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1 ÚVOD 

Tato dokumentace byla zpracována na základě smlouvy o dílo č. objednatele D952150003, 
č. zhotovitele 11-5109-0100 z dne 11. 2. 2015, uzavřené mezi Povodím Labe, státní podnik 
(dále PLA) a společností „SHDP+VRV“, která je tvořena sdružením firem Sweco 
Hydroprojekt a.s. (dále SHDP) a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (dále VRV). Toto 
sdružení firem je zastoupeno společností Sweco Hydroprojekt a.s. 

Předmětem této dokumentace je vypracování Studie proveditelnosti na realizaci vodního 
díla Pěčín na vodním toku Zdobnice v profilu daném „Generelem území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“ ze září 2011 (dále jen 
Generel LAPV). Studie je zpracována v tomto základním rozsahu: 
 

 
• Zdůvodnění výstavby VD Pěčín 
• Vliv stavby na životní prostředí 
• Prognóza jakosti vody a sanační opatření 
• Návrh technického řešení 
• Socio-ekonomické dopady 
• Legislativní rozbor 
• Finanční analýza 
• Harmonogram přípravy a realizace akce 
• Závěrečné vyhodnocení a doporučení dalšího postupu 

 
Tato studie proveditelnosti stejně jako dokument Generel LAPV navazují na předchozí 

vodohospodářskou plánovací dokumentaci, v rámci které se dlouhodobě uvažovalo s realizací 
VD Pěčín jako centrálního zdroje vody pro hradeckou a pardubickou aglomeraci.  

Cílem studie proveditelnosti je v souladu se zásadami uvedenými v Generelu LAPV, 
návrh vodního díla v daném profilu, jehož hlavní účel bude spočívat ve vytvoření nebo doplnění 
zdrojů pro zásobování pitnou vodou, případně v plnění dalších funkcí, především pozitivním 
ovlivnění odtokových poměrů. Výstavba vodního díla je vázána na vyhodnocení skutečného 
dopadu předpokládané klimatické změny v dlouhodobém horizontu 50–100 let. 
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2 SKLADBA P ŘEDKLÁDANÉ DOKUMENTACE 

A ZPRÁVA 

B INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

C PŘÍLOHY 

C.1 Celková situace zájmové oblasti 

C.2 Přehledná situace katastrálních území 

C.3 Přehledná situace územních celků 

C.4 Porovnání VD Pěčín dle SVP a LAPV 

C.5 Situace chráněných území na podkladu ZM mapy 

C.6 Situace chráněných území na podkladu ortofotomapy 

C.7 Situace objektů v ploše zátopy s vyznačením I. OPVZ 

C.8 Situace členění povodí VD Pěčín dle druhu pozemků 

C.9 Situace využití území v ploše povodí VD Pěčín 

C.10 Podrobná situace stávající VH infrastruktury 

C.11 Tabulka vyhodnocení dat provozovatelů VH infrastruktury 

C.12 Tabulka predikce potřeby vody s vlivem klimatické změny 

C.13 Rizikové plochy ohrožení jakosti vod 

C.14 Hydrogeologické posouzení – Přehledná mapa 

C.15 Schématický situační zákres hráze - Varianta A 

C.16 Schématický situační zákres hráze - Varianta B 

C.17 Schématický vzorový řez hrází - Varianta A 

C.18 Schématický vzorový řez hrází - Varianta B 

C.19 Varianta klenbové hráze – Vizualizační zákres č.1  

C.20 Varianta klenbové hráze – Vizualizační zákres č.2  

C.21 Varianta klenbové hráze – Vizualizační zákres č.3 

C.22 Varianta klenbové hráze – Vizualizační zákres č.4 

C.23 Varianta klenbové hráze – Vizualizační zákres č.5 

C.24 Varianta sypané hráze – Vizualizační zákres č.1  

C.25 Varianta sypané hráze – Vizualizační zákres č.2  

C.26 Varianta sypané hráze – Vizualizační zákres č.3  

C.27 Varianta sypané hráze – Vizualizační zákres č.4  

C.28 Varianta sypané hráze – Vizualizační zákres č.5  

D DOKLADY 

E VIZUALIZACE 

F PODKLAD PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  
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3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

3.1 ÚDAJE O STAVB Ě 

Název stavby: Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže – Studie proveditelnosti 
a investiční záměr 

Místo stavby: k.ú. Bělá u Liberka (682501), k.ú. Nebeská Rybná (701777), 
k.ú. Souvlastní (792632), k.ú. Kunčina ves u Zdobnice (792624), 
k.ú Javornice (657816), k.ú. Hláska (682519), k.ú. Rychnov nad 
Kněžnou (744107), k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou 
(626589), k.ú. Říčky v Orlických horách (745553), k.ú. Velká 
Zdobnice (792641) 
Pozn.: Výpis neobsahuje k.ú. dotčené výstavbou vodovodními řady 
od ÚV Rychnov nad Kněžnou. 
 

 obec Rokytnice v Orlických horách, Liberk, Zdobnice 

 okres Rychnov nad Kněžnou 

 kraj Královehradecký 

 Dotčené pozemky:  Celková výměra dotčených pozemků je cca 202 ha. Trvale dotčené 
pozemky zaujímají výměru cca 159 ha, dočasně dotčené pozemky 
cca 43 ha. 
Pozn.: Výpis neobsahuje zábory pro vodovodní řady od 
ÚV Rychnov nad Kněžnou. 

Název lokality: Pěčín 

Vodní tok: Zdobnice 

Oblast povodí: Labe 

Číslo hydrologického 
pořadí: 1-02-01-0390-0-00 

Kategorie: A 

Plocha povodí: 38,2 km2 

Plocha zátopy: 82 ha při hladině 515 m n. m. 

Charakteristika stavby: Přehradní nádrž včetně doprovodných objektů. Potenciální objem 
nádrže 17,1 mil. m3 je strategicky významným vodním zdrojem pro 
zajištění zásobování regionu východních Čech (především 
hradecko-pardubické aglomerace) pitnou vodou. Lokalita může být 
víceúčelově využita pro významnou transformaci povodňových 
průtoků na ochranu zástavby podél Zdobnice v úseku Vamberk – 
Slatina nad Zdobnicí. Současně lze vhodným návrhem docílit 
nalepšování průtoků v korytě vodního toku pod vodním dílem 
a residuálně zároveň využít hydroenergetický potenciál dané lokality. 
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3.2 ÚDAJE O ZADAVATELI STUDIE 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

IČ: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951 

 500 03 Hradec Králové 

Telefon +420 495 088 111 

E-mail: labe@pla.cz 

Web: www.pla.cz 

Statutární zástupce: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

 Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inž. činností 

 Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic 
východ 

 Jiří Šíma, DiS., technický dozor stavebníka 
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3.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI STUDIE 

Název (obchodní firma): Společnost „SHDP+VRV“ zastoupená společností Sweco 
Hydroprojekt a.s. 

Vedoucí spole čník:  Sweco Hydroprojekt a.s.  

IČ: 26475081 

DIČ: CZ26475081 

Adresa sídla: Táborská 31 

 140 16 Praha 

Telefon: +420 261 102 242 

E-mail: praha@sweco.cz 

Web: www.sweco.cz 

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Kos, CSc., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Marika Mocková, členka představenstva 

Divize: Hydrotechniky, ekologie a odpadového hospodářství 
(131) 

Ředitel divize: Ing. Milan Moravec, Ph.D.  

Hlavní inženýr projektu: Ing. Filip Kysnar, Ph.D. (HIP) – oprávněn technicky 
jednat (ČKAIT 0012019) 

Na projektu dále spolupracovali: 

 

 

 

Jan Metelka, DiS. 

Ing. Stanislava Bosáková 

Ing. Jan Polanský 

Ing. Jiří Bohůnek 

Ing. et MUDr. Jindřich Šesták - ČKAIT 0010453 

Ing. Josef Drbohlav - ČKAIT 00812  

RNDr. Ing. Jiří Varvařovský  

Mgr. Martin Stehlík 

Ing. Jiří Suchý  

Ing. Jiří Tremčínský 

Bc. Pavel Janouš 

Ing. Petr Kaňkovský – ČKAIT 0010727 

Společník:  Vodohospodá řský rozvoj a výstavba a.s.  

IČ: 47116901 

DIČ: CZ47116901 

Adresa sídla: Nábřežní 4/90 

 150 56 Praha 5 
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Telefon: +420 257 110 111 

E-mail: vrv@vrv.cz 

Web: www.vrv.cz 

Statutární zástupce: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva 

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 

Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva 

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 

Technicky oprávněn jednat: Ing. Jan Cihlář – ČKAIT 0010891; 0008728 

Ing. Pavel Menhard – ČKAIT 0010891 
 

Na projektu dále spolupracovali: Ing. Marek Holinka 

RNDr. Milan Hladík, Ph.D. 

Ing. Blanka Anderlová 

Mgr. Eliška Šumanská 

Ing. Robin Hála – ČKAIT 0010295 

Ing. Martin Tomek – ČKAIT 0701479 

Ing. Vladimír Freml 

Ing. Hana Valdhansová 

Externí spolupráce: Ing. Roman Kožín – VUV TGM v.v.i. 

Ing. Martina Peláková – VUV TGM v.v.i. 

Mgr. Pavel Eckhardt – VUV TGM v.v.i. 

Ing. Ladislav Kašpárek, CSc. – VUV TGM v.v.i. 

Ing. Pavel Obrdlík – Ekopontis, s.r.o. 

Mgr. Martin Kincl – Ekopontis, s.r.o. 

RNDr. Lenka Šikulová – Ekopontis, s.r.o. 

RNDr. Ivan Koroš – Hydrogeologická společnost, s.r.o. 

Mgr. Jan Soukup – Hydrogeologická společnost, s.r.o. 

Jan Pohl - Český rybářský svaz, z.s. 

Bc. Pavel Kovač – RealViz 

Ing. arch. Jan Pala - +Arch 
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5 PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZKRATEK  

Pro lepší orientaci v předkládaném textu je níže uveden seznam použitých zkratek: 

 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
AOX Halogenové organické sloučeniny 
AV Archeologický ústav ČR 
BP bezpečnostní přeliv 
CHMU Český hydrometeorologický ústav 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČSR Československá republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DČOV domácí čistírna odpadních vod 
DDT dichlorodiphenyltrichloroethan 
DEET diethylentoluamid 
DEPH diethylhexylftalát 
EIA Environmental Impact Assessment 
EU Evropské unie  
EVL Evropsky významná lokalita 
FO fyzická osoba 
PO právnická osoba 
HCB hexachlorobenzen 
HDP Hydroprojekt Praha, státní podnik 
HK Hradec Králové 
CHKO Chráněna krajinná oblast 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IC injekční clona 
IG inženýrsko-geologický 
IZ investiční záměr 
JZ jihozápad 
KHK Královehradecký kraj 
KO druh kriticky ohrožený 
KÚ Katastrální úřad 
LAPV Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití 

těchto území, Ministerstvo zemědělství, září 2011 
LB levý břeh 
LPIS Land Parcel Identification System 
MČOV malá čistírna odpadních vod 
Mo hladina retenčního objemu 
MÚ městský úřad 
MVLH ČSR Ministerstvo vodního a lesního hospodářství Československé republiky 
Mz hladina zásobního prostoru 
MZE Ministerstvo zemědělství 
MZP minimální zůstatkový průtok 
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
NH Nové Heřminovy 
NN elektrické vedení nízkého napětí 
NPP dusíkaté a fosforové pesticidy 
O ohrožené (druhy) 
O odběr pro vodárenské účely 
OCP organochlorový pesticid 
Omax maximální odtok 
Qneš neškodnému průtoku 
OOP odbor ochrany přírody 
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OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje 
ORP obec s rozšířenou působností 
PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 
PB pravý břeh 
PBDE polybromované difenyl étery 
PCB polychlorovaný bifenyl 
PCE Pardubice 
PHO pásma hygienické ochrany 
PK přerušovací komora 
PLA Povodí Labe, státní podnik  
Po zabezpečeností odběrů dle opakování 
PO právnická osoba 
PPO protipovodňová ochrana 
PRM pramen (volně přístupný) 
Pt zabezpečeností odběrů dle trvání 
PÚ projektový úkol 
PÚR  politika územního rozvoje 
rSCEN1 prognóza vývoje srážek a teploty – pesimistická 
rSCEN2 prognóza vývoje srážek a teploty – střední 
rSCEN3 prognóza vývoje srážek a teploty – optimistická 
RSV rámcová směrnice o vodách 
RVÚ rezortní výzkumný úkol 
SCHKO správa chráněné krajinné oblasti 
SEA  Strategic Environmental Assessment 
SHDP Sweco Hydroprojekt a.s.  
 (dříve Hydroprojekt Praha, státní podnik) 
SO silně ohrožené druhy 
SO stavební objekt 
SPÚ státní pozemkový úřad 
SŘTP systém řízení technologického provozu 
SS správa silnic 
SSS studie souboru staveb 
ST studna / pramenní jímka  
SV severovýchod 
SVP Státní vodohospodářský plán republiky Československé 
SVP Směrný vodohospodářský plán ČSR / Státní vodohospodářský plán ČSR 
TOL těkavé organické látky 
ÚAN území s archeologickými nálezy 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚFA AVČR Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky veřejná výzkumná 

instituce 
ÚP územní plán 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚV úpravna vody 
V východ 
VaK vodovody a kanalizace 
VD vodní dílo 
VDJ vodojem 
VE vodní elektrárna 
VH vodohospodářský (é) 
VHD vodohospodářský dispečink 
VHI vodohospodářská infrastruktura  
VKP významný krajinný prvek 
VN elektrické vedení vysokého napětí  
VPÚ vojenský projektový ústav 
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Vr retenčního prostoru 
VRV Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  

 (dříve Vodohospodářský rozvoj a výstavba, inženýrský podnik Praha) 
VSVČ vodárenské soustavy východních Čech  
VUV Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka veřejná výzkumná instituce  

(dříve Výzkumný ústav vodohospodářský Praha) 
VV voda vyrobená 
Z západ 
ZCHD zvláště chráněné druhy 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZOPK zákon o ochraně přírody a krajiny 
ZPF zemědělský půdní fond  
ZS zařízení staveniště  
ZÚR zásady územního rozvoje  
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6 ORIENTAČNÍ ČLENĚNÍ STAVBY NA HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

S ohledem na rozsáhlou objektovou skladbu navrhovaného díla je pro lepší orientaci 
uveden soupis hlavních stavebních objektů. 
 
Hlavní stavební objekty VD P ěčín 
SO 01 Hráz 
SO 01.1 Těleso hráze 
SO 01.2 Injekční chodba 
SO 01.3 Injekční clona 
SO 01.4 Komunikace na koruně hráze 
SO 01.5 Přemostění bezpečnostního přelivu 
SO 01.6 Bezpečnostní přeliv 
SO 01.7 Výpustný objekt 
SO 01.8 Spodní výpusti 
SO 01.9 Vývar 
SO 01.10 Úprava koryta pod hrází 
SO 02 Funk ční objekty  
SO 02.1 Odběrný objekt 
SO 02.2 Odběrná štola 
SO 02.3 Vodní elektrárna 
SO 02.4 Příjezdová komunikace 
SO 02.5 Vnitřní komunikace 
SO 02.6 Zpevněné plochy 
SO 02.7 Služební přístaviště s lodním sjezdem 
SO 02.8 Venkovní osvětlení 
SO 02.9 Oplocení 
SO 02.10 Terénní úpravy 
SO 02.11 Odvodnění – dešťová kanalizace 
SO 02.12 Limnigrafy 
SO 03 Zátopa  
SO 03.1 Odlesnění v prostoru zátopy 
SO 03.2 Demolice stávajících objektu v prostoru zátopy 
SO 03.3 Úpravy v nádrži a OPVZ 
SO 03.4 Předzdrž 
SO 03.5 Stabilizace svahů v zátopě 
SO 03.6 Litorální pásmo 
SO 04 Zemníky, zdroje materiálu, lomy  
SO 05.1 Přípojky inženýrských sítí  
SO 05.1.1 Vodovodní přípojky 
SO 05.1.2 Splašková kanalizace a čistírna odpadní vody 
SO 05.1.3 Přípojky elektrické energie 
SO 05.1.4 Přípojky sdělovacího vedení 
SO 05.1.5 Přípojka vedení řídicího systému 
SO 05.1.6 Vyvedení výkonu z VE 
SO 05.2 Přeložky a úpravy inženýrských sítí  
SO 06 Přeložky komunikací  
SO 07 Zařízení staveništ ě 
SO 08 Provozní objekty správce VD  
SO 08.1 Dozorství 
SO 08.2 Bytové objekty 
SO 08.3 Technické objekty 
SO 09 Kompenza ční opat ření 
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Související stavební objekty VD P ěčín 
SO 10 Úpravna vody  
SO 11 Vodovodní řady 
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7 ZDŮVODNĚNÍ VÝSTAVBY VD PĚČÍN 

7.1 ZAJIŠTĚNÍ A ANALÝZA PODKLAD Ů 

7.1.1 ANALÝZA HISTORICKÉHO VÝVOJE VODÁRENSKÉ SOUSTA VY VÝCHODNÍCH 
ČECH (VSVČ) 

Rozvoj veřejného zásobování vodou východních Čech začal probíhat ve větším měřítku až 
ve 20. století. Tento rozvoj lze rozdělit do tří oddělených etap. V úvodní etapě vznikaly první 
nezávislé vodovody zásobující vždy menší územní celky nebo jednotlivá města. Využíváno bylo 
místních zdrojů nebo zdrojů v blízkém okolí spotřebiště. Typickými představiteli této etapy jsou 
například veřejné vodovody v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi vybudované na přelomu 
století. S postupným rozvojem měst došlo k záměru vytvořit vodovodní systém s centrálními 
vodními zdroji pro několik sídelních útvarů.  

Druhá etapa rozvoje veřejného zásobování vodou se vyznačuje vznikem velkých 
skupinových vodovodů jako je vodárenská soustava Hradec Králové – Litá - Náchod nebo 
Chrudim – Pardubice, které byly realizované v sedmdesátých letech 20. století, první návrhy lze 
však datovat již do let třicátých. V devadesátých letech 20. století byla dobudována tzv. 
Vodárenská soustava východní Čechy propojením existujících vodovodů Náchodska, 
Hradecka, Pardubicka, Chrudimska, Novobydžovska a Přeloučska.  

V rámci směrného vodohospodářského plánu (dále jen SVP) z roku 1975 bylo stanoveno, 
že pro oblast východních Čech bude nutné v rámci splnění tehdejších prognóz rozvoje 
vybudovat nový centrální zdroj pitné vody. Pro posílení zásobení východočeské vodárenské 
soustavy zejména hradecké a pardubické aglomerace měl být vybudován centrální zdroj pitné 
vody nádrž Pěčín na řece Zdobnici. Přípravná fáze realizace VD Pěčín poté intenzivně 
probíhala celá osmdesátá léta. Navrhovaná stavba byla dovedena až do fáze územního řízení 
se stanoveným termínem zahájení výstavby v roce 1992. Změna politického vedení státu v roce 
1989, doprovázená zavedením nových ekonomických stimulů majících vliv i na ceny vodného 
a stočného, způsobila prudkou racionalizaci konečné specifické spotřeby vody a měla za 
následek postupné zpochybnění plánované realizace vodního díla Pěčín v jeho tehdejších 
návrhových parametrech a jeho výstavba byla odložena.  

V poslední etapě vývoje vodárenské soustavy východní Čechy po stabilizaci hodnot 
specifické potřeby vody, ke které došlo v průběhu devadesátých let, bylo přistoupeno 
k přehodnocení prognóz vodohospodářského plánu pro daný region. Počátkem devadesátých 
let bylo rozhodnuto o propojení vodovodů Hradec Králové a Pardubice a o dalším rozvoji 
distribuční soustavy, které umožní lepší využití stávajících vodních zdrojů. 

7.1.2 ANALÝZA HISTORICKÉHO VÝVOJE ZÁM ĚRU REALIZACE VD PĚČÍN Z HLEDISKA 
VODOHOSPODÁŘSKÉHO PLÁNOVÁNÍ 

Řeka Zdobnice a její profil v blízkosti soutoku s Říčkou (lokalita je znázorněna v grafické 
příloze C.1) jsou historicky sledovány již od počátku 20. století jako vhodná lokalita pro 
výstavbu vodárenské nádrže. První oficiální záznam o budoucí velké údolní nádrži na Zdobnici 
mezi obcí Pěčín a Slatinou se poprvé objevuje již za Rakousko – Uherského mocnářství ve 
studii hydrografického oddělení bývalého Zemského úřadu v Praze z roku 1902. Od čtyřicátých 
let kdy se začalo na problematiku vodohospodářského plánování nahlížet s komplexním 
a systémovým přístupem byl profil uvažované nádrže Pěčín vždy předmětem zvýšeného zájmu 
pro svou všestrannou výhodnost. V roce 1947 byl Zemským národním výborem v Praze 
zpracováván „Projekt přehrady na Zdobnici u Pěčína“ a byla zaměřena katastrální situace 
v měř. 1:2880. Byla stanovena výkupní hranice a zaměřena kóta maximálního vzdutí na kótě 
495.00 m n. m. Navrhovaná výstavba údolní nádrže Pěčín se na úrovni celostátního 
vodohospodářského plánování poprvé objevila spolu se vznikem Státního vodohospodářského 
plánu republiky Československé. 
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Státní vodohospodá řský plán republiky Československé z roku 1954  (dále jen SVP) 
 

Tento SVP byl zpracován mezi roky 1949 – 1953 a stal se prvním uceleným výčtem 
možností vodohospodářského využití vodního bohatství našeho státu a směrným plánem pro 
aplikaci vodohospodářských opatření přispívajících k rozvoji dalších oborů národního 
hospodářství. Zároveň se stal podkladem pro územní plánování.  

Podle tohoto dokumentu měla navrhovaná nádrž Pěčín sloužit k účelu závlah, 
energetickým účelům a ochraně před povodněmi. Jako jediná z navrhovaných nádrží 
v rámci povodí Orlice měla dále stanovený účel vodárenského využití. V souladu s tímto účelem 
byla SVP stanovena v ploše povodí Zdobnice nad uvažovaným profilem hráze „oblast zvlášť 
pečlivých asanací“ ve vztahu k vypouštění odpadních vod a působení dalších zdrojů znečištění. 
Profil hráze byl uvažován ve vzdálenosti zhruba 730 m pod soutokem Zdobnice s Říčkou. 
Objem nádrže měl dále zajistit nalepšování průtoků pod vodním dílem. 
 
Návrhové parametry vodního díla Pěčín dle SVP z roku 1954 viz kap. 7.1.4. 
 
Směrný vodohospodá řský plán ČSR z roku 1975 (dále jen SVP) 

Druhé vydání SVP, jehož zpracování proběhlo v letech 1970 – 1975 se stalo nástupcem 
SVP z roku 1954. SVP obsahoval přepracovanou analýzu a dokumentaci stavu a možností 
využití vodního bohatství státu. Zvýšená pozornost byla věnována zejména oblasti vodních 
zdrojů. V rámci SVP byly dále nově zpracovány návrhy na investiční opatření k zabezpečení 
očekávaných a ostatními sektory národního hospodářství a společnosti nárokovaných potřeb 
vody a využití vodních zdrojů s výhledem na následujících 30 let. V rámci zpracování 
dokumentu došlo k rozsáhlé analýze 581 potencionálních přehradních profilů vhodných pro 
výstavbu nádrží. Lokality byly převzaty z prvního vydání SVP a doplněny profily, které byly 
prozkoumané v dalších letech. Z tohoto rozsahu bylo podrobněji dokumentováno 286 
přehradních profilů resp. lokalit vhodných pro výstavbu nádrží, které byly doporučeny 
k územnímu hájení. Jedním z profilů vybraných do užšího výběru byl také profil na řece 
Zdobnici pod jejím soutokem s Říčkou pro výstavbu nádrže Pěčín.  

Vodní dílo Pěčín, v tomto přepracovaném dokumentu, převzalo jako hlavní vodárenský 
účel, jenž měl ve vydání z roku 1954 spíše vedlejší roli. VD mělo nově sloužit, v  souladu 
s prognózou vývoje potřeby vody zpracované s výhledem k roku 2000, jako nový centrální zdroj 
pro oblastní vodovod Hradec Králové – Pardubice. Dokončení nádrže bylo uvažované k roku 
1985. Nádrž mohla být dále využita v soustavě s vybudovanou nádrží Rozkoš k pokrytí potřeb 
vody pro závlahy a pro tepelnou elektrárnu Opatovice II pod Hradcem Králové. Tato soustava 
měla být v základní variantě doplněna o nádrž Labe Vestřev na Kalenském potoce a nádrž 
Klášterec nad Orlicí. Nádrž Pěčín měla dále sloužit k účelu protipovodňové ochrany území pod 
přehradním profilem a nalepšování průtoků ve Zdobnici resp. Orlici a Labi. Původně uvažované 
primární energetické využití nádrže Pěčín bylo vzhledem ke změně účelu díla značně omezeno. 
Poloha uvažovaného profilu hráze se oproti prvnímu SVP posunula blíže k soutoku Zdobnice 
s Říčkou.  

 
Návrhové parametry VD Pěčín dle SVP z roku 1975 (TENV varianta C.) viz kap. 7.1.4. 
SVP z roku 1975 prošel v roce 1988 a 1995 aktualizací a změnami. 

 
Publikace SVP „Vodní nádrže“ z roku 1988 (dále jen Publikace SVP) 

Tato Publikace SVP aktualizovala seznam a údaje o územně chráněných vodních nádržích 
a uváděla předpokládaný rozvoj vodních nádrží do roku 2015. Na úseku plánované výstavby 
přehradních nádrží reflektovala zejména potřebu omezení nároků na zábory zemědělské půdy. 
v rámci kterého došlo k odebrání územního hájení u 253 lokalit a úplného vyřazení 97 
výhledových nádrží. Toto opatření se na VD Pěčín, které bylo vedeno v kategorii A územního 
hájení, pro jeho význam nevztahovalo, naopak se předpokládalo se zahájením jeho výstavby 
v letech 1986 – 2000. Návrhové parametry VD doznaly změn vycházejících z projektové 
dokumentace zpracovávané v průběhu osmdesátých let, tyto změny měly upřesňující charakter 
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zejména v souvislosti s vyprojektovaným vodohospodářským řešením nádrže. Hlavní účel 
nádrže zůstal nezměněn.  

 
Návrhové parametry vodního díla Pěčín dle SVP z roku1988 viz kap. 7.1.4. 
 
Vodohospodá řský sborník SVP z roku 1995 (dále jen SVP 1995) 
 

Tento poslední dokument SVP byl z velké části vystavěn na původním SVP z roku 1975 
a navazujících Publikacích SVP. Po roce 1989 však bylo nutné v rámci SVP zohlednit 
a racionalizovat změny vyvolané novými společensko-politickými podmínkami. Jednalo se 
zejména o změny v hospodaření s vodou na úrovni jednotlivých spotřebitelů v návaznosti na 
změny cen pro vodné a stočné a zavedení nových environmentálních přístupů ve vodním 
hospodářství. Počet lokalit navrhovaných k dalšímu územnímu hájení se v rámci SVP 1995 
zúžil na celkový počet 35, z toho v povodí Labe bylo uvažováno 5 lokalit. Jednou z těchto lokalit 
byla i nadále nádrž Pěčín. Změny však odsunuly plánovanou výstavbu VD Pěčín s původně 
datovaným termínem dokončení v roce 2000 a bylo přistoupeno k přehodnocení možností 
řešení aktuálního zásobování oblastí Hradecka a Pardubicka pitnou vodou. 
 
Plán hlavních povodí České republiky  
 

V devadesátých letech přibyl pro vodohospodářské plánování a politiku nový aspekt, 
se kterým bylo nutné do budoucna reálně počítat. Bylo nutné přizpůsobit budoucí směřování 
vodohospodářského plánování a zákonodárství legislativě EU. Plán hlavních povodí 
zpracovaný v letech 2005-2007 jako dlouhodobá koncepce v oblasti vod, byl zaveden do 
českého právního řádu na základě požadavků evropské legislativy. Jedním z jeho cílů byl 
záměr aktualizovat stávající rozsah lokalit výhledových vodních nádrží dle SVP pro územní 
hájení. Aktualizovaný seznam lokalit čítající 186 lokalit obsahující i nádrž Pěčín se setkal 
s odporem veřejnosti a zájmy ochrany přírody a krajiny a nepodařilo se ho schválit. Plán 
hlavních povodí však stanovil cíl do roku konce června 2009 aktualizovat na principu předběžné 
opatrnosti stávající systém územní ochrany lokalit, jako jedno z adaptačních opatření na 
očekávané klimatické změny s výhledem na období následujících 50 až 100 let. 

  
Generel území chrán ěných pro akumulaci povrchových vod a základní zásad y využití 
těchto území ze září 2011 (dále jen Generel LAPV)  
 

Tento dokument byl vypracován v návaznosti na současnou vodohospodářskou legislativu 
a na úkoly stanovené v rámci závazné části Plánu hlavních povodí. Generel LAPV byl 
zpracován v návaznosti na předchozí dlouhodobé územní hájení lokalit výhledových vodních 
nádrží, které vycházejí z Publikace SVP z roku 1988. Úkol Generelu LAPV je prostřednictvím 
územního plánování stanovit podmínky využívání území, které do budoucna neznemožní nebo 
neztíží možnou realizaci konkrétních navrhovaných nádrží. Realizace vodních nádrží je 
podmíněná vyčerpáním ostatních adaptačních opatření k zajištění vodohospodářských služeb 
a opatření v podmínkách očekávané klimatické změny kdy nebude možné řešit dopady jinými 
prostředky nebo za vynaložení neúměrných nákladů. Původní seznam lokalit použitý v rámci 
zpracování Generelu LAVP byl totožný se seznamem připraveným v rámci zpracování Plánu 
hlavních povodí. U jednotlivých lokalit byly posouzeny zejména majetkoprávní, 
socioekonomické a environmentální aspekty. U řady lokalit došlo v rámci zpracování Generelu 
LAPV k úpravě jejich technických parametrů za účelem minimalizace střetů s výše uvedenými 
oblastmi zájmu. Generel LAPV ve své konečné podobě obsahuje soubor celkem 65 lokalit 
členěných dle významu do kategorií A a B.  

V kategorii A, do které spadá nádrž Pěčín, jsou vedeny lokality, jejichž význam spočívá 
především ve vytvoření nebo doplnění zdrojů pro zásobování pitnou vodou, případně v plnění 
dalších funkcí, především  pozitivním ovlivnění odtokových poměrů v povodí. To vše v závislosti 
na vyhodnocení skutečného dopadu klimatické změny. K výstavbě nádrží kategorie A dojde 
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v případě, že se prokazatelně začnou naplňovat negativní scénáře klimatické změny 
v dlouhodobém horizontu 50 – 100 let. 

VD Pěčín ve vstupních návrhových parametrech dle SVP 1988 byl v rámci zpracování 
Generelu vystaven hned od počátku tlaku ze strany zájmů ochrany přírody. Dále pak ze strany 
vlastníků nemovitostí v předpokládané zátopě a veřejnosti všeobecně. V průběhu zpracování 
Generelu došlo k návrhu a projednání několika variant s odlišným umístěním profilu hráze 
a různou výškou maximální hladiny v nádrži. Tato variantní řešení měla za úkol docílit 
optimálního řešení akceptovatelného ze strany Ministerstva životního prostředí a Agentury 
ochrany přírody a krajiny a zároveň minimalizovat počet objektů zatopených navrhovanou vodní 
nádrží. Dále bylo nutné zachovat dostatečný objem nádrže, který umožní plnění stanoveného 
účelu VD. Konečná varianta byla zapracována do Generelu LAPV. V průběhu geneze 
aktualizovaného koncepčního řešení bylo přistoupeno k přesunu profilu hráze nad soutok 
Zdobnice s Říčkou a původně navrhovaný celkový objem nádrže 26,7 mil. m3 (odpovídá úrovni 
maximální hladiny v nádrži na 525,0 m n.m.) byl snížen na výsledný celkový objem 17,1 mil.m3 
odpovídající maximální hladině v nádrži na kótě 515,0 m n.m.. 

 
Návrhové parametry vodního díla Pěčín dle Generelu LAPV z roku 2011 viz kap. 7.1.4. 
 
Grafické porovnání VD Pěčín dle SVP a LAPV je zobrazen v příloze C.4. 
 
Profil hráze je v konečné variantě umístěn na řece Zdobnici ve vzdálenosti zhruba 450 m nad 
soutokem s Říčkou.  

7.1.3 ANALÝZA HISTORICKÉHO VÝVOJE P ŘÍPRAVNÉ FÁZE ZÁMĚRU REALIZACE 
VD PĚČÍN V OBDOBÍ MEZI LETY 1976 - 1990 

V rámci zajištění podkladů pro analýzu všech stupňů zpracované projektové dokumentace, 
provedených průzkumů, výstupů z projednání atd., které byly v minulosti zpracovány 
v souvislosti s výstavbou vodní nádrže Pěčín, byla uskutečněna návštěva archivu Povodí Labe, 
státní podnik. Další projektová dokumentace byla zajištěna z archivu Sweco Hydroprojekt a.s. 
dříve státního podniku Hydroprojekt. Vzhledem k velkému rozsahu archivní projektové 
dokumentace a k faktu, že pro období před rokem 1976 a po roce 1990 nebyla zajištěna žádná 
relevantní projektová dokumentace, bylo přistoupeno k analýze archivních dokumentů z období 
mezi těmito lety. Právě období od poloviny sedmdesátých let do konce let osmdesátých bylo 
z hlediska projekčních snah v rámci přípravy realizace VD Pěčín nejzásadnější. 

 
První dokumenty zabývající se průzkumnými pracemi, technickými návrhy a územním 

plánováním v souvislosti s navrhovanou nádrží Pěčín, u kterých lze potvrdit jejich existenci, jsou 
dokumenty z konce čtyřicátých let. Tehdy vznikaly zejména v souvislosti se zpracováním 
prvního Státního vodohospodářského plánu republiky Československé z roku 1954. Druhá 
etapa, během které došlo ke vzniku řady dokumentů spjatých s navrhovaným VD Pěčín, 
následovala v průběhu přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy probíhala příprava 
zpracování Směrného vodohospodářského plánu ČSR 1975. Pro oblast dotčenou výstavbou 
vodního díla Pěčín byl v tomto období zpracován například Územní plán rajonu Orlických hor  
(1968) a navazující Studie krajinných celk ů Zdobnice (1973)  a Říčky – Nebeská Rybná 
(1972). Tyto materiály předpokládali vzdutí nádrže Pěčín na kótu 510 m n. m. a přehradní profil 
ve vzdálenosti zhruba 730 m pod soutokem Zdobnice s Říčkou. V profilu hráze a v okolí byly 
provedeny průzkumné práce, např.: 

1) Orientační IG posouzení (PPKU, 1967, pg. Šimůnek),  
2) Orientačním IG průzkum (Stavební geologie, 1970, pg Bříza),  
3) Orientačním IG průzkum povrchových zón na pravém břehu přehradního místa 

(Stavební geologie, 1970, pg. Stehlík) 
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Pro splnění cílů stanovených v rámci druhého vydání SVP, které spočívaly v zajištění 
dlouhodobého rozvoje území aglomerace Hradec Králové a Pardubice, bylo nutno vyřešit 
i problematiku rozvoje vodního hospodářství, a to zejména na úseku zásobování pitnou vodou. 

 
Zásobení Hradecka a Pardubicka pitnou vodou – rezor tní výzkumný úkol (VÚV Praha, rok 
1974 až 1978) 

Výzkumný ústav vodohospodářský Praha (VÚV) v letech 1974 až 1978 zpracoval rezortní 
výzkumný úkol (dále jen RVÚ), který se zabýval problematikou zásobení Hradecka 
a Pardubicka pitnou vodou. Na základě orientačního posouzení zdrojů vody byla zvolena nádrž 
Pěčín na Zdobnici, která byla dále řešena v několika variantách. Všechny varianty byly 
vyhodnoceny a jako nejvýhodnější byla vybrána varianta výstavby nádrže Pěčín s jejím 
budoucím posílením převodem vody z Divoké Orlice. Přehradní profil byl umístěn ve vzdálenosti 
120 m pod Soutokem Zdobnice s Říčkou. K podrobnému prověření vybrány varianty: 

  
Varianta III/A: (v parametrech dle SVP) s maximální hladinou na kótě 524 m n. m 

a s maximálním využitím vlastního povodí (celk. objem 62,23 mil. m3) 
  

Varianta III/B: s maximální hladinou na kótě 530 m n. m – nádrž samostatně před posílením 
gravitačním převodem z Divoké Orlice (celk. objem 78,16 mil. m3) 

 
Varianta VI/B: s maximální hladinou na kótě 530 m n. m. – nádrž včetně posílení gravitačním 

převodem z Divoké Orlice (celk. objem 78,16 mil. m3) 
 
Návrhové parametry vodního díla Pěčín dle RVÚ z roku1974 až 1978 viz kap. 7.1.4. 

 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu a vhodných morfologických podmínek, byla 

pro možnost porovnání jednotlivých typů hráze vlastní hráz nádrže Pěčín řešena ve čtyřech 
následujících variantách prověřených vždy pro obě velikostní varianty. 

a. Typ hráze: kamenitá s umělým těsnícím prvkem z materiálu těženým nad 
soutokem Zdobnice s Říčkou 

b. Typ hráze: kamenitá s umělým těsnícím prvkem z materiálu těženým v lomu 
Souvlastní 

c. Typ hráze: betonová hráz vylehčená (Nötzliho typ) 
d. Typ hráze: klenbová s opěrnými gravitačními křídly 

 
Posouzené varianty se dle vyhodnocení výhodnosti základových podmínek a možnosti 

provádění umístili v pořadí a, b, c, d. V případě variant c, d byly základové poměry 
vyhodnoceny jako podmíněně vhodné s nutností provedení podrobnějšího IG průzkumu. 
V případě varianty d bylo nutné uvažovaný profil posunout o zhruba 30 m blíže k soutoku 
Zdobnice s Říčkou. 

Po projednání v rezortní komisi MVLH ČSR byla na základě výsledků RVÚ schválena 
v únoru 1979 koncepce výhledového zásobování řešené oblasti z nádrže Pěčín. 
 

Poté Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV), inženýrsky podnik Praha zpracoval 
dokument Vodní dílo P ěčín investi ční záměr (VRV Praha, 1980), který byl po projednání 
vyhlášen v říjnu 1980. 

 
V roce 1981 zpracoval Hydroprojekt Praha (HDP) dokumentaci VD Pěčín – Návrh pásem 

hygienické ochrany (HDP Praha, 1981). Na základě RVÚ byly dále vypracovány Generely 
vodovod ů Hradec Králové a Pardubice (HDP Praha, 1981), ve kterých se již předpokládá 
zásobování vodou ze zdroje Pěčín. Na základě těchto dvou generelů bylo rozhodnuto zejména 
o optimálním umístění a velikosti vodojemů. 
 
Zásobení Hradecka – Pardubicka pitnou vodou z nádrž e Pěčín – studie souboru staveb  
(HDP Praha, 1982 až 1984 aktualizace do 1988) 
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Studii souboru staveb (dále jen SSS) zpracoval v červnu 1982, jako další návaznou 
přípravou a projektovou dokumentaci, Hydroprojekt Praha. Zároveň byl v témže termínu opět 
HDP Praha zpracován projektový úkol na I. stavbu, která zahrnuje vlastní vodní dílo Pěčín. 
Studie souboru staveb vycházela z předpokladů varianty B rezortního výzkumného úkolu VÚV, 
tedy že bude proveden převod z Divoké orlice. V rámci studie pak byly rozpracovány jednotlivé 
etapy výstavby, které měli svou postupnou realizací postupně pokrývat zvýšenou potřebu vody. 

 
Členění stavby a předpokládané termíny výstavby dle SSS z června 1982: 
I. etapa  Zahájení Dokončení 
I. stavba nádrž VD Pěčín 11/1987 10/1992 
II. stavba vodovod z nádrže Pěčín 01/1986 06/1995 
II. etapa    
III. stavba převod z Divoké Orlice 01/1991 12/1998 
IV. stavba rozšíření úpravny a zás. Vamberka 01/1995 12/1999 
V. stavba zásobení Přeloučska 01/2000 09/2003 
VI. stavba zásobení Novobydžovska 01/2000 09/2004 

 
Návrhové parametry vodního díla Pěčín dle SSS z roku 1982 až 1984 včetně aktualizací do 
roku 1988 viz kap. 7.1.4. 

VRV Praha požádal na základě vzájemného porovnání koncepčních záměrů a výsledků 
rozvojové studie VÚV z prosince 1978 (RVÚ) a studie souboru staveb HDP z června 1982 
(SSS) ústav VÚV dne 22. 6. 1982 o posouzení vodohospodářského řešení nádrže a změnu 
vodárenské části vodního díla Pěčín. 
 

VÚV Praha zpracoval požadované posouzení formou podmínkového úkolu pod názvem 
VD Pěčín - posouzení VH řešení nádrže a zm ěn koncepce vodárenské části (VÚV 1982). 

Na základě tohoto dokumentu bylo konstatováno, že nový návrh HDP zpracované 
vodárenské části studie souboru staveb (SSS) není v zásadním rozporu s dříve zpracovanou 
koncepcí a z hlediska koncepčního není tedy proti návrhu HDP. Pro další projektovou 
dokumentaci bylo použito VH řešení dle HDP. 
 
Pro povodí budoucí vodárenské nádrže Pěčín byly rovněž zpracovány tyto odborné studie: 

1) Studie zemědělské výroby v povodí vodárenské nádrže Pěčín – I. Etapa (Agroprojekt 
Praha, 1980) 

2) Studie zemědělské výroby v povodí vodárenské nádrže Pěčín – II. Etapa (Agroprojekt 
Praha, 1982) 

3) Studie lesního hospodářství v povodí vodárenské nádrže Pěčín I. etapa (Lesoprojekt 
Brandýs nad Labem, pobočka Hradec Králové, 1981) 

4) Studie lesního hospodářství v povodí vodárenské nádrže Pěčín II. etapa (Lesoprojekt 
Brandýs nad Labem, pobočka Hradec Králové, 1982) 

5) Vodní dílo Pěčín (RK) - Průzkum památkových hodnot lidové architektury v zasaženém 
území (Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů, 1982) 

6) Urbanistická studie územních důsledků výstavby nádrže Pěčín (Státní ústav pro územní 
plánování (Terplán) 1981 až 1984) 

7) Dopravní studie (VPÚ, 1982) 
 
Dále byly doplněny průzkumy: 

1) Zpráva o orientačním IG průzkumu pro VD Pěčín – III. etapa (Stavební geologie, 1976, 
pg Bříza) 

2) Zpráva o IG průzkumu pro VD Pěčín – IV. etapa (Stavební geologie, 1977, pg Bříza) 
3) Zpráva o doplňkovém IG průzkumu pro VD Pěčín – IV. etapa (Stavební geologie, 1977, 

pg Bříza) 
4) Zpráva o IG průzkumu pro VD Pěčín – V. etapa (Stavební geologie, 1982, pg Bříza) 
5) Prognóza vývoje jakosti vody v nádrži (IHE. 1982) 
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6) Základní přírodovědecký průzkum Pěčín I (Český svaz ochránců přírody, 1982, Faltys 
a kol.) 

7) Seismický posudek oblasti (ÚÚG, 1988) 
 
Vodní dílo P ěčín – projektový úkol (HDP Praha, 1982 až 1984 aktualizace do 1988) 

Tento projektový úkol (dále jen PÚ) navázal na první zpracování SSS HDP z roku 1982. 
PÚ podrobně zpracovával technický návrh, postup výstavby a dodavatelský systém všech 
objektů I. stavby, která měla na jeho základě dojít až realizaci. Zahájení I. stavby bylo nově 
plánováno na duben 1988 a dokončení stavby na březen 1994. Již ustálené a schválené 
vodohospodářské řešení nádrže bylo ponecháno beze změny stejné jako v SSS z roku 1982. 
Stejně tak byly ponechány i základní návrhové parametry nádrže. Objekt hráze byl řešen ve 
dvou variantách: 
 
Alternativa I – betonová tížná hráz 
Profil hráze byl situován cca 135 metrů pod soutokem Zdobnice a Říčky 

 
alternativa II – sypaná hráz 
sypaná kamenitá hráz z místních materiálů ze zátopy (fylity a metabazity) s návodním 
dvouplášťovým asfaltobetonovým těsněním. Profil hráze byl situován cca 180 metrů pod 
soutokem Zdobnice a Říčky 
 
Návrhové parametry vodního díla Pěčín dle SSS z roku 1982 až 1984 včetně aktualizací do 
roku 1988 viz kap. 7.1.4. 
 

Základové poměry pro obě alternativy provedení hráze byly stanoveny jako vyhovující. 
Jako zdroj kameniva pro betonové konstrukce tak i pro sypanou hráz byl nejprve zvolen lom 
Popelov avšak kamenivo nedosahovalo prvořadé jakosti. Proto byly dále doporučeny lomy 
Javornice a Litice, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od místa výstavby a neměly 
vzhledem ke svému tehdejšímu využití dostatečnou výrobní kapacitu. Proto se dále uvažovalo 
s dovozem kameniva z lomu Budislav (okr. Svitavy), který se nacházel již ve velké dojezdové 
vzdálenosti. Výsledně bylo navrženo otevření lomu v lokalitě Souvlastní. Obdobný problém byl i 
se zdrojem štěrkopísku, který se měl dovážet vzhledem k absenci místních zdrojů až ze 
vzdáleného Tovačova (okr. Přerov).  

Studie souboru staveb (SSS) sestávající z 1. stavby (přehradní část) a 2. stavby 
(vodárenské část) byla vypracována a předložena MLVH ČSR ke schválení v roce 1985 spolu 
s projektovým úkolem (PÚ) 1. stavby. Mezi lety 1986 a 1988 byla dokumentace SSS resp. PÚ 
aktualizována. V průběhu aktualizace se neměnilo základní technické řešení stavby ani 
projektové kapacity. VH řešení nádrže zůstalo nezměněno. 

V roce 1988 byla tato dokumentace posouzena státní expertízou, která mimo jiné stanovila 
limitní lhůty výstavby, které byly oproti SSS a PÚ zkráceny. S těmito závaznými údaji MLVH 
ČSR schválilo projektový úkol 1. stavby schvalovacím protokolem čj. 215/01/08 z 27. 7. 1988. 
Ke studii souboru staveb byl v září 1989 vypracován doplněk převádějící studii na novou 
cenovou úroveň 1989 s ukazatelovými položkami a doplňující některá nezbytná dovozová 
zařízení. Uvedený doplněk byl předložen schvalujícímu orgánu MLVH ČSR. 

Před zahájením prací na úvodním projektu 1. stavby (přehradní část) bylo nutné řešit 
některé závažné problémy, které vyplynuly z projednání s dodavateli a s orgány státní správy. 
Dále byla zohledněna oponentura vypracovaná ČVUT (prof. Broža, 1985 až 1987). 

1. Vzhledem k relativně krátké lhůtě výstavby 1. stavby požadoval stavební dodavatel, aby  
Investor zajistil odlesnění plochy výstavby hráze, zařízení staveniště, příjezdových 
komunikací a lomu. Původně uvažovanou dobu 2 roky na odlesnění prostoru nádrže 
bylo nutné zkrátit na polovinu. Stavební dodavatel (Ingstav Brno) dále zásadně 
požadoval realizaci varianty sypané kamenité hráze, protože disponoval vybavením pro 
tuto technologii, takže varianta betonové hráze byla pro další přípravu opuštěna. 

2. Hygienická stanice vzhledem k novým poznatkům v oboru zdravotnictví zpochybnila 
aplikaci asfaltobetonových těsnících štítů pro hráze vodárenských nádrží a požadovala 
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přezkoumání tohoto řešení případně vyhledání jiného technického řešení. Vzhledem ke 
zhoršující se kvalitě vody v Hradecko-Pardubické aglomeraci dále prosazovala zahájení 
výstavby v roce 1991 a zahájení dodávky vody nejpozději do roku 1997. Na základě 
požadavku KHS zadal VRV zpracování posouzení nezávadnosti asfaltobetonového 
návodního těsnění u VÚV, který na základě laboratorních testů zpracoval studii 
se závěrem, že asfalto-betonové těsnění je nezávadné. Termín dokončení studie na 
přelomu 1988-89. Tato studie byla potřebná pro schválení realizace sypané hráze. 

3. Provedený podrobný geologický průzkum zdroje kameniva pro stabilizační část hráze 
bylo nutné doplnit dalším průzkumem pro ověření kvalitativních hodnot kameniva. Dále 
bylo nutné provést hutnící velkopokus pro stanovení technologie provádění. Rozsah 
prací měl trvat do 3. čtvrtletí roku 1990. 

4. Projektová příprava byla nově vystavena faktorům ekologizace a myšlení široké 
veřejnosti, a většímu důrazu na ochranu soukromého majetku ve vztahu k likvidaci 
objektů v zátopě, což vedlo k podstatně obtížnějšímu projednání a ke kladení 
dodatečných požadavků. 

5. Postavení dodavatelských podniků do role samofinancujících se hospodářských 
jednotek vedla ke kategorickému prosazování vlastních zájmů, uplatňování nových 
nároků a zvyšování cen. 

6. Za účelem sladění protichůdných požadavků a umožnění odpovídající přípravy 
i výstavby bylo nutné vyhledat nové řešení souboru staveb, tak aby byl splněn 
požadavek uvedení nové kapacity do provozu v roce 1997. 

 
Vodovod z VN P ěčín I. stavba – parametrická studie (HDP Praha, 1990) 

Úkolem studie bylo zhodnotit dopady snížení hráze vodárenské nádrže Pěčín na velikost 
odběru surové vody pro vodárenský systém a úpravu vody v Rychnově nad Kněžnou. Dále pak 
vyčíslit finanční náročnost objektu hráze a s ním souvisejících objektů při změně výšky hráze. 
Posuzovány byly maximální hladiny v nádrži v rozmezí 490 m n. m až 525 m n. m v intervalu 
5,0 m. Vztahy potřebného objemu vycházely z vodohospodářského řešení nádrže dle SSS 
a PÚ z června 1986. VH řešení I. etapy - bez převodu vody z Divoké Orlice – vykázalo při 
navrženém zásobním objemu 62,58 mil. m3 rezervu 13,52  mil. m3 při odběru 1 040 l/s, ve druhé 
etapě – s převodem z Divoké Orlice – bylo umožněno bezporuchově odebírat 2 080 l/s při 
plném využití zásobního objemu. Při úvahách o možné úspoře v rámci I. stavby bylo možné bez 
ohledu na rozvoj vodárenské soustavy zmenšit zásobní prostor nádrže o rezervu 13,52  mil. m3, 
ale zároveň bylo nutné dodržet hodnotu minimálního doporučeného zásobního objemu 
45,0 mil. m3, což odpovídá snížení maximální hladiny na kótu zhruba 520,00 m n.m. (resp. kóta 
hladiny zásobního 519 m n. m) 

Aktualizaci odběrů vody zpracovávalo v souběhu s touto studií VÚV. V analýze 
prognostických bilancí odběrů bylo nutné ověřit správnost dosavadních odhadů vzhledem 
k zavedení nových ekonomických stimulů pro snížení specifické spotřeby. 

Další postup projekční přípravy byl po roce 1990 zastaven a plánovaný termín realizace 
VD Pěčín byl odložen na neurčito.  
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7.1.4 SOUHRNNÁ TABULKA VÝVOJE NÁVRHOVÝCH PARAMETR Ů VD PĚČÍN 

Tab. 1 Vývoj návrhových parametrů VD Pěčín 

Dokumentace 1) SVP 1954 SVP 1975 RVÚ SSS a PÚ SVP 1988 Generel 
LAPV 

účel nádrže 2) Z,E,O,(V),
N V,O,P,Z,N V,O,P,Z,N V,O,P,Z,N V,O,N V,O,N 

typ hráze 3) neuvedeno neuvedeno SK,BN,BK SK,BT SK neuvedeno 
umístění profilu pod 
/ nad soutokem 

730 m pod 
soutokem 

120 m pod 
soutokem 

120 m pod 
soutokem 

180 m pod 
soutokem 

180 m pod 
soutokem 

450 m nad 
soutokem 

plocha povodí [km2] 73,68 72,30 neuvedeno 72,17 72,17 72,26) 
kóta celk. 
ovladatelného 
prostoru [m n.m] 

500,00 524,00 530,00 525,00 525,00 neuvedeno 

kóta zásob. 
prostoru  
[m n.m] 

497,00 524,00 529,00 524,00 524,00 neuvedeno 

kóta stál. nadržení  
[m n.m] 473,30 neuvedeno 457,00 480,00 480,00 neuvedeno 

celkový ovlad. 
objem  
[mil .m3] 

32,00 62,2 78,16 65,025 65,02 17,1 

ochranný ovlad. 
objem [mil. m3] 3,86 1,0 3,0 2,443 2,44 neuvedeno 

zásobní objem [mil. 
m3] 21,42 60,70 74,66 56,445 56,44 neuvedeno 

stálý objem nádrže  
[mil. m3] 6,72 0,5 0,39 6,137 6,14 neuvedeno 

celkové 
rovnoměrné 
nalepšení [m3/s] 

1,26 1,29 1,29 / 
2,524) 1,4 / 2,44)  1,40 neuvedeno 

zatopená plocha při 
max. hladině [km2] 1,48 2,4 2,81 2,485 2,485 0,80 

vodárenský odběr 
[l/s] neuvedeno neuvedeno 880 / 

20205)   
990 / 
19105)  neuvedeno neuvedeno 

průměrný výkon VE 
[kW] 4400 neuvedeno neuvedeno 180 180 neuvedeno 

zasažených budov neuvedeno 34 36 34 34 8 
Vysvětlivky: 
1) Dokumentace   SVP 1954 – Státní vodohospodářský plán republiky Československé z roku 1954 

SVP 1975 – Směrný vodohospodářský plán ČSR z roku 1975 
RVÚ – Rezortní výzkumný úkol - Zásobení Hradecka a Pardubicka pitnou vodou - nádrž 

Pěčín na Zdobnici - VÚV rok 1974 až 1978 – varianta B 
SSS - studie souboru staveb - Zásobení Hradecka – Pardubicka pitnou vodou z nádrže 

Pěčín – HDP rok 1982 až 1984 včetně aktualizací do roku 1988 
PÚ – projektový úkol - Vodní dílo Pěčín – HDP rok 1982 až 1984 včetně aktualizací 

do roku 1988 
SVP 1988 – Směrný vodohospodářský plán ČSR z roku 1988 
Generel LAPV – Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní 

zásady využití těchto území z roku 2011 
2) Účel nádrže  V – vodárenství 
   O – ochrana před povodněmi 
   P – průmysl 
   Z – zemědělství 
   E – energetika 
   N – nalepšení průtoků 
3) Typ hráze (uvaž. varianty) SK – sypaná kamenitá s asfaltobetonovým těsnícím štítem 
   BT – betonová tížná 
   BN – betonová vylehčená (Nötzliho typ) 
   BK – betonová klenbová s gravitačními křídly 
4) Celkové rovnoměrné nalepšení – před / po - realizaci převodu vody z D. Orlice 
5) Vodárenský odběr surové vody – před / po - realizaci převodu vody z D. Orlice 
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6) Hodnota dle Generelu LAPV neodpovídá reálné hodnotě plochy povodí 38,2 km2   
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7.2 SBĚR DAT, INŽENÝRSKÁ ČINNOST, ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, 
STANOVENÍ NEŠKODNÉHO PRŮTOKU POD VODNÍM DÍLEM  

Pro definování aktuálních požadavků na funkci a účel uvažovaného vodního díla byly 
provedeny potřebné analýzy a byla shrnuta a využita dostupná data. 

7.2.1 VÝVOJ POTŘEB ZÁSOBENÍ VODOU V PODMÍNKÁCH O ČEKÁVANÉ KLIMATICKÉ 
ZMĚNY 

Analýza vývoje potřeb zásobení pitnou vodou s ohledem na možné dopady klimatické 
změny byla provedena na základě získaných dat a výpočtů uvedených v kapitole 
8.3 Vodohospodářská infrastruktura. Vstupní data byla získána ze spolupráce s provozovateli 
vodárenských systémů a s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka. 

Ve zkoumaném území zahrnující vodárenské systémy v povodí Orlice, Chrudimky 
a Metuje.byla provedena kalkulace přebytků a deficitů vodních zdrojů. 

7.2.1.1 SOUČASNÝ STAV 

Vodárenské systémy v zájmovém území zajišťují v současné době zásobování pitnou 
vodou přibližně pro 621 339 obyvatel. Kapacita hlavních stávajících zdrojů pitné vody 
uvažovaných systémů je 1675 l/s (povrchové zdroje 425 l/s, podzemní zdroje 1250 l/s). 
Současná potřeba vody v území byla stanovena Qd = 1209 l/s.  
 

Tab. 2 Současný stav vodních zdrojů v zájmovém území 

 
Z výše uvedeného je zřejmé, že v současné době za standardních klimatických podmínek 

a v případě možnosti využití všech dostupných zdrojů je dostatek vody k pokrytí celého 
zájmového území. V území je v současné době celkový přebytek vodních zdrojů 466 l/s. 

7.2.1.2 POTŘEBA VODY V DLOUHODOBÉM VÝHLEDU S VLIVEM KLIMATICKÉ ZMĚNY  

Predikce potřeby vody v zájmovém území v dlouhodobém výhledu byla provedena jako 
porovnání vypočtené výhledové potřeby vody v roce 2050 (1334 l/s viz kapitola 8.3.3.2) 
a postupného snížení stávající kapacity zdrojů na základě eliminace dnes ohrožených zdrojů 
a následně klimatické změny vyjádřené příslušným klimatickým scénářem. Vliv klimatických 
scénářů byl do kalkulace započten v podobě procentuálních poklesů dotací povrchových vod a 
podzemních vod v rámci příslušných povodí a hydrogeologických rajónů. 
 
Vstupy pro kalkulaci byly následující: 

• Výhledová potřeba vody k roku 2050 
• Kapacita zdrojů vody v zájmovém území v současnosti 
• Výčet ohrožených vodních zdrojů od provozovatelů VHI  
• Rozložení zdrojů vody v rámci povodí a hydrogeologických rajónů 
• Pokles průtoků povrchových vod (zdrojů) v zájmové oblasti pro klimatický scénář 

rSCEN2 (2071-2100) (%) 
• Pokles dotace podzemních vod (zdrojů) v zájmové oblasti pro klimatický scénář 

rSCEN2 (2071-2100) (%) 
 

Referen ční rok Počet zásobených 
obyvatel 

Kapacita zdroj ů 
vody [l/s] 

Potřeba vody 
Qd [l/s] 

Výsledný stav 
kapacity [l/s] 

2014 621 339 1 675 1 209 + 466 
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Počáteční stav kalkulace: 
Data získaná od provozovatelů a výpočet potřeby vody: 

 

Tab. 3 Stav vodních zdrojů v zájmovém území k roku 2050 bez ovlivnění 

 
Krok 1. kalkulace: 

Redukce dnes ohrožených zdrojů vody kompletním odstavením vodních zdrojů Bědovice 
a Litá (Královehradecká provozní, a.s.) a dále odstavení vodních zdrojů písník Oplatil a studny 
Nemošice (Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.). 
 

Tab. 4 Stav vodních zdrojů v zájmovém území k roku 2050 s redukcí dnes ohrožených vodních zdrojů 

 

Krok 2. kalkulace: 
Ponížení redukovaných povrchových zdrojů prostřednictvím procentuálního poklesu 

průtoků povrchových vod (zdrojů) v zájmové oblasti pro klimatický scénář rSCEN2 (2071-2100) 
v závislosti na povodí. 

Ponížení redukovaných podzemních zdrojů prostřednictvím procentuálního poklesu dotace 
podzemních vod (zdrojů) v zájmové oblasti pro klimatický scénář rSCEN2 (2071-2100) 
v závislosti dle hydrogeologických rajónů. 

 
Tab. 5 Stav vodních zdrojů v zájmovém území jako celku k roku 2050 s redukcí dnes ohrožených vodních 
zdrojů a s vlivem klimatického scénáře rSCEN2 (2071-2100) 

 

Krok 3. kalkulace: 
Vyhodnocení kapacity vodních zdrojů v zájmovém území vzhledem k jednotlivým dílčím 

provozovatelům. 
 

