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11..    ÚÚvvoodd  
  
  VV  rrooccee  22001122  PPoovvooddíí  MMoorraavvyy,,  ss..pp..  BBrrnnoo,,  jjaakkoo  sspprráávvcceemm  ttookkuu  LLii ttaavvaa  aa  jjeejj ííhhoo  ppoovvooddíí,,  
zzaaddaalloo  zzpprraaccoovváánníí  ssttuuddiiee  pprroovveeddii tteellnnoossttii   ssttaavveebb,,  vveeddeennéé  ppoodd  nnáázzvveemm  „„ LLii ttaavvaa  --  ppřříírroodděě  bbll íízzkkáá  
pprroottiippoovvooddňňoovváá  ooppaattřřeenníí  aa  oobbnnoovvaa  ppřřii rroozzeennéé  hhyyddrroommoorrffoollooggiiee  aa  rreetteennččnníí  kkaappaaccii ttyy  ttookkuu  aa  nniivvyy  
vv  úússeekkuu  řř..kkmm  1166,,00  ((ÚÚjjeezzdd  uu  BBrrnnaa))  aažž  řř..kkmm  2244,,00  ((SSllaavvkkoovv  uu  BBrrnnaa))““     CCíílleemm  ssttuuddiiee  jjee  nnaavvrrhhnnoouutt  
ssoouubboorr  ssttaavveebb  ppřříírroodděě  bbll íízzkkýýcchh  pprroottiippoovvooddňňoovvýýcchh  ooppaattřřeenníí  ((ddáállee  jjeenn  PPBBPPPPOO))  aa  
pprroottiippoovvooddňňoovvýýcchh  ooppaattřřeenníí  ((ddáállee  jjeenn  PPPPOO))  nnaa  ččáássttii   ttookkuu  aa  vv  řřííččnníí  nniivvěě  LLii ttaavvyy,,  kktteerráá  jjee  
lleevvoobbřřeežžnníímm  ppřřííttookkeemm  řřeekkyy  SSvvrraattkkyy..    
    
  11..ččáásstt  ssttuuddiiee  zzpprraaccoovváávváá  vvýýcchhoozzíí  ppooddkkllaaddyy  aa  vvyyhhooddnnooccuujjee  ssttáávvaajj ííccíí  ssttaavv  ttookkuu  aa  
řřeeššeennééhhoo  úúzzeemmíí  aa  sslloouužžíí  kk  rroozzhhooddnnuuttíí  ddaallššíícchh  nnáávvrrhhůů  kkoonnkkrrééttnnííhhoo  řřeeššeenníí  nnaavvrrhhoovvaannýýcchh  
ooppaattřřeenníí..  VV  ttééttoo  ččáássttii   ssee  ppooddrroobbnněě  vvyymmeezzuujjee  zzáájjmmoovvéé  úúzzeemmíí,,  jjssoouu  zzddee  zzpprraaccoovváánnyy  aakkttuuáállnníí  
ggeeooddeettiicckkéé  ppooddkkllaaddyy  pprroo  úúččeellyy  ddaallššííhhoo  hhyyddrrootteecchhnniicckkééhhoo  ppoossoouuzzeenníí,,  bbyylloo  pprroovveeddeennoo  zzáákkllaaddnníí  
bbiioollooggiicckkéé  hhooddnnoocceenníí  úúzzeemmíí  ffoorrmmoouu  rreeššeerrššíí,,  pprroovveeddllaa  ssee  hhyyddrroommoorrffoollooggiicckkáá  aa  ssppllaavveenniinnoovváá  
aannaallýýzzaa,,  bbyyllyy  vvyyhhooddnnoocceennyy  úúzzeemmnněě  pplláánnoovvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee  aa  iiddeennttii ff iikkaaccee  ppootteenncciioonnáállnněě  
ddoottččeennýýcchh  ssuubbjjeekkttůů  aa  iiddeennttii ff iikkaaccee  mmaajjeettkkoovvýýcchh  vvzzttaahhůů..  
  
  
2.  Vymezení zájmového území 
  
 Zájmové území je dáno začátkem a koncem řešeného úseku Litavy a katastrálním 
územím, kterým tento úsek toku prochází. V rámci 1.etapy řešení PBPPO na řece Litavě byl 
katastr Újezda u Brna již vyřešen a v této 2. etapě je nutné pouze oba návrhy zkonfrontovat a 
případně zkoordinovat. Začátek řešeného úseku je v km 14,0 ale v 1. etapě byl návrh řešen až 
do km 16,165 k soutoku Litavy a Milešovického potoka, kde i končí katastr Újezda u Brna. 
Konec řešeného úseku Litavy je v km 24,0, to je na začátku katastru a cca zástavby Slavkova 
u Brna. 
  
 Širší zájmové území je představováno katastry obcí Újezd u Brna, Hostěrádky, 
Šaratice, Zbyšov, Hrušky u Brna, Vážany nad Litavou a Slavkov u Brna. V průběhu 
zpracovávání a zjišťování údajů o území bylo v řešené oblasti vymezeno užší území, kde má 
smysl uvažovat se zásahy PBPPO a PPO a toto území bylo dále podrobněji šetřeno. Do tohoto 
užšího území byly zahrnuty i plochy aktivní i pasivní zóny záplavového území  Rozsah 
zájmového území je vyznačen v doložené situaci E.1.2.2 
 
 
3.  Použité podklady 
 
  PPřřii   zzpprraaccoovváávváánníí  ppřřeeddkkllááddaannéé  11..ččáássttii   ssttuuddiiee  bbyyllyy  vvyyuužžii ttyy  ddřříívvee  zzpprraaccoovvaannéé  ssttuuddiiee  aa  
pprroojjeekkttoovvéé  ddookkuummeennttyy,,  mmaappoovvéé  ppooddkkllaaddyy  aa  ddaallššíí  úúddaajjee  oo  úúzzeemmíí  ::  

--  SSttuuddiiee  ooddttookkoovvýýcchh  ppoomměěrrůů  LLii ttaavvyy  ––  zzááppllaavvoovvéé  úúzzeemmíí  kkmm  00,,00--3388,,55    ((PPoovvooddíí  MMoorraavvyy  
rr..22000044))  

--  SSttuuddiiee  pprroottiippoovvooddňňoovvýýcchh  ooppaattřřeenníí  JJiihhoommoorraavvsskkééhhoo  kkrraajjee  ((PPŐŐYYRRYY  22000077))  
--  PPrroojjeekktt  SSvvrraattkkaa  --  vvaazzbbaa  ppřříírroodděě  bbll íízzkkýýcchh  pprroottiippoovvooddňňoovvýýcchh  ooppaattřřeenníí  aa  

hhyyddrroommoorrffoollooggiicckkééhhoo  ssttaavvuu  vvoodd      ((ŠŠiinnddllaarr  22000077))  
--  GGeenneerreell   pprroottiippoovvooddňňoovvýýcchh  ooppaattřřeenníí  vv  ppoovvooddíí  MMoorraavvyy  ((AAqquuaattiiss  11999988))  
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--  SSVVRRAATTKKAA  ––  ppřříírroodděě  bbll íízzkkáá  pprroottiippoovvooddňňoovváá  ooppaattřřeenníí  aa  oobbnnoovvaa  ppřřii rroozzeennéé  
hhyyddrroommoorrffoollooggiiee  aa  rreetteennččnníí  kkaappaaccii ttyy  ttookkuu  aa  nniivvyy  vv  úússeekkuu  řř..  kkmm  2266,,337700  ((RRaajjhhrraadd))  aažž  řř..  
kkmm  3300,,661177  ((MMooddřřiiccee))  vvččeettnněě  vvýýuussttnníí  ttrraattii   BBoobbrraavvyy  ((řř..  kkmm  00,,000000  aažž  22,,000000))  ((AAtteell iieerr  
FFoonntteess  22001100))    

--  KKoonncceeppccee  rreevvii ttaall iizzaaccee  kkrraajj iinnyy--nnoovváá  kkrraajj iinnaa  rreeggiioonnuu  CCeezzaavvaa  ((AAtteell iieerr  FFoonntteess  22000055))  
--  BBUUČČEEKK,,  AA..,,  LLAACCIINNAA,,  JJ..  GGeeoobbiioocceennoollooggiiee  II II..  ((BBrrnnoo::  MMZZLLUU  vv  BBrrnněě,,  22000000))  
--  CCUULLEEKK,,  MM..  aa  kkooll ..  BBiiooggeeooggrraaff iicckkéé  ččlleenněěnníí  ČČeesskkéé  rreeppuubbll iikkyy..  ((PPrraahhaa::  EEnniiggmmaa,,  11999966))  
--  ĆĆIIŽŽMMÁÁRRIIKK,,  MM..,,  MMÁÁCCOOVVÁÁ,,  II..,,  PPrroojjeekktt  ––  ""ŘŘeekkaa  LLii ttaavvaa  kkmm  00,,000000  ––  kkmm  5588,,330000,,  

iinnffoorrmmaaccee  oo  ttookkuu..""  ((BBrrnnoo,,  11999966))  
--  DDEEMMEEKK,,  JJ..  aa  kkooll ..  ZZeemměědděěllsskkýý  lleexxiikkoonn  ČČSSRR  ––  HHoorryy    aa  nníížžiinnyy..  ((PPrraahhaa::  AAccaaddeemmiiaa,,  

11998877))  
--  QQUUIITTTT,,  EE..  MMaappaa  kkll iimmaattiicckkéé  oobbllaassttii   ČČSSRR,,  11  ::  550000  000000..  ((BBrrnnoo::  GGeeooggrraaff iicckkýý  úússttaavv  
ČČSSAAVV,,  11997755))  

--  ÚÚzzeemmnníí  pplláánn  oobbccee  HHoossttěěrrááddkkyy--RReeššoovv  
--  ÚÚzzeemmnníí  pplláánn  oobbccee  ŠŠaarraattiiccee  
--  ÚÚzzeemmnníí  pplláánn  oobbccee  ZZbbýýššoovv  
--  ÚÚzzeemmnníí  pplláánn  oobbccee  HHrruušškkyy  
--  ÚÚzzeemmnníí  pplláánn  oobbccee  VVáážžaannyy  nnaadd  LLii ttaavvoouu  
--  ÚÚzzeemmnníí  pplláánn  SSllaavvkkoovv  uu  BBrrnnaa  
--  AAOOPPKK  ––  nnáálleezzoovváá  ddaattaabbáázzee  
--  wwwwww..nnaattuurree..cczz  
--  TTeerréénnnníí  pprrůůzzkkuummyy  
--  TTaacchhyymmeettrriicckkéé  zzaamměěřřeenníí  úúzzeemmíí    
--  PPrroottiippoovvooddňňoovváá  ooppaattřřeenníí  HHoossttěěrrááddkkyy--RReeššoovv  
--  ddííllččíí  iinntteerrnneettoovvéé  úúddaajjee  
--  ppooddkkllaaddyy  KKaattaassttrruu  nneemmoovvii ttoossttíí  

  
  
  
4.  Přírodní poměry území 
4.1 Přírodní podmínky 
 
 Přírodní podmínky řešeného území jsou odrazem geomorfologických poměrů oblasti, 
která spadá do provincie Západních Karpat Dyjsko-svrateckého úvalu, který je v řešeném 
území představován okrsky ŠŠllaappaanniicckkéé  ppaahhoorrkkaattiinnyy,,  CCeezzaavvsskkéé  nniivvyy,,  MMoouuttnniicckkéé,,  OOttnniicckkéé  aa  
KKuuččeerroovvsskkéé  ppaahhoorrkkaattiinnyy..  

ZZ  hhlleeddiisskkaa  kkll iimmaattiicckkýý  ppooddmmíínneekk  ppřřeevvllááddáá  vv  cceelléé  oobbllaassttii   tteepplléé  kkll iimmaa..  DDllee  QQuuii ttttaa  ((11997711))  
ssee  jjeeddnnáá  oo  tteepplloouu  oobbllaasstt  kkll iimmaattiicckkéé  jjeeddnnoottkkyy  TT44  aa  TT22..  OObbllaasstt  ssee  vvyyzznnaaččuujjee  ssee  vveellmmii   ddlloouuhhýýmm  
lléétteemm,,  vveellmmii   tteeppllýýmm  aa  vveellmmii   ssuucchhýýmm..  PPřřeecchhooddnnéé  oobbddoobbíí  jjee  vveellmmii  kkrrááttkkéé,,  ss  tteeppllýýmm  jjaarreemm  aa  
ppooddzziimmeemm..  ZZiimmaa  jjee  kkrrááttkkáá,,  mmíírrnněě  tteepplláá  aa  ssuucchháá  aažž  vveellmmii   ssuucchháá  ss  vveellmmii   kkrrááttkkýýmm  ttrrvváánníímm  
ssnněěhhoovvéé  ppookkrrýývvkkyy..    
  ZZáájjmmoovvéé  úúzzeemmíí  ssppaaddáá  ppřřeevváážžnněě  ddoo  11..  vveeggeettaaččnnííhhoo  ssttuuppnněě,,  mmííssttyy  ddoo  22..  vv..ss....  VV  zzáájjmmoovvéé  
llookkaall ii ttěě  jjssoouu  zzaassttoouuppeennyy  ssoouubboorryy  ttyyppůů  ggeeoobbiiooccéénnůů  ((SSTTGG))  DDoouubbrraavvyy  ss  ppttaaččíímm  zzoobbeemm  --  11BBDD33  --  
LLiigguussttrr ii   qquueerrcceettaa,,  DDuubboovvéé  jjaasseenniinnyy  nniižžššííhhoo  ssttuuppnněě  --  11BBCC--CC((44))55aa  --  QQuueerrccii   rroobboorr iiss--ffrraaxxiinneettaa  
iinnffeerr iioorraa,,  LLiippoovvéé  bbuukkoovvéé  ddoouubbrraavvyy  --  22BBDD33  --  FFaaggii --qquueerrcceettaa  ttii ll iiaaee,,  TTyyppiicckkéé  bbuukkoovvéé  ddoouubbrraavvyy  
––  22BB33  ––  FFaaggii --qquueerrcceettaa  ttyyppiiccaa,,  DDuubboovvéé  jjaasseenniinnyy  vvyyššššííhhoo  ssttuuppnněě  ––  22--33BBCC--CC((44))55aa  ––  QQuueerrccii   
rroobboorr iiss--ffrraaxxiinneettaa  ssuuppeerr iioorraa..  PPřříírroodděě  bbll íízzkkéé  zzbbyyttkkyy  jjssoouu  vvýýzznnaammnnýýmmii   rreeffuuggii ii   řřaaddyy  vvzzááccnnýýcchh  aa  
oohhrroožžeennýýcchh  ddrruuhhůů  rroossttll iinn  aa  žžiivvooččiicchhůů  ((nnaappřř..  bblleedduullee  lleettnníí,,  tteessaařřííkk  oobbrroovvsskkýý))..  VVěěttššiinnaa  llookkaall ii tt  jjee  
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ddoottččeennaa  vvyyssuuššeenníímm  vv  ddůůsslleeddkkuu  vvooddoohhoossppooddáářřsskkýýcchh  úúpprraavv,,  vvýýrraazznnéé  oohhrroožžeenníí  ppřřeeddssttaavvuujjee  
nnáássttuupp  iinnvvaazznníícchh  nneeooffyyttůů  aa  ppřřeemměěnnaa  ppřříírroodděě  bbll íízzkkýýcchh  ppoorroossttůů  nnaa  ppllaannttáážžee  eeuurrooaammeerriicckkýýcchh  
ttooppoollůů..  
  PPooddrroobbnnéé  úúddaajjee  oo  ssttáávvaajj ííccíímm  ssttaavvuu  kkrraajj iinnyy  zz  ppoohhlleedduu  ppřříírrooddnníícchh  ppooddmmíínneekk,,  vvaazzeebb  nnaa  
úúzzeemmnníí  ssyyssttéémmyy  eekkoollooggiicckkéé  ssttaabbii ll ii ttyy,,  úúddaajjee  oo  vvýýzznnaammnnýýcchh  kkrraajj iinnnnýýcchh  pprrvvccíícchh  aa  ppoodd..  jjee  
uuvveeddeennoo  vv  ssaammoossttaattnnéé  ppřříílloozzee  CC..11..11..  
  

