakteristika území z hlediska ochrany p�írody a krajiny 

3.1. Ochrana p�írody a územní systém ekologické stability 

Juhyn�, jako vodní tok, je podle Zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny 
významným krajinným prvkem (§ 3 písm.b) a je chrán�n p�ed poškozováním a ni�ením (§ 4 
odst. 2).  

3.1.1. Územní systém ekologické stability 

V �ešeném území jsou situovány následující prvky ÚSES:  

Regionální biokoridor U Zámrsk – Lou�ka NKOD 1431 Lesní a porostové pásy na 
zem�d�lských pozemcích pod obcí Komárovice. Je situován jižn� pod obcí Komárovice 
sm�rem k vrcholu Lapa�. Celková plocha je 2,16 km2.  

Regionální biokoridor Drážky – Obora NKOD 1395 B�ehové porosty a kulturní 
krajina podél toku Be�vy mezi obcí Krásno nad Be�vou a Choryn�. Celková plocha je 3,03 
km2.  

 Lokální biokoridory a biocentra byly zpracovány z náhled� územních plán�
jednotlivých územních sídelních celk�. P�ehled lokálních biokoridor� a biocenter 
s regionálními biokoridory a biocentry je ucelen v územn� analytických podkladech obce 
s rozší�enou p�sobností Valašské Mezi�í�í [18].  
  
 Lokální biokoridor, který se úzce týká zájmového území je biokoridor vedený v ose 
toku Juhyn�, kde se také p�ímo nachází 4 lokální biocentra. Na tato biocentra jsou vázány 
další lokální biokoridory a také regionální biokoridory.  

 Lokalizace biokoridor� a biocenter je zakreslena ve výkresu D 1.3. 

3.1.2. Soustava Natura 

Chrán�ná území nebo biotopy spadající do ochrany Natura 2000 se v zájmovém území 
nevyskytují. 

3.1.3. Maloplošná chrán�ná území 

V �ešeném území se nenacházejí žádná vyhlášená maloplošná chrán�ná území dle 
zákona 114/92 Sb., o ochran� p�írody a krajiny. Nejbližší maloplošné chrán�né území je 
P�írodní památka Chory	ská stráž, jejíž hranice je vzdálená cca 230 m od toku Juhyn�
severozápadn� sm�rem od obce Choryn�. P�írodní památka byla vyhlášená 9.6.2010 
s rozlohou 8,35ha. Sou�ástí P�írodní památky je i ochranné pásmo, které bylo vyhlášeno 
9.6.2010 s rozlohou 0,71ha. Ochranné pásmo se nachází na severní stran� P�írodní památky.  

Umíst�ní P�írodní památky a ochranného pásma je viditelné ve výkrese D.1.3. 

3.1.4. Druhy významné z hlediska ochrany p�írody  

Data ohledn� významných druh� z hlediska ochrany p�írody byla p�evzata z nálezové 
databáze AOPK �R.  

ID DRUH DATUM_OD DATUM_DO NAZ_LOKAL UMIST_NAL 

1 Lutra lutra 20061105 20061105 6573-1_2 most, 
2 Hyla arborea 20000608 20000608 Kel�,ryb.V od ZD rybní�ek V od ZD 
3 Vespertilio murinus 20040416 20041014 Choryn� -intravilán  
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4 Lacerta agilis 20040726 20040726 PP Chory	ská stráž 2 samci, 3 samice 
4 Lacerta agilis 20040609 20040609 PP Chory	ská stráž  
4 Lacerta agilis 20040520 20040520 PP Chory	ská stráž  
4 Lacerta agilis 20040430 20040430 PP Chory	ská stráž 1 samec, 2 samice 
5 Circus aeruginosus 20020101 20021231 Choryn�2 PR Chory	ský mok�ad 
5 Hyla arborea 19830101 19831231 Choryn� - 6573  
6 Ciconia ciconia 20030101 20031231 Choryn� Choryn�
6 Ciconia ciconia 20010101 20011231 Choryn� Choryn�
6 Ciconia ciconia 20010901 20010930 Choryn�1 Choryn�
6 Hyla arborea 19830101 19831231 Choryn� - 6573  
7 Myotis mylis 20000101 20001231 Choryn�-statek  
7 Hyla arborea 19830101 19831231 Choryn� - 6573  

8 Alcedo atthis 20000703 20000703 Juhyn� (vod. tok) N 
Pravý b�eh �í�ky Juhyn�, u 
silni�ního mostu, Kladeruby 

8 Eptesicus serotinus 20040101 20041231 Kladeruby - 6573 letni kolonie 

ID DRUH DATUM_OD DATUM_DO NAZ_LOKAL UMIST_NAL 
9 Ciconia ciconia 20010901 20010930 Kladeruby1 Kladeruby 
9 Ciconia ciconia 20030101 20031231 Kladeruby Kladeruby 
9 Ciconia ciconia 20010101 20011231 Kladeruby Kladeruby 
9 Eptesicus serotinus 20040101 20041231 Kladeruby - 6573 letni kolonie 

10 Alcedo atthis 20010528 20010528 Kladeruby N 
levý b�eh Juhyné,mezi obcí 
Kladeruby a Komárovicemi 

10 Alcedo atthis 20000703 20000703 Kladeruby N 
Levá strana toku Juhyn�, pod 
ostr�vkem, mezi Kladeruby a 
Komárovicemi 

10 Eptesicus serotinus 20040101 20041231 Kladeruby - 6573 letni kolonie 

úsek I Cottus Gobi 20040101 20041231 Juhyn�1 

od soutoku s Be�vou pod obcí 
Choryn� po jez mezi obcemi 
Choryn� a Kladeruby, revír 473 
032 Juhyn� 1, MO MRS: Choryn�

úsek I Misgurnus fossilis 20040101 20041231 Juhyn�1 

od soutoku s Be�vou pod obcí 
Choryn� po jez mezi obcemi 
Choryn� a Kladeruby, revír 473 
032 Juhyn� 1, MO MRS: Choryn�

úsek 
II Cottus Gobi 20040101 20041231 Juhyn�2 

p�ítok Be�vy, Moravy, revír 473 
033 Juhyn� 2, MO MRS: Kel�

Tab. �. 33. Výskyt chrán�ných druh� živo�ich� dle AOPK [26]

Lokalizace míst s nálezy je zanesena ve výkrese D.1.3. 

3.1.5. Rybá�ství 

�ešený úsek toku Juhyn� pat�í do pstruhového rybá�ského revíru spravovaného MO 
�RS Choryn�, který je sou�ástí Územního výboru pro Severní Moravu a Slezsko. 

Revír Juhyn� 1 (473 032) je situován od soutoku s Be�vou pod obcí Choryn� po jez mezi 
obcemi Choryn� a Kladeruby v�etn� všech p�ítok� (�.km 0,00 – 2,10). Všechny p�ítoky jsou 
chrán�nou oblastí.  

Revír Juhyn� 2 (473 033) se rozprostírá od jezu mezi obcemi Choryn� a Kladeruby až 
k železni�nímu mostu nad obcí Komárno v�etn� p�ítok� a náhon� na MVE (�.km 2,10 – 
19,03). Všechny p�ítoky jsou chrán�nou oblastí. 
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4. Územní vztahy a územní limity 

4.1. Popis vývoje a sou�asného stavu toku a nivy 

P�edm�tem �ešení je úsek toku Juhyn� od soutoku s Be�vou (�.km ústí 54,837) u obce 
Choryn� po konec  intravilánu m�sta Kel�. Hranici �ešeného území mimo intravilány obcí 
v pravob�ežní �ásti tvo�í silnice III. t�ídy z Choryn� do Kel�e. Levob�ežní hranici tvo�í 
p�evážn� pozemky zem�d�lské p�dy a intravilán obce Komárovice ve st�ední �ásti lokality. 

�eka Juhyn� je levostranným p�ítokem Be�vy, do které se vlévá u obce Choryn�
v �í�ním km 54,5. Celková délka toku je kolem 33 km, plocha povodí je 111 km2. Pr�m�rný 
spád údolí se pohybuje kolem 1 %. Horní �ást toku prochází zalesn�ným územím, st�ední a 
dolní úsek zem�d�lskou krajinou.  

První údaje o podob� trasy toku Juhyn� byly p�evzaty z doby II. Vojenského 
mapování – Františkova z let 1836 až 1852. V tomto období nastupovala pr�myslová revoluce 
a rozvoj intenzivních forem zem�d�lství, kdy vzrostla vým�ra orné p�dy za 100 let o 50% a 
lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu. Z mapového p�ekrytí sou�asného a 
historického stavu lze snadno identifikovat úseky, u kterých došlo k úprav� toku. Nejpatrn�jší 
zásahy byly provedeny v úseku cca 2 km mezi obcemi Choryn� a Kladeruby. Jedním 
z d�vod� úprav koryta a jeho zkapacitn�ní bylo zajišt�ní protipovod	ové ochrany území a 
p�ilehlých pozemk�, které vyvolaly stále se opakující povodn� v mezidobí 1880 – 1911 s 
dramatickým dopadem na sídelní útvary [5]. Poslední událost, kdy povode	 zaplavila více než 
polovinu intravilánu  obce Choryn�, je datována do roku 1997.  

V sou�asné dob� je koryto toku v �ešeném úseku nap�ímeno, stabilizováno a 
zkapacitn�no. Vlivem provedených úprav a rozkolísaností pr�tok� došlo k enormnímu 
zahlubování koryta, které muselo být následn� stabilizováno prahy a stupni. Prahy a stupn�
jsou betonové, larsenové nebo zd�né z lomového kamene. Nejvyšší stupe	 (�.km 6,780, výška 
2,3 m) se nachází mezi Kel�í a Komárovicemi. Z tohoto stupn� je odebírána voda do 
levob�ežního náhonu, který vede do objektu v obci Komárovice. Náhon p�ekonává 
akvaduktem meliora�ní kanál, který k�íží. P�í�ný profil koryta Juhyn� je lichob�žníkový nebo 
dvojitý lichob�žníkový s bermou. B�ehy koryta jsou v celé délce zájmového území 
stabilizovány záhozem z lomového kamene.  

V obci Kel� je limnigrafická stanice. Na této stanici je umíst�na zna�ka s výškou 
hladiny p�i povodni v roce 1997. Tato zna�ka je umíst�na i v obci Choryn� na domu �.p. 79.  

Niva Juhyn� je v zájmovém území zem�d�lsky využívána, p�edevším jako orná p�da.   

Podél �eky Be�vy je situována ochranná hráz, která je ukon�ena zaúst�ním Juhyn� do 
Be�vy. Hráz byla vybudována pro ochranu obce Choryn� proti povodni na Be�v�. V 
intravilánu Choryn� je tok Juhyn� upraven, koryto bylo v minulosti nap�ímeno a 
zkapacitn�no. B�ehy jsou pomístn� upraveny kamennou rovnaninou. Podélný sklon dna byl 
stabilizován pomocí balvanitých skluz�.  Po levém b�ehu probíhá soub�žn� s tokem místní 
komunikace, která je p�i zvýšených pr�tocích zaplavována. V obci k�íží upravené koryto toku 
dva mosty místních komunikací a jednu ocelovou lávku. Objekty zp�sobují vzdutí vody cca 
od pr�toku Q5. Kapacita upraveného koryta v obci se pohybuje okolo 40 – 50 m3s-1 (Q5 – 
Q10). Odtokové pom�ry výrazn� zhoršuje vinutí toku na vtokové �ásti Juhyn� do Choryn�.  

Koryto toku Juhyn� v úseku mezi Choryní a silni�ním mostem Kladeruby (�.km 1,375 
– 3,370) bylo v minulosti nap�ímeno a zkapacitn�no. Kapacita koryta v tomto úseku odpovídá 
pr�toku cca 65 – 110 m3s-1 (pr�tok Q20 – Q100). Koryto má složený profil se ší�kou dna 6 m a 
podélným sklonem 0,42 %. Podélný sklon je zajišt�n kamennými prahy a 2 stupni o výšce     
1 m. V levob�ežní �ásti nivy �.km 1,580 – 1,850 je v údolnici situována malá vodní nádrž, 
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která byla vytvo�ena ze slepého ramene p�vodního koryta. Plocha nádrže je cca 20000 m2 a 
výška hráze 2,5 m. V t�sné blízkosti stávající nádrže probíhá výstavba nové malé vodní 
nádrže (rok výstavby 2010). Plánovaná plocha nádrže je 6000 m2 s výškou hrází 1,3 m. 
Zbývající �ást nivy je využita jako zem�d�lské pozemky s p�evahou trvalých travních porost�. 
B�ehové porosty se stromovým a ke�ovým pásmem jsou �áste�n� vyvinuty. 

Koryto toku mezi silni�ním mostem Kladeruby a silni�ním mostem Komárovice       
(�. km 3,400 – 5,470) bylo p�eloženo mimo p�irozenou údolnici do pravob�ežního okraje nivy, 
kde se �áste�n� vyvíjí nová trasa. B�ehové porosty jsou zastoupeny. Podélný sklon dna byl 
zajišt�n balvanitými skluzy. Kapacita koryta je cca 65 – 110 m3s-1 (pr�tok Q20 – Q100). 
V pravob�ežní  �ásti �.km 3,500 – 4,500 byl historicky situován rybník. V sou�asné dob� je 
plocha zdrže rybníka využívána jako zem�d�lská p�da.  