Tab. 6 Vyhodnocení kapacity vodních zdrojů jednotlivých provozovatelů k roku 2050 s redukcí dnes 
ohrožených vodních zdrojů a s vlivem klimatického scénáře rSCEN2 (2071-2100) 

Referen ční 
Rok Provozovatel 

Počet 
zásobených 

obyvatel 

Kapacita 
zdroj ů vody 

[l/s] 

Potřeba vody 
Qd [l/s] 

Výsledný stav 
kapacity [l/s] 

2050 
Královéhradecká 

provozní a.s. 
184 000 77 335 -258 

2050 
VaK Jablonné, 

a.s. 
86 958 182 171 11 

2050 
VaK Pardubice, 

a.s. 
167 826 162 297 -135 

Referen ční rok Počet zásobených 
obyvatel 

Kapacita zdroj ů 
vody [l/s] 

Potřeba vody 
Qd [l/s] 

Výsledný stav 
kapacity [l/s] 

2050 679 339 1 675 1 334 +341 

Referen ční rok Počet zásobených 
obyvatel 

Kapacita zdroj ů 
vody [l/s] 

Potřeba vody 
Qd [l/s] 

Výsledný stav 
kapacity [l/s] 

2050 679 339 1 286 1 334 -48 

Referen ční rok Počet zásobených 
obyvatel 

Kapacita zdroj ů 
vody [l/s] 

Potřeba vody 
Qd [l/s] 

Výsledný stav 
kapacity [l/s] 

2050 679 339 1111 1334 -223 
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Referen ční 
Rok Provozovatel 

Počet 
zásobených 

obyvatel 

Kapacita 
zdroj ů vody 

[l/s] 

Potřeba vody 
Qd [l/s] 

Výsledný stav 
kapacity [l/s] 

2050 
VaK Náchod, 

a.s. 
90 700 274 244 30 

2050 
AQUA servis, 

a.s 
55 000 77 80 -3 

2050 
Vodárenská 
společnost 

Chrudim, a.s. 
92 605 325 200 125 

2050 
Rokytnická 
voda, s.r.o. 

2 250 14 7 7 

 
 
Výsledky porovnání kapacity zdrojů vody ovlivněných očekávanou klimatickou změnou 
s výhledovou potřebou vody v roce 2050 lze shrnout následovně: 

• Celková kapacita zdrojů vody v zájmovém území po roce 2050 bude 1111 l/s. 

• Z porovnání s výhledovou potřebou vody po roce 2050 je zřejmé, že v zájmovém území 
jako celku nastane souhrnný deficit vody ve vodárenských systémech 223 l/s. 

• Jako deficitní oblasti se projevují území v působnosti provozovatelů Královehradecká 
provozní, a.s. (- 258 l/s), Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (-135 l/s) a AQUA 
servis, a.s. (-3 l/s) 

• Souhrnná potřeba vody pouze v deficitních oblastech vodárenského systému po roce 
2050 je předpokládána 396 l/s 

Predikce potřeby vody s vlivem klimatické změny je v souhrnné tabulkové formě přiložena   
v rámci příloh dokumentace jako C.12 Tabulka predikce potřeby vody s vlivem klimatické 
změny. 

7.2.2 ZMĚNY HYDROLOGICKÉHO REŽIMU V POVODÍ ORLICE V PODMÍNKÁ CH 
OČEKÁVANÉ KLIMATICKÉ ZM ĚNY 

Z výsledku modelování dopadu klimatické změny pro povodí nádrže je zřejmé, že bude 
pravděpodobně docházet k většímu rozkolísání odtoku v ročním chodu s výhledem do 
budoucnosti. K referenčnímu roku 2085 činí předpokládaný pokles celkového ročního odtoku 
25 % oproti průměru za kontrolní období 1961–1990. Z porovnání průměrných měsíčních 
hodnot průtoků je zřejmé, že vlivem klimatické změny dojde ke snižování průtoků po celý rok. 
Období srpen až říjen, které v současnosti vykazuje při uvážení předpokládaného odběru 
průměrný průtok pod hodnotou minimálního zůstatkového průtoku (MZP), bude v případě 
klimatické změny prodlouženo na dobu červen až listopad. Vodní nádrž tak sama o sobě 
nebude jediným činitelem, který může v budoucnu ovlivňovat hydrologický režim v povodí 
Zdobnice, respektive v povodí Orlice. Naopak, lze předjímat, že situování velké vodní nádrže na 
horním toku v povodí může v budoucnu při naplnění negativních klimatických scénářů 
hydrologický režim v suchých letech vhodnou manipulací zlepšovat a prakticky vyloučit stav, 
kdy budou průtoky pod hodnotou MZP.  

V rámci vodohospodářského řešení bylo vyjádřeno ovlivnění průtoků pod nádrží 
porovnáním křivky přítoku a odtoku do / z nádrže. Dojde ke zploštění roční rozkolísanosti 
ořezáním extrémních hodnot. V méně vodných měsících bude pod hrází zachován alespoň 
minimální zůstatkový průtok. V jarních měsících obvykle dojde k doplnění nádrže a bude 
vypouštěn větší průtok, který zajistí korytotvorné procesy. K nalepšení průtoku bude docházet 
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jen v nejsušších měsících, kdy průtok zaklesne pod úroveň zůstatkového průtoku (12,3 % – 737 
měsíců z celkového počtu měsíců modelované řady – 6000 měsíců). 

Pro srovnání - navržený odběr a zůstatkový průtok by byla schopna samotná Zdobnice 
pokrýt jen ve 45,7 % z celkového počtu měsíců modelované řady. 

 
 
Obr. 1 Graf počtu měsíců s nalepšeným průtokem  

 

 

Poznámka: 
Graf znázorňuje počet a rozložení měsíců z modelované 500 leté řady, kdy je zaznamenán přítok 
do nádrže menší než požadovaný minimální zůstatkový průtok pod nádrží. Jedná se o 737 měsíců 
(12,3 %) z celkové 500 leté modelované řady ovlivněné zvoleným klimatickým scénářem, kdy bude 
vodní nádrž plnit funkci nalepšení průtoku pod nádrží do hodnoty minimálního zůstatkového 
průtoku. Z rozložení měsíců v roce je patrné, že k nalepšování toku bude docházet nejvíce 
v měsících srpen, září a říjen.    

7.2.3 OCHRANA PŘED POVODNĚMI, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ, ŠKODY, TRANSFORMACE 

Zájmová oblast pro hodnocení protipovodňové ochrany území pod VD a stanovení 
neškodného odtoku pod VD byla vymezena úsekem vodního toku Zdobnice mezi soutokem 
s Divokou Orlicí (ř.km 0,000) na okraji intravilánu města Vamberk a umístěním hráze VD Pěčín 
v ř.km cca 17,800. Pro stanovení byla využita metodika pro posuzování akcí v rámci programu 
„Prevence před povodněmi“ vypracovaná Fakultou stavební, ČVUT v Praze. Dle této metodiky 
se vliv nádrže stanoví tak, že se hledá takový profil níže na toku pod profilem hráze, kdy 
celková plocha povodí nad tímto profilem je 10x větší než plocha povodí k profilu nádrže. Pro 
VD Pěčín je tímto profilem soutok Zdobnice s Divokou Orlicí. Dle porovnání ploch povodí 
zaujímá povodí k profilu hráze VD Pěčín (38,4 km2) 8,1 % plochy povodí Divoké Orlice k profilu 
soutoku se Zdobnicí (472,2 km2) Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že vliv VD na 
protipovodňovou ochranu pod soutokem Zdobnice s Divokou Orlicí lze zanedbat. 

7.2.3.1 PRŮBĚH HISTORICKÝCH POVODNÍ  

V povodí Zdobnice se nachází jedna limnigrafická stanice, a to v ř.km 11,50 ve Slatině nad 
Zdobnicí. Měření v tomto profilu je provozováno od roku 1911 na vodočtu a od roku 1954 
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v limnigrafické stanici. V následující Tab. 7 jsou uvedeny nejvýznamnější povodně, tak jak byly 
zaznamenány příslušnou limnigrafickou stanicí. 
 
Tab. 7 Záznam maxim povodní – LGS Slatina nad Zdobnicí 

LGS Slatina nad Zdobnicí ř.km 11,50 

datum kulminace Q [m 3/s] H [cm] N - letost 

30.5.1941 - 240 - 

8.2.1946  200  

14.8.1948  196  

12.2.2002 46,1 187 > 5 

9.3.2000 43,6 183 > 5 

31.3.2006 23,5 148 > 1 

8.7.1997 21,4 144 > 1 
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že území pod plánovaným vodním dílem nebylo doposud 
vystaveno extrémním povodňovým stavům. 

7.2.3.1.1 Ochrana p řed povodn ěmi 

Z pohledu zástavby protéká tok Zdobnice ve směru vodního toku od uvažovaného VD Pěčín 
tyto obce: 

- Javornice – podél stavení (pily) nad komunikací II/319 
- Pěčín - chatovou zástavbou na západním okraji obce 
- Slatina nad Zdobnicí - západní částí intravilánu obce 
- Rybná nad Zdobnicí - místní část Pekelec – západním okrajem intravilánu obce  
- Vamberk - místní části Peklo nad Zdobnicí a při samotném ústí intravilánem města 

Vamberk 

Odtokové poměry v celém zájmovém úseku mohou ovlivňovat objekty na vodním toku 
(mosty, lávky, jezy a stupně). 

7.2.3.1.2 Protipovod ňová opat ření na toku Zdobnice 

Protipovodňová opatření na toku Zdobnice v zájmovém úseku byla doposud zmiňována 
pouze ve spojení s obcí Slatina nad Zdobnicí. Zdobnice protéká intravilánem obce v ř. km 
10,500–13,000. Významná část zastavěného území obce se rozkládá v nivě toku a je 
potenciálně ohrožena povodněmi při periodicitě průtoků nad Q5. 

Obec Javornice (stavení nad komunikací II/319), obec Pěčín (chatová zástavba na 
západním okraji obce), obec Rybná nad Zdobnicí (místní část Pekelec na západním okraji 
intravilánu obce) ani Město Vamberk v současnosti nemá a dle vyjádření zástupců měst / obcí 
nepřipravuje žádná protipovodňová opatření. 

 

7.2.3.2 ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 

7.2.3.2.1 Stanovené záplavové území toku 

Záplavové území vodního toku Zdobnice je vymezeno v úseku ř. km 0,000 až ř. km 13,000 
(úsek Vamberk – Slatina nad Zdobnicí).  Průběhy hladin povodňových průtoků jsou stanoveny 
primárně pro průtoky N-letosti Q5, Q20, Q100.  

7.2.3.2.2 Vyhlášené záplavové území toku 

V zájmovém úseku toku je vyhlášeno záplavové území - Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 
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nově stanovil, na základě podkladů předložených PLA, opatřením obecné povahy vydaným pod 
zn. (č.j.) 18271/ZP/2014-10 dne 2. 1. 2015, záplavové území vodního toku Zdobnice v ř. km 
0,00 až ř. km 3, 8 a to na území obcí: Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Zároveň vymezil i aktivní 
zónu záplavového území. 
 

Z posouzení záplavového území toku Zdobnice je patrné, že k vybřežení vodního toku 
dochází v délce zájmového úseku při průtocích o N-letosti větší než Q5. Do velikosti průtoků Q5 

nedochází k rozlivům toku a tím pádem ani k potenciálním škodám na objektech. Při průtocích 
nad Q5 naopak dochází k vybřežení z koryta s dotčením objektů ve všech třech sídelních 
útvarech na toku. Jedná se o město Vamberk a obce Rybná nad Zdobnicí a Slatina nad 
Zdobnicí. 

 
Obr. 2 Záplavové území toku Zdobnice  

 
 

7.2.3.3 ŠKODY 

Pro posouzení povodňových škod bylo k dispozici stanovené záplavové území toku ř. km 
0,000 až ř. km 13,000 (úsek Vamberk - Slatina nad Zdobnicí). Zde jsou známy hladiny 
povodňových průtoků N-letosti Q5, Q20, Q100. V úseku obce Slatina nad Zdobnicí – profil VD 
Pěčín, nelze z důvodů absence záplavového území škody na majetku vyčíslit.  

Minimální škody jsou evidovány v obci Rybná nad Zdobnicí, jejíž centrum se nachází 
jihovýchodně od levého břehu Zdobnice a zasaženy jsou tak prakticky pouze 4 objekty pro 
bydlení při průtoku Q20 a 5 objektů při průtoku Q100.  

V obci Slatina nad Zdobnicí i ve městě Vamberk se v záplavovém území toku nachází 
objekty bytové zástavby, průmyslová a zemědělská výroba, skladové objekty, obecní (zejména 
dopravní) infrastruktura a v neposlední řadě i sportoviště a zařízení pro volnočasové aktivity. 
Podle mapy záplavových území je v nivě Zdobnice při průtoku Q20 ohroženo více než 80 

Vamberk  
kapacita toku Q5 

 

Rybná nad Zdobnicí  
kapacita toku Q5 

Slatina nad Zdobnicí  
kapacita toku Q5 

 

ústí Zdobnice do 
Divoké Orlice  

Profil VD P ěčín 
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objektů bytové zástavby, provozoven a objektů průmyslové výroby a skladování. Dále pak 
mostní objekty a místní komunikace. Při průtoku Q100 se jedná přibližně o více než 170 objektů.  

Z výše uvedeného přehledu vyplývá značné ohrožení majetkových hodnot v řádu vyšších 
desítek milionů korun. Nelze vyloučit ani ohrožení lidských životů, neboť významná část 
ohrožených objektů se nachází v aktivní zóně záplavového území. 

Stanovení potenciálních povodňových škod pod VD Pěčín za současného stavu bylo 
provedeno dle Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (kapitola 
5.2 Povodňové riziko – kvantitativní vyjádření (potenciální škody) uveřejněné ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí z května 2011). Vzhledem k tomu, že pro průtoky nižší N-letosti, 
než Q5 nedochází ke škodám, byl výpočet proveden právě od N-letosti průtoků Q5. 
 
Tab. 8 Hodnoty současných potenciálních povodňových škod (rizik) pod VD Pěčín  

Charakteristika   Označení Současný stav  Jednotky 
Průměrné roční riziko R 10,4 mil. Kč/rok 
Diskontní sazba DS 3 % 
Kapitalizované riziko RS 348 mil. Kč 

Poznámka: 
R - průměrná finanční hodnota majetku, který je v povodí toku ohrožen během 1 roku (průměrné 
roční riziko);  
RS - finanční hodnota možných škod na majetku z dlouhodobého hlediska (kapitalizované riziko) 
Pro výpočet současné hodnoty rizika (kapitalizované riziko) je použit diskontní přístup. Výpočet 
kapitalizovaného rizika je ovlivněn velikostí diskontní sazby. Na základě vývoje diskontní sazby 
v ČR podle informací ČNB a vzhledem k dalšímu předpokládanému vývoji je uvažována jednotná 
hodnota diskontní sazby ve výši 3%. 

7.2.3.4 NEŠKODNÝ ODTOK, TRANSFORMACE 

Neškodný odtok pod VD Pěčín byl určen na základě výše uvedených dostupných údajů, 
informací a dat. Je uvažován pro zájmové území v úseku toku Zdobnice od Města Vamberk až 
po obec Slatina nad Zdobnicí, kde je možné předpokládat efekt transformace povodňové vlny 
v nádrži Pěčín. Již ze situace umístění VD Pěčín v zájmovém území a poměru ploch v povodí je 
však zřejmé, že nelze v daném případě očekávat zásadní snížení vyšších povodňových 
průtoků. Základními vstupy pro určení neškodného odtoku jsou: 

- koryto Zdobnice je v zájmovém úseku kapacitní na průtok Q5 
- hydrologická data v profilech vztažených k obcím na toku: Vamberk, Rybná nad 

Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí, hydrologická data v profilu VD Pěčín 
 

V úseku vodního toku byly stanoveny zájmové profily charakterizující obce na toku: 
O1=Vamberk, O2=Rybná nad Zdobnicí a O3=Slatina nad Zdobnicí se známými hodnotami 
hydrologických dat. Ve vybraných profilech bylo k průtokům Q20, Q50 a Q100 postupně 
dopočítáváno nutné snížení průtoku v profilu pod VD Pěčín (P4) tak, aby byla dosažena 
v zájmových profilech O1, O2, O3 hodnota kapacitního průtoku Q5. Na základě porovnání 
nutného snížení průtoku pod VD Pěčín, byla určena doporučená hodnota neškodného průtoku, 
která zajistí maximální povodňový průtok Q5 ve všech zájmových profilech. Dle doporučené 
hodnoty neškodného průtoku lze rovněž usuzovat efektivní transformaci povodňového průtoku 
v nádrži Pěčín. 
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Obr. 3 Schéma zájmových profilů k posouzení neškodného odtoku pod VD Pěčín 

 

 
Tab. 9 Posouzení neškodného průtoku pro hodnoty Q20 

Profil  
Plocha 
povodí 

Plocha 
mezipovodí  

Kapacitní 
průtok Q 5 

Průtok Q 20 Delta Q  Neškodný pr ůtok  
pod VD 

(km2) (km2) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

O1 123.11 84.89 52.80 88.80 36.00 11.80 

O2 109.63 71.41 49.00 83.30 34.30 13.50 

O3 84.16 45.94 41.90 72.20 30.30 17.50 

P4 38.22 0.00 26.00 47.80 - - 
 

Tab. 10 Posouzení neškodného průtoku pro hodnoty Q50 

Profil  
Plocha 
povodí 

Plocha 
mezipovodí  

Kapacitní 
průtok Q 5 

Průtok Q 50 Delta Q Neškodný pr ůtok  
pod VD 

(km2) (km2) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

O1 123.11 84.89 52.80 119.00 66.20 0.80 

O2 109.63 71.41 49.00 112.30 63.30 3.70 

O3 84.16 45.94 41.90 98.60 56.70 10.30 

P4 38.22 0.00 26.00 67.00 - - 

Profil P4 - VD P ěčín 

Profil O3 - Slatina 
nad Zdobnicí  

Profil O2 - Rybná 
nad Zdobnicí  

Profil O1 - Vamberk  
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Tab. 11 Posouzení neškodného průtoku pro hodnoty Q100 

Profil  
Plocha 
povodí 

Plocha 
mezipovodí  

Kapacitní 
průtok Q 5 

Průtok 
Q100 

Delta Q Neškodný pr ůtok  
pod VD 

(km2) (km2) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

O1 123.11 84.89 52.80 145.00 92.20 -7.80 

O2 109.63 71.41 49.00 137.30 88.30 -3.90 

O3 84.16 45.94 41.90 122.00 80.10 4.30 

P4 38.22 0.00 26.00 84.40 - - 
 

V případě zvýšených povodňových průtoků je doporučeno pod VD Pěčín udržovat průtok 
do hodnoty 11,8 m3/s. Lze předpokládat, že tento průtok zajistí v zájmovém území pod 
uvažovanou nádrží průchod povodňového průtoku Q20 bez zásadního ohrožení majetku 
a obyvatelstva. Při vyšších povodňových průtocích než Q20 již nelze transformací povodňové 
vlny ve VD Pěčín zajistit takové snížení průtoku, které se projeví efektivně až na konci 
zájmového území v největším sídle na toku ve Vamberku. 

Na základě výše uvedeného lze usuzovat, že maximálně efektivní pro zástavbu pod VD 
Pěčín, může být transformace povodňové vlny o velikosti průtoku Q20. Transformace povodňové 
vlny o velikosti průtoku Q50 při neškodném průtoku pod VD Pěčín 10,3 m3/s může zajistit 
kapacitní průtok již pouze v obci Slatina Nad Zdobnicí. Zde do úvahy vstupuje efektivita daného 
opatření a návaznost dalších možných opatření v povodí, které mohou řešit snížení 
kulminačních průtoků / zvýšení protipovodňové ochrany. 

Posouzení neškodného průtoku pod nádrží VD Pěčín bylo provedeno na základě 
získaných hydrologických dat k zájmovým profilům nebo jejich odvozením. Posouzení 
neuvažuje statistické rozložení velikosti srážek v povodí a s tím spojené možné povodňové 
scénáře na dílčí povodí zájmových území. Podrobné posouzení neškodného průtoku (zpřesnění 
uvedených předpokladů) by mělo být předmětem další projekční činnosti při přípravě stavby.   

7.3 DEFINOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH POŽADAVK Ů NA FUNKCI A ÚČEL 
NÁDRŽE 

Cílem uvedené kapitoly bylo relevantní zhodnocení stávajících potřeb v území ve vazbě na 
možnosti předpokládaného vodního díla. Dle vodohospodářského významu záměru daném 
Generelem území chráněných pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV, 2011) byla 
vodní nádrž hodnocena zejména z pohledu funkce vodárenské (schopnosti vytvořit či doplnit 
zdroje pro zásobování pitnou vodou), dále funkce akumulační (pozitivní ovlivnění odtokových 
poměrů v povodí), funkce protipovodňové a rovněž funkce energetické. Všechny účely nádrže 
byly posuzovány s ohledem na stávající stav území. 

7.3.1 POSOUZENÍ ÚČELU NÁDRŽE Z PERSPEKTIVY JEDNOÚ ČELOVÉHO FUNKCE 

V rámci prověření efektu nádrže z hlediska plnění pouze jedné specifické funkce můžeme 
na základě obvyklých přístupů definovat zejména účely uvedené v úvodu kapitoly. Další účely 
plnění nádrže jako například rybářský či rekreační nejsou v souladu s vodárenským využitím 
nádrže, a proto nebyly do analýzy a definování účelu vodního díla zahrnuty.  
 
Vodárenská funkce 

Myšlenka vodárenského využití nádrže sahá až do roku 1954, kdy s touto funkcí uvažoval 
tehdejší SVP a dokonce byla z tohoto důvodu nad původně plánovaným profilem hráze 
dlouhodobě chráněna stavební uzávěrou a omezováním zdrojů znečištění. S vodárenským 
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účelem nádrže následně pracovaly všechny následující dokumenty, tzn. SVP, Plán hlavních 
povodí České republiky a Generel LAPV.  

V současnosti lze říci, že region východních Čech má z pozice dnešní spotřeby vody 
a současných zásob vodních zdrojů vyrovnanou bilanci a netrpí deficitem, jak ostatně vyplývá 
z kapitoly 7.2.1.  

Narušení současné rovnováhy dnešní spotřeby vody a současných zásob vodních zdrojů 
klimatickou změnou, která může být popsána celou řadou scénářů od veskrze pozitivních až po 
ty extrémně negativní, bude mít vliv na definování nutného zásobního objemu pro zajištění 
vodárenské funkce. Vezme-li se střední scénář klimatické změny (rSCEN2) jako jakýsi průměr 
optimisticko-pesimistických úvah na dané téma, je na základě vodohospodářského řešení 
(kap. 10.2) zřejmé, že nádrž bude schopna zajistit požadované výhledové vodárenské odběry 
(kap. 6.2). Vzhledem k závislosti regionu na odběrech vody z podzemních zdrojů (cca 75 %, viz 
kap. 6.2) lze vodní nádrž s vodárenským využitím považovat za významný záložní zdroj pitné 
vody. 

I přes definování trendu vývoje klimatu v našich podmínkách v posledních letech, se 
potvrzuje nezávisle na tomto faktu snaha vzniku vodárenského zdroje již od dob prvních SVP, 
až po současný LAPV. 

Vodárenská funkce nádrže se podle dostupných podkladů zahrnujících hydrologii, 
klimatologii, VH infrastrukturu, rozvoj regionu apod. jeví jako významná a její hlavní role 
nezpochybnitelná. 
 
Akumulační funkce 

Plnilo-li by vodní dílo primárně akumulační funkci pouze ve vztahu k očekávané klimatické 
změně, byla by to jistě jedna z možností využití vodního díla, avšak jednalo by se u nás v tomto 
úhlu pohledu o unikát ve smyslu provozu vodního díla takového rozsahu. 

Z prognózy vývoje srážek a teploty prezentované v kap. 8.1.3.2.2 vyplývá v časových 
horizontech 2025, 2055 a 2085 růst průměrné teploty během celého roku zhruba stejný pro 
všechny scénáře klimatických změn od optimistických po pesimistické, nejnižší na jaře 
a nejvyšší pak lze konstatovat v zimě. Ze simulací dále vyplývá mírný růst srážek během celého 
roku, avšak kromě letního období. Kombinace těchto faktorů ovlivňuje hydrologickou bilanci 
v podmínkách klimatické změny. Predikované zvýšení průměrné teploty a dlouhodobý pokles 
srážek v letním období významně ovlivní chod průtoku v profilu vodního díla, například pro 
období 2071–2100 činí pokles ročního průměrného průtoku oproti období 1975–2010 celých 
19 %. 

Vybudování vodního díla nad soutokem a relativně značným objemem nádrže by bylo 
možné nalepšovat průtoky v celém vodním toku Zdobnice, resp. i Orlice při extrémně suchých 
obdobích. Nicméně je spíše v rovině odborné diskuze, do jaké míry by takovéto jednoúčelové 
využití vodní nádrže pro nalepšování průtoků primárně v letním období bylo odůvodnitelné při 
současném zatopení přírodně cenné lokality. 

Se zřetelem k vyčteným faktům můžeme shrnout, že primárně akumulační funkci ve vazbě 
na očekávané klimatické změny by bylo mnohem vhodnější pojmout spíše jako vedlejší funkci 
víceúčelové nádrže. 
 
Protipovodňová funkce 

Území České republiky je vystavováno povodním od nepaměti, avšak v posledním období 
zejména od roku 1997 dochází k extrémním povodňovým stavům častěji. Zvyšování četnosti 
povodní do jisté míry reflektuje trend změny klimatu nejen v regionálním, ale prakticky 
celosvětovém měřítku, a přestože existují názory popírající klimatickou změnu, většina 
odborných institucí zastává názor, který ji naopak potvrzuje. Dalším z faktorů ovlivňujícím 
četnost povodní je i změna využití území v globálním měřítku. Dřívější tuzemská snaha 
narovnávání vodních toků atp. vedla ke zrychlení průchodu vody krajinou, což k redukci doby 
nástupu a velikosti kulminačních průtoků během povodňových epizod příliš nepřispívá. 

Posuzujeme-li protipovodňovou, respektive retenční funkci vodního díla jako jedinou 
hlavní, pak lze dosáhnout technickým opatřením velmi úspěšných transformací extrémních 
průtoků na hodnoty neškodného průtoku. Například stoletou povodňovou vlnu o objemu 
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cca 6 mil. m3 by bylo možné v nádrži celou transformovat na neškodný odtok. V extrémním 
případě se vlastně můžeme bavit o de facto suché nádrži s výškou 64 m a objemem 
17,11 mil. m3, jejíž transformační účinek je nejmarkantnější. Nicméně umístění profilu hráze nad 
soutokem vodních toků Zdobnice s Říčkou je z tohoto pohledu vzhledem k velikosti povodí 
Říčky ve smyslu protipovodňové ochrany zcela neúčinné a omezuje šíři pozitivního efektu, který 
prakticky vymizí v místě soutoku Zdobnice s Divokou Orlicí ve Vamberku. Přihlédneme 
k urbanizaci údolí řeky Zdobnice včetně města Vamberk, pak lze konstatovat, že se jedná 
o území s nižší mírou zástavby. 

I přes nezpochybnitelný pozitivní protipovodňový efekt na tamější zástavbu v úseku od 
vodního díla až po Vamberk lze už nyní konstatovat, že z hlediska hodnocení ekonomické 
efektivnosti by nutné investiční náklady významně přesáhly pozitivní efekt na minimalizaci 
povodňových škod. Retenční funkce jednoúčelové nádrže není vzhledem k výše uvedeným 
faktům vhodnou variantou, ale nezanedbatelného přínosu lze dosáhnout, když ji pojmeme jako 
vedlejší doprovodný účel nádrže víceúčelové. 
 
Energetická funkce 

Využití nádrže čistě pro energetickou funkci je velmi vhodným řešením respektujícím 
současný trend maximalizace využití obnovitelných zdrojů energie, které jsou šetrné 
k životnímu prostředí. Průběžné vodní elektrárny představují stabilní základ energetické 
pyramidy, který je navíc snadno regulovatelný na rozdíl od jiných druhů elektráren (např. 
tepelné, jaderné) a lze je pohotově odstavit v okamžiku náhlého přebytku elektrické energie 
v distribuční soustavě způsobeného např. energií z jiných obnovitelných zdrojů (např. větrné 
a fotovoltaické elektrárny). Z hlediska stabilizace energetické sítě se jedná příhodný zdroj, a to 
i s ohledem na relativně blízkou hranici s Polskou republikou. 

Uvážíme-li výstavbu vodního díla dle parametrů LAPV a současné plnění funkce čistě 
hydroenergetické, pak při spádu 58 m při obvyklé návrhové hltnosti na úrovni Q90d lze 
dosáhnout výkonu 500 kW a roční výroby 4,3 GWh. Faktem zůstává, že se v regionu 
východních Čech nachází poměrně významné zdroje energie (např. Opatovice II o roční výrobě 
2116 GWh), takže již v současnosti není energetický nedostatek. I ve vztahu 
k předpokládanému rozvoji regionu se nedá očekávat, že by energetická funkce nádrže nabyla 
s postupem doby na zásadním významu. 

Vzhledem k charakteru toku pod vodním dílem lze očekávat snahu minimalizovat odklon 
od přirozeného hydrologického režimu, tudíž v analýze jednoúčelového plnění funkce nádrže 
nelze uvažovat o jakékoli variantě špičkové vodní elektrárny. Jednoúčelová nádrž 
s hydroenergetickou funkcí se ve světle těchto skutečností nejeví jako nejvýhodnější návrh na 
využití vodního díla v zájmovém profilu. 
 
Shrnutí 

Vodárenská funkce se jeví vzhledem k výhledové potřebě vody, trendu klimatické změny 
a závislosti regionu primárně na zdrojích podzemní vody jako významná. Čistě akumulační 
funkce pro nalepšování průtoků ve Zdobnici, případně i v Orlici, při extrémně suchých obdobích, 
tzn. primárně v letním období, se nezdá vzhledem k rozsáhlému zásahu do přírodně cenné 
lokality obhajitelná. Akumulační funkci ve vztahu ke klimatické změně je lépe pojmout jako 
vedlejší funkci víceúčelové nádrže. Čistě protipovodňová funkce není ekonomicky výhodná 
a efektivní, uvážíme-li umístění profilu hráze nad soutokem s vodním tokem Říčky a míru 
urbanizace území pod vodním dílem. Pouze energetické využití nádrže není vzhledem k počtu 
významných zdrojů energie v regionu prakticky obhajitelné, navíc lze konstatovat, že významné 
energetické využití s očekávatelným značným kolísáním hladiny může být v protikladu se 
snahou o udržení jakosti vody a tedy s vodárenskou funkcí. 

7.3.2 POSOUZENÍ ÚČELU NÁDRŽE Z PERSPEKTIVY VÍCEÚČELOVÉ FUNKCE 

Vodní díla se z praktických důvodů obvykle navrhují jako víceúčelová. V případě 
víceúčelové nádrže vyvstávají otázky správné volby účelu primárního a pořadí účelů 
sekundárních. 
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VD Pěčín byla od počátku zamýšlena jako vodárenská nádrž, čemuž byla dokonce oblast 
nad přehradním profilem podřízena v souvislosti s vypouštěním odpadních vod a dalších zdrojů 
znečištění. Kromě vodárenské funkce se uvažovalo i o doplňujících vedlejších funkcích 
zahrnující hydroenergetický a protipovodňový potenciál nádrže. Při návrhu vodního díla 
a funkce nádrže byla díky inženýrské činnosti potvrzena platnost tohoto přístupu. Ačkoli by 
varianta jednoúčelové vodárenské nádrže snesla přísná měřítka hodnocení jednoúčelové 
nádrže, je z pozice ekonomické efektivnosti výstavby takového vodního díla účelné zahrnout 
i další vedlejší účely. 

Z kapitoly 7.2.1 mapující současnou potřebu vody a její výhled do budoucnosti vyplývá 
částečná potřeba odběru vody v regionu východních Čech z plánovaného vodního díla 
odpovídající až 12 % výhledové potřeby vody. V případě havarijních stavů, případně 
klimatických změn (sucho) dosahuje potřeba pokrytí 70 % celkové výhledové potřeby vody. 
Odběr pro doplnění stávajících zdrojů pitné vody ve výhledu k roku 2050 činí 396 l/s. 
Z vodohospodářského řešení nádrže provedeného na podkladě syntetické řady průtoků 
upravených dle klimatického scénáře rSCEN2 pro období 2071–2100 vychází pro objem 
zásobního prostoru (daný Generelem LAPV) a požadovanou zabezpečeností alespoň 98,5 % 
maximální možné odběry 420 l/s. Tato hodnota odběru dobře pokrývá výše uvedenou 
výhledovou potřebu vody i při uvážení střední varianty optimisticko-pesimistického 
klimatologického scénáře ovlivňujícího průměrné denní průtoky. Z výše uvedených 
očekávaných odběrů a maximálního možného odběru z nádrže při zachování požadované 
zabezpečenosti vyplývá téměř 6% rezerva, která může být využita pro akumulační funkci 
nádrže. 

Další z vedlejších funkcí nádrže je protipovodňový efekt. Z VH řešení nádrže vychází, že 
retenční prostor při současném plnění vodárenské funkce dokáže snížit kulminační průtok 
stoleté povodně (Q100 = 84,4 m3/s) o 40 % na průtok Qmax = 50,6 m3/s odpovídající Q20 – Q50. 

Dvacetiletá povodeň se v nádrži plně transformuje a bude docházet pouze k odtoku 
odpovídajícímu neškodnému průtoku.  

Akumulační funkce nádrže je jako vedlejší funkce již zahrnuta částečně ve vodárenském 
účelu kalkulovaném podle klimatického scénáře rSCEN2. Vodárenský odběr v sobě zahrnuje 
rezervu téměř 6 %, uvážíme-li výhledové odběry vody. Účelné je spojit plnění akumulační 
funkce i se zajištěním minimálních zůstatkových průtoků v souvislosti s hydroenergetickým 
využitím. 
 
Aktuálním hlavním požadavkem na účel a funkci nádrže je: 

� vodárenský ú čel (koresponduje s požadavky Generelu LAPV). 

Vedlejší požadavky na účel a funkci nádrže jsou: 

� akumula ční (nalepšování průtoků), 

� protipovod ňový, 

� energetický. 
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8 VLIV STAVBY NA SOU ČASNÝ STAV ÚZEMÍ 

8.1 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

8.1.1 GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE 

Cílem následující kapitoly je poskytnout základní dostupné informace o geologických, 
hydrogeologických, morfologických a hydrologických poměrech zájmového území v ose hráze 
a zátopě. Přiměřená pozornost byla věnována i možnosti těžby místních přírodních materiálů.  

Vzhledem k charakteru požadovaného odborného výstupu byla rozhodující část údajů 
zpracovávaných v této zprávě čerpána z běžně dostupné odborné literatury, z archivu 
Geofondu Praha a z mapových podkladů (viz kap. 4). Nezastupitelnou roli v rámci zpracování 
rešerše dostupných podkladů představoval archivní IG průzkum zpracovaný v rámci projektové 
přípravy VD Pěčín v původní lokalitě pod soutokem Zdobnice a Říčky. 

8.1.1.1 VŠEOBECNÉ GEOLOGICKÉ POMĚRY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

8.1.1.1.1 Geologické pom ěry 

Obr. 4 Výřezy z geologické mapy 14-14, Žamberk 

  
 
 

LEGENDA: 

kvartér – holocén  

 
1     fluviální sedimenty inundací; štěrky a písky 

 
3     smíšené fluviodeluviální až deluviální sedimenty; písčité hlíny a písky s lokálními klasty 
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mezozoikum – křída:  

 
6     spongilitické prachovité jílovce; bělohorské souvrství, střední až spodní turon 

 
7     křemenné a jílovité glaukonitické pískovce, jílovité prachovce, jílovce; perucko-
korycanské 

paleozoikum - proterozoikum:  

 
19     chloriticko-muskovitický až muskovit-biotitický fylit;  novoměstská skupina   

 
20     střídání fylitů a metakvarckeratofyrů; novoměstská skupina   

 
21     metakvarckeratofyr a jeho přechod k fylitu, novoměstská skupina   

 
23     amfibolit; novoměstská skupina 

 
33     dvojslídný albitický svor; stroňská skupina   

 
34     feldspatizovaný, místy prokřemenělý svor až rula; stroňská skupina   

ostatní údaje:   

 
zlom zjištěný, předpokládaný a zakrytý kvartérem 

 
lom v těžbě, opuštěný 

Z regionálního geologického hlediska se zájmové území určené pro výstavbu VD Pěčín 
nachází v lugické oblasti českého masívu, resp. v jejích dílčích částech, a to v novoměstském 
krystaliniku (jižní a střední část zátopy) a ve stroňské skupině orlicko-kladského krystalinika 
(severní část zátopy od silnice z Nebeské Rybné).  

Novoměstské krystalinikum se rozděluje na spodní souvrství v podstatě monotónního 
charakteru s hojně zastoupenými biotiticko-muskovitickými a chloriticko-muskovitickými fylity 
a na svrchní souvrství s páskovanými metadrobami a páskovanými metapelity. Metamorfně se 
obě souvrství vzájemně neliší. V obou souvrstvích se uplatnil mohutný bazický vulkanismus 
(epidotické amfibolity a zoisit-amfibolické břidlice). Nápadné světlé polohy v metabazitech 
i fylitech jsou interpretovány jako metakeratofyry. Stupeň metamorfózy klesá k JZ do podloží 
křídy. Podobně jako v orlicko-kladském krystaliniku proběhly i v novoměstském krystaliniku 
retrográdní přeměny v podmínkách zelených břidlic. Do závěru tohoto procesu (patrně již 
paleozoického stáří) spadají intruze některých granitoidních masívů, jakým je např. litický 
masív, vycházející na den v údolí Orlice a Zdobnice. Gabro u Pěčína je intruzivní 
postmetamorfní bazickou horninou, kde na jeho kontaktu s amfibolity vznikly hrubozrnné 
gabroamfibolity. Tektonický styl novoměstského krystalinika odpovídá jednoduché vrásové 
stavbě. 

Stroňská skupina orlicko-kladského krystalinika je dělena na dva oddíly, a to spodní oddíl 
šedých svorů a svrchní svorů zelených. U hranic obou oddílů proběhla nápadná změna 
sedimentace s přibýváním kvarcitů, metalyditů, karbonátů (mramorů) a grafitických hornin. 
Navíc se zde projevil výrazný bazický (amfibolity) i kyselý (porfyroidy) vulkanismus. 
Metamorfóza hornin stroňské skupiny odpovídá stupni amfibolitové facie. Orlicko-kladské 
krystalinikum představuje celkově složitou klenbovou strukturu vzniklou patrně v mladších 
hercynských tektogenních procesech. 
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Z pokryvných kvartérních útvarů mají v daném území největší rozšíření holocénní fluviální 
sedimenty inundačních území charakteru štěrků a písků, doprovázející tok Zdobnice ve dně 
úzké údolnice. Údolí na okolních svazích jsou lokálně vyplněna smíšenými fluviodeluviálními až 
deluviálními sedimenty pleistocenního stáří charakteru písčitých hlín a písků s úlomky okolních 
hornin.  

8.1.1.1.2 Geomorfologické pom ěry 

Z regionálního hlediska se zájmové území nachází v Podorlické pahorkatin ě, která je 
dílčí částí krkonošsko-jesenické subprovincie. Reliéf podorlické pahorkatiny lze charakterizovat 
jako erozně denudační, jehož tvářnost je modifikována geologickou strukturou, která podmínila 
vznik strukturně denudačních a svědeckých plošin a hřbetů na svrchnokřídových sedimentech 
na západě a denudačních plošin, hřbetů a tvrdošů v oblasti krystalinika a intruzivních vyvřelin 
na východě. Rozsah akumulačních tvarů není velký a je omezen jen na říční terasy a sprašové 
závěje, v nichž jsou patrné periglaciální jevy. 

Demek [21] užívá značení Orlické podhůří, vyznačující se poměrně členitým reliéfem, který 
se vcelku zvedá od JZ-Z k SV-V. V západní části dosahuje výšek cca 300-500 m n. m. a je 
budováno především svrchnokřídovými sedimenty. Reliéf místy zpestřují strukturně podmíněné 
hřbety nebo plošiny. Na SV a V se terén zvedá na cca 500–800 m n. m. a uplatňují horniny 
krystalinika (zejména novoměstské fylity, zelené břidlice) a vyzdvižené sedimenty cenomanu 
a spodního turonu. Místy se zde objevují intruzivní vyvřeliny. Místní toky, prořezávající tyto 
horniny, vytvářejí hluboce zaříznutá údolí. Denudační zbytky kdysi souvislého permského 
pokryvu pískovců a slepenců se uchovaly v severním podhůří Orlických hor v tektonicky 
pokleslých krách. Jako hřbety a deprese se zde uplatňují antiklinály a synklinály vzniklé 
saxonskou tektonikou, tj. na konci druhohor a v třetihorách. 
 
Obr. 5 Výřez z mapy Vyšších geomorfologických jednotek České republiky 

 

  

 
Doznívání tektonických pohybů, kdy oblast na západě (Pardubicko) relativně poklesávala, 

vyvolalo změny v odvodňováním celého území, které spočívaly v postupném pirátském 
podchytávání toků a jejich částí. Toky pronikaly ze synklinálních oblastí zpětnou erozí do 
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antiklinál, které prořezávaly a připojily k svému povodí synklinální oblast na východě. Hlavními 
nositeli těchto procesů se stala Divoká a Tichá Orlice, které ve své dnešní podobě tečou napříč 
geologickými strukturami. V úsecích, kde řeky protékají podél synklinál, vytvářejí širší údolní 
deprese a v úsecích prorážejících epigeneticky antiklinální hřbety jsou údolí hluboce zaříznutá a 
úzká, mnohde se zvýšeným spádem toku. 

Na dolních úsecích provázejí toky Tiché a Divoké Orlice a jejich větších přítoků 
pleistocénní terasy. Z eolických kvartérních sedimentů se zde geomorfologicky uplatňují spraše, 
u nichž se projevuje v ukládání výšková zonálnost, podmíněná geomorfologickými poměry. 

8.1.1.2 VŠEOBECNÉ HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

Z  regionálního hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti č. 64 – 
krystalinikum sudetské soustavy; v rajonu 642 – krystalinikum Orlických hor.   
 
Obr. 6 Výřez z hydrogeologické mapy, hydrogeologické rajony 

 
LEGENDA:  

 

 
 
Rajon je vymezen v krystaliniku lugické oblasti českého masívu, v rozsahu prakticky 

shodném s geomorfologickým celkem Orlických hor. Nejstarší proterozoikum (stroňská série) 
obsahuje jaderné ortoruly a migmatity, svory, pararuly a vložky kvarcitů a amfibolitů. 
Jihozápadní část rajonu (novoměstská série) je budována fylity a metadrobami s vložkami 
grafitických fylitů a kvarcitů. Oběh podzemní vody je vázán výhradně na trhliny, které jsou velmi 
hojné, ale často bývají sepnuté nebo zatěsněné produkty zvětrávání okolních hornin. 
K nejživějšímu oběhu dochází v poruchových pásmech většího rozsahu a na jejich kříženích. 
Transmisivita hornin je nízká, index transmisivity se pohybuje v rozmezí 3,25–4,9. 

Rajon hydrograficky náleží k povodí horního Labe a jeho dílčímu povodí Divoké Orlice. 
V krystaliniku dochází k přímé infiltraci srážek. Oběh podzemních vod se děje převážně po 
puklinách. Voda z úpatních suťových polí bývá většinou odvodňována skrytými vývěry přímo do 
povrchových toků. Na severovýchodním svahu Orlických hor v příkopu Divoké Orlice jsou 
zapadlé kry křídových sedimentů cenomanu a spodního turonu v mocnostech 60-80 m. Tvoří 
spolu s tektonickými poruchami významnou drenáž podzemních vod.  
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Krystalinikum nedává předpoklady pro vytvoření vydatnějších zdrojů podzemní vody. Mělký 
kolektor krystalinika poskytuje pouze malé vydatnosti anebo je dokonce bezvodý. Lepší 
podmínky jsou v magmatitech, kde jsou vydatnější prameniště, dosahující až 16,5 l/s (Buková 
hora) anebo na tektonických liniích. V Mladkově u Králík vyvěrají ze sněžnických ortorul 
a magmatitů radioaktivní prameny. Nejpříznivější podmínky mají prameny odvodňující zakleslé 
křídové kry. 

Dále uvedené výřezy z hydrogeologické mapy 14-14 v podstatě potvrzují předcházející 
poznatky a závěry. Na zájmovém území je prokázána přítomnost puklinového kolektoru se 

zvýšenou propustností v připovrchové zóně zvětralin a rozpojení hornin , ,  
a průlinového kolektoru zformovaného ve fluviálních sedimentech vyplňujících údolnici 

Zdobnice . Podzemní vody oblasti vykazují zvýšený obsah železa a dusičnanů.  
 

Obr. 7 Výřez z hydrogeologické mapy 14-14, Žamberk 

 
 

LEGENDA: 

 

průlinový kolektor, kvartérní fluviální štěrkopísky (Q), T = 10-5 – 2·10-4 m/s; sY nelze stanovit 

 

vodorovně uložený puklinový kolektor; slínovce a prachovce (převážně spongilitické) 
bělohorského a jizerského souvrství (Kbj), T = 3,3·10-5 – 2,1·10-3 m/s; sY = 0,9 

 

zvrásněný puklinový kolektor se zvýšenou propustností v připovrchové zóně rozvolnění a 
rozpukání hornin krystalinika; převážně fylity novoměstské skupiny (f),  
T = 3·10-5 – 1·10-4 m/s; sY = 0,5 
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zvrásněný puklinový kolektor se zvýšenou propustností v připovrchové zóně rozvolnění a 
rozpukání hornin krystalinika; převážně amfibolity novoměstské skupiny (A),  
T = 3·10-5 – 1·10-4 m/s; sY nelze stanovit 

 

zvrásněný puklinový kolektor se zvýšenou propustností v připovrchové zóně rozvolnění a 
rozpukání hornin krystalinika; svory až svorové ruly stroňské skupiny (m),  
T = 3·10-5 – 1·10-4 m/s; sY nelze stanovit 

 

území s výskytem podzemní vody II. kategorie (vody vyžadující složitější úpravu) 

 

symbol kritické složky, způsobující místní zhoršení kvality podzemní vody (Fe – železo, 
Mn – mangan, M – celková mineralizace, N – dusitany, dusičnany, amoniak) 

8.1.1.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY Z HLEDISKA ZAKLÁDÁNÍ HRÁZOVÉHO T ĚLESA 

8.1.1.3.1 Geologické pom ěry v profilu hráze 

Uvažované detailní umístění hráze do údolí Zdobnice ve vzdálenosti cca 400 m nad jejím 
soutokem s Říčkou bude upřesněno dle zvoleného typu hráze. 

 
Obr. 8 Výřez z geologické mapy s přibližným umístěním profilu hráze 

 

LEGENDA: 

kvartér – holocén  

 
1     fluviální sedimenty inundací; štěrky a písky 

mezozoikum – křída 

 
7    křemenné a jílovité glaukonitické pískovce, jílovité prachovce, jílovce; perucko-
korycanské souvrství, cenoman   

 

paleozoikum – proterozoikum  
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19     chloriticko-muskovitický až muskovit-biotitický fylit;  novoměstská skupina   

 
23     amfibolit; novoměstská skupina 

 
Dle výše uvedeného výřezu z geologické mapy je rozhodující část hráze situována do 

tělesa amfibolitu . To je metamorfovaná hornina tmavozelené až černošedé barvy, 
složené z podstatné části z amfibolu, který je v asociaci s plagioklasy v řadě od oligoklasu až po 
anortit. Vedle nich mohou být přítomny i další nerosty, např. granát, biotit anebo pyroxen. 
Stavbu mají amfibolity břidličnatou, ale mohou mít i všesměrnou, čímž se blíží vyvřelým 
amfibolovcům. Zrno bývá většinou jemné až drobně zrnité, méně často střední až hrubé. 
Vznikly přeměnou při střední a vysoké teplotě a tlaku z bazických vyvřelin (ortoamfibolity) anebo 
ze slínitých hornin bohatých MG a Re (paraamfibolity). Nezvětralá hornina poskytuje kvalitní 
stavební drcený kámen. 

Horní části hráze budou zasahovat do tělesa fylitů . Jsou to jemnozrnné, 
metamorfované horniny složené z jemných šupinek sericitu (muskovit), chloritu a křemene. Jsou 
tence břidličnaté a vyznačují se velmi výraznou foliací. Plochy foliace jsou rovinné anebo 
zvrásněné do vrásek většinou o velikosti od zlomku mm do několika cm. Jsou pokryty sericitem 
a jemným chloritem, které dávají fylitům typický hedvábný lesk. Při malém množství chloritu 
mají plochy foliace barvu až žlutobílou, při větším podílu až výrazně zelenavou. Fylity vznikají 
regionální metamorfózou malé intenzity z jílovitých břidlic anebo hornin jim chemicky 
příbuzných. Ze stavebního hlediska poskytují kámen jen průměrné kvality, hodí se však na 
speciální účely, např. na výrobu krytiny (tzv. pokrývačské břidlice).     

Dle mapy svahových nestabilit (Geofond Praha) není svah (horninové těleso) v profilu 
hráze ohrožen aktivním nebo potenciálním sesuvem.   

Vzhledem k charakteru hornin lze u kvartérního pokryvu očekávat třídy těžitelnosti 3.-4. 
U skalních hornin nejspíše 4. (svrchní zvětralé části) až 7. tř. těžitelnosti. 

8.1.1.3.2 Geologické pom ěry v zátop ě 

Od profilu hráze až po křižovatku silnice do Nebeské Rybné jsou svahy údolí Zdobnice 
tvořeny pravidelně se střídajícími masívy amfibolitu a fylitů. Jejich základní popisy jsou uvedeny 
v předcházející kapitole8.1.1.2. Od výše uvedené křižovatky směrem na sever se ve svazích 
vyskytují i horniny stroňské skupiny, a to svory a ruly.  

Svory  jsou drobně až středně zrnité horniny, které vznikly regionální metamorfózou 
střední intenzity z jílovitých hornin. Jsou složené nejčastěji z muskovitu, křemene a podružného 
množství plagioklasu (albit až oligoklas) anebo biotitu. Foliace svorů je výrazná, plochy foliace 
jsou podobně jako u fylitů rovinné anebo zvrásněné do mm až cm vrásek. Plochy foliace jsou 
převážně pokryty šupinkami muskovitu (řidčeji převládá biotit) a proto jsou stříbřitě lesklé. 
V plochách foliace lze pozorovat, pokud jsou v horninách přítomny, porfyroblasty granátu, 
staurolitu, disténu a případně i andaluzitu. Mezi typickými svory a typickými fylity existují 
v přírodě různé přechody, obvykle se označují svorové fylity anebo fylitické svory.   

Ruly  vzniklé z jílovitých břidlic a hornin jim chemicky příbuzných (pararuly) intenzivní 
regionální přeměnou jsou nejčastěji drobně až středně zrnité, šedých odstínů, složené většinou 
z plagioklasu, křemene a biotitu. Podíl jednotlivých součástek v pararulách značně kolísá. 
Kromě plagioklasu může být zastoupen oligoklas, andezin a nebo i draselný živec 
(feldspatizovaná rula). V méně metamorfovaných typech může být kromě biotitu přítomen 
v podstatném množství i muskovit. Pokud obsah křemene přesáhne běžný rozsah 10-50 %, 
přechází ruly do rul prokřemenělých (kvarcitických) až kvarcitů. Foliace biotitických paprarul je 
výrazná až málo výrazná podle toho, zda vznikly z hornin pelitických a nebo drobových. 
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Pararuly s výraznou foliací se často označují jako pararuly břidličné, pararuly s foliací 
nevýraznou jako drobové.  

Z pokryvných kvartérních útvarů mají v daném území největší rozšíření holocénní fluviální 
sedimenty inundačních území charakteru štěrků a písků, doprovázející tok Zdobnice ve dně 
úzké údolnice. Údolí na okolních svazích jsou lokálně vyplněna smíšenými fluviodeluviálními až 
deluviálními sedimenty pleistocenního stáří charakteru písčitých hlín a písků s úlomky okolních 
hornin.  

Dle mapy svahových nestabilit (Geofond Praha) jsou místy svahy na pravé straně údolí 
Zdobnice ohroženy potenciálními sesuvy. V případě plošně rozsáhlejšího potenciálního sesuvu 
č. 4704 je evidentní, že v případě naplnění nádrže na uvažovanou úroveň dojde ke kontaktu 
vody s jeho dolní částí, což by pravděpodobně vyvolalo jeho aktivaci. V případě výrazně plošně 
menšího potenciálního sesuvu č. 4705, situovaného do příčného údolí s názvem Popelův důl, je 
evidentní, že v případě naplnění nádrže na uvažovanou úroveň ke kontaktu vody s jeho dolní 
částí nedojde. V každém případě existence takových rizik vyvolává potřebu věnovat stabilitní 
problematice v budoucí zátopě zvýšenou pozornost. 

 
Obr. 9 Svahové nestability v prostoru budoucí zátopy 

 

8.1.1.4 STANOVENÍ ZDROJŮ MATERIÁLŮ 

Geologickým průzkumem pro potřeby zajištění vhodného kameniva se zabývali pracovníci 
Stavební geologie s.p. již v roce 1989 v rámci geologických průzkumných prací realizovaných 
v souvislosti s IG průzkumem pro VD Pěčín. Práce byly rozděleny do dvou skupin. V prvé byly 
hledány zeminy do těsnícího jádra zemní hráze. V rámci těchto prací byly vytipovány celkem 4 
lokality, jejichž charakteristiky jsou uvedeny v  Tab. 12.  
 
Tab. 12 Přehledná tabulka lokalit s vhodnými zeminami a příslušným odhadem zásob 

Název Hornina Odhad zásob (m 3) Vzdálenost (km) 
Vamberk sprašová hlína 703 125 17 
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Název Hornina Odhad zásob (m 3) Vzdálenost (km) 
Rychnov n. K sprašová hlína 468 750 12 

Helvíkovice sprašová hlína 351 563 12 

Hoděčín spraš 500 000 25 
 
V případě zájmu bude nutné tyto lokality znovu prověřit, přičemž limitující budou patrně jak 

nové vlastnické vztahy k daným lokalitám, tak i způsob jejich dosavadního využívání, který by 
ve svém důsledku mohl v krajním případě znamenat i jejich úplnou exploataci. V případě 
nutnosti by bylo možné uvažovat i se zvětralinami křídových hornin z blízké bystřické litofaciální 
oblasti křídové pánve. 

Dalším okruhem zájmu bylo vytipovat naleziště materiálu pro stavbu sypané kamenité 
hráze. V prvé etapě (1984-1987) byl průzkum realizovaný pracovníky Stavební geologie 
koncipován jako vyhledávací s tím, že byly ověřovány lokality: lom Popelov, lom Kunčina Ves, 
lom Souvlastní – ortoruly. V roce 1988 byla tato etapa zastavena a pozornost byla 
nasměrována na nejnadějnější lokalitu, kterou byl určen lom Souvlastní – amfibolit, vzdálený 
cca 2 km. Zde práce Stavební geologie navazovaly na ložiskový průzkum této lokality 
realizovaný v letech 1960-62 firmou Geologický průzkum n.p. Brno. Práce byly ukončeny 
s konstatováním, že byla v hlavních rysech popsána geologická stavba lokality a zastoupení 
základních petrografických typů, přesto však nebyly zcela popsány údaje především o intenzitě 
a hloubkovém dosahu zvětrávání a tektonickém porušení skalního masívu. Dle doposud 
získaných poznatků tak bude těžba vhodného kameniva v lomu problematická, a to z důvodu 
značné petrografické heterogenity, častého nepravidelného střídání jednotlivých typů hornin 
a rozdílné technické kvality hornin, které budou nutnou selektivní těžbu silně ztěžovat. 

Podrobnější problematice týkající se případných zdrojů materiálů, zemníků a lomů se 
věnuje kapitola 10.5.4. 

8.1.1.5 SEISMICKÉ POMĚRY 

Dle ČSN 73 0036 (Seismická zatížení staveb) jsou za seismické oblasti na území ČR jsou 
považovány takové, v nichž se makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané 
zemětřesení s intenzitou nejméně 6° M.C.S. Ty jsou zakresleny v Mapě seismických oblastí 
(Příloha č. 1 ČSN 73 0036). Zájmové území se nachází mimo tyto oblasti. 

Ve smyslu hodnocení ČSN P ENV 1998-1-1 (Navrhování konstrukcí odolných proti 
zemětřesení – část 1.) se zájmové území nachází v oblasti seismické zóny F, charakterizované 
hodnotou efektivního špičkového zrychlení ag = 0,030 g. 
Dle v současné době platné ČSN EN 1998-1 ed. 2 (73 0036)  Eurokód 8 (Navrhování 
konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení 
a   pravidla pro pozemní stavby) se zájmové území nachází v oblasti se seismickým zatížením 
na úrovni 0,04-0,06 g. 

V roce 1988 zažádal RNDr. Schützner Geofyzikální ústav ČSAV o posouzení seismicity 
území pro původní přehradní místo a vodní nádrž Pěčín. V odpovědi RNDr. Procházkové DrSc. 
je konstatováno, že: “…na sledovaném území lze s největší pravděpodobností očekávat 
nejvyšší intenzity 6o MSK-64. Dle dosavadních poznatků lokální zvýšení intenzity o půl až jeden 
stupeň může být pozorováno ojediněle ve vyšších patrech výškových domů běžného typu, 
anebo v místech s horšími základovými podmínkami. 

Obecně je tedy seismické zatížení lokality dle v minulosti i současnosti používaných kritérií 
hodnoceno jako velmi malé, resp. žádné. Pro stavbu tohoto významu však bude nutné 
vypracovat příslušný odborný posudek, resp. verifikovat závěry RNDr. Procházkové.  

8.1.1.6 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

Stavební geologie s.p. Praha prováděla v roce 1989 na podkladě objednávky firmy 
Hydroprojekt Praha (RNDr. Jasoň Schützner) podrobný IG průzkum pro VD Pěčín. Umístění 
přehradního profilu (osa hráze) však bylo tenkrát zvoleno cca 150 m pod soutokem Zdobnice 
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a Říčky, tj. cca 600 m pod nově uvažovaným umístěním. Prakticky to znamená, že tehdy 
prováděné práce jsou z důvodu změněného umístění díla využitelné pouze omezeně. Výjimkou 
je lokalita lomu (Závěrečná zpráva VD Pěčín, materiálové naleziště, duben 1989) nazvaného 
„Souvlastní – amfibolit“. 

Výše uvedené předpoklady bude nutné, v případě zpracovávání vyšších projekčních 
stupňů vodního díla, ověřit podrobným inženýrskogeologickým průzkumem odpovídajícího 
rozsahu. Do té doby je prakticky nemožné určit podmínky v nově uvažovaném profilu umístění 
hráze na takové úrovni, aby mohly být spolehlivě a odpovědně řešeny otázky týkající 
základových poměrů a z nich vyplývající konečné volby typu hráze a podrobných podmínek její 
realizace. I přes určitou vzdálenost místa původního IG průzkumu a stávajícího profilu nově 
navrhované hráze lze však předpokládat, že geologické podmínky nebudou zásadně rozdílné. 
S ohledem na výše uvedený předpoklad lze tedy pro účely studie proveditelnosti předběžně 
konstatovat, že zájmová lokalita bude vhodná pro výstavbu tížných konstrukcí, např. kamenité, 
či tížné betonové hráze. Naopak lze na základě stávajícího stupně poznání archivních podkladů 
očekávat, že i přes relativně úzké údolí nebudou geologické podmínky v lokalitě splňovat přísná 
kritéria pro návrh komplikovanějších stabilitních typů hrází jakými jsou např. klenbové, či pilířové 
hráze. Rozhodující je totiž stávající stratigrafické uspořádání, kdy se ve stěnách údolí střídají 
v relativně úzkých pruzích (cca 70 m) výrazně odlišné typy hornin (amfibolity a fylity), tak jak je 
to patrné na výřezu z geologické mapy uvedené v úvodu kapitoly 8.1.1.1 . To je prostředí pro 
umístění např. klenbových hrází, vyžadujících relativně homogenní geologické poměry dané 
přítomností např. jednotného masívu vyvřelých nebo odolných sedimentárních hornin, 
nevhodné.  

8.1.1.7 NÁVRH ROZSAHU PROVEDENÍ GEOLOGICKÉHO A HYDR OGEOLOGICKÉHO 
PRŮZKUMU PRO DALŠÍ STUPNĚ PROJEKTU 

Podrobný IG průzkum pro VD Pěčín provedený v roce 1989 nemůže být plnohodnotně 
využit (viz předchozí kapitola 8.1.1.6), a proto bude nutné provést v místě profilu hráze 
a v zátopě nový. Vlastní průzkumné práce budou rozčleněny do etap, které se budou lišit jak 
zaměřením, tak rozsahem, a tím i technickou, finanční a organizační náročností.  

