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Abstract: 

The aim of this paper is evaluation of anthropogenic modifications of upper stream of 

the Lužnice river. Anthropogenic modifications of stream network influence runoff process 

under normal water level conditions as well as in the period of hydrological extremes. Great 

anthropogenic changes of river channels and river floodplain can evoke dramatically 

geomorphological effects. The methodology of this research is based on field mapping 

of anthropogenic transformation of riverbeds and river floodplain. Then a geoinformatical 

analysis of results using GIS followed. Upper stream of the Lužnice river represents low 

intensity of modification. Larger part of the river is a meandering stream with many ponds in 

the floodplain where the safe retention of water during floods is possible. Only in some 

inhabited areas is high intensity of modification. The regulation in the villages is connected 

with the flood control. 
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1. Úvod 

 

Na našem území představují jednu z největších přírodních hrozeb povodně. Na konci 

relativně klidného 20. století a na počátku třetího tisíciletí opět připomněly, že s nimi musíme 

počítat a být na ně připraveni. Události z let 1997 na Moravě a 2002 v Čechách a posléze jarní 

povodeň v roce 2006 vyvolaly řadu otázek a povodňová problematika nabyla na významu.    

Otázka ovlivňování přírodních procesů člověkem je v současné době velmi aktuální a 

význam porozumění přírodním procesům vzrůstá se stále rostoucí intenzitou ovlivnění 

přírodní sféry lidskou společností. Celá řada odborníků ze širokého spektra vědních oborů se 

dnes zabývá touto problematikou, což vedlo ke vzniku významných výzkumných projektů. 

Povodí Lužnice bylo zařazeno do projektu Ministerstva životního prostředí ČR 

VaV SM/2/57/05  - Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených 

extrémními záplavami a projektu Ministerstva zemědělství ČR NAZV QH82078 Retence 

vody v nivách a možnosti jejího zvýšení řešenými na Přírodovědecké fakultě Karlovy 

univerzity v Praze.  

Vývoj lidské společnosti je odpradávna ovlivňován fyzickogeografickou sférou. 

Člověk ji však svým působením neustále upravuje a pozměňuje. Tak tomu bylo i v případě 

vodních toků. Po velkých povodních v 19. století (1845 a 1890) začalo docházet k jejich 

intenzivním úpravám. Jednalo se především o zásahy, které urychlovaly odtok vody z krajiny. 

Zejména napřimování a zkracování vodních toků, zpevňování jejich břehů a následné 

vysoušení niv a zavážení starých říčních ramen a tůní vedlo ke značnému zkanalizování říční 

sítě. Největší intenzitu nabraly tyto úpravy na počátku a v průběhu 20. století. 

V době socialismu navíc docházelo  k výstavbě velkých vodních nádrží a k rozsáhlým 

melioracím. Toto vše bylo důsledkem nesprávně pojaté koncepce protipovodňové ochrany. 

Dnes převládá snaha udržovat vodu v krajině a využívat její přirozené retenční schopnosti. 

Antropogenní zásahy do koryt toků a způsob využívání přilehlých niv prokazatelně ovlivňují 

odtokové poměry daných toků. Otázkou zůstává, jakou měrou tyto úpravy mohou ovlivnit 

průběh a následky povodní. 

Tato práce se zabývá současnou antropogenní upraveností toku horní Lužnice a její 

údolní nivy ve vztahu k potencionálnímu ovlivnění průběhu a následků povodní. Povodí horní 

Lužnice tvoří mimořádně zachovalou přírodní oblast a to zejména údolní niva horní Lužnice, 

kde je možnost vysoké retence vody a případné transformace povodňové vlny.  
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1.1 Cíle práce 

 

Cílem práce je seznámení se s metodikou mapování upravenosti říčních toků a její 

aplikace na toku horní Lužnici a následné vyhodnocení upravenosti tohoto toku. Dalším cílem 

je zhodnocení vlivu antropogenních úprav na průběh a následky povodní na horní Lužnici. 

Důležitou součástí práce je formulace závěrů a diskuse dosažených výsledků.  
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2. Charakteristika řeky Lužnice a jejího povodí  

 

Řeka Lužnice je největším pravostranným přítokem Vltavy v Jižních Čechách. 

Podle absolutní řádovosti toků je Lužnice tokem III. řádu. Pramení v rakouské části 

Novohradských hor na západním svahu Aichelbergu v nadmořské výšce 990 m 

(Chábera 1985), poté přitéká do české části pohoří, kde se nachází i nejvyšší bod povodí u nás 

Myslivna (1040 m n. m.). Po krátkém úseku u Pohoří na Šumavě se Lužnice opět vrací 

do Rakouska, kde se nazývá Lainsitz  a protéká územím Dolních Rakous.  Po 33,5 km tvoří 

krátký úsek naší státní hranice u Českých Velenic a po malé odbočce zpět do Rakouska se 

u Nové Vsi nad Lužnicí, respektive u obce Krabonoš (Chábera 1998), již nastálo vtéká 

do České republiky.  Nejdříve protéká směrem k severu rovinatou Třeboňskou pánví a poté se 

dostává do krystalinika Táborské pahorkatiny, kde tvoří hluboké, místy kaňonovité údolí, 

zejména mezi Táborem a Bechyní (Chábera 1985). Po 189,6 km (Hydrologické poměry 

Československé socialisté republiky 1965 – 1970) vtéká v nadmořské výšce 348 m do Vltavy 

ve vodní nádrži Kořensko a to u obce Neznašov.  

Průměrný roční průtok při ústí do Vltavy je 24,3 m3/s (Chábera 1986). Celková plocha 

povodí je 4226 km2 (Hydrologické poměry Československé socialisté republiky 1965 – 1970), 

z toho se nachází 3526 km2 v České republice, to odpovídá 83 % plochy povodí (vlastní 

výpočet v prostředí GIS).  Jižní část rozvodnice povodí Lužnice náleží k hlavnímu 

evropskému rozvodí mezi úmořím Severního a Černého moře.   

 

 

Mapa č. 1: Poloha povodí Lužnice v rámci České republiky 

0 50 100 Km

povodí Lužnice

hranice ČR

oblasti povodi

 

Zdroj: databáze ArcCR 
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Lužnice tvoří přirozenou osu oblasti Třeboňska, které díky složitým rybničním 

soustavám tvoří složitý hydrologický systém. Povodí Lužnice je značně asymetrické, 

protože většina přítoků je pravostranných (mapa č. 2). K nim patří Braunaubach – česky 

Skřemelice, Dračice, Koštěnický potok, dále Nežárka, nejvýznamnější přítok Lužnice, která 

vzniká soutokem dvou pramenných toků – Žirovnice a Kamenice. Poté se do Nežárky vlévá 

Hamerský potok. Dalšími pravostrannými přítoky Lužnice jsou Dírenský, Černovický, 

Chotovinský, Jordánský a Oltyňský potok. K nejdelším přítokům patří Smutná. 

Z levostranných přítoků si zaslouží zmínku potok Tušt, Bechyňský potok a Židova strouha. 

Mezi významné umělé kanály, vytvořené člověkem, patří Zlatá stoka, která napájí soustavu 

velkých rybníků v okolí Třeboně a Nová řeka, jejímž účelem je odvádět přebytečnou vodu 

při povodních z Lužnice do Nežárky a ochránit tak třeboňské rybníky před  protržením. 

 

Mapa č. 2: Povodí Lužnice 
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3. Vybrané charakteristiky povodí horní Lužnice 

3.1 Vymezení povodí horní Lužnice 

 

Tato práce se zabývá horním tokem Lužnice, zejména její částí na českém území. 

V práci Rettichové (2007) bylo povodí horní Lužnice uzavřeno vodoměrným profilem Pilař, 

který se nachází necelý kilometr proti proudu od soutoku Lužnice s Koštěnickým potokem. 

V této práci byl však zájmový úsek řeky Lužnice vymezen od české státní hranice, 

což odpovídá soutoku s potokem Rybná, až po soutok s Koštěnickým potokem (mapa č. 3). 

K takto určenému úseku toku bylo na základě  dílčích rozvodnic (databáze DIBAVOD, VÚV 

T.G.M.) vymezeno povodí horní Lužnice. K povodí byla přiřazena i nepatrná část povodí 

Zlaté stoky, která spadá pod přirozené hranice povodí daného úseku Lužnice. Při vybraných 

charakteristikách a vyhodnocování výsledků upravenosti toku bude použita pouze část povodí 

na českém území, kterým protéká řeka Lužnice. Tedy bez české části povodí Dračice 

v Novobystřické vrchovině (viz mapa č. 5). 

 

Mapa č. 3: Poloha povodí horní Lužnice v rámci celého povodí Lužnice 
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3.2 Základní charakteristika povodí horní Lužnice 

 

Převážná část povodí horní Lužnice se nachází v okrese Jindřichův Hradec. Pouze 

západní část připadá do okresu České Budějovice. Okres Jindřichův Hradec má velmi nízkou 

hustotu osídlení, pouze 48 obyvatel na km2, nedosahuje tedy ani poloviny průměrné hodnoty 

České republiky, která je 130 obyvatel na km2. Oblast povodí horní Lužnice je také řídce 

osídlena. Území podél státních hranic se před rokem 1989 nacházelo v zakázaném pásmu. 

Většina sídel se dnes nachází podél řeky Lužnice. Z hlediska tématu této práce je důležitá 

skutečnost, že se sídla nevyskytují v záplavové oblasti, ale jsou situována na přilehlých 

říčních terasách, kde jsou mimo dosah rozlivů povodní (viz kapitola 6.10).  Největší a 

nejvýznamnější obcí je zde Suchdol nad Lužnicí, který má 2858 obyvatel (Statistický lexikon 

obcí České republiky 2005). Druhým největším sídlem je Rapšach s 500 obyvateli, 

ostatní obce mají kolem 100 až 200 obyvatel. Více než polovinu rozlohy zabírají lesy a zbytek 

tvoří převážně pastviny. Pro tuto oblast je charakteristické rozptýlené osídlení v podobě 

zemědělských usedlostí (obr. č. 1). Průmysl je zde zastoupen minimálně, pouze v Suchdole 

nad Lužnicí se vyskytuje dřevozpracující podnik, kde již původní areál z velká části chátrá. 

U Nové Vsi nad Lužnicí je továrna na zpracování maltových směsí (obr. č. 2), která využívá 

zdejší těžby štěrkopísků. Podrobná fyzicko-geografická charakteristika oblasti horní Lužnice 

byla zpracována v práci Lexové (1995) a Rettichové (2007).    

 

 

 

Obr. č. 1: Zemědělská usedlost u Dvorů n. L. Obr. č. 2: Továrna u Nové Vsi n. L. 
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Mapa č. 4: Základní charakteristika povodí horní Lužnice 
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Zdroj: databáze DIBAVOD  

 

 

Obr. č. 3: Pastviny v nivě horní Lužnice Obr. č. 4: Příklad extenzivního zemědělství 
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3.3 Hydrografie a hydrologie 

 

Délka toku Lužnice v povodí vymezeném za účelem této práce je 35,6 km (vlastní 

výpočet v prostředí GIS). Lužnice se zde nachází převážně v přírodní, málo regulované 

podobě. Meandrující tok zde protéká širokou nivou a tvoří velké množství slepých ramen, 

odstavených meandrů a tůní. Na území České republiky, kde byla v minulosti velká část toků 

regulována a kanalizována, se jedná o lokalitu mimořádného významu (viz kap. 3.4). 

Zvláště v úseku mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Suchdolem nad Lužnicí není výrazně narušen 

hydrologický režim toku a dochází zde k pravidelným jednoletým záplavám.  

Horní Lužnice má v tomto úseku charakter typické nížinné řeky s malým sklonem 

průměrně 0,08 % (Černý 2008), podle vlastního výpočtu pouze 0,067 %, a s celkovým 

absolutním převýšením jen 24 m. Průměrný roční průtok Lužnice na profilu Pilař je 6,21 m3/s 

(ČHMÚ).  Plocha povodí horní Lužnice je 354,1 km2.  Na českém území se nachází 

242,9 km2 , to odpovídá 68,6 % podílu plochy (vlastní výpočty v prostředí GIS).  

Tvar povodí je stejně jako u celého povodí Lužnice značně asymetrický (mapa č. 5). 

Většina přítoků přitéká do Lužnice zprava, patří mezi ně Halámecký potok, Gamza, Černý 

potok, Dračice, Žabinec a Purkrabská stoka. Nejvýznamnějším přítokem Lužnice je Dračice. 

Vzniká výtokem z rybníka Pod Hájenkou východně od Kaprounu ve výšce 668 m n. m. 

Od 12. po 33. km protéká Rakouskem pod jménem Reissbach. Délka toku je 49 km a 

do Lužnice ústí u Klikova ve výšce 443 m n. m. Odvádí vodu ze značně protáhlého povodí 

o ploše 152,1 km2. Průměrný průtok při ústí do Lužnice je 1,10 m3/s (Vlček et al. 1984). 

Levostranné přítoky jsou zastoupeny tokem Rybná, který dolní částí svého toku 

vymezuje státní hranici, a Jelením potokem. Nejvýznamnějším levostranným přítokem je 

Tušť. Pramení 1,5 km severovýchodně od železniční zastávky Nové Hrady ve výšce 

472 m n. m. Délka toku je 10 km a do Lužnice ústí u obce Tušt ve výšce 449 m n. m. Plocha 

jeho povodí je 54 km2 a spadá do něj i hustá síť odvodňovacích stok, které odvádějí vodu 

z rašelinišť Červené blato na západě a Trpnouzské blato a blato Žofinka na jihu. Průměrný 

průtok při ústí je 0,29 m3/s (Vlček et al. 1984). 

Povodí horní Lužnice, stejně jako celé Třeboňsko, je významnou oblastí akumulace 

podzemních vod. Hlubinný oběh je zde vázán na křídové a terciérní sedimenty pánevní 

výplně a mělká podzemní voda se nachází v kvartérních sedimentech podél toku Lužnice 

(Lexová 1995).  
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Mapa č. 5: Hydrografie povodí horní Lužnice 
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Zdroj: databáze DIBAVOD  

 

V této části povodí Lužnice se nenacházejí pro Třeboňsko typické velké rybniční 

soustavy. Pouze ze severu zasahuje do povodí část Chlumecké soustavy. Jedná se 

o Purkrabský rybník a Točník. Mezi větší rybníky patří Medenice, Skalice, Velký Šustov a 

Nový v Oboře. Rozsáhlé vodní plochy zde tvoří pískovny (mapa č. 6). Jedná se o bezodtoká 

jezera vzniklá po těžbě písků a štěrkopísků. Konkrétně se v této lokalitě jedná o pískovny Cep, 

Cep I a Cep II, Tušť a nejjižněji lokalizované pískovny zvané podle nedaleké obce Halámky.  

Dlouhodobě je zdejší těžba v rozporu s ochranou přírody a přináší řadu negativních 

důsledků. Výskyt ložisek písků a štěrkopísků je vázán na údolní nivu a přilehlé terasové 

stupně řeky Lužnice (Jeník 1983). Těžbou dochází k odkrytí zvodnělých horizontů (při těžbě 

pod hladinu podzemní vody) a ty jsou tak vystaveny postupnému znečišťování splachy z okolí 

a ropnými produkty z těžebních strojů (Matějček 2001). Tímto dochází i ke znečištění 

podzemních vod, což je vzhledem k tomu, že tato lokalita spadá pod Chráněnou oblast 

přirozené akumulace vod, velmi negativní dopad. Mezi záporné vlivy patří i změny 
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hydrologického a hydrogeologického režimu v okolí pískoven. Otevřená jezera stahují vodu 

z okolních terestrických ekosystémů a dochází tak k usychání původní rostlinné pokrývky, 

toto se týká zejména velké plochy lesů mezi pískovnami Tušť a Halámky (Jeník 1983). 