  
4.2 Geologické poměry území 
  
  ppaalleeooggeenn  

NNeejjssttaarrššíí  hhoorrnniinnyy,,  kktteerréé  ssee  vv  zzáájjmmoovvéémm  pprroossttoorruu  vvyysskkyyttuujj íí  jjssoouu  uulloožžeenniinnyy  ppoouuzzddřřaannsskkéé  
jjeeddnnoottkkyy  ((ooll iiggooccéénn)),,  kktteerréé  vvyyssttuuppuujj íí  nnaa  ppoovvrrcchh  vv  tteekkttoonniicckkéémm  pprruuhhuu  ppaalleeooggeennnníí  vvrrssttvvyy  ooddll iiššnnéé  
oodd  eeooccéénnuu  ––  ooll iiggooccéénnuu  žžddáánniicckkéé  jjeeddnnoottkkyy,,  vv  ččeellee  žžddáánniicckkéé  jjeeddnnoottkkyy,,  ppřřii   vvnněějjššíímm  ookkrraajj ii   
vvnněějjššííhhoo  ff llyyššoovvééhhoo  ppáássmmaa  KKaarrppaatt,,  vv  pprroossttoorruu  mmeezzii   RRyycchhmmaannoovveemm,,  NNoossiissllaavvíí  aa  PPoouuzzddřřaannyy..  
HHoorrnniinnyy  ppoouuzzddřřaannsskkéé  jjeeddnnoottkkyy  jjssoouu  ssvvýýmm  vvýývvoojjeemm  bbll íízzkkéé  aauuttoocchhttoonnnníímmuu  ppllaattffoorrmmnníímmuu  
ppaalleeooggéénnuu,,  kktteerrýý  ttrraannssggrreedduujjee  nnaa  ččeesskkýý  mmaassíívv  aa  bbyyll   nnaavvrrttáánn  ppoodd  nneeooggéénneemm  kkaarrppaattsskkéé  
ppřřeeddhhlluubbnněě  jjvv..  oodd  BBrrnnaa  aa  uu  NNeessvvaaččii llkkyy..  JJeeddnnáá  ssee  ppaattrrnněě  oo  ppllaattffoorrmmnníí  ppaalleeooggéénn,,  kktteerrýý  bbyyll   
tteekkttoonniicckkyy  vvyyvvlleeččeennýý  žžddáánniicckkýýmm  ppřřííkkrroovveemm..    
  SSppooddnněějjššíí  ppoolloohhyy  ppoouuzzddřřaannsskkýýcchh  vvrrsstteevv  jjssoouu  ttmmaavvěě  hhnněěddooššeeddéé,,  hhnněěddaavvěě  aažž  
ččookkoollááddoovvěě  hhnněěddéé,,  jjeemmnněě  ppííssččii ttéé,,  ssii llnněě  vvááppnnii ttéé  jj íílloovvccee..  MMííssttyy  mmaajj íí  ppoolloohhyy  ttmmaavvooššeeddýýcchh  aažž  
ššeeddýýcchh  nneevvááppnnii ttýýcchh  jj íílloovvccůů  aa  vvlloožžkkyy  vvááppnnii ttýýcchh  ppíísskkoovvccůů..  VVyyššššíí  ppoolloohhyy  ppoouuzzddřřaannsskkýýcchh  vvrrsstteevv  
mmaajj íí  ppeessttrrýý  vvýývvoojj ..  NNaassppoodduu  jjssoouu  sshhooddnnéé  ssee  ssppooddnněějjššíímmii   ppoolloohhaammii ,,  vvýýššee  uubbýývváá  hhnněěddaavvééhhoo  
zzbbaarrvveenníí  aa  vvááppnnii ttoossttii ..  NNeejjvvýýššee  jjssoouu  ttmmaavvooššeeddéé  jj íílloovvccee  ss  nneepprraavviiddeellnnýýmmii   ssmmoouuhhaammii   aa  hhnníízzddyy  
jjeemmnnoozzrrnnnnýýcchh  ssll ííddnnaattýýcchh  ppíísskkůů  aažž  ppíísskkoovvccůů..  HHoorrnniinnyy  ppoouuzzddřřaannsskkéé  jjeeddnnoottkkyy  vvyyssttuuppuujj íí  
kk  ppoovvrrcchhuu  nnaa  vvýýcchhooddnníí  ––  jjvv  hhrraanniiccii   llookkaall ii ttyy  vv  ssssvv  ––  jj jjzz  oorriieennttoovvaannéémm  pprruuhhuu..  
  

nneeooggeenn  
NNeejjssttaarrššíí  nneeooggeennnníí  uulloožžeenniinnyy,,  kktteerréé  zzddee  bbyyllyy  zzddookkuummeennttoovváánnyy  jjssoouu  ttzzvv..  „„ bbaazzáállnníí  

ssppooddnnoo  --bbááddeennsskkáá  kkllaassttiikkaa““ ,,  kktteerráá  zzddee  mmííssttyy  vvyyssttuuppuujj íí  kk  ppoovvrrcchhuu  vvee  ffoorrmměě  iizzoolloovvaannýýcchh  
oossttrrůůvvkkůů  vv  ppřřiibbll iižžnněě  sseevveerroojj iižžnněě  oorriieennttoovvaannéémm  pprruuhhuu  mmeezzii   VVrraannoovviicceemmii   nnaa  jj iihhuu  aa  SSookkoollnniiccíí  
nnaa  sseevveerr..  LLii ttoollooggiicckkyy  ssee  jjeeddnnáá  oo  ppoollyymmiikkttnníí  ššttěěrrkkyy,,  jjeejj iicchhžž  vvaalloouunnoovvýýmm  mmaatteerriiáálleemm  jjssoouu  
ppoonneejjvvííccee  kkřřeemmeenn,,  kkřřeemmeennccee,,  jjuurrsskkéé  vvááppeennccee  aa  ff llyyššoovvéé  ppíísskkoovvccee,,  mméénněě  ddeevvoonnsskkéé  vvááppeennccee,,  
rruullyy,,  žžuullyy  aa  ppíísskkoovvccee..  PPrrůůmměěrrnnáá  vveell iikkoosstt  vvaalloouunnůů  ssee  ppoohhyybbuujjee  ookkoolloo  33  ccmm  aažž  55  ccmm,,  oojjeeddiinněěllee  
ssee  vvyysskkyyttuujj íí  vvaalloouunnyy  ii   3300  ccmm  vveell iikkéé..  VVeešškkeerrýý  mmaattrriiááll   jjee  ddoobbřřee  oopprraaccoovváánn  aa  vvaalloouunnyy  bbýývvaajj íí  
ppoovvlleeččeennyy  vvááppnnii ttýýmm  ssiinnttrreemm..    

ZZááppaaddnněě  oodd  pprruuhhuu  „„ bbaazzáállnníícchh  ssppooddnnoobbááddeennsskkýýcchh  kkllaassttiikk““   jjee  ppřřeeddkkvvaarrtteerrnníí  ppooddlloožžíí  
ttvvoořřeennoo  ssppooddnnoobbááddeennsskkýýmmii   jj ííllyy..  LLii ttoollooggiicckkyy  ssee  jjeeddnnáá  oo  zzeelleennaavvěě  ššeeddéé  aažž  mmooddrrooššeeddéé,,  
vv  ppoovvrrcchhoovvýýcchh  ppaarrttii íícchh  mmrraammoorroovvaannéé,,  vvěěttššiinnoouu  nneepprraavviiddeellnněě  ooddlluuččnnéé,,  vv  nnaavvěěttrraalléémm  ssttaavvuu  
ddrroobbnněě  ppoollyyggoonnáállnněě  rroozzppaaddaavvéé,,  vvěěttššiinnoouu  nneevvrrsstteevvnnaattéé,,  jjeenn  vveellmmii   ssllaabběě  jjeemmnněě  ppííssččii ttéé,,  ssllaabběě  
vveellmmii   jjeemmnněě  ssll ííddnnaattéé,,  vvááppnnii ttéé,,  ččaassttoo  aažž  ssii llnněě  vvááppnnii ttéé  jj ííllyy  ss  oojjeeddiinněěll ýýmmii   ddrroobbnnýýmmii   vvlloožžkkaammii  
jjeemmnnééhhoo  ssll ííddnnaattééhhoo  ppíísskkuu  nnaa  vvrrsstteevvnníícchh  pplloocchháácchh..  

VVýýcchhooddnněě  oodd  pprruuhhuu  „„ bbaazzáállnníícchh  ssppooddnnoobbááddeennsskkýýcchh  kkllaassttiikk““   jjee  ppřřeeddkkvvaarrtteerrnníí  ppooddlloožžíí  
ttvvoořřeennoo  sseeddiimmeennttyy  ssttuuppnněě  kkaarrppaatt  vvee  „„ ššll íírroovvéémm  vvýývvoojj ii““ ..  LLii ttoollooggiicckkyy  ssee  jjeeddnnáá  oo  ššeeddéé  aažž  zzeelleennaavvěě  
ššeeddéé,,  vvááppnnii ttéé,,  lluuppeennii ttěě  vvrrsstteevvnnaattěě  ooddlluuččnnéé,,  rrůůzznněě  jjeemmnněě  ppííssččii ttéé  ppřřeevváážžnněě  vveellmmii   jjeemmnněě  ssll ííddnnaattéé  
jj ííllyy  ss  ppoopprraašškkyy  jjeemmnnééhhoo  ppíísskkuu  nnaa  vvrrsstteevvnníícchh  pplloocchháácchh..  ČČaassttoo  ssee  ssttřřííddaajj íí  ss  rrůůzznněě  mmooccnnýýmmii   
vvrrssttvviiččkkaammii   aažž  mmooccnněějjššíímmii   ppoolloohhaammii   jjeemmnnoozzrrnnnnýýcchh,,  ssii llnněě  ssll ííddnnaattýýcchh  vvááppnnii ttýýcchh  ppíísskkůů  
ppoonněěkkuudd  ssvvěěttlleejjššíícchh  bbaarreevv,,  vvzzááccnněě  ssllaabběě  zzppeevvnněěnnýýcchh..  MMííssttyy  mmáá  ttoottoo  ssoouuvvrrssttvvíí  aažž  ff llyyššooiiddnníí  
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cchhaarraakktteerr  aa  jjee  ssllaabběě  ddiiaaggeenneettiicckkyy  zzppeevvnněěnnéé,,  llookkáállnněě  ss  ččaassttýýmmii   vveellmmii   mmáálloo  mmooccnnýýmmii   ((00,,55  ccmm  aažž  
22  ccmm))  ppoolloohhaammii   ssááddrroovvccee  nneebboo  jjeenn  ddrrúúzzaammii ..  

kkvvaarrtteerr  
KKoommpplleexx  nneeooggeennnníícchh  ((ssppooddnnoobbááddeennsskkýýcchh  aa  kkaarrppaattsskkýýcchh))  sseeddiimmeennttůů  jjee  vv  zzáájjmmoovvéémm  

úúzzeemmíí  jjeenn  mmííssttyy  ppřřeekkrryytt  ff lluuvviiáállnníímmii   uulloožžeenniinnaammii ,,  kktteerréé  zzddee  bbyyllyy  uulloožžeennyy  vv  pprrůůbběěhhuu  ssttaarrššííhhoo  
pplleeiissttooccéénnuu,,  vv  oobbddoobbíí  mmiinnddeellsskkééhhoo  ggllaacciiáálluu  ((ddoobbyy  lleeddoovvéé))  aa  vv  oobbddoobbíí  ((ssttaarrššííhhoo))  rriisssskkééhhoo  
ggllaacciiáálluu..  LLii ttoollooggiicckkyy  ssee  jjeeddnnáá  oo  ppííssččii ttéé  ššttěěrrkkyy,,  ppíísskkyy  ssee  ššttěěrrkkeemm  aa  ppíísskkyy..  VV  ookkooll íí  llookkaall ii ttyy  bbyyll   
jjeeššttěě  zzddookkuummeennttoovváánn  vvýýsskkyytt  ppíísskkůů  aa  sspprraaššíí,,  kktteerréé  sseemm  bbyyllyy  nnaavvááttyy  vv  pprrůůbběěhhuu  nneejjmmllaaddššíí  ddoobbyy  
lleeddoovvéé,,  vv  oobbddoobbíí,,  zznnáámméémm  jjaakkoo  wwüürrmm..    

ÚÚddoollnníí  nniivvaa  LLii ttaavvyy  jjee  vvyyppllnněěnnaa  ššttěěrrkkoovvoouu  aakkuummuullaaccíí,,  vv  jjeejj íímmžž  nnaaddlloožžíí  ssppooččíívváá  mmáálloo  
mmooccnnáá  vvrrssttvvaa  aalluuvviiáállnníícchh  hhll íínn..  
  
  

4.3 Hydrogeologické poměry území 
  
ZZvvooddnněěnníí  ff llyyššoovvýýcchh  hhoorrnniinn  jjee  vv  zzáájjmmoovvéémm  úúzzeemmíí  zz  ppřřeevváážžnnéé  ččáássttii   oommeezzeennoo  nnaa  zzóónnuu  

ppřřííppoovvrrcchhoovvééhhoo  nnaavvěěttrráánníí  aa  rroozzvvoollnněěnníí  hhoorrnniinn..  OObběěhh  ppooddzzeemmnníícchh  vvoodd  jjee  ssii llnněě  oommeezzoovváánn  
ff llyyššoovvýýmm  cchhaarraakktteerreemm  vvrrsstteevv,,  kkddee  ssee  pprrooppuussttnněějjššíí  llaavviiccee  ppíísskkoovvccůů  ssttřřííddaajj íí  ss  pprraakkttiicckkyy  
nneepprrooppuussttnnýýmmii   ppoolloohhaammii     jj íílloovvccůů,,  nnaa  kktteerrýýcchh  kkoonnččíí  ssvviisslláá  kkoommuunniikkaaccee..  TTaakk  ssee  vvyyttvváářřeejj íí  jjeenn  
ddrroobbnnéé  hhyyddrrooggeeoollooggiicckkéé  jjeeddnnoottkkyy,,  ooddppoovvííddaajj ííccíí  jjeeddnnoottll iivvýýmm  ppíísskkoovvccoovvýýmm  llaavviiccíímm..  
  JJaakk  ssppooddnnoobbááddeennsskkéé  vvááppnnii ttéé  jj ííllyy,,  ttaakk  ii   vvááppnnii ttéé  jj ííllyy  kkaarrppaattsskkééhhoo  ssttuuppnněě  ss  kkooeeff iicciieenntteemm  
ff ii ll ttrraaccee  ookkoolloo  kkff  ==  nn××1100--88  aažž  nn××1100--99  mm//ss  jjssoouu  pprroo  ppooddzzeemmnníí  vvoodduu  pprraakkttiicckkyy  nneepprrooppuussttnnéé..  PPrroo  
ppoolloohhyy  nneeooggeennnníícchh,,  jjeemmnněě  zzrrnnii ttýýcchh  ((vvááppnnii ttýýcchh))  ppíísskkůů  jjee  cchhaarraakktteerriissttiicckkáá  ssppííššee  nniižžššíí  pprrůůll iinnoovváá  
pprrooppuussttnnoosstt..    
  ŠŠttěěrrkkooppíísskkoovvéé  aakkuummuullaaccee  vvyyššššíícchh  tteerraass  mmíívvaajj íí  nnaa  bbáázzii   zzvvooddeeňň,,  kktteerráá  jjee  ddoottoovváánnaa  
pprraakkttiicckkyy  vvýýhhrraaddnněě  iinnff ii ll ttrraaccíí  ssrráážžkkoovvýýcchh  vvoodd  aa  vvoodd  zz  ttaajj ííccííhhoo  ssnněěhhuu..  KK  ooddvvooddnněěnníí  ssyyssttéémmuu  
ddoocchháázzíí  nnaa  eerroozznníímm  uukkoonnččeenníí  vvyyššššíícchh  tteerraass  ppřřeevváážžnněě  sskkrryyttýýmmii   ppřřeettookkyy  ddoo  nniižžššíícchh  tteerraassoovvýýcchh  
ssttuuppňňůů..  
  PPřřííppaaddnnéé  zzvvooddnněěnníí  sspprraaššoovvýýcchh  uulloožžeenniinn  bbýývváá  zzaappřřííččiinněěnnoo  eexxiisstteennccii   ttzzvv..  ddrraahh  
ppřřeeddnnoossttnníí  ccii rrkkuullaaccee..    