Tok mezi silni�ním mostem Komárovice a Kel�í (�.km 5,470 – 7,500) byl v minulosti 
sm�rov� a kapacitn� upraven. Koryto toku bylo p�eloženo mimo p�irozenou údolnici do 
pravob�ežní �ásti nivy, která je využita p�evážn� pro zem�d�lské ú�ely (trvalé travní porosty). 
V �.km 6,780 je situován pevný jez s levob�ežním odb�rem. Jez tvo�í významnou migra�ní 
bariéru. Dále je v �.km 5,890 situován hospodá�ský most, který není kapacitní pro povod	ové 
pr�toky a zp�sobuje významné rozlití t�chto pr�tok� do nivy. Koryto v tomto úseku je 
kapacitní pro pr�tok Q20 - Q100.  

V intravilánu m�sta Kel�e (�.km 7,500 – 8,400) je tok stabilizován kamennou dlažbou 
s lichob�žníkovým profilem, kapacita koryta je pro pr�tok Q20 – Q100. V intravilánu obce se 
nachází most v �. km 7,800. B�ehové porosty jsou pomístn� vyvinuty, nivu tvo�í intravilán 
m�sta se sporadickou  zástavbou. 

4.2. Vyhodnocení územn� plánovací dokumentace 

4.2.1. Správní �len�ní území 

Kraj:               Zlínský                                                                                  
Obce s rozší�enou p�sobností :   Valašské Mezi�í�í 
Pov��ené obecní ú�ady :              Valašské Mezi�í�í 
Katastrální území :             Choryn� (okres Vsetín); 652776 
      Kladeruby (Okres Vsetín); 664898 
      Komárovice (Okres Vsetín); 668745 
      Kel�-Nové M�sto (okres Vsetín); 664758 
      Kel�-Staré M�sto (okres Vsetín); 664766 
      

4.2.2. Soulad zám�ru s ÚP VÚC – Zásady územního rozvoje Zlínského kraje  

Identifika�ní údaje

Po�ízení:   2008 

Zpracovatel:  Atelier T-plan, s.r.o.  

Zm�ny:    

P�ílohy:   �. 2 

Z hlediska zásad územního rozvoje jsou vymezeny p�edevším prvky technických 
infrastruktur, dopravních cíl�, ochrany p�írody a tvorby krajinného prost�edí, energetiky, 
vymezení zem�d�lského p�dního fondu (ZPF) a ve�ejn� prosp�šných staveb.   
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Z pohledu územních limit� je t�eba zmínit vedení VVN mezinárodního významu. Popis 
je uveden v tab. �.34.  

Tab. �. 34.

Podél toku Juhyn� je pak navrženo vedení plynovodního potrubí VTL P04 místního 
významu. Popis je uveden v tab. �.35.  

Tab. �. 35.

Navrhovaná opat�ení v �ešeném území se p�ímo nedotýkají navrhovaných lokalit dle 
návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Zákres vedení sítí je sou�ástí výkresu D 1.2.   

Zám�r zasahuje do pozemk� ZPF a PUPFL. 

Opat�ení:

- Projednání zám�ru s orgány ochrany p�írody na úrovni krajského ú�adu. 

- Projednání záboru ZPF na úrovní krajského ú�adu. 

- Zanesení zám�ru do ÚP VÚC. 

4.2.3. Soulad zám�ru s ÚP nižších územních celk� - obcí 

P�ehled obcí a územní plán�

Choryn�     (ÚP Choryn�) 

Kel�     (ÚP Kel�) 

Kladeruby    (ÚP Kladeruby) 
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Choryn�

Identifika�ní údaje:

Po�ízení:   2006 

Zpracovatel:  Atelier UTILIS 

Zm�ny:   �.2-8 „Tok Juhyn�“  

P�ílohy:    

Stru�ný popis rozsahu zám�ru a vymezení dot�ených ploch

Zám�r p�edpokládá výstavbu protipovod	ových opat�ení (hrází) dle projektu 
„Protipovod	ová opat�ení na �ece Juhyni km 0.00 – 7.06“ (2000). Územní plán v zájmu 
ochrany p�írody rozlišuje na toku lokální biocentrum navržené chyb�jící a lokální biokoridor 
navržený chyb�jící a plochy les� a park�. Zástavba je pak popsána plochy zahrad a soukromé 
zelen�, obytná zástavba a výrobní plochy. 

Zm�na �.2-2 se týká vedení trasy VTL plynovodu. Navrhovaný stav – prodloužení VL 
plynovodu DN 200 PN 40 je navrženo od stávající RS východn� a jižn� od obce až do Kel�e. 
Trasu VTL je t�eba v územn� plánovací dokumentaci respektovat. Ochranné pásmo 4 m. 
Trasa je zakreslena ve výkresu D 1.2. 

Opat�ení:

- Projednání konkrétního realizace vedení VTL s Severomoravský plynárenský inženýring 
s.r.o. 

- Projednání možného st�etu s odborem dopravy M�Ú Valašské Mezi�í�í.  

Obec Choryn� je investorem stavby rybníku „Choryn� 2“, který by m�l navazovat na 
levostranný stávající rybník. Termín dostavby je ur�en k 31.12.2010. Zákres situace stavby 
do �ešeného území je sou�ástí výkresu D 1.3. 

Kladeruby 

Identifika�ní údaje:

Po�ízení:   1995 

Zpracovatel:  Doc. Ing.arch. J. Kubín CSc. 

Zm�ny:    

P�ílohy:    

Stru�ný popis rozsahu zám�ru a vymezení dot�ených ploch

ÚP se toku Juhyn� dotýká minimální mírou. Pouze v místech k�ížení toku Juhyn� se silnicí 
III/4395 jsou navrženy sportovní a rekrea�ní plochy, plochy zahrad a sad�. 

Návrh obchvatu Choryn� silnice III/43913. Nové vedení silnice by m�lo optimalizovat 
spojení s obcemi Kladeruby, Kel�-Komárovice, Kel�. �ást návrhu úpravy silnice je zanesena 
do mapy sledovaného území, výkres B 1.2. 
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Opat�ení:

- Projednání konkrétního realizace vedení VTL s Severomoravský plynárenský inženýring 
s.r.o. 

- Projednání možného st�etu s odborem dopravy M�Ú Valašské Mezi�í�í.  

Kel�

Identifika�ní údaje:

Po�ízení:   1995 

Zpracovatel:  Ing.arch. Miloslav Konvi�ka 

Zm�ny:   �.2-8 „Tok Juhyn�“  

P�ílohy:    

Stru�ný popis rozsahu zám�ru a vymezení dot�ených ploch

Rozsah územního plánu zasahuje až do �ásti obce Kel� – Komárovice, kde jsou podél toku 
vylišeny plochy ve�ejné zelen� (stav, návrh a cíl) spole�n� se sportovní plochou rekreací a 
volného �asu. Výjimkou je návrh plochy technického za�ízení s ochranným hygienickým 
pásmem.  

V oblasti zástavby Kel�e jsou vymezované plochy soust�ed�ny do kategorií plochy 
s p�evládající rodinnou zástavbou, plochy technických za�ízení (s pásmem hygienické 
ochrany) a plochy pr�myslové výroby. Nejzastoupen�jší plochou jsou tu však kategorie sad�, 
zahrad a zelen� u�	ovské školy.  

Opat�ení:

- Projednání konkrétního realizace vedení VTL s Severomoravský plynárenský inženýiring 
s.r.o. 

- Projednání možného st�etu s odborem dopravy M�Ú Valašské Mezi�í�í.  

Souhrn analýzy územn� technických podklad�

V rámci p�ípravy zám�ru byla shromážd�na a vyhodnocena územn� plánovací 
dokumentace v rozsahu dot�ených území na úrovni ZUR Zlínského kraje. Zám�r není v 
územn� plánovací dokumentaci jako celek zohledn�n. Na úrovni Zlínského kraje je v možném 
st�etu vylišen pouze jeden objekt s potenciálním vlivem na návrh zám�ru. Tím je návrh vedení 
vysokotlakého plynového potrubí DN 200 PN 40 (Choryn� – Kel�). 

V ploše územních plán� sídelních celk� bylo identifikováno n�kolik objekt�, které musí 
být zohledn�ny p�i p�íprav� projektu (plochy technických za�ízení, ochranná pásma a plochy 
se zástavbou �i pr�myslovou výrobou) a projednány s p�íslušným odborným orgánem státní 
správy (Krajský ú�ad - Odbor životního prost�edí a zem�d�lství, odd�lení kultury a památkové 
pé�e, odbor územního plánování a stavebního �ádu, M�Ú Valašské Mezi�í�í, AOPK, 
Památkový ústav) nebo vlastníkem.   
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5. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

5.1. Ú�el a zd�vodn�ní stavby 

Studie proveditelnosti je zpracována za ú�elem návrhu souboru opat�ení na toku a 
v p�ilehlé niv� Juhyn� v �. km 0,000 – 8,400. Z hlediska opat�ení se jedná o komplexní 
revitalizaci toku a nivy v parametrech daných geomorfologickým typem toku a územn� - 
technických limit�, které zajistí dobrý hydromorfologický stav. Po provedení návrhových 
opat�ení dojde k navýšení reten�ního potenciálu území. Všechny navrhované prvky 
protipovod	ové ochrany primárn� vychází z princip� p�írod� blízkých protipovod	ových 
opat�ení uvedených v metodice [27].   

V návaznosti na povod	ové události v �R a p�ijaté strategie postup� p�i �ešení PPO a 
prevence p�ed povodn�mi byla v již v roce 1997 zpracován projekt Be�va – vazba p�írod�
blízkých protipovod	ových opat�ení a hydromorfologického stavu vod [28]. Cílem studie 
bylo vypracování souboru návrh� preventivních protipovod	ových opat�ení ve vazb� na 
hydromorfologický stav vodních tok� a niv v prioritní oblasti „Povodí Be�vy“.    

V  navazujících plánech oblastí povodí [2] je lokalita uvedena v listu opat�ení „MO 130130“ 
[3].   

6. Orienta�ní údaje stavby 

6.1. Z�ízení staveništ� a nároky na technologické vybavení a energie  

Hlavní za�ízení staveništ� je plánováno na p�ilehlých pozemcích v rámci stavby (výkres 
bude sou�ástí dokumentace pro územní �ízení.). P�ístup na staveništ� bude zajišt�n z místních 
komunikací. 

Budou použity stavební technologie b�žné pro stavbu koryt vodních tok�. 

• b�žné mechaniza�ní prost�edky pro t�žbu zemin (t�. t�žitelnosti III) 
• b�žné p�epravní prost�edky na p�epravu zemin v míst� stavby  
• b�žné prost�edky pro hutn�ní zemin 
• b�žné prost�edky pro t�žbu a zpracování d�eva (t�žba porost�) 
• b�žné stavební vybavení pro drobné vodohospodá�ské stavby, v�etn� soupravy 

na odvodn�ní staveništ�.  

Zvláštní nároky na technologie a energie nejsou kladeny. 

6.2. P�edpokládané termíny zahájení a dokon�ení realizace akce 

Termíny ohledn� realizace stavby budou �ešeny v rámci dalších stup	� projektové 
dokumentace. 
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C. Souhrnná technická zpráva 

1. Popis stavby 

1.1. Zhodnocení staveništ�

Staveništ� bude zahrnovat prostor navržených úprav, p�ístupové a manipula�ní plochy 
na pozemcích stavby. Za�ízení staveništ� bude situováno na pozemcích p�ilehlých v rámci 
stavby. 

Pozemky, na kterých se rozkládá staveništ�, budou trvalé travní porosty, ostatní a vodní 
plochy. 

1.2. Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Stavba má vodohospodá�ský charakter a je umíst�na do nezastav�ného území ve volné 
krajin�. Stavba tedy nemusí být posuzována z hlediska urbanismu a architektury. Stavba je 
posuzována z hlediska ochrany p�írody, vodohospodá�ské koncepce, krajinného inženýrství a 
krajinného rázu. 

Celý zám�r bude �ešen tak, aby p�isp�l nejen ke zlepšení p�irozených funkcí území 
(retence vody), ale aby jeho provedení nep�sobilo negativn� na krajinu.  

Revitalizací Juhyn� dojde k významnému zlepšení pohledových kvalit lokality 
a zlepšení krajinného rázu. Celkový revitaliza�ní efekt bude posílen výsadbou doprovodných 
porost� v druhové struktu�e odpovídající místním podmínkám. 

1.3. Technické �ešení stavby 

Stavebn� technické �ešení vychází jednak z analýzy sou�asného stavu, tak  požadavk�
p�íslušných technických norem, požadavk� objednatele a majitel� dot�ených pozemk�, 
podmínek ochrany prost�edí a dalších výchozích podmínek.  

1.4. 	len�ní a základní koncepce stavby 

P�edložená studie �eší území Juhyn� �.km 0,000 – 8,400. V rámci návrhové �ásti byly 
vybrány t�i prioritní stavební objekty (Priorita I.), které byly dopracovány do úrovn� studie 
proveditelnosti. Jednotlivá �ešení byla b�hem kontrolních dn� pr�b�žn� konzultována 
s investorem.: 

SO1 – Revitalizace Juhyn� �.km 1,375 – 3,370 (k.ú. Choryn�, Kladeruby) 

Varianta �. 1. – komplexní revitalizace toku a nivy 

Varianta �. 2.  