U štěrkopískových jezer v záplavových územích řek mohou nastat značné komplikace 

v době povodní, neboť zde hrozí nebezpečí protržení ochranného pilíře mezi štěrkopískovým 

jezerem a řekou, který je ponecháván jako zabezpečující prvek, i když je mnohdy tvořen 

samotnými štěrkopísky (Matějček 2001). Další problém při povodních nastává při naplnění 

jezera vodou, kdy začne voda přetékat přes ochranné hráze. Nezpevněné sedimenty, které je 

tvoří, rychle podléhají erozi a hrozí protržení pískovny. Stejně tak jsou tyto hráze málo odolné 

tlaku eroze z vnější strany a může dojít k natržení ochranné hráze vodním tokem. Potom se 

jezero postupně naplňuje vodou z řeky a stejně tak hrozí protržení celé pískovny, jako se tomu 

stalo při povodni v roce 2002 u pískovny Cep (viz kap. 4.1). 

 

 

Mapa č. 6: Vodní plochy v povodí horní Lužnice 
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3.4 Ochrana přírody  

 

Vzhledem k charakteru a specifikům zkoumaného území je nutné zařadit kapitolu 

týkající se ochrany přírody. Velká část povodí horní Lužnice spadá pod Chráněnou krajinou 

oblast Třeboňsko. Ta byla o rozloze 700 km2 vyhlášena v roce 1979. Již roku 1977 bylo 

Třeboňsko v rámci programu „Člověk a biosféra“ zařazeno mezi biosférické rezervace 

UNESCO (Albrecht 2003). Zvláštností CHKO Třeboňsko je, že jako jedno z mála 

velkoplošných chráněných území v České republice bylo vyhlášeno v rovinaté krajině. 

Další zajímavostí je ochrana krajiny, která je již století přeměňována a kultivována člověkem. 

V roce 1990 zde byly v rámci Ramsarské konvence na ochranu mokřadů vyhlášeny dvě 

chráněné lokality, Třeboňské rybníky a Třeboňská rašeliniště (Klufová 2004a). Celá část toku 

horní Lužnice byla v rámci programu NATURA 2000 zařazena do seznamu evropsky 

významných lokalit pod názvem Třeboňsko střed. 

 

V povodí horní Lužnice se nachází 10 maloplošných chráněných území (mapa č. 8). 

Jsou to NPR Červené blato a NPR Žofinka, dále PR Na Ivance,  PR Horní Lužnice, 

PR Krabonošská niva, PR Trpnouzské blato, PR Široké blato, PR Dračice, PR Bukové kopce 

a PP Pískovna Dračice. 

 

CHKO Třeboňsko je rozděleno do tří zón. Z mapy č. 7 je patrné, že téměř polovina 

toku horní Lužnice spadá do I. zóny, která zahrnuje nejvýznamnější a nejméně poškozené 

oblasti. Tato lokalita je zároveň chráněna v rámci maloplošného chráněného území 

PR Horní Lužnice (mapa č. 8). Tok řeky Lužnice je dále chráněn v PR Na Ivance a 

PR Krabonošská niva, které již spadají do II. zóny CHKO. Na dalších stranách následuje 

stručná charakteristika těchto tří maloplošných chráněných území. 
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Mapa č. 7: Zonace CHKO Třeboňsko v povodí horní Lužnice 
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Zdroj: Portál veřejné správy ČR,  databáze DIBAVOD 

  

Mapa č. 8: Maloplošná chráněná území v povodí horní Lužnice 
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PR Horní Lužnice 

Jeden z posledních zachovalých úseků nížině meandrující řeky na území Čech. 

Tvoří ho 16 km dlouhý úsek řeky Lužnice mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Suchdolem 

nad Lužnicí. V periodicky zaplavované nivě lemované svahy říčních teras se nachází velké 

množství terénních depresí, mrtvých ramen a kolem 140 různě velkých a hlubokých tůní. 

Lesní porosty se vyskytují pouze místy. Břehy řeky Lužnice jsou hustě pokryty přirozenými 

dřevinnými porosty  s převahou dubů, vrb a olší. Niva byla v minulosti využívána v podobě 

luk a pastvin. Dnes je již většina ploch ponechána přirozenému vývoji. S výjimkou krátkého 

úseku pod Novou Vsí nad Lužnicí není zasahováno do vývoje vodního toku a břehových 

porostů. Dlouhodobým problémem je zde špatná kvalita vody. Znečištění pochází 

z komunálních zdrojů a z průmyslových areálů Českých Velenic a rakouského Gmündu.  

Rozloha rezervace je 414 ha a byla vyhlášena v roce 1994 (Albrecht 2003). 

 

 

Obr. č. 5: Letecký snímek fluviální krajiny v PR Horní Lužnice 

 

Zdroj: Jan Ševčík, www.sevcikphoto.com  

http://www.sevcikphoto.com/
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 PR Na Ivance 

Jedná se o sedmikilometrový úsek řeky Lužnice s krátkým úsekem Dračice při jejím 

ústí. Rozkládá se mezi Suchdolem nad Lužnicí a Majdalenou. Předmětem ochrany je 

přirozeně meandrující řeka a její niva s více než 20 tůněmi v různém stupni zazemění. 

Přírodní rezervace je ohraničena na terasách podél okrajů nivy smíšenými kulturními lesy se 

smrkem, borovicí a dubem. Řeka Lužnice je lemována břehovými porosty s převahou olše, 

dubu a vrby. Přirozený korytotvorný proces je zde ponechán bez zásahů, pouze je udržována 

průchodnost toku, řeka je totiž využívána pro vodní turistiku. Pouze na krátkém úseku 

v blízkosti pískovny Cep je břeh opevněn. Rozloha rezervace je 132 ha a byla vyhlášena 

v roce 1998 (Albrecht 2003). 

 

PR Krabonošská niva 

Obsahuje přirozený 2,4 km dlouhý tok Lužnice s přilehlou nivou mezi státní hranicí 

s Rakouskem a Novou Vsí nad Lužnicí. Nachází se zde kolem 20 tůní. Vzhledem k poloze 

v těsné blízkosti státních hranic nebyla lokalita dlouhodobě obhospodařována. Dnes je 

ponechána přirozenému vývoji a není udržováno ani koryto řeky. Rozloha rezervace je 36 ha 

a byla vyhlášena v roce 1998 (Albrecht 2003). 

 

Obr. č. 6: Úpravy koryta prováděné na podzim roku 2007 na území PR Na Ivance 
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4. Povodně na Lužnici 

 

Z historických pramenů lze nalézt zmínky o mimořádných meteorologických situacích 

a s tím spojených povodních už od středověku. Z hydrologického hlediska však mají 

významnější hodnotu až ty záznamy, kdy  už probíhala pravidelná měření vodních stavů, 

přibližně tedy až od druhé poloviny 19. století. Povodňovým režimem Lužnice se zabýval 

Vlasák (2007) a ve své práci analyzuje povodně až od roku 1888. Uvádí, že na Lužnici je 

zřetelný častější výskyt povodní na konci 19. století a naopak menší četnost v druhé polovině 

20. století. Největší z historických povodní se vyskytla v roce 1890 (Rameš 2003). Největší 

povodeň se však na Lužnici vyskytla až roce 2002. Ta dosáhla v Bechyni úrovně až 1000leté 

vody a její průběh byl velmi dramatický, zejména kvůli vážným obavám o protržení řady 

rybníků na Třeboňsku. Nejistý byl i osud největšího rybníka Rožmberk, který nakonec velké 

vodě odolal. Povodeň 2002 je dále podrobněji charakterizována vzhledem k zájmovému 

území horní Lužnice.  

 

Na základě výzkumu sezónního výskytu povodní na Lužnici došel Vlasák (2007) 

k závěru, že  počet zimních a letních povodní je vyrovnaný. Zimní povodně jsou způsobeny 

táním sněhu, zejména v Novohradských horách, zdrojové oblasti Lužnice a v Novobystřické 

vrchovině, odkud odvádí vodu většina přítoků Lužnice. Tání sněhu může být navíc 

doprovázeno srážkami. Zimní povodně mají pozvolný nástup i pokles (Vlasák 2007). 

Letní povodně bývají způsobeny dlouhotrvajícími plošnými srážkami. Podle Vlasáka (2007) 

mají celkově povodně, které vznikají na střední nebo horní části Lužnice, pomalejší vzestup 

i pokles, což je způsobeno především nízkým sklonem meandrující Lužnice, retenční 

schopností celé oblasti a vlivem rybniční soustavy. Při povodni 2002 trval 2. stupeň 

povodňové aktivity v Bechyni dokonce o více jak den déle než na Labi v Děčíně 

(Vlasák 2007). 
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4.1 Povodně na horní Lužnici 

 

Vzhledem k tématu práce je tato kapitola zaměřena na povodeň 2002 a na povodně 

následující. K hodnocení povodní na horní Lužnici je důležitý zejména vodoměrný profil Pilař. 

Průměrný roční průtok je zde 6,21 m3/s a průměrná výška vodní hladiny 175 cm. 

V následující tabulce č. 1 jsou znázorněny hodnoty pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.  

Tabulka č. 2 udává hodnoty vybraných N-letých průtoků.  

 

Tab. č. 1: Hodnoty průtoků a výšek vodní hladiny pro jednotlivé stupně povodňové aktivity 

na vodoměrném profilu Pilař    

stupeň povodňové 
aktivity 

výška vodní 
hladiny (cm) 

průtok 
(m3/s) 

I. bdělost 300 32,0 

II. pohotovost 350 52,5 

III. ohrožení 400 95,0 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Tab. č. 2: Hodnoty vybraných n-letých průtoků pro vodoměrný profil Pilař 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

průtok (m3/s) 33 84 115 215 270 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Povodeň 2002 

Srpnová povodeň 2002 byla zapříčiněna nebývale vysokým úhrnem srážek (mapa č. 9). 

První vlna srážek 6. - 7. srpna zasáhla hlavně jižní Čechy. V pramenné oblasti Lužnice 

v Novohradských horách dosáhly srážkové úhrny během těchto dvou dnů až 200 mm a 

na stanici Pohorská Ves dokonce 277 mm (Rameš 2003). Tyto srážky způsobily na horní 

Lužnici povodeň o velikosti stoleté vody (graf č. 1). Hladina řeky však nestačila ani klesnout 

k normálu a přišla druhá vlna srážek ve dnech 11. - 12. srpna. Ty již dopadaly na zcela 

nasycené povodí a vyvolaly druhou, z hledisku průtoku téměř dvojnásobně velkou 

povodňovou vlnu. Tento extrémní vzestup vodní hladiny podporovaly ještě řeky Dračice a 

Braunaubach (Skřemelice). V noci ze 13. na 14. srpna bylo na profilu Pilař dosaženo 

kulminačního průtoku 500 m3/s. 
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Mapa č. 9:  Celkový úhrn srážek v ČR za období od 6. do 15. srpna 2002 

 

Zdroj: převzato z VÚV TGM (2003) 

 

Graf č. 1: Hydrogram povodně 2002 pro horní Lužnici 

 

Zdroj: ČHMÚ 
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Rozsáhlé škody vznikly na upravené části toku Lužnice v Suchdole nad Lužnicí, 

dále na jezu Pilař a v obci Majdalena. Po odbočení Zlaté stoky bylo zdevastováno její koryto. 

Výrazným projevem této povodně bylo protržení pískovny Cep. Došlo zde k narušení boční 

hráze a část průtoku tak Lužnice vlévala do pískovny. Pro odvádění vody z pískovny byl 

rychle zřizován průkop hráze u jezu Pilař, aby byl odtok směřován mimo zastavěnou část 

obce Majdalena (Rameš 2003). Přes toto opatření došlo k přelití pískovny a vzniku velké 

průrvy o šířce kolem 50 metrů. Následky tohoto protržení jsou vidět na leteckých snímcích. 

 

Obr. č. 7: Letecký snímek oblasti protržené pískovny Cep u obce Majdalena 

(červeně označeny nové rozsáhlé naplaveniny a černě mrtvá říční ramena) 

 

Zdroj: převzato z VÚV TGM (2003) 
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Obr. č. 7, 8: Pohled na protrženou pískovnu Cep při povodni 14.8.2002 a po povodni 

 

Zdroj: M. Raudenský, I. Dorazil, www.povodnefoto.cz 

 

Povodeň 2006 

Rok 2006 byl z hlediska výskytu povodní na horní Lužnici velmi zajímavý. V průběhu 

tohoto roku se zde vyskytlo povodní dokonce několik. Nejvýznamnější z nich však byla jarní 

povodeň, která se vyskytla na konci března 2006. Příčinou této povodně bylo oteplení, 

jež způsobilo výrazné tání sněhu, které bylo ještě podpořeno srážkami (VÚV TGM 2006). 

Povodeň měla poměrně rychlý nástup a velmi pozvolný pokles. Kulminační průtok na profilu 

Pilař byl dosažen na přelomu 29. a 30. března a dosáhl 146 m3/s (ČHMÚ). Jednalo se 

o dvacetiletou vodu. Nicméně níže na Lužnici dosáhla povodeň až padesátileté vody. 

Tuto jarní povodeň lze považovat za extrémní zejména kvůli celkovému proteklému množství 

vody (VÚV TGM 2006). Nicméně po sobě tato povodeň na horní Lužnici nezanechala 

výraznější škody.  

Mezi větší povodně lze zařadit i dvě následující letní povodně v roce 2006. 

První z nich kulminovala na přelomu června a července 2006 a na horní Lužnici dosáhla 

téměř úrovně jarní povodně 2006. Avšak její nástup a pokles byl podstatně rychlejší, 

takže vysoký vodní stav trval mnohem kratší dobu. Třetí stupeň povodňové aktivity byl 

na profilu Pilař vyhlášen pouze dva dny, na rozdíl od jarní povodně, kdy třetí stupeň 

povodňové aktivity trval několik dní. Druhá letní povodeň kulminovala 8. srpna 2006 a 

dosáhla průtoku až 100 m3/s (ČHMÚ). 
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Graf č. 2: Hydrogram jarní povodně 2006 pro horní Lužnici 

 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Povodeň v září 2007 

Zatím poslední povodeň, která zasáhla horní Lužnici, se vyskytla v září 2007. Právě 

po této události probíhalo mapování upravenosti toku horní Lužnice, které je předmětem této 

práce. Podrobněji je tato povodeň analyzována v kapitole 6.9. Tato povodeň byla zapříčiněna 

intenzivními srážkami a hydrologicky odpovídala dvou až pětileté vodě.  

 

Obr. č. 9, 10: Srovnání kulminačních průtoků povodní 2002 a 2006 na profilu Pilař 
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5. Metodika zpracování 

 

Pro mapování upravenosti říční sítě a následků povodní byla použita metodika HEM-F.  