V prvé fázi by měl být realizován předběžný IG pr ůzkum , který poskytne základní 
informace o zájmovém území a rozhodne o koncepci podrobného průzkumu. V jeho rámci lze 
uvažovat s podrobnou rekognoskací, mapováním skalních výchozů ve stěnách údolí v profilu 
hráze a v zátopě, geofyzikálním průzkumem v profilu hráze (2 podélné a 2 příčné profily 
o celkové metráži cca 2 000 m, kombinace mělké refrakční seismiky a odporového profilování), 
omezeným počtem mělkých vrtů (cca 4 vrty do hl. 8 m) v profilu hráze a bagrovaných sond (cca 
20 ks) v prostoru zátopy. Sondážním pracím by odpovídal i přiměřený rozsah laboratorních 
rozborů zemin, skalních hornin včetně petrografických analýz a vody. Součástí těchto prací 
bude ověření stavu uvažovaného zemníku „Souvlastní – amfibolit“. V této fázi se nepředpokládá 
budování přístupových cest. Odhadovaná cena těchto prací je cca 1 200 000,- Kč (bez DPH)   

Rozhodující podíl geologických prací bude spočívat v podrobném IG pr ůzkumu . Jeho 
zaměření a rozsah bude odpovídat typu hráze, preferovaného podle výsledků předběžného 
průzkumu. V zásadě lze pro objekt tížné hráze předpokládat vrtné práce jak v podloží vlastní 
hráze, tak pro přidružené objekty (cca 850 bm) doplněné průzkumnými šachtami a dle potřeby 
bagrovanými sondami (cca 20 ks) a povrchovými geofyzikálními pracemi (cca 1 200 bm profilů). 
Další geofyzikální práce budou zahrnovat karotážní měření ve vrtech hlavně za účelem 
upřesnění litologie, zjištění stupně porušení hornin a stanovení hydrodynamických poměrů 
horninového prostředí (kavernometrie, inklinometrie, gama karotáž, neutron karotáž, 
magnetická karotáž, rezistivimetrie, termometrie a popř. další). Dále bude ve vrtech požadováno 
provedení presiometrických, hydrodynamických, vodních tlakových zkoušek a pokusných 
injekčních zkoušek, Vybrané vrty by měly zůstat zachovány pro dlouhodobé sledování režimu 
hladin podzemní vody. Sondážním pracím bude odpovídat přiměřený rozsah laboratorních 
rozborů zemin, skalních hornin včetně petrografických analýz a vody. Nutnou součástí prací 
bude zbudování přístupových cest a stanovišť vrtných souprav. V zátopě budou doplněny 
poznatky o charakteru pokryvu bagrovanými sondami, popř. mělkými vrty v údolnici a na 
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přilehlých svazích (nutnost zbudování stanovišť) v počtu cca 70 ks. Na vybraných příčných 
profilech (při riziku sesuvů) doplněných geofyzikálními měřeními (cca 1000 bm). Doplnění bude 
vyžadovat i průzkum lokality materiálového naleziště „Souvlastní – amfibolit“, a to jak z pohledu 
doplnění vrtných prací a popř. geofyzikálních prací, tak aby bylo možné ložisko lépe popsat a 
následně využívat, tak také z pohledu využití místního kameniva do betonů, tj. posouzení 
požadavků daných (CSN EN 12620+A1 (Kamenivo do betonu). Samostatně bude dále 
vypracován posudek na seismické zatížení oblasti. Celková finanční náročnost podrobného IG 
průzkumu v uvedeném rozsahu představuje odhadem cca 14,2 miliónu Kč, přičemž poměrně 
velkou neznámou je stávající stav a možnost dalšího využití zemníku. V případě klenbové hráze 
by byly posíleny průzkumné (vrtné, geofyzikální a laboratorní) práce charakterizující skalní 
masív na obou březích, ale na druhé straně by odpadl doprůzkum zemníku. Lze předpokládat 
vzájemné finanční vyrovnání těchto činností, takže odhadovaná výsledná cena by zůstala 
nezměněna. 

Rozsah dopl ňkového IG pr ůzkumu  by vyplynul až z potřeb, které by vyvstaly v průběhu 
zpracování projekčních prací, V zásadě lze předpokládat, že finanční náročnost by neměla 
překročit rozsah etapy předběžného průzkumu. 

8.1.2 FLÓRA A FAUNA 

Pro prvotní popis dotčeného území z pohledu aktuálního stavu ekosystémů bylo celé 
území zátopy VD a přilehlého okolí (pásmo v šíři 50 m) na místě prověřeno odborníkem – 
autorizovanou osobou k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jako „Zákon“). Byl 
zaznamenán a zakreslen výskyt a rozsah jednotlivých ekosystémů na úrovni rostlinných 
společenstev. Důraz byl kladen na přírodní biotopy, zaznamenávaly se i údaje o biotopech 
formační skupiny X (mimo zastavěná území). Charakteristika takových biotopů je 
inspirována Katalogem biotopů ČR (Chytrý et al. 2001), ale vzhledem k povaze tohoto 
dokumentu se definovaných kritérií explicitně nedrží. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 
nebyly cíleně vyhledávány, ale byly zaznamenány, pokud se na ně při průzkumu narazilo. Tyto 
druhy jsou v dalším textu označeny tučně. Dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění se dále v textu za jménem taxonu 
objevují zkratky pro silně ohrožené (SO) a ohrožené (O) druhy. Předpokládá se, že náhodně 
nalezené druhy tvoří pouhý zlomek zvláště chráněných druhů v předmětném území. Lokalita 
byla prozkoumána v termínu 2. 6. až 4. 6. 2015. 

V rámci tohoto dokumentu nebyly analyzovány procesy SEA, které by již mohly pro tento 
konkrétní záměr obsahovat omezující podmínky. 

8.1.2.1 VÝSLEDKY ORIENTAČNÍHO PRŮZKUMU BIOTOPŮ 

V předmětném území lze definovat několik ekosystémů, kde jsou významně zastoupeny 
následující:  

a) ekosystém listnatých a smíšených lesů mimo nivu toku, 
b) ekosystém druhotných smrkových monokultur s přechody do přirozených 

a polopřirozených lesů, 
c) ekosystém lužních porostů, 
d) ekosystém tekoucích vod, 
e) ekosystém luk a zarůstajících lad. 

 
Velmi lokálně a roztroušeně se v oblasti vyskytují společenstva rostlin vázaných na 

silikátové skály a drobné periodické i trvalé lesní tůně. 
V zájmovém území jednoznačně dominují lesy, kde se střídá několik lesních společenstev 

v závislosti na expozici svahů a na úživnosti substrátu. Jedná se hlavně o acidofilní bučiny, 
které jsou lokálně doplněny květnatými bučinami a suťovými lesy. Tyto přirozené porosty se ale 
vyskytují fragmentárně, velké souvislé porosty přirozených lesů chybějí. Ty byly v minulosti 
zalesněny smrkem na celých plochách, nebo smrk tvoří podstatnou složku lesů a původní 
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bučiny jsou zachovány jen jako mohutné výstavky. Objevují se ale rovněž smíšené porosty, kde 
začíná buk postupně opět dominovat, přestože jde o dosud mladé porosty (mýtiny, obory). 

Acidofilní a květnaté bučiny se vyskytují spíše na levém svahu Zdobnice, přirozené 
a polopřirozené porosty na pravém břehu tvoří asi jen třetinu ze všech lesních ekosystémů. 
Lesní porosty na levém břehu jsou oproti pravému břehu značně diverzifikovanější, časté jsou 
suťové lesy, bučiny na skalních výchozech, světliny a paseky s výstavky buku a jedle, dokonce 
byl nalezen i nevelký březový háj.  Dominance smrku zde není tak nápadná. Osamělé buky jsou 
nápadné mnohými dutinami, které využívá holub doup ňák (SO), který byl zaznamenán v okolí 
velké mýtiny v nejjižnější části území a ve staré bučině severně od zatáčky silnice v oblasti 
Popelov. Na mýtinách byl pozorován výskyt ješt ěrky živorodé (SO) , slepýše k řehkého (SO)  
a dokonce i užovky obojkové (O) , pro kterou jsou typické vodní biotopy. Z hmyzu se tu často 
objevují mravenci rodu Formica  (O) a svižník polní (O) . V zatopené prohlubni u cesty 
v nejjižnější části byl pozorován čolek horský (SO) . 

Podél Zdobnice a jejích přítoků se vyvinul jasanovo-olšový luh, který je zejména v jižní 
části zájmového území degradovaný a omezený pouze na samotný tok. Pouze místy se lužní 
porosty ve formě pestřejší skladby listnáčů rozšiřují až k patě svahu a doplňují nivní porosty 
bylin, zejména devětsilů. Právě na takových místech s vyvinutou údolní nivou se vytvářejí 
porůznu malé tůňky, podmáčené plochy a slepá ramena s téměř stojatou vodou. Jasanovo-
olšový luh s typickými dřevinami (olše, jasan, javory, jilm, jeřáb) vytváří široké pásmo v nivě 
Zdobnice až v severní polovině území, přibližně severně od křižovatky Souvlastní - Nebeská 
Rybná. Často se jedná o mozaiku pestré skladby listnatých dřevin a nivních bylinných 
společenstev z devětsilů, pryskyřníků, maliníků, krabilice, přesličky lesní apod. Místy se 
vyskytují i montánní prvky, jako je kýchavice bílá Lobelova  (O). Zajímavý je i masový výskyt 
bledule jarní (O)  v nivě Zdobnice ve střední části zájmového území (mezi silničním mostem 
přes Zdobnici a křižovatkou Souvlastní – Nebeská Rybná). 

Řeka Zdobnice vytváří svým dynamickým působením velmi pestré stanovištní podmínky 
v celém úseku zájmového území, i když v jižní polovině vytváří peřejnaté úseky v mozaice 
s klidnými úseky včetně již zmíněných slepých ramen (nalezeno jen jediné). Řeka zde má na 
šířku asi 4 až 5 m, má balvanité dno a štěrkové plochy. Nalezeno bylo i několik ploch se 
štěrkovými náplavy, ostrůvky v toku s vegetací. V tišinách se tvoří plochy s jemnými bahnitými 
sedimenty. V severní části území v blízkosti obce Souvlastní již řeka tolik „nedivočí“, náplavy se 
zde prakticky nevyskytují (pouze obnažené části břehů). Oproti tomu je zde vyvinuta zóna lužní 
vegetace v celé šíři nivy, jak bylo zmíněno výše. 

Typické plochy luční vegetace charakteru vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad 
v různém stupni reprezentativnosti nalezneme na levé straně od řeky Zdobnice v severní části 
zájmového území od křižovatky Souvlastní – Nebeská Rybná. Typické pcháčové louky 
s pestrou druhovou skladbou bylin a trav (krvavec toten, rdesno hadí kořen, šťovík luční, 
pryskyřníky apod.) lze pozorovat pouze severně od obce Souvlastní na západ od silnice. 
Ostatní louky jsou silně ochuzené, mnohdy i dosévané pícninami nebo zarůstají nálety 
v důsledku absence kosení mohutnými eutrofními bylinami (tužebníky, kopřivy, krabilice apod.) 
a mění se v tužebníková lada nepříliš velkého ochranářského významu. Mezi dvěma 
samostatnými sídly na východ od silnice před obcí Souvlastní se nachází podmáčená louka 
s ostřicemi, sítinami, skřípinou lesní a prstnatcem májovým (O) . Vyskytuje se tu i několik 
lučních tůní, které budou v jarním období nápadnější. 

V těsné blízkosti toku Zdobnice bylo ve střední části (jižně od silničního mostu přes 
Zdobnici) nalezeno několik drobných ohnisek křídlatky, jedno se nachází i u pravostranného 
přítoku Zdobnice v Popelově Dvoře. Dalším invazním druhem v oblasti je netýkavka žláznatá, 
která byla zjištěna pouze na velké nivní louce jižně od silničního mostu přes Zdobnici. Oba 
druhy tvoří potenciální nebezpečí šíření těchto na další, biologicky zajímavé lokality.  

8.1.2.2 ANALÝZA VÝSKYTU ZVLÁŠT Ě CHRÁNĚNÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH 
DRUHŮ  

V rámci studie proveditelnosti byla zpracována podrobná literární rešerše k analýze 
výskytu zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů včetně popisu širších ekologických 
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vazeb za využití všech stávajících dostupných podkladů. Vzhledem k omezenému rozsahu 
předkládané studie, však není možné tuto rešerši přímo začlenit. Její plné znění je k dispozici 
u zhotovitele studie a níže je uvedeno pouze shrnutí. 

Hlavními podklady pro rešerši zvláště chráněných druhů v dotčeném území a blízkém okolí 
byly: 

• Nálezová databáze ochrany přírody (dále jako „NDOP“) 
• Ornitologická databáze na Birds.cz (dále jako „birds.cz“) 
• Práce a studie Východočeského muzea v Pardubicích (dále jako „muzeum“) 
• Oznámení záměru „Lyžařský vlek se sjezdovou tratí „Pod Valčenkou“, Malá Zdobnice, 

Daspa s.r.o., 2007 (dále jako „oznámení“) 
• informace o EVL Zdobnice-Říčka (CZ0520604) na http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000103559 (dále jako 
„nature.cz“) 

 
Z těchto informačních zdrojů byla získána data o celkem 5 ZCHD rostlin, 1 ZCHD houby 

a 28 ZCHD živočichů. S největší pravděpodobností však nejde o číslo konečné, protože v tak 
rozsáhlém území neproběhly většinou specializované průzkumy. Pravidelně se monitoruje 
pouze výskyt netopýrů ve štole Erzloch a proběhlo i mapování přírodních biotopů v rámci 
soustavy Natura 2000; nejúplnější údaje jsou proto o zimujících netopýrech a flóře oblasti. 

Při rešerši byla analyzována data od roku 1997 do současnosti, starší údaje jsou uváděny 
pouze v případě, že se vztahují k taxonu vyskytujícímu se na dotčeném území a zároveň nejsou 
jiná data o tomto taxonu k dispozici. 

Jednotlivé taxony jsou systematicky rozděleny do několika skupin, další řazení je 
abecední. U každého druhu jsou stručně uvedeny jeho ekologické nároky a s tím související 
předpokládané vlivy výstavby přehradní nádrže. Stupeň ochrany podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je uveden 
v těchto zkratkách: O – druh ohrožený; SO – druh silně ohrožený; KO – druh kriticky ohrožený. 
Nálezy jsou řazeny chronologicky a podle jednotlivých zdrojů. U každého nálezu je uvedena co 
nejpřesnější lokalizace a informace o početnosti druhu (pokud je uváděna). 

8.1.2.2.1 Výčet zvlášt ě chrán ěných rostlinných a živo čišných druh ů: 

Rostliny 
- Dactylorhiza majalis subsp. majalis (prstnatec májový pravý) (O) 
- Leucojum vernum (bledule jarní) (O) 
- Lunaria rediviva (měsíčnice vytrvalá) (O) 
- Menyanthes trifoliata (vachta trojlistá) (O) 
- Veratrum album subsp. lobelianum (kýchavice bílá Lobelova) (O) 

 
Houby 

- Tubaria confragosa (kržatka vrásčitá) (O) 
 
Živo čichové 

a) hmyz 
- Bombus pascuorum (čmelák polní), Bombus terrestris (čmelák zemní) (O) 
b) ryby a mihulovci 
- Cottus gobio (vranka obecná) (O) 
- Lampetra planeri (mihule potoční) (KO) 
- Phoxinus phoxinus (střevle potoční) (O) 
c) obojživelníci 
- Bufo bufo (ropucha obecná) (O) 
- Salamandra salamandra (mlok skvrnitý) (SO) 
d) plazi 
- Lacerta agilis (ještěrka obecná) (O) 
- Zootoca vivipara (ještěrka živorodá) (SO) 
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e) ptáci 
- Accipiter nisus (krahujec obecný) (SO) 
- Aegolius funereus (sýc rousný) (SO) 
- Alcedo atthis (ledňáček říční) (SO) 
- Apus apus (rorýs obecný) (O) 
- Bubo bubo (výr velký) (O) 
- Ciconia nigra (čáp černý) (SO) 
- Corvus corax (krkavec velký) (O) 
- Crex crex (chřástal polní) (SO) 
- Hirundo rustica (vlaštovka obecná) (O) 
- Lanius collurio (ťuhýk obecný) (O) 
- Milvus milvus (luňák červený) (KO) 
- Saxicola rubetra (bramborníček hnědý) (O) 
f) savci 
- Barbastella barbastellus (netopýr černý) (KO) 
- Myotis bechsteinii (netopýr velkouchý) (SO) 
- Myotis daubentonii (netopýr vodní) (SO) 
- Myotis emarginatus (netopýr brvitý) (KO) 
- Myotis myotis (netopýr velký) (KO) 
- Plecotus auritus (netopýr ušatý) (SO) 
- Plecotus austriacus (netopýr dlouhouchý) (SO) 
- Rhinolophus hipposideros (vápenec malý) (KO) 

8.1.2.3 MOŽNÉ STŘETY ZÁMĚRU S OCHRANOU PŘÍRODY 

Záměr/koncepce VD Pěčín je v územním střetu s:  
a) instituty obecné ochrany p řírody a krajiny podle části druhé zákona 

č. 114/1992 Sb.  
- nadregionální biokoridor K 80 MB  
- regionální biocentrum 497 Zdobnice-Říčka 
- lokální biokoridor K17 Zdobnice 
- lokální biokoridor K32 Souvlastní 
- významný krajinný prvek: les, vodní tok, údolní niva (je však překryto ochranou v rámci 

CHKO) 
- odlesňování pozemků 
- ochrana krajinného rázu 

 
b) instituty zvlášt ě chrán ěných částí p řírody a krajiny – zvlášt ě chrán ěná území 

podle části t řetí zákona č. 114/1992 Sb. 
- CHKO Orlické hory – zóna I a II 

 
c) NATURA 2000 podle části čtvrté zákona 
- EVL Zdobnice-Říčka 

 
d) biotopy zvlášt ě chrán ěných druh ů rostlin a živo čichů podle části páté zákona 
- pro jejich identifikaci jsou nezbytné zejména podrobné biologické průzkumy v dotčeném 

území 
 

Na základě tohoto soupisu dotčených prvků ochrany přírody bude nezbytné zajistit tato 
vyjádření úřadů: 

ad a) Bude nutné získat vyjádření k zásahu do prvk ů ÚSES od příslušného orgánu 
ochrany přírody, kterým je ze zbytkové působnosti podle § 77 odst. 3 Zákona obecní úřad obce 
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s rozšířenou působností. V tomto případě tedy MÚ Rychnov nad Kněžnou.1  Žádost se podává 
příslušným úřadům v další fázi projektové dokumentace (před podáním žádosti o územní řízení) 
a stanovisko by mělo být součástí závazného stanoviska k zásahu do VKP. 

Dále bude nutné získat závazné stanovisko k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 Zákona od 
příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je dle § 77 odst. 1 písm. a) Zákona obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. V tomto případě tedy opět MÚ Rychnov nad Kněžnou (mimo 
území CHKO). Žádost se podává příslušným úřadům v další fázi projektové dokumentace (před 
podáním žádosti o územní řízení). Toto stanovisko nebude nutné zajistit pro celé území 
zasažené záměrem, protože část dotčeného území je součástí zvláště chráněné části přírody 
dle části třetí Zákona (Chráněná krajinná oblast Orlické hory). V takto chráněných částech 
přírody jsou významné krajinné prvky vyňaty z definice, neboť se předpokládá, že prvky přírody, 
které by v územích bez zvláštní ochrany byly definovány jako významné krajinné prvky, nebo 
byly takto registrovány, jsou v rámci zvláštní ochrany celého území chráněny vyšším institutem 
ochrany (viz § 3 odst. 1 písm. b) věta poslední Zákona). 

K zásahům do VKP a ÚSES se vyjadřuje Správa CHKO Orlické hory v rámci závazného 
stanoviska podle § 44 Zákona k zásahům do území CHKO Orlické hory, konkrétně uděluje 
povolení k vodním dílům. 

Velké stavby mohou snížit nebo změnit krajinný ráz , proto je nezbytné požádat orgán 
ochrany přírody o souhlas dle § 12 odst. 2 Zákona k umisťování a povolování staveb, které by 
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Věcně příslušným orgánem je mimo území CHKO Orlické 
hory podle § 77 odst. 1 písm. j) Zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy MÚ 
Rychnov nad Kněžnou. Věcně příslušným orgánem je na území CHKO Orlické hory podle § 78 
odst. 1 Zákona Správa CHKO Orlické hory. Vzhledem k povaze koncepce VD Pěčín 
doporučujeme vypracovat posouzení vlivu navrhovaného záměru/koncepce na krajinný ráz dle 
ustanovení § 12 Zákona. Toto posouzení je důležitým podkladem pro rozhodnutí o přijatelnosti 
resp. nepřijatelnosti záměru/koncepce a nejčastěji se přikládá jako samostatná příloha 
dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. 
dokumentace EIA). Vlastní žádost se podává příslušným úřadům v další fázi projektové 
dokumentace (před podáním žádosti o územní řízení). 

Záměr si vyžádá rozsáhlé odles ňování . Z tohoto důvodu je nezbytné zažádat orgán 
ochrany přírody o závazné stanovisko k odlesňování. Příslušným orgánem mimo území CHKO 
Orlické hory je podle § 77 odst. 1 písm. b) Zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
tedy MÚ Rychnov nad Kněžnou. Věcně příslušným orgánem je na území CHKO Orlické hory 
podle § 78 odst. 1 Zákona Správa CHKO Orlické hory. 

ad b) K zásahům do území CHKO Orlické hory se vyjadřuje Správa CHKO Orlické hory 
v rámci závazného stanoviska podle § 44 Zákona. Ke konkrétním zákazům podle §26 odst. 1, 
2 a 3 vydává Správa CHKO souhlasy a závazná stanoviska podle §78 odst. 3 v další fázi 
projektové dokumentace (před podáním žádosti o územní řízení). Pro stavbu v I. zóně CHKO 
bude nutné rozhodnutí o výjimce ze zákazu ve zvláště chráněných územích dle § 43 zákona, 
neboť zákon zakazuje umisťovat a povolovat nové stavby, povolovat a měnit využití území 
a měnit současnou skladbu a plochy kultur v prvních zónách chráněných krajinných oblastí (dle 
§ 26 odst. 2 zákona). 

ad c) Bude nezbytné zajistit posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality 
(posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.) autorizovanou osobou, pokud Správa CHKO 
Orlické hory nevyloučí významný vliv záměru na EVL Zdobnice-Říčka. Lze s jistotou 
předpokládat, že tento vliv vyloučen nebude, neboť stavbou bude negativně zasažen typ 
stanoviště prioritní z hlediska evropského práva (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích 
a v roklích), který je zároveň předmětem ochrany evropsky významné lokality Zdobnice-Říčka. 
Hodnocení pak bude nezbytnou součástí oznámení záměru (resp. dokumentace a posudku 

                                                      
1 Nadregionální ÚSES sice vymezuje a hodnotí MŽP ČR, stanoviska k zásahům do ÚSES v rámci 
územního či stavebního řízení však nevydává. Viz Věstník MŽP, Částka 8, srpen 2012, ročník XXII, strana 
22. Obec s rozšířenou působností si však může vyžádat doplňující stanovisko k zásahu, to však 
stanovisko obce s rozšířenou působností nenahrazuje, neboť obec s rozšířenou působností je dotčeným 
orgánem ochrany přírody. 
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EIA). Lze tedy již dnes konstatovat, že bude identifikován významný negativní vliv na příznivý 
stav přírodních stanovišť, která jsou předměty ochrany EVL nebo významný negativní vliv na 
celistvost lokality a tím pádem bude záměr možné realizovat pouze za podmínek stanovených 
v § 45i odst. 9 zákona. 

ad d) Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 49 a 50 
v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, povoluje orgán 
ochrany přírody. Příslušným OOP je mimo území CHKO Orlické hory KÚ Královehradeckého 
kraje a na území CHKO Orlické hory Správa CHKO Orlické hory. Žádost o výjimky se včetně 
odůvodnění převažujícího veřejného zájmu podávají v další fázi projektové dokumentace (před 
podáním žádosti o územní řízení). 

8.1.2.4 SCÉNÁŘ POSTUPU K PROVEDENÍ ÚPLNÉHO EKOLOGICKÉHO ZHODNOCEN Í 
VLIVU PŘIPRAVOVANÉHO VODNÍHO DÍLA NA EKOSYSTÉM V ČETNĚ NÁVRHU 
MOŽNÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

8.1.2.4.1 Návrh biologických pr ůzkumů 

Po orientačním terénním průzkumu na jaře 2015 byla identifikována rostlinná společenstva 
velkého biologicko-ekologického významu. I na základě literární rešerše byla v dotčeném území 
identifikována celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Všechny dostupné zdroje 
poukazují na výskyt celkem 35 zvláště chráněných druhů rostlin, hub a živočichů. Orientační 
průzkum prokázal výskyt dalších 6 zvláště chráněných druhů živočichů. S největší 
pravděpodobností však nejde o číslo konečné, protože v tak rozsáhlém území neproběhly 
většinou specializované průzkumy. Pravidelně se monitoruje pouze výskyt netopýrů ve štole 
Erzloch a proběhlo i detailní mapování přírodních biotopů v rámci soustavy Natura 2000. 

Aby bylo možné detailně vyhodnotit dopad zamýšleného VD Pěčín na tyto prvky 
zájmového území, bude nezbytné provézt řadu biologických průzkumů. Záměr se dotýká 
prakticky všech úrovní ochrany přírody, proto bude nezbytné závěry v případné dokumentaci 
EIA podložit těmito průzkumy a monitoringy se zaměřením na významné druhy (ZCHD a druhy 
z červených seznamů). 

Bude se jednat o botanický a fytocenologický průzkum, bryologický průzkum, mykologický 
průzkum, hydrobiologický průzkum zaměřený na makrozoobentos, další ichtyologický průzkum, 
průzkumy zaměřené na skupiny obratlovců (savci – průzkum terestrických a vodních savců, 
specializovaný celoroční průzkum letounů; ptáci – průzkum v hnízdním období; obojživelníci 
a plazi). Mimo specializované průzkumy bude nejméně po jednu vegetační sezónu probíhat 
v oblasti tzv. zoologický screening, který bude zaměřen na ZCHD z ostatních skupin 
bezobratlých. 

8.1.2.4.2 Předběžný návrh opat ření k minimalizaci a kompenzaci negativních vliv ů 

VD Pěčín je rozsáhlou a z hlediska ochrany přírody bude i velmi diskutovanou stavbou, 
která zasáhne cenné přírodní biotopy včetně těch, které jsou předmětem ochrany EVL 
Zdobnice – Říčka. Je tedy zcela zřejmé, že se povolovací procesy výstavby neobejdou bez 
komplexu rozsáhlých opatření minimalizačního a kompenzačního charakteru na biologické 
složky přírody.  
Tato opatření lze rozdělit na dvě skupiny.  

První tvoří minimalizační a kompenzační opatření, která jsou vesměs navrhována 
v rámci biologického hodnocení  resp. posouzení v intencích biologického hodnocení ve 
smyslu § 67 podle § 45i Zákona. Jedná se o komplex návrhů potřebných opatření, která 
většinou slouží k minimalizaci přímých či nepřímých vlivů záměru na rostliny a živočichy a jejich 
biotopy (např. redukcí zásahu, změnou záboru stavby apod.). V případě nemožnosti zásah 
omezit lze přistoupit ke kompenzačním opatřením a rozsah navržených opatření by měl být 
adekvátní újmě, která na hodnocených druzích vyvstává v souvislosti s plánovaným záměrem. 
Kompenzační opatření představují v podstatě náhradu stávajícího biotopu nebo jeho části. 
Terminologie těchto opatření nemá oporu v Zákoně a jejich použití v textu hodnocení je do 
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určité míry dáno subjektivním názorem hodnotitele. Od počátku známé negativní vlivy lze 
v takto definované podobě zakomponovat do projektu a stávají se tak jeho nedílnou součástí. 

Druhá skupina je přesně definovaná Zákonem a týká se výhradně hodnocení významnosti 
vlivů při posuzování podle § 45i Zákona (hodnocení vliv ů na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti ). Pokud hodnotitel zjistí mírně negativní vliv záměru (-1) na předměty ochrany 
EVL nebo PO, může navrhnout tzv. zmírňující opatření. Těmi lze působící vlivy dále zeslabit. 
Taková opatření se zapracují do stanoviska EIA/SEA a je povinností je realizovat. Odlišně se 
postupuje v případě zjištění významně negativního vlivu (-2), tj. negativního vlivu podle 
odst. 9 § 45i Zákona. V takovém případě jsou navrhována kompenzační opatření, nikoli však 
hodnotitelem – podle odst. 11 § 45i Zákona stanoví kompenzační opatření orgán ochrany 
přírody. O kompenzační opatření ve smyslu Zákona se však může jednat až ve chvíli, kdy je 
rozhodnuto o tom, že neexistuje jiné variantní řešení bez takového vlivu a že realizace záměru 
je současně také ve veřejném zájmu, který převažuje nad zájmem ochrany přírody. Jedině za 
těchto podmínek je možné záměr schválit (§ 45i odst. 9 a 10 Zákona). Podstatné je, že 
kompenza ční opat ření musí být realizována a funk ční před uskute čněním zám ěru , kterým 
dojde k významnému negativnímu ovlivnění (poškození) lokalit. 

V rámci studie proveditelnosti není možné detailněji stanovit komplex zmírňujících 
a kompenzačních opatření ať z hlediska hodnocení na populace rostlin a živočichů a jejich 
biotopy (biologické hodnocení) nebo z hlediska hodnocení vlivů na evropsky významnou lokalitu 
Zdobnice – Říčka.  K dispozici totiž není dostatečné množství dat z biologických průzkumů, 
které jsou jedním z nejdůležitějších podkladů pro takový návrh. Mimo to je pro vyhodnocení 
záměru nutná poměrně podrobná znalost technického řešení záměru.  

Na základě rešeršních podkladů je však možné identifikovat alespoň některé negativní 
vlivy na konkrétní druhy rostlin a živočichů. Například pro vodní organismy může záměr 
představovat přerušení říčního kontinua a jejich migračních cest. Pokud by se přerušení na 
základě nutného podrobného průzkumu prostorové distribuce rybího společenstva v toku 
potvrdilo jako významné, je nutné zvážit příslušné technické opatření. Je možné navrhnout 
kompenzaci za ztrátu průchodnosti toku ve formě obtokového kanálu s břehy a dnem přírodě 
blízkého charakteru, který zajistí migrační průchodnost pro všechny přirozeně se vyskytující 
druhy ryb a bezobratlých ve Zdobnici. Koryto obtoku by mělo být přizpůsobeno morfologii 
terénu, zatápění koryta není žádoucí a je přípustné pouze při extrémních průtocích. Na druhou 
stranu je však nutné zvážit technickoekonomické provedení podobného obtoku a to zejména 
s ohledem k charakteru příčné překážky a samotného profilu údolí.  

Z hlediska biologické rozmanitosti (druhy, stanoviště) nejsou pouhé vodohospodářské 
funkce žádoucí a příliš rozmanité prostředí pro společenstva rostlin a živočichů odlišná od 
současného stavu nevytvoří. Proto je v rámci zmírňujících vlivů nutné pamatovat na vytvoření 
rozsáhlého litorálního pásma, které bude plynule přecházet do mokřadu a vlhké louky, která 
může poskytovat vhodné náhradní prostředí pro ovlivněné populace zvláště chráněných druhů 
rostlin (bledule jarní, vachta trojlistá, prstnatec májový a další), zvláště pokud bude navazovat 
na les. Podél břehové linie hladiny zásobního prostoru bude terénní úpravou vytvořeno litorální 
pásmo obsahující mělkou příbřežní zónu s vegetačním doprovodem a přechod do hlubších 
částí nádrže. Podmínkou vytvoření a existence funkčního litorálu je ovšem vyhovující kolísání 
hladiny v nádrži (v důsledku manipulací by nesměla hladina kolísat tak, aby litorál významněji 
vysychal nebo byl naopak na dlouhou dobu přeplavován vysokým vodním sloupcem). 
Vhodnými doplňkovými opatřeními bude izolace alespoň části této zóny oproti volné vodní 
ploše, kde se bude vyskytovat rybí obsádka. Důvodem je vytvoření ideálního rozmnožiště pro 
obojživelníky v regionu a vhodného prostředí pro plazy i vodní ptáky. Linie břehů bude co 
nejvíce členitá a co možná nejméně pravidelná v zájmu vytvoření pestřejších stanovištních 
podmínek pro vývoj litorálních organismů, včetně ryb.  Typ rybí obsádky, k němuž bude vývoj 
po napuštění nádrže směřovat, bude výhradně salmonidního typu. 

Tyto kompenzace logicky související přímo se záměrem je z důvodu významnosti 
negativních vlivů žádoucí podpořit revitalizačními opatřeními některých toků (úseků toků) 
v regionu (např. okres Rychnov n. K.). Obdobně vhodným opatřením je migrační zprůchodnění 
některého toku v regionu. Tím je myšleno nejen vytvoření rybích přechodů, ale i modifikace či 
odstranění objektů vodních děl, pokud již neslouží svému účelu. Migračními překážkami mohou 
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rovněž být i nevhodné hydraulické podmínky (např. proudění vody pod přelivy, mělké úseky 
s vysokými rychlostmi proudu apod.).  

Z hlediska hodnocení vlivů na evropsky významnou lokalitu Zdobnice – Říčka, kde jsou 
předmětem ochrany čtyři evropská stanoviště (z toho jedno prioritní), nelze bez bližších 
kvantitativních a kvalitativních parametrů předmětů ochrany zjistit, zda má záměr na evropská 
stanoviště významně negativní vliv.  

Negativně dotčenými evropskými stanovišti budou: Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 
(9110), Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130), Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích 
a v roklích (9180), Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220).  

Vzhledem k charakteru předmětů ochrany dotčené EVL (pouze přírodní stanoviště) 
a charakteru záměru, kdy v místě výstavby hráze a zejména pak v ploše budoucí zátopy bude 
docházet k přímé likvidaci ploch přírodních stanovišť, je možnost zmírňování vlivů vázaná na 
případné zmenšování plochy zátopy a na eliminaci zásahů do ploch přírodních stanovišť mimo 
zátopu (minimalizace dočasného záboru, plochy staveniště situovat výhradně do plochy 
budoucí zátopy, kde stejně k likvidaci přírodních stanovišť dojde, vhodné řešení příjezdových 
cest apod.). 

Kompenzace mohou spočívat buď ve vytvoření nových ploch těchto stanovišť (výsadbu 
nové plochy lesního porostu lze provést, ale prakticky nereálné pro stanoviště 8220) nebo 
v údržbě a podpoře stávajících ploch stanovišť (např. vykácení smrků z bukových porostů, 
dosadby vhodných dřevin, odstranění nevhodné keřové vegetace z blízkosti skalních výchozů 
apod.). Plochy pro kompenzační opatření se mohou nacházet přímo v EVL, případně i mimo 
EVL, která pak může být rozšířena. Obecně je třeba počítat s tím, že plocha pro realizaci 
kompenzačních opatření by měla být větší než plocha zlikvidovaných nebo významně 
poškozených stanovišť. Záleží na charakteru konkrétních opatření, ale rámcově lze počítat 
s cca trojnásobkem likvidované plochy. 

8.1.2.5 HARMONOGRAM DOPORUČENÝCH ČINNOSTÍ PRO PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH 
POVINNOSTÍ DLE ZÁKONŮ Č. 114/1992 SB. A Č. 100/2001 SB. 

Obsahem této kapitoly je dílčí harmonogram terénních prací a činností, které vedou 
k udělení stavebního povolení pro VD Pěčín. Součástí je odhad časové náročnosti jednotlivých 
bodů. Veškeré body jsou zacíleny na fázi přípravy v úzké vazbě k Zákonu a jsou časově 
rozloženy do tří let. 
 
Biologické pr ůzkumy (celkem cca 13 m ěsíců včetně vyhodnocení) 
botanický a fytocenologický průzkum – cca 6 měsíců (vlastní průzkum jaro až léto) 
bryologický průzkum – cca 4 měsíce (vlastní průzkum jaro až léto) 
mykologický průzkum – cca 8 měsíců (vlastní průzkum jaro až podzim)  
zoologický screening – cca 6 měsíců (vlastní průzkum jaro až léto) 
hydrobiologický průzkum – cca 8 měsíců (vlastní průzkum jaro až podzim) 
entomologický průzkum – cca 7-8 měsíců (vlastní průzkum jaro až léto) 
ichtyologický průzkum – cca 2 měsíce (vlastní průzkum v létě) 
batrachologický průzkum – cca 6 měsíců (vlastní průzkum jaro až léto) 
herpetologický průzkum – cca 6 měsíců (vlastní průzkum jaro až léto) 
ornitologický průzkum – cca 4 měsíce (vlastní průzkum na jaře) 
mamaliologický průzkum – cca 10 měsíců (vlastní průzkum léto až předjaří následujícího roku) 
chiropterologický průzkum – cca 7 měsíců (vlastní průzkum jaro až podzim) 
 
Stanovisko orgánu ochrany p řírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve zn ění 
zákona č. 218/2004 Sb.  

- podání žádosti je možné, když jsou k dispozici dostatečně podrobné údaje o záměru 
- vydání stanoviska trvá přibližně 30 dní 

 
Oznámení  
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- předložení lze předpokládat nejdříve v druhé polovině roku po dokončení průzkumů (na 
podkladu technické studie a doplňujících informací); vypracování oznámení potrvá asi 
6 měsíců od dokončení biologických průzkumů 

- vydání odůvodněného závěru/rozhodnutí po procesu trvajícím asi 2 měsíce od 
předložení oznámení 

- součástí oznámení bude muset být posouzení dle § 45i Zákona (tzv. „naturové“ 
hodnocení) 

 
Dokumentace EIA 

- čas potřebný na zpracování bude záviset na požadavcích plynoucích ze zjišťovacího 
řízení, odhadem by mohlo jít o 3–9 měsíců, vzhledem k poslední novele zákona č. 
100/2001 Sb. (zák. č. 39/2015 Sb. je vhodné dokumentaci EIA zpracovat na základě 
poměrně podrobného technického popisu záměru (DUR, která bude v problematických 
oblastech obsahovat další upřesňující informace) 

- „naturové“ hodnocení – bude opět součástí posouzení/dokumentace 
- hodnocení vlivů záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody v intencích §67 

zákona č.114/1992 Sb., v platném znění – nejdříve první polovina roku následujícího po 
podání oznámení 

- proces posuzování po předložení dokumentace EIA trvá přinejmenším 4 až 5 měsíců, 
pokud nejsou identifikovány či sousedním státem deklarovány předpokládané 
přeshraniční vlivy (v tomto případě neočekáváme)  

 
Dendrologický pr ůzkum 

- lze provést v průběhu prvního roku  
 
Územní řízení 

- podání nejdříve po vydání závazného stanoviska EIA a získání níže uvedených 
podkladů, jejichž získání může trvat od cca 3 měsíců od vydání závazného stanoviska 
EIA až po několik let 

- součástí budou vyjádření orgánů ochrany přírody k těmto žádostem: 
o Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahům do významných krajinných 

prvků a do ÚSES (napadení je možné až v rámci ÚŘ)  
o Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (možnost odvolání 

i soudního napadení)  
o Žádost o udělení souhlasu ke stavbě, která by mohla snížit nebo změnit 

krajinný ráz (napadení je možné až v rámci ÚŘ) 
o Žádost o vydání závazného stanoviska k odlesňování pozemků nad 0,5 ha 

(napadení je možné až v rámci ÚŘ)  
o Žádost o vydání souhlasu k trvalému odnětí zemědělského půdního fondu 

(napadení je možné až v rámci ÚŘ)  
o Žádost o výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů (možnost odvolání i soudního napadení) 
o Žádost o závazné stanovisko podle § 44 Zákona k zásahům do území CHKO 

Orlické hory (napadení je možné až v rámci ÚŘ) 
o Žádost o udělení výjimky pro stavbu v I. zóně CHKO ze zákazu ve zvláště 

chráněných územích dle § 43 
- dále investor dokládá plnění podmínek stanoviska EIA a orgánů ochrany přírody 

vyplývající z udělených závazných stanovisek, souhlasů, výjimek apod. (tzv. coherence 
stamp) 

8.1.2.6 ZÁVĚR 

Na základě podkladů a terénního šetření je území po biologické stránce poměrně cenné, 
neboť se zde stále vyskytují fragmenty přírodě blízkých a polopřirozených ekosystémů, které 
hostí zřejmě velké množství regionálně významných a zvláště chráněných druhů rostlin 
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a živočichů. Zátopa budoucí nádrže nevratně zničí z významných biotopů acidofilní a květnaté 
bučiny, suťové lesy, jasanovo-olšové luhy, vlhké pcháčové louky, ekosystém přirozeného 
vodního toku a ovlivní i další biotopy, které jsou popsány výše. 

Vzhledem k rozsahu a povaze záměru bude ze strany úřadů po podání oznámení 
vyžadováno posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. dokumentace EIA). Záměr 
totiž spadá do kategorie I, kdy je v každém případě vyžadováno posouzení podle zákona 
č. 100/2001 Sb. Pokud Správa CHKO Orlické hory nevyloučí významný vliv záměru na EVL 
Zdobnice-Říčka, je třeba zajistit posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality, které 
bude součástí oznámení a následně pak dokumentace EIA. V případě získání souhlasného 
stanoviska EIA bude potřeba požádat orgány ochrany přírody (MÚ Rychnov nad Kněžnou, KÚ 
Královehradeckého kraje, Správu CHKO Orlické hory) o příslušná stanoviska či rozhodnutí 
definovaná výše. V tuto chvíli lze konstatovat, že záměr výstavby VD Pěčín není zcela 
v souladu se záměry ochrany přírody, neboť se dotýká prakticky všech jejích úrovní. Jedním 
z hlavních rozporů uvažované výstavby je výrazný zásah do přírodních biotopů v prostoru zóny 
I a II CHKO Orlické hory a EVL Zdobnice-Říčka. Pro případnou realizaci záměru tak bude více 
než důležitá vzájemná spolupráce a stálá konzultace (tzv. win – win strategie) s orgány ochrany 
přírody AOPK ČR a SCHKO Orlické hory při přípravě záměru. 

Na druhou stranu může vzniknout v dotčeném území zcela odlišný komplex vodních 
biotopů (volná vodní hladina, litorální pásmo), který se v širším okolí nevyskytuje. Pokud budou 
podniknuty dílčí kroky vedoucí ke zvýšení atraktivity vodních biotopů pro osídlení stanovištně 
typických a zejména biotopově náročnějších druhů rostlin a živočichů (viz výše zmíněná 
předběžně navrhovaná opatření minimalizačního a kompenzačního charakteru v kap. 
8.1.2.4.2), lze předpokládat nárůst významu nově vzniklého vodního díla i z pohledu ochrany 
přírody. 

 
Grafické vymezení zájmového území vůči jednotlivým dotčeným prvků ochrany přírody je 

patrné v rámci výkresových příloh dokumentace C.5 Situace chráněných území na podkladu 
ZM mapy, dále C.6 Situace chráněných území na podkladu ortofotomapy. 

8.1.3 KLIMATOLOGIE 

8.1.3.1 POPIS SOUČASNÝCH KLIMATICKÝCH POM ĚRŮ 

V blízkém okolí zájmové lokality se nacházejí meteorologické (srážkoměrné) stanice 
ve vlastnictví ČHMÚ a Povodí Labe, státní podnik. Umístění stanic je zřejmé z následující 
přehledové mapky: 
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Obr. 10 Mapa meteorologických a srážkoměrných stanic v blízkém okolí  

 

Tab. 13 Srážkoměrné stanice – Povodí Labe 

Označení Název Tok, 
povodí Sledované veli činy Nadmo řská 

výška 

1 Zakletý vrch 
Zdobnice, 
D. Orlice 

srážky, teplota vzduchu 990 m n. m. 

2 Rampuše 
Kněžna,  
D. Orlice 

srážky, teplota vzduchu 623 m n. m. 

3 Rychnov nad Kněžnou  
Kněžna,  
D. Orlice 

hladina, průtok 306 m n. m. 

 
Tab. 14 Srážkoměrné stanice – ČHMÚ 

Označení Název stanice Tok, 
povodí Sledované veli činy Nadmo řská 

výška 

4 Zdobnice 
Zdobnice, 
D. Orlice 

srážky 671 m n. m. 

5 Rychnov nad Kněžnou 
Kněžna, 
D. Orlice 

srážky, teplota vzduchu 335 m n. m. 

6 Slatina nad Zdobnicí 
Zdobnice, 
D. Orlice srážky 396 m n. m. 

1 

2 

3 

7 

6 

4 

5 
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Označení Název stanice Tok, 
povodí Sledované veli činy Nadmo řská 

výška 

7 Rokytnice v Orlic. hor. D. Orlice srážky, teplota vzduchu 564 m n. m. 

 
Srážkoměrné stanice v Rokytnici v Orlických horách a v Rychnově nad Kněžnou jsou 
automatizované klimatologické stanice I. typu (AKS1). Z těchto stanic jsou dostupná data 
pozorování od roku 1961.  
 
Tab. 15 Přehled základních průměrných teplot 

Stanice  Pozorování Průměrná teplota 
vzduchu 

Průměrné ro ční srážkové 
úhrny 

Rokytnice v Orlic. hor. 1961 – 2009 6,89 °C 927 mm/rok 

Rychnov nad Kněžnou 1961 – 2009 8,46 °C  

Rychnov nad Kněžnou 1981 – 2009  705 mm/rok 
 

Zájmová oblast uvažované výstavby vodní nádrže spadá klimaticky do podhůří Orlických 
hor, tedy do chladné oblasti. Nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec. 
V podhůří se v dlouhodobém průměru pohybují roční teploty okolo 7°C. V lednu se průměrné 
denní teploty pohybují okolo -2°C. V červenci klesají nejnižší teploty na 12°C a nejvyšší denní 
teploty vystupují na 22 až 23°C. 

Nejvyšší měsíční úhrny srážek se objevují v červenci a srpnu. Průměrný roční úhrn se 
pohybuje v nižších oblastech kolem 700–800 mm. Ve vyšších polohách Orlických hor se 
pohybuje okolo 1 300 mm. Počet srážkových dní je v Orlických horách největší v zimě 
(prosinec – leden), nejmenší v přechodných ročních obdobích (březen – duben, září – říjen). 
Jejich počet pozvolna vzrůstá s nadmořskou výškou, od 130 v podhůří k 170 v nejvyšších 
polohách.  

Sněžení se v oblasti Orlických hor vyskytuje ve významné výškové závislosti. 
Z dlouhodobých průměrů vyplývá, že v podhůří sněží průměrně 40 dní ročně, na horských 
vrcholech více než 80 dní. Směrem do hor se mění také datum maxima výskytu nejvyšší 
sněhové pokrývky. V podhůří se dostavuje během února a sněhová pokrývka zde dosahuje 
průměrné maximální výšky 30 až 40 cm.  

Pro horské polohy je typické, že průměrné pokrytí oblohy oblaky je větší než v nížinách. 
V podhůří bývá ročně kolem 145 zamračených dní, na hřebenech hor kolem 160. 
Větrné podmínky jsou v okolí Orlických hor a zájmové lokality značně složité. Vyplývá to 
z bohaté členitosti terénu a z toho, že blízké pohoří se staví proudění vzduchu do cesty jako 
překážka. Obecně však v oblasti převládá západní proudění. Průměrná roční rychlost větru 
ve výšce 10 m nad terénem se v dané oblasti pohybuje v rozmezí 2,0–4,0 m/s. V samotném 
údolí toku Zdobnice se průměrná roční rychlost větru pohybuje kolem 2,0 m/s a méně.  

Zájmová lokalita leží v oblasti, která vlivem celkové konfigurace blízkých i sousedních 
horských pásem je navíc charakteristická nečekanou a náhlou změnou počasí. Studená 
vzduchová hmota přichází k Orlickým horám od severu, severovýchodu až východu a vytlačuje 
relativně teplejší vzduchovou hmotu na severní a severovýchodní straně hor. Musí nejprve 
vyplnit celý prostor polských nížin a Kladskou pánev a teprve pak se začíná přelévat přes 
hřebeny k jihu a k západu. Vzniká vítr, který se někdy lidově označuje "polák", je 
charakterizován poměrně stálou rychlostí, v průměru 8–10 m/s. 

8.1.3.1.1 Klimatická Köppenova klasifikace   

Köppenova klasifikace je založena na základě rozdělení ročního průběhu teplot a srážek 
ve vztahu k vegetaci. Klasifikace rozděluje světové klima na klimatická pásma A až E, v nichž 
se rozlišuje 11 typů. 

Mapa klimatických oblastí podle Köppena zařazuje většinu území Česka do vlhkého, mírně 
teplého podnebí se suchou zimou, střední a vyšší polohy do vlhkého, mírně chladného podnebí 
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se suchou a mírnou, resp. studenou zimou. Oblast možné výstavby VD Pěčín se nachází 
v pásu mírně studeného (boreálního) klimatu listnatých lesů omezeného izotermou 
10°C nejteplejšího a -3°C nejchladnějšího měsíce (jinak řečeno: Průměrná teplota nejteplejšího 
měsíce převyšuje 10°C (dosahuje až k 18°C) a teplota nejchladnějšího měsíce dosahuje pod  
-3°C (klasifikace Dfb). Oblast je vlhká, charakteristická rovnoměrným rozložením srážek během 
roku. 
 
Obr. 11 Mapa klimatických oblastí podle Köppenovy klasifikace 

 

Vysvětlivky: 
Cfb – oceánické podnebí mírného pásma, Dfb – vlhké kontinentální podnebí, Dfc – subpolární 
podnebí, ET – polární podnebí 

 

8.1.3.1.2 Klimatická klasifikace Evžena Quitta   

Dle Quittovi klasifikace (1901–2000) lze označit zájmovou lokalitu jako chladnou, na srážky 
bohatou oblast. Léto je zde krátké s 10 – 20 letními dny a chladné s průměrnou teplotou 12–
13°C. Oblast je v létě vlhká se srážkami nad 400 mm za sezónu. Zima je dlouhá se 
60-70 ledovými dny a chladná  průměrnou teplotou kolem (-3) – (-4)°C. Oblast je v zimě bohatá 
na srážky pohybující se nad 400 mm za sezónu. Sněhová pokrývka tu leží kolem 80 – 120 dnů. 
 

VD Pěčín 
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Obr. 12 Mapa klimatických oblastí podle klasifikace Evžena Quitta 1901 – 2000 

 

8.1.3.2 PROGNÓZA VÝVOJE BUDOUCÍCH KLIMATICKÝCH POM ĚRŮ V PODMÍNKÁCH 
OČEKÁVANÝCH ZMĚN 

8.1.3.2.1 Prognóza vývoje srážek a teploty na území  České republiky 

Prognózou vývoje budoucích klimatických poměrů v podmínkách očekávaných změn se 
zabývají publikace "Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná 
adaptační opatření“ (Hanel M., Praha 2011) a stejně tak „Navrhování adaptačních opatření pro 
snižování dopadu klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR“ (Mrkvičková M., Praha 
2012) zpracované kolektivem autorů z VUV. Tyto publikace byly v poslední době doplněny 
projektem „Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních opatření v oblasti vodního 
hospodářství v kontextu změn klimatu“ jehož řešení zajišťoval VUV ve spolupráci s Českým 
hydrometeorologickým ústavem a akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba. 
Cílem projektu byla tvorba metodiky zaměřené na korektní postup modelování dopadů změny 
klimatu v oblasti vodního hospodářství, zejména při plánování v oblasti vod. 

Změnu klimatu ovlivňující hydrologický režim lze v České republice pozorovat již řadu let. 
Nejvíce jsou změny patrné na teplotách vzduchu, které např. mezi obdobími 1961–1980 
a 1981–2005 vzrostly v ročním průměru o cca 0,6–1,2°C. Tyto změny jsou nejvíce zřejmé 
v letním období zejména na jihu a jihovýchodě, v zimě a na jaře pak v západní části republiky. 
Naopak na podzim dochází pouze k minimálním změnám. 

Teplota je zásadní faktor ovlivňující hydrologickou bilanci zejména z toho důvodu, že 
s rostoucí teplotou roste potenciální evapotranspirace (a pokud je v povodí dostupná voda, 
i územní výpar). Dochází tedy k rychlejšímu úbytku vody z povodí. Pozorovaný růst teplot vede 
k růstu potenciální evapotranspirace v ročním průměru o řádově 5–10 %, stejný růst lze 

VD Pěčín 
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konstatovat i pro jaro a léto. K nejvýraznějšímu růstu evapotranspirace dochází v zimě, a to až 
o více než 20 %, což je způsobeno větším počtem dní s kladnými teplotami vzduchu. Naopak 
na podzim k zásadním změnám potenciální evapotranspirace nedochází, jelikož není 
pozorováno zvyšování teplot vzduchu. 

V rámci hydrologického modelování dopadu změny klimatu v České republice, jež probíhá 
již od devadesátých let, byla připravena řada scénářů změny klimatu reflektujících aktuální míru 
poznání v oblasti modelování klimatu. Tyto scénáře byly zpravidla založeny na simulacích 
globálních či regionálních klimatických modelů. 

Výsledky modelování dopadu klimatické změny na hydrologický režim s využitím scénářů 
klimatické změny představují klíčový zdroj informací pro identifikaci potenciálních nebezpečí 
souvisejících s klimatickou změnou a pro hodnocení jejich pravděpodobnosti. Sestavené 
scénáře klimatické změny mohou být dále uplatňovány při posuzování očekávané účinnosti 
navržených adaptačních opatření. 

Jako referenční období bylo standardně uvažováno období 1961–1990, pro odhady 
budoucích změn byla použita období 2010–2039, 2040–2069 a 2070–2099. Tyto časové 
horizonty jsou dále označovány i pomocí jejich středu jako 2025, 2055 a 2085. Vzhledem 
k tomu, že je analyzován velký počet simulací, je nutné výsledky vhodným způsobem 
zjednodušit. Proto je ve výsledných analýzách kladen primární důraz na průměry (popřípadě 
mediány) výsledků všech simulací regionálních klimatických modelů (průměr/medián souboru 
modelu), zároveň se diskutuje variabilita výsledků mezi jednotlivými simulacemi a nejistoty 
závěrů z nich pramenící. 

Scénáře změny klimatu pro Českou republiku počítají s růstem teploty během celého roku. 
Nejnižší růst teploty lze zpravidla konstatovat v jarním období, naopak nejvyšší v zimě, pro 
některé časové horizonty i na podzim (2025 a 2085) a na části území také v létě (2085). 
V průměru teplota roste zjednodušeně o něco málo více než 1, 2, a 3 °C pro uvažované časové 
horizonty 2025, 2055 a 2085. Prostorové rozložení změn teploty je víceméně homogenní – 
rozdíly mezi odhadovanými změnami pro různé části České republiky jsou většinou nižší než 
0,2 °C. Výjimkou jsou změny teploty v letním období pro časový horizont 2085 s nejvyšším 
růstem teploty na jihu republiky a prostorovými rozdíly vyššími než 0,5 °C. Simulace 
klimatických modelů předpokládají mírný růst srážek během celého roku kromě letního období. 
Výjimkou je časový horizont 2025, pro který v průměru srážky rostou během celého roku kromě 
jarního období, kdy modely projektují růst srážek jen pro severní část České republiky. Růst 
průměrných srážek je většinou řádově do 10% pro časové horizonty 2025 a 2055, pro časový 
horizont 2085 zpravidla do 20 %, v zimě na některých povodích až 25 %. V roční bilanci 
dochází k růstu srážek pro všechny horizonty zpravidla do 10 %. Obecně je možno vyšší růst 
srážek předpokládat spíše v zimním období. Pokles srážek v letním období je nejmarkantnější 
pro časový horizont 2085. Vyšší poklesy jsou předpokládány na jihu a východě našeho území 
(většinou 5–10 %, na východě i 15 %), ale prostorové rozložení změn srážek je nejasné.  

Ze simulací klimatických modelů je možné odvodit i vzájemné závislosti mezi změnami 
jednotlivých veličin nebo změny v ročním cyklu. Rozsah očekávaných změn v teplotě vzduchu 
a ve srážkách pro řízenou citlivostní analýzu uvádí Tab. 16. 
 
Tab. 16 Rozsah změn v teplotách vzduchu a atmosférických srážkách (85% a 15% kvantily) sestavený na 
základě souboru 12 regionálních klimatických modelů pro emisní scénář SRES A1B pro tři výhledová 
časová období (Pretel, 2010) (zdroj: Navrhování adaptačních opatření pro snižování dopadu klimatické 
změny na hydrologickou bilanci v ČR, VÚV T.G.M., v.v.i., Mrkvičková M., Praha 2012) 

Změna průměrné teploty vzduchu [˚C]  2010–2039 2040–2069 2070–2099 

jaro +0,7 až 1,4 +1,3 až 2,6 +2,0 až 3,4 

léto +0,8 až 1,8 +1,7 až +3,2 +2,6 až 4,2 

podzim +1,0 až 1,5 +1,8 až 2,9 +2,6 až 4,5 

zima +0,5 až + 2,1 +2,0 až 3,7 +3,2 až 4,8 

rok +0,7 až 1,7 +1,7 až +3,1 +2,6 až 4,3 

Rel. změna srážek [-] 2010–2039 2040–2069 2070–2099 
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Změna průměrné teploty vzduchu [˚C]  2010–2039 2040–2069 2070–2099 

jaro 0,9 až 1,12 1,01 až 1,12 1,03 až 1,22 

léto 0,95 až 1,11 0,86 až 1,05 0,81 až 0,98 

podzim 1,02 až 1,12 0,95 až 1,18 1,01 až 1,22 

zima 1,05 až 1,12 1,08 až 1,18 1,07 až 1,24 

rok 0,98 až 1,12 0,98 až 1,13 0,98 až 1,17 

8.1.3.2.2 Prognóza vývoje srážek a teploty na povod í VD Pěčín 

Pro tvorbu scénářů v povodí záměru VD Pěčín byly použity referenční scénáře změny 
klimatu (výstup projektu „Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních opatření 
v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn klimatu“. Tyto scénáře byly vybrány tak, aby 
reprezentovaly pesimistické (rSCEN1), střední (rSCEN2) a optimistické (rSCEN3) výhledy 
z většího souboru klimatických modelů. Použita byla standardní přírůstková metoda – tj. 
pozorované srážky a teploty pro jednotlivé měsíce jsou upraveny pomocí změn odvozených ze 
simulace klimatického modelu. Změny jsou vztaženy k období 1981-2010. Následně jsou 
z takto pozměněných srážek a teploty modelovány odtoky modelem hydrologické bilance Bilan. 

Všechny scénáře předpokládají zhruba stejný růst teploty, liší se tedy zejména změnami 
srážek. ČR leží v pásu přechodu mezi zvyšováním srážek v severní Evropě a snižováním 
srážek v Evropě jižní a klimatické modely indikují spíše stagnaci nebo mírný vzestup pro naše 
území. Pravděpodobně tedy nelze očekávat naplnění pesimistického scénáře rSECN1. Je proto 
doporučeno použití scénáře rSCEN2 pro výhledové období 2071–2100. 

Prognóza vývoje srážek a teploty na základě výše uvedených scénářů byla provedena 
v materiálu „Podklady pro studii proveditelnosti víceúčelové vodní nádrže VD Pěčín na toku 
Zdobnice“ (Kašpárek L. a kol, Praha 2015).  

Předpokládaný vývoj srážek a teploty v zájmové lokalitě VD Pěčín byl vypočten na základě 
použitého klimatického scénáře rSCEN2 pro výhledové období 2071–2100. Obrázek 9 ukazuje 
změnu ročního chodu srážek. Je vidět značný pokles v letních a podzimních měsících, 
v zimních měsících naopak nárůst. Nicméně v ročním průměru je pokles o 5 %. V případě 
teploty, viz Obr. 14, je vidět nárůst v průběhu celého roku. V ročním průměru je pak nárůst 
o 20 %.  

