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Řešené území: cca 72 km2 – povodí Klabavy po profil nad zástavbou obce Strašice
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Řešené území:

cca 19 % 

celého 

povodí Klabavy
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Povodňový režim

- povodeň 5/1872 …… 5/1978, 7/1980, 7/1981, 6/1995, 8/2002, 5/2006, 6/2013

- převládá letní režim povodní

- možnost vyhodnocení dat Lokálního varovného povodňového systému 

Plzeňského kraje 

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Definování hydrografické sítě povodí

- vodní toky podle geodatabáze ZABAGED 

- odtokové linie podle zpracování terénu DMR 5G

- plošné odvodnění území

- odvodnění cestní sítě 

Plošné odvodnění území podle porostních map lesů
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Definování hydrografické sítě povodí

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Příklad trasování odvodňovacích příkopů podle 

odtokových linií z terénu DMR 5G
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Definování hydrografické sítě povodí

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Odtokové linie generované podle DMR 5G 

nezachycují odtok vody v propustcích a pod 

mosty (nutno zohlednit při posuzování  

hydrografické sítě)
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Definování hydrografické sítě povodí

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Plošné odvodnění území

zakreslené podle porostní mapy 

lesů, generovaných odtokových 

linií (napřímené a zahloubené), 

terénního šetření a ortofotomap 

(v bezlesí)
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Odtokové charakteristiky plochy povodí

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Konsolidovaná vrstva ekosystémů (CzechGlobe a AOPK ČR)
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Konsolidovaná vrstva ekosystémů

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Širší typy ekosystémů (tučně)                          
a základní kategorie ekosystémů % %

Lesní ekosystémy 91,41

Hospodářské lesy jehličnaté 79,16

Hospodářské lesy smíšené 1,56

Smrčiny 5,06

Bučiny 3,73

Lužní a mokřadní lesy 1,13

Suché bory 0,35

Rašelinné lesy 0,12

Přírodní křoviny 0,12

Doubravy a dubohabřiny 0,10

Nepůvodní křoviny 0,07

Suťové lesy 0,01

Travinné ekosystémy 5,34

Mezofilní louky 2,80

Hospodářské louky 1,49

Aluviální a vlhké louky 0,91

Vřesoviště 0,13

Vodní ekosystémy 1,87

Makrofytní vegetace stojatých vod 1,58

Vodní toky přírodní 0,27

Rybníky a nádrže 0,03

Mokřady 1,08

Mokřady a pobřežní vegetace 0,93

Rašeliniště a prameniště 0,13

Bažina, močál 0,01

Území bez vegetace 0,16

Skály, sutě 0,11

Skály, lomy (umělé) 0,04

Urbánní systémy 0,14

Nesouvislá městská zástavba 0,08

Dopravní síť 0,05

Průmyslové a obchodní jednotky 0,01

Zemědělské ekosystémy 0,01

Orná půda 0,01

Celkem zájmové povodí 100,00 100,00

Procentuální zastoupení v zájmovém povodí :
Odtokové charakteristiky plochy povodí
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Mapa ekologických řad 

ovlivněných vodou 

podle lesnické 

typologie

- zvektorizováno 

zpracovatelem z 

WMS portálu ÚHUL

- podklad pro 

zhodnocení 

přirozeného 

dlouhodobého 

vodního režimu půd

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Hydrický režim

povodí
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Hydrický režim 

povodí

Mapa ekologických řad podle lesnické typologie východně od Hořejšího 

Padrťského rybníka znázorňuje přirozený dlouhodobý vodní režim v 

území.

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Vytvoření hydrologického modelu

Hydrologický model HEC-HMS 4.0

- uzávěrový profil Klabava – Strašice (před náhonem na Hájkův mlýn), data ČHMÚ

- srážkoměrná stanice Borovno – Míšov  …. N-leté 1-denní srážky v mm: P 5 = 59,0; P 

10 = 69,8; P 20 = 81,0; P 50 = 94,8; P 100 = 105,6

- rozdělení povodí na subpovodí, určení parametrů povodí (sklonitost, CN, nejdelší 

údolnice), parametrů toků (pro postup vlny korytem) a nádrží (podle manipulačních 

řádů), při kalibraci modelu na Q 100 byl rovnoměrně korigován retenční koeficient R

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Vytvoření hydrologického modelu