Ta byla navržena na základě zkušeností z předchozích terénních mapování v letech 2005 a 

2006 na Blanici, Sázavě a Litavce  jako částečná modifikace předchozí metodiky MUTON 

(Langhammer 2007a). Metodika HEM-F je koncipována tak, aby umožňovala kompatibilitu 

s metodikou monitoringu ekomorfologického stavu toků HEM, aplikovanou v ČR pro účely 

naplnění Rámcové směrnice o vodní politice ES (Langhammer 2007b).  

 

Cílem mapování, které probíhá formou terénního průzkumu, je získat informace 

o stavu říční sítě a údolní nivy, charakteru jejich antropogenní modifikace a následků povodní, 

které není možno odvodit z jiných informačních zdrojů – map, leteckých či satelitních snímků 

(Langhammer 2007b). 

Principem mapování je rozdělení toku na úseky, pro které jsou zjišťovány hodnoty 

jednotlivých ukazatelů. Podle Langhammera a Křížka (2007) je typická délka úseku 100 až 

500 metrů. Jejich délka se může podle charakteru toku a území značně měnit, v případě 

potřeby i několikanásobně. Nejdůležitější je, aby jednotlivé úseky byly co nejvíce homogenní. 

Hranice těchto úseků se stanovují při terénním mapování. Klíčovými parametry pro vymezení 

úseků  jsou v hierarchickém pořadí: charakter trasy toku, využití nivy a upravenost koryta 

(Langhammer 2007b). Takto vymezený úsek se vyznačí do mapy a je mu přiřazen unikátní 

kód. Ten se skládá ze dvou částí – písemné a číselné. První tři písmena názvu toku tvoří 

písemnou část a pak následují tři číslice udávající pořadí úseku. V případě Lužnice dostal 

první úsek kód LUZ001, druhý LUZ002 atd., přičemž mapování probíhá vždy proti proudu 

řeky. Při větvení toku se hodnotí jednotlivá ramena odděleně. Tímto kódem se označují 

i jednotlivé formuláře (viz přílohy), do kterých se následně zaznamenávají hodnoty 

jednotlivých ukazatelů. Sledované parametry jsou rozděleny do třech celků, které obsahují 

dílčí charakteristiky a jsou uvedeny v tabulce č. 3 na následující straně.  
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Tab. č. 3: Charakteristiky sledované metodikou HEM-F 

Morfometrie toku a nivy Upravenost toku a nivy Průběh a následky povodní 

 
šířka koryta 
 
šířka nivy 
 
zahloubení koryta 
 
tvar údolí 

upravenost podélného profilu  
charakter rozlivu 
 
geomorfologické projevy  
a následky povodně 
 
potencionální překážky proudění 
 
protipovodňová ochrana 

upravenost trasy toku 

upravenost dna 

upravenost břehu 

charakter břehové vegetace 

charakter využití příbřežní zóny 

charakter využití údolní nivy 

průchodnost inundačního území 

Zdroj: podle Langhammera (2007b) 

 

Tyto analytické ukazatele lze rozdělit na intenzifikační, identifikační a informační. 

(Langhammer 2007e). Intenzifikační charakterizují intenzitu transformace prostředí toku a 

nivy. Podle jejich intenzity lze hodnotit potenciální vlivy na proudění při povodni (upravenost 

trasy toku, podélného profilu, koryta toku a využití údolní nivy). Identifikační ukazatele 

přinášejí údaje o výskytu prvků, významných při průběhu a následcích povodně (přítomnost 

překážek proudění, geomorfologické projevy povodně a povodňové škody). Informační 

ukazatele přinášejí doplňující informace o vlastním toku a nivě (šířka koryta a nivy, charakter 

břehové vegetace, využití příbřežní zóny a nivy) (Langhammer 2007e). 

Záznamy z vyplněných formulářů  jsou následně pomocí aplikace v MS Access 

převedeny do  společné tabulky obsahující informace o všech úsecích. Ta je následně 

propojena s digitální vrstvou toků, rozdělených na mapované úseky a následuje 

geoinformatické zpracování – analýza a vyhodnocení výsledků. Konečným výstupem jsou 

tematické mapy a jejich interpretace.  
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5.1 Vlastní terénní mapování 

 

V září 2007 se na horní Lužnici vyskytla povodeň o extremitě dvou až pětileté vody. 

Na profilu Pilař bylo dosaženo 8. 9. 2007 kulminačního průtoku 47,3 m3/s (ČHMÚ). 

Vlastní terénní mapování horní Lužnice proběhlo v říjnu a listopadu 2007. Velkou výhodou 

tohoto termínu bylo, že se nacházel na konci vegetačního období. Opadem listí a odumřením 

rostlin, zejména v samotné nivě, se zlepšila průhlednost území a často i samotná orientace 

ve velmi hustě zarostlém terénu. 

Celkem bylo zmapováno 37,5 km toku horní Lužnice, kde  bylo vymezeno 71 úseků. 

Průměrná délka úseku činí 528 m. Nejkratší úsek měřil 81 m a nejdelší 2959 m. Jak je vidět 

z grafu č. 3, takto  dlouhý úsek byl jen výjimečný, pouze dva úseky byly delší něž 2 km. 

Vzhledem k několika takto dlouhým úsekům necharakterizuje průměrná délka výsledný 

soubor zcela přesně, protože ze  71 úseků jich bylo 51 kratších než 500 m.      

Při terénním mapování byly jednotlivé úseky zaznačeny do listů Základní mapy ČR 

v měřítku 1:10 000. Zároveň byly zaznamenávány jednotlivé charakteristiky úseků 

do mapovacích formulářů HEM-F. Navíc byla při mapování vyznačena hranice nivy pro celý 

tok horní Lužnice. 

 

 

Graf č. 3: Rozložení délek úseků 
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Zdroj: data z vlastního terénního mapování 
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6. Výsledky terénního mapovaní 

 

Veškeré mapové výstupy byly provedeny v programu ArcGIS verzi 9.2. Podkladové 

vrstvy pocházejí z databáze DIBAVOD od Výzkumného ústavu vodohospodářského 

T. G. Masaryka (volně ke stažení na www.vuv.cz). Vrstva zástavby vznikla vlastní 

vektorizací podkladové mapy z Portálu veřejné správy ČR (www.geoportal.cenia.cz). 

Tematický obsah map v této praktické části byl získán vlastním sběrem dat během terénního 

mapování. Jsou-li u některých map jiné či další zdroje, bude tak uvedeno. 

 

6.1 Upravenost trasy toku 

 

Vodní toky byly a stále ještě jsou upravovány zejména za účelem zvýšení ochrany 

sídel a majetku před povodněmi, pro efektivnější využití v zemědělství či dopravě 

i v důsledku intenzivní urbanizace a industrializace krajiny (Langhammer 2007d). 

Nejvýstižnějším analytickým ukazatelem antropogenní upravenosti daného toku je upravenost 

jeho trasy. Zásahy do koryt toků jsou často řešeny jako soubor komplexních úprav, 

které na sebe funkčně navazují. Změny geometrie trasy toku tedy poukazují na ty části a 

úseky, kde k úpravám došlo a lze zde očekávat i antropogenní ovlivnění dalších dílčích 

charakteristik daného toku. 

Mezi nejčastější a nejzávažnější úpravy patří napřimování toků. To sebou nese řadu 

negativních důsledků z hlediska odtokových poměrů a to jak za normálních, tak i extrémních 

odtokových situacích. Nemluvě o vlivech na ekologickou a estetickou funkci vodních toků. 

V důsledku zkrácení trasy toku dochází ke zvětšení spádu, což má za následek dosažení 

vyšších rychlostí proudění v korytě. Nárůst rychlosti podporuje i fakt, že zde nedochází 

k tlumení energie vodního proudu střídáním protisměrných oblouků, jako je tomu 

u přírodních koryt (Just et al. 2003). Díky vyšším rychlostem proudění dochází 

k intenzivnějším projevům hloubkové eroze a dochází tak k postupnému prohlubování koryta 

toku.  

Zkrácením délky toku dochází k podstatnému snížení objemu říční sítě a tím 

ke zvětšení objemu odtokové vlny, který je při povodňových situacích nutno uskladnit mimo 

vlastní koryto (Langhammer 2005). Dochází tak i ke zrychlení postupu povodňové vlny, 

což snižuje možnosti využití retenčního potenciálu říční nivy (Langhammer 2005).  

Vhodným nástrojem k hodnocení geometrických změn tras toků a jejich zkrácení je 

analýza historických map, kterou se zabýval např. Vajskebr (2004). Ve své práci zjistil téměř 

http://www.vuv.cz/
http://www.geoportal.cenia.cz/
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40% zkrácení původní délky toku na dolním úseku jihočeské Blanice. Přičemž v celém 

povodí Blanice je podle Langhammera (2007d) v současnosti napřímeno 40,6 % říční sítě. 

Dalším velmi výrazným příkladem je povodí Bíliny, kde v důsledku povrchové těžby hnědého 

uhlí došlo k výrazným zásahům do říční sítě – přeložkám, kanalizaci, zatrubnění a úpravám 

geometrie a struktury celé říční sítě (Langhammer 2007d). 

 

V metodice HEM-F jsou rozlišovány následující kategorie geometrie trasy toku: 

divočící, rozvětvený, přirozeně meandrující, zákruty, přirozeně přímý a uměle napřímený. 

Při hodnocení horní Lužnice se vyskytly pouze 4 poslední kategorie. Úsek, který by byl 

hodnocen jako divočící a rozvětvený, se zde nenacházel.  

Z mapy č. 10 je patrné, že celková upravenost trasy toku na horní Lužnici dosahuje 

nízké intenzity. Převládající část toku připadá na meandrující úseky, které se nachází 

na 24,68 km z celkových 37,51 km, tvoří tak 65,8 % z celkové délky horní Lužnice 

(graf č. 4, tab. č. 4). Lužnice tvoří od Nové Vsi n. L. až téměř po Suchdol n. L. dlouhý, 

antropogenně téměř neovlivněný meandrující pás.  

Zákruty tvoří 4,15 km a jsou buď přirozeného původu, nebo se jedná o částečně 

upravené meandry. Zákruty v tomto případě vytvářejí jakýsi přechod mezi přírodním 

meandrujícím tokem a zcela napřímenými úseky. Tím nedochází přímo ke střídání 

napřímených a neupravených úseků, které podle Langhammera (2007d) představují místa se 

zvýšenou koncentrací erozních, akumulačních i destrukčních projevů povodně. 

Uměle napřímené úseky se nacházejí na 8,24 km a tvoří tak téměř 22 % délky 

mapovaných úseků. Jejich výskyt je vázán na blízkou přítomnost zastavěných a obydlených 

ploch. Nejdelší napřímený úsek o délce téměř 3 km se nachází na východním okraji obce 

Suchdol n. L. (obr. č. 12). V tomto úseku je navíc z hlavního toku Lužnice odkloněno rameno, 

které v podobě umělého kanálu napájí vodou průmyslový závod na levém břehu toku. 

Další napřímenou část toku najdeme jižně od obce Majdalena (obr. č. 11), na dolní části 

sledovaného úseku horní Lužnice. V této části se nachází vodoměrný profil Pilař a napříč 

údolní nivou prochází silnice do Chlumu u Třeboně. I další napřímené části toku u obce 

Krabonoš a mezi Dvory n. L. a Halámkami jsou upraveny z důvodu výskytu dopravních 

staveb a kvůli přemostění musely být zregulovány. Krátký napřímený úsek severně 

od Dvorů n. L. tvoří odkloněný náhon k bývalému mlýnu Na Primárně a část hlavního toku 

před odbočením náhonu. Přirozeně přímé jsou pouze dva dílčí úseky mapování o délce 

necelých 500 m.  
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Graf č. 4: Podíl jednotlivých kategorií upravenosti trasy toku horní Lužnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data z vlastního terénního mapování 
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Tab. č. 4: Podíl délek jednotlivých kategorií upravenosti trasy toku horní Lužnice 

upravenost trasy 
toku 

délka  
(km) 

podíl  
(%) 

meandrující 24,68 65,80 

zákruty 4,15 11,07 

přirozeně přímý 0,44 1,18 

uměle napřímený 8,24 21,95 

celkem 37,51 100,00 

Zdroj: data z vlastního terénního mapování 

 

Obr. č. 11: Napřímené složené povodňové koryto Lužnice u profilu Pilař  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Napřímené a prohloubené koryto nad jezem v Suchdole n. L. 
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6.2 Morfometrie koryta 

 

Mezi základní morfometrické charakteristiky koryta patří jeho šířka a hloubka. 

Tyto dva ukazatele vypovídají o kapacitě koryta. Úpravy koryt byly prováděny hlavně s cílem 

kapacitu zvětšovat. Praxe úprav toků se držela normovaných hodnot návrhových průtoků 

(Just et al. 2003). Takovéto úpravy mají své opodstatnění v zastavěných územích, kde je často 

požadována kapacita koryta nad padesátiletou vodu (Q50) a dostatečná kapacita koryta se tak 

stává protipovodňovou ochranou. V zemědělské krajině byla koryta navrhována na dvouletou 

až pětiletou vodu (Just et al. 2003). Nadměrné zkapacitňování koryt mimo zastavěné území 

však postrádá smysl. Naopak potlačuje fungování přirozeného systému vodního toku a říční 

nivy. Přírodní koryta mají zpravidla menší kapacitu a jsou méně zahloubené. To podporuje 

povodňový rozliv do příbřežní zóny a údolní nivy i při menší extremitě povodně, 

což podporuje zpomalení postupu a transformaci povodňové vlny. Pravidelné rozlivy navíc 

podporují existenci cenných mokřadních ekosystémů a lužních lesů, které mají také pozitivní 

vliv na průběh povodně. 

 

Vyhodnocením výsledků mapování se potvrdily obecné předpoklady (mapa č. 11 a 12). 

Úseky s upravenou trasou toku vykazují až dvojnásobnou šířku koryta  a i zahloubení je 

v těchto částech toku vyšší. Naopak přírodní koryto mezi Novou Vsí n. L. a Suchdolem n. L. 

je výrazně užší a s hloubkou jen okolo dvou metrů (obr. č. 13). Avšak i zde se vyskytují 

značně hluboké úseky a tůně. Hodnoty vyobrazené na mapách jsou odhadované a pouze 

orientační, nejedná se o přesná měření. Pro účel vyhodnocení upravenosti toku však není 

nezbytná úplná přesnost těchto hodnot. 

 

Obr. č. 13: Přirozeně mělké a úzké přírodní koryto Lužnice 
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Mapa č. 11: Šířka koryta horní Lužnice 
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Mapa č. 12: Zahloubení koryta horní Lužnice 
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Doplňkovým ukazatelem je variabilita šířky koryta (mapa č. 13). Ta udává podíl mezi 

maximální a minimální šířkou koryta. Vysoká variabilita je typická pro neupravené a 

meandrující toky, kde jsou významné rozdíly v šířce koryta a tento poměr je zde více jak 

dvojnásobný. Poměr v rozmezí mezi 1,25 - 1,5 je hodnocen jako střední variabilita, 

kterou mají buď toky přírodní nebo již částečně upravené. Nízká a zejména žádná variabilita 

je typická pro antropogenně upravené toky (Langhammer 2007b). 

  

Variabilita šířky koryta je sice doplňkovou charakteristikou, ale v případě hodnocení 

horní Lužnice se stala vhodným  ukazatelem intenzity upravenosti koryta. Zejména detailněji 

poukazuje na intenzitu úprav v rámci úseků vymezených na základě upravenosti trasy toku 

(mapa č. 10), kde se vyskytují rozdíly jak u napřímených částí toku, tak i u meandrujících 

úseků.   