ŠŠttěěrrkkooppíísskkyy  úúddoollnníí  tteerraassyy  LLii ttaavvyy  jjssoouu  zzvvooddnněělléé  aa  vvyykkaazzuujj íí  ppoomměěrrnněě  vvyyssookkoouu  vveerrttiikkáállnníí  
ii   hhoorriizzoonnttáállnníí  pprrooppuussttnnoosstt..  HHllaaddiinnaa  ppooddzzeemmnníí  vvooddyy  vv  úúddoollnníí  tteerraassee  jjee  ssppoojj ii ttáá  aa  zzpprraavviiddllaa  bbýývváá  
vvoollnnáá  nneebboo  jjeenn  mmíírrnněě  nnaappjjaattáá..  KKoolleekkttoorr  úúddoollnníí  tteerraassyy  ssee  řřaaddíí  kkee  ssttrruukkttuurráámm  pprrůůll iinnoovvýýcchh  
ppooddzzeemmnníícchh  vvoodd  vv  sseeddiimmeenntteecchh  vv  úúrroovvnnii   aa  ppoodd  úúrroovvnníí  eerroozznníí  zzáákkllaaddnnyy  ((vv  hhyyddrraauull iicckkéé  
ssppoojj ii ttoossttii   ss  vvooddnníímm  ttookkeemm))  aa  jjee  ddoottoovváánn  ppřřeevváážžnněě  aattmmoossfféérriicckkýýmmii   ssrráážžkkaammii ..  
  NNaaddlloožžnníí  hhoolloocceennnníí  aalluuvviiáállnníí  ((ppoovvooddňňoovvéé))  hhll íínnyy  jjssoouu  pprroo  vvoodduu  vveellmmii   mmáálloo  pprrooppuussttnnéé  
aažž  ttéémměěřř  zzcceellaa  nneepprrooppuussttnnéé,,  ttaakkžžee  zz  hhyyddrroo--  ggeeoollooggiicckkééhhoo  hhlleeddiisskkaa  ttvvoořříí  nnaaddlloožžnníí  ssttrrooppnníí  
iizzoollááttoorr  ppooddlloožžnníícchh  zzvvooddnněěllýýcchh  ššttěěrrkkooppíísskkůů  úúddoollnníí  tteerraassyy  řřeekkyy  LLii ttaavvyy..  
 
 
 
4.4   Hydrologické údaje 
  
  TTookk  LLii ttaavvaa  jjee  hhllaavvnníímm  rreecciippiieenntteemm  úúzzeemmíí  vvýýcchhooddnnííhhoo  aa  jj iihhoovvýýcchhooddnnííhhoo  úúzzeemmíí  oodd  
BBrrnnaa  aa  jjee  vvýýzznnaammnnýýmm  lleevvoobbřřeežžnníímm  ppřřííttookkeemm  řřeekkyy  SSvvrraattkkyy..  DDoo  SSvvrraattkkyy  ssee  LLii ttaavvaa  vvlléévváá  ttěěssnněě  
nnaadd  ŽŽiiddlloocchhoovviicceemmii   vv  řřííččnníímm  kkmm  SSvvrraattkkyy  2288,,995500..      
  HHyyddrroollooggiicckkáá  ssííťť  ppoovvooddíí  LLii ttaavvyy  jjee  ttvvoořřeennaa  ddaallššíímmii   vvýýzznnaammnnýýmmii   ttookkyy,,  mmeezzii   hhllaavvnníí  
ppřřííttookkyy  jjee  nnuuttnnoo  ppoovvaažžoovvaatt  ppoottookk  ŘŘííččkkuu  ((ZZllaattýý  ppoottookk)),,  kktteerrýý  ooddvvááddíí  ppoovvrrcchhoovvéé  vvooddyy  zz  úúzzeemmíí  
vvýýcchhooddnněě  oodd  BBrrnnaa  zz  oobbllaassttii   OOcchhoozzee  uu  BBrrnnaa  aa  aažž  kk  oossaadděě  ŘŘííččkkyy,,  kkddee  pprraammeenníí..  DDoo  LLii ttaavvyy  ssee  
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vvlléévváá  ppoodd  oobbccíí  MMěěnníínn,,  vvýýmměěrraa  ppoovvooddíí  jjee  114444,,99  kkmm22..  DDaallššíímm  vvýýzznnaammnnýýmm  ttookkeemm  jjee  ppoottookk  
RRaakkoovveecc,,  kktteerrýý  pprraammeenníí  aažž  uu  JJeeddoovvnniicc  vv  RRaakkoovveecckkéémm  lleessee,,  pprroottéékkáá  RRoouussíínnoovveemm  aa  ddoo  LLiivvaavvyy  
ssee  vvlléévváá  vv  oobbccii   HHrruušškkaa..  PPlloocchhoo  ppoovvooddíí  RRaakkoovveecckkééhhoo  ppoottookkaa  jjee  114422,,77  kkmm22..    
  MMeennššíímmii ,,  aallee  nnee  bbeezzvvýýzznnaammnnýýmmii   ttookkyy  jjssoouu  vv  ppoovvooddíí  LLii ttaavvyy  ppoottookk  DDuunnáávvkkaa,,  
MMoouuttnniicckkýý  ppoottookk  aa  ddáállee  ppoottookkyy  HHrraanneeččnniicckkýý,,  MMllýýnnsskkýý,,  OOttnniicckkýý,,  MMii lleeššoovviicckkýý,,  KKoobbeeřřiicckkýý,,  
NNíížžkkoovviicckkýý,,  HHeerrššppiicckkýý,,  KKřřiižžaannoovviicckkýý,,  MMoouuřřiinnoovvsskkýý,,  ŽŽlleebboovvýý,,  KKlloobboouuččkkaa  aa  HHvvěězzddiiččkkaa..  
ÚÚzzeemmíí  jjee  ddáállee  pprroottkkáánnoo  řřaaddoouu  bbeezzeejjmmeennnnýýcchh  vvooddootteeččíí  aa  mmeell iioorraaččnníícchh  kkaannáállůů,,  kktteerréé  
vv  iinntteennzziivvnněě  oobbhhoossppooddaařřoovvaannéé  kkrraajj iinněě  mměěllyy  ooddvvooddňňoovvaaccíí  ffuunnkkccii ..  KK  ttěěmmttoo  kkaannáállůůmm  jjee  
vv  mmnnoohhaa  ppřřííppaaddeecchh  ppřřiiřřaazzeennoo  ooddvvooddnněěnníí  ssyysstteemmaattiicckkoouu  ttrruubbnníí  ddrreennáážžíí,,  kktteerréé  jjee  ddoo  ppřřii lleehhllýýcchh  
vvooddootteeččíí  aa  kkaannáállůů  vvyyúússttěěnnoo..    
  
PPrrůůttookkoovvéé  úúddaajj ee  LL ii ttaavvyy  pprr oo  vvyybbrr aannéé  pprr ooff ii llyy  
  
  
NN--lleettéé  pprrůůttookkyy  [[QQNN]]   vv  mm33..ss--11  uuddáávvaannéé  HHMMÚÚ  BBrrnnoo  vv  rrooccee  22000000  vv  pprr ooff ii lluu  ppoodd  MM ii lleeššoovviicckkýýmm  ppoottookkeemm        

        NN  11  22  55  1100  2200  5500  110000  

QQNN  1166  2211  2299  3355  4411,,55  5500  5577  

  
  
NN--lleettéé  pprrůůttookkyy  [[QQNN]]   vv  mm33..ss--11  uuddáávvaannéé  HHMMÚÚ  BBrrnnoo  vv  rrooccee  22000000  vv  pprr ooff ii lluu  nnaadd  MM ii lleeššoovviicckkýýmm  ppoottookkeemm        

    NN  11  22  55  1100  2200  5500  110000  

QQNN  1144,,55  2200  2277,,55  3333,,55  3399,,55  4477,,55  5544,,55  

  
  
NN--lleettéé  pprrůůttookkyy  [[QQNN]]   vv  mm33..ss--11  uuddáávvaannéé  HHMMÚÚ  BBrrnnoo  vv  rrooccee  22000000  vv  pprr ooff ii lluu  ppoodd  RRaakkoovvcceemm        

    NN  11  22  55  1100  2200  5500  110000  

QQNN  1144,,55  1199,,55  2277  3322,,55  3399  4477  5544  

  
NN--lleettéé  pprrůůttookkyy  [[QQNN]]   vv  mm33..ss--11  uuddáávvaannéé  HHMMÚÚ  BBrrnnoo  vv  rrooccee  22000000  vv  pprr ooff ii lluu  nnaadd  RRaakkoovvcceemm        

    NN  11  22  55  1100  2200  5500  110000  

QQNN  1111,,55  1166  2222,,55  2277,,55  3333  4400,,55  4477  

  

  
  
5.     Popis vodních toků území 
5.1   Litava 
  

Litava patří mezi nejvýznačnější přítoky Svratky v úseku na jih od Brna a do řeky 
Svratky se vlévá v km 28,950 na k.ú. Židlochovice. Pramení v Chřibech nad obcí Zástřizly a 
jeho délka je 58,3 km, plocha povodí pak 788,51 km2 
 Tok Litava, dříve nazývaný Cezava, je v řešeném úseku upravený tok a dle 
historických pramenů jeho průběh byl odlišný. Současné koryto toku Litava je 
charakteristické svými dlouhými přímými úseky, pravidelnými oblouky a příčným profilem 
ve tvaru složeného lichoběžníka. Zpřírodněné úseky se zde prakticky nevyskytují, protože 
samotné koryto (kyneta toku) je sevřeno v ochranných protipovodňových hrázích a aby 
nedocházelo k jejich porušení, je systematicky udržován v tomto umělém stavu. V současné 
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době je prioritou zachovat tento stávající stav, aby byla zajištěna maximální ochrana 
přilehlého území proti záplavám  a to nejenom intravilánů obce, ale i okolních, zemědělsky 
využívaných pozemků. Tato priorita vedla k tomu, že se podél toku vystavěly hráze, případně 
se upravil terén dosypáním tak, že přilehlé území je často níže, než břehová hrana toku. Je 
patrné, že byla snaha tímto řešením docílit co možná nejrychlejšího odtoku soustředěné vody 
z území bez možnosti přirozeného rozlivu po území.  

Nasedlané hráze vytváří poměrně dominantní geometrický prvek v krajině, který je 
podtržen i tím, že zde absentují souvislé břehové porosty. Dřevinný doprovod je zastoupen 
ojediněle rostoucími skupinkami stromů a keřů v jednoduché druhové skladbě. 

Příčný profil toku byl při úpravách stabilizován tvrdým opevněním, které zvyšuje 
stabilitu průtočného profilu bez možnosti přirozeného vývoje toku. I když zde občasně 
vznikají břehové nátrže, tyto jsou opět sanovány a profil zajištěn do původní upravené 
podoby.  Z terénních průzkumů je patrné, že průtočný profil toku je systematicky udržován 
v hydraulicky hladkém stavu, který umožní rychlé odvádění vod z území.  

Jednotným znakem prakticky celého toku je značný transport plavenin a splavenin, 
což je zapříčiněno jednak smyvy z okolních pozemků (především v horní části povodí) a 
jednak typem území, kterým tok protéká. Splaveniny v dolní části toku v průtočném profilu 
částečně sedimentují, ale v kynetě toku zpětně erodují, takže místy vzniká dojem jakéhosi 
přirozeného koryta, ale tento vývoj toku se děje jen v sedimentech a končí na tvrdém 
opevnění upraveného toku. Podrobnější údaje o splaveninové analýze jsou doloženy 
v samostatné příloze C.1.2.  

Sklon nivelety toku je v řešeném úseku cca 1-3 ‰, který se v dílčích úsecích snižuje 
nebo zvyšuje dle aktuálně vzniklých lavic nánosů sedimentů. Tento sklon nivelety dna lze 
považovat za přirozený pro současný stav toku a bylo ověřováno, že k zanášení nebo erozi 
průtočného profilu dochází jen lokálně dle konkrétně změněné situace na toku, jako je 
vytvoření překážky ze splavenin atp. Vzhledem ke značné rozkolísanosti průtoků dochází 
k charakteristickému tvaru průtočného profilu, který se vyznačuje úzkou kynetou se strmými 
svahy, vytvořenými erozí sedimentů.  

Protipovodňová opatření na toku jsou v současné době řešena formou ohrázování toku 
a to ve velmi úzkém pruhu. Tento stav toku sice v řešeném úseku zajišťuje odvádění průtoků 
o velikosti Q100 i více, ale odtok je nadmíru urychlen a projevy tohoto stavu se dotýkají níže 
položených území v povodí Svratky. Přesto může docházet k vybřežení a rozlivům a dle 
dostupných posudků, které vypracovalo Povodí Moravy, je záplavové území vyznačené 
v příloze E.1.2.2. 

Současný stav říčky Litavy, která byla významně upravena do dnešní podoby v letech 
1919-1922 a potom v následných letech jen dílčími zásahy a opravami (oprava poválečných 
škod), lze zhodnotit jako tok, který sice odpovídá požadavkům antropogenního využívání 
území, ale je bez jakýchkoliv vazeb na přírodní systémy a hydromorfologické procesy toku.  

 

 
5.2 Významné přítoky Litavy 
 
 Říčka – pramení v katastru obce Račice v nadmořské výšce cca 460 m n.m. u osady 
Říčky. Délka toku je 35,5 km, plocha povodí 144,9 km2. V horní části má tok bystřinný 
charakter a teče jihozápadním směrem a pod obcí Měnín se vlévá v říčním km 7,090 do 
Litavy. Horní pramenná část povodí je zalesněná, střední a dolní část povodí je 
charakteristické pro danou oblast, to je pro oblast intenzivně zemědělsky využívanou. Tok 
prochází územím CHKO Moravský kras a to od Hrádeckého rybníka až pod Horní nádrž 
(Muchova bouda).  
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Tok je v dolní části téměř soustavně upraven. Cílem těchto úprav bylo zajištění větší 
kapacity toku jako protipovodňové opatření, ale toto vedlo k napřímení toku, což z dnešního 
pohledu není až tak vhodné, navíc od doby úprav se tok ani nezačlenil do krajiny. Pravidelně 
se provádí údržba průtočného profilu a tím se zamezuje tomu, aby se tok samovolně vyvíjel 
do stavu blízkého přírodě. Ve spodním úseku téměř absentuje břehový porost. Ve spodním 
úseku se úpravy toku prováděly v letech 1970 až 1977. Po trase toku jsou migrační překážky 
s výškou odskoku nivelety dna od 1,2 m až po 3,5 m vysoké stupně a jezy. 
  