Kombinace těchto faktorů pak ve výsledku ovlivňuje hydrologickou bilanci v podmínkách 
klimatické změny. Roční chod průtoku pro období 2071–2100, který vznikl simulací na základě 
takto změněných hydrometeorologických veličin, je následně uveden na Obr. 15. Vodorovné 
čáry ukazují pokles ročního průměru oproti období 1975–2010, který činí 19 %. 
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Obr. 13 Roční chod srážek. Pozorované srážky modře. Ovlivněné klimatickou změnou červeně. 
Vodorovně jsou vyznačeny průměry 

 

 
Obr. 14 Roční chod teploty. Pozorované teploty modře. Ovlivněné klimatickou změnou červeně. 
Vodorovně jsou vyznačeny průměry. 

 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  69 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

Obr. 15 Roční chod průtoků v profilu navrhovaného vodního díla. Modře jsou pozorované průtoky, červeně 
průtoky dle scénáře. Vodorovné čáry značí průměr. 

 

8.1.3.3 VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH VLIVŮ VODNÍHO DÍLA PĚČÍN NA MIKROKLIMA 
BLÍZKÉHO OKOLÍ 

Je předpokládáno, že výstavba vodního díla v dané lokalitě bude mít vliv na mikroklima 
blízkého okolí. Změny mikroklimatu spočívají především v odlišných teplotních vlastnostech 
zemského povrchu, odlišné drsnosti povrchu a odlišném albedu vody oproti pevnému povrchu. 
To má vliv na okolní atmosféru a dochází k ovlivnění především teploty a vlhkosti, ale i dalších 
klimatických charakteristik. 

Uvažované vlivy vodní plochy jsou závislé především na směru a rychlosti proudění 
vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, rozdílu mezi teplotou vody a teplotou vzduchu, velikosti 
samotné zátopy v oblasti a na vzdálenosti vody v nádrži od břehů. Se zvyšující se vzdáleností 
od hladiny vody a od břehů pochopitelně vliv vodní plochy klesá. 

Výsledky různých studií potvrzují, že větší vodní nádrž ovlivňuje teplotní a vodní bilanci 
v blízkém okolí v závislosti na ročním období. V letních měsících při určitém rozdílu mezi 
teplotami vzduchu a vody dochází k ochlazení přízemní vrstvy vzduchu, především však 
v nejhlubších místech vodní nádrže nacházejících se v blízkosti hrázové tělesa. Při situacích, 
kdy je vyšší teplota vody než vzduchu, je vliv vodní nádrže na teplotu méně významný. 
V zimním období při situacích s vyšší teplotou vody oproti vzduchu naopak dochází při bezvětří 
k nasávání chladnějšího okolního vzduchu nad vodní plochu a tedy k mírnému oteplení 
přízemní vrstvy vzduchu.  

Zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v blízkosti vodního díla by se mělo pohybovat 
maximálně v několika málo jednotkách procent. S tím je spojené meziroční zvýšení počtu dní 
s mlhou. V oblasti plánovaného vodního díla dojde rovněž k ovlivnění proudění větru zesílením 
proudění v bezprostřední blízkosti nádrže a to maximálně do 1 m/s. 

Pro odpovídající stanovení konkrétních dopadů uvažované vodní nádrže na mikroklima 
okolí je doporučeno v dalších projekčních pracích zpracovat numerický model popisující 
interakce atmosféry s půdou a vodní plochou. Vhodným příkladem může být fyzikální model 
ALAKE (ÚFA AVČR v.v.i.), který byl vyvinut jako nástroj určený k výpočtu vlivu vodní plochy na 
teplotu vzduchu. Impulsem pro jeho sestavení byly hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, 
které jsou prováděny v severních Čechách. Software ALAKE počítá změny v teplotě vzduchu 
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ve 2 m nad zemským povrchem, způsobené přítomností vodní plochy. Jako vstupní hodnoty se 
zadávají šířka vodní plochy, teplota vody v nádrži, teplota zemského povrchu, teplota vzduchu 
ve 2 m, rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu. 
 

8.1.4 HYDROLOGIE A HYDRAULIKA  

8.1.4.1 ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÁ DATA  

Základní hydrologické údaje dle ČSN 75 1400 byly objednány u ČHMÚ a přehledně je 
uvádí Tab. 17 až Tab. 22. 

 
Tab. 17 Identifikační údaje zájmového profilu 

Vodní tok Zdobnice 

Číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0390-0-00 

Profil Hráz navrhované nádrže Pěčín, cca 17,64 ř. km(AKM Povodí Labe) 

Souřadnice v S JTSK x = -601 161 m y = -1 050 876 m 

Plocha povodí A1) 38,22  km2 

 
Tab. 18 Dlouhodobé průměrné údaje 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa 1216 mm 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa
2) 1,00 m3/s třída II. 

 
Tab. 19 m-denní průtoky 

m-denní pr ůtoky Qmd 3) [m 3/s] 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 třída 

2,43 1,61 1,24 0,955 0,769 0,629 0,530 0,441 0,372 0,302 0,234 0,160 0,090 II: 

 
Tab. 20 N-leté průtoky 

N-leté pr ůtoky QN 4) [m 3/s] 

1 2 5 10 20 50 100 třída 

10,3 15,8 26,0 35,9 47,8 67,0 84,4 II: 

 
Tab. 21 Průběh teoretické povodňové vlny PVQ=100 v profilu hráze VD Pěčín 

T Q T Q T Q T Q T Q 
[hod] [m 3/s] [hod] [m 3/s] [hod] [m 3/s] [hod] [m 3/s] [hod] [m 3/s] 

0 1,00 14,5 84,4 29 29,9 43,5 9,38 58 2,94 
0,5 1,23 15 84,1 29,5 28,7 44 9,01 58,5 2,83 
1 1,52 15,5 83,3 30 27,6 44,5 8,66 59 2,72 

1,5 1,88 16 82,00 30,5 26,5 45 8,32 59,5 2,61 
2 2,32 16,5 80,4 31 25,5 45,5 7,99 60 2,51 

2,5 2,86 17 78,3 31,5 24,5 46 7,68 60,5 2,41 
3 3,53 17,5 76,0 32 23,5 46,5 7,38 61 2,32 

3,5 4,35 18 73,5 32,5 22,6 47 7,09 61,5 2,22 
4 5,37 18,5 70,8 33 21,7 47,5 6,81 62 2,14 
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T Q T Q T Q T Q T Q 
[hod] [m 3/s] [hod] [m 3/s] [hod] [m 3/s] [hod] [m 3/s] [hod] [m 3/s] 

4,5 6,63 19 67,8 33,5 20,9 48 6,55 62,5 2,05 
5 8,18 19,5 65,00 34 20,00 48,5 6,29 63 1,97 

5,5 10,1 20 62,5 34,5 19,3 49 6,04 63,5 1,9 
6 12,5 20,5 60,1 35 18,5 49,5 5,81 64 1,82 

6,5 15,4 21 57,6 35,5 17,8 50 5,58 64,5 1,75 
7 19,00 21,5 55,2 36 17,1 50,5 5,36 65 1,68 

7,5 23,4 22 52,7 36,5 16,4 51 5,15 65,5 1,62 
8 29,8 22,5 50,4 37 15,8 51,5 4,95 66 1,55 

8,5 36,5 23 48,3 37,5 15,2 52 4,75 66,5 1,49 
9 43,3 23,5 46,4 38 14,6 52,5 4,57 67 1,43 

9,5 50,00 24 44,6 38,5 14,00 53 4,39 67,5 1,38 
10 56,3 24,5 42,9 39 13,4 53,5 4,22 68 1,32 

10,5 62,2 25 41,2 39,5 12,9 54 4,05 68,5 1,27 
11 67,5 25,5 39,6 40 12,4 54,5 3,89 69 1,22 

11,5 72,1 26 38,00 40,5 11,9 55 3,74 69,5 1,17 
12 76,00 26,5 36,5 41 11,5 55,5 3,59 70 1,13 

12,5 79,1 27 35,1 41,5 11,00 56 3,45 70,5 1,08 
13 81,5 27,5 33,7 42 10,6 56,5 3,32 71 1,04 

13,5 83,2 28 32,4 42,5 10,2 57 3,19 71,5 1,00 
14 84,1 28,5 31,1 43 9,76 57,5 3,06     

 
Tab. 22 Charakteristické údaje teoretické povodňové vlny s dobou opakování 100 let 

Charakteristika teoretické povod ňové vlny  
Kulminační průtok Q100 5) 84,4 m3/s 

Objem návrhové povodňové vlny WPV100 5) 6 000 000 m3 
 
Poznámky: 

1) Plocha povodí A [km2] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 
a podkladových map ZABAGED. 

2) Přepočítávací koeficient podle Qa 1981-2010, Slatina nad Zdobnicí 0,5137. 
3) m-denní průtoky jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za 

referenční období 1981–2010. Výsledné hodnoty v tomto profilu jsou ovlivněny 
antropogenní činností. Další informace o odvození M-denních průtoků jsou dostupné na 
adrese http://voda.chmi.cz/opv/data/qm.html. 

4) N-leté průtoky jsou odvozeny za maximální období pozorování a dle nových poznatků 
může dojít k jejich změnám. 

5) N-leté průtoky a charakteristiky povodňové vlny jsou odvozeny na základě metodik 
ČHMÚ aktuálních k datu zpracování posudku a se zohledněním maximálního období 
pozorování ve vodoměrných stanicích na Divoké Orlici a jejích přítocích. Dle nových 
poznatků může dojít k jejich změnám. 

 
Součástí hydrologických dat získaných od ČHMÚ byla i řada průměrných denních průtoků 

za posledních 40 let pozorování v LGS Slatina nad Zdobnicí, tj. od roku 1975 do 2014. 

8.1.4.2 DÍLČÍ VYHODNOCENÍ DAT 

8.1.4.2.1 Extrémní pr ůtoky 

Dříve užívané metody extrapolace extrémních průtoků založené na postupném 
logaritmování podhodnocovaly velikost průtoků, a proto byla využita metoda užívaná v ČHMÚ. 
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Rozdělení kulminačních průtoků je značně asymetrické, proto lze využít logaritmicko-normální 
typ rozdělení.  

Užitím tříparametrického logaritmicko-normálního rozdělení průtoků bylo možné ze 
základního souboru N-letých průtoků uvedených v kapitole 8.1.4.1. extrapolovat hodnoty 
extrémních průtoků s dobou opakování 1000 a 10 000 let. Tříparametrické rozdělení pracuje 
krom střední hodnoty a směrodatné odchylky navíc s parametrem x0, který byl nejprve odhadnut 
a následně byla jeho hodnota vycizelována tak, aby došlo k co možná nejlepšímu proložení 
hodnot náhodné proměnné y a inverzní distribuční funkce normálního rozdělení u, respektive 
hodnotě korelačního koeficientu mezi těmito veličinami. Náhodnou proměnnou y popisuje 
následující rovnice. 
 

 � � log|� � �	| [1] 

kde y – náhodná proměnná, 
 x – proměnná s logaritmicko-normálním rozdělením (průtok), 

x0 – parametr tříparametrického logaritmicko-normálního rozdělení (ostatní parametry 
rozdělení jsou střední hodnota µ(y) a směrodatná odchylka σ(y)). 

 

Obr. 16 Proložení hodnot spojnicí trendu pro následnou extrapolaci 

 
 
V grafu výše je prezentováno proložení dat spojnicí trendu spolu s její rovnicí. Díky 

tomu bylo možné extrapolovat hodnoty y na základě známých hodnot u pro doby opakování 
1000 a 10 000 let. Výsledkem tohoto procesu bylo stanovení velikosti příslušných průtoků, které 
přehledně uvádí Tab. 23. 
 
Tab. 23 Extrapolované hodnoty průtoků s dobou opakování 1000 a 10 000 let 

N-leté průtoky QN [m3/s] 
1000 10 000 
162,9 281,6 

8.1.4.2.2 Syntetická řada 

Syntetická 500letá řada průtoků pro potřeby návrhu objemu nádrže byla vytvořena na 
základě řady průměrných měsíčních průtoků za období 40 let pozorování (1975–2014). Řada 
průměrných měsíčních průtoků byla odvozena z řady průměrných denních průtoků získaných 
od ČHMÚ. Délka této řady by mohla být teoreticky vetší, neboť doba pozorování ve vodoměrné 
stanici sahá až do roku 1945. Nutno však podotknout, že 40letá průtoková řada je dostatečně 

y = 2,551546E-02x + 8,947943E-01
R² = 9,999973E-01
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reprezentativní, jelikož již dokáže alespoň částečně postihnout dlouhodobý trend, který se 
v 500leté syntetické řadě jednoznačně promítne. Postup generování syntetické řady zahrnoval 
nejprve Box-Coxovu transformaci reálné průtokové řady tak, aby měla přibližně normální 
rozdělení. Před generováním syntetické řady se provádí její dekompozice na několik složek 
(sezónní, cyklická, reziduální), v tomto případě byla provedena desezonalizace odečtením 
měsíčních průměrů a podělením měsíčními směrodatnými odchylkami. Následně bylo lineárním 
autoregresním modelem Ar(1) vygenerováno 6 000 hodnot (tj. 500 x 12 měsíců). Hodnoty 
v autoregresním modelu závisí vždy na předcházející hodnotě a současné hodnotě náhodně 
odchylky (bílý šum). Dále byly k vygenerovaným hodnotám řady přičteny hodnoty sezónní 
složky, které vycházejí z výše uvedené desezonalizace. Konečně se pak aplikovala inverzní 
Box-Coxova transformace s koeficientem λ odhadnutým na začátku při transformaci reálných 
průtoků.  

Výslednou 500letou syntetickou řadu průměrných měsíčních průtoků spolu se 40letou 
řadou pozorovaných průtoků prezentuje následující obrázek níže. Aplikaci takto získané 
syntetické řady pro vodohospodářské řešení nádrže se věnuje kapitola 10.2. 
 
Obr. 17 Řada pozorovaných průměrných měsíčních průtoků a 500letá syntetická řada měsíčních průtoků 

 

8.1.4.2.3 Teoretické povod ňové vlny 

Jedním z hydrologických podkladů této studie jsou údaje o průběhu a objemu teoretických 
povodňových vln. Průběh povodňové vlny s dobou opakování 100 let je uveden v kapitole 
8.1.4.1. Hodnoty kulminačních průtoků návrhové a kontrolní povodňové vlny jsou stanoveny 
extrapolací ze souboru N-letých průtoků metodou užívanou v ČHMÚ. Zavedeme-li předpoklad, 
že rychlost stékání směrem k uzávěrovému profilu v malém úzkém sevřeném údolí pro deště 
doby opakování 100 a více let je relativně podobná, pak nebudeme daleko od pravdy, uvážíme-
li dobu kulminace pro tyto teoretické povodňové vlny stejnou. Pro účely tohoto stupně 
dokumentace jsou tedy teoretické povodňové vlny zjednodušeně odvozeny na základě poměrů 
kulminačních průtoků a doba kulminace je uvažována pro návrhovou i kontrolní povodeň stejná. 

V dalších stupních projektové dokumentace bude průběh vlny a hodnota jejího objemu 
vycizelována na základě zvláštní studie od ČHMÚ, kde se v případě kontrolní povodňové vlny 
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využije dvou nezávislých metod odvození. Povodňové vlny odvozené výše uvedeným 
způsobem by se neměly jak v průběhu, tak v objemu diametrálně lišit.  

Kulminační průtok povodňové vlny s dobou opakování 20 let odpovídá 47,8 m3/s a objem 
pak 3 396 000 m3. Doba opakování návrhové povodňové vlny je 1000 let, její kulminační průtok 
162,9 m3/s a objem 11 580 696 m3. Kontrolní povodňová vlna s dobou opakování 10 000 let má 
kulminační průtok 281,6 m3/s, objem pak 20 019 178 m3. Jejich průběh je pak patrný z grafu na 
obrázku níže. 

 
Obr. 18 Hydrogramy teoretických povodňových vln s dobou opakování 20, 100, 1000 a 10 000 let 

 

8.1.4.2.4 Minimální z ůstatkový pr ůtok 

8.1.4.2.4.1 Minimální z ůstatkový pr ůtok ve vodním toku 

Podklady pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku (MZP) byly zpracovány podle 
stávajícího metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) a podle návrhu 
nového metodického pokynu MŽP. 
 
Původní metodický pokyn  č. 9/1998 stanovuje hodnoty MZP podle Tab. 24. 
 
Tab. 24 Směrné hodnoty MZP 

průtok Q 355d minimální z ůstatkový pr ůtok (Q z) 

menší než 0,05 m3/s Q330d 

0,05 - 0,5 m3/s (Q330d + Q355d) · 0,5 

0,51 - 5,0 m3/s Q355d 

větší než 5,0 m3/s (Q355d + Q364d) · 0,5 

 
V profilu přehrady Pěčín jsou průtoky  Q355d  = 0,160 m3/s, Q330d = 0,234 m3/s (viz data ČHMÚ 
v kap. 8.1.4.1. 
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Qz = (Q330d + Q355d) · 0,5 = 0,197 m3/s  

 
Nová metodika pro stanovení minimálních pr ůtoků je připravována ve VÚV T. G. M., v.v.i. 
Zadání projektu od MŽP zahrnovalo následující požadavky:  

1. Regionalizace  – rozdělení ČR na oblasti, které budou mít odlišnou metodu stanovení 
MZP  

2. Sezonalita  – hodnota MZP bude proměnná v roce, aby lépe vystihla přirozený vodní 
režim 

3. Využití hodnot m-denních pr ůtoků pro stanovení MZP, m-denní průtoky stanoveny pro 
období 1981-2010 dle nového katastru ČHMÚ (nově ovlivněné a neovlivněné m-denní Q) 

4. E - flows (ekologický pr ůtok) a jejich spojitost s hodnotami MZP (Evropská komise – 
posoudit vztah MZP a E-flows - plány povodí) 

Současný návrh, zatím neschválený, používá regionální rozdělení ČR do 4 kategorií podle K99 

K99=Q99%/Qa, 

kde Q99% je průměrný denní průtok s pravděpodobností překročení 99 % a Qa je průměrný 
dlouhodobý průtok. 
Rozlišuje hlavní sezónu a jarní sezónu, viz Tab. 25. 
 
Tab. 25 Nový postup stanovení hodnot MZP 

Kategorie  K99 
Hlavní sezóna  Jarní sezóna  

období  Qz období  Qz 

1 >0,18 květen–leden 0,65 x Q330d 
0,85

 únor–duben 0,85 x Q330d 
0,85

 

2 0,15–0,18 červen–únor  0,8 x Q330d 
0,85

 březen–květen Q330d 
0,85

 

3 0,1–0,15 květen–leden 0,85 x Q330d
0,85

 únor–duben Q330d
0,85

 

4 <0,1 květen–leden 0,9 x Q330d
0,85

 únor–duben Q330d
0,85

 
Hodnoty Q330d jsou v m3/s. Pro Q330d < 1 m3/s,  Qz = příslušný koeficient (Q 330d 0,85)1,09   
 
Povodí Zdobnice spadá do kategorie č. 2. 

Q330d = 0,234 m3/s 

Pro období od června po únor Q z = 0,8 ·(Q330d
0,85)1,09 

Qz = 0,208 m3/s 

Pro období od b řezna po kv ěten Q z = (Q330d
0,85)1,09 

Qz = 0,260 m3/s 

8.1.4.2.4.2 Minimální z ůstatkový pr ůtok pro nádrže 

V nově navrhované metodice je MZP stanoven takto: „Pro vodní díla sloužící ke vzdouvání 
nebo akumulaci vod spadající do kategorie I, II a III dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. se stanoví 
minimální zůstatkový průtok na základě vodohospodářského řešení vodního díla, přičemž 
minimální zůstatkový průtok takto stanovený nepodkročí 10 % Qa,“. 

Pro nádrž Pěčín Qa = 1,0 m3/s. 

Qz = 0,1 m3/s 
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8.1.4.2.4.3 Shrnutí MZP 

Výše uvedené výpočty vycházejí z m-denních průtoků v profilu přehrady Pěčín, a to jednak 
přístupem podle původní metodiky, jednak podle nové metodiky. Nová metodika stanovuje 
hodnoty minimálního zůstatkového průtoku buď ve vodním toku (kap. 8.1.4.2.4.1), nebo je 
určuje pro nádrže (kap. 8.1.4.2.4.2). Jednotlivé hodnoty MZP jsou patrné z následující Tab. 26. 
Jako finální hodnota použitá pro další výpočty v rámci této studie byla zvolena hodnota podle 
nové metodiky stanovení MZP ve vodním toku. Takto stanovený MZP je dokonce vyšší než 
podle původní metodiky. 
 
Tab. 26 Přehledná tabulka MZP podle původní a návrhu nové metodiky v profilu vodního díla 

Podle p ůvodní metodiky 
Minimální zůstatkový průtok Qz = 0,197 m3/s 

Podle návrhu nové metodiky 
Pro období od června po únor Qz = 0,208 m3/s 
Pro období od března po květen Qz = 0,260 m3/s 
Pro nádrž  Qz = 0,100 m3/s 
Pozn. Pro výpočty byl použit podklad [18]. 

8.1.4.2.5 Neškodný odtok 

Problematice stanovení a velikosti neškodného odtoku z nádrže, jehož hodnota činí 
11,8 m3/s se podrobně věnuje kapitola 7.2.3.4. 

8.1.4.3 VALIDITA DAT A NÁVRH NA ZVÝŠENÍ ÚROVN Ě MĚŘENÍ 

Základní hydrologická data vycházejí z pozorování v LGS Slatina nad Zdobnicí. Tato 
limnigrafická stanice se nachází na ř. km 11,5 vodního toku Zdobnice. Doba měření na tomto 
profilu sahá až do roku 1945. Vyhodnocení N-letých průtoků je provedeno z celé řady 
pozorování, zatímco m-denní průtoky jsou vyhodnoceny z období 1981–2010. Ačkoli by mohly 
být m-denní průtoky vyhodnoceny z údajů za celou dobu pozorování, není tomu tak z důvodu 
lepší reprezentativnosti referenčního období, které je blíže současnému hydrologickému režimu 
vodního toku.  

Hydrologická data jsou zařazena do třídy přesnosti II., jelikož jsou odvozena pro jiný než 
pozorovaný profil. Orientační hodnoty střední kvadratické chyby v procentech přehledně udává 
Tab. 27. V případě N-letých průtoků s dobou opakování 20 až 100 let činí odborný odhad 
hodnoty této chyby 30 %. Chyby jsou (krom dlouhodobého průměrného průtoku) rozděleny 
asymetricky, takže rozmezí chyb stejné pravděpodobnosti je menší pro podhodnocení a větší 
pro nadhodnocení, přičemž asymetrie se významně zvětšuje s velikostí střední kvadratické 
chyby.  

Vzhledem k tomu, že hydrologická data vycházejí z pozorování limnigrafické stanice 
nacházející se pod soutokem vodního toku Zdobnice s jejím významným levostranným 
přítokem Říčka a v současnosti se nad tímto soutokem nenachází měrný profil, bylo by žádoucí 
takový vybudovat. Nový pozorovací profil na Zdobnici umístěný nad soutokem v blízkosti profilu 
hráze by přinesl zpřesnění údajů o rozdělení průtoků mezi povodími Zdobnice a Říčky nad 
jejich soutokem. Hlavní snahou by mělo být vybudování takového pozorovacího profilu 
v nejbližší budoucnosti, aby bylo dosáhnuto co nejdelší doby pozorování. Dostatečně dlouhé 
pozorování v novém profilu povede ke zpřesnění hydrologických údajů a jejich případnému 
zařazení do třídy přesnosti I. A nižším hodnotám středních kvadratických chyb. 
 
Tab. 27 Zatřídění hydrologických údajů 

Třída Orienta ční charakteristika 
Orienta ční hodnoty st řední kvadratické chyby v %  

Qa Q30d-Q300d Q330d-Q364d Q1-Q10 Q20-Q100 
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II 

Hydrologické údaje zpracované na 
základě dlouhodobých pozorování, která 
svojí délkou nebo kvalitou nevyhovují 
třídě I. Hydrologické údaje odvozené pro 
jiný profil na témže toku, pokud to 
připouští charakter odvozované veličiny, 
charakter vodního toku, délka a kvalita 
pozorování aj. 

12 15 30 20 30 

 
Součástí hydrologických dat získaných od ČHMÚ byla i řada průměrných denních průtoků 

za posledních 40 let pozorování v LGS Slatina nad Zdobnicí, tj. od roku 1975 do 2014. Tuto 
řadu lze prodloužit a vytvořit tak delší základ pro generování syntetické řady průtoků pro návrh 
optimálního objemu nádrže. Čtyřicetiletá řada je však již dostatečně reprezentativní, jelikož 
dokáže alespoň částečně postihnout dlouhodobý trend, který se v syntetické řadě jednoznačně 
promítne. 

Extrémní průtoky s dobou opakování 1000 a 10000 let jsou získány extrapolací využitím 
postupů ČHMÚ. Dříve používané metody postupného logaritmování vykazovaly průtoky 
částečně podhodnocené. Způsob extrapolace průtoků logaritmicko-normálního rozdělení 
prezentuje kapitola 8.1.4.2.1. 

8.1.4.4 PROGNÓZA VLIVU VÝSTAVBY VD NA HYDROLOGICKÝ REŽIM  

Lze předpokládat, že se vliv VD na hydrologický režim projeví změnou průtoků v celé délce 
toku Zdobnice až po její ústí do Divoké Orlice. VD bude mít vliv na splaveninový režim toku, na 
stávající ekosystémy níže na toku a odebraná voda z nádrže bude v určitém množství chybět 
níže na toku v průběhu celého roku. Radikální změna nastane ve velmi krátkém úseku od 
přehrady po soutok Zdobnice s Říčkou. Povodí Říčky nad Zdobnicí není podstatně menší než 
povodí Zdobnice po VD Pěčín a obě povodí mají podobný charakter, viz Tab. 28. Téměř 
polovina odtoku v profilu pod soutokem Zdobnice a Říčky bude po uvedení VD Pěčín do 
provozu odpovídat přirozenému režimu, zbývající část bude manipulacemi VD ovlivněna. 
S narůstající plochou povodí se však bude v relativním měřítku vliv manipulací zmenšovat, 
neboť průměrný průtok se od soutoku Zdobnice a Říčky po ústí Zdobnice do Divoké Orlice 
zvětšuje o cca 30 %. 
 

Tab. 28 Charakter povodí Zdobnice a Říčky 

profil tok plocha povodí 
km 2 

nadmo řská výška 
m n. m. 

hráz nádrže Pěčín Zdobnice 38,22 455 

ústí do Zdobnice Říčka 33,54 446 

stanice Slatina 0270 Zdobnice 84,16 396 

ústí Zdobnice do Divoké Orlice Zdobnice 124,53 285 
 

Vzhledem k obdobnému charakteru povodí Zdobnice a Říčky lze předpokládat, že 
v případě nižších N-letých průtoků, které mají přirozené korytotvorné schopnosti, bude ovlivnění 
menší, neboť obdobná srážková epizoda v povodí Říčky může zajistit tyto průtoky bez nutnosti 
dotace z povodí Zdobnice k profilu hráze VD Pěčín. Zvýšené průtoky v rámci Zdobnice nad 
vodním dílem budou zejména doplňovat zásobní prostor nádrže, případně plnit ochranný 
prostor nádrže a až poté dojde k vyrovnání přítoku a odtoku do/z nádrže.  

V případě m-denních průtoků dojde k největšímu negativnímu ovlivnění hydrologického 
režimu na velmi krátkém úseku pod hrází přehrady k soutoku Zdobnice s Říčkou. Zde se 
nejvíce promítne celkově snížená dotace toku Zdobnice při doplňování zásobního prostoru 
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nádrže. Tento vliv se však pod soutokem sníží na polovinu a dále se bude zvolna snižovat se 
zvětšujícím se mezipovodím k danému profilu.  

Pro korektní posouzení vlivu výstavby vodního díla na hydrologický režim bude v dalších 
krocích projekční přípravy podstatné konkretizování vodohospodářského řešení nádrže, 
zejména velikosti odběru pro vodárenské zásobování, velikost minimálního zůstatkového 
průtoku a míra využití VD pro ochranu před povodněmi. Energetické využití bude doporučeno 
pouze sekundárně s využitím stálého odtoku pod VD. Poté bude možné vliv VD vyjádřit 
konkrétní změnou m-denních průtoků ve zvoleném profilu (profilech) a v návaznosti hledat 
optimální nastavení režimu nádrže se snahou o minimalizaci ovlivnění stávajícího 
hydrologického režimu. Posouzení propagace zmenšení N-letých průtoků od nádrže po ústí 
Zdobnice do Divoké Orlice vyžaduje v další projekční přípravě rovněž samostatnou studii. 

8.2 HOSPODÁŘSKÉ, URBANISTICKÉ A KULTURNÍ POM ĚRY 

Zájmové území přehradní nádrže Pěčín se nachází v údolí toku Zdobnice mezi výše 
položenými obcemi Bělá a Nebeská Rybná. Dle správního členění spadá uvažovaná lokalita do 
Královehradeckého kraje, okres Rychnov nad Kněžnou a obce s rozšířenou působností 
Rychnov nad Kněžnou. Zájmová lokalita se nachází mezi katastrálním územím Bělá u Liberka 
(682501) a Nebeská Rybná (701777), částečně pak zasahuje i do katastrálního území 
Souvlastní (792632). V případě variantního řešení nádrže s kótou maximální hladiny 
525 m n. m. zasahuje vzdutí nádrže rovněž částečně do katastrálního území Kunčina Ves 
u Zdobnice (792624). 

Lokalizace území přehradní nádrže v rámci katastrálních území je patrná z výkresové 
přílohy dokumentace C.2 Přehledná situace katastrálních území. 

8.2.1 OSÍDLENÍ 

Povodí uvažované nádrže zasahuje části správních území celkem 5 obcí. Jsou to obce 
Říčky v Orlických horách, Zdobnice, Deštné v Orlických horách, Liberk a město Rokytnice 
v Orlických horách. Rozmístění veškeré zástavby v povodí Zdobnice je převážně rozptýlené, 
nejvíce se domy koncentrují ve střední části povodí přímo podél hlavního přítoku do nádrže. 
Celkový počet obyvatel žijících v rámci povodí záměru VD Pěčín je cca 471. 

Objekt přehradní nádrže je situován na rozhraní správního území obce Liberk (k.ú. Bělá 
u Liberka), dále správního území města Rokytnice v Orlických horách (k.ú. Nebeská Rybná) 
a na severním okraji zasahuje na území obce Zdobnice (k.ú. Souvlastní). Zájmové území 
neprochází žádnou obcí či městem. Nachází se zde pouze několik osamocených bytových 
a rekreačních jednotek v části obce Zdobnice zvané Souvlastní. Údolí vodního toku a přilehlého 
okolí zájmového území je převážně lesnatého charakteru. 

Grafické znázornění povodí navrhovaného vodního díla VD Pěčín na podkladu správních 
území obcí viz výkresová příloha dokumentace C.3 Přehledná situace územních celků.  

8.2.1.1 OBJEKTY DOTČENÉ VÝSTAVBOU VODNÍHO DÍLA 

V předpokládané ploše maximální zátopy přehradní nádrže se v současné době nachází 
několik objektů pro bydlení, objektů k rekreaci a ploch zbořenišť náležící dle katastrálního území 
pod obce Zdobnice, Liberk a město Rokytnice v Orlických horách. Většina objektů je situována 
na severním okraji lokality na konci předpokládaného vzdutí nádrže. Jedná se zde o osadu 
patřící k místní části Souvlastní spadající do správního území obce Zdobnice. Osada se 
nachází na křižovatce komunikace III/31011 (spojení místní části Souvlastní a silnice 310) 
a komunikace II/310 (Olešnice v Orlických horách – Letohrad). Jeden objekt pro rodinnou 
rekreaci a 3 chatky v areálu jsou dále situovány prakticky ve středu zátopy s napojením na 
křižující komunikaci III/31012 (spojení silnic 310 a 318 přes obec Bělá). 

Při maximální hladině na kótě 515 m n. m. bude dotčeno celkem 25 objektů. Jedná se o 13 
objektů pro bydlení (rekreaci) a dalších 12 objektů typu zemědělská stavba, stodola, garáž, 
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zahradní domek, kůlna. V případě variantního řešení maximální hladiny na kótě 525 m n. m. 
bude dotčeno celkem 28 objektů. Všechny tři dotčené objekty jsou charakteru pro bydlení, 
tzn. bude dotčeno celkem 16 objektů pro bydlení (rekreaci) a 12 objektů ostatních viz výše. 

Do vzdálenosti 100 m od maximální hladiny 515 m n. m. se nachází dalších 7 objektů pro 
bydlení, resp. rekreaci. Při variantním řešení maximální hladiny na kótě 525 m n. m. se jedná 
jen o 6 objektů, neboť objekt p.p.č. st. 142, k.ú. Bělá u Liberka, je z důvodu velké blízkosti 
maximální hladině uvažován k odstranění. Uvedené objekty leží především v jižní části 
zájmového území po obou stranách zátopy v místních částech Popelov a Zadní Ochoz. 
Vzhledem k situování objektů nad pásmem lesa a prakticky již v náhorní plošině nad údolím, lze 
předpokládat, že nebudou začleněny do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje. Je však 
velmi pravděpodobné jejich začlenění v pásmu ochrany II. stupně vodního zdroje. 
 
Tab. 29 Objekty ležící v ploše budoucí zátopy při maximální hladině na kótě  515 m n. m. na základě 
podkladu ČÚZK k 30. 10. 2015 

Katastrální 
území 

Parcela 
číslo 

Stavba Počet 
objekt ů 

pro 
bydlení 

Vlastník Poznámka 
Počet 

objekt ů 
celkem 

č.p. / 
č.e. popis 

Souvlastní st. 1 č.p. 38 objekt k bydlení 1 Mader Tomáš 

objekt k bydlení + 
2 objekty možné 
k bydlení + 1 další 
objekt 

4 

Souvlastní  st. 115 č.p. 80 rodinný dům 1 Mader Tomáš rodinný dům 1 

Souvlastní  st. 4 --- zemědělská 
stavba 1 Mader Tomáš zemědělská stavba 1 

Souvlastní  st. 5 č.p. 39 objekt k bydlení 1 
SJM Novák 
František 
a Nováková Miluše 

objekt k bydlení + 
1 další objekt + 
autobusová 
zastávka 

3 

Souvlastní  st. 132 --- 
stavba 
technického 
vybavení 

0 
SJM Novák 
František 
a Nováková Miluše 

stavba technického 
vybavení 1 

Nebeská 
Rybná  st. 186/3 č.p. 115 objekt k bydlení 1 

SJM Šíba Daniel 
a Šíbová Jiřina 
Mgr. 

objekt k bydlení  1 

Nebeská 
Rybná  

st. 188 č.p. 114 objekt k bydlení 1 

SJM Placák 
Vladimír Ing. 
a Plácková 
Vladimíra 

objekt k bydlení  1 

Nebeská 
Rybná  st. 339 --- 

bez způsobu 
využití 1 Zahradník Jiří 

rozestavěná 
budova + 1 další 
objekt 

2 

Nebeská 
Rybná  5460 --- --- 1 

SJM Šlechta 
Vladimír JUDr. 
a Šlechtová Alena 

v katastru zatím 
chybí zápis 
o budově 

1 

Nebeská 
Rybná  st. 303 č.p. 171 objekt k bydlení 1 Jedličková Emma objekt k bydlení 1 

Bělá 
u Liberka st. 173 č.e. 7 

stavba pro 
rodinnou 
rekreaci 

1 
Anděl Bronislav 
Ing. 

stavba pro rodinnou 
rekreaci + 3 chatky 
+ 1 další objekt 

5 

Bělá 
u Liberka st. 80 zbořeniště 0 Anděl Bronislav 

Ing. 

druh pozemku - 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

0 

Bělá 
u Liberka st. 78 zbořeniště 0 Anděl Bronislav 

Ing. 

druh pozemku - 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

0 

Bělá 
u Liberka st. 75 zbořeniště 0 Anděl Bronislav 

Ing. 

druh pozemku - 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

0 

Nebeská 
Rybná  st. 231 č.p. 28 objekt k bydlení 1 Plášil Jan Ing. objekt k bydlení 1 
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Katastrální 
území 

Parcela 
číslo 

Stavba Počet 
objekt ů 

pro 
bydlení 

Vlastník Poznámka 
Počet 

objekt ů 
celkem 

č.p. / 
č.e. popis 

Nebeská 
Rybná  st. 294 č.p. 34 objekt k bydlení 1 Krobotová Ivanka 

objekt k bydlení 
(leží v těsné 
blízkosti zátopy) + 
další objekt 

2 

Bělá 
u Liberka st. 134 č.e. 2 

stavba pro 
rodinnou 
rekreaci 

1 Zahradníková 
Renata 

stavba pro rodinnou 
rekreaci 1 

 
Vysvětlivky: Další objekt = objekt typu zemědělská stavba, stodola, garáž, zahradní domek, kůlna apod. 

 
Tab. 30 Objekty ležící pouze v ploše budoucí zátopy při maximální hladině na kótě  525 m n. m. nebo v její 
přímé blízkosti na základě podkladu ČÚZK k 30. 10. 2015 

Katastrální 
území 

Parcela 
číslo 

Stavba Počet 
objekt ů 

pro 
bydlení 

Vlastník Poznámka 
Počet 

objekt ů 
celkem č.p. / 

č.e. popis 

Kunčina 
Ves u 

Zdobnice 
st. 1 zbořeniště 0 ČR, Lesy České 

republiky, s.p.  

druh pozemku - 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

0 

Kunčina 
Ves u 

Zdobnice 
st. 134 č.e. 4 

stavba pro 
rodinnou 
rekreaci 

1 Stejskal Pavel stavba pro rodinnou 
rekreaci 

1 

Souvlastní  st. 125 č.p. 40 objekt k bydlení 1 

SJM Duška 
František MUDr. a 

Dušková Irena 
MUDr. 

objekt k bydlení 1 

Bělá 
u Liberka 

st. 142 č.e. 10 
stavba pro 
rodinnou 
rekreaci 

1 
SJM Hošek Jiří a 
Votkeová Pavlína 

vzdálenost od 
Hmax  15 m 

1 

 
Tab. 31 Objekty ležící v ploše do vzdálenosti 100 m od maximální hladiny na kótě 515 m n. m. na základě 
podkladu ČÚZK k 30. 10. 2015 

Katastrální 
území 

Parcela 
číslo 

Stavba Počet 
objekt ů 

pro 
bydlení 

Vlastník Poznámka 
Počet 

objekt ů 
celkem 

č.p. / 
č.e. popis 

Bělá 
u Liberka st. 134 č.e. 4 

stavba pro 
rodinnou 
rekreaci 

1 Skácelová Věra 
vzdálenost od 
Hmax cca 100 m 1 

Bělá 
u Liberka st. 138 č.e. 9 

stavba pro 
rodinnou 
rekreaci 

1 
Horal, akciová 
společnost 

vzdálenost od 
Hmax cca 100 m 1 

Bělá 
u Liberka 3457 --- --- --- 

ČR, Státní 
pozemkový úřad 

druh pozemku - 
ostatní plocha, je 
situovaný 1 objekt, 
vzdálenost od 
Hmax cca 70 m 

1 

Bělá 
u Liberka 

st. 142 č.e. 10 
stavba pro 
rodinnou 
rekreaci 

1 
SJM Hošek Jiří 
a Votkeová Pavlína 

vzdálenost od 
Hmax cca 50 m 

1 

Nebeská 
Rybná  st. 235/2 č.p. 24 objekt k bydlení 1 

Patočka Pavel 
Patočka Tomáš 

vzdálenost od 
Hmax cca 100 m 1 

Nebeská 
Rybná  st. 236/1 č.p. 23 objekt k bydlení 2 

Strnad Pavel 
Walter Jiří 

vzdálenost od 
Hmax cca 100 m 2 
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Poloha výše uvedených dotčených objektů včetně předběžného návrhu linie ochranného 
pásma I. stupně vodního zdroje je patrná z výkresové přílohy dokumentace C.7 Situace objektů 
v ploše zátopy s vyznačením I. OPVZ. 

8.2.1.2 VAZBA NA ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

8.2.1.2.1 Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje (ZÚR KHK) byly vydány opatřením 
obecné povahy na zasedání zastupitelstva kraje č. 22/2011 konaného dne 8. září 2011 v Hradci 
Králové a nabyly účinnosti 16. listopadu 2011. 

 
Z hlediska souladu studie proveditelnosti navrhovaného opatření lze konstatovat, že je 

zjevně ve shodě s níže uvedenými odstavci Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje: 
Z výše uvedeného je patrné, že navrhované vodní dílo Pěčín, má stejné cíle jako některé 

zásady stanovené v rámci Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Jedná se 
převážně o:  

- zajištění zásobování pitnou vodou, 
- preventivní ochrana území a obyvatelstva před záplavami. 
Z hlediska dalších zájmů v území v rámci koncepce územního rozvoje Královehradeckého 

kraje však může navrhované opatření určitým způsobem přicházet do střetu např. s ochranou 
přírody, krajinným rázem, územním systémem ekologické stability. 

Z hlediska souvislostí s navrhovaným opatřením, Generelem území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území (Generel LAPV) lze uvést 
odstavce z Odůvodnění Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje: 

Kapitola a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (neregionálních) 
vztahů, včetně vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, podkapitola Koridory 
a plochy dopravní infrastruktury – vodní hospodářství: 

- Územní ochrana ploch morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci 
povrchových vod – LAPV (dle PÚR ČR – odst. 167) je v dohodě s příslušným dotčeným 
orgánem ošetřena formou stanovení limitů vyžití území v lokalitách Vlčinec na Metuji, 
Pěčín na Zdobnici , Skuhrov na Bělé, Kounov na Dědině, Šárovcova Lhota na 
Chotečském potoce, Hořice na Bystřici. Toto řešení je zvoleno, protože dosud nebyl 
naplněn úkol stanovený PÚR ČR pro ministerstva, a to pořídit generel území 
chráněných pro akumulaci povrchových vod včetně základních zásad využití těchto 
území. 

Kapitola h) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ohledně kapitoly d) Zpřesnění 
vymezení ploch a koridorů vymezených v politice rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, ovlivňující území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, podkapitola 
Vodohospodářství: 

- Ad 12) Lokality pro akumulaci povrchových vod - V rámci ZÚR jsou lokality 
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod řešeny 
jako limit využití území, včetně zákresu do koordinačního výkresu. Jejich seznam byl 
v rámci dohodovacího řízení během procesu společného jednání s dotčenými orgány 
k návrhu ZÚR předán Ministerstvem zemědělství a v rámci druhého společného jednání 
s dotčenými orgány k návrhu ZÚR byl tímto dotčeným orgánem potvrzen. Stalo se tak 
ještě před dokončením Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod 
a jeho předáním do připomínkového řízení. Po pořízení Generelu území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod budou tyto lokality řešeny v rámci aktualizace ZÚR jako 
územní rezervy, a to v rozsahu vyplývajícím z tohoto pořízeného a projednaného 
Generelu. 

 
Na ZÚR KHK nejnověji navazuje Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje 

Královehradeckého kraje (Zpráva) v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014), která byla 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  82 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

vydána na zasedání zastupitelstva kraje č. 15/2014 konaného dne 23. června 2014 v Hradci 
Králové. Zpráva obsahuje jak obecné požadavky na aktualizaci ZÚR KHK, tak i požadavky 
konkrétní. Zpracovatelem Zprávy je Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor územního 
plánování a stavebního řádu. 

Z hlediska požadavků a aktualizací v souvislosti s Generelem LAPV a navrhovaného 
opatření lze uvést odstavce z výše uvedené Zprávy: 

Kapitola A.) Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK včetně vyhodnocení změn podmínek, na 
základě kterých byly ZÚR KHK vydány (§5 odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, podkapitola 
3.4) plochy a koridory vymezené v PÚR ČR a plochy a koridory nadmístního významu, včetně 
územního systému ekologické stability - protipovodňová ochrana, vodní hospodářství: 

- Po vydání ZÚR KHK bylo dokončeno pořízení Generelu LAPV. V tomto generelu bylo 
vymezeno 5 lokalit – jednou z nich je lokalita VD Pěčín na vodním toku Zdobnice. 

- Na podkladě dokumentu Generelu LAPV je požadavek na aktualizaci vymezit územní 
rezervy pro tuto lokalitu na území KHK a vypustit stávající lokality z limitů využití území. 

Kapitola B.) Problémy k řešení v ZÚR KHK vyplývající z územně analytických plánů 
Královehradeckého kraje, podkapitola 1) Voda a vodní režim: 

- Vytvářet podmínky pro prověřování řešení lokalit pro akumulaci povrchových vod dle 
Generelu LAPV v územně plánovacích dokumentací. 

8.2.1.2.2 Územní plány obcí s rozší řenou p ůsobností 

Zájmová lokalita spadá do správního území obce s rozšířenou působností Rychnov nad 
Kněžnou. ÚAP zpracoval Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP – úřad 
územního plánování. Datum poslední aktualizace je prosinec 2014 

Dotčená obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou má zpracované územně 
analytické podklady, které byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. Tyto podklady jsou dostupné na internetových stránkách MěÚ 
Rychnov nad Kněžnou. 
 

Z celkové analýzy získaných ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou je patrné následující. 
V rámci analýzy civilizačních, kulturních a přírodních hodnot území, že: 

- danou oblastí vede několik pozemních komunikací II. a III. třídy,  
- příčně středem zájmového území je vedeno nadzemní vedení VN 35 kV, v severní části 

území (konec uvažované zátopy) je situováno nadzemní telekomunikační vedení, 
- v oblasti se nachází rozsáhlé plochy lesů, v širším okolí zájmového území leží 

zemědělská půda 2. třídy ochrany, 
- téměř celé zájmové území spadá do evropsky významné lokality – Natura 2000 

(Zdobnice – Říčka), nachází se zde i hranice území CHOPAV Orlické hory 
a Východočeská křída, 

- v některých úsecích podél vodního toku se jedná o místa krajinného rázu 
 

V rámci analýzy limitů využití území, že: 
- do zájmového území zasahuje několik zón ochrany CHKO Orlických hor – v jižní části 

území se vyskytuje I. zóna ochrany CHKO, směrem od centrální části zájmového území 
až po severní okraj podél levého břehu vodního toku Zdobnice se vyskytuje II. zóna 
ochrany CHKO, 

- přes celé zájmové území vede ochranné pásmo radiových směrových spojů,  
- v jižní části zájmového území na katastrálním území Bělá u Liberka se na pravém 

břehu vodního toku nachází sesuvná území, 
- podél celého úseku vodního toku a v jeho okolí se nachází prvky ÚSES (rozlehlé 

regionální biocentrum, v menší míře výskytu též biocentra lokální a neregionální, 
především v severní části území, 
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- v centrální části zájmového území se vyskytuje malé ložisko nerostných surovin 
a poddolovaná území z dřívějších hornických aktivit 

 
Obr. 19 Výřez výkresu limitů využití zájmové lokality, fialově vymezeno ochranné pásmo radiových 
a směrových spojů 

 

 
V rámci analýzy záměrů na provedení změn v území, že: 

- v zájmovém území se počítá se záměry investic v oboru vodního hospodářství, 
- celá oblast je vyhrazena pro veřejně prospěšné zájmy. 

 
V rámci analýzy problémů, střetů a ohrožení území, že: 

- zájmové území je ve vzájemném střetu se záměrem na provedení změn v území 
v podobě výstavby ČOV pro obec Zdobnice (PZ4), 

- v severní části zájmového území se nachází geologické riziko plošné radonové 
anomálie,  

- napříč zájmovým územím vede podélně ochranné pásmo elektrizační soustavy, 
- zájmové území mírně zasahuje v severní části do území významných krajinných prvků 

(lesy ochranné, hospodářské a zvláštního určení), 
- na celém zájmovém území se elementárně nachází vymezené plochy pro veřejně 

prospěšné stavby a opatření ve vydaných územních plánech obcí. 
 

VD Pěčín 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  84 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

Obr. 20 Výřez výkresu střetů a ohrožení území v zájmové lokalitě 

 
 

8.2.1.2.3 Územní a regula ční plány obcí  

Zájmové území spadá do správního území obce Liberk, Rokytnice v Orlických horách 
a Zdobnice. 

8.2.1.2.3.1 Liberk 

Aktuální územní plán obce je zpracován z března 2011. Zájmové území prochází jižní částí 
správního území Liberk. Lokalita se táhne přibližně od křížení komunikací II. třídy č. 310 a č. 
318 v místní oblasti Sobina až téměř po soutok vodních toků Zdobnice a Říčky v místní oblasti 
Ochoz. Zájmová oblast vede podél vodního toku Zdobnice, který tvoří hranici katastrálních 
území s ostatními dotčenými obcemi. 

Plochy stávajícího stavu:  Západní hranice zájmového území tvoří plocha vodního toku. 
V užším okolí říčního údolí se rozprostírají rozsáhlé lesní plochy s minimální plochou zástavby. 
Ojedinělé plochy bydlení venkovského typu se nachází v místní oblasti Sobina a v místní oblasti 
Popelov mezi údolním ohybem řeky a komunikací III. třídy č. 31012. Na okraji zájmového území 
v místní části Ochoz se též nalézají ojedinělé plochy bydlení venkovského typu, navíc se zde 
vyskytuje sesuvná oblast. V širším okolí, západně směrem od vodního toku za hranicemi lesů, 
nalezneme převážně plochy zemědělské (v podobě luk a pastvin), v menší míře zastoupení pak 
plochy lesní a plochy bydlení (obec Bělá a Rampuše). V centrální části se nachází lokální 
biocentrum. S regionálním biocentrem v jižní části je spojuje funkční nadregionální biokoridor. 
V širším okolí u obce Bělá vedou další funkční biokoridory, avšak lokálního významu. Téměř 
celá oblast podél území vodního toku a přilehlého okolí spadá do evropsky významné lokality 
NATURA 2000. Jižní část úseku vodního toku a okolí se nalézá v CHKO Orlických hor. 

Návrhové plochy: V celé oblasti zájmového území se nenachází žádné návrhové plochy. 
V širším okolí v blízkosti zájmového území (v obcích Bělá a Rampuše) jsou ve větší míře 
vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení venkovského typu a v rodinných domech. V obci 
Bělá, na východním okraji obce, je vymezena plocha občanského vybavení v oblasti sportu. 

Plochy rezerv:  V územním plánu v zájmovém území se nenacházejí žádné plochy rezerv. 
 

VD Pěčín 
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Obr. 21 Výřez hlavního výkresu ÚP obce Liberk s vyznačením zájmové lokality 

 

8.2.1.2.3.2 Zdobnice 

Aktuální územní plán obce je zpracován v červenci 2009. V únoru roku 2011 byla 
vypracována změna č. 1 ÚP. Tato se nedotýká zájmového území. V obci Kunčina Ves se 
upravuje změna využití plochy smíšené nezastavěného území na zastavitelné plochy smíšené 
obytné. 

Zájmové území zasahuje malou plochou do jižní části správního území Zdobnice, 
konkrétněji do katastrálního území Souvlastní. Oblast zájmu se nachází v místech budoucí 
plochy zátopy, která je uvažována podél vodního toku Zdobnice a silnice č. II/310 v místě 
rovného úseku toku za obloukem o velkém poloměru až po katastrální hranice Nebeské Rybné.  

Plochy stávajícího stavu:  Podél celého dotčeného úseku zájmového území se nachází 
plocha dopravní infrastruktury, plocha vodního toku a koridor technické infrastruktury. U ploch 
dopravní infrastruktury se jednotkově vyskytují zastavěné plochy smíšeně obytného 
a hromadně rekreačního charakteru, především u katastrálních hranic Nebeské Rybné. V užším 
okolí těchto ploch se nachází plochy převážně lesního charakteru, v menší míře zastoupení 
můžeme nalézt i plochy smíšené přírodní a plochy krajinné zeleně. V širším okolí za hranicemi 
lesů se objevují převážně plochy smíšené, krajinné zeleně a plochy roztroušené, smíšeně 
obytné zástavby. Napříč těmito plochami prochází nadzemní vedení elektrické energie. Po obou 
březích vodního toku vede nadregionální biokoridor spojující lokální biocentra U mostu a Pod 

VD Pěčín 
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Kovárnou. Na levém břehu směrem od soutoku s levobřežním bezejmenným přítokem vede 
lokální biokoridor podél malého vodního toku procházející zčásti lesními porosty. 

Návrhové plochy: V celé oblasti zájmového území se nenachází žádné návrhové plochy. 
V širším okolí v obci Souvlastní jsou evidovány plochy pro budoucí zástavbu. Zastavitelné 
plochy se týkají bydlení, hromadné rekreace a občanského vybavení v oblasti sportu. 

Plochy rezerv:  V územním plánu byla vymezena územní rezerva pro vodní nádrž Pěčín. 
Jiné plochy rezerv nebyly stanoveny. 
 
Obr. 22 Výřez hlavního výkresu ÚP obce Zdobnice s vyznačením zájmové lokality 

 
 

8.2.1.2.3.3 Rokytnice v Orlických horách 

Aktuální územní plán obce je zpracován z března 2014. Zpracováním územního plánu se 
zrušil dřívější ÚPSÚ Rokytnice v Orlických horách včetně jeho Změny č. 1 z roku 2007. 
Zájmové území prochází západní částí správního území Rokytnice v Orlických horách, přesněji 
západní částí katastrálního území obce Nebeská Rybná. V nejsevernějším místě začíná 
křížením silnice II. třídy č. 310 a místní pozemní komunikace vedoucí do obce Souvlastní. 
Zájmová oblast vede dále jižně podél vodního toku Zdobnice, který tvoří hranici katastrálních 
území s obcí Bělá u Liberka. V nejjižnější oblasti končí v úzkém profilu údolí v místní části 
Přední Ochoz, několik set metrů před soutokem toků Zdobnice a Říčky. 

Plochy stávajícího stavu:  V celé části zájmového území se podél vodní toku a ploch 
silniční dopravní infrastruktury rozprostírají rozsáhlé lesní plochy. V severní části území se 
nachází několik obytných ploch venkovského typu a k nim přilehlé smíšené přírodní 
a zemědělské plochy. Další plocha zástavby blízko vodního toku leží v oblasti Popelova. 
V širším okolí nad údolím řeky se nachází převážně plochy smíšené přírodní a zemědělské 
s ojedinělým výskytem obytné zástavby. Rozlehlejší zástavba se vyskytuje v obci Nebeská 
Rybná, kde se nachází plochy obytné, rekreační a zemědělské výroby. Téměř celá část lesní 
plochy zájmového území na levobřežní straně vodního toku spadá do evropsky významné 
lokality Zdobnice-Říčka, spadající pod soustavu chráněných území NATURA 2000. Jižní 
a severní částí tohoto území prochází biokoridor neregionálního významu. 

Návrhové plochy: V celé oblasti zájmového území se nenachází žádné návrhové plochy. 
V širším okolí jsou vymezeny návrhové plochy v obci Nebeská Rybná pro účely bydlení. 

Konec vzdutí 
VD Pěčín 
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Plochy rezerv:  V územním plánu není evidována žádná plošná rezerva spojená 
s navrhovaným záměrem vodní nádrže Pěčín. V širším okolí se nachází vymezená plocha pro 
budoucí zátopu vodní nádrže Žamberk a koridor pro železniční dopravní infrastrukturu spojující 
města Rokytnice a Říčky v Orlických horách, které však nezasahují do uvažované zájmové 
oblasti. 
 
Obr. 23 Výřez hlavního výkresu ÚP města Rokytnice v Orlických horách s vyznačením zájmové lokality 

 
 

8.2.2 EKONOMICKÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Ekonomické využití území je hodnoceno v rámci rozsahu povodí budoucí nádrže VD Pěčín 
z několika různých hledisek. Na základě členění území dle kultur pozemků je dále popsán 
zejména stávající stav zemědělství a lesnictví v území. Z mapových a textových podkladů 
a aktuálních informací od zástupců obcí byl zjištěn stávající stav ohledně průmyslu v území, 
výskytu výroben, stavu báňské činnosti a rekreačního potenciálu dotčené oblasti.  

Ke stanovení rozdělení kultur bylo využito Základní báze digitálních dat (ZABAGED). 
Vyhodnocením této mapové vrstvy bylo zjištěno následující rozdělení kultur v území: 

Tab. 32 Rozdělení kultur v povodí VD Pěčín 

Kultura pozemku [ha] [%] 

Zemědělské pozemky (orná půda, louky a pastviny) 870 22,8 

Ovocný sad, zahrada 33 0,9 

Lesní půda se stromy 2893 75,8 

Okrasná zahrada, park 1 0,0 

Budovy, areál účelové zástavby 13 0,3 

Vodní plochy 15 0,4 

Celkem 3825 100 

VD Pěčín 
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Obr. 24 Rozdělení kultur v povodí VD Pěčín (ha; %)  

 
 

Přehledná mapa rozdělení kultur v povodí nádrže VD Pěčín je zpracována v rámci 
výkresových příloh dokumentace jako příloha C.8 Situace členění povodí VD Pěčín dle druhu 
pozemků. 

Převážnou část pozemků v povodí nádrže tvoří lesní půda se stromy (téměř 76 %). Ve 
zbylých 24 % plochy zaujímá většinu zemědělská půda (téměř 23 %). Celkově nepatrná plocha 
vzhledem k celkové rozloze území náleží vodním plochám (toky), zahradám, budovám či 
areálům účelové zástavby. 

8.2.2.1 ZEMĚDĚLSTVÍ 

U dělení zemědělské půdy bylo zjištěno, že orná půda je v zájmovém území zastoupena 
minimálně a to pouze na levém břehu budoucí nádrže (západní straně) nad pásmem lesních 
porostů v náhorní plošině. Ostatní zemědělské pozemky mají charakter luk a pastvin což 
odpovídá typickému horskému prostředí. 

S pomocí databáze LPIS byla následně provedena identifikace největších vlastníků 
zemědělských pozemků v zájmové oblasti. LPIS je geografický informační systém (GIS), který 
je tvořen primárně k evidenci využití zemědělské půdy. Hlavním účelem registru půdy je 
ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných na zemědělskou půdu, nezávisle na zdroj 
financování dotací. 

Z této analýzy bylo zjištěno podílové složení vlastníků zemědělských pozemků, viz Tab. 33 
a Obr. 25. Největšími vlastníky zemědělské půdy v oblasti jsou ORLICKO a.s., Horal, akciová 
společnost, Hláska a D-agro s.r.o. 
 
Tab. 33 Vlastníci zemědělských pozemků v povodí VD Pěčín 

Vlastník zem ědělských 
pozemk ů ha [%] 

D-agro s.r.o. 23 2,6 

Hana Páchová 4 0,5 

Horal, akciová společnost, Hláska 36 4,1 

Josef Mader 1 0,2 

Karel Šmejkal 1 0,1 

Lesy Janeček s.r.o. 2 0,3 

ORLICKO a.s. 531 61,1 
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Vlastník zem ědělských 
pozemk ů ha [%] 

Pavel Dařílek 4 0,5 

Pavel Jansa 12 1,3 

Petr Sokol 5 0,6 

Stanislav Juříček 6 0,7 

Stanislav Sýkora 3 0,3 

ostatní 241 27,7 

Celkem 870 100,0 
 
Obr. 25 Vlastníci zemědělských pozemků v území dle LPIS  

 
 

V rámci analýzy zemědělských pozemků bylo dále zjištěno, že na většině pozemků, 
ORLICKO a.s., je hospodařeno dle zásad tzv. ekologického zemědělství. Na pozemcích 
ostatních uživatelů jsou pozemky využívány principy hospodařením konvenčním. Rozdíl mezi 
konvenční a ekologickým zemědělstvím je následující: 
 
Konven ční zemědělství 

Charakteristikou je vyšší intenzita hospodaření s použitím vyšších energetických 
a materiálových vstupů za účelem maximální momentální produkce. Významný faktory jsou zde 
koncentrace produkčních organismů (v prostoru i čase), vysoký stupeň mechanizace až 
automatizace celé výroby, časté využití dodatkových chemických vstupů, energií a informací. 

Vnějším projevem intenzivního agroekosystému je vysoký stupeň urbanizace krajiny. Na 
úrovni pole je typickým rysem stejnorodost porostu, velmi nízká biodiverzita vlivem pěstování 
monokultur, neschopnost autoregulace, často nízká adaptace k prostředí, trvalé narušování 
půdního prostředí, a nutnost regulace dalšími materiálovými a energetickými vstupy. 
 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  90 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

Ekologické zem ědělství 
Jedná se o způsob hospodaření, který klade značný důraz na opatření chránící půdu 

a přírodu, zajišťuje ohleduplné zacházení se zvířaty a nepoužívá syntetické pesticidy ani umělá 
hnojiva. V ekologickém zemědělství je striktně zakázáno použití umělých chemických látek, 
nabízí řešení jak omezit množství nebezpečných látek v potravinách na minimum. Jde o přesně 
definovanou formu hospodaření, založenou na produkci potravin optimální kvality a množství, 
používající praktiky trvale udržitelného rozvoje, s cílem vyhnout se používání agrotechnických 
vstupů a minimalizovat poškození životního prostředí. V ekologickém zemědělství jsou 
využívány přirozené metody ochrany před škůdci, plevely a nemocemi. Součástí postupů jsou 
odolné odrůdy nebo preventivní opatření. 
 