 

 

Mapa č. 13: Variabilita šířky koryta horní Lužnice 
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6.3 Upravenost podélného profilu 

 

Upravenost toků v podélném profilu znamená přítomnost přirozených i umělých 

stupňů, jezů a hrází v korytě toku. Tyto prvky výrazně ovlivňují rychlosti proudění a zásadně 

ovlivňují erozně-akumulační procesy toku. Jezy často slouží jako řešení zvýšeného 

zahlubování a vyšších rychlostí proudění u napřímených úseků a jejich výskyt je vázán 

převážně na tyto napřímené úseky. Jezy a stupně jsou za normálních hydrologických 

podmínek důležité pro diverzifikaci proudění a zlepšení kyslíkových poměrů v toku 

(Langhammer 2005). Dodnes převládá názor, že příčné objekty provzdušňováním vody 

napomáhají procesu samočištění. Tento názor ale nemá opodstatnění, protože tak znečištěné 

úseky, kde by obsah kyslíku limitoval samočištění, jsou vzácné (Just et al. 2003). Negativním 

důsledkem umělých stupňů je snížení biologické prostupnosti toků. V dnešní době se tento 

problém řeší budováním rybích přechodů. 

Při povodni však jezy tvoří překážky proudění a v důsledku toho jsou místy 

koncentrovaného výskytu erozních a akumulačních projevů povodně (Langhammer 2005). 

Z hlediska ovlivnění dynamiky proudění v korytě jsou jako mimořádně rizikový prvek 

hodnoceny vysoké jezy, které v období velkých průtoků představují potencionální místa 

nestability vodního toku (Langhammer, Křížek 2007). Podle Křížka a Engla (2004) byla 

při analýze pozice jezů a abnormálních projevů eroze a akumulace v povodí Blanice 

při povodni 2002 prokázána těsná kauzální souvislost. 

 

Na horní Lužnici představují umělé stupně v korytě výrazný prvek upravenosti. 

Při mapování bylo identifikováno 5 vysokých jezů s výškou nad jeden metr a 4 nízké stupně. 

Z toho na hlavním toku Lužnice se vyskytují 3 vysoké jezy a všechny 4 nízké stupně. Zbylé 

stupně (2 vysoké jezy) se nacházejí na bočním ramenu, které se odděluje na jižním okraji 

obce Suchdol n. L. a ústí zpět do hlavního toku na severním okraji obce. Jeho délka je 2,1 km. 

Všechny 3 vysoké jezy na hlavním toku Lužnice se nachází v blízkosti lidských sídel. První 

vysoký jez (postupujeme-li proti proudu, stejně jako probíhalo mapování) je Pilař (obr. č. 14), 

který je přezdíván „jez smrti“. Díky vzdutí hladiny v nadjezí odbočuje z Lužnice Zlatá stoka. 

Vývařiště jezu je vzdálené zhruba 200 metrů od pilířů mostu, po kterém vede silnice 

do Chlumu u Třeboně. Druhý jez je situován mezi obcemi Suchdol n. L. a Tušť (obr. č. 15). 

Při povodních v roce 2002 byl tento jez pravděpodobně viníkem poškození mostu, po kterém 

vede silnice mezi zmiňovanými obcemi. Most se nachází pouhých 50 metrů od vývařiště jezu 

a musel být od základů přestavěn. Vysoký jez v Nové Vsi n. L. není postavěn na napřímeném 
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toku ale v zákrutu Lužnice, čímž může být považován za potencionálně kritický prvek 

při povodňových stavech.           

 

Mapa č. 14: Upravenost podélného profilu horní Lužnice 
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 Obr. č. 14: Jez Pilař Obr. č. 15: Jez v Suchdole n. L. 
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6.4 Upravenost koryta 

 

Úpravy koryta toku ovlivňují podmínky proudění v korytě jak při normálních, 

tak i extrémních vodních stavech (Langhammer 2007d). Příčinou zpevňování koryt je zvýšená 

rychlost proudění a s tím spojená zvýšená eroze u upravených a zejména u napřímených 

úseků toků. Čím je koryto hlubší, sklonitější a hladší, tím silnější vyžaduje opevnění 

(Just et al. 2003). V závislosti na použitém materiálu se snižuje hydraulická drsnost koryta, 

což se odráží v nižším tření a vyšší rychlosti proudění v korytě (Langhammer 2007d). 

Podle Jůvy et al. (1984) existují opevnění dvojího druhu – vegetační a technické, 

neboli stavební. Mezi nejtvrdší zásahy do koryt toků patří opevnění technická, realizovaná 

gabiony, polovegetačními tvárnicemi, kamenným pohozem a zejména pak kamennou dlažbou, 

betonem a výstavbou opěrných a nábřežních zdí. Stabilizací koryta umělými materiály 

dochází k potlačení přirozených korytotvorných procesů a tok tím výrazně snižuje svoji 

ekologickou funkci. Technicky opevněná koryta mají silně negativní vliv na migraci a 

rozmnožování organismů, kteří tak postrádají přirozené úkryty a stanoviště. 

 

Při mapování byla zvlášť hodnocena upravenost břehů koryta a upravenost dna. 

Upravenost břehu byla hodnocena pro každý břeh samostatně, ale pro další zpracování a 

vyhodnocení byla každému úseku přiřazena větší hodnota upravenosti zaznamenaná na levém 

či pravém břehu daného úseku. Tento krok umožňuje skutečnost, že upravenost daných úseků 

je většinou řešena na obou březích stejným způsobem.  

Z map č. 15 a 16 je na první pohled patrné, že koryto horní Lužnice je minimálně 

upraveno. Při hodnocení upravenosti břehů je zejména neobvykle vysoký podíl neupravených 

úseků, který tvoří 97,1 % z celkové délky toku. Z necelých tří procent upravených břehů 

připadá polovina na kamennou dlažbu (52 %) a polovina na kamenný pohoz (48 %). Úpravy 

břehů se vyskytly pouze na napřímených úsecích a to jen na 13 % jejich celkové délky 8,2 km. 

Zpevnění kamennou dlažbou se vyskytovalo pod vysokým jezem Pilař a pod jezem 

v Suchdole n. L. (viz obr. č. 14 a 15). Tyto úpravy zde mají své opodstatnění vzhledem 

k intenzivnímu turbulentnímu proudění v podjezí během vyšších průtoků. Jako potencionálně 

nestabilní mohou být označeny úseky na konci tohoto opevnění. 

 V průběhu terénního mapování právě probíhala výstavba opevnění vnějších břehů 

Lužnice a to na dvou místech v blízkosti pískovny Cep. Důvodem tohoto zpevňování břehů je 

zamezení případnému poškození ochranného valu pískovny boční erozí toku (obr. č. 6 a 16).  
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Mapa č. 15: Upravenost břehů horní Lužnice 
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Obr. č. 16: Příprava vnějšího břehu Lužnice k opevnění kameny  
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Upravenost dna je také minimální (mapa č. 16). U napřímených úseků bylo dno 

hodnoceno jako prohloubené, což je vzhledem k dlouhému časovému odstupu 

od provedených úprav poměrně málo významné. Dno zpevněné betonem se vyskytlo pouze 

na jednom dílčím úseku, kde tato upravenost dna doplňovala kamennou dlažbou zpevněné 

břehy pod jezem v Suchdole n. L. a  stabilizovalo tak úsek, kde je přes řeku veden most.  

 

 

Mapa č. 16: Upravenost dna horní Lužnice 
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6.5 Upravenost břehové vegetace 

 

Břehová vegetace hraje důležitou roli jak při stabilizaci říčních koryt, 

tak při ovlivňování odtoku při vyšších vodních stavech. Jůva et al. (1984) rozděluje břehové 

porosty do dvou skupin a to na ochranné a doprovodné porosty. Ochranné porosty jsou 

vázány na koryta toků. Kořeny stromů a keřů přirozeně zpevňují říční břehy a ty tak 

nepodléhají v takové míře boční erozi a mohou dosahovat příčnějších sklonů. Naopak 

při absenci stromů a keřů tvoří břehovou vegetaci vysoké byliny a ty již nemají schopnost 

při povodňových stavech výrazně snižovat rychlost proudění v korytě právě jako vzrostlé 

dřeviny. U intenzivně upravených úseků toku se někdy nevyskytuje vegetace žádná. 

Doprovodné porosty se vyskytují podél toků a nejsou vázány na jejich koryta a jejich účel je 

především krajinotvorný (Jůva et al. 1984). 

Výskyt břehové vegetace je také velmi důležitý z ekologického hlediska, zejména jako 

stanoviště pro velké množství organismů a také jako funkční součást biokoridorů, které říční 

toky tvoří. Siemens et al. (2006) zdůrazňuje ve své práci důležitost břehových porostů jako 

zdrojů mrtvého dřeva, které má na život v řekách zásadní vliv a jeho funkce je dodnes 

opomíjena. 

 

Upravenost břehové vegetace byla hodnocena pro každý břeh odděleně a 

při vyhodnocení byla jako výsledná hodnota danému úseku přiřazena hodnota s vyšší 

intenzitou upravenosti. 

Převládajícím prvkem charakteru břehové vegetace je galeriová vegetace (graf č. 5), 

která představuje souvislý pás stromů a keřů podél toku. Na sledované části horní Lužnice se 

vyskytovala téměř na 54 % délky toku. Galeriová vegetace často lemuje tok při výskytu luk 

v nivě (viz mapa č. 20). Od soutoku s Dračicí řeka protéká souvislým lesem, který tvoří i její 

břehovou vegetaci. Les tvoří 31 % břehových porostů a spolu galeriovou vegetací se 

rozkládají na 85 %. Ze zbylých 15 % připadá 13 % na jednotlivé stromy lemující tok. Vysoké 

byliny a úseky bez vegetace připadají na necelá 2 % a nacházejí se území Suchdolu n. L. a 

jsou následkem ostatních výrazných úprav toku.  

Problematické invazní druhy rostlin nebyly při mapování zaznamenány. To mohlo být 

způsobeno termínem mapování po vegetačním období (říjen, listopad), který byl vhodný 

pro mapování upravenosti říční sítě, avšak pro mapování invazních druhů rostlin je vhodné 

období během srpna a září. Nicméně vzhledem k vysoké ekologické stabilitě a nízké 

porušenosti přírodního prostředí je pravděpodobný nízký výskyt těchto druhů rostlin.            
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Mapa č. 17: Upravenost břehové vegetace horní Lužnice 
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Graf č. 5: Podíl jednotlivých kategorií břehové vegetace horní Lužnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data z vlastního terénního mapování 
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6.6 Vymezení údolní nivy 

 

Údolní niva představuje v rámci krajiny specifický prostor, který se vyznačuje velkou 

dynamikou přírodních procesů a to především fluviálních (Křížek 2007a).  Přesto je tento 

prostor  výrazně antropogenně ovlivněn a využíván (Křížek et al. 2006). Pochopení procesů 

probíhajících v údolních nivách umožňuje optimalizovat ekonomické a sídelní aktivity 

člověka, které jsou často situovány právě v nivách, a to s cílem minimalizovat výši 

povodňových škod (Křížek et al. 2006). 

Vymezení nivy a její definice není triviální záležitost. Problematika údolních niv se 

proplétá několika vědními disciplínami a každá z nich má svůj pohled právě na její vymezení 

i definici. Podle Ložka (2003a) je třeba nivu brát jako celý ekosystém, tedy všechny její 

složky živé a neživé přírody, což lze stručně vyjádřit definicí: Niva je ploché údolní dno, 

jehož stavbu, vegetaci i faunu ovlivňuje činnost vodního toku (Ložek 2003a).  

Problematikou definice nivy z hlediska různých vědních disciplín se zabývá například 

Křížek et al. (2006). Podle autorů je z hlediska prostorového vymezení nivy nejjednoznačnější 

geomorfologické pojetí. Demek (1988) definuje nivu jako akumulační rovinu podél vodního 

toku, která je tvořena nekonsolidovanými sedimenty transportovanými a usazenými tímto 

vodním tokem, přičemž při povodních bývá částečně nebo celá zaplavována. 

Geomorfologický náhled na nivu tedy zdůrazňuje zejména její genezi a morfologii reliéfu, 

které jsou pro definici údolní nivy primární (Křížek et al. 2006).  

Geomorfologickému pojetí je nejblíže definice geologická, která definuje nivu jako 

rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního toku, které tvoří horizontálně 

uložené, mladé (holocénní) štěrkové, písčité a hlinité nebo jílovité naplaveniny (Collin 1988). 

Geologie se tedy zaměřuje hlavně na geologickou stavbu a stratigrafii údolní nivy, geneze je 

pro její pojetí sekundární (Křížek et al. 2006).  

Hydrologové pohlížejí na nivu jako na přirozené zátopové neboli inundační území. 

Hydrologicky a vodohospodářsky se niva někdy ztotožňuje s územím zaplavovaným 

při povodních, což je ovšem nejednoznačné a nepřesné vymezení vzhledem k variabilitě 

povodňových událostí. Růžně velké kulminační průtoky totiž za různých povodňových situací 

způsobují rozdílný rozliv do inundačního území (Křížek et al. 2006). 

Z pedologického hlediska lze nivu charakterizovat jako území výskytu hydromorfních 

půd na fluviálních sedimentech (Ložek 2003a). Z úzce pedologického pohledu je chápání nivy 

vázáno na výskyt několika půdních typů. Kromě doplňkové přítomnosti glejů a v určitých 

případech černic se jedná v první řadě o fluvizemě, půdy vzniklé periodickým ukládáním 
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povodňových sedimentů, jejichž plošný rozsah v podstatě vymezuje hranice nivy 

(Zádorová, Chuman, Šefrna 2007). 

Ekologie, biologie a geobotanika vymezují údolní nivu podle regionalizace nivních 

ekosystémů a společenstev rostlin a živočichů (Křížek et al. 2006). Antropogenní činnost však 

na většině území pozměnila nivy natolik, že její vymezení podle skladby vegetace je značně 

problematické a je možné pouze v přírodních a přírodě blízkých lokalitách (Chuman 2007). 

 

Tok horní Lužnice má v sedimentech Třeboňské pánve vyvinuté ploché údolí. 

Vzhledem k tomuto plochému terénu zde není vyvinut bohatěji výrazně výškově členěný 

terasový systém a při hrubém pohledu lze rozlišit dvě hlavní úrovně – nižší terasu asi 3 až 

4 metry nad současnou úrovní řeky a vyšší terasu o povrchu 10 až 15 metrů nad řekou 

(Ložek 1978). Ve skutečnosti je však terasový systém Lužnice složitější a podrobněji se jím 

zabýval Chábera (1982), který v Třeboňské pánvi vymezil celkem 7 terasových stupňů. Právě 

na základě úpatí nejnižších říčních teras, podle Chábery (1998) a Černého (1994) jsou to 

wűrmské terasy, byla při terénním mapování vymezena hranice údolní nivy na horní Lužnici. 