 Rakovec – pramení v katastru obce Ruprechtov pod Lipovým kopcem v nadmořské 
výšce cca 460 m n.m. v Drahanské vrchovině. Délka toku je 34,08 km, plocha povodí 142,7 
km2, do řeky Litavy se vlévá v km 20,4. Povodí Rakovce sousedí na západě s povodím Říčky 
a proto má obdobný charakter.  

 V úseku cca 22 km od zaústění do Litavy je Rakovec upraven za účelem 
zvýšení kapacity toku a lepšího zemědělského využití území. Vzhledem k nepříznivým 
splaveninovým poměrům této oblasti se tok postupně zanáší a kapacita se opět snižuje. 
Hydromorfologie Rakovce není z velké části toku příznivá a tok není začleněn do ktrajiny. 
Systematické úpravy se prováděly již od roku 1928 a většími zásahy do toku se končilo 
v r.1977. Po trase toku jsou migrační překážky s výškou odskoku nivelety dna od 1,2 m až po 
2,2 m vysoké stupně a jezy. 
 
 
5.3 Migrační prostupnost Litavy 
 
 Na samotném toku Litavy se nenachází žádná průtočná vodní nádrž, i když tomu tak 
v minulosti nebylo. Především spodní úsek toky se dříve vyznačoval tím, že na toku byly 
poměrně velké rybníky, které pak byly v době boomu pěstování cukrové řepy postupně 
vysušovány a plochy využity právě pro pěstování cukrovky. Za tím účelem se i infrastruktura 
krajiny měnila a např. do Měnína vedla z Hrušovan železniční vlečka, sloužící především ke 
svozu řepy. V současné době je u Litavy jen několik menších rybníčků, které jsou většinou 
obtokové a nejsou ani napájeny přímo z Litavy.  
 Migrační prostupnost toku je v řešeném úseku ovlivněna dvěma jezy s převýšením cca 
2,8 až 4,0 m. Tyto objekty nejsou vybaveny rybochody a proto se dají považovat za velmi 
výrazné prvky, které omezují migraci v toku. Jedná se o jez v km 18,60, kde se na k.ú. 
Zbýšov, kde se nachází jez o výšce 2,8 m, další jez na řešeném úseku Litavy je v km 23,177 - 
Slavkov u B. (výška 4,0 m). Výše proti toku se pak nacházejí další migrační překážky a to 
v km 28,40 – Hodějice (výška 3,5 m), km 30,188 – Křižanovice (výška 3,0 m) a km 37,03 – 
Vícemilice (výška 2,6 m). Dále proti vodě se nachází několik stabilizačních stupňů 
s převýšením nivelety dna 0,5 až 1,36 m. V horní části toku v km 52,98 na k.ú. Zástřizly se 
nachází kaskádový betonový stupeň, který byl v r. 1920 budován pro mlýn. Náhon pro mlýn 
je v současné době zasypán a vzhledem k výšce stupně 4,5 m a konfiguraci terénu je zde 
téměř nemožné obnovit průchodnost toku. 
 
 
5.4 Čistota vody v Litavě 
  
  ZZ  hhlleeddiisskkaa  bbiioollooggiicckkééhhoo  zznneeččiissttěěnníí  jjee  LLii ttaavvaa  ttookkeemm  vveellmmii   ssii llnněě  aažž  ssttřřeeddnněě  
zznneeččiissttěěnnýýmm..  VVýýrraazznnýýmm  zznneeččiiššťťoovvaatteelleemm  jjssoouu  ssppllaacchhyy  zz  úúzzeemmíí  aa  ppřřeeddeevvššíímm  ppaakk  oobbccee,,  kktteerréé  
ddoossuudd  nneemmaajj íí  vvyyssttaavvěěnnoouu  ssppllaašškkoovvoouu  kkaannaall iizzaaccii   aa  ČČOOVV,,  ppřřííppaaddnněě  nneemmaajj íí  ddůůsslleeddnněě  ooddppaaddnníí  
vvooddyy  ppřřeeppoojjeennéé,,  ii   kkddyyžž  ttaattoo  zzaařříízzeenníí  jj iižž  vvyybbuuddoovvaallaa..    
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  PPřřeehhlleedd  zz  cceelloorreeppuubbll iikkoovvééhhoo  hhlleeddiisskkaa  oo  zznneeččiissttěěnníí  ttookkůů  jjee  uuvveeddeennoo  nnaa  nnáásslleedduujj ííccíí  
ssttrraanněě  aa  zz  ttěěcchhttoo  ssii ttuuaaccíí  jjee  zzřřeejjmméé,,  žžee  ttookk  LLii ttaavvaa  ppaattřříí  vv  nneeggaattiivvnníímm  ppoohhlleedduu  mmeezzii   ččeellnníí  ttookkyy  ccoo  
ddoo  ssttuuppnněě  zznneeččiissttěěnníí..  ÚÚddaajjee  jjssoouu  zz  rr..22000066  aa  nneeppřřeeddppookkllááddáá  ssee,,  žžee  bbyy  ddooššlloo  kk  vvýýrraazznnýýmm  
zzmměěnnáámm  ccoo  ddoo  zzlleeppššeenníí  ččiissttoottyy  vvooddyy  vv  LLii ttaavvěě..  
  DDllee  iicchhttyyoollooggiicckkééhhoo  pprrůůzzkkuummuu  jjee  zzřřeejjmméé,,  žžee  ssee  jjeeddnnáá  oo  ddeeggrraaddoovvaannýý  ttookk,,  ppřřeeddeevvššíímm  zz  
hhlleeddiisskkaa  ggeeoommoorrffoollooggiiee  kkoorryyttaa..  ŠŠppaattnnáá  kkvvaall ii ttaa  vvooddyy  ssiiccee  uummoožžňňuujjee  vvýýsskkyytt  mmnnoohhaa  ddrruuhhůů  rryybb,,  
ddookkoonnccee  rreeooff ii llnníícchh  ((pprroouuddoommii llnnýýcchh))  ddrruuhhůů  jjaakkoo  jjssoouu  oouukklleejjkkaa  pprruuhhoovvaannáá  aa  jjeelleecc  jjeesseenn,,  aavvššaakk  
jjeeddnnaalloo  ssee  ppoouuzzee  oo  oojjeeddiinněělléé  jjeeddiinnccee..  PPookkuudd  ssee  ddooccííll íí  ppřřii rroozzeennéé  hhyyddrroommoorrffoollooggiiee  ttookkuu  aa  zzlleeppššíí  
ssee  ččiissttoottaa  vvooddyy  vv  ttookkuu,,  ddáá  ssee  ppřřeeddppookkllááddaatt  žžee  rroozzvvoojj   vvooddnníí  ffaauunnyy  aa  ff lloorryy  bbuuddee  zznnaaččnnýý,,  pprroottoožžee    
bbiioollooggiicckkýý  ppootteenncciiááll   ttookkuu  jjee  vveellkkýý..    
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6.   Historie hydrologické sítě a nivy území  
 

 NNaapprroossttáá  vvěěttššiinnaa  ppoovvooddíí  LLii ttaavvyy  bbyyllaa  jj iižž  vv  ddáávvnnéé  mmiinnuulloossttii   zzeemměědděěllsskkyy  iinntteennzziivvnněě  
vvyyuužžíívváánnaa,,  ccoožž  ddookkllaadduujj íí  aarrcchheeoollooggiicckkéé  vvyykkooppáávvkkyy..  DDoossttuuppnnéé  aa  ssoouuččaassnněě  ppoouužžii tteellnnéé  mmaappoovvéé  
ppooddkkllaaddyy  nnáámm  ddáávvaajj íí  ppřřeeddssttaavvuu  oo  vvyyuužžíívváánníí  úúddoollnníí  nniivvyy  aa  oo  pprrůůbběěhhuu  ttookkůů  hhyyddrroollooggiicckkéé  ssííttěě..  
VVyyssooccee  úúrrooddnnáá  ppůůddaa  oobbllaassttii ,,  zzaassttoouuppeennáá  ppřřeeddeevvššíímm  ččeerrnnoozzeemměěmmii   aa  ff lluuvviicckkýýmmii   ččeerrnniicceemmii ,,  
jjaassnněě  uurrččoovvaallaa  zzeemměědděěllsskkýý  rroozzvvoojj   úúzzeemmíí  aa  ttoo  ii   vv  ppoomměěrrnněě  ddáávvnnéémm  oobbddoobbíí  ss  iinntteennzziivvnníímm  
oobbdděělláávváánníímm..  PPůůvvooddnníí  lluužžnníí  lleessyy  ssee  cceellkkeemm  bbrrzzoo  ooddttěěžžii llyy  aa  vv  1188..  ssttoolleettíí  bbyyll ii   jj iižž  ssoouussttřřeedděěnnyy  
vv  řřeeššeennéé  oobbllaassttii   jjeenn  nnaa  ssoouuttookkuu  LLii ttaavvyy  ssee  SSvvrraattkkoouu  aa  ddáállee  ssee  ttááhhllyy  sseevveerrnníímm  ssmměěrreemm  jjeenn  ppooddééll   
SSvvrraattkkyy..  LLuužžnníí  lleessyy  ssaahhaallyy  vv  ddoollnníímm  úússeekkuu  LLii ttaavvyy  jjeenn  kk  BBlluuččiinněě,,  ddáállee  ssee  ssppííšš  vvyysskkyyttoovvaallyy  
lluuččnníí  ssppoolleeččeennssttvvaa  ppaassttvviinn  aa  lluukk..  DDřřeevviinnyy  zzddee  bbyyllyy  rroozzttrroouuššeennéé  aa  ssoouussttřřeedděěnnéé  kk  ttookkuu  jjaakkoo  
ll iinniioovváá  ssppoolleeččeennssttvvaa..  VV  lleetteecchh  11887755--7766  ddoocchháázzíí  kk  iinntteennzziivvnníímmuu  kkáácceenníí  lleessůů,,  aabbyy  ssee  mmoohhllaa  
rroozzššíířřii tt  zzeemměědděěllsskkáá  pprroodduukkccee,,  aa  vv  ttoommttoo  oobbddoobbíí  ssee  lleessnníí  pplloocchhyy  ddoossttaallyy  nnaa  ssvvéé  mmiinniimmuumm..  SSiiccee  
ppoozzdděějj ii   ddooššlloo  kk  ddííllččíímmuu  zzaalleessňňoovváánníí,,  aallee  vv  gglloobbáálluu  ssee  ssttaavv  zz  ttoohhoottoo  oobbddoobbíí  ssttaabbii ll iizzoovvaall   aažž  ddoo  
ddnneeššnníí  ddoobbyy..  

TTrraassyy  ppáátteeřřnníícchh  vvooddnníícchh  ttookkůů  bbyyllyy  ll iiddsskkoouu  ččiinnnnoossttíí  ppoozzmměěnněěnnyy  ppoouuzzee  mmiinniimmáállnněě,,  
hhyyddrroollooggiicckkýý  rreežžiimm  bbyyll   vvššaakk  mmooddii ff iikkoovváánn  aa  uuddrržžoovváánn  ssoouussttaavvoouu  rryybbnnííkkůů..  VVeellkkýý  rryybbnnííkk  bbyyll   uu  
MMěěnníínnaa,,  kktteerrýý  zzaahhrrnnoovvaall   cceelléé  úúzzeemmíí  ssoouuččaassnnéé  bbaažžaannttnniiccee  aa  bbll íízzkkééhhoo  úúzzeemmíí  aa  ppoomměěrrnněě  vveellkkýý  
rryybbnnííkk  bbyyll   ii   nnaa  pprraavvéé  ssttrraanněě  oodd  LLii ttaavvyy..  DDaallššíí  vveellkkýý  rryybbnnííkk  bbyyll   uu  ŽŽaattččaann..  CCeelléé  ssoouussttaavvyy  rryybbnnííkkůů  
bbyyllyy  nnaa  DDuunnáávvccee  mmeezzii   OOppaattoovviicceemmii   aa  SSookkoollnniiccíí  aa  vv  cceelléémm  ppoovvooddíí  ppaakk  bbyylloo  řřaaddaa  ddaallššíícchh  
vvooddnníícchh  nnááddrržžíí,,  kktteerréé  ssee  ppoossttuuppnněě  zzrruuššii llyy    aa  zzůůssttaalloo  jjeenn    mmaalléé  pprroocceennttoo  ppůůvvooddnníí  rryybbnnííkkáářřsskkéé  
vvýýmměěrryy..  MMaappoovvéé  úúddaajjee  aa  ddaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  jjssoouu  ddoolloožžeennyy  vv  ppřříílloozzee  CC..11..22..  

SS  vvyyssoouuššeenníímm  ttookkůů  ppaakk  ssoouuvviisseellyy  ii   ddííllččíí  úúpprraavvyy  ttookkůů  aa  hhyyddrroollooggiicckkáá  ssííťť  ssee  ddooppllňňoovvaallaa  
oo  ssoouussttaavvuu  ooddvvooddňňoovvaaccíícchh  ppřřííkkooppůů,,  kktteerréé  uummoožžnnii llyy  oobbhhoossppooddaařřoovvaatt  pplloocchhyy  ddřříívvěějjššíícchh  rryybbnnííkkůů  
aa  ppooddmmááččeennýýcchh  nniivvnníícchh  lluukk..  VV  3300..  lleetteecchh  2200..ssttoolleettíí  ssee  zzaaččaallyy  ooddvvooddňňoovvaatt  zzeemměědděěllsskkyy  
vvyyuužžíívvaannéé  ppoozzeemmkkyy  ii   vveellkkooppllooššnnoouu  ssyysstteemmaattiicckkoouu  ttrruubbnníí  ddrreennáážžíí..  PPoo  22..  ssvvěěttoovvéé  vváállccee  ssee  
zzaaččaallyy  mmeell iioorroovvaatt  ttíímmttoo  zzppůůssoobbeemm  ppoozzeemmkkyy  vv  6600..  lleetteecchh  aa  ddllee  zzíísskkaannýýcchh  ppooddkkllaaddůů  kkoonnččii lloo  
vveellkkooppllooššnnéé  ddrréénnoovváánníí  úúzzeemmíí  vv  rr..  11999900..  RRoozzssaahh  ooddvvooddnněěnnýýcchh  pplloocchh  jjee  zznnáázzoorrnněěnn  vv  ppřříílloozzee  
EE..11..22..11..  OOddvvooddňňoovvaaccíí  ssoouussttaavvyy  jjssoouu  ddllee  ppooddaannýýcchh  iinnffoorrmmaaccíí  ssttáállee  vv  pprroovvoozzuu,,  pprroottoožžee  řřaaddaa  
ooddvvooddňňoovvaaccíícchh  zzaařříízzeenníí  jjee  řříízzeennaa  ppřřeeččeerrppáávváánníímm  ddrreennáážžnníícchh  vvoodd  ddoo  LLii ttaavvyy..  VVýýzznnaammnnýý  ppooddííll   
nnaa  ooddvvooddnněěnníí  úúzzeemmíí  ssttáállee  nneessee  hhyyddrroollooggiicckkáá  ssííťť  ooddvvooddňňoovvaaccíícchh  kkaannáállůů..    