Principy ekologického zem ědělství 
• Podpora druhové pestrosti a ochrana vzácných přirozených stanovišť a přírodních útvarů 
• Maximální využití obnovitelných zdrojů a recyklace, využívání místních zdrojů 
• Minimalizace znečištění a odpadů 
• Pěstování geneticky manipulovaných organismů (GMO) není povoleno 

 
Přechodné období (zem ědělství) 

Přechodným obdobím je časový úsek, v průběhu kterého se uskutečňuje přeměna 
konvenčního zemědělského hospodaření na ekologické zemědělství, Začíná dnem, kdy 
konvenční zemědělec doručí žádost o registraci na MZe, trvá 2 roky na orné půdě, travních 
porostech a u chovu ryb a 3 roky u sadů, vinic a chmelnic. Doba přechodného období musí být 
dodržena u orné půdy před vysetím plodiny, u travních porostů před využitím produkce z tohoto 
porostu jako krmiva (pastvou nebo sklizní) a u sadů před první sklizní. 

8.2.2.2 LESNICTVÍ 

Zájmová oblast povodí VD Pěčín se nachází zejména na území přírodní lesní oblasti 
Orlické hory (25), částečně pak i v oblasti Předhoří Orlických hor (26) (okolí hráze VD). Z toho 
plyne i poměrně velká lesnatost území v ploše, která v celé PL oblasti činí téměř 55 %. 

V povodí vodní nádrže tvoří lesní půda se stromy téměř 76%. Využití lesů je ve většině 
plochy hospodářské, v menší míře zejména na strmých svazích údolí Zdobnice v okolí 
uvažované zátopy a pod soutokem Zdobnice s Říčkou jsou zastoupeny lesy ochranné 
a zvláštního určení. Rozdíl mezi lesy hospodářskými, zvláštního určení a ochrannými je 
následující: 
 
Lesy hospodá řské 

Vyznačují se hospodařením za účelem trvalé a maximální produkce dřevní hmoty.  
 

Lesy zvláštního ur čení 
Jedná se o lesní porosty na území národních parků, národních přírodních rezervacích 

a rovněž v prvních zónách chráněných krajinných oblastí. U těchto lesů veřejný zájem na 
zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních 
funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. 

 
Lesy ochranné 

Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, 
nestabilizované písky a náplavy, rašeliniště – tam kde je les na hranici svých existenčních 
možností) a lesy kolem horní hranice lesa, kde stabilizují půdu (chrání ji před erozí, sesuvy či 
lavinami) a mají ochranný vliv na níže položené hospodářsky využívané plochy (např. 
hospodářské lesy). 

 
Z pohledu smíšenosti porostů převládá v ploše povodí vodní nádrže jehličnatý charakter 

lesů. V případě samotné uvažované zátopy se jedná zejména o lesy smíšené. Dominantní je 
zde zejména smrk, dále se vyskytuje buk, javor, třešeň a olše. 
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Vlastnické vztahy dotčených lesů byly zjištěny na základě dostupných informací od Ústavu 

pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL). V ploše povodí vodní nádrže převládají lesy ve 
vlastnictví fyzických osob. O něco méně jsou zde zastoupeny lesy ve vlastnictví České 
republiky a poměrově malou plochu zaujímají lesy ve vlastnictví obcí a měst, popřípadě 
drobných vlastníků do 50 ha. Plošné rozdělení vlastnictví je patrné z následující tabulky: 

 
Tab. 34 Vlastníci lesních pozemků v povodí VD Pěčín 

Vlastník lesních pozemk ů ha [%] 

Státní – LČR 1200 42,4 
Obce a města 12 0,4 
Fyzické osoby 1556 54,9 
Drobní vlastníci do 50 ha - osnovy 64 2,3 
Celkem 2832 100,0 
Poznámka: Výměra lesních pozemků je ze zdroje ÚHUL 
 
Obr. 26 Vlastníci lesních pozemků v povodí VD Pěčín (UHUL) 

 

8.2.2.3 PRŮMYSL A VÝROBNY 

V ploše povodí vodní nádrže Pěčín se nachází pouze několik drobných průmyslových 
výroben a zemědělských areálů. 

Výčet průmyslových areálů zahrnuje MVE Kunčina Ves na Zdobnici v ř. km 23,45 
(provozuje Ing. Tomáš Paukner) a dále pilu a truhlárnu pod obecním úřadem obce Zdobnice 
(společnost DASPA s.r.o.). 

Zemědělské areály byly v zájmovém území identifikovány tři. Jsou vlastněné soukromími 
zemědělci a nachází se na okraji místní části Nebeská Rybná, dále v místní části Souvlastní 
a na okraji obce Zdobnice na výjezdu směrem na Říčky v Orlických horách. 

Jiné objekty nebyly v daném území zjištěny. V širším okolí, tj. vně zájmového povodí se 
nachází významná automobilová výroba ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách, ležící přibližně 13 km 
od zájmové lokality. Další větší a významnější podniky se nachází ve Vamberku ležící přibližně 
10 km od zájmového území u ústí Zdobnice do Divoké Orlice. Nachází se zde výrobní objekty 
podnikající ve strojírenském (ESAB), textilním (VAMTEX), minerálním (VASPO) 
a kovovýrobním odvětví (PEWAG). Další významnější kovovýroba se nalézá v Rychnově nad 
Kněžnou (ASSA ABLOY). 

Lokalizace průmyslových a zemědělských areálů je patrná z výkresové přílohy 
dokumentace C.9 Situace využití území povodí VD Pěčín. 
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8.2.2.4 BÁŇSKÁ ČINNOST, JEJÍ DŮSLEDKY I JINÉ ANTROPOGENNÍ VLIVY 

8.2.2.4.1 Důlní činnost 

Přímo v místě uvažované zátopy vodní nádrže na katastrálním území Nebeské Rybné se 
nachází dvě hlubinná důlní díla – Štola Erzloch (ID HDD 3795) a Komín (ID HDD 9054). Vstupy 
obou důlních děl se nacházejí na levém břehu v blízkosti vodního toku Zdobnice. Štola Erzloch 
je v dnešní době opuštěné průzkumné důlní dílo. Hloubka štoly činí 50 metrů. Ústí vstupu do 
štoly má rozměry 220 x 220 cm. Přibližně 40 metrů dále směrem dolů po svahu se nachází 
důlní objekt Komín. Jedná se též o opuštěné průzkumné důlní dílo. Hloubka této štoly se uvádí 
15 metrů. Důlní díla byla vyražena v rámci průzkumných prací určených pro vyhledávání 
polymetalických rud (převážně pyritu) jakožto suroviny pro výrobu drceného kameniva. 
V současné době jsou obě důlní díla mimo provoz. Lokalizace děl náleží poddolovanému území 
Nebeská Rybná viz výkresová příloha dokumentace C.9 Situace využití území povodí VD 
Pěčín. 

Součástí důlního systému v severní části zájmového území jsou také důlní štola č. 15 (ID 
HDD 6254) a šurf č. 3 (ID HDD 6255). Jedná se o opuštěná důlní díla, která stejně jako celý 
komplex sloužila k těžbě radioaktivních surovin. Štola disponovala délkou 1479 m, šurf 
dosahoval hloubky 14 m. V současné době jsou důlní díla rovněž mimo provoz. Lokalizace děl 
náleží poddolovanému území Malá Zdobnice – Čertův Důl viz výkresová příloha dokumentace 
C.9 Situace využití území povodí VD Pěčín. 

8.2.2.4.2 Poddolovaná území 

V zájmové oblasti povodí vodní nádrže jsou zaznamenány dvě poddolované územní 
plochy a jedno ojedinělé poddolované místo. Přímo v uvažované ploše zátopy vodního díla se 
nachází území pod názvem Nebeská Rybná (ID PÚ 3738). Rozsah poddolování a důlní činnosti 
v dané lokalitě je ojedinělého charakteru. Dle výsledků dřívějších průzkumných pracích není 
v dané oblasti stanoven dobývací prostor, ani se zde nenachází chráněné ložiskové území pod 
evidencí Ministerstva životního prostředí ČR. 

V severní části povodí nádrže, v okrese Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Velký Uhřínov a Malá 
Zdobnice, se dále nachází poddolované území pod názvem Malá Zdobnice – Čertův Důl 
(ID PÚ 3742). Důlní komplex pochází z poválečné éry a předmětem těžby v této oblasti byly 
radioaktivní suroviny. Dnes je důlní činnost stále patrná a to zejména díky různým haldám 
materiálu, propadlinám nebo otevřeným ústím.  

Ojedinělé poddolované místo pod názvem Velká Zdobnice (ID PÚ 3715) se nachází na 
severním okraji k.ú. Velká Zdobnice cca 180 m východně od parkoviště Pod Čertovým dolem. 
Důlní činnost se zde datuje do 19. století. Těženou surovinou byly železné rudy – Polymetalické 
rudy    

Situování poddolovaných území v povodí nádrže je znázorněno v rámci výkresové přílohy 
dokumentace C.9 Situace využití území povodí VD Pěčín. 

8.2.2.5 REKREACE  

Širší okolí zájmové lokality využívá rekreačního potenciálu oblasti danými přírodními 
podmínkami a sportovními příležitostmi během celého ročního období.  

 
Sportovní vyžití 
V letním období jsou zde vhodné podmínky pro pohybovou rekreaci (pěší turistika, 

cyklistka) využívající síť účelových komunikací a cest, v zimním období jsou zde možnosti 
využívání nabídky sjezdového lyžování, zejména SKI centra Zdobnice. Areál nabízí celkem čtyři 
sjezdovky, tři lyžařské vleky a jeden malý snowpark. Hlavní sjezdovka areálu je uzpůsobena pro 
večerní lyžování a dostatek sněhové pokrývky v průběhu celé sezóny zajišťuje výkonný systém 
umělého zasněžování. Součástí areálu je rovněž půjčovna lyží, lyžařská škola, školka 
s vlastním provazovým vlekem, dětský koutek, občerstvení a parkoviště pod sjezdovkou. Dle 
informací starosty obce Zdobnice, Ing. Ivana Pártla, byl zpracován záměr na rozšíření SKI 
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centra Zdobnice v rámci územních rezerv v územním plánu obce Zdobnice z roku 2009. 
Nicméně záměr po předložení zástupcům CHKO Orlické hory nebyl schválen a v současné 
chvíli není na záměr zpracovávána žádná studie proveditelnosti ani jiná projektová 
dokumentace. Záměr proto nelze kromě situačního zákresu blíže specifikovat. Běžecké trasy, 
které jsou rozmístěny po celých Orlických horách, mají nástupní trasy T 22 a T 24 ve Zdobnici 
Situovány jsou směrem na západ do Deštného, Sedloňova a Olešnice v Orlických horách, na 
východ od Říček, Rokytnice v Orlických horách a Bartošovice a pokračují směrem k Zemské 
bráně. 

Nacházejí se zde také rekreační plochy pro tělovýchovu a sport v podobě sportovních 
areálů a komplexů například sportovní komplex s bazénem ve Velké Zdobnici, hřiště 
s tenisovými kurty v Kunčině Vsi nebo areál přírodního charakteru (rekreační louka) ve Velké 
Zdobnici. 

 
Ubytování a stravování 
V rámci analýzy turistického využití území v ploše povodí nádrže byl proveden výčet 

rekreačních zařízení. Ubytování popřípadě i stravování zde poskytují objekty pro hromadnou 
rekreaci (hotely, penziony, chaty). Z dostupných zdrojů bylo zjištěno 23 objektů poskytujících 
ubytování. V následující tabulce je uveden přesný počet ubytovacích kapacit významných 
ubytovacích zařízení. 

 
Tab. 35 Přehled ubytovacích zařízení v povodí VD Pěčín 

Název ubytovacího za řízení Kapacita  

1 Chalupa Pohádka 12 

2 Apartmány pod lyžařským vlekem 16 

3 Chalupa Za pecí 23 

4 Penzion Jílovanka 30 

5 Hotel Zdobnice 18 

6 Chata Slunečná 37 

7 Horská chata Děvín 25 

8 Pěkná chata 16 

9 Chalupa Sedmička 25 

10 Chalupa Na Návrší 40 

11 Pod Kolavou 12 

12 Chata Kovárna 35 

13 Chata Šajtava 62 

14 Penzion Souvlastní 40 

15 Horská chalupa Salaš 25 

16 Lyžařský oddíl Choceň, o.s. 22 

17 ŽPSV Čertův důl 27 

18 Chata Hradečanka 36 

19 Chaty Kamenec - Zdobnice 51 

      Kapacita celkem (l ůžek) 552 
 
Ostatní 
Samotná zájmová lokalita nabízí také možnosti pěší turistiky, cykloturistiky a houbaření 

prostřednictvím sítě turistických tras. Přímo v uvažované zátopě se kříží zelená a žlutá turistická 
značka na rozcestí Souvlastní. Plocha povodí nádrže čítá desítky kilometrů turistických tras. 
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V širším území, tj. již mimo zájmové povodí jsou známé zámky – Opočno, Častlovice, 
Rychnov nad Kněžnou, Nové Město nad Metují, Doudleby nad Orlicí. Na trase turistických cest 
jsou rovněž k vidění bunkry a opevnění z druhé světové války včetně známe pevnosti Hanička. 
Pro zájemce o rybolov jsou zajímavé zejména přehradní nádrže Pastviny a Rozkoš, které je 
možné využít také ke koupání stejně tak jako koupaliště v Rychnově nad Kněžnou, Žamberku a 
Vamberku. 

 
Veškeré objekty rekreace a ubytování v povodí nádrže jsou znázorněny v rámci výkresové 

přílohy dokumentace C.9 Situace využití území povodí VD Pěčín. 

8.2.2.6 ODHAD PRAVDĚPODOBNÉHO VLIVU VÝSTAVBY VD P ĚČÍN NA EKONOMIKU 
OBLASTI 

Lze předpokládat, že realizace vodního díla Pěčín bude mít jak pozitivní tak i negativní vliv 
na ekonomiku oblasti. Vzhledem k charakteru a funkcím nádrže, však bude vždy převažovat 
spíše přínos záměru. 

V případě pozitivního vlivu, lze uvažovat jak fázi výstavby vodní nádrže, tak i její následný 
provoz a využívání. Přínosy ekonomice oblasti lze definovat následovně: 

- zvýšení pracovních příležitostí pro firmy a fyzické osoby v oblasti v době realizace 
stavby, předpokládající velké spektrum činností po dobu několika let, 

- veřejné finanční podpory pro oblast v souvislosti s výstavbou vodního díla se 
zaměřením na: 

o dopravní infrastrukturu, 
o technickou infrastrukturu v povodí nádrže, 

- z hlediska protipovodňové funkce dojde ke snížení kulminačních povodňových průtoků 
a tím časově příznivějšímu rozložení povodňové vlny, což sebou v důsledku přináší: 

o snižování nároků na další nákladná protipovodňová opatření, 
o zvyšování bezpečnosti a ochrany majetku, 
o snížení povodňových škod, 
o zvýšení cen nemovitostí v okolí toku i vodního díla, 

- z hlediska vodárenské funkce se jedná zejména o zajištění podmínek pro zásobování 
pitnou a užitkovou vodou pro domácnosti a sektor průmyslu, zemědělství a ostatních 
služeb, 

- z hlediska akumulační funkce dojde k pozitivnímu vlivu na minimální průtoky ve vodním 
toku pod nádrží v období hydrologického sucha, toto bude mít vliv na: 

o stabilizaci vodohospodářských poměrů, 
o zlepšení socioekonomických podmínek, 

- z hlediska energetické funkce lze v rámci technických možností a s důrazem 
na minimální vliv na tok pod VD využít záměr pro výrobu elektrické energie, po realizaci 
vodního díla jako takového může dojít ke zvýšení atraktivity území z hlediska 
cestovního ruchu s přínosem pro všechny podnikatelské subjekty v okolí. 

 
V případě odhadu negativních vlivů výstavby vodního díla na ekonomiku oblasti lze uvažovat 
spíše dobu po jeho realizaci a vliv na území v povodí vodního díla. Záporné vlivy lze definovat 
následovně: 

- nutnost likvidace osídlení v zátopě, 
- vodní dílo při své zejména vodárenské funkci neumožní rekreační a rybářské využití, 
- zásah do chráněných přírodních útvarů, 
- regulace odběrů z toku Zdobnice, 
- omezení způsobu využití a hospodaření na pozemcích v rámci ochranných pásem 

vodní nádrže. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že záměr vodního díla Pěčín, nebude mít ve svém důsledku 
jen pozitivní vliv na ekonomiku oblasti. Je však úkolem další projektové přípravy negativní vlivy 
minimalizovat a případě maximálně kompenzovat. 

8.2.2.7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

8.2.2.7.1 Železniční doprava 

Uvažovaným vodním dílem nebude dotčena železniční doprava. Nejbližší železniční tratí je 
trať 023 Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách. Trať v úseku Vamberk - Pěčín je 
vedena podél toku Zdobnice. Od obce Pěčín se trať odklání východním směrem na Rokytnici 
v Orlických horách. Veškerá železniční přemostění toku Zdobnice jsou kapacitní na vyšší 
průtoky než Q100 . 

8.2.2.7.2 Silni ční doprava 

Uvažovaným vodním dílem bude dotčena silniční doprava. Jedná se o dotčení místních 
dopravních komunikací a několika objektů následovně: 

- silnice II/310  
Jedná se o silnici druhé třídy s oběma dopravními směry, jejíž trasa vede od hranic 
s Polskem přes obce Olešnice v Orlických horách a Rokytnice v Orlických horách 
a končí v obci Letohrad. Dotčený úsek silnice se nachází mezi obcemi Zdobnice 
a Nebeská Rybná. Trasa úseku vede podél vodního toku Zdobnice v přibližné délce 
1,47 km. Pro zařazení dotčeného úseku silnice dle atributů používaných Ředitelstvím 
silnic a dálnic se jedná přibližně o úsek mezi uzly 1414A018 a 1414A020.  

- silnice II/318 
Silnice druhé třídy vedoucí od obce Častolovice přes Rychnov nad Kněžnou a končící 
v křížení s pozemní komunikací č. II/310. Dotčený úsek silnice se nachází na konci 
trasy (uzel 1414A018) v místě křížení se silnicí č. II/310 a vodního toku Zdobnice 
o přibližné délce 40 metrů. 

- silnice III/31011 
Silnice třetí třídy místního významu o celkové délce 2,6 km, která napojuje obec 
Souvlastní na silnici II/310. Dotčený úsek silnice se nachází v místě křížení se silnicí 
II/310 o délce přibližně 110 metrů.  

- silnice III/31012 
Silnice třetí třídy o celkové délce 5,6 km, která trojúhelníkovitě spojuje silnice II/310 
a II/318 přes obec Bělá. Dotčený úsek silnice je dlouhý přibližně 1,3 km od místa křížení 
se silnící II/310. Trasa úseku vede podél vodního toku Zdobnice, která přibližně v půlce 
uvažovaného úseku křižuje daný tok. V tomto místě se napojuje další komunikace 
místního významu, která vede do Popelova. Dotčený úsek je dlouhý přibližně 630 
metrů.  

- místní komunikace Popelov 
Pozemní komunikace místního významu ležící na katastrálním území Nebeské Rybné. 
Spojuje místní část Popelov se silnicí III. třídy č. 31012 a dalšími částmi obce. Trasa 
komunikace kopíruje vrstevnicový průběh říčního údolí. Dotčený úsek je dlouhý 
přibližně 630 metrů. V zimě není komunikace udržována. 

- most č. 318-008 – mostek „U Bená čů“ 
Silniční betonový most se nachází na silnici II/318, který křižuje koryto vodního toku 
Zdobnice. Mostní objekt je postaven na masivních kamenitých opěrách s asfaltovým 
krytem vozovky. Délka přemostění činí 6,8 metrů, výška mostu nad terénem (dnem 
vodního toku) činí 4 metry a volná šířka mostu je 7,5 metrů. Most byl postaven 
nedávno, v roce 1998. 

- most č. 31012-1 – mostek v zátop ě poblíž místa monitoringu jakosti vody 
Silniční betonový most se nachází na silnici III/31012, který křižuje koryto vodního toku 
Zdobnice. Mostní objekt je postaven na masivních kamenitých opěrách s asfaltovým 
krytem vozovky. Délka přemostění činí 12 metrů, výška mostu nad terénem (dnem 
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vodního toku) činí 3,8 metry a celková šířka mostu je 6,5 metrů. Most byl postaven 
v roce 1906. 

 
Obr. 27 Mapa širší silniční sítě v zájmové lokalitě 

 

 
Tab. 36 Tabulka dotčených úseků a objektů silniční sítě 

Ozna-
čení Objekt Číslo 

objektu 

Délka 
úseku 

(m) 

Délka 
přemost ění 

(m) 
Vlastník / správa 

1 silnice III/31012 1 300  SS Královehradeckého kraje p.o. 

2 silnice II/310 1 470  SS Královehradeckého kraje p.o. 

3 silnice III/31011 110  SS Královehradeckého kraje p.o. 

4 silnice II/318 40  SS Královehradeckého kraje p.o. 

5 silnice  630  Město Rokytnice v Orlických horách 

6 most 31012-1  12 SS Královehradeckého kraje p.o. 

7 most 318-008  6,8 SS Královehradeckého kraje p.o. 
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Obr. 28 Mapa dotčených úseků a objektů silniční sítě v zájmové lokalitě 

 
 

8.2.2.8 ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA 

V zájmovém území byli osloveni k vyjádření všichni potenciální správci energetické 
infrastruktury a byla provedena analýza dostupných dat v rámci územních plánů obcí. Pro účely 
této studie bylo zájmové území definováno rozlohou objektu vodní nádrže. V případě přeložek 
komunikací, vodovodních řadů a manipulačních ploch bude nutné případný střet realizace 
objektů posoudit v navazujících projekčních pracích. 

Dle dostupných dat dojde v rámci plochy přehradní nádrže ke střetům s následujícími sítěmi 
energetické infrastruktury: 

- ČEZ Distribuce, a.s. 
V zájmovém území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., které jsou chráněny příslušnými ochrannými pásmy. Jedná se 
o podzemní vedení NN v centrální části zájmového území na vrcholu levého břehu 
vodního toku ležící poblíž roztroušené zástavby v místní části Popelov a v severní části 
území podél komunikace vedoucí od obce Souvlastní. Zájmovým územím dále prochází 
nadzemní vedení VN 35 kV vedoucí napříč oblastí v centrální části a nadzemní vedení 
NN, které je situované v severní části podél pozemní komunikace II/310 a v centrální 
části napojující roztroušenou zástavbu v Popelově. V trase kabelového vedení může být 
uloženo několik kabelů. 

- Obec Zdobnice 
V uvedené oblasti se nachází podzemní vedení a dva stožáry veřejného osvětlení ve 
vlastnictví obce Zdobnice. Jiné sítě v obecním vlastnictví se na území nevyskytují. 
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8.2.2.9 TELEKOMUNIKACE 

V zájmovém území byli osloveni k vyjádření všichni potenciální správci telekomunikací 
a byla provedena analýza dostupných dat v rámci územních plánů obcí. Pro účely této studie 
bylo zájmové území definováno rozlohou objektu vodní nádrže. V případě přeložek komunikací, 
vodovodních řadů a manipulačních ploch bude nutné případný střet realizace objektů posoudit 
v navazujících projekčních pracích. 

Dle dostupných dat dojde v rámci plochy přehradní nádrže ke střetům s následujícími sítěmi 
telekomunikací: 

-  O2 Czech Republic a.s. 
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech 
Republic a.s. a její ochranné pásmo. Na území je zaměřen průběh metalického kabelu 
a nadzemního vedení sítě vyskytující se pouze v severní části zájmového území poblíž 
ploch obytné zástavby, která leží mezi katastrálním územím obcí Souvlastní a Nebeské 
Rybné.  
 

Obr. 29 Mapa střetů objektu přehradní nádrže se sítěmi energetické infrastruktury a telekomunikací 

 
 

8.2.3 KULTURA A HISTORICKÉ ASPEKTY  

8.2.3.1 CHRÁNĚNÉ KULTURNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY, PAMÁTNÁ MÍSTA, 
CHRÁNĚNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY 

V zájmové území výstavby VD Pěčín se nenachází žádné kulturní ani historické památky či 
památná místa. Lokalita se přímo nenachází v žádném vymezeném archeologickém území. 
Nicméně v těsné blízkosti plánovaného staveniště se takovéto lokality („území 
s archeologickými nálezy“ ÚAN) ve smyslu § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, nacházejí. Konkrétně v katastru Pěčína se jedná o hrad 
Krumlovec, který se nachází přímo nad korytem Zdobnice. Jedná se o naleziště kolonizačního 
osídlení, kde se nacházejí také jednotlivé bronzové artefakty náležící kultuře tzv. popelnicových 
polí. Zjevně se tedy nejedná o území bez archeologických nálezů a v případě realizace záměru 
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bude nutné před započetím zemních prací provést povrchovou prospekci zatopovaných území. 
Archeologický dozor pak bude nutné provádět při zemních zásazích. 

8.2.3.2 PŘEDPOKLÁDANÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZNAM DOT ČENÉ OBLASTI, NÁVRH 
NA ARCHEOLOGICKÝ PR ŮZKUM 

Zájmová lokalita má určitý potenciál archeologických nálezů.  V případě realizace vodního 
díla je proto investorovi doporučeno kontaktovat archeologické pracoviště, které je v dotčeném 
území oprávněné k provádění záchranných archeologických výzkumů a konzultovat s ním 
případný rozsah a způsob provedení archeologického výzkumu.  

Tímto oprávněným pracovištěm je pro zájmové území stavby Muzeum a galerie Orlických 
hor, které navrhuje v případě realizace stavebního záměru provést před započetím zemních 
prací povrchovou prospekci zatopovaných území. Archeologický dozor bude následně nutné 
provádět na zemních zásazích – stavbě tělesa hráze, přístupových komunikací, případně 
skrývek. 

Dále je stavebník povinen ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, 
případně i oprávněné organizaci svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného 
archeologického výzkumu. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace 
uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději 
10 pracovních dní předem stavebník/investor písemně oznámí vybranému archeologickému 
pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. 

8.3 VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA 

Zájmová oblast VD Pěčín se nachází v povodí Labe – oblast horního Labe spravované 
Povodím Labe, státní podnik. K posouzení stávající vodohospodářské infrastruktury bylo určeno 
území Královehradeckého a Pardubického kraje. V tomto rozsáhlém území byl zpracován 
rozbor zaměřený na vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Vhledem 
k velkému území byli v oblasti vybráni hlavní vlastníci a provozovatelé. Ti byli osloveni formou 
dotazníků, které byly jedním ze základních podkladů k vyhodnocení této kapitoly. Zároveň byly 
osloveny dotčené orgány a hlavní městské úřady.  

8.3.1 STÁVAJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA 

Řešené území pro případné zásobení pitnou vodou z VD Pěčín je součástí povodí Orlice 
a Chrudimky. Tato povodí jsou subpovodími dílčího povodí Horního a Středního Labe. 
Vodárenské systémy v povodí Orlice jsou infrastrukturně propojeny s vodárenskými systémy 
využívajícími vodní zdroje v povodí Metuje a Chrudimky. Dohromady tvoří tzv. Vodárenskou 
soustavu východní Čechy (VSVČ). Deficitní oblasti Pardubicka a Královéhradecka jsou 
zásobovány ze zdrojových oblastí Chrudimska a Náchodska. Schéma VSVČ je znázorněn na 
níže uvedeném Obr. 30. Vodárenská soustava východní Čechy umožňuje technicky 
a ekonomicky optimální využití stávajících zdrojů pitné vody v celé oblasti a zastupitelnost 
vodních zdrojů při haváriích. V současné době soustava zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 
přibližně 470 tisíc obyvatel.  
Vodárenská soustava východní Čechy je zásobena jak ze zdrojů podzemní tak i povrchové 
vody. Mezi nejvýznamnější podzemní vodní zdroje patří především zdroje z oblasti polické 
křídové pánve (povodí Metuje) a podorlické křídové pánve – Litá (povodí Dědiny). 
Neopomenutelným zdrojem v oblasti Pardubic je lokalita Čeperka-Hrobice a Nemošice. 
Významným zdrojem povrchových vod je vodárenský tok Chrudimka, záložním zdrojem 
povrchových vod je řeka Orlice a v oblasti Pardubic Písník Oplatil. 
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Obr. 30 Schéma Vodárenské soustavy východní Čechy, zdroj: Vodárenské soustavy v ČR 

 
 

V povodí Chrudimky se nachází významný zdroj podzemní vody v Podlažicích (povodí 
potoka Ležák). Na horní části toku Chrudimky byly v minulosti realizovány vodárenské nádrže 
Hamry, Seč a Křižanovice. Část vody odebrané z nádrže Křižanovice je předávána do 
vodárenského systému Pardubicka, odkud muže být voda předávána až na Hradecko. 
 
Infrastrukturní propojení mezi jednotlivými vodárenskými společnostmi v rámci VSVČ: 
• Vodárenská společnost Chrudim, a.s., a VAK Pardubice, a.s. 
• VAK Pardubice, a.s., Královehradecká provozní společností, a.s. 
• Královehradecká provozní společnost, a.s., VAK Náchod, s.r.o. 
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Obr. 31 Přehledná situace vodních zdrojů v zájmovém území 

 
Podrobná situace stávající vodohospodářské infrastruktury je zpracována v rámci 

výkresových příloh dokumentace jako příloha C.10 Podrobná situace stávající VH infrastruktury. 

8.3.2 OMEZENÍ ODBĚRU VODY 

Jako ohrožené podzemní zdroje pitné vody lze v současné době označit jímací území Litá, 
vodní zdroj Bědovice a podzemní zdroj studny Nemošice. Jímací území Litá se nachází 
v evropsky významné lokalitě Natura 2000 „Zbytka“. Dochází zde ke střetům zájmů ochrany 
přírody a zájmů vodohospodářských společností zajišťující dodávku pitné vody v regionu. Pro 
snížení dopadů odběrů podzemní vody na chráněné ekosystémy byl pro jímací území zaveden 
institut minimální hladiny podzemní vody v období od 21. 3. do 15. 6., kdy jímání nesmí 
způsobit pokles hladiny ve vybraném monitorovacím vrtu pod stanovenou úroveň. V tomto 
období je využívána úpravna vody v Hradci Králové, využívající surovou vodu z řeky Orlice. 
V případě odběru vody z řeky Orlice jsou přísnější legislativní požadavky na kvalitu vody. 

Vodní zdroj Bědovice byl v minulosti znečištěn triazinovými pesticidy (atrazinem a jeho 
rozkladnými produkty). Odběry vody pro vodárenské účely jsou v dnešní době stále omezené 
a konečné řešení k úplnému odstranění kontaminace není v současné době v dohledu.  

Podzemní vodní zdroj studny Nemošice jsou na základě minulých povodňových průtoků 
ohrožovány kontaminací závadnými látkami. 

Mezi ohrožené povrchové vodní zdroje lze zařadit písník Oplatil. Tento je v současnosti 
ohrožen sportovně rekreačním využíváním jeho západní části. Kvalita vody ve chráněné 
východní části písníku jako významném vodním zdroji je neustále ohrožována nedodržováním 
zákazů znečišťování ve vymezeném ochranném pásmu. Vzhledem k dlouhodobě nejlepší 
kvalitě vody ke koupání v tomto písníku, která neustále přitahuje návštěvníky a vzhledem 
k jistým spekulacím ohledně možného propojení obou částí písníku Oplatil za sportovně 
rekreačním účelem je kvalita vody a její využívání pro vodárenské účely v budoucnosti nejistá. 

Polická k řídová pánev  

Litá  

ÚV Hradec Králové  
řeka Orlice 
 
 

prameništ ě Podlažice  
VD na řece Chrudimce 
 

Pardubické vodní zdroje  
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8.3.3 POTŘEBA VODY – SOUČASNOST A VÝHLED 

Na základě rozboru území dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královehradeckého 
a Pardubického kraje a dostupných informací o dotčeném území, byli osloveni hlavní vlastníci, 
resp. provozovatelé VH infrastruktury. Jednotlivé společnosti byly obeslány s dotazy na: počet 
zásobených obyvatel pitnou vodou, množství vody vyrobené (VV) za období 2012–2014, 
odhadovaný nárůst počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou v horizontu 10, 20 a 35 let, 
největší odběratelé pitné vody (např. průmyslová a zemědělská výroba) za rok 2014 (rozdělení 
na povrchové a podzemní vody), odhadovaný nárůst připojení velkoodběratelů pitné vody (např. 
průmyslová a zemědělská výroba) v horizontu 10, 20 a 35 let, nejvýznamnější vodárenské 
objekty v oblasti působnosti předmětné organizace, kapacita stávajících zdrojů pitné vody, 
zdroje pitné vody s možným omezením kapacity v horizontu 35 let, výskyt alternativních zdrojů 
v případě havárie. 
 
Obr. 32 Oslovení provozovatelé VH infrastruktury – černě znázorněny okresy 

 
 

Provozovatelé byli rovněž dotazováni na potřebu odběru vody z alternativního 
vodárenského zdroje VD Pěčín ve třech variantách: 

• Částečný odběr pro doplnění stávajících zdrojů pitné vody 
• Trvalý odběr pro zásobení provozované lokality 
• Odběr pouze v případě havárie, popř. klimatických změn (sucho) 

Vyhodnocení dat včetně stanovení potřeby vody bylo následně provedeno v zájmovém 
území definovaném územní působností provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, kteří se 
vyjádřili minimálně pro jednu z variant budoucího odběru z alternativního vodního zdroje. 
Definované území působnosti těchto provozovatelů je zřejmé z následujícího obrázku. 
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Obr. 33 Územní působnost provozovatelů definující zájmové území pro výpočet potřeby vody – 
znázorněno zeleně, modře znázorněny okresy, červeně území provozovatele bez zájmu o odběr. 

 

Tab. 37 Provozovatelé vodohospodářské infrastruktury jejichž územní působnost definuje zájmové území 
pro výpočet potřeby vody. 

Název provozovatele vodohospodá řské 
infrastruktury v zájmovém území 

Královéhradecká provozní, a.s. 

VaK Jablonné, a.s. 

VaK Pardubice, a.s. 

VaK Náchod, a.s. 

AQUA servis, a.s. 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

Rokytnická voda, s.r.o. 

8.3.3.1 VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT 

Základní data byla získána z dotazníků od vlastníků, popřípadě provozovatelů o stávajícím 
počtu zásobených obyvatel v roce 2014, vodě vyrobené za rok 2014, stávající kapacitě hlavních 
zdrojů vody v jejich územní působnosti. 

 
Souhrnná forma získaných dat z dotazníků od provozovatelů je zpracována v rámci příloh 

dokumentace jako příloha C.11 Tabulka vyhodnocení dat provozovatelů VH infrastruktury. 
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Tab. 38 Získaná vstupní data k roku 2014 

Na základě získaných dat byl vyhodnocen počet stávajících a výhledových obyvatel 
k zásobování pitnou vodou v zájmové lokalitě. Výhled byl stanoven pro tři referenční roky: 
s výhledem 10 let k cílovému roku 2025, s výhledem 20 let k cílovému roku 2035 a s výhledem 
35 let k cílovému roku 2050. 

 
Tab. 39 Vyhodnocení stávajícího a výhledového počtu zásobených obyvatel 

Název vlastníka/provozovatele 
Počet zásobených obyvatel - rok 

2014 2025 2035 2050 

Královéhradecká provozní, a.s. 160 000 168 000 176 000 184 000 

VaK Jablonné, a.s. 76 958 79 958 82 958 86 958 

VaK Pardubice, a.s. 164 826 165 826 166 826 167 826 

VaK Náchod, a.s. 77 700 84 700 87 700 90 700 

AQUA servis, a.s. 55 000 55 000 55 000 55 000 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 84 605 85 605 87 605 92 605 

Rokytnická voda, s.r.o. 2 250 2 250 2 250 2 250 

CELKEM 621 339 641 339 658 339 679 339 
 
Pro výpočet potřeby vody byl dále stanoven výhledový nárůst odběrů velkoodběratelů v daných 
lokalitách. Výhled byl řešen opět ve třech variantách referenčních roků, tj. k roku 2025, k roku 
2035 a k roku 2050. 
 
Tab. 40 Vyhodnocení stávajícího a výhledového odběru vody velkoodběrateli 

Název vlastníka/provozovatele 
Velkoodb ěratelé l/s - rok 

2014 2025 2035 2050 

Královéhradecká provozní, a.s. 68 74 80 90 

VaK Jablonné, a.s. 18 18 18 18 

VaK Pardubice, a.s. 17 24 26 27 

č. Název 
vlastníka/provozovatele  

Počet 
zásobených 

obyvatel 

Voda vyrobená 
[l/s] 

Kapacita zdroj ů vody 
[l/s] 

povrchová  podzemní  

1 
Královéhradecká 
provozní, a.s. 

160 000 205 95 229 

2 VaK Jablonné, a.s. 76 958 119 0 218 

3 VaK Pardubice, a.s. 164 826 215 110 216 

4 VaK Náchod, a.s. 77 700 170 0 290 

5 AQUA servis, a.s. 55 000 81 0 113 

6 
Vodárenská společnost 
Chrudim, a.s. 

84 605 208 205 182 

7 Rokytnická voda, s.r.o. 2 250 5 15 2 

CELKEM 621 339 1 003 1 675 
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Název vlastníka/provozovatele 
Velkoodb ěratelé l/s - rok 

2014 2025 2035 2050 

VaK Náchod, a.s. 5 5 5 5 

AQUA servis, a.s. 4 4 4 4 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 10 10 16 23 

Rokytnická voda, s.r.o. 0 0 0 0 

CELKEM 121 136 150 167 
 
8.3.3.2 VÝPOČET POTŘEBY VODY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

Potřeba vody je stanovena z údajů skutečné potřeby vody (voda vyrobená VV) pro rok 
2014. Výpočet potřeby vody vychází ze stávající spotřeby v jednotlivých lokalitách. 

Pro výhledovou potřebu vody byla stanovena stejná specifická potřeba vody 110 l/os/den. 
Lokalita není podrobně zkoumána dle jednotlivých měst a obcí, proto byl zvolen průměrný 
součinitel max. denní nerovnoměrnosti kd = 1,3. Výpočet je vhodné zpřesnit v dalším stupni 
dokumentace. Při výpočtu výhledové potřeby ze stávající spotřeby za rok 2014 se jedná 
o průměrnou hodnotu. Hlavní zdroje podkladů pro stanovení potřeby vody byla data o množství 
výroby vody provozovateli VHI za období let 2014, 2013, 2012, výhledový nárůst zásobených 
obyvatel a výhledový nárůst velkoodběratelů vody. 

Výhledová potřeba vody tak byla kalkulována jako stávající spotřeba vody (rok 2014) 
lokality a nárůst počtu obyvatel násobená specifickou potřebou vody na jednoho obyvatele. 
Ve specifické potřebě vody je započítána občanská vybavenost a voda nefakturovaná (ztráty). 
Výsledné hodnoty byly na závěr ověřeny provozovateli, kteří u výsledků provedli korekci. 
 
Tab. 41 Stávající a výhledová potřeba vody po korekci 

č. Název 
vlastníka/provozovatele  

Stávající a výhledová pot řeba vody Qd [l/s] 

2025 2025 2035 2050 

1 
Královéhradecká 
provozní, a.s. 

267 288 309 335 

2 VaK Jablonné, a.s. 155 160 165 171 

3 VaK Pardubice, a.s. 279 291 294 297 

4 VaK Náchod, a.s. 221 233 239 244 

5 AQUA servis, a.s. 80 105 80 105 80 105 80 105 

6 
Vodárenská společnost 
Chrudim, a.s. 

200 272 200 272  210 284 200 300 

7 Rokytnická voda, s.r.o. 7 7 7 7 

CELKEM  1 209 1 304 1 259 1 356 1 304 1 402 1 334 1 459 
 
Poznámka: Škrtnuté hodnoty udávají prvotní vypočtenou stávající a výhledovou potřebu vody, která byla 
provozovateli upravena     

 
Na základě výše uvedených hodnot a výpočtů lze konstatovat, že stávající kapacita 

vodních zdrojů 1675 l/s (vstupní data od provozovatelů viz Tab. 41) je dostatečná pro stávající 
i výhledový počet obyvatel. Výhledová potřeba vody v roce 2050 celkem 1334 l/s bude pokryta. 
Dále je však nutné přihlédnout k možným omezením významných zdrojů pitné vody, vlivu 
klimatických změn (sucho) a ohrožení případnou kontaminací. Toto posouzení je předmětem 
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bodu 7.2.1.1. v rámci analýzy vývoje potřeb zásobení pitnou vodou v podmínkách očekávané 
klimatické změny ve východních Čechách. 
 
8.3.3.3 VÝHLEDOVÁ POTŘEBA ODBĚRU VODY Z VD PĚČÍN DLE PROVOZOVATELŮ 

Jedná se o kvantifikování zájmu odběru vody z VD Pěčín jednotlivými provozovateli. Na 
základě dotazování vlastníků, případně provozovatelů vodohospodářské infrastruktury na 
potřebu odběru pitné vody z alternativního vodárenského zdroje VD Pěčín, bylo provedeno 
vyhodnocení ve třech referenčních rocích. Žádný z vlastníků / provozovatelů v současnosti 
nepožaduje trvalý odběr. Společnosti se však vyjádřili k požadavku na částečný odběr pro 
doplnění zdrojů pitné vody a na odběr v případě nepředpokládané havárie, popř. klimatické 
změny (sucha). 

 
Tab. 42 Vyhodnocení požadavků odběru z VD Pěčín 

č. Název 
vlastníka/provozovatele 

Částečný odb ěr pro 
dopln ění stávajících zdroj ů 

pitné vody v letech [l/s] 

Odběr v p řípadě havárie, 
pop ř. klimatický zm ěn 
(sucho) v letech [l/s] 

2025 2035 2050 2025 2035 2050 

1 
Královéhradecká 
provozní, a.s. 100 100 100 288* 309* 335* 

2 VaK Jablonné, a.s. 4 4,5 5 6 6,5 7 

3 VaK Pardubice, a.s. 150 151 152 291* 294* 297* 

4 VaK Náchod, a.s. 0 0 0 110 120 120 

5 AQUA servis, a.s. 0 0 0 40 40 40 

6 
Vodárenská společnost 
Chrudim, a.s. 0 0 0 100 110 125 

7 Rokytnická voda, s.r.o. 0 0 0 7 7 7 

CELKEM 254 255,5 257 842 886,5 931 
 
*Společnosti VaK Hradec Králové, a.s. a VaK Pardubice, a.s. uvedli odběr v případě havárie, popř. 
klimatických změn stejný jako celkovou hodnotu výhledové potřeby vody jejich společnosti. Navrhovaný 
nový vodní zdroj tak uvažují jako komplexní záložní zdroj v případě výpadku vlastních zdrojů pitné vody. 
 

Přestože výpočet potřeby vody v kapitole 8.3.3.2 ukázal, že kapacita zdrojů pitné vody je 
podmínečně (bez vlivu klimatických změn a za podmínky využitelnosti všech současných zdrojů 
bez omezení) i ve výhledu k roku 2050 dostatečná, je z výše uvedeného přehledu v Tab. 42 
zřejmé, že samotní provozovatelé vodohospodářské infrastruktury předpokládají do budoucna 
snížení vydatnosti vlastních zdrojů a chovají se dle principu předběžné opatrnosti. 

Pro kvantifikování potřeby vody z pohledu provozovatelů bylo provedeno její procentuální 
srovnání se skutečně vypočtenou výhledovou potřebou vody v kapitole 8.3.3.2, která je 
uvažována jako základ 100 %. Srovnání je zřejmé z následující Tab. 43.  

 
Z uvedených dat vyplývá potřeba provozovatelů částečného odběru z vodního zdroje již 

k roku 2025 ve výši 254 l/s, tj. 12 % celkové výhledové potřeby vody. V případě havárie, popř. 
klimatických změn (sucha) je potřeba odběru z vodního zdroje již k roku 2025 celkem 842 l/s, tj. 
potřeba pokrytí až 70 % celkové výhledové potřeby vody. 

K uvedenému vyhodnocení je však nutno přistupovat obezřetně. Na jednu stranu je lze 
brát s jistou rezervou, neboť se jedná pouze o predikci provozovatelů VHI bez uvážení 
konkrétního dopadu klimatické změny na kapacity vodních zdrojů. Na druhou stranu je nutné 
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tyto požadavky respektovat, neboť vyjadřují požadavek provozovatelů na vytvoření náhradního 
zdroje pitné vody, který nemají v případě havárie, popř. dopadů klimatické změny (sucha) 
v současnosti k dispozici. 
 
Tab. 43 Požadavky odběrů z VD Pěčín x celková výhledová potřeba vody 

Typ odb ěru vody 

Množství odb ěru v letech 

2025 2035 2050 

(l/s) (%) (l/s) (%) (l/s) (%) 

Celková výhledová potřeba 
vody  

1 259 100 1 304 100 1 334 100 

Částečný odběr pro doplnění 
stávajících zdrojů pitné vody 

254 12 256 12 257 12 

Odběr v případě havárie, 
popř. klimatický změn (sucho) 

842 67 887 68 931 70 

 

8.3.4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY 

Základní podkladem pro trasu navrhovaného přiváděcího řadu z VD Pěčín byla 
Aktualizovaná studie souboru staveb „vodovod z VN Pěčín“ z roku 1988. Tato studie 
předpokládala výstavbu vodohospodářských staveb: 

1) ÚV Rychnov nad Kněžnou – zásobení Rychnova nad Kněžnou, Holic, Hradce Králové 
a Pardubice 

2) Přerušovací komora Kamenec 
3) VDJ Nový Hradec Králové 
4) Posílení zdroje gravitačním převodem vody z Divoké Orlice 
5) Rozšíření ÚV a zásobení Vamberka 
6) Zásobení Přeloučska 
7) Zásobení Novobydžovska 

 
Od zpracování této studie (během 27 let) byla převážná část staveb realizována. Dle 

vyjádření vlastníků, případně provozovatelů lze stávající infrastrukturu využít pro zásobení 
lokalit pitnou vodou z VD Pěčín. Možné využití a kapacity byly projednány na základě 
předpokládaného odběru z VD Pěčín. 

• Vodojem Rychnov nad Kněžnou – stávající, lze využít 
• Úpravna vody Rychnov nad Kn ěžnou – není vybudována 
• Přerušovací komora Kamenec – není vybudována 
• Vodojemy na Pardubicku – stávající, lze využít 
• Vodojem Nový Hradec Králové - stávající, lze využít 

 
Navrhované kapacity objektů a vodovodních řadů byly přepočítány dle aktuálních potřeb 

vody a jsou uvedeny v návrhu technického řešení studie. 
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9 PROGNÓZA JAKOSTI VODY A SANA ČNÍ OPATŘENÍ 

9.1 JAKOST VODY 

Jakost vody v místě budoucí nádrže je velmi důležitým faktorem při rozhodování o hlavních 
účelech zamýšlené nádrže. Při dobré kvalitě surové vody a existující poptávce po vodním zdroji 
je vodárenský účel většinou tím hlavním na rozdíl od retenční funkce či nalepšování průtoků 
pod VD. Posouzení kvality vody tedy hraje vedle posouzení zásobní a ochranné funkce (VH 
řešení) velmi významnou úlohu při zpracování studie proveditelnosti. 

9.1.1 VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ ZE STÁVAJÍCÍHO MONITORINGU 

V souvislosti se zařazením lokality Pěčín na toku Zdobnice do Generelu území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod (Ministerstvo zemědělství 2011) a zahájením prací na studii 
proveditelnosti stavby přehrady v této lokalitě, byl v zájmovém území v roce 2014 obnoven 
soustavný monitoring jakosti vody.  
 
Obr. 34 Profil monitoringu jakosti vody na toku Zdobnice v ploše uvažované zátopy 

 

Odběr vzorků vody i jejich analýzy byly zajištěny vodohospodářskou laboratoří PLA 
(osvědčení o akreditaci číslo 422/2015). Odběrový profil byl stanoven v zátopě uvažovaného 
vodního díla, poblíž silničního mostku na místní komunikaci III třídy číslo 31012 Bělá – Nebeská 
Rybná. WGS 84 souřadnice – N50°11'21.006, E16°23'59.19. 
Odběr vzorků byl zahájen 20. října 2014 a k hodnocení pro úvodní studii proveditelnosti byla 
využívána data získaná do srpna 2015. Vedle klasického vzorkování a měření terénními 
analyzátory byly otestován také tzv. pasivní vzorkovač. Toto zařízení je ve zkoumaném vodním 
prostředí exponováno několik týdnů a teprve po uplynutí stanovené doby je prováděna analýza 
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látek zachycených pasivním vzorkovačem. Tato metoda je zejména vhodná k záchytu 
perzistentních cizorodých polutantů, které se obvykle objevují v toku nárazově a často 
v minimálních koncentracích. Postupnou kumulací těchto látek na membránách vzorkovače lze 
po určité době zchytit v dostatečné koncentraci i polutanty, které běžným vzorkováním zachytit 
nelze. Jedná se do určité míry o simulaci procesu, který lze pozorovat během bioakumulace 
u živých organizmů. Tato progresivní metoda má především své oprávnění na relativně čistých 
tocích s nízkými koncentracemi. Vzhledem k náročnosti stanovení pro prvotní vyhodnocení jsou 
využívány výsledky analýz od listopadu 2014 do června 2015. 
 
Rozsah monitoringu jakosti vod byl následující: 

• základní fyzikální a chemické ukazatele – 63 testovaných parametrů,  
• specifické znečišťující látky  – 202 testovaných parametrů,  
• radiochemie    – 15 testovaných parametrů, 
• mikrobiologické ukazatele  – 6 testovaných parametrů, 

 
Obr. 35 Profil monitoringu jakosti vody na toku Zdobnice – 
pohled ze silničního mostku 

Obr. 36 Pasivní vzorkovač s pouzdrem před 
uložením do toku 

  

 
Hodnocení jakosti vody ve Zdobnici probíhalo historicky několikrát již v 80. letech při 

tehdejších přípravách na výstavbu nádrže Pěčín. Ze srovnání vyplývá, že celkově je voda stále 
velmi kvalitní a dokonce v některých parametrech došlo k výraznému zlepšení. 
Třída upravitelnosti vody byla u většiny parametrů v současnosti vyhodnocena jako A1, 
u chemické spotřeby kyslíku manganistanem A2 (2x překročeno) a A3 u huminových látek (1x 
vyšší hodnota) a u bakterií. 

9.1.1.1 POSOUZENÍ FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PARAMETR Ů 

Za hlavní rozdíl mezi stavem před 30 lety a dnes se jeví ústup acidifikace spojený 
s poklesem obsahu dusičnanového dusíku z 6,5 až 7 mg/l pod 1,3 mg/l a zvýšením pH přes 7. 
O fosforu jakožto limitním prvku pro eutrofizaci lze konstatovat, že je jeho obsah velmi nízký (do 
0,04 mg/l), ale je třeba přesto důsledně monitorovat všechny možné zdroje znečištění v povodí 
nádrže. Fosfor může po trase sedimentovat a až větší průtoky mohou způsobit jeho erozní 
vymývání a odnos do nádrže. Zdroje znečištění odhalily mikrobiologické rozbory. 

Teplota vody i přes velmi teplé léto nestoupla přes 14°C. Tok je málo zatížen organickým 
znečištění, o čemž svědčí CHSKMn do 3,4 mg/l a celoročně vyrovnané kyslíkové poměry (nad 
9 mg/l). Oproti očekávání je nižší i koncentrace huminových látek, kdy však jedno vyšší měření 
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způsobilo zařazení až do skupiny upravitelnosti A3. Koncentrace AOX, spojovaných s vyšším 
obsahem huminových látek, byla zjištěna velmi nízká, splňující třídu A1. 

Z výsledků provedených radiochemických analýz lze dovodit, že stanovené hodnoty jsou 
významně pod limity uváděnými v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V parametru uran jsou zjištěny 
velmi malé koncentrační oscilace. Dosavadní krátkodobý monitoring indikuje, že jsou běžnou 
součástí vlivu pozadí. Další monitoring by měl tento předpoklad potvrdit. 

9.1.1.2 POSOUZENÍ MIKROBIOLOGICKÝCH A HYDROBIOLOGIC KÝCH ÚDAJŮ 

Přestože se dle výsledků biochemické spotřeby kyslíku, amoniakálního dusíku 
a orthofosforečnanového fosforu zdá, že znečištění odpadními vodami není pro budoucí nádrž 
rizikové, mikrobiologický rozbor a mikropolutanty hovoří jinak. Nejvíce se vliv odpadních vod 
projevil v ukazateli enterokoky (max. 31 KTJ/10 ml), ale překročeny byly limity i fekálních 
koliformních bakterií a koliformních bakterií. Bakteriologické rozbory jsou z tohoto pohledu 
nejvíce limitním faktorem kvality vody ve Zdobnici a řadí ji do třídy upravitelnosti A3. Ochraně 
povodí budoucí nádrže je třeba se věnovat a provést taková opatření, která povedou 
k postupnému snížení či úplné eliminaci původců znečištění. 

Hodnocení makrozoobentosu v oblasti uvažované zátopy je k dispozici z odběrů 
provedených v roce 2009, 2012 a na jaře 2015. Druhové zastoupení vodních bezobratlých je od 
roku 2009 stabilní a vykazuje úspěšnou rehabilitaci po období acidifikace. Jsou zde přítomny 
indikační druhy netolerující acidifikaci ani organické znečištění. Jsou zde zastoupeny i některé 
velmi citlivé druhy. Saprobní index se pohybuje v hodnotách 1,0 – 1,4 (tzn. oligosaprobita). 
Celkově lze hodnotit společenstvo vodních bezobratlých (makrozoobentos) jako dobrý stav. 

9.1.1.3 VYHODNOCENÍ MOŽNÉHO VLIVU ORGANICKÝCH MIKRO POLUTANTŮ 

Klasický monitoring (9 jednorázových vzorků) prokázal minimální znečištění těmito látkami. 
Většina byla pod mezí stanovitelnosti a na hranici měřitelnosti byl naftalen, galaxolid, glyphosat, 
DEPH, DEET, bisfenol A a kofein. Kromě těchto látek byly sporadicky naměřeny i některé PAU. 
Pod mezí stanovitelnosti byly za celé období všechny látky spadající do skupin těkavých 
organických látek (TOL), organochlorových pesticidů (OCP), polychlorovaných bifenylů (PCB), 
dusíkatých a fosforových pesticidů (NPP), fenoxyalkánových pesticidů, atp. Dále byly pod mezí 
stanovitelnosti parametry C10-C40 (alifatické uhlovodíky od dekanu po tetrakontan) 
a polybromované difenyl étery (PBDE). 

Pasívní vzorkovač (zachycení znečištění za několik týdnů) zachytil látky klasickým 
monitoringem nepostihnutelné díky nízkým koncentracím nebo jejich výskytu jen za vyšších 
průtoků v důsledku splachů z povodí. Přesto byly potvrzeny minimální nebo žádné nálezy (pod 
mezí stanovitelnosti). Za zmínku stojí již zakázaný (od roku 2007) hexazinon používaný 
v lesnictví, jež vykazuje poměrně velkou stabilitu ve vodě i v půdě. Dále je to chlorpyrifos 
(insekticid na řepku olejku) a metabolity alachlor, metolachlor, metazachlor. Vzhledem k tomu, 
že nebyly nalezeny žádné aktivní látky, lze prohlásit, že se jedná o starší zátěže. 

Dle dochovaných ústních sdělení pamětníků byla v celé zájmové oblasti v průběhu 50. let 
plošně aplikována velká množství pesticidu proti kůrovci. I když v 80. letech byla analyticky 
zjištěna významně zvýšená koncentrace této látky v rostlinách, v průběhu aktuální monitorovací 
kampaně byly záchyty pasivním vzorkovačem minimální. 

Stopové nálezy PCB, DDT, HCB mohou být způsobeny atmosférickou depozicí nebo též 
starší zátěží. Z PAU byly identifikovány ty méně toxické 3 až 4 jaderné na rozdíl do 
nejtoxičtějšího benzo(a)pyrenu. 

9.1.1.4 ZAJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ICHTYOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Pro účely studie byl proveden ichtyologický průzkum s cílem prověřit složení rybího 
společenstva v profilu budoucí nádrže a také na soutoku Zdobnice a Říčky a pod ním. Průzkum 
byl uskutečněn pracovníky Východočeského územního svazu ČRS za přítomnosti pracovníků 
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AOPK ČR dne 24. 8. 2015 formou odlovu v místě soutoku Zdobnice a Říčky v rozsahu 
100 m proti proudu a 50 m po proudu. 

Obě říčky jsou proudné, migračně prostupné, pstruhového charakteru. V úlovcích byl 
nejvíce zastoupen pstruh obecný potoční (75 ks převážně menší velikosti). Následovala vranka 
obecná (22 ks), již lze díky její velikosti a kamenitému členitému dnu obtížně ulovit, tudíž 
skutečné počty mohou být podstatně vyšší (řádově stovky v loveném úseku). Dále byly 
v místních sedimentech pozorovány desítky larev mihulí (minohy) všech věkových kategorií. 
 
Obr. 37 Odlov rybí obsádky na soutoku Zdobnice a Říčky 

 
 

Dle závěrů průzkumu lze konstatovat, že na všech monitorovaných úsecích se nachází 
zdravá populace tří druhů ryb – pstruh obecný, vranka obecná, mihule potoční, z nichž poslední 
dva patří mezi chráněné živočichy. Podobné složení lze předpokládat i níže a výše po toku, toky 
mají podobný charakter bez migračních překážek, tento předpoklad je nutné potvrdit dalším 
průzkumem. 

Lze předjímat, že výstavbou přehradní nádrže dojde sice ke snížení areálu rozšíření těchto 
druhů v horní části toku Zdobnice, lze ale předpokládat, že stále zbývá dostatek prostoru 
v rámci zbylé části Zdobnice a na toku Říčka a veřejný zájem v podobě výstavby zdroje pitné 
vody převažuje nad zásahem do biotopu chráněných živočichů. To ale musí posoudit příslušný 
úřad. Podobné složení rybího společenstva lze téměř s jistotou předpokládat na jakémkoliv 
budoucím profilu s podobným záměrem, vranka i mihule jsou velmi běžnými druhy 
v podhorských tocích. 

Vedle zdroje pitné vody bude vedlejším účelem vodního díla nadlepšovat průtoky ve 
Zdobnici v době nízkých průtoků, což bude mít v době rozkolísaných srážkových úhrnů 
a častých přísušků pozitivní vliv na populace ryb ve zbytku toku.  

Před napuštěním vodního díla se doporučuje učinit záchranný odlov a ulovené ryby 
rovnoměrně rozdistribuovat v rámci dolního úseku Zdobnice a celého toku Říčky. Zřejmě se 
nepovede odlovit všechny exempláře a zbylé ryby se během napouštění posunou výše, kde 
podpoří místní populace, které budou sice přehradou odděleny od zbytku toku, ale i tak je zde 
pro ně dostatek prostoru. 

Všechny druhy ryb mohou nalézt vhodná trdliště a útočiště ve zbytku toku mimo plochu 
budoucí nádrže, není proto nutné budovat obtok nádrže, který by byl zcela jistě i vzhledem 
k technickému řešení hráze výšky 70 m a charakteru managementu nádrže velmi nákladný až 
technicky nerealizovatelný. 

Pstruh obecný vytvoří populaci v nádrži, kde najde vhodné potravní podmínky, tato 
populace bude propojena s populací v přítoku nádrže. 

Skladbu budoucí rybí obsádky je dále nutné konzultovat s odborníky. Doporučujeme HBU 
AVČR České Budějovice, Prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc., V této souvislosti lze již nyní 
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zdůraznit, že je třeba zamezit neuváženému vysazení jiných druhů ryb, než je pstruh obecný. 
Je doporučeno zkušební vysazení střevle, v případě rybářského hospodaření a umožnění 
sportovního rybolovu pak může být vysazován pstruh duhový. 