Takto vymezená hranice byla zaznamenávána do listů Základní mapy ČR v měřítku 1:10 000 

a následně digitalizována. Vzhledem ke způsobu využívání krajiny a vysoké zachovalosti 

přírodního prostředí této lokality jsou terasy v terénu dobře identifikovatelné a hranice nivy je 

v reliéfu dobře zřetelná. Problematická se při vymezování nivy ukázala zejména těžba 

štěrkopísků a úpravy reliéfu s tím spojené, které zejména v okolí největší pískovny Cep 

(viz mapa č. 6) narušily přirozenou hranici nivy. Zde byla hranice nivy vedena převážně 

po východním úpatí valu, který tvoří ochranou hráz pískovny. I další pískovna Tušť narušila 

původní hranice nivy a byla celá začleněna do údolní nivy, jelikož těžba probíhala na původní 

úrovni nivy Lužnice. Překvapivé bylo nízké ovlivnění čitelnosti hranice nivy v zastavěných 

okrajích obcí Suchdol  n. L. a Tušť. Výsledky mapování jsou znázorněny na mapě č. 18. 
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Mapa č. 18: Vymezení nivy horní Lužnice na základě terénního mapování               
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Tématem vymezení nivy horní Lužnice se zabývali také Žaloudík  a Pithart (2006). 

Jejich zájmovou oblastí byl úsek od státní hranice po Suchdol n. L. Podle autora výstupu 

(mapa č. 19) byla prostorová diferenciace modelového území údolní nivy Lužnice provedena 

pomocí GIS na základě analýzy podrobného digitálního modelu reliéfu (vytvořeného 

stereofotogrammetrickým vyhodnocením výškových a tvarových parametrů nivy), 

interpretace leteckého ortofotosnímku (11.11.2005) a terénního průzkumu zájmové oblasti. 

Žaloudík a Pithart (2006) rozlišují vymezení  vnitřní a vnější oblasti nivy, přičemž vnitřní 

niva je morfologicky vymezená oblast od hlavního říčního koryta  po zřetelnou terénní hranu 

nejbližší říční terasy nebo údolí. Toto pojetí vymezení údolní nivy odpovídá způsobu 

vymezení nivy při terénním mapování (mapa č. 18) a umožňuje srovnání obou metod. 

Pod pojmem vnější niva je chápána širší oblast údolní nivy Lužnice, zahrnující také 

identifikovatelné víceúrovňové říční terasy, respektive jejich asymetricky vyvinuté části, 

náležející zájmovému  údolnímu prostoru (Žaloudík, Pithart 2006). 
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Mapa č. 19: Vymezení nivy pro úsek horní Lužnice od státní hranice po Suchdol n. L. 

 

 

Zdroj: RNDr. Jiří Žaloudík, CSc., Hydrobiologický ústav - BC AV ČR, České Budějovice 

(2006). Zdroj primárních geodat: letecké snímkování - ARGUS GeoSystém, Hradec Králové 

(© 2005), ortofoto a digitální model reliéfu - Georeal Plzeň (© 2006). 
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6.6.1 Šířka nivy a její variabilita  
 

Z hlediska možnosti retence vody v nivě a samotného průběhu povodňové vlny je 

důležitá zejména šířka nivy a také její variabilita. Na první pohled je niva horní Lužnice 

výrazně členitá (mapa č. 18). To je dáno častým zaerodováním bývalých meandrů do nižší 

říčních teras. Dnes se na vnějším okraji těchto vypouklých výběžků nivy často vyskytují 

odstavená ramena. Tento jev je dobře zřetelný jižně od Dvorů n. L.  

Od státních hranic se niva postupně zužuje z 300  m až ke 100 m u obce Krabonoš. 

Dále se rozšiřuje opět na 300 m a k výraznému zúžení dochází asi 1,5 km severně 

od Nové Vsi n. L., čehož bylo využito k postavení pásového dopravníku na písek z pískoven 

Halámky do továrny u Nové Vsi n. L. Dále se niva rozšiřuje na 400 až 500 m. Místy dosahuje  

šířky až 800 m a v místě silničního náspu, který spojuje Dvory n. L. a Halámky je široká 

430 m. Od obce Suchdol n. L. je šířka nivy velmi ovlivněna těžbou štěrkopísků. V samotné 

nivě se nachází pískovna Tušť a uměle rozšířená niva zde dosahuje šířky až 1200 m. Výrazně 

zúžená niva je u pískovny Cep, kde byly podle Černého (1994) méně kvalitní nadložní písky 

nahrnuty místy až k okraji řeky a tvoří výrazný terénní val. Takto degradovaná niva dosahuje 

šířky kolem 300 m.  

Podle Křížka (2005) jsou významná náhlá zúžení nivy, kde při povodni roste rychlost 

proudění a dochází k nárůstu erozní síly vodního toku. Po opětovném rozšíření údolní nivy 

dochází k poklesu rychlosti a tím pádem i transportní schopnosti toku, což se může odrážet 

zvýšenou intenzitou akumulace (Křížek 2005). Zúžení nivy Lužnice severně od Nové Vsi n. L. 

se projevilo rozšířením koryta v tomto místě (obr. č. 17). 

 

Obr. č. 17: Koryto Lužnice rozšířené vlivem zúžení nivy 
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6.7 Využití příbřežní zóny a údolní nivy 

 

Údolní nivy představují nejstarší část kulturní krajiny, člověk začal přirozenou podobu 

nivy pozměňovat už od pravěku, přesněji od 5. tisíciletí př. n. l. (Křížek 2007a). Do této doby 

spadají počátky zemědělství a s tím spojený počátek obhospodařování údolních niv. Větších 

rozměrů nabyly úpravy niv ve středověku, kdy se budovaly mlýny a hamry (Ložek 2003b). 

Při stavbě mlýnů se budovaly náhony a menší vodní nádrže a nezřídka se přemisťovalo i říční 

koryto. Dalším středověkým zásahem bylo budování rybníků, kdy většina z nich a to i celé 

soustavy byly situovány do říčních niv. Rybníky a terénní úpravy s jejich stavbou spojené 

podstatně změnily dynamiku toků, jak ukazuje například Nová řeka na Třeboňsku 

(Ložek 2003b). Nicméně tyto úpravy byly víceméně prováděny v souladu s přírodou. 

 Velkými zásahy do údolních niv byly úpravy spojené s jejím odvodněním a snaha 

takto odvodněné nivy hospodářsky využívat. S tím souvisely samotné regulace říčních koryt a 

likvidace starých říčních ramen, mokřadů a tůní. Vrcholem těchto úprav bylo zornění niv, 

které se stalo doslova módou v posledních desetiletích 20. století (Ložek 2003b). 

Jelikož údolní nivy tvoří přirozené záplavové území je zde značně problematický výskyt 

zástavby, která do niv pronikala zejména v průběhu 20. století. Do říčních niv se tak dostaly 

i průmyslové závody (například kolem toku Labe). Podle Ložka (2003b) se tak nivy staly 

v posledním půlstoletí nejpoškozenější složkou naší krajiny. 

Rozhodujícím činitelem pro schopnost krajiny transformovat povodňovou vlnu je 

právě stav a charakter údolní nivy (Langhammer 2005). Přirozenou vegetací niv jsou lužní 

lesy, které však již byly na území České republiky téměř všude vykáceny. V současné době 

by v nivách měly převládat alespoň ostatní přirozené krajinné prvky, zejména louky, pastviny 

a lesní porosty. Tyto typy krajinného pokryvu snášejí i vícedenní zaplavení a především mají 

schopnost zadržovat vodu, vylitou do prostoru nivy, a transformovat tak povodňovou vlnu, 

to znamená rozložit její průtok do delšího časového úseku a snížit tak kulminační průtok 

i výšku vodního stavu (Langhammer 2005). Retenční a transformační schopnost nivy prudce 

klesá v případě nevhodného využití niv, kterým je nejčastěji přítomnost zemědělských ploch a 

to zejména orné půdy. Ta nejenže neumožňuje retenci vody v nivě, ale navíc je zdrojem 

materiálu pro intenzivní erozi a tento materiál je následně akumulován z nižších částech toku 

(Langhammer 2005). Navíc přítomnost zemědělských ploch a zejména pak sídel a 

průmyslových objektů v nivách díky potencionálním vysokým ekonomickým škodám 

vyvolává tlak na intenzivnější upravenost koryt toků, zejména jejich zkapacitňování a 

budování hrází, což  zpětně snižuje transformační a retenční potenciál nivy a tím i možnosti 
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efektivního a jednoduchého dosažení snížení maximálního rozlivu povodně 

(Langhammer 2005).  

 

Niva horní Lužnice patří mezi nejzachovalejší nivy na našem území. Podobného 

názoru je i Ložek (2003b). Nachází se zde dlouhý úsek mezi státní hranicí a  Suchdolem n. L., 

kde se řeka i její niva volně vyvíjí a rozkládá se zde složitý systém meandrů a odstavených 

ramen. V minulosti však došlo k vykácení přirozených lužních lesů, takže ani tento zachovalý 

úsek nemůžeme prohlásit za ryze přírodní. V současné době se v této části nivy nacházejí 

především louky (mapa č. 20, graf č. 6). Přičemž v úseku mezi obcemi Hrdlořezy a 

Suchdolem n. L. se rozkládají pastviny a niva zde byla částečně rekultivována.  Spásané louky 

najdeme i jižně od obce Dvory n. L. Ve zbylé části tohoto úseku, který odpovídá 

PR Horní Lužnice, se nacházejí nekosené louky a vysoké byliny s výrazným podílem kopřiv. 

Rozkládají se zde ale i malé fragmenty lužních lesů a rozsáhlé křoviny lemující tok Lužnice 

(viz mapa č. 21). Tyto křoviny převládají v  nivě severně od Nové Vsi n. L. Na pastvinách 

často rostou staré solitérní duby. Důležitou složkou v této části nivy jsou vodní plochy 

v podobě mrtvých a odstavených ramen a tůní, které jsou často lemovány vzrostlými vrbami a 

olšemi a mohou při povodních pojmout a zadržet velké množství vody (viz kap. 6.11).  

Při pohledu na celý sledovaný úsek horní Lužnice se téměř na dvou třetinách nivy 

rozprostírají louky (graf č. 6).  Lesy zabírají necelých 15 % a kromě krátkých segmentů 

lužního lesa na území PR Horní Lužnice, se nacházejí hlavně severně od Suchdola n. L. Jedná 

se zde především o borové monokultury. Tyto lesy, nacházející se i v zátopové oblasti, mají 

několik negativ. Kromě toho, že nahradily původní vegetaci, mají tyto lesy mnohem menší 

infiltraci a nejsou schopny zadržet tolik vody jako původní listnaté porosty. Mimo to mají 

jehličnaté lesy řidší podrost a při povodních dochází k výrazné erozi mělké lesní půdy. 

Nemluvě o tom, že pro ně není vhodná delší doba zaplavení. 

Křoviny byly vymezeny na 12 % nivy a nacházejí se zejména severně 

od Nové Vsí n. L. Avšak jak je vidět na obr. č. 18, křovinné porosty zejména vrb se zde 

nahodile střídají s ploškami lesů a bezlesí, proto je potřeba tento údaj brát pouze orientačně. 

Nicméně přírodě blízké krajinné prvky (lesy, křoviny, louky), které mají pozitivní vliv 

na průběh povodní, tj.  retenci vody a transformaci povodňové vlny, se rozkládají na téměř 

90 % nivy. Velmi nízký je podíl zemědělských ploch, který dosahuje pouze jednoho procenta 

a prakticky se jedná jen o jedno pole. Kriticky lze hodnotit výskyt zástavby v nivě. 

Roztroušená zástavba, která představuje většinou zahrady a chatové oblasti, se vyskytuje 

na 5 % délky nivy. Zástavba zasahuje do nivy téměř na 1,5 % její délky. Jedná se o úsek 
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v Suchdole n. L., kde se na levém břehu vyskytuje chátrající průmyslový areál. Avšak obytná 

zástavba se v nivě prakticky nevyskytuje.   

 

Mapa č. 20: Využití údolní nivy horní Lužnice 
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Graf č. 6: Podíl jednotlivých kategorií využití údolní nivy horní Lužnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data z vlastního terénního mapování 
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Vedle struktury využití údolní nivy je důležitým parametrem využití příbřežní zóny 

(Langhammer 2007d). Mapování současného využití příbřežní zóny bylo prováděno 

v rozsahu 50 metrů od koryta toku s výsledky jsou znázorněny v mapě č. 21 a grafu č. 7. 

Při porovnání využití příbřežní zóny  a údolní nivy (tab. č. 5) je patrný významný nárůst 

podílu křovin v příbřežní zóně a to na úkor podílu luk. Příčinu tohoto rozdílu lze nalézt 

v úseku mezi Novou Vsí n. L. a Dvory n. L., kde se v příbřežní zóně vyskytují převážně 

křovinné porosty, avšak využití nivy bylo hodnoceno jako louka. Podíl roztroušené zástavby 

je v příbřežní zóně méně než poloviční, což je pochopitelné, jelikož ani rekreační objekty 

nejsou situovány přímo u vlastního toku. Nárůst podílu intravilánu je pouze relativní, 

jelikož do mapování využití příbřežní zóny bylo zahrnuto i rameno oddělující se z Lužnice 

v Suchdolu n. L. Využití nivy u něj nebylo hodnoceno, jelikož protéká nivou Lužnice. 

Na rozdíl od nivy se v příbřežní zóně již vůbec nevyskytovala zemědělská plocha. 

 

Tab. č. 5: Srovnání podílů jednotlivých kat. využití  nivy a příbřežní zóny horní Lužnice 

land use niva (%) příb. zóna (%) 

les 14,89 13,28 

křovina 11,96 34,74 

louka 61,68 45,85 

zem. plocha 1,04 0,00 

vodní plocha 3,80 0,64 

roztroušená zást. 5,23 2,02 

intravilán, prům. 1,39 3,48 

celkem 100,00 100,00 

Zdroj: data z vlastního terénního mapování 
 

Obr. č. 18: Ukázka využití údolní nivy mezi Novou Vsí n. L. a Dvory n. L. 

 

Zdroj: Jan Ševčík, www.sevcikphoto.com 

http://www.sevcikphoto.com/
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Mapa č. 21: Využití příbřežní zóny horní Lužnice 
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Graf č. 7: Podíl jednotlivých kategorií využití příbřežní zóny horní Lužnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data z vlastního terénního mapování 
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Mapování upravenosti příbřežní zóny i údolní nivy probíhalo odděleně pro pravý 

i levý břeh. Stejně jako u několika předchozích charakteristik byla při následném vyhodnocení 

každému úseku přiřazena hodnota s větší intenzitou upravenosti z hodnou obou břehů. Využití 

příbřežní zóny se většinou mnoho neliší a rozdíly mezi oběma břehy jsou minimální. 

U využití údolní nivy se však  již rozdíly objevují a dopad tohoto způsobu hodnocení je 

znázorněn v tabulce č. 6 a grafu č. 8. Patrný je zejména úbytek podílu lesů, což je dáno tím, 

že při výskytu lesa pouze na jednom z břehů, je úseku při výsledném hodnocení přiřazena 

hodnota druhého břehu, například louka, protože všechny hodnoty land use mají větší 

intenzitu upravenosti než les. 