SO1.1. – Nová trasa koryta revitalizovaného toku p�i zachování  stávajícího 
toku 

SO1.2. – Reten�ní nádrž nad Choryní 

SO2 – Reten�ní nádrž, revitalizace Juhyn�, �.km 3,800 - 5,200 (k.ú. Kladeruby) 

SO2.1. – Reten�ní nádrž 
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  SO2.2. – Úprava nivelety dna ve stávající trase toku 

SO3 – Terénní val, složený lichob�žníkový profil,  �.km 5,200 – 6,780 (k.ú. 
Komárovice, Kel� –Nové M�sto, Kel� – Staré M�sto) 

SO3.1. – Terénní val 

SO3.2. – Složený lichob�žníkový profil �.km 5,200 – 6,780 

SO3.3. – Rybí p�echod 

Dle vlastního �ešení jednotlivých �ástí budou provedena následující opat�ení: 

Opat�ení 1. – Návrh nové trasy hlavního koryta Juhyn� do údolnice 

Opat�ení 2. – Návrh navýšení dna hlavního koryta Juhyn� v brodových úsecích 

Opat�ení 3. – Složený lichob�žníkový profil 

Opat�ení 4. – Návrh nových nivních koryt 

Opat�ení 5. – Návrh nivních koryt ve stávající trase toku Juhyn�

Opat�ení 6. – Vodní plochy v niv�

Opat�ení 7. – Technické objekty (hráze, p�echodové úseky, rybí p�echod …) 

Opat�ení 8. – Výsadba porost� m�kkého luhu v niv�

Opat�ení 9. – Výsadba porost� tvrdého luhu v niv�

Opat�ení 10. – Travní porosty v niv�

Opat�ení 11. – Reten�ní prostory 

V rámci celého zadaného území Juhyn� �.km 0,000 – 8,400 byly dále navrženy lokality 
k �ešení (Priorita II.) : 

Intravilán obce Choryn�

Úsek mezi stávajícím jezem �. km 6,780 a intravilánem m�sta Kel�

Intravilán m�sta Kel�

1.4.1. SO1 Revitalizace Juhyn� �.km 1,375 – 3,370 (k.ú. Choryn�, Kladeruby) 

Trasa toku Juhyn� v úseku mezi Choryní a silni�ním mostem Kladeruby (�.km 1,375 – 
3,370) byla v minulosti p�eložena mimo p�irozenou údolnici. Koryto bylo nap�ímeno a 
zkapacitn�no nad korytotvorné pr�toky. Kapacita koryta v tomto úseku odpovídá pr�toku cca 
65 – 110 m3s-1 (pr�tok Q20 – Q100). Koryto má složený profil se ší�kou dna 6 m a podélným 
sklonem 0,42 %. Podélný sklon je zajišt�n kamennými prahy a 2 stupni o výšce 1 m. 
V levob�ežní �ásti nivy �.km 1,580 – 1,850 je v údolnici situována malá vodní nádrž, která 
byla vytvo�ena v prostoru p�vodního meandru koryta. Plocha nádrže je cca 20000 m2 a výška 
hráze 2,5 m. V t�sné blízkosti stávající nádrže probíhá výstavba nové malé vodní nádrže (rok 
výstavby 2010). Plánovaná plocha nádrže je 6000 m2 s výškou hráze 1,3 m. Zbývající �ást 
nivy je využita jako zem�d�lské pozemky s p�evahou trvalých travních porost�. B�ehové 
porosty se stromovým a ke�ovým pásmem jsou �áste�n� vyvinuty. 

V �ešeném úseku jsou navrženy dv� varianty �ešení: 

Varianta �. 1. byla v rámci zakázky dopracována do studie proveditelnosti. Tato 
varianta byla projednávána v pr�b�hu celého pln�ní zakázky. Varianta �.2. byla navržena 



                                                                                                                                                                                                                       

„Juhyn� – p�írod� blízká protipovod�ová opat�ení a obnova p�irozené hydromorfologie a reten�ní kapacity toku a nivy v úseku �.km 0,000 
(soutok s Be�vou) až �.km 8,4 (Kel�)“,Studie proveditelnosti, ŠINDLAR s.r.o., prosinec 2010, strana 36 

investorem v rámci kontrolních dn� 1.11.2010 a 3.12.2010. Varianta je popsána v technické 
zpráv�. Ve výkresové �ásti byla vypracována pouze situace a vzorový údolnicový profil. 
Majetkoprávní �ešení a inženýrská �innost nebyla pro tuto variantu provedena. 

Varianta �. 1. – Komplexní revitalizace toku a nivy 

Jedná se o maximální variantu, která je sou�ástí výkresové �ásti dokumentace 

V rámci stavebního objektu bude provedeno následující opat�ení: 

Opat�ení 1. – Návrh nové trasy hlavního koryta Juhyn� do údolnice 

Opat�ení 5. – Návrh nivních koryt ve stávající trase toku Juhyn�

Opat�ení 7. – Technické objekty (hráze, p�echodové úseky, rybí p�echod …) 

Opat�ení 8. – Výsadba porost� m�kkého luhu v niv�

Opat�ení 9. – Výsadba porost� tvrdého luhu v niv�

Opat�ení 10. Travní porosty v niv�

V tomto úseku je navržena komplexní revitalizace toku a nivy v parametrech daných 
geomorfologickým typem toku a územn� - technických limit�. Stávající kapacitní koryto bude 
zasypáno zeminou. Po 50 m budou ve stávajícím koryt� situovány jílové vrstvy, které zabrání 
drénování koryta. V niv� bude dle geomorfologické analýzy navrženo nové vinoucí se koryto 
toku Juhyn�, které bude vázané na údolnici (s kapacitou koryta na Q30D). Nová trasa toku 
bude volena ve vazb� na stávající vegetaci. Výjimkou bude úsek toku v lokalit� umíst�ní 
malých vodních nádrží nad Choryní, kde bude tok veden mimo údolnici.  Dle p�íslušných 
stanovištních podmínek a hydrotechnického posouzení bude dopln�na nivní vegetace. 
Z vegetace se jedná o porosty m�kkého luhu navržené do prostoru vinutí meandrového pásu a 
porosty tvrdého luhu navržené do zbývající �ásti nivy. V hydraulicky problémových místech 
(zúžení nivy v d�sledku výstavby malých vodních nádrží) a v ochranných pásmech za�ízení 
inženýrských sítí budou navrženy trvalé travní porosty. Výsledkem bude zvýšení pestrosti 
biotop� v území a obnovení krajinného rázu nivy toku. V dob� zvýšených pr�tok� nad 
kapacitu koryta (nad Q30D) bude docházet k rozliv�m do nivy, takže budou obnoveny 
podmínky, které jsou charakteristické pro p�irozené a p�írod� blízké toky a jejich nivy.  

Úprava toku bude provedena v úseku �. km 1,375 – 3,370 (stávající stani�ení). Tok 
v �ešeném úseku se nejvíce blíží geomorfologickému typu AE - hloubková  a bo�ní eroze v 
rychle se vyvíjejících ka	onech (akcelerovaná eroze), nestabilní p�echodový typ, který si 
vytvá�í novou nivu.  

Návrhový úsek o celkové délce úpravy hlavního toku 2900 m (nové stani�ení �.km 
1,375 – 4,275) je �ešen v návrhových parametrech výsledného geomorfologického typu 
meandrování (MD).  

Návrhové parametry hlavního toku byly definovány následovn�: 

• vinutí trasy         1,45 
• pr�m�rný sklon údolnice     0,004 
• ší�ka meandrového pásu     38,0  m 
• délka meandru      66,0  m 
• návrhový pr�tok (Q30D )     2,5 m3.s-1

• ší�ka koryta v brodech     7,0 m 
• maximální hloubka koryta v brodech   0,65 m 
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• pr�m�rná hloubka koryta v brodech    0,51 m 
• maximální hloubka koryta v t�ních   1,30 m 
• pr�m�rná ší�ka nivy     100,00 m 

V rámci návrhu nové trasy koryta bude navržena stabilizace brodových úsek� a 
konkávních oblouk�. Pro stabilizaci budou použity d�ev�né prvky a kámen (�í�ní št�rk a 
valouny). Stabilizace v konkávních obloucích bude posílena ko�enovým systémem d�evin 
lužních porost�. Podrobný návrh stabilizace bude sou�ástí dalších stup	� projektové 
dokumentace.  

Na za�átku �ešeného úseku bude revitalizované koryto navazovat na stávající úpravu 
toku. V tomto míst� bude navržen stabilizovaný p�echodový úsek.  

Stávající kapacitní koryto bude nahrazeno vinoucím se korytem pro korytotvorné 
pr�toky. Revitalizace nivy s porosty m�kkého a tvrdého luhu bude mít pozitivní vliv na 
retenci vody a transformaci povod	ové vlny v �ešeném území.  

Varianta �. 2.  

Stavební objekt bude rozd�len na dva podobjekty: 

SO1.1. (varianta 2.) – nová trasa koryta revitalizovaného toku p�i zachování  stávajícího 
toku 

SO1.2. (varianta 2.) – reten�ní nádrž nad Choryní 

V rámci stavebního objektu budou provedena následující opat�ení: 

Opat�ení 1. – Návrh nové trasy hlavního koryta Juhyn�

Opat�ení 2. – Návrh navýšení dna hlavního koryta Juhyn�

Opat�ení 7. – Technické objekty (hráze, p�echodové úseky, rybí p�echod …) 

Opat�ení 8. – Výsadba porost� m�kkého luhu v niv�

Opat�ení 9. – Výsadba porost� tvrdého luhu v niv�

Opat�ení 10. – Travní porosty v niv�

Opat�ení 11. – Reten�ní prostory 

SO1.1. (varianta 2.) – nova trasa koryta revitalizovaného toku p�i zachování  
stávajícího toku 

Ve variant� �.2 z�stane zachována trasa sou�asného toku. Koryto se nebude zasypávat. 
Stávající stabilizace b�eh� bude rozebrána a bude použita jako stavební materiál pro instalaci 
vzdouvacích objekt� v koryt� toku. Objekty budou �ešeny jako soustava balvanitých skluz�. 
Mezi jednotlivými skluzy budou t�n� se stálou vodní hladinou. V �. km 2,780 bude z Juhyn�
odbo�ovat koryto revitalizovaného toku, která bude do  Juhyn� zaúst�no zp�t v �.km 1,900. 
Koryto bude navrženo ve stejných návrhových parametrech jako ve variant� �.1. (délka 
navrženého koryta 1,280, nové stani�ení). Odbo�ení a trasa koryta byla navržena s ohledem 
na projednatelné pozemky. Koryto toku bude navrženo jako inicia�ní stádium revitalizace, 
postupn� se bude vyvíjet dle p�íslušného geomorfologického typu (meandrování). Stávající 
koryto se bude samovoln� zanášet. 
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SO1.2. (varianta 2.) – reten�ní nádrž nad Choryní 

Pro posílení transformace povod	ových pr�toku je ve variant� 2. navržena reten�ní 
nádrž nad Choryní.  

Parametry reten�ní nádrže: 

• Délka hráze         900 m 
• Kóta koruny hráze       280,50 m n.m. 
• Ší�ka hráze v korun�        3,5 m  
• Sklon návodního svahu      1 : 3 
• Sklon vzdušného svahu      1 : 2 
• Plocha vodní hladiny p�i maximálním pr�toku   194 000 m2

• Pr�m�rná hloubka nádrže      1,5 m 
• Objem nádrže p�i maximálním pr�toku    290 000 m3

• Kóta vodní hladiny p�i maximálním nadržení (Q100)   280,00 m.n.m. 

Sou�ástí t�lesa hráze budou 2 bezpe�nostní p�elivy s vývary. Objekty budou 
dimenzovány pro pr�tok Q100. Bezpe�nostní p�elivy budou �ešeny jako p�epady p�es širokou 
korunu. Delší bezpe�nostní p�eliv s délkou p�elivné hrany 150 m bude situován nad k�ížením 
toku s hrází sm�rem do pravob�ežní �ásti hráze. Kratší p�eliv 50 m bude situován na úseku 
hráze vedoucí soub�žn� s tokem nad Choryní 

Návrh nádrže reten�ního prostoru nesmí zp�sobit migra�ní bariéru pro ryby a živo�ichy 
vázané na vodu. Základová výpust bude navržena takovým zp�sobem, aby byla migra�n�
pr�chodná.   

V rámci studie proveditelnosti byl na základ� pr�b�hu povod	ové vlny spo�ítán 
transforma�ní ú�inek navržené reten�ní nádrže. Povod	ová vlna byla spo�ítána pro pr�tok Q20 

na základ� znalosti hodnoty daného pr�toku (data �HMÚ) a doby koncentrace 4,5 hodiny. 
V dalších stupních projektové dokumentace bude transformace spo�ítána na základ�
povod	ové vlny dodané �HMÚ. Transforma�ní ú�inek je bez ú�inku reten�ní nádrže 
Kladeruby (SO2, popsáno v další kapitole) p�i Q20 z 60,00 m3s-1 na 45,00 m3s-1, s ú�inkem 
reten�ní nádrže Kladeruby je transformace z 45,50 m3s-1 na 36,40 m3s-1. 