  
7.  Hydrobiologický a ichtyologický průzkum 

  
NNaa  IISS  AARRRROOWW,,  kktteerrýý  pprroovvoozzuujjee  ČČHHMMÚÚ,,    jjssoouu  kk  ddiissppoozziiccii   bbiioollooggiicckkáá  ddaattaa  zz  rrookkuu  22000077  

zzee  ddvvoouu  llookkaall ii ttyy  aa  ttoo  llookkaall ii ttyy  VVáážžaannyy  aa  ZZáássttřříízzllyy,,  kktteerréé  ssee    nnaacchháázzíí  vvýýššee  nnaadd  řřeeššeennýýmm  úússeekkeemm  
ttookkuu..  VV  rráámmccii   ttééttoo  ssttuuddiiee  bbyyllyy  pprroovveeddeennyy  ooddbběěrryy  vvzzoorrkkůů  nnaa  ddvvoouu  mmíísstteecchh  aa  ttoo  ppoodd  ŘŘííččkkoouu  aa  
ppoodd  ÚÚjjeezzddeemm  uu  BBrrnnaa..  ZZ  ttěěcchhttoo  vvzzoorrkkůů  aa  rroozzbboorrůů  jjee  ppaattrrnnéé,,  jjaakk  ssee  cceellýý  ttookk  zz  hhlleeddiisskkaa  
hhyyddrroobbiioollooggiiee  ddáá  kkllaassii ff iikkoovvaatt  aa  jjaakk  ssee  mměěnníí..    

VV  hhoorrnníí  ččáássttii   ttookkuu  nnaa  llookkaall ii ttěě  ZZáássttřříízzllyy  mmáá  řřeekkaa  LLii ttaavvaa  ppřřii rroozzeennýý  cchhaarraakktteerr  aa  nneenníí  
aannttrrooppooggeennnněě  oovvll iivvnněěnnáá  aa  vvýýrraazznněě  ssee  ll iiššíí  oodd  nniižžššíícchh  úússeekkůů  ttookkuu..  DDllee  mmuull ttiimmeettrriicckkééhhoo  aa  
ssaapprroobbnnííhhoo    iinnddeexxuu  jjee  řřaazzeennaa  ddoo  55..ssttuuppnněě  ––  vveellmmii   ddoobbrrýý  ssttaavv..  PPřřii rroozzeennýý  ssttaavv  ttookkuu  mmáá  LLii ttaavvaa  
jjeenn  kkrrááttkkýý  nněěkkooll iikkaakkii lloommeettrroovvýý  úússeekk  mmeezzii   oobbccíí  ZZáássttřřiizzllyy  aa  pprraammeenneemm  ttookkuu..  DDáállee  ppoo  pprroouudduu  
LLii ttaavvaa  pprroocchháázzíí  řřaaddoouu  oobbccíí  aa  vv  ddaallššíí  llookkaall ii ttěě  ooddbběěrruu  vvee  VVáážžaanneecchh  bbyyll   bbiioollooggiicckkýý  ssttaavv  ttookkuu  
vvyyhhooddnnoocceenn  22..  ttřřííddoouu,,  ttoo  jjee  ssttaavv  ppoošškkoozzeennýý..  

OObběě  llookkaall ii ttyy  ((ppoodd  ŘŘííččkkoouu  aa  ÚÚjjeezzdd))  ooddeebbíírraannéé  vv  pprroossiinnccii   22001100,,  jjssoouu  ssii llnněě  
hhyyddrroommoorrffoollooggiicckkyy  oovvll iivvnněěnnéé,,  ddaallššíímm  pprroobblléémmeemm  jjee  oorrggaanniicckkéé  zznneeččiiššttěěnníí  zz  oobbccíí,,  kktteerrýýmmii   řřeekkaa  
pprroottéékkáá,,  ddáállee  ppaakk  jjee  oovvll iivvňňoovváánnaa  ii   ssppllaacchhyy  zz  ookkoollnníícchh  ppooll íí..  TTookk  mmáá  uunnii ffoorrmmnníí  cchhaarraakktteerr,,  jjee    
vv  ttěěcchhttoo  mmíísstteecchh  nnaappřříímmeenn,,  vvýýrraazznněě  zzaahhlloouubbeenn,,  jjssoouu  zzddee  uupprraavveennéé  bbřřeehhyy  ii   ddnnoo..  DDiivveerrzzii ttaa  
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hhaabbii ttůů  jjee  zzddee  vveellmmii   nníízzkkáá,,  pprroottoo  zzddee  nneellzzee  ooččeekkáávvaatt  aannii   vvyyššššíí  ddiivveerrzzii ttuu  ssppoolleeččeennssttvvaa  
mmaakkrroozzoooobbeennttoossuu..  DDaallššíímm  pprroobblléémmeemm  jjee,,  žžee  nnaa  bbřřeezzíícchh  jjee  ddoopprroovvooddnnáá  vveeggeettaaccee,,  kktteerráá  bbyy  
zzaassttiiňňoovvaallaa  ttookk,,  jjeenn  vv  oommeezzeennéé  mmíířřee  vveellmmii   kkrrááttkkýýcchh  úússeekkůů  aa  pprroottoo  vv  lleettnníímm  oobbddoobbíí  mmůůžžee  
ddoocchháázzeett  kkee  zzvvyyššoovváánníí  tteepplloottyy  vvooddyy  aa  ss  ttíímm  ssoouuvviissíí  ii   ssnniižžoovváánníí  oobbssaahhuu  kkyyssll ííkkuu..  PPooddllee  ččeesskkééhhoo  
ssaapprroobbnnííhhoo  iinnddeexxuu  jjssoouu  oobběě  llookkaall ii ttyy  vvee  33..  ttřříídděě  eekkoollooggiicckkééhhoo  ssttaavvuu  --  ssttřřeeddnníí..  PPooddllee  
mmuull ttiimmeettrriicckkééhhoo  iinnddeexxuu  bbyyllyy  oobběě  llookkaall ii ttyy  zzaařřaazzeennyy  ddoo  22..  ttřřííddyy  eekkoollooggiicckkééhhoo  ssttaavvuu  --  
ppoošškkoozzeennýý..    

ZZ  vvýýššee  uuvveeddeennééhhoo  llzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  eekkoollooggiicckkýý  ssttaavv  řřeekkyy  LLii ttaavvyy  nnaa  sslleeddoovvaannéémm  
úúzzeemmíí  ssppaaddáá  ddoo  22..  ttřřííddyy  ttjj ..  ppoošškkoozzeennééhhoo  ssttaavvuu  aa  ddiivveerrzzii ttaa  ssppoolleeččeennssttvvaa  mmaakkrroozzoooobbeennttoossuu  jjee  
nníízzkkáá..  PPrroo  ddoossaažžeenníí  nneebboo  aalleessppooňň  ppřřiibbll íížžeenníí  ssee  ddoobbrréémmuu  eekkoollooggiicckkéémmuu  ssttaavvuu  bbyy  bbyylloo  ttřřeebbaa  
pprroovveeddeenníí  vvýýrraazznnýýcchh  ppřříírroodděě  bbll íízzkkýýcchh  ooppaattřřeenníí  ttookkuu  aa  ssoouuččaassnnéé  ssnníížžeenníí  zznneeččiiššttěěnníí,,  kktteerréé  ssee  ddoo  
ttookkuu  ddoossttáávváá  jjaakk  zz  oobbccíí,,  ttaakk  ii   zz  ookkoollnníícchh  zzeemměědděěllsskkyy  vvyyuužžíívvaannýýcchh  pplloocchh..      

NNaa  LLii ttaavvěě  bbyylloo  vv  rráámmccii   ddřříívvee  zzpprraaccoovvaannééhhoo  iicchhttyyoollooggiicckkééhhoo  pprrůůzzkkuummuu  zzjj iiššttěěnnoo  
cceellkkeemm  1155  ddrruuhhůů  rryybb..  VV  aadduull ttnníímm  ssppoolleeččeennssttvvuu  bbyylloo  rreeggiissttrroovváánnoo  88  ddrruuhhůů..  JJee  oobbttíížžnnéé  ssttaannoovvii tt,,  
kktteerréé  ddrruuhhyy  ddoo  ttookkuu  ppoouuzzee  vvyyttaahhuujj íí  zz  ppřřii lleehhlléé  SSvvrraattkkyy  aa  kktteerréé  jjssoouu  ttrrvvaalloouu  ssoouuččáássttíí  
ssppoolleeččeennssttvvaa..  AAlleessppooňň  oorriieennttaaččnněě  llzzee  uuvvaažžoovvaatt  oo  ttrrvvaalléémm  oossííddlleenníí  hhrroouuzzkkeemm  oobbeeccnnýý,,  pplloottiiccíí  
oobbeeccnnoouu,,  jjeellcceemm  ttlloouuššttěěmm  aa  hhoořřaavvkkoouu  dduuhhoovvoouu..  PPoossuuddeekk  uukkáázzaall ,,  žžee  ssee  jjeeddnnáá  oo  ddeeggrraaddoovvaannýý  
ttookk,,  ppřřeeddeevvššíímm  zz  hhlleeddiisskkaa  ggeeoommoorrffoollooggiiee  kkoorryyttaa..  KKvvaall ii ttaa  vvooddyy  ssiiccee  uummoožžňňuujjee  vvýýsskkyytt  mmnnoohhaa  
ddrruuhhůů  rryybb,,  ddookkoonnccee  rreeooff ii llnníícchh  ((pprroouuddoommii llnnýýcchh))  ddrruuhhůů  jjaakkoo  jjssoouu  oouukklleejjkkaa  pprruuhhoovvaannáá  aa  jjeelleecc  
jjeesseenn,,  aavvššaakk  jjeeddnnáá  ssee  ppoouuzzee  oo  oojjeeddiinněělléé  kkuussyy..  KKaannaall iizzoovvaannýý  hhoommooggeennnníí  ttookk  bbeezz  mměěllččiinn  ss  
mmiinniimmeemm  úúkkrryyttůů  nneeuummoožžňňuujjee  vvýýzznnaammnněějjššíí  rroozzvvoojj   rryybbííhhoo  ssppoolleeččeennssttvvaa..  ČČiissttéé  ššttěěrrkkoovvéé  ddnnoo  vvee  
ssttřřeedduu  ttookkuu  uummoožžňňuujjee  rreepprroodduukkccii   ppřřeeddeevvššíímm  rreeooff ii llnníícchh  ddrruuhhůů  ((hhrroouuzzeekk,,  ttlloouuššťť))..  DDoo  
sslleeddoovvaannééhhoo  úússeekkuu  jjssoouu  vv  ppoosslleeddnníícchh  ddvvoouu  lleetteecchh  vvyyssaazzoovváánnii ,,  kkaapprr  oobbeeccnnýý,,  ll íínn  oobbeeccnnýý,,  jjeelleecc  
ttlloouuššťť  aa  sskkuuppiinnaa  rryybb  oozznnaaččoovvaannáá  vv  rryybbáářřsskkéé  pprraaxxii   ssoouuhhrrnnnněě  jjaakkoo  „„ bbíílláá  rryybbaa““   --  pplloottiiccee,,  ppeerrll íínn  
cceejjnneekk  mmaallýý  aappoodd..  DDoollnníí  úússeekk  ttookkuu  LLii ttaavvyy  jjee  ppoo  ssttrráánnccee  ddrruuhhoovvéé  ppeessttrroossttii   ttéémměěřř  sshhooddnnéé  
ss  řřeekkoouu  SSvvrraattkkoouu  aa  jj iissttěě  ddoocchháázzíí  kk  ppoohhyybbuu  rryybb  mmeezzii   uuvveeddeennýýmmii   ttookkyy..  JJeejj iicchh  ppoohhyybb  jjee  vvššaakk  
vvýýrraazznněě  oovvll iivvnněěnn  mmiiggrraaččnníímmii   ppřřeekkáážžkkaammii ,,  kktteerréé  jjssoouu  vv  řřeeššeennéémm  úússeekkuu  ppřřeeddssttaavvoovváánnyy  ddvvěěmmaa  
jjeezzyy..  AAbbyy  ddaallššíí  zzáámměěrryy  nnaa  úúpprraavvuu  ttookkuu  mměěllyy  zz  ppoohhlleedduu  rroozzvvoojjee  rryybbíí  oobbssááddkkyy  ssmmyyssll ,,  nneemměěll yy  
bbyy  ssee  ooppoommeennoouutt  rreeaall iizzoovvaatt  ttaattoo  ooppaattřřeenníí  ::  
  
--  vvyyttvvoořřeenníí  mmeeaannddrruujj ííccííhhoo  ttookkuu,,  kktteerréé  zzvvýýššíí  hheetteerrooggeennii ttuu  hhlloouubbeekk  aa  rryycchhlloossttíí  pprroouudduu;;  ccoožž  bbuuddee  
mmíítt  ppoozzii ttiivvnníí  vvll iivv  nnaa  řřííččnníí  ddrruuhhyy  rryybb  aa  jjeejj iicchh  rreepprroodduukkccii   
--  pprrooppoojjeenníí  ttookkuu  ss  nniivvoouu,,  jjeehhoožž  ppootteenncciiáállnníí  ppoozzii ttiivvnníí  vvll iivv  ssee  ddáá  ooččeekkáávvaatt  vv  ppooddppoořřee  ppřřii rroozzeennéé  
rreepprroodduukkccee  ffyyttooff ii llnníícchh  aa  iinnddii ffeerreennttnníícchh  ddrruuhhůů  rryybb  aavvššaakk  vvýýzznnaamm  ttoohhoottoo  pprrooppoojjeenníí  bbuuddee  zzáálleežžeett  
nnaa  ttoomm,,  jjaakk  bbuuddoouu  vvyyppaaddaatt  vvooddnníí  bbiioottooppyy  vv  nniivvěě  ((zz  hhlleeddiisskkaa  vveell iikkoossttii ,,  hhlloouubbkkyy  aa  kkoommuunniikkaaccee  ss  
ttookkeemm))    
--  rroozzvvoollnněěnníí  ttrraassyy  ((mmeeaannddrruujj ííccíí  ttookk))  uummoožžnníí  ddiivveerrzzii ff iikkaaccii   pprroouudděěnníí  ss  ppoozzii ttiivvnníímm  vvll iivveemm  nnaa  
řřííččnníí  ddrruuhhyy  rryybb  aa  jjeejj iicchh  rreepprroodduukkccii   
--  vvyyttvvoořřeenníí  bbrrooddoovvýýcchh  ((ppeeřřeejjnnaattýýcchh))  úússeekkůů  aa  ššttěěrrkkoovvýýcchh  llaavviicc  nnaa  kkoonnvveexxnníícchh  ssttrraannáácchh  
oobblloouukkůů  bbuuddee  mmíítt  ppoozzii ttiivvnníí  vvll iivv  nnaa  řřííččnníí  ddrruuhhyy  rryybb  aa  jjeejj iicchh  rreepprroodduukkccii   
--  bbřřeehhoovvéé  ppoorroossttyy  aa  jjeejj iicchh  kkoořřeennoovvýý  ssyyssttéémm  ((vv  ppřřííppaadděě,,  žžee    kkoořřeennoovvýý  ssyyssttéémm  bbuuddee  zzaassaahhoovvaatt  
ddoo  ttookkuu))  zzvvýýššíí  ppřřii rroozzeennéé  úúkkrryyttyy  pprroo  rryybbyy,,  aa  ttíímm  jjeejj iicchh  ppooččeettnnoosstt,,  nnaa  ppřřii rroozzeennoouu  rreepprroodduukkccii   
vvššaakk  zzáássaaddnníí  vvll iivv  mmíítt  nneebbuuddee  
--  tteecchhnniicckkýýmmii   ooppaattřřeenníímmii   ooddssttrraannii tt  mmiiggrraaččnníí  ppřřeekkáážžkkyy  aa  ttíímm  uummoožžnnii tt  oobboouussmměěrrnnoouu  
pprroossttuuppnnoosstt  ttookkuu    
  