- rozdělení zájmového povodí na dílčí povodí Dílčí 
povodí

Plocha 
(km2) Vymezení

KL_1a 8,74

Klabava přes obtokovou strouhu po profil 
pod Hořejším Padrťským rybníkem

KL_1b 1,26

Klabava přes obtokovou strouhu po profil 
pod Dolejším Padrťským rybníkem

KL_2 8,02

přítoky Klabavy po hráz Hořejšího 
Padrťského rybníka bez napojení na 
obtokovou strouhu

KL_3 2,47

přítoky Klabavy po hráz Dolejšího 
Padrťského rybníka bez napojení na 
obtokovou strouhu

KL_4 13,10

Klabava od výpustě Dolejšího Padrťského 
rybníka po ústí Třítrubeckého potoka

KL_5 6,12

Klabava od soutoku s Třítrubeckým 
potokem po závěrový profil zájmového 
povodí nad náhonem k Hájkovu mlýnu

VO_1 7,24

Voložný potok po ústí do Třítrubeckého 
potoka

TT_1 3,92

Třítrubecký potok po soutok s Voložným 
potokem 

TT_2 7,81

Třítrubecký potok od soutoku s Voložným 
potokem po soutok s Rezervou

TT_3 0,87

Třítrubecký potok od ústí  Rezervy po 
soutok s Klabavou

RE_1 5,32

Rezerva po soutok s pravostranným 
bezejmenným přítokem přitékajícím 
směrem od lokality Bártův dub

RE_2 7,25 Rezerva po ústí do Třítrubeckého potoka

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Vytvoření hydrologického modelu

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Vytvoření hydrologického modelu

- možný vícedenní charakter příčinných srážek zohledněn vysokou nasycenností povodí 

(parametr retence CN III)
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VD Amerika – TPV100 (ČHMÚ)

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

povodí jen o cca 5 km2 menší než zájmové povodí studie

Vytvoření hydrologického modelu

- poměrně dobrá shoda tvaru vlny v závěrovém profilu s vlnou pro profil zvažovaného VD
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Návrhy opatření pro zvýšení retence:

1. Opatření na vodních tocích (OPVT)

2. Opatření na vodních nádržích (OPVN)

3. Opatření na melioracích (OPME)

4. Opatření na cestní síti (OPCS)

5. Opatření na způsobech lesního hospodaření (OPLH)

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Opatření na vodních tocích:

OPVT 1 - Revitalizace Voložného potoka

OPVT 2 - Revitalizace obtokového koryta 

Padrťských rybníků

OPVT 3 - Revitalizace Klabavy pod 

Dolejším Padrťským rybníkem

OPVT 4 - Revitalizace odvodňovacího 

příkopu podél silnice

u Dolejšího Padrťského rybníka

OPVT 5 - Revitalizace toků jihovýchodně od

Hořejšího Padrťského rybníka

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Revitalizace Voložného potoka by měla napravit nevhodný zásah od správce toku  ve formě prohrábky a 

zkapacitnění koryta u většiny délky toku. Charakter odtokového režimu, kdy se Voložný potok za menších průtoků 

ztrácel do hrubých sutí vyplňujících údolní dno, byl totiž vyhodnocen jako vada. Určité zamokření údolí navíc 

odpovídá přirozenému výskytu podmáčených a rašelinných smrčin.

Opatření na vodních tocích:

OPVT 1 - Revitalizace Voložného potoka

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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„Kamenný ledovec je útvar připomínající ledovec, ale tvořený kameny a 

ledem. T. Czudek uvádí, že kamenné ledovce byly popsány ze všech 

okolních států, takže by bylo divné, kdyby nebyly i u nás. Nicméně podat 

jasný důkaz je velice složité. Na led se můžeme dívat jako na přechlazenou 

kapalinu, která pomalu teče. Pokud led pohltí suťové pole, tak teče i 

s kameny, které do sebe uzavírá. Kapalina – i když je v tomto případě 

tvořená směsí ledu a kamenů – se chová podobně jako pomalu se 

pohybující voda. Stéká do údolí a vytváří přitom lalok nebo proud. Obvykle 

nestačí dotéct daleko, led roztaje, a my stojíme před něčím, co vypadá 

jako malý ledovec, ale složený z volných suťových balvanů. Útvar se 

nemusel pohybovat jenom díky ledu, ale také se mohlo jednat o bahnotok 

(či kamenotok, pokud je kamenů hodně) unášející po podmrzlém podloží 

kameny. Led se rozpustil a případné bahno vymyly deště. I kamenné 

ledovce Středních Brd představují výzvu pro budoucí badatele. Karel Žák 

doporučuje soustředit se na údolí Voložného potoka mezi Březovým 

vrchem a kótou Na Koši, kde se potok za nižších průtoků v úseku dlouhém 

zhruba 100 m ztrácí do hrubých blokových sedimentů v nerovném údolním 

dně.“

(Střední Brdy – hory uprostřed Čech, Dokořán 2015)