9.1.1.5 POSOUZENÍ SPLAVENINOVÉHO REŽIMU V POVODÍ BU DOUCÍ NÁDRŽE 

Zdobnice byla charakterizována jako bystřina 2. kategorie se zalesněným a lučním 
povodím se středněpropustnými hnědými půdami. Převýšení na okraji povodí a v závěrném 
profilu činí až 650 m, střední sklon povodí vychází z DMT 20,2%. Hustota hydrografické sítě 
Zdobnice odpovídá 1,9 km vodních toků na 1 km2 plochy povodí. Charakter splavenin je 
převážně hrubý štěrkovitý s občasnými balvany, v pomalu proudících úsecích písčitý.  

Pro výpočet roční tvorby splavenin byl 
použit postup podle Gavriloviče. 
Teoretický protierozní účinek vegetačního 
krytu je díky absenci orné půdy poměrně 
vysoký a je ovlivněn hospodařením na 
lesních a lučních pozemcích. Spočtená 
průměrná roční produkce splavenin činí při 
místních klimatických podmínkách 
6 277 m3. Z tohoto objemu se však část 
splavenin zachytí vlivem geomorfologie 
terénu v korytě toku nebo na jeho březích. 
Po odečtení retence v povodí 
a suspendovaných částic tvořících zákal, 
lze v průměrném roce očekávat přísun 
splavenin do profilu hráze 2 605 m3.  
Vedle běžných hydrologických let byl 

spočten teoretický přísun splavenin při stoleté povodni a to pomocí empirického vzorce 
(Herheudlitz). Výsledkem výpočtu je 21 773 m3, kdy po odečtení retence a suspendovaných 
částic dostaneme necelých 10,9 tis m3. Z porovnání průměrného množství a množství za stoleté 
povodně vyplývá, že jde o zhruba čtyřnásobek. 

Pro posouzení vhodnosti umístění předzdrže byly nasčítány objemy splavenin za běžných 
roků s přičtením pravděpodobnostního výskytu N-letých povodní a z nich odhadnutého 
množství splavenin. Za 50 let lze očekávat přísun splavenin o objemu 260 tis. m3 a za 100 let 
530 tis. m3. Při navrženém objemu stálého nadržení 230 tis. m3 to znamená, že by se tento 
prostor zaplnil do 50 let. Hloubka stálého nadržení je cca 15 m u hráze a výškově tvoří čtvrtinu 
její výšky, tudíž se nejeví jako vhodné ji dále zvyšovat za cenu snižování zásobního prostoru. 
Oproti tomu objem stálého nadržení činí jen 1,35 % celkového objemu a z vyčíslení objemu 
splavenin za 500 let vyplývá, že by činilo necelých 18 % (3 mil. m3). Vzhledem k nepříznivým 
klimatickým scénářům pro nejbližších 100 let se doporučuje maximalizovat zásobní prostor 
a vybudovat předzdrž na hlavním přítoku Zdobnici co nejblíže ke konci předpokládaného vzdutí 
nádrže, která zachytí větší část splavenin ať za běžného hydrologického roku, tak při 
povodních. Jako vhodná se jeví lokalita hned nad křižovatkou silnic II/310 a II/318, které budou 
na konci zátopy a kde se předpokládá jejich přeložení výše. Systémovým řešením by mohla být 
pojízdná hráz předzdrže, jež by vyřešila nové přemostění údolí. Objem na zachycení splavenin 
s předpokladem jejich těžení jednou za 5 let (po větších povodních častěji) by měl být kolem 
30 tis. m3. 

Výše uvedený předpoklad splaveninového režimu včetně návrhu vybudování předzdrže je 
doporučeno během dalších průzkumných prací ověřit umístěním monitorovacího zařízení pro 
chod splavenin. Na základě vyhodnocení delšího časového úseku reálného chodu splavenin ve 
vazbě na známé průtokové podmínky lze případné umístění a podobu předzdrže upřesnit. 
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9.1.1.6 NÁVRH NA PŘÍPADNOU OPTIMALIZACI STÁVAJÍCÍHO MONITORINGU JAKOST I 
VODY 

V monitoringu je nutné pokračovat z důvodu potvrzení a zpřesnění stávajících výsledků 
a zaměřit se na případné potenciální zdroje znečištění. Jak bylo popsáno u radiochemických 
výsledků, doporučuje se provést doplňkový monitoring na Zdobnici a Čertovodolském potoce 
v místě nad jejich soutokem, který bude cílený na radiochemické ukazatele. Taktéž je vhodné 
provést byť jednorázový monitoring Zdobnice a přítoků zaměřený na ukazatele komunálního 
znečištění na všech větších soutocích (levostranné – Čertovodolský potok, Dřevěné údolí, 
Souvlastní). Na ukazatele zemědělského znečištění jsou to naopak pravostranné drobné 
přítoky, které mohou odvádět splachy z obhospodařovaných pozemků lokalizovaných podél 
hranice povodí nádrže. 

Pasívní vzorkovač by bylo vhodné osadit znovu, aby byla zachycena i vodnější období 
například během jarního tání sněhu. 

9.1.2 PROGNÓZA ZMĚN JAKOSTI VODY VE VZDUTÍ BUDOUCÍ NÁDRŽE A JEJICH 
VÝZNAM PRO VODÁRENSKÉ VYUŽITÍ 

Změny jakosti surové vody v nádrži samotné oproti kvalitě na přítoku budou obdobné jako 
u analogických nádrží. Akumulace vody zajistí vyrovnání jakostně nerovnoměrného přítoku. 
Zejména půjde o zhoršenou kvalitu při zvýšených průtocích, kdy nádrž zajistí snížení zákalu 
jeho postupnou sedimentací a pak o látky, jejichž množství významně stoupá s plošným 
splachem. Problematický může být splach z obnažených břehů nádrže při větším zaklesnutí 
hladiny, kdy může zákal zasáhnout velkou plochu nádrže. Při jarním tání sněhu budou přítokové 
koncentrace látek nižší, nicméně během následujících měsíců se situace opět urovná. Po zimě 
se předpokládá doplnění zásobního prostoru na maximální úroveň.  

Teplotní stratifikace by měla vzniknout nenarušená díky velké hloubce vody. Kyslíkový 
deficit se předpokládá jen v nejnižších vrstvách s občasným zvýšeným obsahem železa 
a manganu. Jejich koncentrace jsou na přítoku nízké. 

Klesající trend obsahu hliníku způsobený ústupem acidifikace má sice pozitivní dopad na 
lidské zdraví, ale jeho příliš nízké koncentrace mohou způsobit uvolňování vázaného fosforu 
v sedimentu na dně nádrže a nastartování procesu eutrofizace. Tento proces lze omezit 
sanačními opatřeními ke snížení vnosu fosforu z povodí. 

Z chemických rozborů vyplývá poměrně nízká celková mineralizace, jež může mít vliv na 
sníženou samočistící schopnost toku. Pro člověka je tato voda méně chutná a její dlouhodobé 
užívání bez úpravy není zcela optimální pro lidské zdraví. Hluboko pod doporučenými 
koncentracemi v pitné vodě je obsah vápníku i hořčíku, který řadí vodu do kategorie velmi 
měkká. Hodnoty nejsou sice povinné, ale poměr skutečného obsahu a dolní hranice 
doporučeného obsahu se pohybuje od 1:5 až 1:7. Při návrhu úpravy vody je proto vhodné 
zařadit proces mineralizace. 

Pro orientační vyhodnocení vhodnosti nádrže pro vodárenské účely byla použita metoda 
podle Zelinky s následujícím hodnocením. 

1. Nadmořská výška maximální zásobní hladiny – 2 b. 
2. Místní klimatické podmínky – 1 b. 
3. Maximální hloubka – 1 b. 
4. Průměrná hloubka – 1 b. 
5. Jakost vody v podélném profilu – 3 b. 
6. 6. Složení přitékající vody – 2 b. 
7. 7. Předpokládaná primární produkce nádrže – 2 b. 
8. 8. Způsob hospodaření – 1 b. 
9. 9. Průtočnost – 1 b. 

 
Výsledek 14/9 = 1,55 < 2,75 / nádrž velmi vhodná pro vodárenské využití  
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Pro nádrž hloubky 50 m se doporučují alespoň tři odběrové etáže v úrovni 7, 15 a 30 m, 
aby bylo možné odebírat vodu nejlepší jakosti. 

Vývoj jakosti vody v nádrži může ovlivnit nedostatečná asanace budoucí zátopy. 
Především je vhodné nehnojit zemědělské pozemky alespoň tři roky před napouštěním. Stromy 
je nutné vykácet a trávu posekat. V pásmu, kde lze očekávat oscilaci vodní hladiny, musí být 
odstraněny i pařezy. Jímky, hnojiště, asfalt z vozovek atd. musí být odstraněny z celé zátopy. 

 
Doporučení pro první plnění 
Pro plnění je nejvhodnější vodnější zimní a jarní období mimo vegetační sezónu. Dochází 

při něm k rozkladným procesům organických látek na dně, což má za následek špatné 
kyslíkové poměry. U velkých nádrží se místo kompletní výměny vody po prvním napuštění 
doporučuje udělat jen větší proplach základovou výpustí, aby byly odplaveny usazeniny ze dna 
údolí. Při tomto procesu se může objevit železité či manganové zakalení vypouštěné vody. 
Proplach je vhodné opět provést v podzimním období, aby se mohla voda v průběhu zimy a jara 
rychleji doplňovat. 

Vývoj jakosti během prvních let provozu nádrže probíhá ve třech hlavních fázích. První 
etapa je charakterizována vysokým obsahem rozpuštěných látek. Následně dojde k rozvoji 
jednodruhového planktonu s postupným obohacováním o další druhy. Třetí etapa znamená 
ustalování jakosti vody a zlepšení kyslíkových poměrů (třetí až pátý rok od prvního napuštění). 
Z těchto důvodů se doporučuje začít vodu z nádrže využívat k vodárenským účelům až po dvou 
letech od prvního napuštění nebo počítat s vhodnými opatřeními při úpravě vody. 

9.2  SANAČNÍ OPATŘENÍ 

9.2.1 POSOUZENÍ MOŽNOSTI VÝSKYTU RIZIKOVÝCH PLOCH V  POVODÍ BUDOUCÍ 
NÁDRŽE 

V rámci přípravy realizace nádrže je třeba zajistit zvýšenou ochranu jakosti vody v celém 
jejím povodí. Proto byla provedena analýza zdrojů znečištění s vymezením rizikových ploch 
a návrhem k jejich řešení. 

Z hlediska plošných zdrojů znečištění ze zemědělství se dá souhrnně konstatovat, že 
rizikové nejspíše nejsou ať už z pohledu monitoringu jakosti říčky Zdobnice nebo z analýzy 
způsobu využití území. Z databáze LPIS vyplývá, že levá část povodí je využívána jako trvalé 
travní porosty se zavedeným ekologickým zemědělstvím z pohledu čerpání dotací z programu 
rozvoje venkova. Nachází se zde několik zemědělských objektů s hospodářskými zvířaty, která 
se pasou na přilehlých pozemcích. Podrobnější informace o počtu a typu zvířat nebyly 
zjišťovány. Pravá část povodí je podél hranice též zatravněná, ale je obhospodařována až na 
drobné výjimky konvenčně, tudíž je zde větší riziko odplavování reziduí hnojiv a prostředků na 
ochranu rostlin do nádrže. I zde se pasou na některých místech hospodářská zvířata. 
Potenciální znečištění od hospodářských zvířat může být velmi významné v poměru se 
znečištěním od obyvatel. Půjde zejména o výkaly a moč na pastvinách, ze kterých se mohou při 
vydatnějších deštích splavovat živiny směrem k nádrži. 

Vliv komunálních zdrojů znečištění na jakost vody ve Zdobnici se zdá být malý až na 
překročení mikrobiologických ukazatelů. To může být dáno současnou existencí lidských obydlí 
v budoucí zátopě nedaleko monitorovacího místa, ale nelze ani zcela vyloučit přítomnost 
znečištění od hospodářských zvířat. 

Rozmístění veškeré zástavby v povodí Zdobnice je převážně rozptýlené, nejvíce se domy 
koncentrují ve střední části povodí přímo podél hlavního přítoku do nádrže. Nedokonalá 
likvidace odpadních vod v obci Zdobnice je tak považována za největší riziko pro jakost vody 
v budoucí nádrži a dále všechny objekty v jejím nejbližším okolí. 

Pro posouzení významnosti možného přísunu fosforu jakožto hlavního iniciátora 
eutrofizačních procesů byla použita citlivostní analýza. Jako základ sloužila vrstva budov 
z registru sčítacích obvodů od ČSÚ. Pro každou budovu byl spočten na základě typu budovy 
a počtu bytů předpokládaný počet obyvatel (3 os/byt). U rekreačních objektů se předpokládal 
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jen třetinový podíl při běžném stavu a 100% v sezóně. Dále byla do citlivosti zavedena 
vzdálenost domu od nejbližšího toku (do 50 m, 50 až 100 m a nad 100 m) a vzdálenost od 
samotné nádrže v km. Tyto hodnoty snižovaly teoretický přísun živin (celkového fosforu) 
spočtený podle počtu obyvatel a specifické denní produkce 2 g/ob/den o retenci během 
transportu do vodního toku a v něm samotném. 

Z prostého součtu za všechna obydlí v povodí vyšel reálný přísun fosforu do nádrže 
161 kg/rok při běžném stavu a z toho 98 kg během letní a zimní sezóny. Z teoretické roční 
produkce 344 kg (pro 471 obyvatel) to znamená 53% retenci živin v povodí. Za přívalových 
dešťů lze tedy očekávat kromě erozního fosforu i zvýšený přísun využitelného fosforu 
uloženého v sedimentech vodních toků. Z vypočteného množství živin od obyvatel vyplývá 
koncentrace celkového fosforu 5,1 µg/l, která je mírně vyšší než naměřené nejvyšší hodnoty. 

Pro porovnání s hospodářskými zvířaty lze uvést, že 1 dobytčí jednotka (500 kg živé váhy) 
vyprodukuje za rok na pastvě 14 kg fosforu. Pokud se vezme v úvahu, že se splachem do 
nádrže dostane jen deset procent, pak je množství fosforu od obyvatel srovnatelné se stádem 
skotu cca 100 ks. Oblast Orlických hor a podhůří patří v ČR mezi lokality s nejvyšším stavem 
hospodářských zvířat (0,9 DJ/ha zemědělské půdy). 

Při sečtení všech zdrojů znečištění může přítoková koncetrace celkového fosforu v sezóně 
stoupat do 0,015 mg/l a za přívalových dešťů se může zvýšit několikanásobně, ale 
ortofosforečnanová forma využitelná pro vodní květ bude z celku tvořit jen malou část 
(předpoklad max. 0,025 mg/l). 

Ze všech těchto úvah vyplývá, že by si nádrž v běžných průměrně vodných obdobích měla 
udržet oligotrofii i bez jakýchkoliv sanačních opatření ovšem při zachování stávajícího stavu 
(bez rozvoje hospodářského a stavebního). Problémová však mohou být víceletá suchá období, 
kdy se prodlouží doba zdržení vody v nádrži a může dojít ke zvýšení koncentrace živin. 

9.2.2 NÁVRH MOŽNÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI ZDROJ Ů ZNEČIŠTĚNÍ 

Z důvodů uvedených v předchozí kapitole a se zkušenostmi s problematickou likvidací 
odpadních vod v povodí u některých již postavených nádrží, bylo by vhodné přistoupit 
k maximální ochraně jakosti vody odvedením velké části odpadních vod mimo povodí na 
centrální čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). Zbylé odpadní vody budou likvidovány 
u koncentrovanější zástavby buď ve skupinových menších ČOV pro několik objektů nebo jiným 
způsobem zneškodňování odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Vzhledem k nižší 
účinnosti těchto čistíren z hlediska odstraňování fosforu a přímé závislosti na kvalitě 
provozování bude přednostně požadováno zasakování takto vyčištěných vod do půdy namísto 
přímého vypouštění do vodních toků. Jinak by mohlo nastat i zhoršení stavu oproti současnosti 
z důvodu zkoncentrování špatně vyčištěných odpadních vod přímo do vodotečí. 

V povodí nádrže Pěčín je navrženo osm lokalit k odkanalizování a čištění odpadních vod, 
z nichž čtyři jsou sloučeny v jeden centrální a čtyři zůstávají jako samostatné jednotky. 
Centrální systém odvádí odpadní vody údolím Zdobnice až k nádrži a podél levého břehu 
výtlakem přes kopec mimo povodí nádrže. Umístění centrální ČOV může být buď na konci 
gravitačního řadu (stálý přítok) nebo až výtlaku (periodické čerpání). Variant tras 
s přečerpáváním může být více, prozatím byla zvolena ta nejméně provozně nákladná tj. delší 
trasa kolem nádrže s menší celkovou čerpací výškou. 

Souhrn opatření na komunálních zdrojích znečištění včetně odhadu investičních nákladů 
uvádí Tab. 44. Pro odhad ceny byla použita publikace „Průměrné ceny dopravní a technické 
infrastruktury“ – aktualizace 2012, Ústav územního rozvoje. 
 
Tab. 44 Souhrn opatření na komunálních zdrojích znečištění včetně odhadu investičních nákladů 

Č. 
systému 

Název 
obce typ položka m/EO

/ks 
cena 

v Kč/m'/EO/ks  Celkem v K č 

1 Zdobnice 
gravitační kanalizace 321 7 851    2 521 833    

- MČOV + 18 12 000    216 000    
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Č. 
systému 

Název 
obce typ položka m/EO

/ks 
cena 

v Kč/m'/EO/ks  Celkem v K č 

zasakování 

gravitační kanal.přípojky 94  3 010  282 756 

Celkem         3 020 589 

4 

Říčky 
v Orlických 

horách 

gravitační kanalizace 211  7 851 1 659 588 

- 
MČOV + 
zasakování 6 12 000  72 000 

gravitační kanal.přípojky 55  3 010  165 421 

Celkem         1 897 009 

5 
Zdobnice 

gravitační kanalizace 470  7 851 3 690 242 

- 
MČOV + 
zasakování 30 12 000  360 000 

gravitační kanal.přípojky 239  3 010  718 647 

Celkem         4 768 889 

6 

Deštné 
v Orlických 

horách 

gravitační kanalizace 239  7 851 1 872 927 

- 
MČOV + 
zasakování 18 12 000  216 000 

gravitační kanal.přípojky 127  3 010  382 371 

Celkem         2 471 298 

Centrální 
odkanaliz

ování 
(2,3,7,8) 

Zdobnice 

gravitační kanalizace 14362  7 851  112 747 179 

gravitační kanal.přípojky 3011  3 010 9 063 581 

výtlak kanalizace 2675  2 350 6 285 319 

- čerpací stanice 1  1 000 000 1 000 000 

- ČOV (EO) 429 28 390  12 179 310 

Celkem          141 275 389 

Individ. 
likvidace 

OV 

Liberk - 
DČOV + 
zasakování 

13 60 000  780 000 

Rokytnice 
v Orlických 

horách 
- 

DČOV + 
zasakování 

2 60 000  120 000 

Říčky 
v Orlických 

horách 
- 

DČOV + 
zasakování 

2 60 000  120 000 

Zdobnice - 
DČOV + 
zasakování 

78 60 000 4 680 000 

Celkem         5 700 000 

Celkem sana ční opat ření   159 133 174    
 

U zemědělství se doporučuje provést podrobnou analýzu zemědělských objektů, pastvin 
a kolem nich potenciálně ohrožených vodních toků. Prioritou pro celé povodí nádrže by se mělo 
stát vzhledem ke svému charakteru ekologické zemědělství. Oproti konvenčnímu zemědělství 
se zde klade důraz na opatření chránící půdu a přírodu a zejména se nepoužívá syntetických 
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pesticidů a umělých hnojiv (vysvětlení významu jednotlivých typů hospodaření podrobněji viz 
kapitola 8.2.2.1 Zemědělství). Ekologické zemědělství a podmínky podmíněnosti by měly zajistit 
dostatečnou ochranu vodního prostředí, přesto je nutné věnovat vlivu hospodářských zvířat 
(nakládání s kejdou a statkovými hnojivy) zvýšenou pozornost a zajistit lepší ochranu například 
při vymezování ochranných pásem. Jedním z důležitých opatření tak bude přechod 
z konvenčního zemědělství na ekologické na pozemcích, kde tomu tak ještě není. 
 

Přehledná situace rizikových ploch z hlediska ohrožení jakosti vod a opatření k zajištění 
jejich ochrany je zpracována v rámci výkresových příloh dokumentace jako příloha 
C.13 Rizikové plochy ohrožení jakosti vod. 

Tato situace zobrazuje jednotlivé stávající objekty (rizikové plochy) v povodí vodní nádrže 
a jejich předpokládané množství přísunu živin od obyvatel. Je zde patrný ideový návrh na 
odkanalizování celého povodí, viz textový popis výše. Situace rovněž zobrazuje současný stav 
hospodaření na zemědělských pozemcích. To je děleno na konvenční, přechodné a ekologické. 

9.2.3 ZÁKLADNÍ NÁVRH ROZSAHU OCHRANNÝCH PÁSEM KOLEM  VODÁRENSKÉ 
NÁDRŽE 

Obecná ochrana vodních zdrojů je uložena zejména ustanovením § 30 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovením § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, ustanovením § 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění zákona 
č. 238/1999 Sb. atd.). 

Ochranná pásma se stanovují na základě odborného posouzení stavu a potřeb ochrany 
vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje ve vztahu k jeho 
hydrogeologickému povodí nebo hydrogeologickému rajónu. Ochranná pásma se dělí na 
pásma I. stupně (k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího objektu nebo 
odběrného zařízení; stanovují se jako území souvislá) a pásma II. stupně (nestanovují se vždy 
a slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby 
nemohlo dojít k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti). Rozhodnutí 
o stanovení ochranného pásma vydává vodoprávní úřad, a to vždy ve veřejném zájmu. 
Jednotlivé stupně ochrany jasně stanovují, jaké aktivity jsou v daném pásmu omezeny a jaká 
opatření se zde na základě vodního zákona naopak realizovat musí. 

9.2.3.1 OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ VODNÍHO ZDROJE 

Ochranné pásmo I. stupně  zajišťuje ochranu vodního zdroje v bezprostředním okolí 
jímacího či odběrného zařízení. Bude stanoveno příslušným vodoprávním úřadem jako souvislé 
území. U vodárenských nádrží, které slouží výhradně pro zásobování pitnou vodou, se 
stanovuje minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí. Při tom je nutné 
přihlédnout k charakteru okolních pozemků. U ostatních nádrží s vodárenským využitím se 
jedná o souvislá území s minimální vzdáleností 100 m od odběrného zařízení. 

Vzhledem k podobě údolí toku Zdobnice, které vykazuje poměrně příkré a zalesněné 
svahy, je možné předpokládat, že konečný rozsah ochranného pásma I. stupně vodního zdroje 
bude vymezen právě dle těchto charakteristik. Lze uvažovat vymezení pásma primárně 
rozhraním zalesněných příkrých svahů údolí Zdobnice a navazujících mírnějších svahů nebo 
přímo náhorních nelesních ploch. Aby však tento rozsah zejména v jihozápadní části zátopy 
nepředstavoval zbytečně velká omezení pozemků, je možné uvažovat snížení rozsahu 
ochranného pásma I. stupně na vodorovnou vzdálenost max. do 100 m od hranice maximální 
hladiny. 

Předběžný schématický návrh vedení linie ochranného pásma I. stupně vodního zdroje pro 
maximální hladinu 515 m n. m. a stejně tak pro variantní řešení na kótě 525 m n. m. je 
zpracován v rámci výkresových příloh dokumentace v příloze C.7 Situace objektů v ploše 
zátopy s vyznačením I. OPVZ. 
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Vedení linie ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude v navazujících projekčních 
pracích dále zpřesňováno. 

9.2.3.2 OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPNĚ VODNÍHO ZDROJE 

Ochranné pásmo II. stupně zajišťuje ochranu vodního zdroje vně ochranného pásma I. 
stupně. Vymezené území může být souvislé, nebo je mohou tvořit oddělené zóny v rámci 
hydrogeologického rajónu nebo hydrologického povodí. Ochranné pásmo II. stupně může být 
dle zákona stanovováno po jednotlivých charakteristických částech dotčeného území. 

Lze předpokládat, že vymezení ochranného pásma II. stupně vodního zdroje se bude týkat 
jednotlivých území v rámci povodí vodní nádrže. Konkrétní lokalizaci a rozsahy však v tomto 
stupni projekčních prací nelze žádným způsobem podrobněji definovat. 

9.2.3.3 OPATŘENÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍCH ZDROJŮ 

Vodní zákon nepředepisuje žádná konkrétní omezení, povinnosti nebo technická opatření 
v ochranných pásmech vodních zdrojů. V rámci vodoprávního řízení toto rozhoduje vodoprávní 
úřad. Stanovuje činnosti či způsoby užívání nemovitostí, které mohou vodní zdroj ohrozit, 
stanovuje také způsob a dobu omezení užívání těchto nemovitostí a také určuje konkrétní 
technická opatření, která je nutno v ochranných pásmech vodních zdrojů provádět. 

V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo 
ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je 
vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma.  

V rámci záměru vodního zdroje VD Pěčín lze předpokládat zejména v ochranném pásmu 
I. stupně následující zákazy a omezení činností: 

− vstupu fyzických osob 
− používání a skladování závadných látek 
− provádění stavební činnosti, terénních úprav, zemních a vrtných prací, umísťování 

staveb 
− aplikace chemických prostředků 
− údržby komunikací 
− provozování rekreace, táboření, stanování a vodních sportů 

 
Příklady možných technických úprav v ochranných pásmech vodního zdroje jsou následující: 

− vyznačení hranice ochranného pásma 
− úpravy komunikací u vodárenské nádrže 
− protierozní opatření (např. terasy, zasakovací a sedimentační pásy, zatravnění údolnic, 

apod.) 
− zákaz vjezdu vozidel dopravujících náklad, který může způsobit ohrožení nebo zhoršení 

jakosti vody 
 

Na základě vodního zákona náleží vlastníkům dotčených pozemků v rozsahu stanovených 
ochranných pásem vodního zdroje za veškeré prokázané újmy vyplývající z omezení užívání 
pozemků a staveb náhrada. 
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10 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

10.1 STANOVENÍ PROFILU HRÁZE 

Pro umístění profilu hráze byly využity následující podklady: 
[1] Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití 

těchto území ze září 2011 (dále jen Generel LAPV) 
[2] Terénní šetření v místě uvažovaného přehradního profilu, provedené v rámci 

zpracování předkládané dokumentace v 22. dubna 2015 
[4] Základní mapa 10 000 
[15] Ortofoto mapa LS 2014 
[16] Digitální model terénu DMR4g 
[17] Literární rešerše geologických a hydrogeologických podkladů, provedená v rámci 

zpracování současné studie 
 

Při výběru umístění přehradního profilu pro jednotlivé konstrukční typy hráze bylo 
přihlédnuto k morfologickým podmínkám v zájmovém území. Dále byly zohledněny výstupy 
z rešerše geologických a hydrogeologických podkladů. 

Údolí Zdobnice v místě uvažovaného profilu v ř. km 17,7–17,9 má tvar V s průměrnými 
sklony svahů údolí zhruba 25° – 30° a šířkou údolní nivy 20,0 – 50,0 m. Svahy jsou prostoupeny 
výchozy skalních hornin a erosivními roklemi a vystupujícími ostrohy. Základové podmínky 
v zájmové lokalitě jsou na základě rešerše IG podmínek obecně vhodné pro zakládání spíše 
tížných typů hráze (Varianty A, C, D). V případě klenbové hráze jsou základové podmínky 
vhodné podmíněně. Tento předpoklad však bude nutné ověřit podrobným geologickým 
průzkumem zohledňujícím širší geologické vazby v zájmové lokalitě zejména s ohledem na 
střídání kvalitativně rozdílných horninových materiálů. 

Vstupním předpokladem návrhu umístění profilu pro všechny varianty bylo zachování 
objemu nádrže předpokládaného Generelem LAVP, tedy 17,1 mil. m3. Alternativní umístění 
profilu hráze výše proti proudu v ř.km 18,2, který se z hlediska morfologie terénu jeví jako 
relativně výhodnější, proto bylo vyhodnoceno jako nevyhovující. V případě varianty s hladinou 
maximálního objemu na kótě 515,0 m n. m. by přesun profilu do této lokality znamenal snížení 
objemu nádrže z původních 17,1 mil. m3 na 14,2 mil. m3. V případě varianty s hladinou 
maximálního objemu na kótě 525,0 m n. m. by přesun profilu do této lokality znamenal snížení 
objemu nádrže z původních 26,7 mil. m3 na 22,6 mil. m3. Geologické poměry jsou však v tomto 
profilu méně vhodné pro zakládání betonových typů hráze (var B, D), neboť se profil nachází 
dle dostupných podkladů v tělese fylitů. Pozitivním aspektem přesunu profilu výše proti proudu 
by tak byla pouze úspora materiálu v případě násypu tělesa sypaných hrází pro variantu 
s hladinou maximálního objemu nádrže 525,0 m n. m. 

Pro další postup studie je umístění profilů hráze pro obě varianty výšky kóty maximální 
objemu v nádrži (515 a 525 m n. m.) voleno ve shodné kilometráži. 

 
Varianta A – Zemní sypaná hráz 

Původní umístění profilu uvažované Generelem LAVP bylo pro zemní sypanou hráz 
nevyhovující. Proto bylo v rámci ideového technického návrhu přistoupeno k jeho optimalizaci. 
Přehradní profil (osa hráze), byl přemístěn do ř. km 17,69 tedy zhruba o 100 m níže po toku od 
původně uvažovaného umístění. Podmínky pro umístění hráze níže po toku pod současně 
navrhovaným profilem nejsou však výhodné z hlediska možnosti potencionálního navýšení 
objemu tělesa hráze. 

Účelem změny polohy profilu bylo zejména snížení objemu zemních prací při úpravě 
základové spáry hráze, hydraulicko-příznivé převádění velkých vod přes VD a eliminace 
nerovnoměrného rozložení vnitřního napěti v tělese hráze vlivem náhlých geomorfologických 
změn v zájmovém profilu hráze. V případě výstavby hráze v profilu uvažovaném Generelem 
LAPV by nebylo možné konstrukčně správně rozvinout návodní líc hráze bez nutnosti velkých 
zásahů do stávajícího terénu na levém břehu údolí. Profil hráze byl přesunut do polohy, ve které 
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bude objem těchto prací podstatně snížen. Je však nutné podotknout, že ani současný 
navrhovaný profil není pro výstavbu zemní sypané hráze ideální, neboť se nachází v meandru 
řeky. Základové podmínky ve směru kolmém na osu hráze se mohou zejména v dolních partiích 
údolí významně lišit. Na tento fakt bude nutné případně reagovat technickými opatřeními. 

Realizovatelnost zemní sypané hráze v navrhovaném profilu však závisí v prvé řadě na 
vyhledání zdrojů vhodných stavebních materiálů v blízkém okolí profilu. K tomuto je nutné 
podotknout, že podrobný IG průzkum je nad rámec zadání studie proveditelnosti a očekává se, 
že v případě dalších příprav předkládaného záměru výstavby VD Pěčín bude tento průzkum 
jedním ze stěžejních vstupních podkladů v další fázi přípravy. Závěry z předchozích 
průzkumných prací, které se vztahují k jiným konstrukčním typům hráze jsou proto využitelné 
jen omezeně – viz kapitola 8.1.1.  
 
Varianta B – Klenbová betonová hráz 

Vedení osy profilu hráze uvažované Generelem LAVP bylo pro tento typ hráze shledáno 
jako nevyhovující. Vzhledem k morfologii terénu bylo přistoupeno k  úpravě směrového vedení 
osy hráze, tak aby bylo docíleno výhodnějších podmínek pro přenos sil do bočních opor po 
stranách údolí, které tvoří skalní výchozy, u kterých se předpokládá lepší materiálová 
charakteristika. Přehradní profil (tětiva oblouku klenby), byl ponechán v prakticky totožné 
kilometráži jako profil dle Generelu LAPV tedy v ř. km 17,78.  

Vhodnost morfologie údolí pro výstavbu klenbového typu hráze je zpravidla stanovena 
koeficientem α, který je definován jako poměr šířky údolí v úrovni  koruny hráze k výšce hráze. 
Výstavba klenbové hráze se doporučuje v údolích do poměru α=5. 
 
α ≤ 3,5 až 4,5  velmi příznivé podmínky pro návrh klenbové přehrady 
α 4,5 ≤ 6,0 dobré podmínky pro návrh klenbové přehrady, klenbu lze navrhnout 

hospodárně, pro výhodný návrh je však nutné provést podrobné 
studium (modelový výzkum) 

α >6   uplatňují se pouze vývojové konstrukce klenbových přehrad 
α >12 klenba ztrácí opodstatnění, neboť objem betonu je již větší než 

u přehrady tížné 
 

Pro zvolený profil platí koeficient α = 4,5 (L/H= 292,0 m / 65,0 m). To znamená, že 
morfologické podmínky pro návrh klenbové přehrady jsou, jak z konstrukční, tak ekonomické 
stránky výhodné. Realizovatelnost klenbového typu hráze v navrhovaném profilu však závisí 
v prvé řadě na vhodnosti geologických poměrů. K tomuto je nutné upozornit, že v přehradním 
profilu nejsou v současné době známy detailní parametry geologie podloží. Závěry 
z předchozích průzkumných prací, které se vztahují k nádrži Pěčín s hrází v profilu pod 
soutokem Zdobnice s Říčkou, jsou využitelné pouze omezeně, a to ve smyslu spíše 
informativním, který pro účely pilotní studie proveditelnosti, jejímž hlavním cílem není detailní 
technický návrh, ale sběr a analýza vstupů pro následné stanovení navazujících činností 
vedoucí k přípravě realizace vodního díla. Při výběru polohy profilu byly proto v základních 
rysech zohledněny pouze známé geologické, hydrogeologické a poměry. Vzhledem k absenci 
relevantních geologických průzkumů přímo v daném profilu není v současnosti možné 
jednoznačně posoudit vhodnost tohoto konstrukčního typu hráze. Podrobný inženýrsko-
geologický průzkum lokality za účelem ověření základových podmínek pro klenbovou hráz bude 
muset být doplněn v následných stupních projektové přípravy. V případě prokázání nevhodných 
základových podmínek bude nutné uvažovat o aplikaci technických opatření (fortifikací), které 
případně umožní úspěšnou stavbu. Klenbový typ hráze lze například doplnit v místě bočních 
opor betonovými gravitačními křídly. 

Podmínky pro umístění profilu výše proti proudu například v profilu v ř. km 18,2 se jeví 
z hlediska morfologických podmínek jako výhodnější, předpokládané základové podmínky jsou 
však pro stavbu na základě výstupů IG rešerše spíše nevýhodné. Tímto zásadním přesunem by 
dále došlo k podstatnému snížení objemu nádrže. Podmínky níže po toku jsou pro umístění 
profilu již jednoznačně nevýhodné z důvodu zhoršení základových podmínek a z důvodu změny 
parametru α.  
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Varianta C – Kamenitá sypaná hráz 

Pro popis určení polohy hráze konstrukčně řešené jako kamenitá sypaná hráz platí 
v podstatě shodné argumenty a předpoklady jako v případě hráze zemní sypané. Umístění 
sypané kamenité hráze se tedy předpokládá shodné jako v případě Varianty A, tedy 
v ř. km 17,69. Při výběru umístění profilu bylo vycházeno ze stejných předpokladů. 
 
Varianta D – Betonová tížná hráz 

Umístění profilu pro betonovou tížnou je uvažováno ve stejném profilu jako u sypaných 
typů hráze, tedy v ř. km 17,69, Polohové umístění profilu muselo být oproti Generelu LAPV 
změněno zejména z důvodu nevhodné směrové orientace ke stranám údolí a návazného 
odvádění velkých vod do toku pod vodním dílem. 

Morfologické podmínky pro výstavbu tížné betonové hráze jsou ve vybraném profilu 
příznivé, a to jak z konstrukčního, tak ekonomického hlediska. Realizovatelnost betonové tížné 
hráze v navrhovaném profilu však závisí v prvé řadě na stanovení vhodnosti geologických 
poměrů. V místě přehradního profilu nebyl v rámci studie proveditelnosti proveden podrobný 
geologický průzkum, který by poskytl potřebné údaje, na základě kterých by bylo možné 
jednoznačně zhodnotit základové podmínky v daném profilu. Při výběru polohy profilu byly proto 
v základních rysech zohledněny pouze známé geologické, hydrogeologické a stabilitní poměry. 
Podrobný geologický průzkum lokality za účelem ověření základových podmínek pro tento typ 
hráze bude muset být doplněn v dalších stupních dokumentace. V případě prokázání 
nevhodných základových podmínek bude nutné uvažovat o aplikaci technických opatření, které 
případně umožní úspěšnou stavbu.  

 
Kromě vlastního konstrukčního řešení typu hráze je jedním ze základních rozdílných prvků 

výše uvedeného typologického řešení vzdouvacího objektu proces vlastní výstavby. 
U sypaných typů hráze (Varianta A a C) si lze proces výstavby nejčastěji představit v postupné 
etapizaci jednotlivých fází, kdy v první fází je vybudována odtoková štola, která následně slouží 
při vlastním sypání tělesa hráze jako objekt, jímž budou převáděny průtoky řeky Zdobnice. 
V případě betonových hrázových objektů lze obdobný proces výstavby v podobě primárního 
vybudování objektu budoucího vypouštěcího zařízení (spodní výpusti) také uvažovat. Často 
v případě úzkého údolí se však setkáváme s variantou obtokového tunelu, který je následně po 
dokončení stavby hrázového tělesa buď adekvátně technologicky vystrojen (následně přebírá 
funkci spodních výpustí), nebo je zaslepen a jeho funkce je po dokončení výstavby ukončena. 
Vlastní návrh technologického provádění takto významného a technologicky komplexního 
vodního díla bude předmětem navazujících projekčních příprav. 

10.2 VH ŘEŠENÍ NÁDRŽE 

Při vodohospodářském řešení VD Pěčín se vycházelo z parametrů uváděných v Generelu 
území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území, 
v nichž je popisován tento chráněný profil, jako strategicky významný zdroj pro zajištění 
zásobování východočeské vodárenské soustavy pitnou vodou, uváděný potenciální maximální 
objem 17,1 mil. m3. Tomuto objemu v daném profilu odpovídá maximální hladina na úrovni 
515,00 m n. m. Lokalita může být dále víceúčelově využívána pro významnou transformaci 
povodňových průtoků na ochranu zástavby podél Zdobnice v úseku Vamberk – Slatina nad 
Zdobnicí. V rámci vodohospodářského řešení byl hledán optimální návrh velikostí a rozdělení 
jednotlivých objemů v nádrži a z nich maximální možné odběry pro vodárenské účely, optimální 
transformační účinek díla a ověření nalepšovacích možností vodního díla v obdobích sucha při 
dané maximální hladině. Následně pro ověření hospodárnosti návrhu bylo v rámci studie dále 
řešeno vodohospodářské řešení klasickým způsobem, kdy z požadovaných očekávatelných 
nároků na odběry vody, stanoveného neškodného odtoku, minimálního zůstatkového průtoku 
a dalších návrhových parametrů byl hledán nejpříznivější návrh nádrže v daném profilu.  
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V závěru VH řešení byla provedena analýza původně zvažovaných parametrů vodního díla 
z procesu tvorby Generelu LAPV. Výsledkem této analýzy je VH řešení, které definuje nádrž 
o objemu 26,71 mil. m3 (odpovídá v daném profilu maximální hladině na úrovni 525,00 m n. m.). 

10.2.1 PODKLADY VH ŘEŠENÍ 

Pro potřeby vodohospodářské řešení bylo nutno zajistit a připravit vstupní podklady, které 
jsou přehledně uvedeny níže: 
 
A. Hydrologické podklady 
Popis hydrologických údajů a přesné postupy jejich řešení jsou podrobně popsány v kapitole 
8.1.4. Pro potřeby výpočtu vodohospodářského řešení nádrže VD Pěčíny byly použity 
následující hydrologické údaje: 
  

1. Základní hydrologické údaje včetně řady m-denních a N-letých průtoků v profilu 
VD Pěčín 

2. Průběh povodňové vlny PV100 v profilu VD Pěčín 
3. Průběh povodňové vlny PV20 v profilu VD Pěčín 
4. Řada pozorovaných denních průtoků v profilu Slatina nad Zdobnicí v období 

1975 – 2014 
5. Výhledové řady měsíčních průtoků, ovlivněných klimatickou změnou dle modelů 

klimatických scénářů rSCEN1, rSCEN2, rSCEN3 v obdobích 2031 – 2050 
a 2071 – 2100 

6. Syntetická řada měsíčních průtoků o délce trvání 500 let ovlivněných klimatickou 
změnou modelovaná dle klimatického scénáře rSCEN2 pro profil VD Pěčín  

7. Hodnoty výparu dle ČSN 75 2405 pro jednotlivé měsíce upravené dle 
předpokládané klimatické změny pro navrhované období VD 
 

B. Údaje o neškodném odtoku pod hrází 
V rámci řešení protipovodňové ochrany území pod VD (viz kapitola 7.2.3.4) byl určen jako 
neškodný odtok z nádrže průtok o hodnotě Qnešk = 11,8 m3/s. 

 
C. Hodnoty minimálního z ůstatkového pr ůtoku 
V současnosti je platná metodika určení hodnoty minimálního zůstatkového průtoku dle 
metodického pokynu č. 9/1998 Ministerstva životního prostředí. Vzhledem k právě končícímu 
schvalovacímu procesu nového metodického pokynu je účelné již v této fázi projekčních 
příprav, zavést předpoklad připravovaného metodického pokynu. Podrobné informace o určení 
minimálního zůstatkového průtoku jsou uvedeny v kapitole 8.1.4.2.4. Z nově připravované 
metodiky pak vychází následující vstupní parametry. 
 
Pro období od června po únor Qz = 0,8 (Q330d0,85)1,09 =0,8 (0,2340,85)1,09 =0,208 m3/s 
 
Pro období od března po květen Qz = (Q330d0,85)1,09 = (0,2340,85)1,09 = 0,260 m3/s 
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D. Charakteristiky nádrže 
 

Obr. 38 Charakteristiky nádrže 

 
 

E. Podklady o nárocích a požadavcích na odb ěr vody z nádrže 
Požadavky na odběr vody z nádrže byly řešeny jako bilance předpokládaného vývoje potřeby 
vody v navrhovaném období po roce 2050 a předpokládaného poklesu vydatnosti povrchových 
a podzemních zdrojů pitné vody ovlivněných klimatickou změnou (podrobný popis viz 
kapitola  8.3.3). Výsledkem bilance je hodnota požadovaného odběru pro vodárenské účely 
O = 0,396 m3/s. 
 
F. Vybrané normativy 
ČSN 75 2405 – Vodohospodářské řešení vodních nádrží 
 
G. Splaveninový režim v řece Zdobnice v profilu VD P ěčín 
 
H. Generel území chrán ěných pro akumulaci povrchových vod a základní zásad y využití 
těchto území 

10.2.2 METODIKA ŘEŠENÍ 

Objem stálého nadržení 
Účelem prostoru stálého nadržení je zajištění požadované jakosti vody, vymezení prostoru 

pro ukládání splavenin, omezení rozsahu obnažování břehů a dna nádrže (v zájmu ochrany 
životního prostředí a dodržení hygienických poměrů v okolí nádrže) a v neposlední řadě 
zajištění optimálních podmínek pro ochranu a zajištění životního prostředí při vypuštění nádrže. 
Na základě dostupných podkladů zejména o splaveninovém režimu v řece Zdobnice, hodnocení 
fauny a flory, geologických a hydrogeologických podkladech byla provedena analýza, jejímž 
výsledkem se jako optimální jeví prostor stálého nadržení na kótě 471,00 m n. m., čemuž 
odpovídá objem stálého nadržení Vs = 0,530 mil. m3. 

 
Zásobní prostor 
Velikost zásobního prostoru nádrže byla řešena postupně bilanční metodou na podkladě 

syntetické řady průměrných měsíčních průtoků o délce 500 let odvozené z pozorovaných 
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denních průtoků v profilu Slatina nad Zdobnicí vztažených k profilu hráze a upravených dle 
klimatického scénáře rSCEN2 pro období let 2071 – 2100. Dalšími vstupy do výpočtu byly 
hodnoty minimálního zůstatkového průtoku, požadovaný odběr k vodárenským účelům a ztráty 
výparem z volné hladiny nádrže zatížené klimatickou změnou. 

Nejprve byla řešena varianta vycházející z parametrů Generelu LAPV, kdy se z daného 
objemu hledal dosažitelný odběr vody s požadovanou zabezpečeností při zachování minimální 
zůstatkového průtoku pod profilem hráze, ztrátách výparem z volné hladiny a uspokojivém 
protipovodňového účinku nádrže 

Při standardním vodohospodářském řešení byly ze stanovených předpokládaných odběrů 
odvozovány požadované objemy zásobního prostoru. Nejprve byl odhadem zvolen objem 
zásobního prostoru a pro něj byla dopočtena hodnota zabezpečenosti odběru vody, která se 
porovnala s požadovanou zabezpečeností. Postup se iterativně opakoval do dosažení 
uspokojivé shody mezi vypočtenou a požadovanou zabezpečeností alespoň 98,5 % podle doby 
opakování. 

 
Retenční prostor 
Objem retenčního prostoru byl řešen obdobně jako objem zásobního prostoru. V nádrži se 

simulovala transformace povodňové vlny za počáteční podmínky plného zásobního prostoru. 
Základní diferenciální rovnice nádrže byla řešena pomocí metody Runge-Kutta 2. řádu při 
zvolené velikosti iteračního kroku rovné 0,5 h. Výpočtový scénář uvažoval s bilancovaným 
odtokem rovnajícím se přítoku až do velikosti neškodného odtoku. Po dalším zvýšení přítoku se 
dále odpouštěl neškodný odtok a docházelo k plnění nádrže na úroveň hladiny ovladatelného 
retenčního prostoru a při jejím překročení k neovladatelné transformaci. Na sestupné větvi 
povodňové vlny po poklesu hladiny pod kótu ovladatelného retenčního prostoru se nádrž 
prázdní neškodným odtokem do úplného vyprázdnění ochranného prostoru.  

10.2.3 VÝSLEDKY A DÍL ČÍ ZÁVĚRY 

Analýza I - parametry nádrže dle LAPV – V c = 17,1 mil. m 3 
V rámci této analýzy se vycházelo ze známých parametrů uvedených v Generelu LAPV, 

tedy celkového objemu nádrže Vc = 17,1 mil. m3, což odpovídá maximální hladině 
Mmax = 515,00 m n. m. Pro řešení velikosti prostoru stálého nadržení je rozhodujícím vlivem 
zejména splaveninový režim toku v prostoru navrhované nádrže. Jako optimální se jeví velikost 
Vs =0,530 mil. m3. Tedy při výšce 17 m tomu odpovídá hladina stálého nadržení na kótě 
471,00 m n.m. Následným vodohospodářským řešením byla určena velikost zásobního prostoru 
Vz = 13,47 mil. m3, resp. velikost retenčního prostoru Vr = 3,10 mil. m3 a tomu odpovídajícím 
hladinám zásobního prostoru Mz = 510,60 m n. m.,m., resp. ovladatelného retenčního objemu 
Mo = 513,00 m n. m. Z výše zvedených údajů vyplývá, že lze dosáhnout odběru vody 0,42 m3/s 
se zabezpečeností odběrů dle trvání Pt = 98,75 %, dle opakování Po = 98,74 % což je o cca 
0,2 % nad požadovanou zabezpečeností. V retenčním prostoru lze snížit kulminační průtok 
stoleté povodně o 40 % na průtok Qmax = 50,6 m3/s, což odpovídá průtoku mezi Q20 - Q50. 
Dvacetiletá povodeň se v nádrži plně transformuje a bude docházet pouze k odtoku 
odpovídajícímu neškodnému průtoku Qnešk =11,80 m3/s. Při vhodné manipulaci 
předvypouštěním lze dosáhnout snížení stoleté povodně o cca 50% na hodnotu menší než Q20. 
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Obr. 39 Transformace PV100 – parametry nádrže dle LAPV

 
Obr. 40 Transformace PV20 – parametry nádrže dle LAPV 

 
 
Analýza II – standardní vodohospodá řské řešení 

Při standardním přístupu k vodohospodářskému řešení se však obvykle postupuje 
opačným způsobem, tedy pro známou hodnotu požadovaného odběru je určen potřebný 
zásobní objem v nádrži. V případě VH řešení VD Pěčín bylo standardní (klasické) VH řešení 
použito jako jakási kontrola výstupů rozdělení jednotlivých prostorů v nádrži dle parametrů 
LAPV a to ve vztahu k citlivosti vstupních podkladů. Jedná se zejména o určitou nejistotu ve 
stanovení zvoleného scénáře klimatické změny. Lze se domnívat, že analýza určení klimatické 
změny, resp. výstupy z ní vyplývající, mohou být v průběhu přípravy projektu modifikovány a to 
v souvislosti s aktuálními procesy klimatologie na základě aktuálně měřených hydrologických 
parametrů. Obdobná praxe bývá např. u stanovení N-letých průtoků, kdy jsou hodnoty 
konkrétních četností výskytu povodní určovány z celé řady pozorovaných maxim a kdy tedy 
logicky může docházet k modifikaci po každé větší povodňové epizodě.  
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Standardní VH řešení bylo provedeno pro zadaný požadovaný odběr pro vodárenské účely 
O = 0,396 m3/s. Z výše uvedených vstupních podkladů je nutno zajistit velikost zásobního 
prostoru Vz = 12,50 mil. m3. Zabezpečenost dodávky daného odběru dle trvání je Pt = 98,63 %, 
resp. dle opakování je Po = 98,62 %. Danému objemu odpovídá hladina zásobního prostoru 
Mz = 510,00 m n. m.  

Ochranný prostor je navržen o velikosti Vr = 2,99 mil. m3 hladině ovladatelného retenčního 
prostoru Mo = 512,00 m n. m. a maximální hladině Mmax = 514,00 m n. m. tedy o 1,0 m nižší než 
dle LAPV. Stoletá povodeň se v retenčním prostoru transformuje o cca 30% na hodnotu 
Omax = 56,7 m3/s. Dvacetiletá povodeň se jako v předchozí variantě plně transformuje a dochází 
k neškodnému odtoku z nádrže.  

Z uvedeného vyplývá, že varianta nádrže s parametry dle generelu LAPV prakticky 
koresponduje s výsledky standardního přístupu k vodohospodářskému řešení a lze tedy tradiční 
VH řešení uvažovat jako adekvátní potvrzení navrhovaných vodohospodářských parametrů 
vodního díla dle Generelu LAPV. Vzhledem k určitým nejistotám vstupů, zejména 
předpokládatelnému vývoji klimatické změny, se návrh s maximální hladinou na úrovni 
Mmax = 515,00 m n. m. jeví jako optimální s mírnou rezervou pro další možné zpřesňování 
v průběhu navazujících stupňů projektové přípravy.  
 
Analýza III – celkový prostor V c = 26,71 mil. m 3 
V rámci vodohospodářského řešení se okrajově uvažovala varianta s celkovým objemem 
Vc = 26,71 mil. m3 (tomu odpovídá hladina Mmax = 525,00 m n. m.). Vzhledem k převládajícímu 
vlivu chodu splavenin ve vodním toku je vhodná obdobná velikost prostoru stálého nadržení 
jako v předchozích řešeních, tedy Vs = 0,530 mil. m3. Při objemu zásobního prostoru 
Vz = 23,08 mil. m3 a velikosti retenčního prostoru Vr = 3,10 mil. m3 a tomu odpovídajícím 
hladinám zásobního prostoru Mz = 521,60 m n. m. a ovladatelného retenčního prostoru 
Mo = 521,60 m n. m., lze dosáhnout odběru o kapacitě 0,47 m3/s. Ochranný prostor, obdobně 
jako prostor stálého nadržení byl uvažován shodnými parametry, jako v případě Analýzy I a to 
za účelem možnosti objektivního posouzení obou objemově (výškově) rozdílných variant. 

Z uvedeného je patrné, že zvětšením nádrže o 9,6 mil. m3 (o cca 60%) tedy zvýšením 
maximální hladiny o 10 m lze dosáhnout zvýšení odběru pouze o 0,05 m3/s. Tato zjevná 
disproporce mezi hodnotou objemu a odběru je způsobena charakterem a četností málo 
vodných období, kdy při vzrůstajícím odběru roste prudce počet poruch. Tento jev je přehledně 
znázorněn na Obr. 41. Vzhledem k poměrné nízkému navýšení možného odběru a k možným 
škodám, zejména environmentálním, se nejeví tato varianta jako vhodná pro další sledování. 
 
Obr. 41 Porovnání plnění objemu zásobního prostoru při Vz = 13,47 mil. m3 a Vz = 22,49 mil. m3 – detail 
znázornění poruchy dodávky  
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Přehled výstup ů z vodohospodá řského řešení 
Z vodohospodářského řešení vyplívá, že jako optimální se považují parametry nádrže 
vycházející z generelu LAPV. Tato varianta byla následně potvrzena standardním přístupem 
k vodohospodářskému řešení nádrže s vhodnou mírou rezervy. Výsledné parametry jsou 
uvedené v následujícím přehledu. 
 
Rozdělení hladin v nádrži 

Maximální hladina    Mmax = 515,00 m n. m. 

Hladina ovladatelného retenčního prostoru Mo =  513,00 m n. m. 

Hladina zásobního prostoru   Mz =  510,60 m n. m. 

Hladina stálého nadržení   Ms =  471,00 m n. m. 

Úroveň dna nádrže 454,00 m n. m.   

   

Rozdělení prostor ů v nádrži  

Celkový objem     Vc = 17,11 mil. m3  

Objem retenčního prostoru   Vr = 3,10 mil. m3 

Objem ovladatelného retenčního prostoru Vo = 1,78 mil. m3 

Objem zásobního prostoru   Vz = 13,47 mil. m3 

Objem stálého nadržení    Vs = 0,54  mil. m3 

 
Zatopené plochy 

Celková zatopená plocha   820 808 m2 

Zatopená plocha zásobního prostoru  708 988 m2 

Zatopená plocha prostorem stálého nadržení 810 60 m2 

 
Další parametry 

Odběr vody pro vodárenské účely O = 0,42 m3/s 

Minimální zůstatkový průtok Qz = 0,208 m3/s (červen – únor) 

      Qz = 0,260 m3/s (březen - květen) 
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Neškodný odtok    Qneš = 11,8 m3/s 

10.3 POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ  

Posouzení z pozice architekta ve stupni stude proveditelnosti je především rámcové 
zhodnocení působení jednotlivých koncepcí řešení. Nejedná se o posouzení typu "SEA", "EIA" 
(ve smyslu zákona 100/2001 Sb. zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vč. změn 
zákony 93/2004 Sb., 163/2006 Sb., 186/2006 Sb.), případně "posouzení vlivu navrhované 
stavby, činnosti nebo změny využití v území na krajinný ráz" (ve smyslu  § 12 zákona  č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Zmíněná zhodnocení záměru bude nezbytné provést 
autorizovaným specialistou pro daný obor ve vazbě na vypracování projektu ve vyšším stupni.  

Řešené vodní dílo je umístěno v údolí řeky Zdobnice. Údolí s poměrně strmými svahy je 
minimálně osídlené, téměř kontinuálně zalesněné a tvoří přírodní předěl v urbanizované a 
zemědělsky využívané krajině. Samotné údolí je součástí CHKO Orlické hory (1. a 2. zóna), 
stejně jako ÚSES. Předpokladem je tedy rozsáhlý zásah do místa s vysokými krajinnými a 
přírodními hodnotami.  

Samotný hrázový objekt je vypracován ve dvou variantách řešení, a to jako klenbová 
betonová přehrada, a jako sypaná hráz. Tyto typy hrází jsou velmi odlišné ať už použitými 
konstrukčními a pohledovými materiály, mohutnosti a robustnosti konstrukce, čímž bude 
výrazně ovlivněno působení nového hrázového objektu. 

Klenbová betonová přehrada je výrazným industriálním objektem s poměrně moderní 
konstrukcí, využívající kvalitní technologie. Přehrady tohoto typu působí zpravidla 
monumentálním dojmem díky zakřivené, subtilní a převýšené konstrukci. Pohledovým 
materiálem je beton, který společně s nečleněnou a rozsáhlou plochou hráze působí ve volné 
přírodě poměrně kontrastně. Často je však tato hráz chápána jako mírný zásah, jelikož samotný 
hrázový objekt má minimální zábor plochy. V rámci celého údolí vytvoří předěl, který svým 
tvarem i materiálem přiznává své dodatečné zbudování, dále však nechává volně pokračovat 
údolí a krajinu v nezatopené části. 

Sypaná přehrada je tradičním typem přehrady. Převažujícím pohledovým materiálem je 
travnatý porost na svahu, který je horizontálně členěn „lavicemi“. Materiálově se tedy v přírodě 
jedná o méně nápadné řešení, avšak přehrada je svým objemem a záborem plochy hrázového 
objektu je značně rozsáhlá. Pozvolna stoupající vzdušný ozeleněný svah narušuje původní 
vjem z údolí řeky – údolí se jeví jako uzavřené, nikoliv předělené. Sypaná přehrada tedy 
v přímém pohledu nepůsobí kontrastně svým materiálem, avšak charakter místa se výrazně 
změní nejen v ploše zátopy, ale také na vzdušné straně, kde je strmý svah údolí vyplněn 
pozvolna stoupajícím ozeleněným svahem bez možnosti zalesnění. Je také nutno zohlednit 
dopad na krajinu mimo samotné místo přehrady, tedy ve zdroji materiálu pro sypanou přehradu. 

Pro jasné stanovení dopadu jednotlivých zásahů na krajinu je třeba dopracovat projektovou 
dokumentaci ve vyšším stupni tak, aby byla detailně u každé z variant řešena návaznost na 
stávající terén, materiálová specifikace, členění hrázových objektů, zákresy záměru do fotografií 
z volné krajiny a z vyvýšených míst atd. Lze předpokládat, že v obou variantách řešení bude 
možné v součinnosti s architektem a krajinářem dosáhnout takového řešení, které přijatelným 
způsobem naváže na okolí. 

10.4 OVLIVNĚNÍ PODZEMNÍCH VOD 

Posuzovaná lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 6420 Krystalinikum 
Orlických hor, který patří do skupiny rajonů Krystalinikum sudetské soustavy. Lokalita spadá 
pod stejnojmenný útvar podzemních vod č. 64200. V posuzovaném území můžeme rozlišit tři 
různá hydrogeologická prostředí. Jedná se o puklinově propustné metamorfní horniny 
krystalinika, průlinovo-puklinově propustnou zónu připovrchového rozpojení hornin společně 
s kvartérním pokryvem a průlinově propustné fluviální uloženiny v okolí toku Zdobnice. 
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Na puklinově propustné krystalické horniny je vázána podzemní voda hlubšího oběhu. 
Jedná se o prostředí relativně slabě propustné, kde proudění podzemní vody je závislé 
na četnosti puklin a intenzitě rozpukání masivu. Transmisivita tohoto prostředí je nízká a její 
hodnoty jsou nižší než 1·10-4 m2/s. Hladina podzemní vody je zpravidla volná a směr proudění 
do jisté míry kopíruje reliéf terénu. Říčka Zdobnice tvoří místní erozní bázi, kterou jsou 
podzemní vody hlubšího oběhu částečně drénovány. 

Podstatně významnějším prostředím pro proudění podzemní vody je zóna připovrchového 
rozpojení a rozpukání hornin spolu s kvartérním pokryvem, ve které dochází k mělkému oběhu 
podzemních vod. Mělký oběh je vázaný převážně na průlinovo-puklinově propustné zvětralé 
metamorfní horniny. Pro toto prostředí je charakteristická vyšší transmisivita, která se pohybuje 
kolem hodnot 1·10-4 m2/s. Propustnost ale výrazně klesá s hloubkou. Podle klasifikace 
Krásného je dlouhodobý specifický odtok podzemní vody v zájmovém území zvýšený 
a pohybuje se v rozmezí 3-5 l/s/km2. 

Podzemní voda mělkého oběhu proudí průlinovo-puklinovým prostředím směrem k místní 
erozní bázi, tvořené tokem Zdobnice a jejími přítoky. Hladina podzemní vody je volná a běžně 
se nachází cca 1-2 m pod úrovní terénu, v závislosti na umístění v rámci svahu. V horních 
částech svahů může být hladina zakleslá i více než 5 m pod terénem. K dotaci podzemních vod 
dochází prostřednictvím infiltrace srážkových vod v celém prostoru posuzovaného území. 
K infiltraci povrchových vod do vod podzemních dochází většinou přes málo mocné kvartérní 
uloženiny. V blízkém okolí toku Zdobnice je navíc pravděpodobně vyvinuto mělké zvodnění 
fluviálních uloženin. Jedná se o průlinově středně propustné hlinité písky a štěrky 
o nepravidelné mocnosti, kde se hladina podzemní vody nachází mělce pod úrovní terénu (tj. 
kolem úrovně 1 m pod terénem).  