 

Tab. č. 6: Srovnání podílů délek jednotlivých kategorií využití údolní nivy horní Lužnice 

na levém a pravém břehu, jejich rozdílu a  při výsledném hodnocení 

 levý břeh pravý břeh rozdíl 
výsledné 

hodnocení 

land use 
délka 
(km) 

podíl 
(%) 

délka 
(km) 

podíl 
(%) 

délka 
(km) 

podíl 
(%) 

délka 
(km) 

podíl 
(%) 

les 7,79 21,88 8,90 25,00 1,11 3,11 5,30 14,89 

křovina 4,26 11,96 3,80 10,67 0,46 1,29 4,26 11,96 

louka 22,12 62,15 20,00 56,21 2,11 5,94 21,95 61,68 

zem. plocha 0,37 1,04 0,00 0,00 0,37 1,04 0,37 1,04 

vodní plocha 0,56 1,57 1,03 2,89 0,47 1,32 1,35 3,80 

roztroušená zást. 0,00 0,00 1,86 5,23 1,86 5,23 1,86 5,23 

intravilán, prům. 0,50 1,39 0,00 0,00 0,50 1,39 0,50 1,39 

celkem 35,59 100,00 35,59 100,00   35,59 100,00 

Zdroj: data z vlastního terénního mapování 

 

Graf č. 8: Srovnání podílů délek jednotlivých kategorií využití údolní nivy horní Lužnice 

na levém a pravém břehu a  při výsledném hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data z vlastního terénního mapování 



 56 

6.8 Index upravenosti toku 

 

Index upravenosti toku představuje základní syntetický ukazatel hodnotící celkovou 

intenzitu upravenosti toků a údolní nivy (Langhammer 2007e). Je odvozený na základě 

bodového hodnocení intenzity upravenosti jednotlivých parametrů, přičemž využívá 

kvalitativního hodnocení v bodovém rozsahu 1-5, kde 1 bod představuje nejnižší intenzitu 

upravenosti a 5 bodů maximální intenzitu (Langhammer 2007e). Hodnoty odpovídající 

jednotlivým kategoriím jsou zobrazeny v tabulce č. 7.  

 

Tab. č. 7: Bodové hodnocení pro jednotlivé kategorie intenzivních ukazatelů 

(šedou barvou vyznačeny kategorie, jež se při mapování horní Lužnice nevyskytovaly) 

Upravenost trasy 
toku 

Upravenost 
podélného profilu 

Upravenost koryta 
Využití příbřežní zóny 

a údolní nivy 

Index TT Index TL Index TB Index TN 

kategorie body kategorie body kategorie body kategorie body 

meandrující 1 
úsek bez 
vertikálních 
překážek 

1 bez úprav 1 
les,   
křovina 

1 

meandry a 
zákruty 

2 
nízký 
stupeň 

2 
vegetační 
opevnění 

2 
louka, 
pastvina 

2 

zákruty 3 
více 
nízkých 
stupňů 

3 
kamenný 
pohoz 

3 
zemědělská 
plocha, 
vodní pl. 

3 

přirozeně 
přímý 

4 vysoký jez 4 
kamenná 
dlažba 

4 
roztroušená 
zástavba 

4 

uměle 
napřímený 

5 hráz 5 zatrubnění 5 
intravilán, 
průmysl 

5 

Zdroj: zpracováno podle Langhammra (2007e)  

 

Do výpočtu indexu upravenosti toku spadají pouze ukazatele intenzivní, 

tedy upravenost trasy toku (Index TT), upravenost podélného profilu (Index TL) a  koryta 

(Index TB) a využití příbřežní a údolní nivy (Index TN). Hodnota indexu TN byla vypočtena 

jako aritmetický průměr hodnot využití příbřežní zóny a údolní nivy. Samotný index 

upravenosti toku pro jednotlivé úseky je vypočten jako aritmetický průměr hodnot dílčích 

indexů TT , TL,  TB  a TN. 
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Výsledky vypočtených indexů pro tok horní Lužnice jsou znázorněny na mapě č. 22. 

Hodnotou 1 jsou hodnoceny přírodní či minimálně ovlivněné úseky. Částečně upravené úseky 

toku spadají pod hodnotu 2. Již výrazně upravené části toku spadají pod hodnoty 3 a 4. 

Hodnoty 5, která charakterizuje nejvyšší stupeň upravenosti, nedosáhl žádný z úseků. Index 

upravenosti toku výstižně charakterizuje celkovou upravenost toku a je celkovým shrnutím 

předchozích analytických ukazatelů. 

 

Mapa č. 22: Index upravenosti toku horní Lužnice 
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Na základě hodnot indexu upravenosti pro jednotlivé úseky můžeme spočítat celkový 

index upravenosti toku IT (Langhammer 2007e). Takto vytvořený index je vhodný 

ke srovnání jednotlivých toků či jejich částí. Podle Langhammara (2007e) se výsledný index 

upravenosti vypočte jako aritmetický průměr dílčích indexů úseků, pro tok horní Lužnice 

vychází IT = 1,91. V tomto případě ale hodnota indexu IT vychází větší než odpovídá 

celkovému stupni upravenosti, což je dáno vymezením růžně dlouhých úseků. Přírodní úseky 

byly většinou vymezeny delší a naopak upravené úseky jsou kratší. Tohoto negativního vlivu 

se vyvarujeme použitím váženého průměru, kde váhou je délka úseku. Při výpočtu pak hraje 

roli i délka těchto úseků. Hodnota indexu IT vypočtená váženým průměrem je IT = 1,53.   
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6.9 Charakter rozlivu při povodni 

 

Při terénním mapování byl zaznamenáván charakter rozlivu při poslední povodni, 

po které mapování probíhalo. Hodnotí se rozsah a hloubka rozlivu v příbřežní zóně a nivě. 

Pro stanovení maximální dosažené výšky hladiny nad úrovní údolní nivy je nutno využít 

nepřímé indikátory. Těmi mohou být stopy povodňových náplavů na vegetaci, plotech, stopy 

po povodni na budovách, v ideálním případě zdokumentované povodňové značky 

(Langhammer 2007b). Avšak výskyt a vypovídací hodnota těchto nepřímých ukazatelů se 

velmi snižuje s časovým odstupem od povodně. 

 

Mapování proběhlo bezprostředně po povodni na začátku září 2007. Velmi zajímavé je 

srovnání průběhu povodňových vln této povodně v grafu č. 9, kde je červeně znázorněn 

průběh povodně v Nové Vsi n. L., která se nachází na začátku sledovaného úseku Lužnice.  

Zelená křivka představuje profil Pilař, který naopak zájmové území uzavírá. Na tomto 

příkladu menší povodně je zřetelně patrná vysoká schopnost povodí horní Lužnice 

transformovat povodňovou vlnu. Novou Vsí n. L. protekla 7.9.2007 téměř pětiletá voda 

o kulminačním průtoku 77 m3/s (ČHMÚ). Zatímco přibližně o 22 hodin později byl dosažen 

na profilu Pilař kulminační průtok pouze 47,3 m3/s (ČHMÚ), který již odpovídá pouze 

dvouleté vodě. K podobnému závěru lze dojít i z mapy č. 23, která znázorňuje charakter 

rozlivu při této zářijové povodni v roce 2007. Při stanovení rozsahu rozlivu bylo využito 

zejména náplavů na vegetaci, které byly díky krátkému časovému odstupu od povodně velmi 

zachovalé. Z mapy je zřejmé, že charakter rozlivu víceméně odpovídá intenzitě upravenosti 

koryta (viz mapa č. 11 a 12), zejména jeho kapacitě. Podíváme-li se však na úsek mezi 

Novou Vsí n. L. a Suchdolem n. L., kde je upravenost koryta minimální, jsou zde také patrné 

účinky transformace povodňové vlny. V horní polovině tohoto úseku došlo k rozlivu do celé 

nivy a od Dvorů n. L. již můžeme pozorovat rozliv pouze v příbřežní zóně. To naznačuje 

tomu, že v nivě muselo být zadrženo poměrně velké množství vody a došlo tak ke zploštění 

povodňové vlny (graf č. 9). To, že voda neopustila koryto v průběhu Suchdolem n. L., 

je způsobeno zvýšenou kapacitou koryta v tomto úseku. 
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Mapa č. 23: Charakter rozlivu horní Lužnice při povodni v září 2007 
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Graf č. 9: Hydrogram povodně v září 2007 pro horní Lužnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČHMÚ 
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6.10 Průchodnost zátopového území a potencionální překážky proudění 

při povodni 

 

Pod pojmem průchodnost zátopového území se rozumí výskyt objektů a staveb, 

které rozdělují záplavové území a které omezují přirozený pohyb povodňových vod 

(Langhammer 2007b). Jedná se zejména o ochranné protipovodňové hráze a náspy 

dopravních komunikací, tedy silnic a železnic. Rozlišují se liniové stavby paralelní 

(rovnoběžné) s korytem a liniové stavby vedoucí napříč nivou. Tyto liniové prvky jsou 

při průběhu povodně značně problematické, jak se ukázalo i při povodni 2002 (Jánský 2004). 

 Jako potencionální překážky proudění jsou hodnoceny objekty, které při zvýšeném 

vodním stavu mohou díky nevhodné lokalizaci, nedostatečnému dimenzování nebo chybné 

konstrukci blokovat průchod povodňové vlny a zintenzivňovat následky povodně 

(Langhammer 2007d). Při normálních hydrologických podmínkách (i při malých povodních) 

tyto objekty nepředstavují výrazný problém (Langhammer 2005). Negativní projevy těchto 

staveb se začínají projevovat až při extrémních povodních. Jejich negativní vlivy se zvyšují 

s rostoucí extremitou povodně.  

Z hlediska metodiky jsou jako potencionální překážky proudění hodnoceny 

nedostatečně dimenzované mosty a propustky, dále překážky v korytě toku a nevhodně 

umístěné budovy v nivě. V praxi je často výskyt nevhodných mostů a propustků vázán 

na výskyt liniových staveb omezující průchodnost povodňové vody. Povodní unášený 

materiál může tyto nedostatečné kapacitně velké objekty zacpat a vytvoří se tak hráz, 

kvůli které mohou být zaplavena území a objekty, které by jinak zůstaly mimo rozliv povodně. 

Navíc se tato dočasná hráz může protrhnout, čímž dochází nejen k destrukci samotného 

objektu, ale především ke vzniku bleskové povodňové vlny, která může způsobit podstatně 

větší škody než by odpovídaly charakteru povodně (Langhammer 2005).  

 

Na zkoumaném povodí horní Lužnice mají liniové stavby výrazný vliv na průchodnost 

záplavového území. Protipovodňová hráz se vyskytuje v oblasti vzdutí vodní hladiny jezem 

v Suchdole n. L. (mapa č. 24). Hráz zde nedosahuje výšky ani jednoho metru a má 

pravděpodobně při vyšších průtocích udržovat vodu v korytě kvůli ochraně zmiňovaného jezu. 

Z dopravních staveb ovlivňují proudění pouze náspy silnic (mapa č. 24). Železnice zde  

v celém  úseku vede za hranicí nivy a to po říčních terasách na levém břehu řeky. Jedinou 

stavbou paralelně s korytem toku je nízký násep polní cesty, který vede mezi korytem Lužnice 

a pískovnou Tušť. Z hlediska ovlivnění proudění je jeho vliv minimální.  
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Výrazný vliv na průběh povodně zde však mají silniční náspy vedoucí napříč nivou. 

Nivou horní Lužnice vedou celkem 4 náspy. Z hlediska metodiky mapování upravenosti toků 

by všechny tyto stavby měli být hodnoceny negativně. Jako negativně působící překážky jsou 

hodnoceny náspy u obce Majdalena a oba dva náspy v Suchdole n. L. Mosty, jež se vyskytují 

pod jezem Pilař a pod jezem v Suchdole n. L. (obr. č. 19), mají dostatečnou kapacitu. 

Také možná díky tomu, že most v Suchdole n. L. musel byt po povodni 2002 celý přestavěn. 

Most na severu obce Suchdol n. L. (obr. č. 20) se jeví jako nedostatečně kapacitní, 

což dokládá i povodňová značka o výšce maximální hladiny z roku 2002, která je umístěna 

na sloupku zábradlí na mostě, což dokládá že se voda valila i přes most.  

 

 

Mapa č. 24: Průchodnost záplavového území horní Lužnice 
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Obr. č. 19: Most pod jezem v Suchdole n. L. Obr. č. 20: Nedostatečně kapacitní most  

v Suchdole n. L.  

 

 

Jiná situace je u silničního náspu, který spojuje Dvory n. L. a Halámky (viz obr. č. 38). 

Tento val přetíná nivu o šířce 430 metrů a nachází se přibližně v polovině přírodního úseku 

mezi Novou Vsí n. L. a Suchdolem n. L. V tomto valu jsou dokonce tři mosty, jeden přes 

hlavní tok Lužnice a dva přes stará říční ramena. Při povodni působí násep jako výrazná 

překážka proudění a před tímto valem dochází ke kumulaci vody, která nestíhá protékat 

pod mosty. Z hlediska využívání nivy tento jev nepůsobí negativně a lze tento násep hodnotit 

jako součást protipovodňové ochrany, kdy vykonává funkci podobnou poldru. U předchozích 

náspů je však tento jev vyšších rozlivů před hrází velmi negativní. Už na nízkých říčních 

terasách se vyskytuje zástavba a v případě extrémní povodně může vliv těchto náspů napříč 

nivou negativně ovlivnit jejich zaplavení. 

 

Výskyt budov v nivě je problematický nejen z hlediska ovlivňování průběhu povodně. 

Základním problémem je nerespektování přirozeného záplavového území řek a výstavba 

v nivách zejména během 20. století, kdy se delší dobu nevyskytly výraznější povodně. 

Společnost během tohoto klidného období zapomněla, komu niva slouží, a dnes často 

najdeme v nivách rozsáhlou zástavbu. 

Vedle primárního negativního vlivu, kterým je zaplavení budov při povodni, je dalším 

negativním projevem výskytu budov v nivě a překážek proudění obecně tvorba turbulentního 

proudění, tedy vznik proudů a vírů, které vznikají při průchodu povodňové vlny mezi objekty. 

Toto proudění se pak projevuje větší destruktivní sílou na samotných budovách. A jak uvádí 

Cílek (2003), má také velký vliv na erozně-akumulační projevy povodně.  
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V nivě horní Lužnice byl celkově zaznamenán nízký výskyt budov. Nejvíce se jich 

nachází v Suchdole n. L., kde se na pravém břehu rozkládá komplex staré továrny. 

V ostatních případech se jedná zejména o rekreační objekty. Na jihu obce se nachází dětský 

tábor a na severu se jedná o vodácký kemp, přičemž tyto objekty nemají zásadní vliv 

na proudění při povodni.  Pouze u jezu Pilař se na pravém vyskytuje několik obytných budov, 

na levém břehu se jedná o chatovou osadu.   

 

Mapa č. 25: Nevhodně umístěné budovy v nivě horní Lužnice 
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Kriticky hodnocené vyústění napřímeného úseku do meandrujícího toku se 

na sledovaném toku vyskytlo pouze v jednom případě. Dlouhý napřímený úsek 

v Suchdole n. L.  přechází na severním okraji obce přímo do velkého meandru. Šíje tohoto 

meandru dosahuje pouze několika metrů a je pravděpodobné, že v blízké době dojde k jejímu 

protržení. 
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   Jako překážky v proudění nebyly hodnoceny stromy a mrtvé dřevo nacházející se 

v korytě Lužnice (obr. č. 21). Ty tvoří přirozenou součást přírodních toků a mají velký 

význam z hlediska morfologického vývoje koryta toku a také mají nezastupitelnou 

ekologickou funkci. Za velkých průtoků navíc podporují rozliv do okolní nivy a tím podporují 

její přirozenou retenci (Siemens et al. 2006). 