Opatření na vodních tocích:

OPVT 1 - Revitalizace Voložného potoka

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Voložný potok před úpravou (www.brdy.info)
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Principem revitalizace je obnovení stavu koryta a 

vodohospodářských poměrů před provedením 

úpravy, tedy úprava (vymělčení) nivelety dna a 

navrácení jeho charakteristické morfologie. Toho 

bude dosaženo zpětným zasypáním koryta 

výkopkem, který byl v rámci úpravy vyhrnut 

z koryta potoka na břehové pozemky. Niveleta 

dna bude stabilizována pomocí příčných prahů 

maximálně z místních materiálů (kámen, smrková 

kulatina). 

Opatření na vodních tocích:

OPVT 1 - Revitalizace Voložného potoka

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Opatření na vodních tocích:

OPVT 2 - Revitalizace obtokového koryta Padrťských rybníků

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Obtokové koryto u hráze Hořejšího                           ....... a u hráze Dolejšího Padrťského rybníka
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Opatření na vodních tocích:

OPVT 2 - Revitalizace obtokového koryta Padrťských rybníků

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Opatření na vodních tocích:

OPVT 3 - Revitalizace Klabavy pod Dolejším Padrťským rybníkem

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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OPVT 4 – Revitalizace odvodňovacího příkopu podél silnice u Dolejšího 

Padrťského rybníku

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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OPVT 5 – Revitalizace toků jihovýchodně od Hořejšího Padrťského rybníka

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Opatření na vodních nádržích (OPVN):

Opatření se týká Padrťských rybníků, jejichž stávající retenční potenciál je třeba i nadále

zachovat. Jako nejefektivnější opatření, které povede k maximalizaci přínosů z hlediska

protipovodňové ochrany a zároveň k ekologickým přínosům, bude realizace opatření OPVT2,

které zajistí převedení toků z vlastního povodí rybníků zpět do nádrží a v případě povodní

zajistí jejich utlumení v rybnících.

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Další součástí opatření by 

mělo být posouzení 

stávajících objektů (zejména 

bezpečnostních přelivů) 

Padrťských rybníků, zda 

odpovídají aktuálním 

návrhovým povodňovým 

vlnám. Pokud by tomu tak 

nebylo, byly by potřebné 

patřičné stavební úpravy na 

objektech nádrží.
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Opatření na melioracích:

OPME 1 - Ponechání odvodnění samovolnému zaplňování a renaturaci

OPME 2 - Přerušení odvodnění přehrážkami

OPME 3 - Zpřírodnění trasy odvodnění

OPME 4 - Udržování příp. zřízení nového odvodnění

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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OPME 1 – Ponechání odvodnění samovolnému zaplňování a renaturaci

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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OPME 2 –Přerušení odvodnění  přehrážkami

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Opatření je vhodné použít u 

významnějších odvodnění, zejména 

pokud se týkají rašelinných biotopů.
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OPME 3 - Zpřírodnění trasy odvodnění

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Zpřírodnění trasy 

odvodnění znamená 

rozčlenění hloubek u 

stávajícího odvodnění 

a popř. také 

rozvolnění do stran.

Součástí trasy mohou

být také nově 

vytvořené tůně. 
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OPME 4 – Udržování popř. zřízení nového odvodnění

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

V některých případech 

v bezlesí může 

odvodnění popř. 

částečné odvodnění 

vytvářet ekologicky 

cennější stanoviště, 

než jsou stanoviště 

trvale podmáčená. 

Příkladem může být 

biotop střídavě vlhkých 

bezkolencových luk 

(Molinion caeruleae).