Grafické posouzení hydrogeologických poměrů je uvedeno v příloze C.14. 

10.4.1 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

V rámci místního šetření, provedeného dne 19. 8. 2015, bylo v okolí plánované zátopy 
zaevidováno 24 využívaných jímacích objektů. Jedná se o pramenní jímky a kopané nebo 
vrtané studny, v některých případech o volně přístupné prameny (PRM-1 až PRM-3). Přibližně 
v úrovni maximální zátopy se nachází 2 objekty, které v případě výstavby nádrže budou 
pravděpodobně odstraněny. U těchto objektů (ST-7 a ST-11) není řešeno jejich možné 
ovlivnění. U přístupných objektů byla změřena hloubka a úroveň hladiny podzemní vody. 
Změřené údaje o jednotlivých objektech jsou součástí hydrogeologického posouzení (Soukup, 
2015). Poloha studní a pramenů je zobrazena v příloze č. 3. Poloha některých objektů je pouze 
informativní (neověřená). Fotografie vybraných bližších objektů jsou součástí přílohy 
č. 4 hydrogeologického posouzení (Soukup, 2015). 

10.4.2 MOŽNÉ STŘETY ZÁJMŮ 

V širším severo-západním okolí posuzované lokality se nacházejí jímací objekty obce 
Liberk. Kolem vodního zdroje bylo vyhlášeno ochranné pásmo II. stupně, jehož východní 
hranice se nachází cca 500 m na západ od severní části uvažované zátopy. Uvažovaná 
přehradní nádrž se zčásti nachází ve zvláště chráněném území CHKO Orlické hory. Zájmová 
lokalita také zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Orlické hory 
a Východočeská křída. 

10.4.3 VLIV STAVBY NA REŽIM PODZEMNÍCH VOD 

Posuzované území se nachází v prostoru akumulace podzemních vod v údolní nivě 
a na okolních svazích kolem toku Zdobnice. K infiltraci srážkových vod do vod podzemních zde 
dochází převážně na okolních svazích. Je zajištěna dostatečná dotace podzemních vod v celé 
délce údolí. Podzemní voda mělkého oběhu proudí směrem k bázi údolí Zdobnice, do jisté míry 
směr proudění kopíruje sklon terénu. V údolí Zdobnice pak dochází k dotaci mělkého zvodnění 
v kvartérních fluviálních uloženinách. Vlivem malých soustředěných odběrů vody z evidovaných 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  130 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

studní nedochází v současné době k podstatnému ovlivnění režimu podzemních vod mělkého 
oběhu. Hladina podzemní vody se většinou nachází relativně mělce pod povrchem (cca 1-
2 m pod terénem). Ve vyšších částech svahů se pak hladina nachází relativně hlouběji pod 
úrovní terénu (cca 5 m). Odběry vod prostřednictvím hlubších vrtaných studní jsou také méně 
významné (většinou pouze občasné) a v současnosti tak nedochází k podstatnému ovlivnění 
podzemních vod hlubšího oběhu. 

Po napuštění přehradní nádrže dojde ke změnám v proudění podzemních vod mělkého 
oběhu . Dosah vlivu může být v rámci desítek metrů. V případě mělkého zvodnění dojde v ploše 
uvažované zátopy postupně k propojení podzemních vod s povrchovými, kdy se úroveň hladiny 
v přehradní nádrži stane místní erozní bází. Z toho důvodu dojde ke zvýšení hladiny podzemní 
vody v těsné blízkosti okraje zátopy o vyšší desítky centimetrů (popř. o jednotky metrů), ve 
vzdálenějším okolí pak cca o první desítky centimetrů. Dosah změn v úrovních hladin podzemní 
vody bude pravděpodobně menší v místech strmě upadajících svahů, zatímco v místě 
napojujících se bočních údolí bude dosah větší. V těchto dílčích údolích může dojít k lokální 
změně proudění do vzdálenosti vyšších desítek metrů od nádrže. Nepředpokládá se však 
ovlivnění za hranicemi uvažovaného ochranné pásma I. stupně. 

Míra ovlivnění podzemních vod hlubšího ob ěhu  je obtížně stanovitelná, předpokládáme 
však, že může dojít k ovlivnění na vzdálenost až prvních stovek metrů. V současné době 
pravděpodobně dochází k částečnému drénování vod hlubšího oběhu tokem Zdobnice. Po 
naplnění nádrže je pravděpodobné, že k drenáži podzemních vod hlubšího oběhu bude 
v prostoru zátopy docházet v menší míře. V dlouhodobém časovém horizontu se předpokládá 
zvýšení úrovně hladiny podzemních vod v širším okolí. K vyrovnání směrů proudění bude 
docházet během napouštění nádrže a po jistou dobu po jejím napuštění. Po vyrovnání 
předpokládáme zvýšení úrovně hladiny podzemní vody o jednotky až o vyšší jednotky metrů 
(v nejbližším okolí hráze nádrže). V širším okolí zátopy (do vzdálenosti cca 100-200 od okraje 
zátopy) může dojít ke zvýšení hladiny o vyšší desítky centimetrů až jednotky metrů. Tento trend 
může být sledován na hlubších vrtaných studních (ST-12, ST-13 a ST-16).  

Vlivem výstavby vysoké přehradní hráze může dojít k lokálnímu ovlivnění režimu mělkých 
podzemních vod v její blízkosti. V závislosti na hloubce založení a na použitém materiálu při 
výstavbě může mít vybudovaná hráz funkci lokální bariéry pro proudění podzemní vody v údolí 
Zdobnice, čímž může dojít k mírnému snížení úrovně hladiny ve směru proudění (tj. jv. od 
hráze). Ovlivnění se ale předpokládá do vzdálenosti maximálně prvních desítek metrů, kde 
nebyly evidovány žádné jímací objekty (Soukup, 2015). 

10.4.4 VLIV STAVBY NA JAKOST PODZEMNÍCH VOD 

Podzemní vody v krystaliniku Orlických hor jsou charakterizovány nižší mineralizací 
s obsahem rozpuštěných látek do 0,3 g/l. Běžně se jedná o vody typu Ca-Na-HCO3 s místy 
zvýšenými obsahy manganu a železa (Soukup, 2015). Vzhledem k povaze plánované výstavby, 
kdy se uvažuje o vybudování přehradní nádrže na pitnou vodu, se nepředpokládá výrazné 
negativní ovlivnění jakosti podzemních vod. K mírnému zhoršení jakosti může dojít v nejbližším 
okolí nádrže během jejího napouštění. V souvislosti se zvyšováním úrovně hladiny podzemní 
vody bude docházet k vyluhování půdního horizontu, což pravděpodobně povede k dočasnému 
zvýšení obsahu mikrobiologické složky v mělkých podzemních vodách. 

10.4.5 VLIV STAVBY NA STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ OBJEKTY 

V uvažovaném ochranném pásmu I. stupně se nachází 3 jímací objekty, které by mohly být 
napuštěním nádrže dotčeny. Pramenní jímka ST-8 pravděpodobně ovlivněna nebude, jelikož 
jímá podzemní vody mělkého oběhu. Hlubší vrtané studny ST-12 a ST-13, nacházející se cca 
20-30 m od okraje zátopy, jsou využívané jako zdroje pitné vody a jejich případné ovlivnění lze 
předpokládat. Studna ST-12 nebude pravděpodobně využívána. Studna ST-13 s přilehlým 
domem se nachází o pouhých 6 m výše, než je uvažovaná hladina v nádrži. S přihlédnutím na 
hloubku studny lze předpokládat její ovlivnění. Při napuštění nádrže, kdy pravděpodobně dojde 
ke zvýšení úrovně hladiny podzemní vody mělkého oběhu, se může projevit zvýšení hladiny ve 
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studni ST-13. Současně může být při napouštění nádrže mírně, popř. dočasně, zhoršena jakost 
vody ve studni.   

Další jímací objekty byly evidovány mimo uvažované ochranné pásmo vodního zdroje. 
Většinou se jedná o mělké kopané studny, pramenní jímky nebo využívané prameny. V případě 
vybudování přehradní nádrže může dojít k mírnému zvýšení hladiny podzemní vody v bližších 
objektech (ST-17). Jediná hlubší vrtaná studna ST-16, nacházející se v širším okolí plánované 
přehradní nádrže, nedosahuje na budoucí úroveň hladiny v nádrži a nedojde tak k jejímu 
ovlivnění. Ovlivnění ostatních objektů, které jímají pouze mělké zvodnění, se nepředpokládá, 
vzhledem k jejich dostatečné vzdálenosti od nádrže.  
 
Jímací objekty pro obec Liberk nebudou výstavbou nádrže ohroženy (Soukup, 2015).  

10.4.6 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ 

Výstavbou přehradní nádrže dojde k výraznějšímu ovlivnění režimu a jakosti podzemních 
vod pouze v nejbližším okolí plánované zátopy. Předpokládá se, že dojde k ovlivnění 3 jímacích 
objektů. Hlubší vrtaná studna ST-13, nacházející se v těsné blízkosti uvažované zátopy (cca 
30 m), může být dotčena nejvíce. Stejně tak i studna ST-12, pokud bude i po vybudování 
nádrže využívána. Během výstavby hráze nebudou studny ovlivněny. Ovlivnění se očekává až 
v průběhu plnění nádrže a v rámci několika týdnů až měsíců po naplnění. V tomto období je 
doporučeno sledovat jakost a úroveň hladiny podzemní vody. Úroveň hladiny je doporučeno 
sledovat také v případě studny ST-17.  
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Obr. 42 Přehledná mapa hydrogeologického posouzení zájmové lokality VD Pěčín 

 

10.5 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

Následující popis technického řešení byl vypracován pro variantu výškového řešení objektu 
hráze s kótou maximálního objemu nádrže 515,0 m n. m., jež je v souladu s platným LAPV. 
Technické řešení varianty s hladinou maximálního objemu v úrovni 525,0 m n. m. bude 
zpracováno v případě požadavku zadavatele v dalších stupních projektové dokumentace. 
Návrhové parametry jednotlivých stavebních objektů je nutné brát pouze jako indikativní a to 
zejména vzhledem k stupni přesnosti podkladů získaných v průběhu zpracování nynější studie 
proveditelnosti, Další postup přípravy projektu bude vyžadovat doplnění potřebných průzkumů a 
podkladů, na základě kterých budou tyto parametry dále upřesněny. 
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10.5.1 SO 01 HRÁZ 

SO 01.1 Těleso hráze 
Hlavním objektem VD Pěčín je bezesporu objekt hráze. V rámci této studie jsou sledovány 

celkem 4 varianty konstrukčního typu hráze.  
 
Varianta A - Zemní sypaná hráz 
Typ     přímá zemní sypaná s vnitřním těsněním 
Umístění    údolí řeky Zdobnice ř. km 17,69 
Max. výška hráze    70 m (nad základovou spárou) 
(nad základovou spárou) 
Šířka v koruně     10,0 m 
Šířka v patě     370 m 
Sklon svahu návodního líce  1:3 
Sklon svahu vzdušního líce   1:2 – rozdělen stabilizačními lavičkami 
Délka hráze     326,0 m 
Koruna hráze    518,0 m n.m. 

Zemní těleso hráze je navrženo jako přímá zemní sypaná hráz s návodním hlinitým 
těsněním (těsnícím jádrem) z materiálů z hornin např. ML, MI tedy z hlín s nízkou nebo střední 
plasticitou. Základní sklon těsnícího jádra je uvažován ve sklonu 1:2. Stabilizační část hráze 
bude provedena z GW, SW, GS, SP tedy dobře nebo špatně zrněných štěrků nebo písků 
Uvažovaný sklon návodní líce hráze je 1:3. Návodní líc bude opevněn kamenným záhozem. 
Uvažovaný sklon vzdušního líce hráze je 1:2. Vzdušní líc bude dále rozdělen stabilizačními 
lavičkami. V místě vzdušní paty hráze bude proveden kamenitý patní drén. 
 
Varianta B - Klenbová betonová hráz 
Typ     klenbová (typ vycházející z italské školy) 
Umístění    údolí řeky Zdobnice ř. km 17,87 
Max. výška hráze   79 m (nad základovou spárou) 
(nad základovou spárou) 
Šířka v koruně     4,3 m 
Šířka v patě     12,7 m 
Poloměr zakřivení osy hráze  200,0 m 
Délka hráze     332,0 m 
Koruna hráze    517,4 m n.m. 

Těleso hráze je navrženo jako betonová klenbová hráz konstruovaná podle italské školy, 
tedy se zakřivením návodního a vzdušního líce a rozšířenými základovými bloky. Základní 
zakřivení návodního líce má poloměr zhruba 110,0 m, vzdušního líce zhruba 186,0 m. Základní 
poloměr zakřivení osy hráze je 200,0 m. 
 
Varianta C - Sypaná kamenitá hráz  
Typ     přímá kamenitá sypaná s vnitřním těsněním 
Umístění    údolí řeky Zdobnice ř. km 17,69 
Max. výška hráze    70 m (nad základovou spárou) 
(nad základovou spárou) 
Šířka v koruně     10,0 m 
Šířka v patě     370 m 
Sklon svahu návodního líce  1:2 
Sklon svahu vzdušního líce   1:1,7 až 1:2 – rozdělen sedmi lavičkami 
Délka hráze     326,0 m 
Koruna hráze    518,0 m n.m. 
 

Těleso hráze je navrženo jako přímá kamenitá sypaná hráz s návodním hlinitým těsněním 
(těsnícím jádrem) z materiálů z hornin ML, MI tedy z hlíny s nízkou nebo střední plasticitou. 
Základní sklon těsnícího jádra je uvažován ve sklonu 1:1 až 1:2. Stabilizační část hráze bude 
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provedena z lomového kamene. Uvažovaný sklon návodní líce hráze je 1:2. Uvažovaný sklon 
vzdušního líce hráze je 1:1,7 – 1:2. Vzdušní líc bude dále rozdělen stabilizačními lavičkami. 
V místě vzdušní paty hráze bude proveden kamenitý patní drén. 
 
Varianta D - Betonová tížná hráz 
Typ     přímá betonová tížná hráz 
Umístění    údolí řeky Zdobnice ř. km 17,69 
Max. výška hráze    74 m (nad základovou spárou) 
(nad základovou spárou) 
Šířka v koruně     13,0 m 
Šířka v patě     60 m 
Sklon svahu návodního líce  10:1 
Sklon svahu vzdušního líce   1:0,75 
Délka hráze     326,0 m 
Koruna hráze    517,4 m n.m. 

Těleso hráze je navrženo jako betonová tížná hráz s přímou osou. Sklon návodního líce je 
navržen 10:1 a sklon vzdušního líce 1:0,75. Těleso hráze bude provedeno z prostého betonu. 
 

Od volby konstrukčního typu hráze je odvislé technické řešení ostatních objektů, které je 
pro každou variantu ve větší či menší míře pozměněno. V dalším popisu jsou v případě 
rozdílných hodnot uvedeny parametry pro jednotlivé varianty odděleně. 

Schématické výkresy jednotlivých variant jsou uvedeny v přílohách C.15, C.16, C.17, C.18. 
 
SO 01.2 Injekční štola 
Průchozí rozměr chodby h x b  obvykle 3,5 x 2,5 m 
Půdorysná délka štoly   cca 395,0 m (Var. A, C) 
     cca 332,0 m (Var. B, D) 

U sypaných typů hráze (Var A, C) bude injekční štola provedena jako masivní betonová 
konstrukce v patě těsnícího jádra hráze. Její umístění bude tedy zhruba v první čtvrtině 
půdorysné délky základové spáry hráze při návodním líci hráze.  

V případě klenbové a tížné betonové hráze (Var. B, D) bude injekční štola procházet 
vlastním betonovým tělesem hráze při návodní straně konstrukce. 
 
SO 01.3 Injekční clona 

Injekční clona prováděna z prostoru injekční štoly se bude sestávat z hlavních svislých vrtů 
v ose injekční štoly a z vrtů připojovací injektáže vrtané po obou stranách injekční štoly 
ukloněných o 30° od svislé osy. Injekční clona bude snižovat propustnost skalního podloží pod 
hrází vázanou na puklinový systém a bránit vzniku pásem zvýšeného vztlaku v základové 
spáře. Zavázání hráze na obou stranách hrázového profilu bude provedeno injekční clonou 
prováděnou z povrchu terénu v ose koruny hráze. 
 
SO 01.4 Komunikace na korun ě hráze 
Kategorie    S 7,5/60 

Koruna hráze bude upravena pro možnost umístění navrhované přeložky komunikace 
II/310 vedené v tomto úseku od obce Přím směrem k Julinčinu údolí, kde se napojí na původní 
trasu silnice II/310. Šířka komunikace bude 7,5 m. Komunikace bude vybavena technickými 
opatřeními, tak aby byl na komunikaci umožněn případný veřejný provoz, například systémem 
pro zachycení unikajících ropných látek při splachu z vozovky nebo haváriích. Po návodní 
straně vozovky bude veden chodník pro pěší oddělený od komunikace svodidlem. 
 
SO 01.5 Přemost ění bezpečnostního p řelivu 
Zatěžovací třída    A 
Rozpětí     cca 6,0 m (Var. A, C) 
     cca 3x 10,0 m (Var. B, D) 
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Přemostění bezpečnostního přelivu bude provedeno betonovou mostní konstrukcí pro 
zatěžovací třídu A. 
 
SO 01.6 Bezpečnostní p řeliv 
Varianty A, C 
Typ    boční přeliv s betonovým skluzem zakončeným vývarem 
Délka přelivné hrany   30,0 m 
Kóta koruny přelivu  513,0 m n.m. 
Návrhová kapacita  162,9 m3/s (při hladině 515,0 m n.m.) 

Pro obě varianty sypaných hrází (Var. A, C) je bezpečnostní přeliv navržen jako boční 
v místě levostranného zavázání hráze. Bezpečnostní přeliv je navržen pro převedení návrhové 
povodně Q1.000 (162,9 m3/s) s následným posouzením na převedení Q10.000 (281,6 m3/s). 
Kapacita přelivu je 162,9 m3/s při hladině na 515,0 m n.m. Délka přelivné hrany je 30,0 m. Za 
přelivnou hranou pokračuje dále betonové koryto obdélníkového průřezu šířky 6,0 m, na které 
navazuje skluz obdobných parametrů s délkou 350 m. Koryto skluzu je zakončeno vývarem. 
 
Varianta B, D 
Typ    korunový hrazený segmenty 
Délka přelivné hrany   3x 10,0 m 
Kóta koruny přelivu  513,0 m n.m. 
Návrhová kapacita  162,9 m3/s (při hladině 515,0 m n.m.) 

Pro obě varianty betonových hrází (Var. B, D) se navrhuje bezpečnostní přeliv korunový 
o 3 polích světlé šířky 10,0 m situovaných v centrální části hráze. Bezpečnostní přeliv je 
navržen pro převedení návrhové povodňové vlny Q1.000 s následným posouzením na převedení 
Q10.000. Kapacita přelivu je 162,9 m3/s při hladině v 515,0 m n.m. 
 
SO 01.7 Výpustný objekt 
Varianty A, C 
Typ  sdružený věžový objekt spodních výpustí; a vodárenského 

etážového odběru 
Výpustný věžový objekt situovaný v místě návodní paty hráze je navržen jako sdružený. 

V objektu bude umístěna dvojice spodních výpusti a vodárenský etážový odběr. Pro využití 
energetického potenciálu spodních výpustí bude v objektu dále instalován provoz vodní 
elektrárny. Věžový objekt bude přístupný shora po lávce vedené z levého břehu. 
 
Varianta B, D 
Typ    objekt spodních výpustí v návodním líci hráze 

Výpustný objekt bude umístěn v centrální části hráze a bude konstrukčně navázán na 
návodní líc. Výpustný objekt bude osazen dvojicí spodních výpustí a jejich uzávěry. Výpustný 
objekt bude přístupný shora z koruny hráze. 
 
SO 01.8 Spodní výpusti 
Varianty A, C 
Kóta spodních výpustí    457,50 m n.m. 
Průměr spodních výpustí   2x DN500 
Kapacita spodních výpustí   15,23 m3/s (při hladině 510,60 m n.m.) 
Minimální zůstatkový průtok   208–260 l/s 

Spodní výpusti budou provedeny jako krátké s následným odvodem vody odpadní štolou 
o volné hladině. Odpadní štola navazující na věžový objekt délky 410,0 m bude vedená 
hrázovým profilem při levém břehu. Profil štoly bude zajištěn železobetonovou vyzdívkou a 
bude rozdělen stropem do dvou výškových úrovní. Dolní část štoly bude sloužit jako odpadní 
koryto o volné hladině od spodních výpustí. V oddělené horní průchozí části bude vedeno 
vodovodní potrubí vodárenského odběru. 
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Varianta B, D 
Kóta spodních výpustí    457,50 m n.m. 
Průměr spodních výpustí   2x DN500 
Kapacita spodních výpustí   15,23 m3/s (při hladině 510,60 m n.m.) 
Minimální zůstatkový průtok   208–260 l/s 

Spodní výpusti budou umístěny ve vlastní konstrukci hráze a to v její centrální části. 
 
SO 01.9 Vývar 

Vývar bude sloužit společně s deflektory na spodních výpustech ve formě například 
rozstřikovacích uzávěrů k utlumení kinetické energie vypouštěné vody. V případě variantního 
řešení pro klenbovou a betonovou tížnou hráz bude vývar dále sloužit pro utlumení vody 
převáděné bezpečnostními přelivy. Vývar je navržen, jako koryto obdélníkového průřezu 
stabilizované masivní železobetonovou konstrukcí. Délka vývaru bude v závislosti na zvoleném 
typu konstrukce převádění velkých vod v řádech nižších desítek metrů. Vlastní řešení souhrnu 
konstrukcí pro převádění velkých vod bude předmětem samostatného fyzikálního modelu, 
v rámci něhož budou jednotlivé dílčí konstrukční prvky adekvátně hydraulicko-ekonomicky 
optimalizovány. 

Zatímco v případě konstrukčního řešení pro betonové varianty hráze VD Pěčín se dá 
očekávat účelnost kombinovaného vývaru spodních výpustí a bezpečnostního přelivu, jeho 
parametry nebudou ovlivňovat soutok Zdobnice a Říčky, je v případě variant sypaných hrází 
očekávatelné výrazné rozšíření parametrů objektu, který tak ovlivní i výše zmíněný soutok. 
Existuje pochopitelně varianta rozdělit vývary zvlášť pro objekt spodních výpustí a zvlášť pro 
objekt skluzu bezpečnostního přelivu. Vlastní konstrukční řešení pak bude nutno upřesnit 
v navazujících stupních projektové přípravy s následným prověřením na fyzikálním modelu.  
 
SO 01.10 Úprava koryta pod hrází 

Koryto toku v místě zaústění vývaru odpadní štoly resp. vývaru skluzu bezpečnostního 
přelivu bude v délce cca 100,0 m stabilizováno opevněním dna a břehů. V případě volby 
prostorově náročnějších konstrukcí hrázového tělesa (Varianty A, C) bude prostorově situován 
do míst soutoku Zdobnice s Říčkou. Součástí úpravy bude i limnigraf pro měření odtoku 
z nádrže. 

10.5.2 SO 02 FUNKČNÍ OBJEKTY 

SO 02.1 Odběrný objekt 
Odběrný objekt (Varianta A, C) bude součástí sdruženého věžového objektu, viz SO 01.7. 

V případě variantního řešení typu hráze (B, D) bude odběrný objekt tvořit samostatný věžový 
objekt umístěný v blízkosti hráze při pravém břehu nádrže. Společným parametrem je 
předpoklad, že odběr bude prováděn ve 4 etážích. Maximální odběr je 420 l/s. 
 
SO 02.2 Odběrná štola 
Varianta A, C 

Odběrnou štolu bude tvořit prostor v horní části odpadní štoly oddělený stropem, viz 
SO 01.8. Štola bude průchozí a bude jí vedeno odběrné potrubí. Délka štoly 410 m. V místě 
konce odpadní štoly se odběrná štola oddělí a bude dále pokračovat v délce 2,1 km směrem ke 
komoře uzávěrů štoly na trase přivaděče k ÚV Rychnov n/Kněžnou. 
 
Varianta B, D 

Odběrná štola bude navazovat na odběrný věžový objekt a bude dále přímo pokračovat 
v délce 1,8 km směrem ke komoře uzávěru štoly na trase přivaděče k ÚV Rychnov n/Kněžnou. 
Převod vody štolou bude probíhat v tlakovém režimu, až ke komoře uzávěru štoly odkud bude 
pokračovat potrubím v tlakovém režimu. 
 
SO 02.3 Vodní elektrárna 
Rozmezí spádů   19-58 m 
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Návrhová hltnost  260 l/s 
Počet a typ soustrojí  2x Francisova turbína 
Instalovaný výkon  500 kW 
Průměrná roční výroba  1,67 GWh 

Vodní elektrárna (Var. A, C) bude umístěna v patě sdruženého věžového objektu, viz 
SO 01.7 a bude sloužit k využití energetického potenciálu spodních výpustí. K výrobě elektrické 
energie bude využíván minimální zůstatkový průtok. Přístup do elektrárny bude možný 
z prostoru věžového objektu. Vyvedení výkonu bude provedeno do nově navrhované rozvodny, 
která bude situována v prostoru navrhovaného provozně technického objektu. 

Vodní elektrárna bude u variant betonových hrázových těles (Var. B, D) umístěna při 
vzdušní patě hráze nad prostorem vyústění spodních výpustí. Prostor elektrárny bude umístěn 
mimo konstrukci přelivného bloku hráze. Přívodní potrubí na VE bude provedeno jako odbočka 
z potrubí spodní výpusti. 
 
SO 02.4 Příjezdové komunikace 

Jako hlavní příjezdová komunikace k VD bude sloužit navrhovaná komunikace II. třídy 
vedená od obce Přím směrem k Julinčinu údolí. Tato komunikace bude při dodržení všech 
nutných technických opatření bránících znečištění vodního zdroje přístupná veřejné dopravě. 
Dále viz SO 06 Přeložky komunikací. 

 
SO 02.5 Vnit řní komunikace 

Vnitřní komunikace sloužící výhradně pro potřeby obsluhy a údržby vodního díla jsou 
navrženy v prostoru pod hrázovým profilem a umožňují přístup k budovám provozního a 
technického zázemí a k přístupu k vlastnímu hrázovému tělesu, vývarům a dalším objektů 
v prostoru pod hrází. Další komunikace je vedena v místě levého břehu k lávce na věžový 
objekt. Délka těchto komunikací je celkem zhruba 2,4 km (Var. A, C), resp. 1,5 km (Var. B, D). 
Přístup na tyto komunikace bude veřejnosti uzavřen. 
 
SO 02.6 Zpevn ěné plochy 

V rámci vodního díla bude umístěno několik zpevněných ploch sloužících obsluze 
k odstavení techniky nebo dočasnému nebo trvalému uskladnění částí technologického 
vybavení. Celková ploch zpevněných ploch bude zhruba 700,0 m2. 
 
SO 02.7 Služební p řístavišt ě s lodním sjezdem 
Služební přístaviště s lodním sjezdem bývá obvyklým objektovým vybavením vodního díla, díky 
němuž je prováděna údržba a správa vodního díla, příslušných stavebních objektů a vlastního 
prostoru nádrže z vodní hladiny. Služební přístav je předběžně navrhován v místě levobřežního 
zavázání hráze v blízkosti provozního objektu správce vodního díla.  
 
SO 02.8 Venkovní osv ětlení 

Venkovní osvětlení bude provedeno v minimálním rozsahu v místě koruny hráze, v areálu 
provozních objektů správce vodního díla, na přístupu k věžovému objektu, v prostoru 
zpevněných ploch a dalších objektů. 
 
SO 02.9 Oplocení 

Oplocením bude ohraničen areál objektů správce vodního díla. Oplocení dalších objektů 
bude provedeno dle vyhodnocení rizika přístupu nepovolaných osob. Vybrané komunikace 
vedoucí k prostoru nádrže a objektům vodního díla budou uzavřeny závorou. 
 
SO 02.10 Terénní úpravy 

Finální terénní úpravy se budou týkat ploch a povrchů kolem budovaných objektů. 
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SO 02.11 Odvodn ění – deš ťová kanalizace 
Dešťová kanalizace bude zajišťovat odvod srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů 

komunikací v prostoru vodního díla. Dešťová kanalizace bude vybavena systémem pro záchyt 
nebezpečných látek. 
 
SO 02.12 Limnigrafy 

Pro účel provozu vodního díla se předpokládá účelné zřídit systém následujícího měření: 
a) měření průtoku na přítoku do nádrže – limnigraf Zdobnice  

Limnigraf bude umístěn v ř. km 22,71 Zdobnice, tedy zhruba 650 m nad koncem vzdutí 
hydrostatického vzdutí nádrže. Limnigraf bude sloužit k měření průtoků ve Zdobnici nad 
vodním dílem.  

b) Měření průtoku na přítoku do nádrže z bezejmenné vodoteče přitékající do nádrže 
v oblasti Souvlastní 

c) měření hladiny v nádrži – limnigraf hráz  
Limnigraf bude sloužit k měření hladiny v nádrži a bude umístěn v profilu hráze. 

d) měření průtoku na odtoku z nádrže – limnigraf pod hrází 
Limnigraf pod hrází bude sloužit k měření průtoků pod hrází a bude umístěn zhruba 
v ř. km 17,22. 

e) měření průtoku na přítoku do elektrárny (asanační průtok) – průtokoměr elektrárna  
Průtokoměr bude sloužit k měření přítoku do elektrárny. 

 
Ve variantě A, C bude vzhledem k návrhu zaústění vodního díla do toku v místě soutoku 

Zdobnice s Říčkou vhodné doplnit měření o: 
• měření průtoku na toku Říčka – limnigraf Říčka 

Předpokládané umístění limnigrafu je uvažováno na Říčce zhruba 400,0 m nad 
soutokem se Zdobnicí. 

 
V rámci stavebního objektu SO 02.12 bude zbudována síť stabilizovaných profilů, na nichž 

bude instalována příslušná zařízení automaticky zajišťující monitoring kvality vody. Jedná se 
v minimálním rozsahu o vystrojení senzory snímající elementární parametry jakosti (teplota, 
kyslík, popř. další dle aktuálních vodohospodářských kvalitativních požadavků. Kromě 
stabilizovaných profilů budou příslušnými senzory mapující vývoj kvality vody vystrojeny 
i navrhované objekty příslušných limnigrafických stanic. Data z měření budou v požadovaném 
časovém kroku přenášeny do dozorny SŘTP a dále do centrálního dispečinku PLA. Přenos dat 
v rámci vodního díla bude probíhat na delší vzdálenosti bezdrátovým spojením, na kratší 
vzdálenosti pak pomocí sdělovacího vedení. 

Součástí vodního díla bude kromě měření vodních stavů a průtoků i automatický 
monitoring TBD, kamerový systém, zabezpečovací systém, náhradní zdroj el. energie, hlavní 
objekty VD a okolí budou propojeny optickou sítí apod. 

10.5.3 SO 03 ZÁTOPA 

SO 03.1 Odlesn ění v prostoru zátopy 
Před napuštěním nádrže bude nutné provést úplné odlesnění prostoru zátopy minimálně 

na kótu 515,0 m n.m. Celkem se jedná zhruba o 81,0 ha plochy lesních porostů. V prostoru 
možné oscilace hladiny v nádrži bude provedeno kácení včetně odstranění pařezů. 
 
SO 03.2 Demolice stávajících objektu v prostoru zát opy 

V území budoucí zátopy se nachází celkem 23 budov, které bude nutné odstranit. Jedná 
se o:  
rodinný dům    3 objekty 
objekt k bydlení    6 objektů 
stavba pro rodinnou rekreaci  2 objekty 
zemědělská stavba   1 objekt 
stavba technického vybavení  1 objekt 
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ostatní objekty    10 objektů 
 
Dále budou odstraněny objekty dopravní a technické infrastruktury 
komunikace    3,6 km 
most     2 objekty 
elektrické vedení   932,0 m 
sdělovací vedení   784,0 m 
veřejné osvětlení   42,0 m 
 
SO 03.3 Úpravy v nádrži a OPVZ 

V prostoru nádrže bude nutné provést skrývku ornice v odhadovaném objemu cca 
16,3 tis. m3. V ploše zátopy a ochranného pásma vodního zdroje bude dále nutné provést 
odstranění všech potencionálních zdrojů znečištění a navrhnout patřičná sanační opatření viz 
kap. 9.2. 

 
 

SO 03.4 Předzdrž 
V rámci posouzení splaveninového režimu lze očekávat účelnost umístění předzdrže pro 

záchyt splavenin, viz kap. 9.1.1.5. Přestože v současném stavu poznání nejsou k dispozici 
exaktní data splaveninového režimu nelze fenomén zanášení prostoru nádrží opomenout. 
Konstrukce předzdrže pak plní funkci usazování neseného sedimentu v předem definovaném 
prostoru, ze kterého je následně periodicky prováděno odtěžení a odvoz materiálu dle fyzikálně-
chemických vlastností vyjmutého materiálu. Součástí předzdrže musí být tedy i adekvátní 
manipulační plocha pro pojezd techniky. 

Ve vztahu k problematice sedimentů však v odborných kruzích existují dva rozdílné 
názorové proudy. Zatímco tradiční řešení ve formě záchytné předzdrže představuje řešení 
kontinuálně zachytávaných sedimentů, které jsou následně periodicky odtěžovány, existuje 
možnost účelného převádění sedimentů přes vlastní vodní dílo dále do toku pod zájmovým 
profilem. Vlastní převádění sedimentů je v anglické odborné terminologii označováno jako 
“turbidity flow“ a princip spočívá ve správné manipulaci v interakci na morfologii nádrže. 
Hlavním pozitivním přínosem této varianty je, že na místo zvyšování provozních nákladů 
z důvodu nutnosti periodicky odtěžovat usazený sediment z prostoru záchytné předzdrže je 
tento sediment řízeně převáděn do prostoru pod hráz a zároveň není narušený přirozený chod 
sedimentů v recipientu. Nedochází tak ke vzniku fenoménu „hladové vody“, zahlubování koryta 
apod. Přestože se v úvodních fázích projektové přípravy VD Pěčín lze domnívat, že morfologie 
koryta v prostoru budoucí zátopy by mohla být příznivá pro vznik fenoménu „turbidity flow“, je 
však nutné upozornit, že prověření efektivnosti tohoto fenoménu na transport sedimentů je 
nezbytné prověřit simulací v modelovém prostředí. Rozsah této vysoce odborné činnosti je 
v tuzemských podmínkách spíše na úrovni výzkumného úkolu, nicméně možný pozitivní efekt 
by pak měl z hlediska provozního nedocenitelný pozitivní přínos. 

 
SO 03.5 Stabilizace svah ů v zátop ě 

Odlesnění svahů v kombinaci s namáháním břehových partií způsobeným oscilací vodní 
hladiny a změnou vodního režimu může mít za následek ztrátu stability svahů. Lze tedy 
očekávat nutnost provedení detailního zmapování celého prostoru zátopy s následnou analýzou 
potenciálně rizikových míst a návrhem příslušného technického řešení. Vlastní posouzení 
stability svahů a návrh možných opatření pro jejich zajištění bude proveden v následujících 
stupních projektové dokumentace.  

 
SO 03.6 Litorální pásmo 

Již v úvodní fázi projednávání koncepce návrhu VD Pěčín se projevilo účelné zahrnout do 
objektové skladby návrh a provedení litorálních pásem. Přestože nebývá zejména s ohledem na 
hlavní funkci nádrže obvyklé navrhovat litorální pásmo, jeví se jako účelné v rámci interakce 
s životním prostředím tento objekt zahrnout. Vlastní technický návrh je však v určitém rozporu 
s očekávatelnou oscilací vodní hladiny, proto lze ideově řešit litorální pásmo ve vybraných 
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břehových partiích dílčí stabilizací vodní hladiny ve formě podélných hrázek různé materiálové 
skladby, jakožto různého principu stabilizace vodní hladiny, a to ve formě protékaných, 
přelévaných či případně kombinovaných konstrukcí. 

 

10.5.4 SO 04 ZEMNÍKY, ZDROJE MATERIÁLU, LOMY 

V rámci studie proveditelnosti byla provedena analýza možných zdrojů stavebních 
materiálů pro výstavbu hráze VD Pěčín. Analýza byla provedena na podkladě rešerše 
geologických a hydrogeologických podkladů viz kap. 8.1.1 a byla doplněna o zdroje 
provozované v blízkém okolí navrhovaného vodního díla. Vybraní provozovatelé zdrojů 
stavebního kameniva byly kontaktování za účelem upřesnění předpokládané zásoby a možnosti 
produkce materiálu. Doprava materiálu na staveniště bude prováděna silniční dopravou, 
případně je možná i kombinace s dopravou po železnici. 
 
Materiál pro t ěsnící jádro sypaných hrází (Varianty A, C) 
 
Tab. 45 Materiál pro těsnící jádro sypaných hrází (Varianty A, C) 

název materiál odhad zásob [m3] dojezd. vzd. [km] 
Zemník Vamberk sprašová hlína 703 125 17 
Zemník Rychnov n.K. sprašová hlína 468 750 12 
Zemník Helvíkovice sprašová hlína 351 563 12 
Zemník Hoděčín spraš 500 000 25 

 
Kubatury těsnícího jádra: 

 
Varianta A   216 180 m3 
Varianta C  160 740 m3 

 
V případě volby typu hráze Varianty A, C bude nutné tyto dříve zkoumané lokality znovu 

prověřit, přičemž limitující budou patrně jak nové vlastnické vztahy k daným lokalitám, tak i 
způsob jejich dosavadního využívání, který by ve svém důsledku mohl v krajním případě 
znamenat i jejich úplnou exploataci. V případě nutnosti by bylo možné uvažovat i se 
zvětralinami křídových hornin z blízké bystřické litofaciální oblasti křídové pánve. Z porovnání 
kubatury konstrukce těsnícího jádra a odhadu zásob dříve zkoumaných zemníků vyplývá, že 
dostatek materiál bude pravděpodobně možné zajistit v relativně blízkém okolí stavby. Bude 
však nutné prověřit současné možnosti těžby v daných lokalitách. 
 
Materiál pro stabiliza ční část sypané zemní hráze (Varianta A) 
 
Kubatura stabilizační části: 
 

Varianta A   1 944 000 m3 
 

Geologický průzkum pro vyhledání zemníku pro stabilizační část sypané zemní hráze 
nebyl v minulosti proveden, neboť tento konstrukční typ hráze nebyl zejména s ohledem na 
umístění zájmové lokality v podhůří Orlických hor a tedy objektivnímu předpokladu nedostatku 
vhodného materiálu uvažován. Na základě znalostí dostupných podkladů se lze objektivně 
domnívat, že v blízkém okolí navrhované nádrže nebude k tomuto účelu možné zajistit 
dostatečně kapacitní zemník. K tomuto je nutné podotknout, že vzhledem k uvažované celkové 
kubatuře 1,94 mil. m3 a s tím spojené potencionální náročnosti na dopravu materiálu, bylo nutné 
okruh možných lokalit situovat co nejblíže do okolí vlastní stavby. Případnou lokalizaci 
vhodného zemníku bude nutné provést v rámci dalších stupňů projektové dokumentace na 
podkladě IG průzkumu. 
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Materiál pro stabiliza ční část kamenité sypané hráze (Varianta C) a pro patní drén 
(Varianta A, C) 
 
Tab. 46 Materiál pro stabilizační část kamenité sypané hráze (Varianta C) 

název materiál provozovatel dojezd. vzd. [km] 
Lom Souvlastní amfibolit dříve uvažovaná 

lokalita vytipovaná 
IG průzkumem - 
doposud nevyužíván 

2 

Lom Popelov bazity - fylity dříve uvažovaná 
lokalita vytipovaná 
IG průzkumem - 
doposud nevyužíván 

0,5 

Lom Masty amfibolit M – SILNICE a.s. 23 
Lom Černá skála pararula M – SILNICE a.s. 21 
Lom Litice nad Orlicí granodioritu ŽPSV a.s. 16 

 
Kubatura stabilizační části: 
 

Varianta C  1 639 800 m3 
 
Kubatura patního drénu: 
 

Varianta A  128 160 m3 
Varianta C  109 800 m3 

 
V rámci předchozích IG průzkumu pro VD Pěčín s hrází pod soutokem Zdobnice s Říčkou 

byly vytipovány lomy pro stavbu kamenité hráze. V první etapě (1984–1987) byl průzkum 
realizovaný pracovníky Stavební geologie koncipován jako vyhledávací s tím, že byly ověřovány 
lokality: lom Popelov, lom Kunčina Ves, lom Souvlastní – ortoruly. V roce 1988 byla tato etapa 
zastavena a pozornost byla nasměrována na nejnadějnější lokalitu, kterou byl určen lom 
Souvlastní – amfibolit. Zde práce Stavební geologie navazovaly na ložiskový průzkum této 
lokality realizovaný v letech 1960-62 firmou Geologický průzkum n.p. Brno. Práce byly 
ukončeny s konstatováním, že byla v hlavních rysech popsána geologická stavba lokality a 
zastoupení základních petrografických typů, přesto však nebyly zcela popsány údaje především 
o intenzitě a hloubkovém dosahu zvětrávání a tektonickém porušení skalního masívu. 

 
Lom Souvlastní  

Lom Souvlatní – amfibolit je vzdálený zhruba cca 2 km od profilu hráze. Dle doposud 
získaných poznatků se lze domnívat, že těžba vhodného kameniva v lomu bude problematická 
a to z důvodu značné petrografické heterogenity, častého nepravidelného střídání jednotlivých 
typů hornin a rozdílné technické kvality hornin, které budou nutnou selektivní těžbu silně 
ztěžovat. 
 
Lom Popelov 

Lom Popelov leží ve vzdálenosti 0,5 km od přehradního profilu. Kamenivo z lomu je 
vyhovující, ale nedosahuje prvotřídní jakosti. Jeho hutnění do násypů v případě kamenité 
sypané hráze bude nutné věnovat náležitá pozornost. V minulosti panovala obava, že během 
hutnění bude docházet k drobení kameniva a při nasáknutí vodou bude hrozit poměrně velké 
prosednutí. Vzhledem k malé vzdálenosti od profilu hráze bude nutné počítat s šířkou 
ochranného pilíře mezi lomem a patou hráze minimálně 100–150 m. 
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Lom Masty a Černá skála 
Oba lomy jsou v současnosti provozovány firmou M-Silnice, a.s. a nacházejí se vzdálenosti 

kolem 20 km. Jejich využitelnost jako potencionálního zdroje kameniva pro výstavbu stabilizační 
části hráze je vzhledem k jejich stávajícímu provozu, kapacitě těžby a jejich vzdálenosti velmi 
omezená. Lomy lze uvažovat pouze jako doplňkový zdroj materiálu pro konstrukci patního 
drénu. 
 
Lom Litice nad Orlicí 

Lom Litice nad Orlicí leží v dojezdové vzdálenosti zhruba 16,0 km od přehradního profilu. 
V lomu probíhá těžba biotického granodioritu („Litická žula“). Lom byl v minulosti uvažován jako 
zdroj materiálu pro patní drén hráze. V případě lomu Litice n/O je možné provádět 
velkokapacitní přepravu kameniva v podstatném úseku trasy po železnici. Lom Litice vytěží 
max. 400 000 t kameniva za rok to odpovídá objemu zhruba 167 000 m3 kameniva. Z toho 
vyplývá, že je potencionálně schopný zajistit dodávku kameniva pro konstrukci patního drénu. 
Jako zdroj materiálu pro stabilizační část hráze se vzhledem k větší dojezdové vzdálenosti od 
stavby a nedostatečné kapacitě těžby nedoporučuje. 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že v dalších stupních dokumentace bude nutné provést 
ověření poznatků z předchozích IG průzkumů a případně navrhnou doplňkový IG průzkum pro 
vyhledání vhodných zdrojů materiálu. V blízkém okolí hráze bude pravděpodobně možné zajistit 
dostatečně kapacitní lom, je však nutné prověřit mechanické vlastnosti kameniva i vlastní. 
 

 
Kamenivo do betonu (Varianta A, B, C, D) 
 
Tab. 47 Kamenivo do betonu (Varianta A, B, C, D) – lomy 

název materiál provozovatel dojezd. vzd. [km] 
Lom Litice nad 
Orlicí 

granodioritu ŽPSV a.s. 16 

Lom Budislav křemenný diorit Granita s.r.o. 72 
Lom Javornice amfibolit zakonzervován 8 
Lom Souvlastní amfibolit dříve uvažovaná 

lokalita vytipovaná 
IG průzkumem - 
doposud nevyužíván 

2 

Lom Popelov bazity - fylity dříve uvažovaná 
lokalita vytipovaná 
IG průzkumem 

0,5 

Lom Masty amfibolit M – SILNICE a.s. 23 
Lom Černá skála pararula M – SILNICE a.s. 21 

 
Kubatura betonového tělesa hráze: 
 

Varianta B  184 680 m3 
Varianta D  414 000 m3 

 
Lom Souvlastní a Popelov 

V minulosti bylo zvažováno využití kameniva z lomu Popelov nebo Souvlastní, které se 
nachází v blízkosti profilu hráze, kamenivo však pravděpodobně nebude dosahovat vyhovující 
jakosti. Navíc existuje reálná obava, že těsná blízkost lomů (zejména v případě lomu Popelov) 
je z hlediska možných dopadů těžby na celkovou stabilitu geologického masivu vnímána 
poměrně riskantně. V dalších stupních projektové dokumentace bude vhodné tyto lomy prověřit 
doplňkovým IG průzkumem. 
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Lom Litice nad Orlicí 
Lom Litice nad Orlicí leží v dojezdové vzdálenosti zhruba 16,0 km od přehradního profilu. 

V současnosti je provozován firmou ŽPSV a.s., která je zaměřena především na výrobu 
betonových výrobků pro stavebnictví. V lomu probíhá těžba biotického granodioritu („Litická 
žula“). Lom lze využít jako zdroj kvalitního kameniva do betonu. V případě lomu Litice n/O je 
možné provádět velkokapacitní přepravu kameniva v podstatném úseku trasy po železnici. Lom 
Litice vytěží zhruba 167 000 m3 kameniva za rok. Lom lze uvažovat jako zdroj materiálu pro 
betonové konstrukce hráze a dalších souvisejících objektů. 
 
Lom Budislav 

Lom Budislav leží v dojezdové vzdálenosti zhruba 72,0 km vzdušnou čarou od přehradního 
profilu. V minulosti byl uvažován jako alternativní zdroj kameniva do betonu pro výstavbu tížné 
hráze VD Pěčín. V současnosti je provozován firmou Granita s.r.o., která se zabývá těžbou a 
dodávkami kameniva pro stavebnictví. V lomu probíhá těžba křemenného dioritu. Současná 
roční těžba kameniva činí zhruba 150 000 m3 za rok. Lom lze uvažovat jako zdroj materiálu pro 
betonové konstrukce hráze a dalších souvisejících objektů. Nachází se však ve velké dojezdové 
vzdálenosti od stavby. 
 
Lom Javornice 
Lom Javornice leží v dojezdové vzdálenosti cca 8,0 km od přehradního profilu. Lom byl 
zakonzervován. Pokusy o možné pokračování těžby probíhaly roce 2007 a skončily zamítavým 
stanoviskem orgánů životního prostředí. Lom lze v případě obnovení těžby využít jako zdroj 
kvalitního kameniva do betonu.  

Z výše uvedeného vyplývá, že lom Javornice (zakonzervován) nemá dostatečnou kapacitu 
a lomy Souvlastní a Popelov pravděpodobně neposkytnou kamenivo vyhovující jakosti, proto 
bude pravděpodobně nutné v dalších stupních projektu zvážit další lokality v širším okolí za 
cenu vyšších investičních nákladů spojených s dopravou. 

 
Tab. 48 Kamenivo do betonu (Varianta A, B, C, D) – štěrkovny, pískovny 

název materiál provozovatel dojezd. vzd. [km] 
Štěrkovna Tovačov štěrkopísky Českomoravský štěrk, 

a.s. 
140 

Štěrkovna Čeperka štěrkopísky CEMEX Sand, k.s. 64 
Štěrkovna Smiřice štěrkopísky CEMEX Sand, k.s. 64 
Pískovna Dolany štěrkopísky Realma – pískovna 

dolany s.r.o. 
65 

Pískovna Světlá štěrkopísky Českomoravský štěrk, 
a.s. 

31 

Písník Kinský štěrkopísky Písník Kinský, s.r.o. 21 
Písník Běstovice štěrkopísky AG Skořenice, a.s. 31 

 
Štěrkovna Tova čov 

V minulosti byla vzhledem k absenci místních zdrojů štěrkopísků potažmo písků do betonu 
vytipována Štěrkovna Tovačov u Přerova, která však leží v dojezdové vzdálenosti zhruba 
140,0 km od přehradního profilu. V současnosti je provozována firmou Českomoravský 
štěrk, a.s. Bylo však zvažováno vyhledání alternativního zdroje štěrkopísku v lokalitách v povodí 
Labe, které by znamenalo značné snížení nákladů na dopravu. 
 
Zdroje v povodí Labe  

V povodí Labe v oblasti kolem Hradce Králové se nachází řada provozovaných zdrojů 
štěrkopísků vhodných pro použití do betonových směsí. Jako příklad lze uvést štěrkovny 
Čeperka, Smiřice, Dolany, které se nacházejí shodně v dojezdové vzdálenosti okolo 65 km. 
Štěrkovny Čeperka, Smiřice jsou provozovány společností CEMEX Sand, k.s. a štěrkovna 
Dolany společností Realma – pískovna Dolany s.r.o. Dále lze uvést například Pískovnu Plačice 
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provozovanou společností Hradecký písek a.s. nebo pískovnu Praskačka společnosti České 
štěrkopísky spol. s r.o.  
 
Zdroje v povodí Orlice 

V povodí Orlice v blízkosti Týniště n/O se nachází v dojezdové vzdálenosti cca 31 km 
pískovna Světlá společnosti České štěrkopísky spol. s r.o. Ve stejné vzdálenosti je situován i 
písník Běstovice společnosti AG Skořenice, a.s. u Chocně. Další možností je Písník Kinský 
společnosti Písník Kinský, s.r.o. ve vzdálenosti 21 km. 

Z výše uvedeného vyplývá, že volba alternativních zdrojů štěrkopísku v povodí Labe nebo 
Orlice je z hlediska dopravní vzdálenosti oprávněná. Kapacita těchto ložisek by měla bez 
problémů pokrýt potřeby stavby VD Pěčín bez nutnosti dovozu materiálu z původně uvažované 
štěrkovny Tovačov. 
 

10.5.5 SO 05 PŘÍPOJKY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

10.5.5.1SO 05.1 PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

SO 05.1.1 Vodovodní p řípojky 
Definitivní zásobování pitnou vodou bude řešeno vybudováním přípojky od obce Přím na 

pravém břehu. Zásobování může být variantně řešeno vybudováním studny nebo vrtu.  
 
SO 05.1.2 Splašková kanalizace a čistírna odpadní vody 

Splašková kanalizace pro provozně technický objekt a budovy pro ubytování zaměstnanců 
bude řešena vybudováním splaškové kanalizace zakončené malou čistírnou odpadní vody. 
 
SO 05.1.3 Přípojky elektrické energie 

Definitivní přípojka elektrické energie pro provoz vodního díla bude provedena 
z kmenového vedení vedeného ve směru Rychnov n/Kněžnou – Pastviny. 
 
SO 05.1.4 Přípojky sd ělovacího vedení 

Připojení vodního díla ke sdělovacímu vedení bude řešeno přípojkou vedenou od obce 
Přím na pravém břehu. 
 
SO 05.1.5 Napojení na vodohospodá řský dispe čink (VHD) 

Připojení vodního díla do systému VHD bude provedeno bezdrátovou technologií. 
 
SO 05.1.6 Vyvedení výkonu z VE 

Vyvedení výkonu z navrhované vodní elektrárny bude do rozvodny umístěné v provozně 
technickém objektu správce vodního díla, na levém břehu pod profilem hráze. Rozvodna bude 
připojena k přenosové soustavě. 

10.5.5.2SO 05.2 PŘELOŽKY SÍTÍ 

Přeložky a úpravy inženýrských sítí byly v rámci studie proveditelnosti řešeny pouze pro 
stavbu vlastního vodního díla. Přeložky inženýrských sítí, které vzniknou v souvislosti 
s výstavbou dalších stavebních objektů, z kterých lze uvést např. SO 06 Přeložky komunikací, 
SO 10 Úpravna vody, SO 11 Přivaděče nejsou s ohledem na stupeň detailnosti předkládané 
projektové dokumentace zapracovány. 
 
Elektrického vedení  

V území výstavby VD se vyskytují podzemní a nadzemní sítě v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., které jsou chráněny příslušnými ochrannými pásmy. Dotčené podzemní 
a nadzemní vedení NN v centrální části zájmového území na vrcholu levého břehu vodního 
toku ležící poblíž roztroušené zástavby v místní části Popelov a v severní části území podél 
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komunikace vedoucí od obce Souvlastní výstavbou VD Pěčín pozbyde smyslu a bude zrušeno. 
Celkem se jedná o odstranění: 

• vedení nadz. NN – 347,0 m (v centrální části nádrže) 
• vedení nadz. NN – 472,0 m (v obci Souvlastní na konci vzdutí nádrže) 
• vedení podz. NN – 113,0 m (v obci Souvlastní na konci vzdutí nádrže) 
Zájmovým územím dále prochází nadzemní vedení VN 35 kV vedoucí napříč oblastí 

v centrální části. V rámci studie se nepředpokládá s nutností přeložení trasy vedení. 
 
Sdělovacího vedení  

V severní části zájmového území poblíž ploch obytné zástavby, která leží mezi 
katastrálním územím obcí Souvlastní a Nebeské Rybné se nachází nadzemní vedení sítě 
elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo její ochranné pásmo. 
Stávající vedení pozbude výstavbou VD Pěčín smysl a bude zrušeno. Celkem se jedná 
o odstranění: 

• vedení nadz. metalický sdělovací kabel – 784,0 m (v obci Souvlastní na konci vzdutí 
nádrže) 

 
Veřejného osv ětlení  

V obci Souvlastní prochází na konci vzdutí vedení veřejného osvětlení. Výstavbou VD 
Pěčín pozbude toto vedení smysl a bude zrušeno. Celkem se jedná o odstranění vedení podz. 
VO – 42,0 m (v obci Souvlastní na konci vzdutí nádrže). 

10.5.6 SO 06 PŘELOŽKY KOMUNIKACÍ 

Náhradou za zatopení a zrušení komunikací v prostoru nádrže v rozsahu cca 3,6 km je 
navržena náhradní silniční síť v délce cca 14,2 km. V souvislosti s výstavbou náhradní silniční 
sítě je nutné předpokládat, že dojde k řadě střetů s vedením inženýrských sítí. Střety s vedením 
inženýrských staveb nebyly vzhledem k detailnosti současné dokumentace řešeny. 

Řešení náhradní dopravní sítě počítá s realizací: 
• Propojení komunikace II/310 s komunikací II/318 v místě konce zátopy vodního díla 

navrhovanou silnicí II. třídy. Komunikace je vedena mezi místy Kovárna (hostinec) - 
Zdobnice u Šmídů (zastávka), tedy ve směru od obce Rampuše k okraji obce Zdobnice. 
Délka navrhované komunikace bude zhruba 1,1 km. 

• Souvislé přeložky komunikace II/310 nově vedené od silnice II/318 u obce Rampuše 
podél pravého břehu budoucí nádrže na hřebeni mino povodí vodního díla k obci Přím 
od, které pokračuje přes korunu hráze a poté údolím Říčky k napojení na původní trasu 
silnice II/310 v Julinčině údolí. Délka navrhované komunikace bude zhruba 8,2 km. 

• Propojení přeložky komunikace II/310 s komunikací II/319 v obci Přím silnicí II. třídy. 
Délka navrhované komunikace bude zhruba 1,0 km.  

• Propojení komunikace II/310 s komunikací III/3109 navrhovanou silnicí III. třídy 
vedenou přes horní část obce Souvlastní k napojení k obci Pustiny. Délka navrhované 
komunikace bude zhruba 3,9 km. 

Dále je nutné počítat s vybudováním náhradních lesních a polních cest pro umožnění 
přístupu na lesní a zemědělské pozemky v prostoru kolem zátopy. Předpokládaná délka 
náhradních lesních a polních cest bude zhruba 10,0 km. 

10.5.7 SO 07 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

V rámci stavby vodního díla se považuje za účelné rozdělit stavební činnosti na cca 4 
hlavní staveniště: 
ZS 1 – centrální zařízení staveniště (dále ZS) pro výstavbu hráze a funkčních objektů bude 

situováno na pravém břehu v prostoru u obce Přím. Centrální část zařízení staveniště 
bude dále doplňovat řada lokálních stavebních dvorů situovaných na pravém i levém 
břehu. 

ZS 2 – zařízení staveniště pro úpravnu vody Rychnov n/Kněžnou  
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ZS 3 – lokální dvory při výstavbě vodovodních řadů 
ZS 4 – lokální dvory při výstavbě náhradních komunikací 

Po likvidaci objektů zařízení staveniště budou dočasně zabrané pozemky rekultivovány 
a vráceny zpět původnímu účelu (např. zemědělské nebo lesní hospodářství). 

10.5.8 SO 08 PROVOZNÍ OBJEKTY SPRÁVCE VD 

SO 08.1 Dozorství 
Dozorství bude situováno v blízkosti levostranného zavázání hráze pod profilem hráze, tak 

aby nedocházelo k zásahu do ochranného pásma vodního zdroje. Dozorství bude umístěno ve 
společné provozně technické budově. Lze očekávat, že z dozorství bude možné řídit 
manipulace na vodním díle. Současně to však nelimituje možnost dálkového řízení 
s centrálního dispečinku povodí.  
 
SO 08.2 Bytové objekty 

Bytové jednotky budou situovány v blízkosti levostranného zavázání hráze pod profilem 
hráze, tak, aby nedocházelo k zásahu do ochranného pásma vodního zdroje. Bytové jednotky 
budou sloužit jako občasné nebo trvalé ubytování pro personál vodního díla. Bytové jednotky 
jsou navrženy v dvou samostatných domech. 
 
SO 08.3 Provozn ě technický objekt 

Hlavní technické zázemí sloužící pro provoz vodního díla bude integrováno ve společné 
provozně technické budově. Umístěné na levém břehu hrázového profilu. V budově bude 
vyčleněn prostor pro dílny, skladování, garáže a další. K provozně technické budově bude dále 
přiřazena vysokonapěťová rozvodna. 

10.5.9 SO 09 KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ 

Celková plocha potřebná k realizaci záměru se ve fázi studie odhaduje přibližně na 202 ha. 
Z této plochy bude cca 160 ha dotčeno trvale, to znamená, že současný charakter území bude 
změněn a bude nutné provést adekvátní kompenzační opatření. Přehled druhů zabraných 
pozemků a jejich procentuální zastoupení je uvedeno v  Tab. 49. 

 
Tab. 49 Přehled druhů zabraných pozemků a jejich procentuální zastoupení 

druh pozemku % z celkového podílu 

orná půda 3 

lesní pozemek 67 

zastavěná plocha a nádvoří 0,5 

vodní plocha 4 

trvalý travní porost 18 

zahrada 0,5 

ostatní plocha 7 
 

Možná kompenzační opatření, která se budou odvíjet od původního charakteru zabraného 
území, jsou následující: 

- vytvoření ploch náhradní výsadby – v případě lesních pozemků je nutná minimálně 
třikrát větší plocha, než je zabrané území 

- podpora stávajících ploch, zejména lesních porostů v okolí budoucího vodního díla a 
zátopy (např. vykácení smrků z bukových porostů, dosadby vhodných dřevin, 
odstranění nevhodné keřové vegetace) 

- vytvoření litorálního pásma v geomorfologicky vhodných částech zátopy vodního díla 
jako vhodné náhradní prostředí pro dotčené populace živočichů 
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- vytvoření mokřadů a vlhkých luk na přilehlých travnatých plochách zejména podél toku 
Zdobnice nad zátopu 

- vytipování vhodných vodních toků k revitalizaci v daném regionu 
- finanční kompenzace – nutný výkup zastavěných ploch a zahrad (viz kap. 13) 
- rekultivace prostorů zařízení staveniště 

Konkrétní kompenzační opatření a jejich rozsah bude stanoven v rámci dalších 
projektových fází záměru na základě požadavků příslušných orgánů ochrany přírody.  