 

Obr. č. 21: Mrtvé dřevo v korytě Lužnice u Halámek 

 

 

Obr. č. 22: Osud budovy v nivě u obce Hrdlořezy 
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6.11 Protipovodňová ochrana  

 

Protipovodňová ochrana nabírá poslední dobou zcela odlišný směr od dřívějších 

tendencí povodňové vody z krajiny co nejrychleji odvádět. To bylo řešeno například 

zkapacitňováním koryt toků a stavbami protipovodňových valů. Jánský (2004) udává, 

že stavby těchto hrází mají na území našeho státu svoji tradici. Tyto opatření mají svůj 

význam v zastavěných oblastech, tedy intravilánech obcí.  

Na druhou stranu dnes  převládá snaha dát vodě prostor k rozlivu tam, kde je to možné, 

čili podporovat přirozené retenční schopnosti krajiny. Ta by v moderní protipovodňové 

ochraně měla být v rovnováze s technickými protipovodňovými a také preventivními 

opatřeními. Pod technickými opatřeními jsou chápány protipovodňové valy a kapacitní koryta, 

případně poldry, které mají svůj význam k ochraně zastavěných ploch. Jejich úloha je pouze 

tlumit následky již vzniklé povodně. Jako problematické se u těchto opatření projevilo jejich 

projektování na určitou velikost povodně, například na stoletou vodu. Při jejím překonání 

vznikají obrovské škody, jako tomu bylo při povodních 2002.  Preventivní opatření by měla 

omezit výstavbu a soustředění ekonomických aktivit společnosti v záplavových územích toků 

a zmenšit tak přímé důsledky povodní. Z hlediska vzniku a následné extremity povodňových 

událostí je velmi důležitou součástí protipovodňové ochrany podpora přirozené retenční 

schopnosti krajiny a samotných říčních niv. 

 

Obr. č. 23: Letecký snímek Suchdola n. L. při povodni 2002 

 

Zdroj: M. Raudenský, I. Dorazil, www.povodnefoto.cz 
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Na horní Lužnici převládají preventivní protipovodňová opatření, kdy je zástavba 

situována mimo dosah povodňových vod a to až na říčních terasách. Zejména je dřívější 

znalost povodňových situací zřetelná u lokace zemědělských usedlostí kolem Dvorů n. L., 

které se vyskytují na okrajích až druhých nebo třetích stupňů říčních teras. Díky tomu je 

možný bezpečný rozliv povodňových vod do nivy v celé její délce, mimo oblasti obcí 

Nová Ves n. L., Suchdol n. L. a obce Majdalena u jezu Pilař. Z map č. 26 a 27 (úsek vyznačen 

červeně znamená výskyt daného prvku) je názorně vidět ochrana těchto sídel zkapacitněním 

koryt,  jehož výskyt je téměř inverzní prostorům bezpečného rozlivu.      

 

 

Mapa č. 26: Výskyt zkapacitnění koryta na  Mapa č. 27: Prostor pro bezpečný rozliv 

horní Lužnici  v nivě horní Lužnice   
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Mapa č. 28, 29, 30: Výskyt opuštěných meandrů, mokřadů a lužních lesů na horní Lužnici 

 

Tím, že se niva horní Lužnice dochovala 

v takto málo člověkem ovlivněné podobě, se zde 

hojně vyskytují přirozené přírodní prvky, 

jež výrazně podporují přirozenou retenci vody a 

podílejí se tak na transformaci povodňové vlny. 

Nebývale vysoký je výskyt opuštěných meandrů 

a tůní (obr. č. 24), které se při povodni zaplňují 

vodou a působí tak jako přirozené rezervoáry 

vody.  Podobné účinky mají i mokřady 

(obr. č. 25), které se ale vyskytují  pouze   mezi 

obcemi Nová Ves n. L. a obcí Hrdlořezy, zatímco 

opuštěné meandry se nacházejí na celém toku 

horní Lužnice mimo silně upravenou část v Suchole n. L. Pithart et al. (2003) odhadl 

na základě leteckých snímků a mapy nivy (Černý 1994) plochu trvalých vodních ploch mezi 

státní hranicí a Suchdolem n. L. na 30 ha a dalších 30 ha představují periodické vodní plochy. 

Při vzestupu hladiny o 1 m se ještě před vybřežením vody z koryta může v těchto plochách 

akumulovat 0,6 mil. m3 vody, což představuje objem malé přehrady. Lužní lesy se dnes v nivě 

Lužnice vyskytují pouze lokálně a původní luh byl v minulosti zcela vykácen. Kvůli vyšší 

nadmořské výšce kolem 450 m zde není vyvinut typický měkký luh, ale kombinace měkkého 
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a tvrdého luhu. Podle Justa et al. (2005) působí lužní porosty za povodní jako filtry plavenin a 

mohou tak zmenšovat riziko, že plaveniny jinde způsobí značné problémy. 

 

Niva horní Lužnice poukazuje na přirozeně vysoký retenční potenciál údolních niv 

v přírodní podobě. Důležitým faktorem je také zpomalení postupu povodňové vlny, které je 

způsobené rozlivem do nehomogenního prostoru nivy, která má vyšší hrubost povrchu 

než samotné koryto. Pithart et al. (2003) udává, že niva Lužnice v oblasti jižně od Dvorů n. L. 

pojme při desetileté vodě až 87 % objemu vody, korytem tedy teče pouze 13 %. 

Při padesátileté vodě pojme 91 % a při stoleté dokonce 92 % celkového objemu vody.  

  

Obr. č. 24: Malá tůň u Dvorů n. L. 

 

 

Obr. č. 25: Mokřad v zazeměném odstaveném ramenu Lužnice u Dvorů n. L. 

 



 69 

6.12 Geomorfologické následky povodní 

 

Geomorfologické následky povodní tvoří vedle samotného zaplavení výrazné projevy 

povodně. Předpokládá se, že antropogenní úpravy říční sítě a přilehlých niv mají vliv na míru 

a rozsah geomorfologických následků povodní. Avšak pokud chceme v souvislosti 

s povodněmi vyjádřit nežádoucí vlivy člověka na krajinu, je potřeba odlišit přirozený rozsah 

projevů přírodních procesů od „zvýšených“ v důsledku lidské činnosti (Vilímek 2007). 

Geomorfologické objekty vzniklé při povodních lze podle geneze rozdělit 

na akumulační a erozní. Z hlediska metodiky mapování jsou akumulační tvary děleny 

na drobné a rozsáhlé fluviální akumulace. Mezi další fluviální akumulační tělesa patří 

náplavový (dejekční) kužel. Z erozních tvarů je v rámci metodiky hodnocen výskyt přeložení 

koryta, břehových nátrží a drobných a rozsáhlých erozí v nivě. Při terénním výzkumu 

geomorfologických projevů povodní je nutné počítat s vývojem vzniklých tvarů, respektive 

jejich degradací, která je závislá na časovém odstupu od povodně (Langhammer, 

Křížek 2007). Podle Langhammera a Křížka (2007) obecně platí, že čím je tvar menší a 

materiál, který ho tvoří, jemnější, tím snadněji a rychleji podléhá geomorfologickým 

procesům, které vedou k jeho degradaci až zániku.               

 

Specifika horní Lužnice se projevila i při mapování geomorfologických následků 

povodní. Zatímco na upravených a obhospodařovaných tocích a nivách jsou většinou 

následky povodní dobře zřetelné, na toku horní Lužnice byla lokalizace a zejména následná 

kvantifikace erozně-akumulačních procesů problematická. Proto nebylo možné hodnotit 

geomorfologické následky povodní zcela podle metodiky mapování a úsek toku Lužnice 

severně od Nové Vsi n. L. přibližně po obec Hrdlořezy (respektive po začátek upraveného 

koryta u Suchdolu n. L.) byl hodnocen odděleně. 

Výrazný vliv na vznik a intenzitu výskytu geomorfologických následků povodní má 

geologické složení a stratigrafie nivy horní Lužnice. Pod hlinitými nivními půdami se 

vyskytují písčité sedimenty, jež postupně přecházejí do štěrkopísků s výskytem valounů živců 

a křemenů o velikosti do 3 centimetrů (obr. č. 26). Tyto sedimenty jsou málo odolné erozi, 

a tak dynamika změn říčního koryta a jednotlivých geomorfologických útvarů v nivě je 

vysoká. 
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Při mapování úseku horní Lužnice se zřetelněji projevovaly následky eroze než 

akumulace. Výraznými erozními tvary jsou břehové nátrže. Vzhledem k charakteru toku byly 

zaznamenávány pouze velké břehové nátrže a jejich výskyt a rozmístění je znázorněno 

na mapě č. 31.  

   

Mapa č. 31: Výskyt velkých břehových nátrží v korytě horní Lužnice    
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Obr. č. 26: Ukázka struktury sedimentů nivy horní Lužnice z vrtu z hloubky kolem 2 m 
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Z hlediska lokalizace velkých břehových nátrží (mapa č. 31) lze vymezit dvě ohniska 

výskytu. První lze nalézt severně od Suchdola n. L., zvýšená intenzita nátrží zde může být 

způsobena vyústěním relativně dlouhého napřímeného úseku v Suchdole n. L., 

kde povodňová vlna nabírá rychlost a se zvýšenou schopností eroze vtéká do částečně 

upravených zákrutů a poté do přirozených meandrů. Rozsáhlá břehová nátrž z této oblasti je 

na obrázku č. 27. 

 

Obr. č. 27: Rozsáhlá břehová nátrž   Obr. č. 28: Rozsáhlá břehová nátrž 

v oblasti severně od Suchdola n. L.  v oblasti jižně od Suchdola n. L. 

 

 

Druhé ohnisko se nachází nad zmiňovaným napřímeným úsekem v Suchdole n. L. 

Černý (2008), který tuto lokalitu detailně studoval, dává do souvislosti razantně upravený a 

zkapacitněný úsek nad jezem v Suchdole n. L. a výrazné morfologické změny meandrujícího 

toku nad tímto upraveným úsekem. Obrázek č. 29 znázorňuje úpravy prováděné na Lužnici 

v oblasti nad jezem v Suchdole n. L. v 70. a 80. letech minulého století a následný vývoj 

koryta po povodních 2002 a 2006. Podle Černého (2008) měly změny spádové křivky, 

způsobené zkrácením délky koryta a jeho zkapacitněním, za následek nasávací efekt 

rozšířeného koryta, který později způsobil výrazné změny v průběhu koryta v délce více 

než jeden kilometr proti proudu. Podobných výsledků bylo dosaženo i při terénním mapování. 

Vedle zvýšené koncentrace břehových nátrží (obr. č. 28) je zřetelné i rozšíření koryta 

(viz mapa č. 11). Černý (2008) udává, že v současné době je průměrná šířka koryta v tomto 

úseku 17 - 20 m, takže kapacita koryta, aniž dojde k vybřežení, může dosahovat až 40 m3/s, 

zatímco nad tímto úsekem, kde je zachován přirozený systém tůní a řeka se může rozlévat 

do okolí, je šířka koryta cca 10 - 12 m a kapacita koryta kolem 20 m3/s. Vlivem takto zvýšené 

kapacity koryta je dynamika změn v tomto úseku velmi rychlá. Při vyšších průtocích roste 
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erozní síla proudící vody a tím, že vlivem větší kapacity koryta dochází k vybřežení 

až při vyšších průtocích, dostává tekoucí voda prostor ke zvýšené erozi v korytě. 

 

Obr. č. 29: Vývoj koryta Lužnice v oblasti nad jezem v Suchdole n. L. přibližně po obec 

Hrdlořezy v období od 70. let 20. století do roku 2007 

 

Zdroj: převzato z Černý (2008) 

 

V mapě č. 31 je vyznačen úsek, který nebyl hodnocen. U přírodního koryta, 

kterým prošlo během několika posledních let velké množství povodní, je velmi složité 

rozlišovat přirozeně erodované břehy koryta od břehových nátrží a lze je velmi těžko 

kvantifikovat.  

Výskyt rozsáhlých akumulací  byl v celém sledovaném úseku zaznamenáván zřídka. 

Velká část materiálu pravděpodobně sedimentovala v malých mocnostech a byla rychle 

prorůstána novou vegetací. O sedimentaci v odstavených ramenech bude pojednáno dále. 

Vliv vysokých jezů na erozně-akumulační procesy nebyl sledován. Jelikož se všechny vysoké 

jezy nacházejí v intravilánech obcí, je pravděpodobné, že pokud zde nějaké projevy byly 

(zejména akumulace), jsou již odstraněny.      

 

Mezi výrazné projevy povodně v této oblasti patří narušení či protržení pískoven. 

Protržení pískovny Cep je již popsáno v kapitole 4.1. Na snímku (obr. č. 30) je znázorněna 
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průtrž zbylé části nivy, která tvoří ochranný val pískovny Tušť.  Po vybřežení toku, který díky 

svému napřímení dosahoval vyšších rychlostí proudění, došlo na vnější straně zákrutu 

směrem k pískovně ke značné erozi a vzniku výrazné průrvy o hloubce kolem 2 až 3 m a 

délce přes 100 m (obr. č. 31). Oranžově vyznačená erozní plocha je dnes již zasypána. 

Červeně vyznačená průrva byla v době mapování oddělena od toku Lužnice pouze kamenným 

náspem (obr. č. 32).  

 

Obr. č. 30: Průtrž ochranného valu u pískovny Tušť 

 

Zdroj: podkladový snímek www.mapy.cz  

 

Obr. č. 31: Pohled na průrvu směrem Obr. č. 32: Pohled na kamenný val 

od toku Lužnice k pískovně směrem proti proudu Lužnice 

http://www.mapy.cz/
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6.12.1 Geomorfologické následky povodní u přirozeného toku horní 

Lužnice 

 

Při hodnocení přírodního úseku mezi Novou Vsí n. L. a Suchdolem n. L. (Hrdlořezy) 

lze rozdělit následky povodně na ty, které se týkají samotného koryta toku a na ty, které se 

nachází v přilehlé v nivě. Zatímco povodeň v srpnu 2002 svou silou a prudkostí způsobila 

výraznější zásah do průběhu koryta a tím i do morfologie přilehlých tůní, dlouho trvající 

povodeň na jaře 2006 spíše modelovala již vytvořené změny a tvary (Černý 2008). 

Výrazným geomorfologickým následkem povodní je protržení šíje meandru a s tím 

související zkrácení toku. Takovéto přeložení koryta (obr č. 33) je ve sledovaném úseku časté. 

Černý (2008) udává, že po povodni 2002 zde došlo k protržení pěti meandrů. Na několika 

místech lze očekávat přeložení koryta v blízké době. Například jižně od Dvorů n. L. protéká 

po šíji jednoho z meandrů již za obvyklých vodních stavů erozní stružkou malé množství 

vody, které ale vzhledem k vyššímu spádu tohoto kanálku vyvolává erozi, která šíji meandru 

dále oslabuje. Další potencionální místo průpichu meandru je zobrazeno na schématu 

Černého (2008), autor udává, že současná šířka šíje meandru dosahuje 14 m a mezi lety 

2000 – 2007 se zmenšila o více než 6 m. Stav v době mapování na podzim 2007 je zobrazen 

na obrázku č. 34. 