Molinion caeruleae 

(foto E. Freese)
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Opatření na cestní síti:

OPCS 1 - Rušení vybraných cest

OPCS 2 - Podpora cest bez soustředěného odtoku

OPCS 3 - Přerušení soustředěného odtoku na cestách – svodnice

OPCS 4 - Přerušení soustředěného odtoku na cestách – průlehy

OPCS 5 - Přerušení soustředěného odtoku v cestních příkopech – odklon trasy 

příkopu

OPCS 6 - Přerušení soustředěného odtoku v cestních příkopech – trubní propustky

OPCS 7 - Doplnění odvodnění u cest poškozovaných povrchovým odtokem

Správné odvodnění cestní sítě v zájmovém povodí by mělo obecně

splňovat dvě kritéria: 

- účelné cesty chránit sjízdné a bez poškození vodou

- minimalizovat koncentraci a urychlení povrchového odtoku

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Opatření na cestní síti:

OPCS 1 - Rušení vybraných cest

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Každá cesta svým 

způsobem urychluje 

odtok z území.

Pokud není potřebná, 

je vhodné její zrušení 

a obnovení 

přirozeného povrchu 

lesa.

Ve studii je možné 

rušení zvažováno u 

nejnižší kategorie 

cest, které významněji 

ovlivňují odtokové 

poměry a nejsou 

uvažovány jako cesty 

odvozní. 
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Opatření na cestní síti:

OPCS 2 - Podpora cest bez soustředěného odtoku

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

- ponechání určitých 

cest bez odvodnění 

příkopy

- vytváření příkopů s 

charakterem spíše 

zasakovacích 

průlehů

Keller G., Sherar J. (2003): Low-Volume Roads 

Engineering. Best Management Practices Field 

Guide. US AID.
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OPCS 2 - Podpora cest bez soustředěného odtoku

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Opatření na cestní síti:

OPCS 3 - Přerušení soustředěného odtoku na cestách – svodnice

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Přerušení 

soustředěného odtoku 

na cestách formou 

svodnic je vhodné 

spíše v případě, že je 

třeba odvodnit pouze 

vlastní sklonitější 

cestu (bez 

významného 

přispívajícího povodí).
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Opatření na cestní síti:

OPCS 3 - Přerušení soustředěného odtoku na cestách – svodnice

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Opatření na cestní síti:

OPCS 4 - Přerušení soustředěného odtoku na cestách – průlehy

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Pokud by mělo 

odvodnění sloužit i 

pro převod vod 

z přilehlého povodí je 

vhodné pro větší 

kapacitu nahradit 

svodnice průlehy 

v rámci cestní sítě. 

Tato alternativa se 

však zatím 

v zájmovém povodí 

nevyskytuje.
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Opatření na cestní síti:

OPCS 5 - Přerušení soustředěného odtoku v cestních příkopech – odklon trasy příkopu              

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Za příznivých 

morfologických 

podmínek je vhodným 

způsobem rozptýlení 

vody z příkopů jejich 

odkloněním do 

volného terénu
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Opatření na cestní síti:

OPCS 5 - Přerušení soustředěného odtoku v cestních příkopech – odklon trasy příkopu              

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Opatření na cestní síti:

OPCS 6 - Přerušení soustředěného odtoku v cestních příkopech – trubní propustky              

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Poměrně častým 

typem převedení vod 

z příkopů na druhou 

stranu cesty ve směru 

sklonu terénu je 

převedení pomocí 

trubních propustků.  

Na tento typ 

převedení by obecně 

mělo navazovat 

rozptýlení vody do 

volného terénu.
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Opatření na cestní síti:

OPCS 6 - Přerušení soustředěného odtoku v cestních příkopech – trubní propustky              

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava



◄ ►►

45

Sweco Hydroprojekt a.s.

Opatření na cestní síti:

OPCS 6 - Přerušení soustředěného odtoku v cestních příkopech – trubní propustky              

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Nemělo by docházet 

ke koncentraci vody 

do uměle vytvořených 

koryt nebo  erozních 

rýh.



◄ ►►

46

Sweco Hydroprojekt a.s.