DDůůlleežžii ttýýmm  ffaakkttoorreemm  oovvll iivvňňuujj ííccíímm  vvýýsslleeddeekk  pprroojjeekkttuu  nneebbuuddee  ppoouuzzee  vvýýbběěrr  
rreeaall iizzoovvaannýýcchh  pprrvvkkůů  ((rraammeennaa,,  mmeeaannddrryy,,  ppeeřřeejjee  aattdd..)),,  aallee  ttaakkéé  iinntteennzzii ttaa  jjeejj iicchh  ppůůssoobbeenníí..  
ZZmměěnnyy,,  ssiiccee  zzáássaaddnníí,,  aallee  pprroovveeddeennéé  ppoouuzzee  nnaa  kkrrááttkkéémm  úússeekkuu  ttookkuu  nneebbuuddoouu  mmíítt  vvýýzznnaammnnýý  
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eeffeekktt    pprroo  ssppoolleeččeennssttvvaa  rryybb  jjaakkoo  cceellkkuu..  PPookkuudd  ssee  mmáá  rreevvii ttaall iizzaaččnníí  pprroojjeekktt  pprroojjeevvii tt  nnaa  
kkoonnkkrrééttnníímm  zzlleeppššeenníí  ssttaavvuu  rryybbííhhoo  ssppoolleeččeennssttvvaa,,  jjee  nnuuttnnéé  zzmměěnnii tt  aalleessppooňň  nněěkkooll iikkaakkii lloommeettrroovvýý  
úússeekk  ttookkuu..  RRyybbíí  ssppoolleeččeennssttvvoo  ssoouuččaassnnéé  LLii ttaavvyy  jjee  ddrruuhhoovvěě  bboohhaattéé  vvččeettnněě  vvzzááccnněějjššíícchh  
aa  cchhrráánněěnnýýcchh  ddrruuhhůů  aa  vv  ppřřííppaadděě  zzáássaaddnníícchh  ppoozzii ttiivvnníícchh  zzmměěnn  pprroossttřřeeddíí  mmůůžžee  ddoojj íítt  
ii   kk  vvýýzznnaammnnýýmm  zzmměěnnáámm  vvee  sslloožžeenníí  ssppoolleeččeennssttvvaa,,  zzvvýýššeenníí  ppooččeettnnoossttii   jjeeddnnoottll iivvýýcchh  ppooppuullaaccíí  
aa  ppooddppoořřee  úússppěěššnnoossttii   ppřřii rroozzeennéé  rreepprroodduukkccii   mmnnoohhaa  ddrruuhhůů  rryybb..  VVýýsslleeddnnýý  eeffeekktt  bbuuddee  zzáálleežžeett  nnaa  
cchhaarraakktteerruu  uupprraavveennééhhoo  ttookkuu  aa  nnaa  ppooddíílluu  rreevvii ttaall iizzaaccíí  vv  rráámmccii   cceellééhhoo  ddoollnnííhhoo  úússeekkuu  řřeekkyy..  
DDooppoorruuččuujjee  ssee  ppřřii   rreeaall iizzaaccii   zzáámměěrruu  pprroovvéésstt  ššii rrššíí  iicchhttyyoollooggiicckkýý  pprrůůzzkkuumm  aa  sslleeddoovvaatt  ddůůsslleeddkkyy  
tteecchhnniicckkoo--bbiioollooggiicckkééhhoo  zzáássaahhuu  nnaa  ppooččeettnnoosstt  aa  ddrruuhhoovvéé  sslloožžeenníí  rryybbíí  oobbssááddkkyy..    
  
  
8.   Ochrana přírody 
  

VV  řřeeššeennéémm  úúzzeemmíí  ssee  nnaacchháázzíí  řřaaddaa  vvýýzznnaammnnýýcchh  kkrraajj iinnnnýýcchh  pprrvvkkůů,,  kktteerréé  jjssoouu  rrůůzznnéé  
ddůůlleežžii ttoossttii   ss  llookkáállnnííhhoo  rreeggiioonnáállnnííhhoo  vvýýzznnaammuu..  VV  nnáásslleedduujj ííccíícchh  ttaabbuullkkáácchh  jjssoouu  uuvveeddeennyy  
jjeeddnnoottll iivvéé  pprrvvkkyy  kkrraajj iinnyy,,  cchhrráánněěnnéé  zzáákkoonneemm..    
  VVýýzznnaammnnýý  kkrr aajj iinnnnýý  pprr vveekk  --  VVKK PP  --  jjee  eekkoollooggiicckkyy,,  ggeeoommoorrffoollooggiicckkyy  nneebboo  eesstteettiicckkyy  
hhooddnnoottnnáá  ččáásstt  kkrraajj iinnyy  uuttvváářřeejj ííccíí  jjeejj íí  ttyyppiicckkýý  vvzzhhlleedd  nneebboo  ppřřiissppíívvaajj ííccíí  kk  uuddrržžeenníí  jjeejj íí  ssttaabbii ll ii ttyy..    
((§§  33,,  ooddsstt..  11,,  ppííssmm..  bb  zzáákkoonnaa  oo  oocchhrraanněě  ppřříírrooddyy  aa  kkrraajj iinnyy  čč..  111144//11999922  SSbb..  vv  ppllaattnnéémm  zznněěnníí,,  ddáállee  
jjeenn  zzáákkoonn))..  VV  ttaabbuullccee  11..  jjssoouu  uuvveeddeennyy  rreeggiissttrroovvaannéé  VVKKPP  

ZZvvllááššttěě  cchhrr áánněěnnáá  úúzzeemmíí  --  ddllee  §§  1144  zzáákkoonnaa  čč..  111144//11999922  SSbb..,,  oo  oocchhrraanněě  ppřříírrooddyy  aa  
kkrraajj iinnyy,,  llzzee  vvyyhhlláássii tt  úúzzeemmíí  ppřříírrooddoovvěěddeecckkyy  ččii   eesstteettiicckkyy  vveellmmii   vvýýzznnaammnnáá  nneebboo  jjeeddiinneeččnnáá  zzaa  
zzvvllááššttěě  cchhrráánněěnnáá..  VV  zzáájjmmoovvéé  llookkaall ii ttěě  bbyyllyy  vvyyhhllááššeennyy  ttřřii   mmaallooppllooššnnáá  cchhrráánněěnnáá  úúzzeemmíí  ((ttaabb..22))  aa  
ppřříírrooddnníí  ppaarrkk  VVýýhhoonn..  
    

  VVKK PP  jjssoouu  kkaatteeggoorrii íí  oocchhrraannyy  ttěěcchh  ččáássttíí  ((sseeggmmeennttůů))  vvoollnnéé  kkrraajj iinnyy,,  kktteerréé  nneeddoossaahhuujj íí  
ppaarraammeettrrůů  pprroo  vvyyhhllááššeenníí  zzaa  zzvvllááššttěě  cchhrráánněěnnoouu  ččáásstt  ppřříírrooddyy  ((ttjj ..  zzvvllááššttěě  cchhrráánněěnnáá  ččáásstt  ppřříírrooddyy,,  
nnaappřř..  cchhrráánněěnnéé  úúzzeemmíí,,  nneemmůůžžee  ppooddllee  zzáákkoonnaa  bbýýtt  rreeggiissttrroovváánnaa  jjaakkoo  VVKKPP))..  DDůůlleežžii ttýýmm  
vvýýzznnaammnnýýmm  kkrraajj iinnnnýýmm  pprrvvkkeemm  vv  zzáájjmmoovvéémm  úúzzeemmíí  jjee  bbeezzppoocchhyybbyy  řřeekkaa  LLii ttaavvaa  aa  nnaa  nníí  
nnaavvaazzuujj ííccíí  nniivvaa..  II  ppřřeess  zznnaaččnněě  aannttrrooppooggeennnníí  oovvll iivvnněěnníí  ttookkuu  LLii ttaavvyy,,  ččáásstt  ppůůvvooddnníícchh  bbřřeehhoovvýýcchh  
ppoorroossttůů  ssee  zzddee  oojjeeddiinněěllee  zzaacchhoovvaallaa..  LLeessnníí  ssppoolleeččeennssttvvaa  ssee  vv  zzáájjmmoovvéé  llookkaall ii ttěě  vvyysskkyyttuujj íí  vv  
mmeennššíí  mmíířřee  aa  ppoovvěěttššiinnoouu  ttvvoořříí  rreeggiissttrroovvaannéé  VVKKPP,,  mmeezzii   rreeggiissttrroovvaannéé  VVKKPP  ppaattřříí  nnaappřř..  VVKKPP  
MMllýýnnsskkýý  ppoottookk  aa  VVKKPP  ŠŠppiiccee  ((kk..úú..  HHoossttěěrrááddkkyy--RReeššoovv))  
                  
  ZZvvllááššttěě  cchhrr áánněěnnéé  úúzzeemmíí  --  vv  zzáájjmmoovvéé  llookkaall ii ttěě  bbyylloo  vvyyhhllááššeennoo  jjeeddnnoo  mmaallooppllooššnnéé  
cchhrráánněěnnéé  úúzzeemmíí  ––  PPRR  ŠŠppiiccee..  VVeellkkooppllooššnnáá  cchhrráánněěnnáá  úúzzeemmíí  ssee  zzddee  nneennaacchháázzíí..  
  

nnáázzeevv  llookkaalliittyy    
kkaattaassttrráállnníí  

úúzzeemmíí  

kkaatteeggoorriiee  

oocchhrraannyy  
kkóódd  llookkaalliittyy  

rroozzlloohhaa  

llookkaalliittyy  

ssoouuřřaaddnniiccee  ssttřřeedduu  

llookkaalliittyy  

1166°°4455´́00´́´́vv..dd..  
ŠŠppiiccee  

ÚÚjjeezzdd  uu  BBrrnnaa,,  

HHoossttěěrrááddkkyy  

PPřříírrooddnníí  

rreezzeerrvvaaccee  
MMZZCCHHUU443377  11,,6666  hhaa  

4499°°66´́00´́´́ss..šš..  
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NNAATTUURRAA  22000000  

  VV  rráámmccii   ssmměěrrnniiccee  oo  bbiioottooppeecchh  ((HHaabbii ttaatt  DDii rreeccttiivvee  9900//4433//EEEECC))  bbyylloo  vv  JJiihhoommoorraavvsskkéémm  
kkrraajj ii   nnaavvrržžeennoo  cceellkkeemm  117799  úúzzeemmíí  ((nněěkktteerráá  aallee  ppřřeessaahhuujj ii   hhrraanniiccee  kkrraajjee))..  BByyllaa  zzddee  nnaavvrržžeennaa  
úúzzeemmíí  eevvrrooppsskkééhhoo  vvýýzznnaammuu  ((eevvrrooppsskkyy  vvýýzznnaammnnéé  llookkaall ii ttyy)),,  kktteerréé  aažž  ddoo  ddeeff iinnii ttiivvnnííhhoo  
pprroohhllááššeenníí  ppoouužžíívvaajj íí  ppřřeeddbběěžžnnoouu  oocchhrraannuu..  VV  zzáájjmmoovvéémm  úúzzeemmíí  ssee  nnaacchháázzíí  22  eevvrrooppsskkyy  
vvýýzznnaammnnéé  llookkaall ii ttyy  ––  ŠŠppiiccee  aa  SSllaavvkkoovvsskkýý  zzáámmeecckkýý  ppaarrkk  aa  aalleejjee..  ZZáákkllaaddnníí  cchhaarraakktteerriissttiikkyy  
llookkaall ii tt  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  nnáásslleedduujj ííccíí  ttaabbuullccee::  
  

nnáázzeevv  llookkaalliittyy  kkóódd  llookkaalliittyy  
bbiiooggeeooggrraaffiicckkáá  

oobbllaasstt  

nnaavvrrhhoovvaannáá  

kkaatteeggoorriiee  

oocchhrraannyy  

rroozzlloohhaa  

llookkaalliittyy  

[[hhaa]]    

ssoouuřřaaddnniiccee  

ssttřřeedduu  llookkaalliittyy  

1166°°4466´́99´́´́  vv..dd..  
ŠŠppiiccee  CCZZ00662244111122  ppaannoonnsskkáá  

PPRR  --  ppřříírrooddnníí  

rreezzeerrvvaaccee  
44,,2299  

4499°°66´́4477´́´́  ss..šš..  

1166°°5511´́5533´́´́  vv..dd..  SSllaavvkkoovvsskkýý  zzáámmeecckkýý  

ppaarrkk  aa  aalleejjee  
CCZZ00662233002255  ppaannoonnsskkáá  

PPPP  --  ppřříírrooddnníí  

ppaammááttkkaa  
2211,,2266  

4499°°99´́1100´́´́  ss..šš..  

 
 

UUSSEESS    

 V řešeném území je kromě výše uvedených stávajících chráněných prvků krajiny 
navržen i územní systém ekologické stability (dále ÚSES). Tento je dle § 3  písmene a)  
zákona č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených 
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením 
stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. V doložené situaci E.1.2.3 je znázorněn 
ÚSES tak, jak by měl být v krajině vytvořen a stabilizován, ale řada prvků tohoto systému 
nejsou ještě vytvořena, případně nemají požadované proporce a proto se může konstatovat, že 
systém zatím není funkční a měl by se dořešit.  
 Podrobnější údaje o ochraně přírody jsou uvedeny v samostatné příloze C.1.1. 
 
 
9.   Splaveninová analýza 
 

TTookk  řřeekkyy  LLii ttaavvyy  jjee  oovvll iivvnněěnn  zznnaaččnnýýmm  ppoohhyybbeemm  ssppllaavveenniinn..  JJeeddnnáá  ssee  oo  ssppllaavveenniinnyy,,  kktteerréé  
ssee  ddoo  ttookkuu  ddoossttáávvaajj íí  ppřřeeddeevvššíímm  ssmmyyvvyy  zz  ookkoollnníícchh  ppoozzeemmkkůů,,  ccoožž  ppllaattíí  zzeejjmméénnaa  pprroo  hhoorrnníí  úússeekk  
ttookkuu..  DDaallššíí  vvýýrraazznnáá  ddoottaaccee  ssppllaavveenniinn  jjee  ddáánnaa  cchhaarraakktteerreemm  ppřřííttookkůů,,  ssii ttuuoovvaannýýcchh  vv  hhoorrnníí  ččáássttii   
ppoovvooddíí,,  jjaakkoo  jjssoouu  nnaappřřííkkllaadd  SSttrraabbeenniicckkýý  ppoottookk,,  SSttřříílleecckkýý  ppoottookk,,  LLii tteennččiicckkýý  ppoottookk,,  LLoouuččnnáá,,  
HHvvěězzddll iiččkkaa  nneebboo  řřaaddaa  bbeezzeejjmmeennnnýýcchh  ppřřííttookkůů..  JJeeddnnáá  ssee  oo  ssvvooddnniiccee,,  kktteerréé  ssee  ppoo  ssrráážžkkáácchh  ssttáávvaajj íí  
nnoossiiččii   ssppllaavveenniinn  ddoo  hhllaavvnnííhhoo  ttookkuu,,  kkddee  ddoocchháázzíí  kk  zzaannááššeenníí  ppřřííččnnééhhoo  pprrooff ii lluu  aa  ssnniižžoovváánníí  
kkaappaaccii ttyy  ttookkuu..    