 

 

Obr. č. 33: Přeložení koryta u obce Hrdlořezy Obr. č. 34: Potencionální místo průpichu

 meandru u obce Hrdlořezy  
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Důležitou roli při ovlivňování erozně akumulačních procesů hraje břehová vegetace. 

Vrby a olše mají protierozní účinek (Lexová 1995). Avšak topoly vysázené v 60. letech svým 

kořenovým systémem zpevňují břehy minimálně. Na březích osázených právě topoly lze 

pozorovat zvýšené účinky eroze. V závislosti na poloze mohou stromy nacházející se v korytě 

způsobovat překládání nebo větvení koryta, případně iniciovat vznik ostrovů a odstavených 

ramen (Siemens et al. 2006). Výrazný vliv mají stromy a mrtvé dřevo v korytě toku také 

na sedimentaci. V tišinách se vytvořily akumulační písčité lavice (obr č. 35). Avšak celkové 

projevy akumulace nejsou u takto přírodního koryta výrazné. Lokálně jsou vytvořeny nízké 

agradační valy, za nimiž lze předpokládat plošnou sedimentaci, ale při mapování nebyly 

takovéto akumulace zaznamenány. K sedimentaci dochází také v mrtvých ramenech, zejména 

v těch nově vzniklých po průpichu meandru. Ta mohou být zanesena natolik, že jsou 

za běžných průtoků neprůtočná (obr č. 36).  

 

Obr. č. 35: Písčitá lavice v korytě Lužnice Obr. č. 36: Výrazně zanesené rameno  

severně od Nové Vsi n. L. Lužnice oddělené při povodni 2002  

 

 

Velké množství odstavených ramen a tůní v nivě má výrazný vliv na charakter 

proudění při povodni a to zejména na vznik lokálních proudů. Ty jsou ovlivňovány stromovou 

a keřovou vegetací, která často tyto malé vodní plochy lemuje. Pro vznik lokálních proudů je 

nejdůležitější počátek povodně, kdy dochází ke zrychlenému zaplňování jednotlivých tůní 

vodou (Černý 1994). Podle Cílka (2003) mají lokální proudy značnou erozní schopnost 

i při ústupu povodně. Následkem proudění vody mimo koryto je vznik erozních rýh, které 

spojují jednotlivé deprese. Některé z těchto rýh se stávají průtočnými již před dosažením 

prvního stupně povodňové aktivity, kdy voda ještě neopouští koryto. Při vyšších vodních 

stavech se tak v nivě tvoří složitý systém proudění mezi jednotlivými tůněmi a vlastním 



 76 

korytem. Existence těchto povodňových paralelních koryt má velký vliv na existenci 

jednotlivých tůní a odstavených ramen. Vlivem lokálních proudů dochází k proplachování 

těchto vodních ploch a vyplavování převážně organických sedimentů, při vyšších rychlostech 

proudění mohou být erodovány i písčité nánosy. Tím dochází k prohlubování depresí, 

a tak mohou vznikat i nové tůně. Výrazně se projevuje vířivé proudění, které může 

způsobovat vznik kruhových tůní. Ty jsou značně hluboké a mají trychtýřovitý tvar.  

Velký vliv na projevy eroze má vegetační pokryv. Velká část tohoto neupraveného 

úseku je ponechána procesu přirozené sukcese, kde často neexistuje souvislý bylinný pokryv, 

respektive existuje pouze sezónně. V takovýchto částech jsou projevy stružkové eroze 

výraznější (obr. č. 37) než v místech, kde probíhá extenzivní zemědělství (kosení a pastva) a 

díky tomu zde existuje trvalý travní porost.   

Důležitým závěrem hodnocení geomorfologických následků povodní na toku ve své 

přirozené podobě je, že dynamika změn u horní Lužnice je sice vysoká, avšak nedochází zde 

ke skokovým a plošně rozsáhlým erozně-akumulačním projevům. Podle Černého (2008) 

v přirozené nivě dochází pouze ke změnám ve směrech proudění mezi korytem, tůněmi a 

okolní plochou nivy, přičemž šířka koryta a tím i jeho kapacita zůstává víceméně stejná.  

 

Obr. č. 37: Erozní rýha vytvořená lokálním proudem (pohled směrem z tůně) 

 

 

Velkým zásahem do rovnováhy přirozeného toku je silniční násep mezi Dvory n. L. a 

Halámkami (obr č. 38). Při povodni tvoří příčný násep nivou překážku proudění. Voda se 

kumuluje před náspem a při protékání pod mosty dosahuje vysokých rychlostí. To se 

projevuje zvýšenou erozí pod i za mosty a následnou akumulací unášeného materiálu. 

Za mostem přes hlavní koryto Lužnice se vytvořil rozsáhlý náplavový vějíř (obr č. 38), 

který již zarostl vegetací.  
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Obr. č. 38: Vliv silničního náspu mezi Dvory n. L. a Halámkami na erozně-akumulační 

procesy 

 

Zdroj: podkladový snímek www.mapy.cz  

 

Názorný dopad levého mostu přes odstavené rameno je zvýrazněn v levé části 

obrázku č. 35. Za mostkem došlo vlivem vysoké rychlosti proudění ke značné erozi, 

která způsobila výrazné zvětšení a vyhloubení původní deprese (obr č.39). K sedimentaci 

začalo docházet po 100 m od mostu a došlo zde k vytvoření rozsáhlé štěrkopísčité akumulace 

(obr č. 40). 

 

Obr. č. 39: Erozí zvětšená deprese za mostem Obr. č. 40: Štěrkopísčitá akumulace  

http://www.mapy.cz/
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Zhodnocením předchozího rozboru erozně-akumulačních procesů lze dojít 

k podobnému závěru jako Cílek (2003): V místech, kde řeka volně plyne a nenaráží na větší 

překážky, jsou projevy eroze a sedimentace malé, zatímco v místech, kde je proud řeky 

blokován překážkami, dochází k náhlým skokovým změnám rychlosti proudění a tím i erozní 

a akumulační síly. 
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7. Diskuse 

 

Mapování upravenosti toku a následků povodní proběhlo v povodí horní Lužnice, 

kde se v posledních letech vyskytlo několik velkých povodní. Z hlediska vyhodnocení 

výsledků mapování lze sledovaný úsek toku Lužnice rozdělit do dvou kategorií. První je 

zastoupena upravenými úseky v obcích Suchdol n. L. a Majdalena. Druhou kategorii tvoří 

zbylá část toku horní Lužnice, která je ve velmi zachovalém přírodním stavu a jejíž údolní 

niva patří k nejzachovalejším v České republice.  

Na základě jednotlivých charakteristik upravenosti toku metodiky HEM-F byl 

pro horní Lužnici vypočten index upravenosti toku IT = 1,53. Díky tomuto indexu je možné 

srovnání s dalšími toky či povodími, kde proběhlo mapování upravenosti říční sítě. V povodí 

Blanice (Langammer 2007d), které bylo rozděleno na 6 dílčích subpovodí, dosahuje index 

upravenosti toku pro jednotlivá subpovodí hodnot od 1,89 po 2,74. Nejnižších hodnot 

dosahoval index IT na horním toku Blanice, nejvyšších naopak na středním a dolním toku. 

Podobné srovnání je možné i s povodím Opavy (Langhammer 2007c), kde celkový index IT 

dosahuje hodnoty 2,61. Hodnoty indexů pro 7 jednotlivých subpovodí, vymezených v rámci 

povodí Opavy, jsou v rozmezí od 2,19 až po 3,01, přičemž nejvyšší hodnoty dosahuje povodí 

Opavice. Na rozdíl od povodí Blanice a Opavy, kde byla hodnocena celá říční síť, 

byl v povodí horní Lužnice zmapován a vyhodnocen pouze tok řeky Lužnice. Přestože se 

jedná o geograficky rozdílná území, předchozí hodnoty zřetelně potvrzují velmi nízkou 

intenzitu upravenosti toku horní Lužnice. 

Ve vztahu k povodním a protipovodňové ochraně lze danou lokalitu hodnotit jako 

ukázku racionálního souladu sídelních aktivit člověka a respektování přirozených 

záplavových území. Využití přirozené retenční a transformační schopnosti údolní nivy horní 

Lužnice má veliký význam při povodňových událostech, kdy se stává součástí 

protipovodňové ochrany a to i mimo rámec povodí horní Lužnice. Pithart et al. (2003) 

srovnává objem povodňové vody, při výšce rozlivu 1 m, zadržené v nivě horní Lužnice 

s objemem vody, která by byla zadržena ve středně velké přehradní nádrži.  

Z hlediska vlivu antropogenních úprav koryta toku a údolní nivy na ovlivnění průběhu 

povodňové vlny je důležitým závěrem, že vliv jednotlivých úprav klesá s rostoucí extremitou 

povodně (Langhammer 2005). Podle Langhammera (2005) je kritická limita, za kterou vliv 

těchto úprav prudce klesá, na úrovni 5 až 20leté vody. K podobným závěrům došel 

i Dostál et al. (2008), který na základě matematických modelů simuloval vliv jednotlivých 

antropogenních zásahů. Zásadní vliv na průběh a následky povodní mají překážky proudění, 
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jejichž negativní vliv naopak roste s rostoucí extremitou povodně a některé se projevují až od 

určité velikosti povodně (Langhammer 2005).  

Při mapování a hodnocení geomorfologických následků povodní se projevila specifika 

horní Lužnice. Vzhledem k vysokému zachování přirozeného přírodního stavu toku zejména 

na území PR Horní Lužnice by bylo vhodné aplikovat podrobnější geomorfologické 

mapování, díky kterému by bylo možné lépe zhodnotit následky povodní. Nicméně 

na základě vyhodnocení výsledků mapování metodikou HEM-F lze dojít k závěru, 

že dynamika změn u horní Lužnice v její neupravené podobě je sice vysoká, avšak nedochází 

zde ke skokovým a plošně rozsáhlým erozně-akumulačním projevům povodní. Na druhou 

stranu se ukázalo, že i malé změny ve spádových poměrech řeky mohou mít dopad nejen 

na vlastní koryto, ale i na přilehlé tůně, jak udává Černý (2008). U upravených úseků 

s výskytem jezů se neprokázal jejich výrazný vliv na erozně-akumulační následky povodní, 

který prokázali Křížek a Engel (2004) v povodí Blanice.          



 81 

8. Závěr 

 

Zejména během 20. století byla většina vodních toků v České republice antropogenně 

upravena. Během několika následujících let či desetiletí se projevila značná negativa těchto 

úprav. Regulacemi toků byl zásadně narušen přirozený hydrologický režim v krajině, který se 

dnes negativně projevuje jak při povodních, tak i za normálních vodních stavů, a  v blízké 

době možná budeme řešit problémy sucha.  

Do protipovodňové ochrany se vedle ryze technických opatření začínají prosazovat 

i zákroky podporující zvýšenou retenci vody v krajině. Avšak je nutné podotknout, 

že i schopnost přírodní krajiny zadržovat vodu je limitovaná, může však zamezit vzniku, 

respektive snížit extremitu u menších povodní. Před opravdu extrémními povodněmi se lze 

jen těžko ubránit a nejlepším způsobem protipovodňové ochrany jsou v tomto případě 

preventivní opatření vedoucí k respektování záplavových území toků. V současnosti je třeba 

zamezit dalšímu rozrůstání intravilánů do údolních niv, které často vede k dalším výrazným 

úpravám toků. 

Úpravy toků, a to jak úpravy směrem od přirozeného stavu, tak i jejich revitalizace, 

je nutné řešit komplexně. Pří zásazích do koryt toků a jejich niv je potřeba zvažovat vliv 

těchto úprav na tok jako celek a ne pouze na daný úsek.  Důležitý je také interdisciplinární 

přístup a vytvoření fungujícího dialogu mezi odborníky z řad hydrologie a ekologie se 

současnými vodohospodáři.   
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HEM-F  
Mapování upravenosti toků a následků povodní 

Projekt VaV SM/2/57/05 – zadavatel MŽP ČR, řešitel PřF UK v Praze   
 

Identifikace úseku 
 

Kód úseku  

Délka úseku  

Název toku  

Mapový list  

Mapovatel  

Datum  

 

Morfometrie toku a nivy 
 

Šířka koryta (m)  Variabilita šířky koryta V - S - N – Z 

Šířka nivy (m)  Variabilita šířky nivy V - S - N - Z 

Zahloubení koryta   

  

Tvar údolí K - V - U - N - A - P 

 

Upravenost toku a nivy 
 

Upravenost trasy toku D - R - M - Z - P - U 

         
Upravenost podélného profilu počet výskytů 

Nízký stupeň (pod 1m)  

Skluz  

Jez s výškou nad 1m  

Propustek  

Hráz  

 

Upravenost dna P - H - S - K - B - Z 

 
 Levý břeh  Pravý břeh 

Upravenost břehu B - V - G - T - K - D - B  B - V - G - T - K - D - B 

Charakter využití příbřežní zóny L - K - V - Z - R – I  L - K - V - Z - R – I 

Charakter využití údolní nivy L - K - V - Z - R - I  L - K - V - Z - R – I 

Charakter břehové vegetace L - G - J - V - B  L - G - J - V - B 

 

Průchodnost inundačního území L břeh (počet výskytů)  P břeh (počet výskytů) 

Protipovodňové hráze podél koryta    

Liniové stavby paralelně s korytem    

Liniové stavby napříč údolní nivou    

 

Charakter rozlivu při povodni 
 

Charakter rozlivu  

Voda neopustila koryto  

Rozliv v rámci protip. hrází  

Rozliv přes protipov. hráze  
  

Rozliv v příb. zóně mělký  

Rozliv v příb. zóně hluboký  

Rozliv v nivě mělký  

Rozliv v nivě hluboký  
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Geomorfologické projevy a následky povodní 
 
 Počet výskytů   

Přeložení koryta     

Destrukce/poškození mostu    

Destrukce/poškození jezu    

 L břeh (počet)  P břeh (počet) 

Bez zjevných následků    

Drobné břehové nátrže    

Rozsáhlé břehové nátrže    

Rozsáhlá eroze v nivě    

Drobné fluviální akumulace    

Rozsáhlé akumulace v příbřežní zóně    

Rozsáhlé akumulace v nivě    

Přemístění balvanů/vel. objemu hmoty    
    

Destrukce/poškození budov na břehu    

Destrukce/poškození budov v příbř. zóně    

Destrukce/poškození budov v nivě    

Destrukce/poškození komunikací v nivě    

Protržení/poškození hráze nádrže    
    

Jiné (uvést)  
 

 

Protipovodňová ochrana a potenciální překážky proudění 
 
Protipovodňová ochrana L břeh                                      P břeh 

Protipovodňová hráz pevná    

Mobilní protipovodňová hráz    

Zkapacitnění koryta    

Poldr    

Opuštěný meandr    

Lužní les    

Rašeliniště, mokřad    

Prostor pro bezpečný rozliv    

Objekty prioritní ochrany v nivě    

 
Potenciální překážky proudění počet výskytů 

Most  

Propustek  

Překážka v korytě toku  

Snížená kapacita koryta  

Zúžení inundačního území  

Nevhodně umístěné budovy v nivě  

Střídání napřímené a přirozené trasy toku  

Jiné (uvést)  

 

Poznámky 
 

Upravenost toku a nivy 
 
 
Průběh a následky povodně 
 
 
Různé 
 
 
 
Fotodokumentace – čísla fotografií: 
 


