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2.1.b.  Přírodě blízká opatření, rozliv do krajiny 

 
V prevenci proti povodním je třeba přistoupit k realizaci vhodného mixu technických a přírodě 

blízkých opatření. Před menšími povodněmi nás mohou přírodě blízká opatření ochránit. Před 

extrémními povodněmi se bez technických opatření chránit nedovedeme.    

 

Přírodě blízká opatření si kladou za cíl zpomalit odtok vody z krajiny, popř. ji zcela zadržet, 
povrchový odtok přeměnit na podpovrchový, využívají přirozenějších procesů. Z hlediska kvantifikace 
přírodě blízkých opatření na snížení kulminačního průtoku v obci X je problematika značně náročná a 
v čase se měnící (retenční schopnost shodného lesa je jiná dnes a jiná za 30 let).  

 
a) Rozliv do krajiny 

 

Na území ORP nastává rozliv do krajiny u větších toků (Vltava, Malše) po vtoku do 

českobudějovické pánve (viz situace záplavových území na území ORP).  

 

 

 
Obr.26. - Vyhlášená záplavová území na území ORP 
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Vzhledem k umístění toků v silně urbanizovaném území  není v území kapacita k návrhu nových 

ploch určených k rozlivu.  Na základě matematického a fyzikálního modelování se retenční kapacita 

nivy pohybuje od 0,5% objemu povodňové vlny pro přirozené nivy po 10 % objemu povodňové vlny 

pro intenzivně obdělávané nivy na 10 km délky (dáno hladinou podzemní vody). Transformační 

účinek rozlivu jednotlivých toků lze podrobně zkoumat na základě nejlépe 2D matematického modelu 

záplavového území toku. Jeho sestavení a ověření účinnosti rozlivu je nad rámec této koncepce. 

Místem vhodným k opětovnému rozlévání vody je pravobřežní území Vltavy mezi Českými 

Budějovicemi a Českým Vrbnem. Zde byla řeka v 60. letech minulého století ohrázována 

(oboustranně) a byly celkem zbytečně chráněny zemědělské pozemky vhodné k rozlivu vody. Dnes je 

již území za levobřežní hrází částečně zastavěno. Území za pravobřežní hrází by i dnes bylo možné 

řízeně zaplavovat. V rámci stávající hráze by byl proveden nápustný i výpustný objekt. Území je i dnes 

zaplavováno při Q100, pomocí nápustného objektu by bylo možné do území rozlévat i nižší povodně.  

 

b) Oblasti s urychleným odtokem 

 

Oblasti s urychleným odtokem (kde rychlost odtoku je primárně funkcí sklonu území) je řešena 

v oddíle 1.c.. Zásadně se jedná o přírodě blízká opatření. 

 

c) Plošná retence 

 

Souvisí zejména se skladbou povrchu území ORP. Z hlediska zastoupení druhu povrchu je 

zásadní především hospodaření na zemědělské půdě, která je zastoupena celkem 56,46 % z celkové 

plochy zájmové oblasti. Plošná retence pak je schopností povrchu terénu v oblasti zadržovat vodu 

v rámci své propustné struktury i detailu členění odtokových ploch. Mění se zásadně v čase a to spíše 

negativním způsobem rozšiřováním zastavěných ploch na jedné straně a spíše zhoršováním 

obhospodařování ploch nezastavěných – převážně zemědělských. 

Koncepce nemůže v řešení plošné retence nic než poukázat na obecné nepříznivé jevy v dané 

problematice za posledních několik desetiletí, které jsou doprovodem asi nezbytného společenského 

vývoje v dané oblasti. Některé jevy lze však eliminovat, a to spíše opatřením organizačním než 

technickým. 

Ke zhoršení obhospodařování co do vodní retence dochází především u zemědělsky 

využívaných ploch.  Prvním zásadním zhoršením bylo plošné a nikoli selektivní odstraňování mezí a 

remízků v 50. letech při kolektivizaci zemědělství. I když z hlediska racionalizace k určitému zcelování 

pozemků by nutně v čase určitě došlo, politickým zadáním byly nevratně odstraněny i meze a 

remízky, které byly nejenom majetkovými hranicemi, ale přerušovaly i plošný odtok z pozemků , měly 

protierozní účinek a podporovaly plošný však ve směrově předurčených brázdách. Nepřerušovanou 

drahou odtoku došlo často k erozi humózní vrstvy půdního profilu, splachu jemných částic do dolních 

terénních poloh s následným utěsněním zajílováním povrchu a rozvojem zamokření. V horních 

partiích naopak horizont zeskeletovatěl a stal se tak méně úrodným. Problémem přetrvávajícím do 

současnosti je často provádění směru orby ne vrstevnicově pro podporu vsaku, nýbrž z hlediska tvaru 

pozemku „co nejsnadněji a nejrychleji“ i např. spádnicově. 
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K negativům vývoje pro vodu pohltivé půdní struktury z posledních let patří určitě např.: 

- masivní až téměř výhradní použití chemických namísto statkářských hnojiv 

- používání stále těžší obdělávací techniky a „utlučení“ půdní vrstvy 

- ekonomicky výhodný osev (př. řepka, kukuřice) jde zpravidla proti typu osevu 

  ploch, který zlepšuje či alespoň udržuje vhodnou půdní strukturu    

  (př. pícniny) 

- zaorávka slámy do půdy je postupně opouštěna, sláma je využívána jiným 

  způsobem (např. bioplynové stanice) 

 

Z hlediska skladby půdního krytu v území ORP je žádoucí nárůst procentního zastoupení lesů a 

trvale zatravněných ploch na úkor zemědělské půdy. Vzhledem k soukromému vlastnictví pozemků 

lze  změnu typu pokryvu očekávat pouze na základě ekonomicky výhodné nabídky soukromým 

vlastníkům pozemků.   