1.4.2. SO2 Reten�ní nádrž, revitalizace Juhyn�, �.km 3,800 - 5,200 (k.ú. 
Kladeruby) 

Koryto toku v �ešeném úseku bylo p�eloženo mimo p�irozenou údolnici do 
pravob�ežního okraje nivy, kde se �áste�n� vyvíjí nová trasa. B�ehové porosty jsou 
zastoupeny. Podélný sklon dna byl zajišt�n balvanitými skluzy. Kapacita koryta je cca 65 – 
110 m3s-1 (pr�tok Q20 – Q100). V levob�ežní �ásti �.km 3,500 – 4,500 byl historicky situován 
rybník. V sou�asné dob� je plocha zdrže rybníka využívána jako zem�d�lská p�da.  

V rámci stavebního objektu budou provedena následující opat�ení: 

Opat�ení 2. – Návrh navýšení dna hlavního koryta Juhyn� v brodových úsecích 

Opat�ení 4. – Návrh nivních koryt 

Opat�ení 6. – Vodní plochy v niv�

Opat�ení 7. – Technické objekty (hráze, p�echodové úseky, …) 

Opat�ení 8. – Výsadba porost� m�kkého luhu v niv�
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Opat�ení 9. – Výsadba porost� tvrdého luhu v niv�

Opat�ení 10. – Travní porosty v niv�

Opat�ení 11. – Reten�ní nádrž 

SO2.1. Reten�ní nádrž 

V �. km 3,800 bude situována hráz pr�to�né reten�ní nádrže. 

P�edb�žné návrhové parametry reten�ní nádrže: 

• Délka hráze         650 m 
• Kóta koruny hráze       287,80 m n.m. 
• Ší�ka hráze v korun�        3,5 m  
• Sklon návodního svahu      1 : 3 
• Sklon vzdušného svahu      1 : 2 
• Plocha vodní hladiny p�i maximálním pr�toku   270 000 m2

• Pr�m�rná hloubka nádrže      1 m 
• Objem nádrže p�i maximálním pr�toku    270 000 m3

• Ší�ka bezpe�nostního p�elivu v b�ehových hranách   200 m 
• Kóta p�elivné hrany bezpe�nostního p�elivu    286,80 m n.m. 
• Kóta vodní hladiny p�i maximálním nadržení (Q100)   287,30 m.n.m. 

Ve zdrži reten�ního prostoru bude navržena revitalizace údolní nivy. V údolnici bude 
navrženo vinoucí se bo�ní koryto, které bude protékat navrženou t�ní a dále bude nad 
profilem hráze reten�ní nádrže zaúst�no zp�t do koryta Juhyn�. Pás ur�ený pro meandrování 
bo�ního koryta bude osázen porosty m�kkého luhu. Do zbývající �ásti zdrže budou navrženy 
variantn� porosty tvrdého luhu nebo lu�ní porosty, pop�ípad� jejich kombinace.  

Sou�ástí t�lesa hráze bude bezpe�nostní p�eliv s vývarem. Objekty budou dimenzovány 
pro pr�tok Q100. Ve vývaru dojde k utlumení kynetické energie a dále bude povod	ový pr�tok 
p�eveden p�es pravob�ežní �ást stávající nivy zp�t do koryta toku Juhyn�. Pr�tok bude 
usm�rn�n pomocí navržené usm�r	ovací stavby. Budou provedena taková opat�ení, aby 
nedošlo k ohrožení t�lesa silni�ní komunikace a aby byla celá lokalita dob�e odvodnitelná po 
pr�chodu povod	ových pr�tok� p�es bezpe�nostní p�eliv. Koryto toku Juhyn� v míst� p�ítoku 
od bezpe�nostního p�elivu bude stabilizováno (výkres �. D.2.2.b). 

Návrh nádrže reten�ního prostoru nesmí zp�sobit migra�ní bariéru pro ryby a živo�ichy 
vázané na vodu. Základová výpust bude navržena takovým zp�sobem, aby byla migra�n�
pr�chodná.   

V rámci studie proveditelnosti byl na základ� pr�b�hu povod	ové vlny spo�ítán 
transforma�ní ú�inek navržené reten�ní nádrže. Povod	ová vlna byla spo�ítána pro pr�tok Q20 

na základ� znalosti hodnoty daného pr�toku (data �HMÚ) a doby koncentrace 4 hodiny. 
V dalších stupních projektové dokumentace bude transformace spo�ítána na základ�
povod	ové vlny dodané �HMÚ. Transforma�ní ú�inek je p�i Q20 z 60 m3s-1 na 46,10 m3s-1. 

SO2.2. Úprava nivelety dna ve stávající trase toku 

V úseku �.km 3,840 - 5,200 je navržena revitalizace jako podpora geomorfologických 
proces�. Tok je veden mimo údolnici, �áste�n� se nachází v dynamické rovnováze. B�ehové 
porosty jsou zastoupeny. Principem podpory geomorfologických proces� je sanace 
propagující se hloubkové a následn� bo�ní eroze. B�hem revitalizace se p�edpokládá navýšení 
dna toku v brodových úsecích. K navýšení budou použity d�ev�né prvky v kombinaci 
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s kamenem a št�rkem (klejonáž). Po navýšení dna se p�edpokládá samovolný vývoj toku dle 
p�íslušných geomorfologických parametr� v�etn� zapojení nivy a lužních porost� do procesu 
vývoje. 

Usm�rn�ní geomorfologických proces� bude provedeno v úseku �.km 3,840 - 5,200 
(stávající stani�ení). Tok v �ešeném úseku se nejvíce blíží geomorfologickému typu AE - 
hloubková  a bo�ní eroze v rychle se vyvíjejících ka	onech (akcelerovaná eroze), nestabilní 
p�echodový typ, který si vytvá�í novou nivu.  

Návrhový úsek o celkové délce hlavního toku 1970 m (cílový stav, nové stani�ení �.km 
11,220 – 11,565) bude mít parametry výsledného geomorfologického typu meandrování 
(MD).  

Návrhové parametry cílového stavu hlavního toku byly definovány následovn�: 

• vinutí trasy        1,45 
• pr�m�rný sklon údolnice    0,004 
• ší�ka meandrového pásu    38,0  m 
• délka meandru      66,0  m 
• návrhový pr�tok (Q30D )    2,5 m3.s-1

• ší�ka koryta v brodech     7,0 m 
• maximální hloubka koryta v brodech   0,65 m 
• pr�m�rná hloubka koryta v brodech    0,51 m 
• maximální hloubka koryta v t�ních   1,30 m 
• pr�m�rná ší�ka nivy     100,00 m 

1.4.3. SO3 Terénní val, složený lichob�žníkový profil, �.km 5,200 – 6,780 (k.ú. 
Komárovice) 

V rámci stavebního objektu budou provedena následující opat�ení: 

Opat�ení 3. – Složený lichob�žníkový profil 

Opat�ení 7. – Technické objekty (hráze, p�echodové úseky, …) 

Opat�ení 8. – Výsadba porost� m�kkého luhu v niv�

Opat�ení 9. – Výsadba porost� tvrdého luhu v niv�

Opat�ení 10. Travní porosty v niv�

V úseku toku Juhyn� �.km 5,200 – 6,780 je navržen stavební objekt terénního valu a 
složeného lichob�žníkoveho profilu.  

SO3.1. Terénní val 

Ú�elem návrhu terénního valu je zabrán�ní rozlití povod	ových pr�tok� do intravilánu 
obce Komárovice a zatopení stávající silni�ní komunikace. Stavební objekt je navržen ve 
dvou variantách: 
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Varianta �. 1.  

Val bude kolmo k�ížit vodní tok v �.km 5,895 v profilu stávajícího hospodá�ského 
mostu, který bude zrekonstruován. Pr�to�ný profil mostu bude p�izp�soben navrženým 
parametr�m složeného lichob�žníkového profilu. Navržená kapacita koryta v profilu  mostu 
bude Q100.  P�edpokládá se rozší�ení pr�to�ného profilu dle možností terénu. Most bude 
za�azen do kategorie dle �SN 73 6201. Podle ur�ení kategorie bude navržena spodní hrana 
mostovky. Val bude dlouhý 400 m a povede sm�rem do obce Komárovice a dále do lokality 
s místním názvem Zámlyní. V korun� bude situována polní komunikace (ší�ka hráze 3,5 m). 

Varianta �. 2.  

Val bude veden v levob�ežní �ásti nivy od mostu Komárovice podél silnice až do 
lokality s místním názvem Zámlyní. Hráz bude 700 m dlouhá. Jako materiál pro násyp valu 
bude využita zemina ze stavebního objektu složeného lichob�žníkového profilu. Tato varianta 
nebyla na základ� jednání s místn� p�íslušnou obcí a vlastníky dot�ených pozemk�
dopracována do studie proveditelnosti.  

SO3.2. Složený lichob�žníkovitý profil 

Složený lichob�žníkový profil je navržen v �.km 5,200 – 6,730. Úprava složeným 
lichob�žníkovým profilem se st�hovavou kynetou je navržena pro úsek toku, kde by p�i 
komplexní revitalizaci došlo ke zhoršení odtokových pom�r� navazujícího zastav�ného 
území. Spodní terasa lichob�žníkového profilu (berma) bude ur�ena pro vlastní revitalizaci 
toku a v návaznosti na okolní území m�že být využita i pro rekrea�ní ú�ely. Navržená 
st�hovavá kyneta bude dimenzována na korytotvorný pr�tok (30-ti denní voda), který 
odpovídá kapacit� koryta p�irozeného toku v �ešené lokalit� a tím se minimalizuje proces 
zanášení splaveninami. Kyneta nebude stabilizována a bude umožn�n vývoj koryta v rámci 
bermy. Trasa kynety bude navržena na základ� geomorfologické analýzy potenciálu 
meandrujícího toku dané rozkolísanosti pr�tok� a podélného sklonu. Vyšší pr�toky budou 
protékat hlavním korytem, jehož parametry jsou dány dle možností terénu, umíst�ním 
zástavby, využitím území, umíst�ním objekt� na toku a vedením inženýrských sítí. Bermy 
budou mít charakter aktivní nivy a budou osázeny lužními porosty v souladu 
s hydrotechnickým posouzením. Kapacita hlavního koryta složeného profilu bude pro pr�toky 
Q5 – Q10. V profilu k�ížení s terénním valem bude kapacita pro pr�tok Q100. Pata nov�
navržených b�eh� hlavního koryta bude stabilizována figurou z lomového kamene. Výškov�
bude stabilizace založena pod navrženou niveletu t�ní (výkres D.2.7.b.). Toto �ešení zajistí že 
se vinoucí kyneta nebude propagovat mimo hranice navržené bermy. 

Trasa složeného lichob�žníkového profilu bude navržena s ohledem na stávající 
vegetaci. Zemní práce budou provedeny takovým zp�sobem, aby alespo	 na jednom b�ehu 
byl zachován stávající doprovodný porost d�evin. Dle analýzy stávajících b�ehových porost� a 
sklonových pom�r� nivy bude zachován skoro v celé délce úpravy pravý b�eh, který z d�vodu 
stability svahu nebude p�i realizaci narušen ani zemními pracemi, ani kácením d�evin. Nov�
navržené b�ehy hlavního koryta budou velice pozvolné a budou plynule navazovat na stávající 
terén.  

Složený lichob�žníkový profil bude proveden v úseku �.km 5,200 - 6,730 (stávající 
stani�ení). Tok v �ešeném úseku se nejvíce blíží geomorfologickému typu AE - hloubková  a 
bo�ní eroze v rychle se vyvíjejících ka	onech (akcelerovaná eroze), nestabilní p�echodový 
typ, který si vytvá�í novou nivu.  

Návrhový úsek o celkové délce hlavního toku 2220 m (cílový stav, nové stani�ení �.km 
5,200 - 7,490) bude mít parametry výsledného geomorfologického typu meandrování (MD).  
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Návrhové parametry cílového stavu meandrujícího toku byly definovány následovn�: 

• vinutí trasy         1,45 
• pr�m�rný sklon údolnice     0,003 
• ší�ka meandrového pásu     38,0  m 
• délka meandru      66,0  m 
• návrhový pr�tok (Q30D )     2,5 m3.s-1

• ší�ka koryta v brodech     7,0 m 
• maximální hloubka koryta v brodech   0,65 m 
• pr�m�rná hloubka koryta v brodech    0,51 m 
• maximální hloubka koryta v t�ních   1,30 m 
• pr�m�rná ší�ka bermy     50,00 m 

SO3.3. Rybí p�echod 

V �. km 6,780 se nachází jez s bo�ním odb�rem do levob�ežní �ásti nivy toku Juhyn�. 
Migra�ní zpr�chodn�ní jezu bude �ešeno pomocí rybího p�echodu, který bude sou�ástí 
balvanitého skluzu navrženém mezi stávající korunou jezu a složeným lichob�žníkovým 
profilem. Pr�toky budou koncentrovány do vlastního koryta rybího p�echodu, které bude 
situováno v ose balvanitého skluzu. Tím bude zajišt�na migrace ryb i p�i menších pr�tocích. 
Vzorový návrh je znázorn�n ve výkresu �. D.2.6c. Pod balvanitým skluzem bude navržen 
vývar s železobetonovým �elem pro zajišt�ní podélného sklonu celého objektu.  