SSppllaavveenniinnyy  jjssoouu  ttvvoořřeennyy  ppřřeevváážžnněě  jjeemmnnoozzrrnnnnýýmm  mmaatteerriiáálleemm,,  ppíísskkyy,,  hhll íínnyy,,  jj ííllyy,,  
ss  oobbččaassnnoouu  ppřříímměěssíí  ššttěěrrkkůů  vvee  ffrraakkccii   ddoo  5500  mmmm..  MMííssttyy  jjssoouu  ppřřííttoommnnyy  vvěěttššíí  oossttrroohhrraannnnéé  bbaallvvaannyy  
ppoocchháázzeejj ííccíí  ss  rroozzppaaddllééhhoo  ooppeevvnněěnníí  ppaatt  bbřřeehhůů  aa  ddnnaa..  VVee  vvyyššššíícchh  ččáásstteecchh  ppoovvooddíí  nnaadd  řřeeššeennýýmm  
úússeekkeemm  bbyyllyy  zzjj iiššttěěnnyy  ii   ppřřii rroozzeennéé  ddnnoovvéé  ddllaažžbbyy  zz  ššttěěrrkkoovvýýcchh  ffrraakkccíí..  TTyyttoo  llookkaall ii ttyy  ssee  aallee  
pprraavviiddeellnněě  vvyysskkyyttuujj íí  aažž  oodd  ccccaa  kkmm  5500,,  tteeddyy  vvíícc  jjaakk  2200  kkmm  nnaadd  zzáájjmmoovvýýmm  úúzzeemmíímm..  JJeejj iicchh  
ttrraannssppoorrtt  ddoo  zzáájjmmoovvééhhoo  úúzzeemmíí  jjee  vvzzhhlleeddeemm  kk  cchhaarraakktteerruu  ttookkuu  aa  mmaalléémmuu  sskklloonnuu  mmiinniimmáállnníí..    
VV  zzáájjmmoovvéémm  úússeekkuu  ttookkuu,,  ii   vvee  vvýýššee  nnaavvaazzuujj ííccíímm  úússeekkuu,,  jjssoouu  ppaattrrnnéé  ččeettnnéé  bbřřeehhoovvéé  nnááttrržžee,,  kktteerréé  
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sslloouužžíí  jjaakkoo  zzddrroojj   ssppllaavveenniinn..  BBřřeehhyy  mmaajj íí  hhll iinnii ttýý,,  nneebboo  jj íílloovvii ttýý  cchhaarraakktteerr  ss  oobbččaassnnoouu  ppřříímměěssíí  
ššttěěrrkkuu  ss  ffrraakkccíí  ddoo  5500  mmmm..  TToo  ooddppoovvííddáá  ii   zzjj iiššttěěnnýýmm  sseeddiimmeennttůůmm..  VVzzhhlleeddeemm  kk  vveellkkéémmuu  zzoorrnněěnníí  
ppoovvooddíí  ssee  jjaakkoo  vvýýzznnaammnnýý  zzddrroojj   uuppllaattňňuujjee  ii   ppllooššnnáá  eerroozzee  zzeemměědděěllsskkéé  ppůůddyy..    

ZZaahhlloouubbeenníí  aa  ssttáávvaajj ííccíí  kkaappaaccii ttaa  kkoorryyttaa  ttookkuu  LLii ttaavvyy  vv  řřeeššeennéémm  úússeekkuu  aakkcceelleerruujjee  eerroozznníí  
pprroocceessyy..    PPřřeevváážžnnýýmm  zzddrroojjeemm  ssppllaavveenniinn  jjee  bbooččnníí  eerroozzee  bbřřeehhůů  ss  ppřřeevvaahhoouu  jjeemmnnoozzrrnnnnýýcchh  
mmaatteerriiáállůů..  VVýýzznnaammnnýý  jjee  ii   ppřřííssuunn  jjeemmnnoozzrrnnnnééhhoo  mmaatteerriiáálluu  zz  ppllooššnnéé  eerroozzee  oorrnnýýcchh  pplloocchh  
vv  ppoovvooddíí..  TTuuttoo  sskkuutteeččnnoosstt  llzzee  ppřřeeddppookkllááddaatt  ii   vv  ppřřííppaadděě  vvyyttvvoořřeenníí  ppřříírroodděě  bbll íízzkkééhhoo  kkoorryyttaa..    
PPooččáátteekk  ppoohhyybbuu  ddnnoovvýýcchh  ssppllaavveenniinn  ssee  ppoohhyybbuujjee  vv  rroozzmmeezzíí  pprrůůttookkůů  QQ118800DD    --  QQ3300DD,,  mmííssttyy  aažž  QQ11..    

SS  pprroobblléémmeemm  nnaaddmměěrrnnéé  eerroozzee  zzeemměědděěllsskkéé  ppůůddyy  aa  ss  ppoohhyybbeemm  ssppllaavveenniinn  vv  ttooccíícchh  aa  
ppřřeeddeevvššíímm  ssee  sseeddiimmeennttaaccíí  zzeemmnníícchh  ččáásstteeččeekk  vv  ddoollnníímm  úússeekkuu  řřeeššeennééhhoo  ttookkuu  jjee  nnuuttnnoo  ppooččííttaatt  ppřřii   
tteecchhnniicckkéémm  nnáávvrrhhuu  úúpprraavv  aa  vvzzíítt  aassppeekktt  nnaaddmměěrrnnééhhoo  zzaannááššeenníí  pprrůůttooččnnééhhoo  pprrooff ii lluu  ttookkuu  vv  ppoottaazz..  
VV  ppřřííppaadděě  nnáávvrrhhuu  iinntteennzzii ff iikkaaccee  rreetteennccee  ppoovvooddňňoovvýýcchh  pprrůůttookkůů  vvzzddoouuvváánníímm  bbyy  bbyylloo  vvhhooddnnéé  
ttvvoořřii tt  ttyyttoo  pprroossttoorryy  mmiimmoo  pprrůůttooččnnýý  pprroossttoorr  řřeekkyy..    

PPooddrroobbnněějjššíí  úúddaajjee  oo  ssppllaavveenniinnoovvéé  aannaallýýzzee  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  ssaammoossttaattnnéé  ppřříílloozzee  CC..11..22..  
  
  

10.   Hydromorfologie současného stavu 
10.1 Stručný popis současné hydromorfologie toku Litavy, základní parametry návrhu 

   Vodní tok Litava spolu se svým nejbližším okolím představuje významný krajinný 
prvek a hlavní biokoridor zemědělsky intenzivně využívané úvalové krajiny, původně typický 
svojí přirozeně širokou paletou morfologických složek a na ni vázanou poměrně vysokou 
biodiverzitou. V minulosti však byl tento krajinný prvek zcela přeměněn. V celé délce 
zájmového úseku bylo koryto toku uměle vyprofilováno a naddimenzováno, došlo k jeho 
výraznému napřímení a přeměně příbřežních zón doprovodného porostu. Z koryta a 
přiléhající poříční nivy se tak stal silně geometrizovaný, geomorfologicky i biologicky 
monotónní segment krajiny, který jen velmi těžko plní svou ekologickou i krajinotvornou 
funkci. 
  Říčku Litavu jako celek můžeme zařadit mezi nízko-energetické toky pahorkatin a 
vrchovin menší velikosti, které jsou charakteristické přirozeně nízkou  energií proudění  a 
výrazně křivolakým vedením trasy koryta ve střední a spodní části, v plošně rozsáhlých 
pokryvech povodňových hlín. Tyto vodní toky najdeme typicky v úvalech, kde vývoj jejich 
křivolakosti nebyl přirozeně omezen. Zároveň však byly tyto vodní toky jako první výrazně 
ovlivňovány, regulovány a  přetvářeny lidmi, neboť odjakživa tvoří páteřní linie intenzivně 
zemědělsky využívaných oblastí. Zájmový úsek Litavy představuje typickou výústní trať výše 
popsaného morfotypu.  

 V současné době stav niv odpovídá stupni D a E, který odpovídá „poškozenému stavu 
a zničenému stavu“. Důvodem špatného stavu toku a nivy Litavy je napřímené a zahloubené 
koryto, které ve zvýšené míře odvodňuje okolní nivu. Zaústěním plošné systematické drenáže 
pozemků v návaznosti na zvýšenou kapacitu koryta urychluje odtok ze záplavového území a 
snižuje jeho retenci. Tok je částečně ohrázován. Přilehlá niva je využita pro zemědělskou 
výrobu. Niva je z větší části zorněna. Vzhledem k vysokému stupni zemědělského 
hospodářského využití krajiny je retenční schopnost daného území snížena.  

Na základě analýzy vzdutých úseků a migrační prostupnosti příčných objektů v korytě byly 
v řešeném úseku toku zjištěny 2 příčné objekty. Analýza migrační prostupnosti byla 
stanovena na základě vyhodnocení výšky, typu stavby, přítomnosti a typu rybího přechodu. 
Oba objekty jsou migračně nepropustné. 
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   SOUČASNÝ STAV HYDROMORFOLOGIE TOKU LITAVY 

 
 
10.2 Stručný popis současné hydromorfologie nivy Litavy  

 
V současné době je dle této studie „Projekt Svratka“ stav nivy toku Litavy  ve  stupni 

D až E – poškozený až zničený stav. Důvodem  špatného  stavu  nivy i  toku Litavy  je 
napřímené a zahloubené koryto, které ve zvýšené míře odvodňuje okolní nivu. Zaústěním  
plošné  systematické  drenáže  pozemků  v  návaznosti  na  zvýšenou  kapacitu  koryta 
urychluje  odtok  ze  záplavového  území  a  snižuje  jeho  retenci.  Celý tok je  z více  než  
50% ohrázován, v řešeném úseku pak prakticky v celé délce.  Přilehlá niva  je využita pro 
intenzivní velkoplošnou zemědělskou výrobu. Niva je v zájmové oblasti zorněna, v celém 
povodí pak orná půda dominuje. Vzhledem  k  vysokému  stupni  zemědělského  
hospodářského  využití  krajiny  je  retenční schopnost daného území významně snížena.  

Procenticky vyjádřený současný stav nivy dle analýzy studie (Projekt Svratka) je 
znázorněn v grafu na následující straně, přičemž stav nivy přirozeně přírodní představuje 
100%. Z grafu je patrné, že stav nivy je velmi podprůměrný a její schopnost retardovat 
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povodňové průtoky a zpomalovat odtoky z povodí je minimální. Celkové uspořádání toku, 
jeho trasa a ohrázování, nekomunikuje s přilehlým územím nivy toku a to jak z pohledu 
hydrologie, tak i z pohledu možného biologického rozvoje území. Absence většího plošného 
zatravnění a zalesnění nivy, absence souvislých liniových společenstev břehových porostů 
atp. musí mít negativní dopad na bio-diverzitu území a na odtokové poměry z povodí.  

  
  

       SOUČASNÝ STAV HYDROMORFOLOGIE NIVY LITAVY 

  

V rámci studie proveditelnosti budou v celém řešeném úseku toku a nivy navržena 
přírodě blízká protipovodňová opatření, bude navržena obnova rozlivu do nivy. Bude 
obnovena přirozená hydromorfologie a retenční kapacita toku a nivy. V intravilánech bude 
tok zkapacitněn složeným profilem a navržena stěhovavá kyneta toku. Dále bude navrženo 
migrační zprůchodnění obou jezů.  

Podrobnější údaje o hydromorfologii toku a nivy jsou uvedeny v samostatné příloze 
C.1.2 
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1111..        ÚÚzzeemmnníí  pplláánnyy  aa  ppootteenncciiáállnněě  ddoottččeennéé  zzáájj mmyy  
1111..11    ÚÚzzeemmnníí  pplláánnyy    
  
  PPooddkkllaaddyy  zz  úúzzeemmnníícchh  pplláánnůů  ((ddáállee  ÚÚPP))  bbyyllyy  zzíísskkáávváánnyy  nnaa  ssaammoottnnýýcchh  oobbccíícchh  aa  nnaa  
wweebboovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh..    
OObbeecc  ÚÚjjeezzdd  uu  BBrrnnaa  ::    jjee  vvyypprraaccoovváánn  nnoovvýý  úúzzeemmnníí  pplláánn  vv  0033..22001122  
OObbeecc  HHoossttěěrrááddkkyy--RReeššoovv  ::    jjee  vvyypprraaccoovváánn  nnoovvýý  úúzzeemmnníí  pplláánn  aa  vv  1111..22001122  bbyy  mměělloo  ddoojj íítt  kk  jjeehhoo  
sscchhvvaalloovváánníí  
OObbeecc  ŠŠaarraattiiccee  ::    vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  jjee  zzpprraaccoovváávváánn  nnoovvýý  ÚÚPP  
OObbeecc  ZZbbýýššoovv  ::    jjee  vvyypprraaccoovváánnaa  úúzzeemmnníí  ssttuuddiiee  aa  ss  nnoovvýýmm  úúzzeemmnníímm  pplláánneemm  ssee  uuvvaažžuujjee  aažž  ppoo  
ddookkoonnččeenníí  kkoommpplleexxnníícchh  ppoozzeemmkkoovvýýcchh  úúpprraavv,,  kktteerréé  bbyy  mměěllyy  bbýýtt  zzaahháájjeennyy  vv  rr..22001144  
OObbeecc  HHrruušškkyy  ::    jjee  vvyypprraaccoovváánn  ssttaarrššííhhoo  ddaattaa  aa  zzaattíímm  ssee  nneeuuvvaažžuujjee  ss  jjeehhoo  aakkttuuaall iizzaaccíí  
OObbeecc  VVáážžaannyy  nnaadd  LLii ttaavvoouu  ::    jjee  vvyypprraaccoovváánn  vv  rrooccee  22000066  aa  ssee  zzaahháájjeenníímm  aakkttuuaall iizzaaccee  ssee  ppooččííttáá  
vv  rr..22001144  
MMěěssttoo  SSllaavvkkoovv  uu  BBrrnnaa  ::    jjee  vvyypprraaccoovváánn  nnoovvýý  úúzzeemmnníí  pplláánn  vv  0099..22001100  
  

PPlláánnoovvaannéé  zzáámměěrryy  ddllee  ÚÚPP  ssee  vvee  vvěěttššiinněě  ppřřííppaaddůů  ddoottýýkkaajj íí  ssppííšš  iinnttrraavvii lláánnůů  oobbccíí..  MMeezzii   
vvýýzznnaammnnéé  pplláánnoovvaannéé  ssttaavvbbyy  iinnffrraassttrruukkttuurryy  úúzzeemmíí,,  kktteerráá  bbyy  mměěll yy  vvll iivv  nnaa  PPBBPPPPOO  vv  řřeeššeennéémm  
úúzzeemmíí,,  jjssoouu  ppřřeelloožžkkyy  ssii llnniiccee  II II//441166  aa  žžeelleezznniiččnníí  ttrraattěě  ss  nnoovvoouu  ttrraassoouu  BBrrnnoo--HHooddoonníínn..  TTyyttoo  
kkoommuunniikkaaččnníí  ttrraassyy  zzaassaahhuujj íí  ddoo  iinnuunnddaaččnnííhhoo  úúzzeemmíí  LLii ttaavvyy  aa  mmoohhoouu  mmíítt  vvýýzznnaammnnýý  vvll iivv  nnaa  
ooddttookk  vvooddyy  zz  úúzzeemmíí  aa  nnaa  mmoožžnnéé  vvyyuužžii ttíí  úúzzeemmíí  kk  rreettaarrddaaccii   ppoovvooddňňoovvýýcchh  pprrůůttookkůů..    
  