Opatření na cestní síti:

OPCS 7 - Doplnění odvodnění u cest poškozených povrchovým odtokem

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Návrh opatření 

vyplývá z poměrně 

častého zjištění 

poškození cest 

proudící vodou při 

terénních šetřeních. 
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Opatření na způsobech lesního hospodaření (OPLH):

OPLH jsou vymezená ve čtyřech stupních priorit: 1. lesy v I. zóně CHKO nebo lesy v EVL (2,74 km2

lesů v zájmovém povodí), 2. lesy ve II. zóně CHKO (2,94 km2 lesů v zájmovém povodí), 3. vybrané

lesy mimo I. a II. zónu CHKO nebo EVL (17,18 km2 lesů v zájmovém povodí), 4. ostatní lesy. Hranice

priorit 1 a 2 byly vymezeny podle hranic zón CHKO a EVL a podle hranic lesa definovaných v lesních

hospodářských plánech (LHP). Priorita 3 byla vymezena s přihlédnutím k těmto kritériím: propojení

lesů v 1. a 2. prioritě do souvislejších celků, vymezení ekologických řad lesních typů ovlivněných

vodním režimem, zahrnutí ploch s přírodním charakterem lesů, vymezení lesů ochranných.

Hlavním cílem navrhovaných opatření je vytvoření trvale udržitelných přirozeně se obnovujících

stabilních a odolných lesních porostů s přírodě blízkou cílovou druhovou skladbou, případně

s dostatečným podílem melioračních dřevin. Při obhospodařování těchto porostů by měly být

využívány principy přírodě blízkého hospodaření (Vacek, Podrázský, 2006). Modelové zhodnocení

ekonomické efektivity hospodaření navíc ukazuje, že takové postupy mohou být i ekonomicky

výhodné (Remeš a kol., 2011).

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Vacek S., Podrázský V. (2006): Přírodě blízké lesní 

hospodářství v podmínkách střední Evropy. ČZU.

Remeš J. a kol. (2011): Modelové zhodnocení 

ekonomické efektivity hospodaření při uplatnění 

variantních pěstebních způsobů. Zprávy lesnického 

výzkumu. ČZU. 
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Opatření na způsobech lesního hospodaření (OPLH):

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Odvodnění při zalesňování po holosečném způsobu těžby v povodí horní 

Rezervy urychluje povrchový odtok
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Vyhodnocení návrhů opatření

- zrušení obtokového kanálu Padrťských rybníků (větší transformace průtoků 

nádržemi)

- opatření na vodních tocích, opatření na melioracích, opatření na cestní síti 

(prodloužení doby koncentrace v povodích)

- změna způsobů lesního hospodaření  (úprava hodnot CN pro povodí)

….. úprava parametrů modelu HEC-HMS 4.0

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Vyhodnocení návrhů opatření

- zrušení obtokového kanálu Padrťských rybníků (větší transformace průtoků 

nádržemi)

Při zrušení obtokového koryta Padrťských rybníků bude větší část odtoku z povodí Klabavy východně od

rybníků transformována nádržemi. Pro současný stav je odhadována situace, že polovina objemu

povodňových vln z území východně od rybníků (dílčí povodí KL_1a a KL_1b) odtéká obtokovým korytem a

polovina se přelévá do rybníků. Po návrhu zrušení obtokového koryta přehrazením je modelováno, že

veškerá voda z tohoto území bude odtékat přes rybníky.

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Vyhodnocení návrhů opatření

- opatření na vodních tocích, opatření na melioracích, opatření na cestní síti 

(prodloužení doby koncentrace v povodích)

Při kvantifikaci vlivů revitalizací, rušení odvodnění a použití vhodného odvodnění cestní sítě je uvažováno

s prodloužením doby koncentrace v dílčích povodích. Návrh prodloužení doby koncentrace je inspirován

pojetím Kirpichova faktoru úpravy (Chow et al., 1988). Kirpich mimo jiné uvažuje s dvojnásobnou dobou

koncentrace u přírodních koryt oproti umělým příkopům. Při vyhodnocení je uvažováno, že se doba

koncentrace v povodí zdvojnásobí u revitalizovaných toků, odvodnění přerušeného přehrážkami, odvodnění

se zpřírodněnou trasou a úpravou odvodnění u cestních příkopů s přímou návazností na vodní toky. Aby se

podchytila proporce vlivu opatření mezi sebou navzájem i vzhledem k ploše dílčího povodí byl kolem linií

opatření vytvořen buffer o celkové šířce 5 m. Pro celé dílčí povodí byla vypočtena suma hodnot v bufferu nad

vrstvou Flow Accumulation (rastr 0,5 x 0,5 m). Ve vrstvě Flow Accumulation je zachyceno jaká plocha se

podílí na odtoku v dané buňce rastru. Podílem sumy hodnot nad bufferem a sumy hodnot nad celou plochou

dílčího povodí tak získáme proporční odhad vhodného zvýšení doby koncentrace pro dílčí povodí