Na základ� získaných podklad� a zkušeností [33] byly stanoveny základní parametry 
pro navrhované rybí p�echody, které tyto nároky v maximální možné mí�e spl	ují a m�ly by 
dle dosavadních zkušeností umožnit obousm�rnou rybí migraci. Tendencí návrh� rybích 
p�echod� je preferovat p�írod� blízké rybí p�echody – bypassy. P�i návrhu úpravy dna je 
kladen d�raz na zachování dostate�né hloubky pr�to�ného profilu i pro nižší vodní stavy, 
vytvo�ení št�rkových náplav� a odpo�inkových t�ní a celkové diferenciace podélného i 
p�í�ného profilu koryta. 

Návrhové parametry pro balvanité rybí p�echody a bypassy: 

podélný sklon dna do 10 % 

ší�ka koryta 1 – 2 m 

délka t�ní 3 - 5 m 

hloubka t�ní min 1 m 

hloubka v brodech 0,3 – 0,5 m 

st�ední profilová rychlost v brodech do 1,2 m/s 

vzdálenost mezi t�n�mi do 4 m 

 Tab. �.1. Návrhové parametry rybích p�echod� [33] 



                                                                                                                                                                                                                       

„Juhyn� – p�írod� blízká protipovod�ová opat�ení a obnova p�irozené hydromorfologie a reten�ní kapacity toku a nivy v úseku �.km 0,000 
(soutok s Be�vou) až �.km 8,4 (Kel�)“,Studie proveditelnosti, ŠINDLAR s.r.o., prosinec 2010, strana 43 

Návrhové parametry rybího p�echodu na Juhyni: 

• Celková délka rybího p�echodu      50 m 
• Podélný sklon dna        0,05 
• Celková ší�ka koryta rybího p�echodu     4,0 m 
• Návrhový pr�tok        1,0 m3.s-1

• Hloubka v brodech p�i návrhovém pr�toku     0,3 m 

1.4.4. Dopl�ková opat�ení v �ešeném úseku toku, priorita II 

Intravilán obce Choryn�

V intravilánu obce Choryn� jsou navržena opat�ení vycházející ze studie 
Protipovod	ová opat�ení na �ece Juhyni km 0,00 – 7,06 zpracované ing. Pavlem Skalickým 
v roce 2000 [15].  

V pravob�ežní �ásti nivy �.km 0,070 – 0,640 bude navržena protipovod	ová hráz, která 
bude plynule navázána na levob�ežní hráz Be�vy.  

V �.km 0,400 – 0,800 bude navržena revitalizace nivy. Stávající koryto, které tvo�í 
hranici �ešeného území v pravob�ežní �ásti lokality, z�stane zachováno a dále bude navrženo 
jedno nivní koryto. Stávající nivní porosty v úseku toku navrženém k revitalizaci z�stanou 
zachovány. Zájmové území bude vhodným biotopem pro vodní organismy. 

V intravilánu obce �.km 0,800 – 1,000 bude navržena stabilizace b�eh� toku Juhyn�
kamennou rovnaninou.  

V �.km 1,000 – 1,200 bude dle možností okolní zástavby, stávajících most� a vedení 
inženýrských sítí navržen složený lichob�žníkový profil se st�hovavou kynetou. St�hovavá 
kyneta bude navržena pro korytotvorné pr�toky (Q30D).  Vyšší pr�toky se budou rozlévat do 
bermy složeného profilu. Složený lichob�žníkový profil bude navržen na kapacitu Q20. 
Smyslem úpravy v této �ásti je nap�ímit stávající vinutí toku, které p�sobí odtokové problémy 
a vytvo�it dle možností nové koryto zapadající architektonicky do vzhledu obce. Princip 
funkce složeného profilu je stejný jako u stavebního objektu SO3. 

Celé �ešení bude architektonicky za�len�no do intravilánu obce Choryn�. Navržená 
úprava p�isp�je ke zlepšení pohledových kvalit a rekrea�ního potenciálu celého �ešeného 
území. 

Ze zkušenosti z nedávných povodní vyplývá, že ohroženou �ástí obce bylo území pod 
soutokem Juhyn� a potoka Pastevníku. Na toku Pastevník nad intravilánem obce byla 
realizována reten�ní nádrž, která p�i poslední povodni v roce 2010 p�isp�la k transformaci 
povod	ového pr�toku a zmírnila povod	ové škody. 

Úsek toku mezi stávajícím jezem �.km 6,780 a intravilánem m�sta Kel�  

V úseku mezi jezem �.km 6,780 a intravilánem m�sta Kel� (�.km 7,700) není navržena 
žádná souvislá úprava toku Juhyn�. Budou provedeny pouze lokální úpravy b�eh� a dopln�ní 
b�ehových porost�. 

Úsek toku v intravilánu m�sta Kel�

Koryto toku Juhyn� v intravilánu m�sta Kel� je zcela kapacitní pro pr�tok Q20. Silni�ní 
most v �. km 7,780 p�sobí pro pr�tok Q20 �áste�nou bariéru. Pro pr�tok Q100 je koryto Juhyn�
kapacitní pouze lokáln�. K rozlivu dochází zejména v blízkosti silni�ního mostu. 
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V intravilánu m�sta Kel� (�.km 7,700 – 8,400) je lokáln� navržena rekonstrukce stávajícího 
opevn�ní toku, rekonstrukce stávajícího silni�ního mostu a navýšení b�ehových hran místech 
rozlivu Q100. V úseku �.km 8,000 – 8,400 bude dle možností mostních profil�, 
majetkoprávního �ešení a vedení inženýrských sítí navržena úprava složeným 
lichob�žníkovým profilem. �ešení bude navrženo v souladu požadavky na architektonické 
�ešení m�sta Kel�. 

1.4.5. �len�ní stavby ve vazb� na majetkoprávní vztahy 

V rámci �ešení studie byli kontaktováni vlastníci dot�ených pozemk� za ú�elem získání 
p�edb�žného souhlasu, pop�ípad� stanovení podmínek, za kterých lze navržené �ešení 
realizovat. 

Dle jednotlivých stanovisek vlastník� byly pozemky rozd�leny do následujících 
kategorií: 

- Pozemky investora (Povodí Moravy, a.s.) 

- Projednatelné pozemky bez p�ípomínek – vlastníci souhlasí s navrženým �ešením 

- Projednatelné pozemky s podmínkami 

- Obtížn� projednatelné pozemky 

- Pozemky, které se v období zpracování a projednání studie nepoda�ilo projednat 

- Pozemky bez vyjád�ení 

Na základ� úsp�šnosti jednání s vlastníky jsou proveditelné následující stavební objekty: 

• SO1 – revitalizace toku – varianta  2 

• SO3 – složený lichob�žníkový profil v úseku �.km 5,500 – 6,730 po úprav� složeného 
profilu do projednatelných pozemk�

Ostatní stavební objekty jsou z hlediska majetkoprávního projednání neprojednatelné, 
nebo nebylo získáno vyjád�ení vlastníka k navrhovanému �ešení.  

Stavební objekt SO1 Reten�ní nádrž Choryn� nebyl s vlastníky dot�ených pozemk�
projednán. 

1.4.6. Etapizace 

Na základ� vyhodnocení naléhavosti �ešení jednotlivých opat�ení, �ešení 
majetkoprávních vztah� a p�edpokládanému vývoji byla navržena etapizace stavby. 

1. etapa 

SO1 – varianta 2. - Nová trasa koryta revitalizovaného toku p�i zachování 
stávajícího toku 

Stavební objekt bude proveden v t�chto etapách: 

• V první etap� bude v pravob�ežní �ásti nivy vybudováno navržené koryto 
s návrhovými parametry dle geomorfologické analýzy 

• Stávající koryto Juhyn� pod zaúst�ním revitalizovaného koryta bude 
stabilizováno 

• V koryt� toku Juhyn� nad zaúst�ním revitalizovaného koryta bude vytvo�en 
balvanitý skluz 
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• Bude vytvo�en odb�rný objekt, který umožní odb�r do revitalizované �ásti toku 
• Postupn� bude od spodní �ásti odstran�no b�ehové opevn�ní a vytvo�eny 

jednotlivé balvanité skluzy 

2. etapa  

SO3 – složený lichob�žníkový profil 

Složený lichob�žníkový profil bude dle projednatelných pozemk� proveden 
v �.km 5,500 – 6,730 (silni�ní most – jez), vlastní návrh bude upraven dle 
projednatelných pozemk�

• Realizace bude probíhat od silni�ního mostu sm�rem k jezu 
• Bude rekonstruován stávající most v �.km 5,900, pr�to�ný profil mostem bude 

stejný jako složený profil 
• Bude realizován balvanitý skluz s rybím p�echodem 
• Vyt�žená zemina bude p�emíst�na na meziskládku, tak aby se dala využít pro 

následný násyp hrází  

Další etapy realizace budou provedeny ve vazb� na úsp�šnosti projednání 
majetkoprávních vztah�. 

3. etapa  

• SO2 – Reten�ní nádrž Kladeruby a SO1 Reten�ní nádrž Choryn� budou 
provedeny soub�žn�

4. etapa 

• SO2 – úprava nivelety dna ve stávající trase 
• SO3 – terénní val 

5. etapa  

• Opat�ení – lokality s ozna�ením priorita II. 

1.4.7. Vliv stavby na splaveninový režim 

Funk�nost revitalizovaných úsek� toku je podmín�na p�irozeným chodem splavenin. 
V p�ípad� nedostate�ného p�ísunu splavenin do revitalizovaného toku lze o�ekávat projevy 
dnové a bo�ní eroze. Z tohoto d�vodu bude navrženo takové zrnitostní složení dna a 
konstrukce brodových úsek�, aby v nov� navržených úsecích nedocházelo ke dnové erozi. 
V p�ípad� SO1 varianta 2. je nutné zajistit veškerý chod splavenin do revitalizovaného úseku 
toku. 

1.4.8. Vliv stavby na režim podzemních vod 

Komplexní revitalizací toku a nivy dojde ke zvýšení hladiny podzemní vody do 
p�irozené úrovn�, která se bude blížit stavu p�ed systematickou úpravou toku Juhyn�. Nízká 
úrove	 hladiny podzemní vody je výsledkem zkapacitn�ní koryta toku a dnové eroze. Zvýšení 
hladiny bude mít pozitivní vliv na p�ilehlé pozemky, nebude docházet k jejich nadm�rnému 
odvodn�ní. Navazující území na revitalizovanou nivu nebude zvýšením hladiny podzemní 
vody ohroženo.  
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1.4.9. Vegeta�ní úpravy  

Vegeta�ní úpravy budou navrženy ve všech stavebních objektech.  

Zatravn�ní 

Zatravn�ní bude provedeno v celé ploše nové nivy. P�edpokládá se, že s postupným 
zar�stáním stromovou a ke�ovou vegetací travní porost postupn� vymizí. 

Zalesn�ní  

Lesní porosty v niv� budou navrženy v souladu s geobotanickou rekonstrukcí lokality. 
Do prostoru meandrového pásu jsou navrženy d�eviny tzv. m�kkého luhu (Salix fragilis, S. 
alba, Alnus glutinosa,, Fraxinus excelsior, Populus nigra,  Prunus padus a Ulmus laevis).  

Ostatní �ásti nivy jsou �ešeny jako spole�enstvo tvrdého luhu (Fraxinus excelsior, 
Ulmus laevis, Quercus robur, Tilia cordata, Prunus padus, Prunus avium). 

Výsadby ke�ových vrb budou provedeny plošným �ízkováním z místních sadebních 
materiál� v liniích v p�ímé návaznosti na technické stabiliza�ní prvky. 

Výsadby budou provedeny v celé ploše meandrového pásu (porosty m�kkého luhu). 
Zbývající �ást nivy bude osázena pouze z �ásti. Bude vytvo�ena mozaikovitá struktura krajiny 
se zastoupením lesních porost� na 20 – 30 % plochy �ešeného území. Budou navrženy 
soliterní výsadby, skupiny strom� a ke��. Dále se v �ešeném území p�edpokládá samovolný 
sukcesní vývoj d�evin. 

1.5. Vliv revitalizace na biotu 

V ploše území ur�eném pro realizaci opat�ení se nachází p�evážn� zem�d�lsky pozemky 
využívané jako trvalé travní porosty nebo orná p�da. D�evinná vegetace je zastoupena pouze 
v doprovodných b�ehových porostech toku. Vlivem systematického odvodn�ní pozemk� a 
intenzivního obhospoda�ování vznikly relativn� druhov� chudé kulturní louky, které nahradily 
charakteristické mok�adní louky.  

Navržená komplexní revitaliza�ní opat�ení spo�ívají p�edevším v revitalizaci toku 
Juhyn�, vytvo�ení �í�ních ramen a t�ní, dopln�né výsadbou d�evin m�kkého a tvrdého luhu. 
Dále dojde v �ešených úsecích k výstavb� rybího p�echodu, nebo zrušení stávajících p�í�ných 
objekt�.   

