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Praktická zkušenost projektanta s výsledky KPÚ



I. příklady dobré praxe (závisí na osobním nasazení)

II. problematické body návrhu

III. náměty k diskuzi

- revitalizace
- protipovodňová opatření

- ÚSES



Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic
• odbahnění a obnova napojení odstaveného 

labského ramene (přírodní památka) 
mezi Hradcem Králové a Pardubicemi

• 2019: projekční příprava (DSJ)



• KPÚ Hrobice (zaps. 2012)

• vyčlenění pozemku ostatní plocha
o výměře 1,1 ha pro zařízení 
stavby, v projektu využito jako 
trvalá deponie podstatné části 
sedimentu (12000 / 16500 m3)
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Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic
• vyčlenění pozemku ostatní plocha

o výměře 1,1 ha pro zařízení 
stavby, v projektu využito jako 
trvalá deponie podstatné části 
sedimentu (12000 / 16500 m3)

• pozemky v trv. záboru vypořádány 
do správy Povodí Labe s.p.

• přístupová cesta v obec. vlastnictví



Suchá nádrž Rusek - Bukovina
• Plocha zátopy při Q100: 60,2 ha
• Zachycený objem při Q100: 737,6 tis. m3
• Maximální výška hráze: 4,5 m
• Délka hráze: 284 m
• ochrana SV předměstí HK

Q100=17,3 m3.s-1 na Qred=2,24 m3.s-1

• 2012: zánik ZVHS

• 2013: KPÚ v k.ú. Bukovina u HK

• 2015: EIA (Natura 2000)

• 2019: pravomocné stavební povolení,
zpracovává se PDPS

• výstavba (plán) 2020-2021
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• v zásadě každý tok zároveň prvkem ÚSES

• podnik PLa s.p. prostřednictvím závodů a středisek zajišťuje péči 
a dosadby stávající břehové zeleně

• nejen náhradní výsadby

• u významných vodních toků obnova i ve velkém měřítku:
(Loučná, Novohradka, Metuje, Labe – úspěšné financování z OPŽP)

Územní systém ekologické stability

• pokud se nenavazuje na výsledky KPÚ, 
prostorové možnosti zásadně limitující

• NELZE SE OMEZIT JEN NA NÁVRH POZEMKU DLE HRANICE ZJIŠTĚNÉ ZPH !!



Územní systém ekologické stability

Kmochův ostrov

Klavary

Regenerace a posílení funkčnosti krajinných prvků
Labe, zdrž Klavary, Velký Osek a Poděbrady,
obnova břehové porostu



Územní systém ekologické stability

LABE - Rameno Doubka, Ostrá, údržba břehových porostů



• zaměňování min. šířky skladebného prvku za MIN. ŠÍŘKU POZEMKU - dle §
1017 Obč.Z. odstupová vzdálenost 3 m od hranice 
(pro porosty nad 3 m v. - porosty ÚSES násobně více)

Územní systém ekologické stability

• zmařené příležitosti revitalizací drobných vodotečí - PSZ nepamatoval na 
vodní prvek podélně taženého ÚSES - v dalších fázích proj. přípravy 
nemožná náprava a zařazení vodního prvku (tůně, meandry atd.)

=> vnitřní prostředí 
pouze 6-8 (10) m !!!

=> těžké škody na kvalitě životního prostředí
dlouhodobého rázu (zakonzervovaná kat. situace)



• Zkapacitnění toku v intravilánu, nutnost 
efektivního řešení spolu s retenční kapacitou 
nad městem, profil vhodný je, problém -
nezahájeny KPÚ (dán podnět na Město k 
jednání s SPÚ), ale i kdyby  - dotčená 2 k.ú. 
dvou odlišných samospráv, komplikované

Jilemka, Jilemnice, rekonstrukce koryta toku, ř.km 0,000-3,500

- 3,5 km úpravy toku v intravilánu

- 60 dotčených vlastníků pozemků

- 116 dotčených pozemků

- celkem 2,34 ha dotčení trvalým záborem



Jilemka, Jilemnice, rekonstrukce koryta toku, ř.km 0,000-3,500

- praktická nemožnost řešení pomocí GP 
a jednotlivých rozhodnutí (dělení poz., ZPF v pochybnostech)

- akce se na maj. práv. pravděpodobně zastaví ...