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Chow et al. (1988): Applied Hydrology. McGraw Hill.
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Vyhodnocení návrhů opatření

- změna způsobů lesního hospodaření  (úprava hodnot CN pro povodí)

Kvantifikace zvýšení retenční schopnosti území využívá rozdělení lesních porostů na kategorie lesů

hospodářských a lesů s přírodním charakterem. Tedy tak, jak je to uvedeno v Konsolidované vrstvě

ekosystémů. Pro lesy hospodářské se předpokládá při určování hodnot CN se „středními hydrologickými

podmínkami“ (podle Janečka, 2012). Pro lesy s přírodním charakterem se předpokládají hodnoty CN s

„dobrými hydrologickými podmínkami“ (podle Janečka, 2012) a to zejména vlivem příznivějšího pokryvu

půdy a lepšího prokořenění půdního profilu. Po přijetí opatření na způsobech lesního hospodaření na

dalších územích se předpokládá postupný posun v těchto územích ze „středních hydrologických

podmínek“ na „dobré hydrologické podmínky“ a tím i zvýšení retenční schopnosti území. To je

korigováno mírným snížením retence, kdy se předpokládá, že při příznivém způsobu lesního

hospodaření budou obnovena rašeliniště v rozsahu rašelinné ekologické řady podle lesnické typologie.

Dalším příznivým efektem úpravy lesního hospodaření by mělo být vyloučení holosečného způsobu

těžby. Kompletně odlesněný povrch má omezenou retenční schopnost, je náchylnější pro urychlený

odtok a erozní projevy. Navíc je při následném zalesnění používáno odvodnění příkopy, neboť na

povrchu byla přerušena desukční (odsávací) funkce lesa. Lesy s přírodní skladbou jsou také méně

náchylné na kalamitní situace.

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Janeček M. a kol (2012):  Ochrana zemědělské půdy 

před erozí. ČZU.
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Vyhodnocení návrhů opatření

- změna způsobů lesního hospodaření  (úprava hodnot CN pro povodí)

Kvantifikace zvýšení retenční schopnosti území využívá rozdělení lesních porostů na kategorie lesů

hospodářských a lesů s přírodním charakterem. Tedy tak, jak je to uvedeno v Konsolidované vrstvě

ekosystémů. Pro lesy hospodářské se předpokládá při určování hodnot CN se „středními hydrologickými

podmínkami“ (podle Janečka, 2012). Pro lesy s přírodním charakterem se předpokládají hodnoty CN s

„dobrými hydrologickými podmínkami“ (podle Janečka, 2012) a to zejména vlivem příznivějšího pokryvu

půdy a lepšího prokořenění půdního profilu. Po přijetí opatření na způsobech lesního hospodaření na

dalších územích se předpokládá postupný posun v těchto územích ze „středních hydrologických

podmínek“ na „dobré hydrologické podmínky“ a tím i zvýšení retenční schopnosti území. To je

korigováno mírným snížením retence, kdy se předpokládá, že při příznivém způsobu lesního

hospodaření budou obnovena rašeliniště v rozsahu rašelinné ekologické řady podle lesnické typologie.

Dalším příznivým efektem úpravy lesního hospodaření by mělo být vyloučení holosečného způsobu

těžby. Kompletně odlesněný povrch má omezenou retenční schopnost, je náchylnější pro urychlený

odtok a erozní projevy. Navíc je při následném zalesnění používáno odvodnění příkopy, neboť na

povrchu byla přerušena desukční (odsávací) funkce lesa. Lesy s přírodní skladbou jsou také méně

náchylné na kalamitní situace.