Vytvo�ením p�írod� blízkého koryta s brody a t�n�mi dojde ke stratifikaci proudových 
podmínek, zvýšení po�tu mikrostanoviš
 dna a b�eh�. Na vodu vázaná spole�enstva budou 
mít vytvo�eny podmínky pro rekolonizaci dle biologických a ekologických nárok�. 
Obnovením laterální konektivity tok-niva-tok dojde k  obnov� základních ekosystémových 
funkcí. V místech zaplavených terénních depresí v niv� budou vytvo�eny podmínky k 
reprodukci obojživelník�. Aktivní niva bude zvyšovat pufra�ní schopnost území s pozitivním 
vlivem na samo�isticí funkci vodního ekosystému. P�edpokládaný výskyt biotop� po realizaci 
dle Katalogu biotop� �eské republiky [32] je následující: 

• M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod  

• M1.3 – Eutrofní vegetace bahnitých substrát�

• M1.4 – �í�ní rákosiny  

• M1.5 – Pob�ežní vegetace potok�

• M1.7 – Vegetace vysokých ost�ic 

• M3 – Vegetace vytrvalých obojživelných rostlin 
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• M1.6 – Mezotrofní vegetace bahnitých substrát�

• M4 – Št�rkové �í�ní náplavy  

• M 5 – Dev�tsilové lemy horských potok�

• M7 – Bylinné lemy �ek  

• K1 – Mok�adní vrbiny  

• K2 – Vrbové k�oviny podél vodních tok�

• V1 – Makrofytní vegetace p�irozen� eutrofních a mezotrofních stojatých vod  

• V2 – Makrofytní vegetace m�lkých stojatých vod  

• V4 – Makrofytní vegetace vodních tok�  

Výsadby d�evin m�kkého luhu a soliterní výsadba d�evin v prostoru nivy bude 
provedena na základ� vytvo�ených podmínek stanovišt�. P�edpokládaný výskyt biotop� po 
realizaci výsadeb dle Katalogu biotop� �R je následující: 

• L2.2 – Údolní jasanovo olšové luhy 

• L1 – Mok�adní olšiny  

Obnovením zaplavovaných lu�ních porost� budou vytvo�eny podmínky pro vznik a 
obnovu p�vodních podmá�ených luk. P�edpokládaný výskyt biotop� po realizaci opat�ení je  
dle Katalogu biotop� �R  následující: 

• M1.7 – Vegetace vysokých ost�ic  

• M3 – Vegetace vytrvalých obojživelných rostlin 

• T1.5 – Vlhké pchá�ové louky  

• T1.6 – Vlhká tužebníková lada 

Ovlivn�ní stávajících biotop� bude krátkodobé v dob� pr�b�hu realizace návrh�, které 
je možné kompenzovat vhodnými technologickými postupy a termínem stavebních prací. 
Naopak po dokon�ení všech zamýšlených zám�r� a postupnou sukcesí dojde k výraznému 
zvýšení heterogenity území s pozitivním vlivem na druhovou a stanovištní diverzitu. Dále 
dojde ke zvýšení samo�isticí schopnosti toku, reten�ního potenciálu území, eliminaci 
vstupu jemných splavenin do recipientu toku. Zlepší se migra�ní prostupnost území a toku 
pro vodní organismy.   

1.6. Údaje o zpracovaných technických výpo�tech a jejich d�sledcích na 
navrhované technické �ešení 

1.6.1. Geomorfologická analýza a splaveninový režim 

V rámci studie byla zpracována geomorfologická analýza toku a posouzení 
splaveninového režimu (viz. Pr�vodní zpráva, kap. B.2.4. a B.2.5.). Na základ� t�chto analýz 
byly navrženy projek�ní parametry navrhovaného toku (viz. kap. C.1.).   

1.6.2. Hydrotechnické výpo�ty 

Stávající koryto toku a navržené �e�išt� byly hydrotechnicky posouzeny matematickým 
modelem HEC – RAS 4.0 (ustálené proud�ní). Modely byly zpracovány pro pr�toky Q5, Q20 a 
Q100. Podkladem pro sestavení matematického modelu byly použity zam��ené údolnicové 
profily a hydrologická data �HMÚ. 
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Jako okrajové podmínka byly do výpo�tu zadány výškové úrovn� hladin na Be�v�
v míst� soutoku. Okrajové podmínky v záv�rných profilech �ešených úsek� byly zadány na 
základ� sklonových pom�r�. Model byl nakalibrován dle LG stanice v Kel�i. 

Do výpo�tu byly zadány koeficienty drsnosti dle Manninga. Pro koryta �ešených tok�
byla volena drsnost v rozmezí 0,035 - 0,045, pro stávající nivu 0,06 – 0,2, pro revitalizovanou 
nivu 0,1 - 0,2. 

Celkem byly zpracovány dva modely: 

1. Model stávajícího stavu 

2. Model návrhového stavu  

Výpo�et kapacity navržených koryt byl proveden dle Chézyho, zjednodušeno na 
nepravidelné lichob�žníkové koryto.  

Dále byly hydrotechnicky posouzeny navržené parametry bezpe�nostního p�elivu a 
vývaru  pod hrázi reten�ního prostoru. P�eliv byl spo�ítán jako dokonalý p�epad p�es širokou 
korunu.  

Navrženými nádržemi byla spo�ítána transformace povod	ové vlny p�i pr�toku Q20. 
Transformace nov� navrženou nivou (SO1) byla posouzena matematickým modelem HEC – 
RAS 4.0 (neustálené proud�ní). Popis je sou�ástí kapitoly Hodnocení protipovod	ového 
efektu. 

Veškeré výpo�ty jsou sou�ástí p�íloh. 

1.6.3. Hodnocení protipovod�ového efektu  

Protipovod	ový efekt navržených opat�ení bude docílen využitím reten�ní kapacity nivy 
návrhem reten�ního prostoru, protipovod	ové hráze a složeného lichob�žníkového profilu. 
Navržená opat�ení nezhorší odtokové pom�ry a protipovod	ovou ochranu sídel a objekt�
v �ešené lokalit� a v navazujícím území.  

V SO1 dojde vlivem zmenšení kapacity stávajícího koryta hlavního toku a zapojení 
nivy ke zvýšení vodní hladiny p�i pr�toku Q100 až o 1,2 m.  V sou�asné dob� je koryto 
kapacitní pro pr�tok Q20 – Q100 (65-110 m3s-1). Po realizaci navržených opat�ení bude koryto 
hlavního toku kapacitní pro pr�tok 2,5 m3s-1 (Q30D), p�i vyšších pr�tocích bude docházet 
k rozlivu do nivy s lužními porosty. Rozliv do nivy bude odtok výrazn� zpomalovat. Na vtoku 
do intravilánu Choryn� je navržena niva s travními porosty bez stromové a ke�ové vegetace. 
Hráze stávajících rybník� nad Choryní nebudou p�i pr�toku Q100 p�elity. Celkový objem 
retence navržené nivy bude p�ibližn� 300 000 m3. 

V SO2 je navržena reten�ní nádrž. Celkový objem reten�ního prostoru je 270 000 m3. 
Nádrž p�isp�je k transformaci povod	ových pr�tok�. V SO3 je navržena ochranná 
protipovod	ová hráz, která p�isp�je k usm�rn�ní povod	ových pr�tok� do navrženého 
složeného lichob�žníkového koryta a tím zabrání rozlivu do intravilánu obce Komárovice a 
�áste�n� ochrání silni�ní komunikaci vedoucí soub�žn� s tokem. 

P�i pr�toku Q100 dojde ke zvýšení vodní hladiny v revitalizované �ásti nivy (SO1) až o 
1,2 m. Pro vzorový úsek byla na základ� rozdílu reten�ních objem� nivy pro jednotlivé 
pr�toky p�ed a po revitalizaci posouzena reten�ní ú�innost nivy. Výsledky jsou sou�ástí p�íloh 
textové �ásti. 

V rámci studie byla spo�ítána transformace povod	ové vlny p�i pr�toku Q20 reten�ní 
nádrží Kladeruby (SO2) a revitalizovanou nivou (SO1). Pr�b�h povod	ové vlny byl odvozen 
z kulmina�ního pr�toku Q20 a z doby koncentrace 4 hodiny. 
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Kulmina�ní pr�tok 60,0 m3s-1 (Q20) bude transformován reten�ním prostorem nádrže 
Kladeruby na pr�tok 46,1 m3s-1 a dále nivou na 45,3 m3s-1 (Q10). Kapacita Koryta v Choryni 
je p�ibližn� pr�tok Q5 – Q10. Pro posílení transformace pr�toku z Q20 na Q5 je navrženo 
dopl	kové opat�ení – Reten�ní nádrž nad Choryní. Navržená nádrž transformuje pr�tok 45,3 
m3s-1 na 36,4 m3s-1, což odpovídá p�ibližn� pr�toku Q5. 

Ú�innost transformace jednotlivými opat�eními p�i Q20: 

Stávající stav: 

SO1 – posouzení sou�asného stavu transforma�ního ú�inku toku a nivy  

(�.km 1,375 – 3,370): 

• P�ítok do �ešeného území – 60 m3s-1

• odtok z �ešeného území – 59,17 m3s-1 (snížení o 1,4 %) 

Varianta Reten�ní nádrž Kladeruby, revitalizace nivy v SO1, reten�ní nádrž 
Choryn�
Reten�ní nádrž Kladeruby (SO2) 

• P�ítok do reten�ní nádrže  – 60 m3s-1

• odtok z nádrže – 46,10 m3s-1 (snížení o 23,2 %) 

Transformace revitalizovanou nivou SO1 �.km 2,200 - 3,370 
• P�ítok do území – 46,1 m3s-1

• odtok z území – 45,5 m3s-1 (snížení o 1,3 %) 

Reten�ní nádrž Choryn�  
• P�ítok do nádrže – 45,5 m3s-1

• odtok z nádrže – 36,40 m3s-1 (snížení o 20,0 %) 

Varianta Reten�ní nádrž Kladeruby, komplexní revitalizace nivy 1,375 - 3,370 

Reten�ní nádrž Kladeruby (SO2) 
• P�ítok do reten�ní nádrže  – 60 m3s-1

• odtok z nádrže – 46,10 m3s-1 (snížení o 23,2 %) 

Transformace revitalizovanou nivou SO1 �.km 1,375 - 3,370 
• P�ítok do �ešeného území – 46,10 m3s-1

• odtok z �ešeného území – 45,3 m3s-1 (snížení o 1,8 %) 

Varianta pouze transformace revitalizovanou nivou �.km 1,375 - 3,370 (komplexní 
revitalizace) 

• P�ítok do �ešeného území – 60 m3s-1

• odtok z �ešeného území – 57,3 m3s-1 (snížení o 4,5 %) 

Varianta pouze Reten�ní nádrž Choryn�
• P�ítok do nádrže – 60,0 m3s-1

• odtok z nádrže – 45,00 m3s-1 (snížení o 25,0 %) 
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Transformace povod	ové vlny reten�ními prostory a navržená dopl	ková opat�ení 
(PRIORITA II.) v obci Choryn� p�isp�jí ke zvýšení protipovod	ové ochrany intravilánu obce 
p�i pr�toku Q20. V sou�asné dob� je koryto kapacitní pro pr�toky Q5 – Q10. 

Ve m�st� Kel� je minimální kapacita koryta Juhyn� pro pr�tok Q20. Kapacitu toku 
nejvíce snižuje silni�ní most v �.km 7,800. Navržené úpravy (PRIORITA II.) lokáln� zvýší 
protipovod	ovou ochranu m�sta. 

2. Stanovení podmínek pro p�ípravu stavby 

2.1. Pr�zkumy a m��ení 

2.1.1.  Terénní pr�zkum 

P�ed zahájením studie bylo v únoru 2010 provedeno terénní šet�ení, které zahrnovalo 
pr�zkum lokality, konzultace se zástupcem investora a po�ízení fotodokumentace. Terénní 
šet�ení bylo ješt� n�kolikrát zopakováno v pr�b�hu �ešení zakázky pro dopln�ní informací. 

2.1.2. Informace o majetkoprávních vztazích  

Katastrální mapy poskytl Katastrální ú�ad ve Valašském Mezi�í�í. Identifikace vlastníku 
byla provedena z internetové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí (www.cuzk.cz) a 
Katastrální ú�ad ve Valašském Mezi�í�í.  

2.1.2.1. Projednání majetkoprávních pom�r�

Zám�rem je celkov� dot�eno 719 pozemk� ve vlastnictví 294 majitel�. P�ehled 
dot�ených pozemk�, resp. vlastník� uvádí následující tabulka. 

Katastrální území Po�et dot�ených pozemk� Po�et dot�ených vlastník�1

Kel� – Nové M�sto 34 50 

Komárovice 144 83 

Kladeruby 312 114 

Choryn� 229 86 

2.1.2.2. Forma projednávání 

Projednávání bylo zvoleno formou stanovisek vlastník�. Všichni dot�ení vlastníci byli 
obesláni informa�ním dopisem s popisem zám�ru, ke kterému byla p�iložena mapka s 
vyzna�ením dot�eného pozemku vlastníka a návrh stanoviska. Stanovisko bylo p�ipraveno 
tak, aby vlastník pouze ozna�il, zda se zám�rem souhlasí – v tomto p�ípad� ješt� up�esnil 
budoucí majetkové vyrovnání, tj. výkup pozemku nebo v�cné b�emeno – pop�ípad� zapsal své 
požadavky a námitky k danému zám�ru.  