1111..22    KK oommpplleexxnníí  ppoozzeemmkkoovvéé  úúpprr aavvyy  
  
  VV  cceelléémm  řřeeššeennéémm  úúzzeemmíí  bbyyllyy  kkoommpplleexxnníí  ppoozzeemmkkoovvéé  úúpprraavvyy  pprroovveeddeennyy  nnaa  kkaattaassttrreecchh    
VVáážžaannyy  nnaadd  LLii ttaavvoouu  aa  vvee  SSllaavvkkoovvěě  uu  BBrrnnaa..  NNaa  oossttaattnníícchh  kkaattaassttrreecchh  jjssoouu  zzaahháájjeennyy  nneebboo  ssee  
zzaattíímm  ss  ttěěmmii ttoo  úúpprraavvaammii   nneeuuvvaažžuujjee    
  
OObbeecc  ÚÚjjeezzdd  uu  BBrrnnaa  ::    vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  ssee  zzpprraaccoovváávvaajj íí  aa  uukkoonnččeenníí  ssee  pplláánnuujjee  0011..22001133  
OObbeecc  HHoossttěěrrááddkkyy--RReeššoovv  ::    bbyyllyy  zzaahháájjeennyy  vv  0055..22001122  
OObbeecc  ŠŠaarraattiiccee  ::    nneejjssoouu  vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  vv  pplláánnuu  
OObbeecc  ZZbbýýššoovv  ::    ppřřeeddppookkllaadd  zzaahháájjeenníí  jjee  rr..22001144  
OObbeecc  HHrruušškkyy  ::    jjee  zzaažžááddáánnoo  aa  ččeekkáá  ssee  nnaa  zzaahháájjeenníí  
OObbeecc  VVáážžaannyy  nnaadd  LLii ttaavvoouu  ::    pprroovveeddeennyy  vv  rr..  22000077  
MMěěssttoo  SSllaavvkkoovv  uu  BBrrnnaa  ::    nneenníí  zznnáámmoo,,  jjeessttll ii   bbuuddoouu  řřeeššeennyy  aa  kkddyy  
    
  
1111..33    PPootteenncciiáállnněě  ddoottččeennéé  oorr ggaanniizzaaccee  
  
  VV  rráámmccii   11..ččáássttii   řřeeššeenníí  ppřřeeddkkllááddaannéé  ssttuuddiiee  bbyyllyy  oosslloovveennii   ppootteenncciiáállnníí  sspprráávvccii     
iinnžžeennýýrrsskkýýcchh  ssííttíí,,  kktteeřříí  zzaassllaall ii   pprrůůbběěhhyy  ssvvýýcchh  zzaařříízzeenníí  aa  ttoo  jjaakk  ppooddzzeemmnníícchh  ttaakk  ii   nnaaddzzeemmnníícchh  
vveeddeenníí..  VV  zzáájjmmoovvéémm  úúzzeemmíí  ssee  nnaacchháázzíí  řřaaddaa  vvýýzznnaammnnýýcchh  ppřřiivvaadděěččůů  aa  vveeddeenníí..  PPřřeeddeevvššíímm  
eell ..vveeddeenníí  jjee  zzddee  zzaassttoouuppeennoo  rroozzvvooddyy  VVVVNN,,  VVNN  aa  NNNN,,  aallee  ddáá  ssee  ppřřeeddppookkllááddaatt,,  žžee  nneebbuuddoouu  mmíítt  
vvýýzznnaammnnýý  vvll iivv  nnaa  PPBBPPPPOO  nnaa  LLii ttaavvěě..  VV  úúzzeemmíí  ssee  nnaacchháázzeejj íí  vvooddoovvooddnníí  ppřřiivvaadděěččee  aa  rroozzvvooddyy,,  
ppooddzzeemmnníí  vveeddeenníí  ppllyynnoovvooddůů  aa  kkaannaall iizzaaccee..  ZZaakkrreesslleenníí  ssttáávvaajj ííccíícchh  iinnžžeennýýrrsskkýýcchh  ssííttíí  jjee  ddoolloožžeennoo  
vv  ppřříílloozzee  EE..11..22..44,,  sseezznnaamm  oosslloovveennýýcchh  sspprráávvccůů  ssííttíí  jjee  ppaakk  uuvveeddeenn  vv  ppřříílloozzee  DD..11..22..    
  DDáállee  ssee  ddáá  ppřřeeddppookkllááddaatt,,  žžee  nnaavvrrhhoovvaannýýmmii   zzáássaahhyy  bbuuddoouu  ddoottččeennyy  zzeemměědděěllsskkéé  
ppooddnniikkyy,,  kktteerréé  oobbhhoossppooddaařřuujj íí  ppoozzeemmkkyy  ppřřii lleehhlléé  kk  LLii ttaavvěě,,  ii   kkddyyžž  nneejjssoouu  vvěěttššiinnoouu  vvllaassttnnííkkyy  
ppůůddyy,,  aallee  mmaajj íí  ss  vvllaassttnnííkkyy  ssmmlloouuvvyy  nnaa  ddlloouuhhooddoobbéé  pprroonnáájjmmyy..  



  

  
AAggPPOOLL  ss..rr..oo..                                                                                          LLii ttaavvaa  II II --  ppřříírroodděě  bbll íízzkkáá  PPPPOO  aa  oobbnnoovvaa  ppřřii rroozzeennéé  
OOlloommoouucc,,  JJuunnggmmaannnnoovvaa  1122                                                                                                                                  hhyyddrroommoorrffoollooggiiee  aa  rreetteennččnníí  kkaappaaccii ttyy  ttookkuu  aa  nniivvyy  vv  úússeekkuu  
ŠŠIINNDDLLAARR  ss..rr..oo                                                                                                                                                                        řř..kkmm  1166,,00  ((ÚÚjjeezzdd  uu  BBrrnnaa))  aažž  řř..kkmm  2244,,00  ((SSllaavvkkoovv  uu  BBrrnnaa))  
HHrraaddeecc  KKrráálloovvéé,,  NNaa  BBrrnněě  337722//22aa                                                                                            

--  2200  -- 

  OObbeeccnněě  bbuuddoouu  ddoottččeennyy  ii   jjeeddnnoottll iivvéé  oobbccee,,  nnaa  jjeejj iicchhžž  kkaattaassttrruu  ssee  zzáássaahhyy  bbuuddoouu  
rreeaall iizzoovvaatt  aa  ttěěmmii ttoo  bbuuddoouu  jj iissttěě  ddoottččeennyy  nneejjeennoomm  vvllaassttnniicckkéé  ppaarrcceellyy,,  aallee  ii   zzaařříízzeenníí,,  kktteerráá  zzddee  
oobbccee  vvyybbuuddoovvaallaa,,  jjaakkoo  nnaappřř..  ccyykklloosstteezzkkyy,,  ČČOOVV  ss  kkaannaall iizzaacceemmii ,,  mmííssttnníí  kkoommuunniikkaaccee  aa  ppoollnníí  
cceessttyy  aattpp..  PPřřeeddppookkllááddáá  ssee,,  žžee  bbuuddoouu  ddoottččeennii   ii   vvllaassttnnííccii   aa  sspprráávvccii   ssii llnniiččnníí  ssííttěě,,  ttoo  jjee  ŘŘeeddii tteellssttvvíí  
ssii llnniicc  aa  ddáállnniicc  aa  SSpprráávvaa  ssii llnniicc  jj iihhoommoorraavvsskkééhhoo  kkrraajjee..  RRoozzssaahh  ddoottččeenníí  ssee  vvššaakk  vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  
nneeddáá  ppřřeessnněě  ssttaannoovvii tt..  
  
1111..44    VVllaassttnnííccii   ppoozzeemmkkůů  zzáájj mmoovvééhhoo  úúzzeemmíí  
  
  VVllaassttnniicckkéé  vvzzttaahhyy  bbyyllyy  zzjj iiššťťoovváánnyy  nnaa  kkaattaassttrruu  nneemmoovvii ttoossttíí  aa  ttoo  pprroo  úúzzeemmíí  
ppootteenncciiáállnníícchh  zzáássaahhůů,,  řřeeššeennýýcchh  ttoouuttoo  ssttuuddii íí..  VV  ddoolloožžeennéé  ssii ttuuaaccii   ––  ppřříílloohhaa  EE..11..22..55  jjssoouu  
zznnáázzoorrnněěnnyy  pplloocchhyy,,  kkddee  jjee  ssttááttnníí  aa  oobbeeccnníí  ppůůddaa,,  oossttaattnníí  pplloocchhyy  ppaakk  ppaattřříí  ssoouukkrroommýýmm  oossoobbáámm  
ččii   ssuubbjjeekkttůůmm..  SSeezznnaamm  vvllaassttnnííkkůů,,  kktteeřříí  bbyy  mmoohhllyy  bbýýtt  ddoottččeennii   ssttaavvbbaammii   úúpprraavvyy  ttookkuu  LLii ttaavvyy  aa  
jjeejj íí  nniivvyy  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  ttaabbuullkkáácchh  ppřříílloohhyy  DD..11..11  
  
1122..        ZZáávvěěrr   

ZZ  aannaallýýzzyy  ssoouuččaassnnééhhoo  ssttaavvuu  vvyyppllýývváá,,  žžee  ttookk  LLii ttaavvaa  aa  jjeejj íí  nniivvaa  jjee  zz  ppoohhlleedduu  ssoouuččaassnnééhhoo  
nnááhhlleedduu  nnaa  kkoommpplleexxnníí  řřeeššeenníí  ooddttookkoovvýýcchh  ppoomměěrrůů  vvee  vveellmmii   ššppaattnnéémm  ssttaavvuu  aa  zz  ppoohhlleedduu  ttookkůů  
vv  cceelléémm  ppoovvooddíí  SSvvrraattkkyy  aa  vvzzhhlleeddeemm  kk  vveell iikkoossttii   ppoovvooddíí  LLii ttaavvyy  jjee  ttoo  ttookk,,  uu  kktteerrééhhoo  bbyy  ssee  
pprriioorrii ttnněě  mměěll yy  řřeeššii tt  ppřříírroodděě  bbll íízzkkáá  pprroottiippoovvooddňňoovváá  ooppaattřřeenníí,,  kktteerráá  kkrroomměě  jj iinnééhhoo  ppoovveeddoouu  
kk  řřeeššeenníí  ppoovvooddňňoovvéé  ssii ttuuaaccee  nneejjeennoomm  vv  ppoovvooddíí  LLii ttaavvyy,,  aallee  ppřřeeddeevvššíímm  vv  cceelléémm  úúzzeemmíí  ppoovvooddíí  
SSvvrraattkkyy,,  lleežžííccíímm  nnaa  jj iihh  oodd  ssoouuttookkuu  SSvvrraattkkyy  ss  LLii ttaavvoouu..  

VV  rráámmccii     ttééttoo  ččáássttii   ssttuuddiiee  bbyyll   vvyyhhooddnnoocceenn  ssoouuččaassnnýý  ssttaavv      hhyyddrroommoorrffoollooggiiee    ttookkuu  
LLii ttaavvyy  aa    nniivvyy  vv  kkoonntteexxttuu    ppřříírroodděě    bbll íízzkkýýcchh    pprroottiippoovvooddňňoovvýýcchh    ooppaattřřeenníí..  VV  ppřřííppaadděě    rreeaall iizzaaccee  
nnaavvrržžeennýýcchh    ooppaattřřeenníí    aa    ppookkuudd    bbuuddoouu    rreeaall iizzoovváánnaa    vv  ssoouullaadduu    ss  nnaavvrržžeennýýmmii     pprroojjeekkttoovvýýmmii  
ppaarraammeettrryy,,  zzaarruuččeenněě  ddoojjddee  kk  zzaajj iiššttěěnníí  pprroottiippoovvooddňňoovváá  oocchhrraannyy  ppřřii   ddoossaažžeenníí  ddoobbrrééhhoo  
hhyyddrroommoorrffoollooggiicckkééhhoo  ssttaavvuu  ttookkuu..      

    RReeáállnnýý  vvzzhhlleedd  řřííččnnííhhoo  kkoorriiddoorruu  zzáájjmmoovvééhhoo  úússeekkuu  LLii ttaavvyy  ttaakk,,  jjaakk  bbyy  vvyyppaaddaall   vvee  ssvvéémm  
zzcceellaa  ppřřii rroozzeennéémm  ssttaavvuu  bbeezz  zzáássaahhůů  ččlloovvěěkkaa,,  mmůůžžeemmee  ppoouuzzee  ooddhhaaddoovvaatt..  PPrroovveeddeennáá  aannaallýýzzaa  
pprroottoo  ppoouuzzee  sshhrrnnuujjee  ppoozznnaattkkyy  aa  ttyyppiicckkéé  cchhaarraakktteerriissttiikkyy  ttyyppoollooggiicckkyy  ppooddoobbnnýýcchh  řřííččnníícchh  
kkoorriiddoorrůů..  TTyy  bbyyllyy  ssttaannoovveennyy  nnaa  zzáákkllaadděě  zznnáámmýýcchh  ččii   ss  vveellkkoouu  pprraavvdděěppooddoobbnnoossttíí  
ppřřeeddppookkllááddaannýýcchh  ookkrraajjoovvýýcchh  ppooddmmíínneekk  aa  cchhaarraakktteerriissttiikk  ooddeeččtteennýýcchh  zz  rreeffeerreennččnníícchh  úússeekkůů  
ttookkůů,,  uu  kktteerrýýcchh  ssee  ppřřeeddppookkllááddáá  rreellaattiivvnněě  ppřřii rroozzeennáá  zzaacchhoovvaalloosstt  vv  ddoobběě  vvzznniikkuu  ppoouužžii ttýýcchh  
hhiissttoorriicckkýýcchh  mmaappoovvýýcchh  ppooddkkllaaddůů..    

ZZaacchhoovváánníí  vvíícceemméénněě  kkoonnssttaannttnnííhhoo  cceellkkoovvééhhoo  cchhaarraakktteerruu  řřííččnnííhhoo  kkoorriiddoorruu  uu  ttookkuu,,  kktteerrýý  
jjee  bbll íízzkkýý  ddyynnaammiicckkéé  rroovvnnoovváázzee,,  jjee  rreeáállnněě  uuddrržžii tteellnnéé  ppoo  ddlloouuhhoouu  ddoobbuu..  TToo  ppllaattíí  ii   vv  ppřřííppaadděě  
ttookkuu  pprroottéékkaajj ííccííhhoo  iinntteennzziivvnněě  zzeemměědděěllsskkyy  vvyyuužžíívvaannoouu  kkrraajj iinnoouu,,  jjaakk  uukkaazzuujj íí  vv  rráámmccii   ČČRR  zzaattíímm  
bboohhuužžeell   ppoouuzzee  oojjeeddiinněělléé  ppřřííkkllaaddyy..    

PPrroo  zzlleeppššeenníí  ppooddmmíínneekk  ooddttookkůů  bbyy  ssee  mměělloo  uuvvaažžoovvaatt  ii   ssee  zzáássaahhyy  vv  ppllooššee  ppoovvooddíí,,  kktteerréé  
bbyy  vveeddllyy  kk  mmiinniimmaall iizzaaccii   vvooddnníí  eerroozzee  aa  ttíímm  oommeezzeenníí  ttrraannssppoorrttuu  ssppllaavveenniinn  ddoo  vvooddnníícchh  ttookkůů,,  
ppoottaažžmmoo  ddoo  řřeeššeennééhhoo  rroovviinnaattééhhoo  úússeekkuu  LLii ttaavvyy  ssee  vvššeemmii   ddůůsslleeddkkyy,,  ssppoojjeennýýmmii   ss  ttíímmttoo  jjeevveemm..  
VVzzhhlleeddeemm  kk  vveell iikkoossttii   ppoovvooddíí  vvššaakk  nneenníí  ppřřeeddppookkllaadd,,  žžee  bbyy  ssee  vvyyřřeeššii ll   tteennttoo  nneeggaattiivvnníí  ssttaavv  
ookkaammžžii ttěě,,  aallee  mměělloo  bbyy  ssee  uuvvaažžoovvaatt  ss  pprroottiieerroozznníímm  ooppaattřřeenníímm  aalleessppooňň  nnaa  nneejjoohhrroožžeenněějjššíícchh  
llookkaall ii ttáácchh..  
  