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Janeček M. a kol (2012):  Ochrana zemědělské půdy 

před erozí. ČZU.
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Vyhodnocení návrhů opatření

- změna způsobů lesního hospodaření  (úprava hodnot CN pro povodí)

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Některé změny způsobu lesního 

hospodaření  se  na  zvýšení retence  

mohou projevit bezprostředně, 

komplexní působení vyplývající z 

obnovy přirozené skladby lesa  však 

lze očekávat až v horizontu cca 100 

let. Přirozenou skladbu navíc budou  

dále korigovat očekávané změny 

klimatu.
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Vyhodnocení návrhů opatření

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Pro vyhodnocení vlivu přijatých opatření na povodňové průtoky byly posuzovány tyto varianty modelů zájmového povodí:

a) CN III, odhad současného stavu povodí – polovina povodňového odtoku z povodí KL_1a a KL_1b směřuje do Padrťských rybníků a

polovina odtéká podél obtokové strouhy.

b) CN III, hypotetická úprava současného stavu, Padrťské rybníky jsou prázdné a absorbují bez odtoku veškerý objem z povodí (KL_1a,

KL_1b, KL_2, KL_3)

c) CN III, oproti současnému stavu je zrušena obtoková strouha (odtok z povodí KL_1a a KL_1b směřuje celý přes Padrťské rybníky)

d) CN III, oproti současnému stavu je zrušena obtoková strouha (odtok z povodí KL_1a a KL_1b směřuje celý přes Padrťské rybníky), na

územích s prioritou 1, 2 a 3 jsou uplatňována opatření na lesním hospodářství (OPLH)

e) CN III, oproti současnému stavu je zrušena obtoková strouha (odtok z povodí KL_1a a KL_1b směřuje celý přes Padrťské rybníky), na

územích s prioritou 1, 2 a 3 jsou uplatňována opatření na lesním hospodářství (OPLH), připouští se nižší retence na nově vzniklých

rašeliništích

f) CN III, oproti současnému stavu je zrušena obtoková strouha (odtok z povodí KL_1a a KL_1b směřuje celý přes Padrťské rybníky), na

celém zájmovém povodí jsou uplatňována opatření na lesním hospodářství (OPLH), připouští se nižší retence na nově vzniklých rašeliništích

g) CN III, oproti současnému stavu je zrušena obtoková strouha (odtok z povodí KL_1a a KL_1b směřuje celý přes Padrťské rybníky), na

územích s prioritou 1, 2 a 3 jsou uplatňována opatření na lesním hospodářství (OPLH), připouští se nižší retence na nově vzniklých

rašeliništích, doby koncentrace v modelu jsou korigovány podle opatření na vodních tocích (OPVT), opatření na melioracích (OPME) a

opatření na cestní síti (OPCS)

h) CN III, oproti současnému stavu je zrušena obtoková strouha (odtok z povodí KL_1a a KL_1b směřuje celý přes Padrťské rybníky), na

celém zájmovém povodí jsou uplatňována opatření na lesním hospodářství (OPLH), připouští se nižší retence na nově vzniklých rašeliništích,

doby koncentrace v modelu jsou korigovány podle opatření na vodních tocích (OPVT), opatření na melioracích (OPME) a opatření na cestní

síti (OPCS)

i) CN III, oproti současnému stavu je zrušena obtoková strouha (odtok z povodí KL_1a a KL_1b směřuje celý přes Padrťské rybníky), doby

koncentrace v modelu jsou korigovány podle opatření na vodních tocích (OPVT), opatřeních na melioracích (OPME) a opatřeních na cestní

síti (OPCS)
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Vyhodnocení návrhů opatření 

příklad Varianta g)

Kulminace Q100 v závěrovém profilu po zrušení obtokového kanálu Klabavy,  úpravě 

dob koncentrace podle OPVT, OPME a OPCS a úpravě CN podle OPLH v prioritních 

zónách 1, 2 a 3 … 61,219 m3/s (1d P100, CN III)

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
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Vyhodnocení návrhů opatření

Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

varianta 

modelu

Q100

(m3/s)

W100

(tis. m3)

Q50

(m3/s)

W50

(tis. m3)

Q20 

(m3/s)

W20

(tis. m3)

Q10

(m3/s)

W10

(tis. m3/s)

Q5

(m3/s)