2.1.2.3. Pr�b�h projednávání 

                                               
1 N�kte�í vlastníci jsou majiteli pozemk� ve více katastrálních územích. Z tohoto d�vodu nekoresponduje sou�et 
vlastník� uvedených v této tabulce s celkovým po�tem 294 dot�ených vlastník�. 
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2.1.2.3.1. Obce 

V �ervnu 2010 byla jednání zahájena osobní informací b�hem návšt�vy starost�
dot�ených obcí Kel�, Kladeruby a Choryn�. Se starosty bylo dále pr�b�žn� jednáno o vývoji a 
o stavu projednání s p�íslibem vydání stanoviska obce ohledn� obecních pozemk�. 
K projednání zám�ru ve stávajících zastupitelstvech však nedošlo. V �íjnu se konaly volby do 
obecních zastupitelstev a v Kel�i a Kladerubech se složení zastupitelstva zm�nilo v�etn�
zvolení nových starost�. Vzhledem k tomu, že se v žádné z t�chto obcí ješt� nekonalo �ádné 
zasedání nového zastupitelstva, s výjimkou volebních, nebylo od žádné obce jako vlastníka 
dot�ených pozemk� obdrženo stanovisko. 

Nov� zvolený starosta obce Kladeruby deklaroval ochotu projednat celou záležitost 
v novém zastupitelstvu, které bude zasedat 16. prosince 2010. Zastupitelstvo m�sta Kel�e 
projedná zám�r na svém zasedání v m�síci lednu.  

2.1.2.3.2. Významné hospoda�ící subjekty 

Spolu s jednáními na obcích byla zahájena i jednání se zástupci významných 
hospodá�ských subjekt� – AGROTECH, spol. s r.o. a ZD Kele�sko. Sou�asn� byl zám�r 
projednán s významným soukromým zem�d�lcem panem Tvrdon�m z rodinné farmy 
v N�meticích, který spole�n� se svou sestrou obhospoda�uje vlastní i pronajaté pozemky 
podél �eky Juhyn�. 

AGROTECH, spol. s r.o., následn�, jako nájemce pozemk� v k.ú. Choryn�, písemn�
zaslal nesouhlas se zám�rem (viz. Dokladová �ást). 

Na jednáních se ZD Kele�sko, které je jak nájemcem, tak i vlastníkem pozemk� v k.ú. 
Kel�, Komárovice a Kladeruby, byl vyjád�en souhlas se zám�rem, avšak jeho podmínkou je 
zmenšení záboru v lokalit� „Rybník“ z p�edpokládané plochy cca 22 ha maximáln� na 1/3 
vým�ry p�evážn� kolem toku Juhyn�. Se ZD Kele�sko bylo jednáno opakovan�. P�i osobní 
návšt�v�, která prob�hla v zá�í v sídle ZD Kele�sko, p�edseda Ing. Hruška slíbil zaslání 
stanoviska do týdne. Protože se tak nestalo, byl poté p�ibližn� každý týden telefonicky nebo e-
mailem urgován. Ani po t�ech m�sících opakovaných proseb pan Ing. Hruška písemné 
stanovisko k zám�ru nezaslal. 

2.1.2.3.3. Vlastníci 

Byla zvolena koresponden�ní forma projednávání. Všichni vlastníci v pr�b�hu �ervna 
obdrželi informa�ní dopis s prosbou o stanovisko k zám�ru, p�ípadn� o uvedení telefonního 
kontaktu, pro možnost operativn�jšího jednání. B�hem dvou m�síc� od rozeslání 
informa�ních dopis� bylo shromážd�no p�ibližn� 45 % stanovisek. V dalších m�sících byli 
vlastníci, kte�í na sebe zaslali pouze kontakt bez uvedení stanoviska k zám�ru, op�tovn�
kontaktováni s prosbou o vyjád�ení.  

P�i dalším projednávání bylo pro sb�r stanovisek využito místních obyvatel. Tato 
možnost vyplynula z jednání s panem Svá�kem, vlastníkem z Kladerub, který se sám ochotn�
nabídl zajistit stanoviska vlastník�, kte�í mají bydlišt� v Kladerubech. Vzhledem k tomu, že 
zná místní obyvatele a je „znalcem místních pom�r�“ bylo jeho nabídky využito. V obci 
Komárovice byla oslovena se stejnou prosbou o pomoc p�i projednávání paní Pavlíková, za 
obec Choryn� pan starosta a za m�sto Kel� pan tajemník. Všem t�mto byl koncem �íjna zaslán 
dopis s prosbou, k n�muž byla p�iložena tabulka se stanovisky. Do té vlastníci podpisem 
stvrdili sv�j postoj k zám�ru, p�ípadn� zapsali podmínku, za které jsou ochotni se zám�rem 
souhlasit. 

Na základ� t�chto stanovisek bylo získáno p�ibližn� 20 % vyjád�ení. 
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2.1.2.4. P�ehled projednání 

Po�et vlastník� od nichž bylo obdrženo stanovisko je uveden v tabulce. 

Katastrální 
území

Stanovisko
Obtížn�
projednatelné

Celkem
Souhlas 

Souhlas s 
podmínkou 

Nesouhlas 

Kel� – Nové 
M�sto 

28 4 1 2 35 (70 %) 

Komárovice 44 10 1 3 58 (81 %) 

Kladeruby 43 14 17 4 78 (68 %) 

Choryn� 31 13 4 1 49 (57 %) 

Jako obtížn� projednatelní byli ozna�eni vlastníci z d�vodu úmrtí, neznámé adresy 
bydlišt�, vrácení poštovní zásilky apod. Od zbývajících vlastník� nebylo do dnešního dne 
stanovisko obdrženo. Stanoviska jsou doložena v dokladové �ásti této dokumentace. 

Mapa znázor	ující projednanost jednotlivých pozemk� a podrobné tabulky za 
jednotlivá katastrální území jsou obsahem p�ílohové �ásti této dokumentace. 

Pro obec Choryn� je technické vy�ešení ochrany obce velice zásadní. Proto lze 
o�ekávat podporu tohoto zám�ru i v p�ípadném pokra�ování dalším stupn�m projektové 
dokumentace. Starosta osobn� a také nov� zvolení �lenové zastupitelstva deklarují ochotu 
pomáhat p�i realizaci dalšího stupn� PD.  

2.1.3. Hydrologické podklady 

Údaje o hydrologických pom�rech v zájmové lokalit� byly zajišt�ny od �HMÚ 
(Pobo�ka Ostrava). Byly objednány m-denní a N-leté pr�toky. Hydrologická data odpovídají 
požadavk�m �SN 75 14 00 Hydrologické údaje povrchových vod.  

2.1.4. Geodetické zam��ení lokality 

Celá zájmová lokalita byla geodeticky zam��ena v b�eznu 2010. Výstupem m��ení byl 
podélný profil Juhyn� a sestava údolnicových profil�. Zpracování je podrobn� popsáno 
v M��ické zpráv�, která je sou�ástí této dokumentace. 

2.1.5. Jiné pr�zkumy 

Další pr�zkumy budou provedeny v rámci dalších stup	� projektové dokumentace 

2.2. Zadání stavby 

Mezi zadávající podmínky stavby pat�í: 

• zájmy ochrany p�írody a krajiny - stavba se nachází v území popsaném v Pr�vodní 
zpráv� kap. B.3. (USES, VKP).  

• zájmy dot�ených vlastník� pozemk�, na kterých je stavba navržena  
• realizace stavby nesmí zhoršit protipovod	ovou ochranu navazujících sídel 
• dot�ené inženýrské sít� a komunikace s jejich ochrannými pásmy 
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• ostatní subjekty (�RS, místn� p�íslušná obec, orgány státní správy, ob�anská 
sdružení) 

2.3. Údaje o stávajících podzemních a nadzemních vedeních, dot�ení 
zájm� ostatních správc�

P�i realizaci stavby dojde ke st�etu s podzemním a nadzemním vedením v�etn�
 ochranných pásem vedení. Vyjád�ení o existenci inženýrských sítí je p�iloženo v dokladové 
�ásti. 

Dot�ené sít� a správci: 

Vodovody a kanalizace Vsetín 

V SO 1 dojde ke k�ížení s vodovodem, který je ve správ� Vodovod� a kanalizací 
Vsetín. Kolmé k�ížení vodovodu s tokem z�stane zachováno beze zm�n. Revitalizace toku 
v prostoru soub�žného vedení s vodovodem bude navržena mimo trasu vodovodu. 
Revitalizace nivy bude provedena v souladu s požadavky správce sít�. Ochranné pásmo 
vodovodu bude pouze oseto travními porosty. 

V SO3 dojde ke k�ížení s kanalizací. Úsek kanalizace zasahující do složeného 
lichob�žníkového profilu bude p�eložen mimo koryto toku. Návrh k�ížení kanalizace 
s protipovod	ovou hrází bude v rámci projektové dokumentace projednán se správcem sít�. 

Správa a údržba silnic Zlínska 

Stavba je navržena do ochranného pásma silnice III. t�ídy �. 43913 vedoucí z Choryn�
do Kel�e. Návrh bude proveden takovým zp�sobem, aby nedošlo ke zhoršení odtokových 
pom�r� vlastní komunikace. K�ížení komunikace s vodním tokem na silnici do Kladerub 
z�stane zachováno, nebude se zasahovat ani do t�lesa komunikace ani do mostu. V této �ásti 
je do ochranného pásma silnice navržena hráz reten�ní nádrže. Silni�ní most pod 
Komárovicemi bude navržen k rekonstrukci, prostorov� a kapacit� bude navazovat na úpravu 
složeného lichob�žníkového profilu. 

	EPS – správa energetického majetku 

P�i návrhu revitalizace Juhyn� (SO1, �.km 2,400) dojde ke k�ížení se stávajícím 
vedením 400 kV �.403 RZ Prosenice – RZ Nošonice (kot. Úsek st.�. 77 – 91). Projektová 
dokumentace bude respektovat podmínky správce sít� pro návrh revitalizace v ochranném 
pásmu sít�. V ochranném pásmu nebudou navrženy žádné výsadby d�evin a nebude navrženo 
navýšení terénu v celém prostoru. 

	EZ Distribuce, a.s. 

P�i návrhu reten�ní nádrže (SO2) dojde ke k�ížení se stávajícím elektrickým vedením, 
které je ve správ� �EZ Distribuce, a.s. Elektrické vedení bude v rámci �ešení projektové 
dokumentace p�eloženo mimo zátopu a hráz reten�ní nádrže. Návrh p�eložky bude 
odsouhlasen správcem dot�ené sít�.  

Dále dojde ke k�ížení s venkovním elektrickým vedením v SO3. Elektrické vedení bude 
v rámci �ešení projektové dokumentace p�eloženo mimo zátopu a hráz reten�ní nádrže. Do 
ochranného pásma vedení nebudou vysazovány d�eviny a nebude navýšen terén. Projektová 
dokumentace bude odsouhlasena správcem sít�. 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

P�i návrhu revitalizace dojde ke styku se za�ízením ve správ� Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s.. V rámci zpracování projektové dokumentace bude vyty�ena trasa PVTS. 
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Projekt bude navržen takovým zp�sobem, aby navržené objekty nezasahovaly do ochranného 
pásma za�ízení. Stávající k�ížení PVTS s vodním tokem z�stane zachováno. 

Zem�d�lská a vodohospodá�ská správa Valašské Mezi�í�í 

Úprava toku bude navržena ve vazb� na stávající odvod	ovací za�ízení, které je ve 
správ� ZVHS a jednotlivých vlastník� pozemk�. V p�ípad� navýšení nivelety dna 
revitalizovaného toku bude v úseku pod stávajícím zaúst�ním navrženo nové vyúst�ní 
drenážního systému do toku. Nové vyúst�ní bude navrženo takovým zp�sobem, aby z�staly 
zachovány sklonové pom�ry drenážního systému. 

Vlastníci objekt� na toku 

Navržené �ešení bude zasahovat do objekt� na toku. Vzdouvací objekty v SO1 budou 
zrušeny a bude navržena nová trasa toku Juhyn� s odlišnou niveletou dna. Budou navržena 
nová odb�rná za�ízení ve vazb� na novém koryt� toku. Podmínky pro odb�ry a odebíraná 
množství vody z�stanou zachovány.  

Pevný jez v �.km 6,780 z�stane zachován. Bude navržen rybí p�echod, který bude 
sou�ástí vlastního t�lesa jezu.  

Hospodá�ský most v �.km 5,895 je navržen k rekonstrukci. Nový most bude plynule 
navazovat na navržený složený lichob�žníkový profil.  

Nový odb�r pro stávající vodní nádrž nad Choryní bude navržen v rámci projektové 
dokumentace. P�i revitalizaci dojde k navýšení dna toku, což umožní lepší podmínky pro 
vlastní odb�r. 

2.4. Vazby na související stavby a opat�ení v zájmovém území 

Parametry stavby jsou navrženy takovým zp�sobem, aby nedošlo k ohrožení stávajících 
nemovitostí a objekt� v t�sné blízkosti stavby. Zejména p�i kulminaci povod	ových pr�tok�
nebude docházet k ohrožení stávajících nemovitostí, komunikací a mostních objekt�.  