W5 

(tis. m3/s)

a 68,674 2623,4 55,807 2100,7 40,238 1539,9 28,947 1152,2 19,219 820,0

b 62,839 2086,6 50,951 1718,1 36,576 1274,1 26,195 951,4 17,262 677,2

c 63,356 2599,5 51,349 2064,5 36,879 1434,8 26,395 1058,4 17,407 754,8

d 61,513 2505,4 49,686 1981,4 35,519 1375,5 25,292 1022,5 16,556 726,7

e 61,541 2512,2 49,711 1987,2 35,539 1378,2 25,308 1022,9 16,568 727,0

f 51,503 2168,6 40,906 1685,0 28,383 1147,2 19,524 842,1 12,183 588,8

g 61,219 2512,1 49,444 1987,2 35,348 1378,2 25,185 1022,9 16,49 727,0

h 51,258 2168,5 40,682 1685,0 28,237 1147,2 19,429 842,1 12,122 588,8

i 63,035 2599,5 51,054 2064,4 36,689 1434,8 26,273 1058,4 17,329 754,9

Q100 (%) W100 (%) Q50 (%) W50 (%) Q20 (%) W20 (%) Q10 (%) W10 (%) Q5 (%) W5 (%)

a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

b 91,5 79,5 91,3 81,8 90,9 82,7 90,5 82,6 89,8 82,6

c 92,3 99,1 92,0 98,3 91,7 93,2 91,2 91,9 90,6 92,0

d 89,6 95,5 89,0 94,3 88,3 89,3 87,4 88,7 86,1 88,6

e 89,6 95,8 89,1 94,6 88,3 89,5 87,4 88,8 86,2 88,7

f 75,0 82,7 73,3 80,2 70,5 74,5 67,4 73,1 63,4 71,8

g 89,1 95,8 88,6 94,6 87,8 89,5 87,0 88,8 85,8 88,7

h 74,6 82,7 72,9 80,2 70,2 74,5 67,1 73,1 63,1 71,8

i 91,8 99,1 91,5 98,3 91,2 93,2 90,8 91,9 90,2 92,1

Vyhodnocení vlivu přijatých opatření na povodňové průtoky v závěrovém profilu zájmového povodí
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Povodňové vlny Q100, Q20 a Q5 v závěrovém profilu zájmového povodí pro současný stav (a) a pro 

dvě varianty opatření i (zrušení obtokového kanálu Padrťských rybníků, opatření na vodních tocích, 

melioracích a cestní síti v povodí) a h (jako opatření i plus změna lesního hospodaření v celé ploše 

povodí s horizontem působení cca 100 let ) 
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varianta Q100 (m3/s) Q20 (m3/s) Q5 (m3/s)

a (výchozí stav) 68,7  (100 %) 40,2 (100 %) 19,2 (100 %)

c (zrušen obtokový kanál) 63,4  (-7,7 %) 36,9 (-8,3 %) 17,4 (-9,4 %)

i (zrušen obtokový kanál, 

úprava doby koncentrace) 63,0 (-8,2 %) 36,7 (-8,8 %) 17,3 (-9,8 %)

g (zrušen obtokový kanál, 

úprava doby koncentrace,   

OPLH v prior. zónách 1, 2 a 3) 61,2 (-10,9 %) 35,3 (-12,2 %) 16,5 (-14,2 %)

h (zrušen obtokový kanál, 

úprava doby koncentrace,   

OPLH v celém povodí) 51,3 (-25,4 %) 28,2 (-29,8 %) 12,1 (-36,9 %)

Vliv navrhovaných opatření na kulminace povodňových vln

v profilu Klabavy nad zástavbou Strašic

OPLH – opatření na způsobech lesního hospodaření souvisí s dobou obmýtí a postupných změnách

svrchní vrstvy půdy, jejich komplexní efekt se tedy může projevit až v horizontu cca 100 let
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Pro zlepšení retenční schopnosti území byl vytvořen systém návrhů opatření na vodních tocích,

vodních nádržích, melioracích, cestní síti a způsobech lesního hospodaření. Návrhy opatření jsou

do mapového podkladu zakresleny ve formátu Esri shapefile. Za nejvýznamnější problémy v území

z hlediska zaměření studie lze označit nevhodnou úpravu koryta Voložného potoka, svedení

Klabavy před Padrťskými rybníky do obtokového koryta a převládající intenzivní způsob lesního

hospodaření (monokultury smrkových porostů, holosečné těžby, odvodnění porostů).

Posouzení vlivů navrhovaných opatření může být přístupné další diskusi. Rovněž není vhodné

zužovat problematiku retence vody v povodí pouze na kvantifikaci zmenšení povodňových vln.

Zpomalení odtoku vody z území má vliv také na vyrovnání druhého extrému vodního režimu krajiny

– zmenšení projevů sucha. Navrhovaná opatření mohou mít pozitivní vliv rovněž na jakost vod a

podporují na vodu vázané ekosystémy
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