V �ešeném úseku toku jsou povoleny �ty�i odb�ry povrchových vod. Tyto odb�ry 
z�stanou zachovány i po realizaci jednotlivých stavebních objekt�. V p�ípad� navýšení dna 
nebo zm�ny trasy Juhyn� v míst� stávajícího odb�ru bude navržen nový odb�r, tak aby 
nedošlo ke zm�n� odebíraného množství vody. 

2.5. Nároky na zábor lesního a zem�d�lského p�dního fondu 

V prostoru revitalizace dojde k trvalému odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. 
P�ehledná tabulka trvalých zábor� je uvedena v p�ílohách textové �ásti. 

• Dot�ený subjekt: M�stský ú�ad Valašské Mezi�í�í - odbor životního prost�edí,  
    Soudní 1221, 757 01 Valašské Mezi�í�í 

V pr�b�hu výstavby dojde k do�asnému záboru zem�d�lské p�dy a to za ú�elem 
umíst�ní za�ízení staveništ�, vybudování do�asných komunika�ních a manipula�ních ploch, a 
terénních úprav. Vzhledem k tomu, že se nep�edpokládá doba výstavby delší než 1 rok, není 
t�eba žádat o do�asné odn�tí pozemk� ze ZPF. 
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2.6. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

2.6.1. Vymezení hranic stavby  

Hranice stavby zahrnují prostory revitalizovaného toku a nivy, protipovod	ové hráze, 
rybího p�echodu a reten�ní nádrže. Hranice byly voleny s ohledem na možnost stávajícího 
využití území mimo �ešené objekty a zadávající podmínky.  

2.6.2. P�eložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras a vodních 
tok�

V rámci realizace stavby dojde ke k�ížení s ochrannými pásmy inženýrských síti a 
dopravních tras. K�ížení, v�etn� p�eložek je popsáno v kapitole �. C.2.3. Technické zprávy. 

2.6.3. Uvoln�ní pozemk� a objekt�

Stavba je umíst�na v katastrálních územích Choryn�, Kladeruby, Komárovice,  Kel� -
Staré M�sto a Kel� – Nové M�sto. Pozemky v ploše upraveného toku po b�ehové hrany 
budou p�ednostn� vykupovány investorem, ostatní �ásti pozemk�, dot�ených revitalizací, 
budou �ešeny dle požadavk� vlastník� bu� výkupem, smlouvou o v�cném b�emeni, �i 
sm�nou, (�astý požadavek vlastník�). 

2.6.4. Do�asné využití objekt� po dobu výstavby 

Po dobu výstavby budou využívány p�ístupové komunikace na staveništ�. Napojení na 
zdroj elektrické energie je dostupné. Napojení zajistí dodavatel stavby. 

Jako zdroj vody je možné využít vlastní tok. Zdroj vody zajistí dodavatel stavby. 

2.7. Dot�ení cizích zájm�, požadavky dot�ených orgán�

V �ešeném území byly idenfitikovány zájmy následujících správc�, orgán�, vlastník�: 

Zem�d�lská vodohospodá�ská správa 
- Správce p�ítok�  

Povodí Moravy, s.p. 
-  Správce povodí. 

�eský rybá�ský svaz 

Agentura ochrany p�írody a krajiny �R (Komise pro rybí p�echody) 

Majitelé dot�ených pozemk�

Pozemky v ploše upraveného toku po b�ehové hrany budou p�ednostn� vykupovány 
investorem, ostatní �ásti pozemk�, dot�ených revitalizací, budou �ešeny dle požadavk�
vlastník� bu� výkupem, smlouvou o v�cném b�emeni, �i sm�nou, (�astý požadavek 
vlastník�). Konkrétní požadavky jsou uvedeny ve stanoviscích vlastník�. Ta jsou p�iložena v 
dokladové �ásti. 

2.8. Požadavky dot�ených orgán�

Vyjád�ení a stanoviska dot�ených orgán� jsou doložena v dokladové �ásti této 
dokumentace. 

Dot�ené subjekty: 

Obec Choryn� a Kladeruby, M�sto Kel� (místn� p�íslušné obce) 
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Agentura ochrany p�írody a krajiny Zlín 

M�stský ú�ad Valašské Mezi�í�í, Odbor životního prost�edí 

Krajský ú�ad Zlínského kraje 

2.9. Zabezpe�ení ochranných pásem, chrán�ných objekt� a porost� po 
dobu výstavby 

Stavba bude realizována v souladu se správci a vyhlašovateli chrán�ných území 
uvedených v Pr�vodní zpráv� kap. 2.1. (USES, VKP,….viz. Dokladová �ást).  

Ochranná pásma dot�ených inženýrských sítí budou b�hem realizace stavby pln�
respektována. Podmínky pro práci v ochranných pásmech jsou sou�ástí stanovisek správc�
dot�ených sítí, která jsou dokladována v dokladové �ásti. 

3. Základní údaje o provozu, pop�ípad� o výrobním programu a 
technologii 

3.1. Základní pokyny pro organizaci výstavby 

Základní pokyny pro organizaci výstavby budou specifikovány v rámci dokumentace 
pro územní �ízení. 

3.2. Požadavky na zajišt�ní budoucího provozu 

Revitalizace nivy a toku spo�ívá v návrhu úpravy koryta toku do p�irozených podmínek. 
V první fázi bude stabilizace toku navržena pomocí d�ev�ných a kamenných prvk� (d�ev�né 
dnové pasy, �í�ní valouny a št�rk). Po ur�itém období bude stabilizace posílena ko�enovým 
systémem nivní vegetace. Na p�echodné období, než dojde k zapojení nivní vegetace, budou 
zvýšené nároky na údržbu. Do dosažení plné funk�ní vysp�losti vegeta�ních stabiliza�ních 
prvk� (minimáln� 10 let) je nutné po�ítat p�i extrémních pr�tocích s možností poškození 
povrchu nov� upravené nivy a s p�ípadnými díl�ími opravami terénu. Po zapojení nivních 
porost� se nep�edpokládají žádné speciální požadavky na provoz a údržbu. Po každé povodni 
bude provedena kontrola stavu koryta, nivy a b�ehových porost�.  

Dle definice p�irozeného koryta vodního toku, viz Zákon �. 254/2001 Sb., o vodách 
[36], nebude kyneta v v niv� stabilizována, ale bude pouze navržena dynamická rovnováha 
korytotvorných proces� zajišt�ním transportu splavenin. Pro první etapu stabilizace budou 
použity d�ev�né konstruk�ní prvky koryta (zejména dnové pasy), podélný sklon bude 
zmenšen vinutím toku a bude snížena kapacita koryta dle p�íslušného geomorfologického 
typu (MD).

Pé�e o vegeta�ní úpravy bude zajiš
ována po dobu jejich zajišt�ní, min. t�i roky po 
výsadb�. Další pravidelná pé�e se neuvažuje, výsadby se budou vyvíjet samovoln�. 

V p�echodovém období bude údržbu toku a nivy zajiš
ovat správce vodního toku. Po 
uplynutí této doby je možnost p�evodu revitalizované nivy do správy dalšího subjektu. 

Navržená reten�ní nádrž bude provozována na základ� zpracovaného provozn�
manipula�ního �ádu. Bude navržena manipulace b�hem povodn�. Svahy, koruna hráze a 
prostor zdrže bude pravideln� kosen. 

V p�ípad� terénního valu a složeného profilu budou kladeny požadavky na pravidelné 
kosení. 
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3.3. Ledový režim 

Navržené �ešení nebude mít vliv na zm�nu chodu led�. Navržené úpravy jsou situovány 
do extravilánu, nedojde k ohrožení intravilán� sídel a tím ke zhoršení protipovod	ové ochrany 
v dob� chodu led�.  

4. Zásady zajišt�ní požární ochrany stavby  

Z charakteru stavby plyne neho�lavost jednotlivých konstruk�ních prvk�, proto požární 
ochrana stavby není nutná. 

5. Zajišt�ní bezpe�nosti provozu stavby p�i jejím užívání 

Stavba není ur�ená pro volný pohyb obyvatel. Mimo oprávn�né osoby bude pohyb po 
stavb� na vlastní nebezpe�í.  

P�ed zahájením stavby vypracuje dodavatel stavby technologický postup a zásady 
bezpe�nosti práce na staveništi podle vyhlášky �. 324/1990 Sb. 

Stavba se nachází v nezastav�ném území, není nutné její oplocení. Po celou dobu stavby 
bude vyzna�en obvod staveništ� zábranou z viditelné folie natažené ve výšce 1,1 m nad zemí. 
Individuáln� budou v pr�b�hu stavby zajišt�ny výkopy základových rýh jednotlivých objekt�. 

Nájezdy a vstupy na staveništ� budou viditeln� ozna�eny tabulí se zákazem vstupu na 
staveništ� nepovolaným osobám.  

6. Návrh �ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Stavba není ur�ena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a 
tudíž nebyly v projektu zohledn�ny požadavky bezpe�nosti a bezbariérového p�ístupu pro tyto 
osoby. 

7. Popis vlivu stavby na životní prost�edí a ochranu zvláštních zájm�

7.1. Památková pé�e a ochrana p�írody 

Památková pé�e: 

Z hlediska památkové pé�e nejsou kladeny žádné speciální požadavky.  

• Dot�ený subjekt: Národní památkový ústav Olomouc, územní pracovišt�  v Krom��íži, 
Sn�movní nám�stí 1, 761 01 Krom��íž  

Ochrana p�írody: 

Projekt bude p�edložen k posouzení dot�eným subjekt�m státní správy. 

• Dot�ený subjekt ochrany p�írody: AOPK �R st�edisko Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín 

• Dot�ený subjekt ochrany p�írody: M�stský ú�ad Valašské Mezi�í�í - odbor životního 
prost�edí, Soudní 1221, Valašské Mezi�í�í 
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7.2. Kolize s chrán�nými územími 

�ešená lokalita není sou�ástí žádného chrán�ného území   

7.3. Kolize s prvky ÚSES 

Z lokálních prvk� ÚSES jsou na Juhyni vymezeny územní systémy ekologické stability 
regionálního a lokálního významu. 

• Dot�ený subjekt: místn� p�íslušné obce (lokální ÚSES)  

• Dot�ený subjekt: Krajský ú�ad Zlínského kraje, t�ída Tomáše Bati 21, P.O.Box 220, 
760 01  Zlín (regionální ÚSES) 

7.4. Vliv na VKP 

Stavba se nachází ve významném krajinném prvku – vodní tok, niva vodního toku.  

VKP bude do�asn� ovlivn�n zemními pracemi. Bude dbáno na to, aby ovlivn�ní bylo v 
co nejmenší mí�e a pouze po nezbytn� nutnou dobu. 

Dot�ený subjekt: obec s rozší�enou p�sobností (M�stský ú�ad Valašské Mezi�í�í) 

7.5. Pé�e o životní prost�edí 

P�i návrhu �ešení bylo p�ihlédnuto k požadavk�m ochrany p�írody. Navržené �ešení má 
zabezpe�it optimální a spolehlivou ú�innost a dlouhou životnost. Parametry úpravy byly 
navrženy s ohledem na krajinný ráz území. Z hlediska detailu �ešení je snaha o docílení 
p�írodních pohledových kvalit a o za�len�ní do okolní krajiny. 

Významný efekt z hlediska vlivu na životní prost�edí bude docílen podpo�ením 
p�irozeného geomorfologického vývoje revitalizovaného toku. Zapojení nivy bude mít 
pozitivní vliv zejména na rozvoj vlhkomilné vegetace, obojživelníky a ornitofaunu.  

Rovn�ž dojde k významnému zlepšení pohledových kvalit lokality a zlepšení 
krajinného rázu 

Hygienické parametry území dot�eného stavbou budou ovlivn�ny krátkodob�, 
p�echodn� a v rozsahu b�žném pro provád�ní zemních staveb v období výstavby nádrže 
(zvýšení hlu�nosti a prašnosti v d�sledku �innosti zemních stroj� a dopravních vozidel).  

• Dot�ený subjekt ochrany p�írody: AOPK �R st�edisko Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín 

• Dot�ený subjekt ochrany p�írody: M�stský ú�ad Valašské Mezi�í�í - odbor životního 
prost�edí, Soudní 1221, Valašské Mezi�í�í 

8. Návrh �ešení ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího 
prost�edí 

Parametry jednotlivých stavebních objekt� byly navrženy takovým zp�sobem, aby se 
minimalizovalo poškození úpravy p�i povod	ových pr�tocích a jiných extrémních stavech. 
V rámci vyšších stup	� projektové dokumentace budou navrženy stabilizace dle 
hydrotechnických výpo�t� na odolnost proti destrukci p�i pr�tocích Q100. 
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9. Civilní ochrana 

Civilní ochrana nebude navrženým �ešením dot�ena (mimo popsané protipovod	ové 
ochrany). 

10. Financování zám�ru 

Zám�r bude dle aktuální výzvy zapracován do žádosti o dotaci na OPŽP prioritní osa 
1.3.2. Podmínkou je nabytí právní moci územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro 
stavební povolení a položkový rozpo�et prací. Žadatelem bude investor. 

V Hradci Králové, prosinec 2010 