Plochy dotčené pouze dočasně budou po ukončení stavby rekultivovány a jejich funkce 
v rámci stávajících ekosystémů bude obnovena. Toto se týká především stavby vodovodu, 
zařízení staveniště a dočasných příjezdových cest.  

10.5.10 SO 10 ÚPRAVNA VODY 

Na základě dostupných rozborů je možno vodu charakterizovat jako mírně zásaditou (pH 
7,4 – 8,0), s relativně nízkým obsahem organických látek vyjádřených jako chemická spotřeba 
kyslíku CHSKMn (1,1 – 3,3 mg/l) nebo celkový organický uhlík TOC (2,5 – 5 mg/l). V ukazateli 
CHSKMn je v maximu jen mírně překročen limit české legislativy pro pitnou vodu (vyhláška 
252/2004 Sb., která je v tomto ukazateli přísnější než legislativa evropská (limit 5 mg/l), podle 
které by surová voda vyhověla nárokům na vodu pitnou). Vynikající hodnoty dosahují ukazatelé 
obsahu dusíku (dusičnany, dusitany, amonné ionty). Nízký obsah sloučenin fosforu dává naději, 
že by eutrofizace nemusela být významným problémem. Železo ani mangan zastiženy nebyly, 
což ovšem nemusí platit v budoucí nádrži zejména za podmínek nízkého obsahu kyslíku ve 
vodě. Zvýšený obsah huminových látek je pro české vody typický, zde je však v jistém rozporu 
s nízkými hodnotami CHSKMn a měl by se dále sledovat. Obsah vápníku a hořčíku je nízký, 
vodu lze tedy charakterizovat jako měkkou. Lze počítat s tím, že by bez úpravy byla agresivní 
vůči většině materiálů vodovodních potrubí. Smutným, ovšem v ČR obecně stále častějším, je 
výskyt glyphosatu (max 125 ng/l), což je účinná látka obsažená mimo jiné v rozšířeném 
neselektivním herbicidu známém pod obchodním názvem Roundup. Jiné herbicidy sice 
zastiženy nebyly, ovšem jejich přítomnost zejména v budoucnu nejen že nelze vyloučit, je 
naopak nutno s ní počítat. Masivní bezohledné používání pesticidů v zemědělství a v lesnictví si 
také v Pěčíně vybírá svou daň.  

1. příprava suspenze – úprava pH (lze předpokládat nízké dávky vzhledem k nízkým 
hodnotám KNK4,5 i ZNK8,3), dávkování koagulantu (druh nutno specifikovat v dalších 
fázích, též s ohledem na pH), míchání 

2. prostorová a hydraulická rezerva pro první separační stupeň (pokud by v budoucnu 
došlo ke zhoršení jakosti surové vody) – od roku 2005 se na povrchových vodách v ČR 
osvědčuje flotace rozpuštěným vzduchem, při níž jsou suspendované nečistoty 
vynášeny k hladině na bublinách vzduchu; alternativou je usazování s podstatně 
vyššími prostorovými nároky nebo jiný, v ČR méně rozšířený technologický proces 
(např. mikropískem zatěžovaná sedimentace) 

3. druhý separační stupeň – filtrace přes filtrační písek nebo jiný vhodný materiál 
4. prostorová a hydraulická rezerva pro ozonizaci 
5. filtrace přes granulované aktivní uhlí – pro odstranění pesticidů 
6. úprava tvrdosti vody a její agresivity vůči potrubí (dávkování vápna a oxidu uhličitého, 

příp. jiný postup) 
7. dezinfekce (UV záření, chlor) 
8. akumulace upravené vody  
9. kalové hospodářství (laguny) 
10. čerpací stanice (v případě požadavku dopravy vody do výše položených oblastí) 

 
Nedílnou součástí úpravny vody budou tyto doplňující provozy: 

1. vodní elektrárna 
2. přerušovací komora 
3. provozní budova – bude minimalizována v souladu se současnou praxí 
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4. skladovací budovy – budou minimalizovány v souladu se současnou praxí 
5. pomocné provozy – budou minimalizovány v souladu se současnou praxí 
6. rozvodna 

10.5.11 SO 11 VODOVODNÍ ŘADY  

Přivád ěcí vodovodní řady 
Při návrhu dopravy upravené vody ke spotřebišti byly zohledněny výstupy z předběžného 

projednání se správci vodohospodářské infrastruktury v zájmovém regionu viz kap. 7.2.1. Trasy 
přiváděcích řadů nebyly vzhledem k stupni detailnosti současné dokumentace řešeny. 
Uvažované směrové vedení vychází z velké části z původní koncepce z 80-tých let, neboť 
lokalizace rozhodujících spotřebišť je z hlediska dnešní i historické koncepce prakticky shodná. 
V současnosti je možné konstatovat, že trasa vodovodu k ÚV Rychnov n/Kn. není dotčená 
výstavbou. Trasy vodovodu mezi ÚV Rychnov n/Kn. a jednotlivými spotřebišti bude nutné dále 
prověřit a případně navrhnout změnu jejich umístění. Přesné umístění tras vodovodních řadů a 
s nimi spojených objektů technického vybavení bude řešeno v následujících stupních 
dokumentace a bude odvislé především od: 

• projednání s vlastníky pozemků v uvažované trase, 
• projednání s vlastníky dopravní a technické infrastruktury v uvažované trase, 
• projednání s orgány státní správy, 
• prognózy vývoje vodohospodářské bilance v jednotlivých oblastech zájmového regionu 

(konkrétní dopady klimatické změny, havárie a rušení stávajících zdrojů, zapojování 
nových zdrojů, vývoj výhledové potřeby vody). 
 

Trasa vodovodních řadů by měla: 
• umožnit gravitačně dopravu upravené vody v požadovaném množství ke spotřebišti, 
• zohlednit požadavky na maximální tlak v potrubí návrhem přerušovacích komor, 
• zohlednit stávající územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí a měst, 
• respektovat chráněná území a obydlené oblasti, 
• respektovat stávající stavby. 
 
Na trase přiváděcích řadů mezi navrhovanou úpravnou vody v Rychnově n/Kněžnou 

a spotřebištěm se jeví racionální vybudovat jednu přerušovací komoru například v lokalitě 
„PK Kamenec“, která bude situována v blízkosti města Holice na stejnojmenném vrchu. 
Přerušovací komora bude sloužit k zajištění snížení tlaku v přiváděcím potrubí tak, aby nedošlo 
k přesáhnutí maximální tlaku 1,6 MPa. 
 
Akumulace 

Jako body napojení na spotřebiště jsou uvažovány stávající objekty akumulace situované 
podél trasy vodovodů. V rámci této studie byly na základě předběžného projednání 
s jednotlivými správci vodohospodářské infrastruktury a na základě prognózy vývoje 
vodohospodářské bilance v jednotlivých zájmových oblastech vytipovány následující objekty: 
 
Oblast p ůsobnosti spole čnosti AQUA SERVIS, s.r,o.  

název objem [m3] správce VHI oblast zásobení 
VDJ Rychnov n/Kn 1 000 AQUA SERVIS, s.r.o. Rychnov n/Kn 

 
Vodojem Rychnov n/Kn slouží k zásobení Rychnova nad Kněžnou. Kóta dna 396 m n.m., 

kóta maximální hladiny 401,0 m n.m. 
Vodojem bude napojen na vodovod z ÚV Rychnov n/Kn. Oblast Rychnovska ve správě 

AQUA SERVIS, s.r.o. bude dle současné prognózy vodohospodářské bilance v roce 2050 
deficitní, výhledově se však neočekává navýšení počtu zásobených obyvatel. Napojením 
distribuční sítě na centrální zdroj VD Pěčín bude možné řešit náhradní zásobování vodou 
v případě havárií a v budoucnu zároveň pokrýt výhledový deficit vlastních vodních zdrojů. 
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Oblast p ůsobnosti spole čnosti VaK Jablonné n/O, a.s. 

název objem [m3] správce VHI oblast zásobení 
VDJ Javornice 200 VaK Jablonné n/O, a.s. Javornice 

 
Vodojem Javornice slouží k zásobení lokality Javornice. Kóta dna 446,0 m n.m., kóta 

maximální hladiny 449,0 m n.m. 
Vodojem bude připojen na vodovod z ÚV Rychnov n/Kn. S ohledem na výškové umístění 

akumulace vzhledem k ÚV bude nutné zřídit pro dodávku vody na přívodním řadu čerpací 
stanici. Vodojem byl zvolen jako výchozí bod pro zásobení širšího území v působnosti 
VaK Jablonné n/O a.s. V případě realizace požadovaného částečného odběru 5 l/s a odběru 
v případě havárií nebo „sucha“ pro širší území bude nutné uvažovat s případnou modifikací 
stávajícího vodojemu a nutným rozšířením stávající distribuční sítě. Distribuční síť je 
v současnosti dělena do řady lokalit fungujících z hlediska zásobení vodou v autonomním 
režimu. Řešení dodávek vody z centrálního zdroje VD Pěčín by tak vyžadovalo vybudování 
přívodních případně propojovacích vodovodních řadů ke konkrétním spotřebištím. 
 
Oblast p ůsobnosti spole čnosti VaK Hradec Králové, a.s. 

název objem [m3] správce VHI oblast zásobení 
VDJ Nový Hradec 48 500 VaK Hradec Králové, a.s. Hradecko 

 
Vodojem Nový Hradec (skupina vodojemů) je dominantní pro skupinový vodovod Hradec 

Králové a tvoří 90% celkových akumulací Královéhradecka. Vodojemy mají kótu dna 
274,55 m n. m. a maximální hladinu 279,55 m n. m. mimo zásobní funkci jsou distribučním 
místem téměř všech zdrojů pitné vody (mimo Chlumec n/C a částečně Nový Bydžov). Vodojem 
může být díky propojení hradecké a pardubické soustavy v případě potřeby zásoben 
z Pardubicka čerpací stanicí pod Kunětickou Horou. 

Vodojem Nový Hradec bude připojen na vodovod z ÚV Rychnov n/Kn. V rámci této studie 
proveditelnosti není uvažováno s rozšířením stávajících vodojemů. Na základě současných 
znalostí se předpokládá, že vodojemy svým současným objemem poskytují dostatečnou 
rezervu pro rozvoj distribuční sítě při výhledovém nárůstu počtu obyvatel Hradecka k roku 2050. 
Oblast spadající pod působnost VaK Hradec Králové, a.s. bude dle prognózy vodohospodářské 
bilance v roce 2050 deficitní. Připojením k novému centrálnímu zdroji VD Pěčín bude možné 
realizovat požadovaný částečný odběr 100 l/s, který bude možné dále rozšířit v případě 
naplnění předpokládaných negativních projevů klimatické změny. Dále bude umožněno 
náhradní zásobování vodou v případě havárií.  
Lze uvést, že v případě havárie na přívodním řadu ze zdroje Litá dojde v současnosti 
k okamžitému nedostatku až 90% (250 l/s) z potřebné zdrojové kapacity vody pro HK. Náhradní 
kapacita ze zdrojů v Pardubicku a Chrudimsku však činí pouze 120 l/s a proto musí být 
doplněna krátkodobým intervenčním zdrojem až 150 l/s z ÚV Hradec Králové zásobené 
odběrem z Orlice. Tento stav v náhradním zásobení není dlouhodobě udržitelný. Vzhledem 
k době dopravy vody z Rychnovské úpravny bude nutné počítat s návrhem procesu 
dochlórování vody. 
 
Oblast p ůsobnosti spole čnosti VaK Pardubice, a.s. 

název objem [m3] správce VHI oblast zásobení 
VDJ Koudelka 2x 400, (horní) 

2x 360 (dolní) 
VaK Pardubice, a.s. Holice 

 
Vodojem Koudelka (dolní) je propojen na Pardubický vodovodní systém pomocí posilovací 

čerpací stanice Dubina a vodovodního řadu DN 400 a DN 200. Kóta dna dolního vodojemu je 
na kótě 295,8 m n.m., kóta maximální hladiny 298,8 m n.m. Kóta dna horního vodojemu je na 
kótě 324,0 m n.m., kóta maximální hladiny 328,5 m n.m.  
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Soustava vodojemů bude připojena na vodovod z ÚV Rychnov n/Kn. V rámci studie 
proveditelnosti není uvažováno s konkrétním rozšířením stávajících vodojemů. Oblast 
spotřebiště spadající pod VaK Pardubice, a.s. bude dle prognózy vodohospodářské bilance 
deficitní. Vodojemy u Holic se nacházejí v trase přiváděcího vodovodního řadu z VD Pěčín. 
Připojením k novému centrálnímu zdroji bude možné zajistit posílení stávajících vodních zdrojů 
pro oblast Holic v případě předpokládaných negativních projevů klimatické změny. Dále bude 
umožněno zásobování v případě havárií. Vzhledem době dopravy vody z Rychnovské úpravny 
bude nutné uvažovat s návrhem procesu dochlórování vody. 
 
název objem [m3] správce VHI oblast zásobení 
VDJ Kunětická hora 2x 2 500,  

2x 5 000  
VaK Pardubice, a.s. Pardubicko 

 
Vodojem Kunětická hora (skupina vodojemů) tvoří 50% akumulačního prostoru 

pardubického vodovodu. Kóta dna je 271,90 m n.m. kóta maximální hladiny 276,90 m n.m. Je 
zásoben samostatným výtlačným řadem z ÚV Hrobice. Vodojem může být díky propojení 
hradecké a pardubické soustavy v případě potřeby zásoben z Hradecka čerpací stanicí pod 
Kunětickou horou. 

Vodojem Kunětická Hora bude připojen na vodovod z ÚV Rychnov n/Kn. V rámci studie 
proveditelnosti není uvažováno s rozšířením stávajících vodojemů. Na základě současných 
znalostí se předpokládá, že vodojemy společně s VDJ Mikulovice svými parametry poskytují 
dostatečnou rezervu pro rozvoj distribuční sítě při výhledovém nárůstu počtu obyvatel 
Pardubicka potažmo Hradecka k roku 2050. Oblast spadající pod působnost VaK Pardubice, 
a.s. bude dle prognózy vodohospodářské bilance v roce 2050 deficitní. Připojením k novému 
centrálnímu zdroji VD Pěčín bude možné realizovat požadovaný částečný odběr 150 l/s, který 
bude možné dále rozšířit v případě naplnění předpokládaných negativních projevů klimatické 
změny. Dále bude umožněno náhradní zásobování v případě havárií, které způsobí částečné 
odstavení stávajících zdrojů. Vzhledem době dopravy vody z Rychnovské úpravny bude nutné 
uvažovat s návrhem procesu dochlórování vody. 
 

název objem [m3] správce VHI oblast zásobení 
VDJ Mikulovice 2x 2 500,  

2x 5 000  
VaK Pardubice, a.s. Pardubicko,  

 
Vodojem Mikulovice tvoří 50% akumulačního prostoru pardubického vodovodu. Kóta dna je 

271,80 m n.m, kóta maximální hladiny 276,80 m n.m. Do vodojemu je zaústěn přivaděč 
z práčovské úpravny vody a Podlažic. Současně se do vodojemu čerpá voda z prameniště 
Nemošice. Vodojem může být díky propojení hradecké a pardubické soustavy v případě 
potřeby zásoben z Hradecka čerpací stanicí pod Kunětickou Horou. 

Vodojem Mikulovice bude připojen na vodovod z ÚV Rychnov n/Kněžnou Předpoklady 
v případě VDJ Mikulovice jsou stejné jako v případě VDJ Kunětická hora. 

Seznam vodojemů je obdobný jako v původní koncepci „Zásobení Hradecka – Pardubicka 
pitnou vodou z nádrže Pěčín – studie souboru staveb (HDP Praha, 1982 až 1984 aktualizace 
do 1988)“. Řada z těchto vodojemů byla oproti původní koncepci již realizovaná ve změněných 
parametrech nebo nedošlo k jejich rozšíření v plánovaných parametrech. V rámci současné 
studie se vzhledem k řadě nejistot ani v jednom z případů nepředpokládá konkrétní rozšíření 
objemu stávající akumulace. V současnosti je možné konstatovat, že do jádra Vodárenské 
soustavy východních Čech, které tvoří propojení měst Hradec Králové a Pardubice lze zapojit 
nový vodní zdroj o kapacitě až 300 l/s bez potřeby nákladných úprav stávajících objektů 
a vodovodních řadů. 

Oblasti ve správě VaK Náchod, a.s., VaK Chrudim, a.s. a Rokytnická voda, a.s. budou dle 
prognózy vývoje vodohospodářské bilance v období mezi roky 2015 – 2050 hospodařit 
s přebytkem zdrojů vody viz kap. 7.2.1. V rámci projednání s jednotlivými společnostmi byl 
vznesen podnět k možnosti využití vody z VD Pěčín jako náhradního zdroje v případě havárií 
nebo negativních projevů klimatické změny. Jak už bylo uvedeno výše, tak vývoj 
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vodohospodářské bilance v regionech působnosti těchto společností, který zohledňuje scénáře 
předpokládané klimatické změny, značí přebytky vlastních vodních zdrojů. Proto je zásobování 
daných oblastí relevantní pouze v případě havárií.  

 
Oblast p ůsobnosti VaK Náchod, a.s.  

Přebytkovými zdroji z oblasti Náchodska (uváděno až 100 l/s) je v současnosti posílena 
především Hradecká část VSVČ. Současný objem předávaný do VSVČ činí v průměru 32 l/s 
a je přiváděn potrubím DN 400 přes vodojemy Vysokov, Bohuslavice a Kozinec. Z vodojemu 
Kozinec v jímacím území Litá dále pokračuje řad DN 800 směr Hradec Králové. Na trase do 
Hradce Králové je umístěn VDJ Hájek. Voda je přiváděna gravitačně.  

Pro možnost náhradního zásobení Náchodska v případě havárií nebo „sucha“ by bylo 
nutné vybudovat buď samostatný řad od ÚV Rychnov n/Kn nebo umožnit zpětný převod vody 
ve směru od Hradce Králové. Obě varianty jsou z technického hlediska možné, ale 
v současnosti ani výhledově se nejeví z hlediska vynaložených investic jako rentabilní. Proto 
nebyly v rámci předkládané studie proveditelnosti detailněji zapracovány. Hlavní význam 
vybudování centrálního zdroje VD Pěčín může pro oblast Náchodska v rámci její role v VSVČ 
do budoucna znamenat jistou formu odlehčení. V případě naplnění scénářů negativních projevů 
klimatické změny nebo havárií bude možné v oblasti Náchodska naplno využívat vlastních 
zdrojů vody bez sekundární funkce posilování zdrojů pro HK. 
 
Oblast p ůsobnosti VaK Chrudim, a.s. 

Oblast Chrudimska v současnosti hospodaří s přebytkovými zdroji (uváděno až 150 l/s), 
které je možné využívat pro posílení zejména Pardubické a Hradecké části VSVČ. Předávacím 
místem mezi VaK Chrudim a Pardubice je VDJ Mikulovice.  
 

Možnost náhradního zásobení Chrudimska v případě havárií nebo „sucha“ z centrálního 
zdroje VD Pěčín lze variantně řešit ve směru z VDJ Mikulovice. Toto řešení je z technického 
hlediska možné realizovat za předpokladu dodatečných technických opatření a úprav na 
stávající vodovodní síti. V rámci rozsahu této studie proveditelnosti nebylo řešení havarijního 
zásobování Chrudimska detailněji zapracováno. 
 
Oblast p ůsobnosti Rokytnická voda, s.r.o. 

Oblast působnosti společnosti Rokytnická voda, s.r.o., je v současnosti zásoben 
skupinovým vodovodem pro obce Rokytnice v O.h. a obec Pěčín. Voda je odebírána převážně 
z povrchových zdrojů (Anenský potok), které procházejí ÚV  Rokytnice v Orlických horách. 

V případě požadavku na zajištění náhradního zdroje pro případy havárií nebo „sucha“ je 
možné variantně uvažovat s výstavbou přívodního řadu pitné vody z ÚV Rychnov n/Kněžnou. 
Budování přiváděcího řadu upravené vody z ÚV Rychnov n/Kněžnou pro účel pouze havarijního 
zásobení není z hlediska vynaložených investic rentabilní a nebylo v rámci studie podrobně 
řešeno, ale v zásadě je možné. K realizaci propojení by však mělo dojít pouze v případě 
ohrožení stávajících vodních zdrojů. Havarijní zásobování při krátkodobém vyřazení části nebo 
celého systému zásobení vodovodu bude možné zajistit pomocí cisteren. Plnění cisteren bude 
v případě potřeby možné provádět v rámci areálu ÚV Rychnov n/Kněžnou. Přímý odběr surové 
vody z VD Pěčín a následná úprava vody ve stávající  ÚV Rokytnice v O.h. na pitnou není 
vzhledem k jakosti odebírané vody za stávajícího technologického procesu ÚV možný. 

10.5.12 SOUHRNNÁ TABULKA NÁVRHOVÝCH PARAMETR Ů VD PĚČÍN 

Tab. 50 Návrhové parametry VD Pěčín v souladu s aktuálně platným Generelem LAPV 

parametr jednotka  Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 

typ hráze - zemní sypaná klenbová kamenitá sypaná betonová tížná 

ř.km profilu [km] 17,7 17,9 17,7 17,7 

Max. výška hráze nad zákl. [m] 70,0 79,0 70,0 74,0 
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spárou 

Délka hráze v koruně [m] 326,0 332,0 326,0 326,0 

Vzdušní líc - sklon 1:2 oblouk. zakřivení sklon 1:1,7 sklon 1:0,75 

Návodní líc - sklon 1:3 oblouk. zakřivení sklon 1:2 sklon 10:1 

Kóta koruny hráze [m n.m.] 518,0 517,4 518,0 517,4 

Hladina maximálního 
objemu nádrže [m n.m.] 515,0 515,0 515,0 515,0 

Hladina retenčního objemu [m n.m.] 514,0 514,0 514,0 514,0 

Hladina zásobního prostoru [m n.m.] 510,6 510,6 510,6 510,6 

Hladina stálého nadržení [m n.m.] 471,0 471,0 471,0 471,0 

Kóta dna [m n.m.] 454,0 454,0 454,0 454,0 

Typ bezpečnostního přelivu 
(dále BP) - boční se 

skluzem 
korunový hr. 

segmenty 
boční se 
skluzem 

korunový hr. 
segmenty 

Délka přelivné hrany BP [m] 30,0 3x 10,0 30,0 3x 10,0 

Kóta přelivné hrany BP [m n.m.] 513,0 513,0 513,0 513,0 

Kapacita BP při hl. max. 
objemu [m3/s] 162,9 162,9 162,9 162,9 

Průměr spodních výpustí [mm] 2x DN 500 2x DN 500 2x DN 500 2x DN 500 

Kapacita spodních výpustí 
při hl. zásobního prostoru [m3/s] 15,23 15,23 15,23 15,23 

Kóta spodních výpustí [m n.m.] 457,50 457,50 457,50 457,50 

Vodárenský odběr [l/s] 420,0 420,0 420,0 420,0 

Minimální zůstatkový průtok [l/s] 208-260 208-260 208-260 208-260 

Strojní vybavení vodní 
elektrárny (dále VE) - 2x Francisova 

turbína 
2x Francisova 

turbína 
2x Francisova 

turbína 
2x Francisova 

turbína 

Instalovaný výkon VE [kW] 500 500 500 500 

Roční výroba VE [GWh] 1,67 1,67 1,67 1,67 

Demolice stávajících 
objektů v zátopě [ks] 25 25 25 25 
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11 SOCIO – EKONOMICKÉ DOPADY 

11.1 MAJETKOPRÁVNÍ USPO ŘÁDÁNÍ 

Pro posuzovaný záměr vodního díla Pěčín byl zpracován výčet dotčených pozemků dle 
návrhu umístění jednotlivých stavebních objektů a předběžně navrženého ochranného pásma I. 
stupně vodního zdroje, byly vyhodnoceny vlastnické vztahy v území a stanoveny další 
požadavky a potřeby pro vlastní realizaci stavby, které je nutné upřesnit v dalších fázích 
projekčních prací. 

11.1.1 VYHODNOCENÍ VLASTNICKÝCH VZTAH Ů 

Na podkladě výkazu dotčených pozemků, byla zpracována analýza majetkoprávního 
uspořádání v zájmové lokalitě. Výčet trvale a dočasně dotčených pozemků zahrnuje plochy 
veškerých stavebních objektů v rámci vodního díla (VD), přeložek komunikací (Silnice), zařízení 
staveniště včetně předpokládaných manipulačních ploch (ZS) a objektu vodovodního přivaděče 
k navržené úpravně vod v Rychnově nad Kněžnou (Vodovod). Výčet dotčených pozemků 
ochranného pásma I. stupně vodního zdroje určuje předběžný rozsah pozemků, které budou 
dotčeny režimem zákazů a omezení činností dle ustanovení vodoprávním úřadem.   

Dotčené pozemky jsou situovány v celkem 10 katastrálních území (Bělá u Liberka, Dlouhá 
Ves u Rychnova nad Kněžnou, Hláska, Javornice, Kunčina ves u Zdobnice, Nebeská Rybná, 
Říčky v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, Souvlastní, Velká Zdobnice). Celková výměra 
dotčených pozemků je 274,9 ha. Trvale dotčené pozemky zaujímají výměru 159,2 ha, dočasně 
dotčené pozemky 42,9 ha, ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje předběžně 72,8 ha. 
 
Tab. 51 Výměra dotčených pozemků v rámci katastrálních území 

Katastrální území 

Plocha 
trvalého 
záboru 

Plocha 
dočasného 

záboru 

Plocha  
I. OPVZ 515  

m n. m. 

Plocha 
záboru 
celkem 

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

Bělá u Liberka 60,5 38,0 15,1 35,2 26,8 36,9 102,5 37,3 
Dlouhá Ves u Rychnova nad 
Kněžnou 

1,0 0,6 2,8 6,6 0,0 0,0 3,8 1,4 

Hláska 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 

Javornice 3,9 2,5 20,7 48,3 0,0 0,0 24,7 9,0 

Kunčina ves u Zdobnice 3,9 2,4 0,0 0,0 0,3 0,4 4,2 1,5 

Nebeská Rybná 71,6 45,0 4,1 9,5 37,0 50,9 112,7 41,0 

Říčky v Orlických horách 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Rychnov nad Kněžnou 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 

Souvlastní 17,1 10,8 0,0 0,0 8,6 11,8 25,7 9,4 

Velká Zdobnice 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Celkový sou čet 159,2 100 42,9 100 72,8 100 274,9 100 
 
Záměrem vodního díla Pěčín jsou dotčeny lesní pozemky (pozemky určené k plnění 

funkce lesa), pozemky orné půdy, trvalého travního porostu, zahrad (vše zemědělský půdní 
fond), dále pozemky vodních ploch, zastavěných ploch a nádvoří a ostatní plochy. 
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Tab. 52 Výměry trvale dotčených pozemků dle druhu pozemku 

Druh pozemku 
VD Silnice Vodovod Celkem  Celkem 

(%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

lesní pozemek 50,7 80,64 17,0 27,13 0,6 1,01 68,3 108,78 

orná půda - - 1,1 1,73 - - 1,1 1,73 

ostatní plocha 4,0 6,39 3,1 4,99 0,0 0,01 7,2 11,39 

trvalý travní porost 4,9 7,82 13,5 21,46 0,0 0,001 18,4 29,28 

vodní plocha 4,1 6,48 0,1 0,19 - - 4,2 6,67 

zahrada 0,2 0,30 0,3 0,44 - - 0,5 0,74 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

0,3 0,50 0,1 0,10 - - 0,4 0,60 

Celkový součet 64,1 102,12 35,2 56,05 0,6 1,02 100,0 159,20 
 

 
 

Obr. 43 Rozdělení trvalého záboru pozemků dle druhu pozemku

 
 
Tab. 53 Výměry dočasně dotčených pozemků dle druhu pozemku 

Druh pozemku 
Vodovod ZS Celkem  Celkem 

(%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

lesní pozemek 27,9 11,97 23,8 10,21 51,7 22,17 

orná půda 19,7 8,46 - - 19,7 8,46 

ostatní plocha 1,4 0,60 0,3 0,11 1,7 0,71 

trvalý travní porost 5,3 2,29 20,8 8,93 26,1 11,22 

vodní plocha 0,1 0,02 - - 0,1 0,02 

zahrada 0,8 0,33 - - 0,8 0,33 

zastavěná plocha a nádvoří - - - - - - 

Celkový součet 55,2 23,67 44,8 19,24 100,0 42,92 
 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  155 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

Obr. 44 Rozdělení dočasného záboru pozemků dle druhu pozemku 

 
 
 
 

Tab. 54 Výměry dotčených pozemků I. OPVZ při maximální hladině 515 m n. m. 

Druh pozemku 
Plocha I. OPVZ  

515 m n. m. 

(%) (ha) 

lesní pozemek 91,3 66,5 

orná půda 4,5 3,3 

ostatní plocha 3,6 2,6 

trvalý travní porost 0,5 0,3 

vodní plocha 0,0 0,0 

zahrada 0,0 0,0 

zastavěná plocha a nádvoří 0,1 0,0 

Celkový součet 100 72,8 
 
Obr. 45 Rozdělení záboru I. OPVZ při maximální hladině 515 m n. m. dle druhu pozemku 

 
Z pohledu struktury vlastnických vztahů v zájmovém území je dotčeno celkem 13 druhů 
vlastníků. Skupina fyzických osob (FO) zahrnuje pozemky soukromých vlastníků, skupina 
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právnických osob (PO) zahrnuje pozemky soukromých společností. Skupina s označením (0) 
zahrnuje pozemky, které nejsou zapsány na listu vlastnictví. 
 
 
Tab. 55 Struktura vlastnických vztahů trvale dotčených pozemků 

Vlastník  
VD Silnice Vodovod Celkem Celkem 

(%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

0 - - 0,5 0,79 - - 0,5 0,79 

LČR 45,8 72,93 10,8 17,18 - - 56,6 90,11 

M ROK 0,4 0,69 0,2 0,25 - - 0,6 0,94 

M RYCH - - - - - - - - 

O JAV - - 0,0 0,01 - - 0,0 0,01 

O LIB 0,2 0,34 1,5 2,32 - - 1,7 2,66 

O ZDOB - - 0,3 0,48 - - 0,3 0,48 

PLA 3,7 5,93 0,0 0,06 - - 3,8 5,99 

PO 0,9 1,51 2,6 4,18 - - 3,6 5,69 

ŘKF 0,2 0,33 - - - - 0,2 0,33 

SPÚ 0,2 0,28 4,0 6,36 - - 4,2 6,65 

SSKK 1,8 2,92 1,1 1,74 0,0 0,01 2,9 4,66 

FO 10,8 17,19 14,3 22,69 0,6 1,02 25,7 40,89 

Součet 64,1 102,12 35,2 56,05 0,6 1,02 100,0 159,20 
 
Vysvětlivky použitých zkratek pro druhy vlastníků: 
 
SPÚ ČR, Státní pozemkový úřad 
LČR ČR, Lesy České republiky, s.p. 
PLA ČR, Povodí Labe, státní podnik 
SSKK KHK, Správa silnic Královehradeckého kraje 
O ZDOB Obec Zdobnice 
O LIB Obec Liberk 
M ROK Město Rokytnice v Orlických horách 
O JAV Obec Javornice 
M RYCH Město Rychnov nad Kněžnou 
FO Fyzická osoba 
PO Právnická osoba - firma 
0 Parcela není zapsána na LV 
ŘKF Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách 
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Obr. 46 Rozdělení trvalého záboru pozemků dle druhu vlastníka 

 
 
Tab. 56 Struktura vlastnických vztahů dočasně dotčených pozemků 

Vlastník  
Vodovod ZS Celkem Celkem 

(%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) 

0 - - - - - - 

LČR 5,0 2,15 0,6 0,24 5,6 2,39 

M ROK - - 0,2 0,09 0,2 0,09 

M RYCH 0,6 0,27 - - 0,6 0,27 

O JAV 0,5 0,21 - 
 

0,5 0,21 

O LIB - - - - - - 

O ZDOB - - - - - - 

PLA - - - - - - 

PO 1,7 0,72 1,2 0,51 2,9 1,23 

ŘKF - - - - - - 

SPÚ 0,3 0,13 - - 0,3 0,13 

SSKK 0,6 0,26 - - 0,6 0,26 

FO 46,5 19,94 42,9 18,40 89,3 38,35 

Součet 55,2 23,67 44,8 19,24 100,0 42,92 
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Obr. 47 Rozdělení dočasného záboru pozemků dle druhu vlastníka

 
 
Tab. 57 Struktura vlastnických vztahů v I. OPVZ pro maximální hladinu 515 m n. m. 

Vlastník 
Plocha I. OPVZ  

 515 m n. m. 
(%) (ha) 

0 - - 

LČR 68,5 49,9 

M ROK - - 

M RYCH 0,4 0,3 

O JAV - - 

O LIB 0,4 0,3 

O ZDOB 0,1 0,0 

PLA 0,3 0,2 

PO 1,0 0,7 

ŘKF 2,6 1,9 

SPÚ 0,1 0,1 

SSKK 1,4 1,0 

FO 25,2 18,4 

Celkový součet 100 72,8 
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Obr. 48 Rozdělení I. OPVZ pro maximální hladinu 515 m n. m. dle druhu vlastníka 

 

11.1.2 ZÁBOROVÝ ELABORÁT 

Pro realizaci plánovaného záměru se předpokládá dotčení pozemků v katastrálních 
územích Bělá u Liberka (682501), Nebeská Rybná (701777), Souvlastní (792632), Kunčina ves 
u Zdobnice (792624), Javornice (657816), Hláska (682519), Rychnov nad Kněžnou (744107), 
Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou (626589), Říčky v Orlických horách (745553), Velká 
Zdobnice (792641).  

Celková potřeba záboru pozemků se v současné fázi studie předpokládá přibližně 202 ha 
při kótě maximální hladiny v nádrži na úrovni 515 m n.m. V případě že by kóta maximální 
hladina byla na úrovni 525 m n.m. bude nutný zábor přibližně o 15 % větší. Největší podíl bude 
představovat plocha zátopy budoucího vodního díla. Konkrétní plochy trvalých a dočasných 
záboru pro jednotlivé stavební objekty při kótě maximální hladiny v nádrži na úrovni 515 m n.m. 
a 525 m n.m. jsou uvedeny v Tab. 58. 
 
Tab. 58 - Porovnání souhrnu záborového elaborátu pro alternativní úrovně maximální hladiny 

Maximální hladina 
v nádrži 

515 m n.m. 525 m n.m. 
zábor [ha] zábor [ha] 

Kumulativní stavební 
objekt 

trvalý dočasný celkový trvalý dočasný celkový 

vodní dílo 102 - 102 132 - 132 

vodovodní řady 1 24 25 1 24 25 

zařízení staveniště - 19 19 - 19 19 

přeložky komunikací 56 - 56 56 - 56 

I.OPVZ   73   77 

∑ 159 43 275 189 43 309 
 

Problematika vlastnických vztahů je řešena v kapitole 11.1.1, celkový výpis pozemků dle 
vlastníků je uveden v Investičním záměru (volná příloha předkládané dokumentace). Údaje 
o vlastnících pozemků poskytl Český úřad zeměměřičský a katastrální. 
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11.1.3 POSOUZENÍ DALŠÍCH POŽADAVK Ů A POTŘEB PRO VLASTNÍ REALIZACI AKCE 

Studie proveditelnosti vzhledem ke svému rozsahu nezahrnula do výkazu dotčených 
pozemků plochy ochranných pásem vodního zdroje, přivaděčů a objektů navazující vodovodní 
sítě. Tyto výkazy budou předmětem dalších projekčních prací, kdy je nutné zpracovat 
samostatné majetkoprávní elaboráty pro pásma vodního zdroje a vodohospodářské 
infrastruktury. Tyto je nutné přesně vymezit na základě zvolené varianty nádrže ve spolupráci 
s příslušným vodoprávním úřadem. 

Vzhledem ke stále probíhajícímu procesu církevních restitucí je nutné uvažovat 
s potenciální nejistotou vlastnictví pozemků. Řešení možných restitucí by měly být jedním 
z bodů návrhu postupu majetkoprávního vypořádání stavby.  

11.2 PŘÍSTUP K VEŘEJNOSTI 

Pro předmětnou studii proveditelnosti byly zpracovány zásady pozitivní propagace 
připravovaného záměru před odbornou i laickou veřejností a následně byl stanoven postup pro 
další přípravu a jednání ohledně záměru. Podkladem tohoto postupu byly tuzemské i zahraniční 
zkušenosti při přípravě velkých vodohospodářských staveb. Následně byl vyhotoven odborný 
návrh na provedení sociologického průzkumu v dotčené oblasti, který je pro případnou realizaci 
záměru vzhledem k jeho charakteru nezbytný. 

11.2.1 OBECNĚ O PROPAGACI PŘIPRAVOVANÉHO ZÁM ĚRU 

a) Základní informace o p řipravovaném zám ěru 
- VD – přehrada – Pěčín má být situováno v údolí toku Zdobnice (Královehradecký kraj, 

okres Rychnov na Kněžnou). Zájmově spadá do správního území obce Liberk, 
Rokytnice v Orlických horách a Zdobnice. 

- Umístění přehrady je plánováno již od dob první republiky, zátopa byla chráněna 
desítky let stavební uzávěrou. 

- Zahájení stavby se předpokládalo na začátku 90 let. Důvodem zrušení plánované 
stavby byla zásadní změna plánovacích údajů – snížil se předpoklad potřebného 
objemu pitné vody (voda zdražila, lidé začali šetřit – spotřeba stagnovala a mírně 
klesla). 

- Původním účelem přehrady bylo zásobení pitnou vodou pro region Pardubicka 
a Hradce Králové, nyní se přidala i funkce protipovodňového opatření. 

- Díky stavební uzávěře je příroda v místě budoucí přehrady zachovalá, zátopa by se 
dotkla převážně zalesněné oblasti. 

- V místě zátopy je minimum objektů, několik rodinných domů a rekreačních chalup. 
- V zasažené lokalitě je vyhlášena Natura 2000 – chráněná krajinná oblast Orlické hory – 

je zde řada chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. 
 

b) Rizika známá p řed provedením sociologického pr ůzkumu  
- nedostatek informací přehradou dotčených obcí, 
- veřejné mínění, 
- zemědělci, rybáři a ekologické spolky, 
- majetkoprávní vypořádání – výkupy, vyvlastnění, 
- Natura 2000 – ochrana chráněných živočichů a rostlin, 
- existující sdružení STOP Přehradě! 

  
c) Cíl propaga čních aktivit 
- Cílem propagačních aktivit (práce s veřejným míněním) je minimalizování odporu 

negativního vnímání odborné i laické veřejnosti před zahájením přípravných 
a realizačních prací spojených s výstavbou VD (přehrady) Pěčín. 
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- Správným nastavením propagačních aktivit by se mělo docílit pozitivního, popř. 
neutrálního vnímání projektu jako přínosného pro rozvoj území a jeho ochranu 
a užitečného pro jeho obyvatele, jejichž majetek a zájmy mohou být projektem dotčeny. 

- Cíle bude dosaženo, pokud se podaří vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy 
se zájmy obyvatel, jejichž majetek bude přímo dotčen výstavbou VD Pěčín nebo 
nepřímo se bude dotýkat jejich zájmů, aktivit, ochrany přírody. 

 
d) Prost ředky propaga čních aktivit 
- Propagačními aktivitami nazýváme obecně specifické komunikační aktivity, které jsou 

směrovány na předem určené cílové skupiny za účelem dosažení předem 
definovaného cíle. 

- Mezi propagační aktivity patří celá řada obecných i specifických činností, které ve svém 
souhrnu významně ovlivňují, jak bude projekt vnímán. 

- Toto vnímání přitom není zaměřeno jen navenek – tedy vůči veřejnosti, orgánům státní 
správy či orgánům samospráv, ale také dovnitř, tzn. vůči osobám do projektu přímo 
zapojených. 

- Příprava propagační strategie vyžaduje podrobnou představu o zamýšlených cílech, 
kterých se chce touto strategií dosáhnout, ale také důkladnou znalost prostředí 
a zapojených subjektů. 

11.2.2 TUZEMSKÉ ZKUŠENOSTI PŘI PŘÍPRAVĚ VELKÉ STAVBY (VD NOVÉ 
HEŘMINOVY) 

a) Časová p říprava VD Nové He řminovy 
Pro zkušenosti s přípravou velké stavby – vodohospodářské stavby – byla vybrána příprava 
stavby vodní nádrže Nové Heřminovy (dále jen VD NH).  

Pro výstavbu přehrady Nové Heřminovy byla vybrána lokalita, kde lze při minimálních 
zásazích do místního osídlení a zároveň při minimálních zásazích do krajiny vytvořit vodní dílo, 
které bude efektivně chránit životy a majetek lidí. Přesto spor o výstavbu VD NH trvá již 18 let. 

- O výstavbě přehrady se uvažovalo již v roce 1906, až po několika desetiletích – v roce 
1960 – byla v Nových Heřminovech vyhlášena stavební uzávěra kvůli potencionální 
nádrži, která měla sloužit jako zásobárna pitné vody pro ostravskou aglomeraci. V roce 
1994 byl schválen územní plán celku Jeseníky, který s výstavbou přehrady pro 
převážně vodárenské využití počítá. 

- Situace se výrazně změnila v roce 1997, kdy tragická povodeň zasáhla toto území 
a vytvořila tak poptávku po protipovodňových opatřeních. V nové koncepci tedy nešlo 
jen o zásobárnu pitné vody, ale přidala se i funkce protipovodňová. 

- V roce 2001 Ministerstvo zemědělství ČR představilo studii srovnávající účinnost 
různých metod protipovodňové ochrany, jako jsou – změna hospodaření v krajině, 
stavba poldrů, zkapacitnění koryt nebo výstavba velké nádrže v Nových Heřminovech, 
která se zdála jako nejúčinnější protipovodňové opatření. 

- Až do roku 2008 probíhala jednak diskuze o velikosti nádrže (vznikla i varianta malé 
přehrady) a jednak se množily petice a protestní akce proti zaplavení téměř celé obce 
Nové Heřminovy (proti se postavili ekologové, sdružení Arnika, města a obce, kterých 
se projekt přímo netýkal). O přehradě jednala i vláda ČR, ale definitivní rozhodnutí 
v té době nepadlo, neboť MZe ČR navrhovalo pokračovat v přípravných pracích velké 
přehrady, zatímco MŽP ČR navrhlo zkoumat kombinace technických a přírodě blízkých 
protipovodňových opatření. 

 
Usnesením vlády ČR č. 444/2008 (ze dne 21.4.2008)  bylo rozhodnuto o konečné variantě 

opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě 
blízkých povodňových opatření (zvítězila tedy varianta malé přehrady). 
Již v srpnu 2008 se konalo místní referendum v obci Nové Heřminovy, jehož výsledkem byl 
nesouhlas s výstavbou přehrady. Výsledek referenda je závazný pro všechny zastupitelstva 
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až do dnes. V praxi to znamená, že v územním plánu obce VD NH není. Obec má lhůtu 
až do roku 2020, aby zapracovala VD NH do svého územního plánu a tuto lhůtu nehodlá zkrátit. 

Další usnesení vlády ČR v otázce VD NH : 
- Usnesení vlády ČR ze dne 16.2.2011 č. 119 o předpokládaném zabezpečení finančních 

prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí 
horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření včetně dokončení 
majetkoprávního vypořádání (Příloha č. 1 Zásady pro vypořádání práv k nemovitostem 
dotčených realizací - předpoklad dokončení majetkoprávního vypořádání do roku 2016, 
zatím vykoupeno asi 90% nemovitostí). 

- Usnesení vlády ČR ze dne 27.3.2013 č. 221 ke zprávě o plnění úkolů uložených 
vládou. 

- Usnesení vlády ČR ze dne 16.4.2014 č. 251 k zabezpečení finančních prostředků 
na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku 
řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření. 

 
b) Prost ředky, kterými se obec Nové He řminovy brání realizaci VD NH   
- nezařazení VD NH do územního plánu obce Nové Heřminovy 
- místní referendum z roku 2008, které zablokovalo územní plán obce 
- návrh na zrušení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje v části vodní nádrž 

Nové Heřminovy a přeložka silnice I/45 – Krajský soud v Ostravě zamítl.  
- kasační stížnosti ke Krajskému soudu v Ostravě proti rozhodnutí Krajského soudu 

(stížnost zamítnuta Nejvyšším správním soudem pro pasivitu v době projednávání 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje) 

- ústavní stížnost proti Rozsudku nejvyššího správního soudu 
- dopisy ministrům vlády, senátorům a poslancům 
- veřejné mínění 
- články v médiích, pořady v TV 
- festival Rockem proti přehradě (v roce 2014 3. ročník) 

 
c) Nástroje propagace, které má k dispozici Povodí Odry, státní podnik 
- Povodí Odry pořádá odborné semináře a tiskové konference, na kterých informuje 

o chystaných protipovodňových opatřeních na řece Opavě a dalším postupu 
na přípravách VD NH. 

- Povodí Odry otevřelo v Nových Heřminovech informační centrum, kam se mohou lidé 
obrátit se svými dotazy, názory a připomínkami. Toto informační centrum má odstranit 
přímo na místě nepřesnosti, které se o plánovaném VD NH  objevují v médiích a uvést 
vše na pravou míru.  

- Články v médiích a pořady v TV 
 

d) Kladné zkušenosti z  p řípravy VD NH 
1. Usnesení vlády, kterými bylo rozhodnuto o konečné variantě na snížení povodňových 

rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových 
opatření. 
- Celkem 4 usnesení (č. 220/2007, č. 44/2008, č. 221/2013 a č. 251/2014). 
- Vláda schválila realizaci opatření, zásady pro vypořádání práv k nemovitostem 

dotčených realizací opatření. 
- Povodí Odry s.p. se stalo investorem včetně provedení majetkoprávního 

vypořádání. 
- Vláda souhlasila s bezúplatným převodem příslušnosti  hospodaření 

k nemovitostem ve vlastnictví státu. 
- Vláda uložila blokaci prodeje státní půdy ve správě Pozemkového fondu ČR. 

2. Proces EIA 
- Krajský úřad moravskoslezského kraje rozhodl, že záměr v celém rozsahu nebude 

mít nikde významný vliv na území evropsky významných lokalit a ptačí oblasti. 
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- MŽP vydalo Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – 
Záměr Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření. 

3. Plánování v oblasti vod 
- Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území 

Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 – část D Oblast 
ochrany před povodněmi (dokument zastupitelstva Moravskoslezského kraje) – 
materiál obsahuje návrh na výstavbu nádrže Nové Heřminovy doplněnou 
opatřeními v krajině. 

- Plán hlavních povodí ČR 
- Návrh Plánu oblasti povodí Odry 

4. Územní plánování 
- Nádrž  - VD HN - byla zařazena do Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje v části vodní nádrž Nové Heřminovy a přeložka silnice I/45. 
- Výstavba nádrže Nové Heřminovy a přeložka silnice I/45 není zařazena v územním 

plánu obce Nové Heřminovy, aktualizace plánu územního rozvoje je ze strany 
obce vytrvale odmítána. 

- Zákon nestanoví za nerespektování dokumentu Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje žádné sankce. 

 
e) Negativní zkušenosti z p řípravy VD NH 
- Nedostatečná komunikace s obcí Nové Heřminovy v období tvorby plánovacích 

dokumentů (a to jak plánování v oblasti vod, tak územního plánování) týkajících se 
nádrže Nové Heřminovy a přeložky silnice I/45. 

- Obci nebyly nabídnuty dostatečné kompenzace – zvýšené náklady na vybavení 
a opravu nezatopených částí obce má nést sama obec z obecního rozpočtu, který je 
nízký a obec se nechce zadlužit. 

- Důsledkem nedostatečné komunikace a zapojení obce Nové Heřminovy 
do rozhodovacího procesu přípravy stavby bylo vyhlášení veřejného referenda v obci 
ohledně VD NH. 

- Výsledek referenda zablokoval začlenění VD NH do územního plánu obce. 

11.2.3 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI PŘI PŘÍPRAVĚ VELKÝCH STAVEB 

a) Směrnice EU + legislativa zemí EU 
Využití zahraničních zkušeností je pro různost legislativy v každé členské zemi EU omezeno. 
Nicméně lze získat zkušenosti z přípravy vodohospodářských investic ve vazbě na Směrnice 
EU, které jsou pro každou členskou zemi závazné. 

Podle studie EU došlo v posledních třech desetiletích k výraznému rozšíření území 
v Evropě a zvýšení počtu obyvatel postižených obdobím sucha. 

Dne 23.října 2000 byla přijata směrnice 2000/60/EG Evropského parlamentu a Rady 
k vytvoření regulačního rámce pro opatření Společenství v oblasti vodohospodářské politiky 
(Rámcová směrnice o vodách). Tato směrnice upravuje obhospodařování vnitrozemských 
povrchových vod, podzemních vod, přechodových vod a pobřežních vod. Jejím cílem je 
zamezení nebo snížení znečištění životního prostředí, trvalé udržitelné užívání vod, 
zlepšování vodního ekosystému a zamezení dopad ům záplav a sucha.   
Tyto environmentální cíle jsou definovány ve čl.4. Cílem je dlouhodobě zajistit trvale udržitelné 
hospodaření s vodou na základě vysoké ochrany vodního životního prostředí. 

Článek 4, odst.1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/EG, kterou stanoví 
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23.4.2009 je vykládán v tom smyslu, že členské státy 
jsou povinny  – s výhradou udělení výjimky v souladu s použitelnými ustanoveními unijního 
práva – odmítnout schválení projektu , pokud může vést ke zhoršení stavu útvaru povrchové 
vody nebo ohrozit dosažení dobrého stavu povrchových vod nebo dobrého ekologického 
potenciálu nebo dobrého chemického stavu povrchových vod ke dni stanovenému uvedenou 
směrnicí. Útvarem povrchové vody se rozumí samostatný a významný prvek povrchové vody, 
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jako jsou jezero, nádrž, tok, řeka nebo kanál atd. Rámcová směrnice o vodách obsahuje rovněž 
pojem „silně ovlivněný vodní útvar“, kterým se rozumí jakýkoliv útvar, který má v důsledku 
fyzických změn způsobených lidskou činností podstatně změněný charakter. 

Ve většině soudních sporů mezi různými nezávislými „Spolky pro životní prostředí 
a ochranu přírody“, popřípadě přímo Evropskou komisí na jedné straně a investory velkých 
vodohospodářských staveb (většinou přímo členské státy EU) na druhé straně využívá žalující 
strana důvod v porušení závazků vyplývajících z článku 4 odstavce 1 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/E či v porušení závazků vyplývajících z článku 4, odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii ve spojení s článkem 288 Smlouvy o fungování Evropské unie, z důvodu 
chybné aplikace článku 4, odstavce 1 ve spojení s článkem 4 odstavce 7 Směrnice 
2000/60/EG.  
 

b) Zkušenosti ze zahrani čí – konkrétní p řípady velkých vodohospodá řských staveb 
Jako příklady uvádíme: 

- Spor řešený soudním dvorem Evropské unie mezi Evropskou komisí jako stranou 
žalující a Republikou Rakousko jako stranou žalovanou. Jedná se o projekt vodní 
elektrárny na toku Schwarze Sulm . Žalující strana vidí porušení závazků v chybné 
aplikaci článku 4, odstavce 1 ve spojení s článkem 4 odstavce 7 Směrnice 2000/60/EG.  
Podle pojetí komise neospravedlňují důvody pro změny v předmětném případě 
nadřazený veřejný zájem a nejsou dostatečně vyloženy. 
Žalovaná strana by bývala musela v tomto případě přezkoumat, zda by vytváření 
elektrické energie touto elektrárnou v tomto konkrétním případě sloužilo veřejnému 
zájmu, který je nutné hodnotit jako důležitější než nepopiratelné zhoršení vodního stavu 
řeky. Zde by bývalo muselo být zohledněno, že řeka Schwarze Sulm vykazuje velmi 
vysokou ekologickou stabilitu. 
Vodní elektrárna by dodávala pouze 2% energie Štýrska a pouze 0,4% elektrické 
energie Rakouska. Protože by elektrárna byla napojena na celkovou síť elektrické 
energie a není určena k oddělenému provozu pro místní účely, dochází žalující strana 
k závěru, že přínos elektrárny k zabezpečení zásobování elektrickou energií není 
podstatný a nepřináší žádný doplňkový užitek pro regionální a národní zásobování 
elektrickou energií. To svědčí proti nadřazenému veřejnému zájmu. 

- Spor řešený Spolkovým správním soudem mezi neziskovou organizací Spolek pro 
životní prostředí a ochranu přírody jako stranou žalující a Spolkovou republikou 
Německo jako stranu žalovanou. Žalující strana vidí důvod v porušení závazků 
vyplývajících z článku 4 odstavce 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES.  Jedná se o projekt úpravy vodní cesty na řece Vezera , která je 
spolkovou vodní cestou. 
Cílem je úprava vodní cesty na řece Vezera a to ve třech projektech. První projekt 
obsahuje úpravu vnější Vezery mezi volným mořem a Bremerhavenem, druhý projekt 
řeší úpravu dolní Vezery z Bremerhavenu až do Brake a třetí projekt řeší úpravu vodní 
cesty až do Bremenu. Předmětem staveb je prohloubení plavební dráhy tak, aby 
kontejnerové lodě mohly připlout do přístavu bez ohledu na příliv a odliv. Realizace 
projektu sebou nese vybagrování koryta řeky v plavebních drahách. Je naplánováno, 
že podstatná část hlušiny vytěžené při úpravě a údržbě bude vysypána v oblastech 
vnější Vezery a dolní Vezery. Kromě přímých dopadů hloubení a vysypání mají projekty 
další hydrologické a morfologické důsledky pro dotyčné části řeky. Zejména rychlost 
proudu bude vyšší při odlivu i přílivu, hladina při přílivu bude vyšší, hladina při odlivu 
bude nižší, v některých částech dolní Vezery bude vyšší slanost a hranice brakických 
vod dolní Vezery bude posunuta proti proudu a konečně koryto řeky bude více 
zaneseno bahnem mimo plavební dráhu. Mezi dotyčnými vodními útvary jsou „brakické 
vody řeky Vezery“ a “přílivová zóna nad přístavem Brake“ označeny jako „silně 
ovlivněné“. Ve smyslu čl. 2,bodu 9. Oblast vnější Vezery je definována jako přírodní 
vodní útvar, neboť je součástí pobřežních vod. 
Žalující strana využívá těchto negativních dopadů blokuje realizaci stavby s odkazem 
na článek č.4, odst.1, písmeno a) bod i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2000/60/ES, kterou stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, 
ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23.4.2009, který 
musí být vykládán v tom smyslu, že členské státy jsou povinny odmítnout schválení 
projektu, pokud může vést ke zhoršení stavu útvaru povrchové vody nebo ohrozit 
dosažení dobrého stavu povrchových vod nebo dobrého ekologického potenciálu nebo 
dobrého chemického stavu povrchových vod. 

 
Z tohoto výčtu je patrné jak je důležité při návrhu vodních děl předvídat a respektovat 

současně platnou právní problematiku v rámci povolovacích procesů záměru, zaměřenou na 
ochranou životního prostředí. Cílem by měl být od počátku přípravy maximální soulad záměru 
s Evropskými směrnicemi tak, aby se předešlo jakýmkoliv negativním dopadům akce, které 
mohou být předmětem následného blokování realizace záměru. 

Naopak celkem bezproblémovému projednání se těší projekty například revitalizací 
v Německu, které se zaměřují na přeměnu krajiny a navrácení jejího původního charakteru, 
ochrana obyvatel před povodněmi, zabránění dalším zahlubování řek, přeměna na blízkou říční 
krajinu, znovuobnovení ekologických funkcí včetně průchodnosti, navýšení průtoku, zlepšení 
kvality břehových zón pro kvalitní trávení volného času a rekreaci. Tyto projekty jsou plně 
v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a plně nacházejí podporu odborníků i laiků 
v oblasti životního prostředí a ochrany přírody.  Příkladem těchto projektů je např. Revitalizace 
řeky Isar v Mnichově, projekt Wertach vital, Zlepšení vodního hospodářství v oblasti jezera 
Stechlin atd. 

Za podnětné považujeme následující projekty, které jsou podporovány odborníky z oblasti 
životního prostředí a ochrany přírody: 

1. Tvorba zdroj ů aneb jak si vyp ěstovat pitnou vodu 
Projekt, v jehož rámci, má po celém území Německa vzniknout více než 130 ha lesa 
pro produkci pitné vody odstartoval výsadbou listnatých stromů v oblasti Berlína 
a pokračoval v lokalitě Schermbeck v Severním Poryní. Ačkoli se v Německu 
v dohledné době počítá s regionálními úbytky vodních zdrojů, paradoxně dochází 
k osídlování stále většího počtu ploch, které jsou pro vznik podzemní vody zásadní. 
Z tohoto pohledu je nutno najít nové plochy pro získávání pitné vody nebo lépe využít ty 
stávající. Tři čtvrtiny objemu pitné vody přitom pochází ze zdrojů, v jejichž povodí se 
nachází les a lesní plochy (hlavně listnatých lesů, jež produkují mnohonásobně větší 
množství vody než lesy jehličnaté) jsou obzvláště vhodné ke zlepšování kvalit a kvantity 
podzemní vody. 

2. Modelový region Wumme v Dolním Sazku a Brémách 
Modelový region pro naplnění Rámcové směrnice o vodách (RSV) Wummer zahrnuje 
celé povodí řeky Wummer (2188m2) se všemi jejími přítoky. Tok je součástí evropské 
sítě chráněných území Natura 2000. Ochrana řek a potoků v povodí Wummer má 
dlouhou tradici a proto nápad udělat z Wummer vzorový region pro implementaci 
rámcové směrnice o vodách byl výsledkem přirozeného vývoje. 
Cílem projektu je uskutečnit příkladná opatření k přírodě blízkému vývoji krajiny povodí 
s hlavním důrazem na zapojení zájmových území a široké ve řejnosti . Projekty se 
v prvé řadě soustředí na práci s veřejností, kdy bylo vydáno několik informačních 
materiálů, které nastiňují roli vody v krajině, ukazují konkrétní cíle a opatření, pracovní 
principy a těžiště ochrany přírody, stejně jako pohled na přírodu a krajinu Wummer. 
Rovněž je realizován projekt, jež má vzbudit zájem místních obyvatel, spolků a škol 
o vodní tok v obci, vysvětlit záměry rámcové směrnice o vodách a zvolené části potoka 
uvést do dobrého ekologického stavu. Díky informovanosti a účasti veřejnosti se 
v oblasti Wumme daří u regionálních aktérů zlepšit povědomí o cílech a obsahu RSV 
a zvláště pozoruhodná je intenzivní spolupráce veřejnosti, stejně jako počet aktérů 
podílejících se na projektu. 
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c) Závěr 
Podle nové prognózy Evropské komise, která již počítá s vlivem globálního oteplení, se Evropa 
bude okolo roku 2050 v řadě nových lokalit potýkat s vážným nedostatkem vody. Mezi tyto 
lokality patří i Česká republika. Za úbytek vody může: 
 

- nízké množství srážek 
- zvyšující se teplota 
- častější výskyt extrémních projevů počasí (sucho, povodně, teplo) a častějšímu střídání 

těchto výkyvů 
 

Rada EU pro životní prostředí přijala závěry (Dokument 1106/10 ze dne 14. 6. 2010: 
Nedostatek vody, sucho a přizpůsobení klimatu), které podporují aktivity členských států pro 
snížení zranitelnosti Evropské Unie vůči dopadům změny klimatu ve všech souvislostech 
a vyzývá členské státy k vypracování plánů pro zvládání nedostatku vody a sucha 
a k prosazování udržitelného užívání vody . 

V České republice je postižena suchem zhruba třetiny zemědělské půdy. Způsobem jakým 
se na půdě hospodaří, k zadržování vody v krajině příliš neprospívá. Voda v současnosti chybí 
v krajině, tedy v půdě.  
Pokud se předpoklady postupného oteplování potvrdí, do poloviny tohoto století se plocha 
s nedostatkem vláhy rozšíří (o 20-30% Rožnovský, HMÚ Brno). Podle předpovědí klimatologů 
se sucha v Česku postupně dotknou nejen vláhy v krajině, ale kvůli znečištění a většímu výparu 
při vyšších teplotách také pitné vody. 

Řešení by mělo být tedy komplexní. Cílem musí být celkové udržitelné užívání vody, tj. 
zlepšení vodního režimu krajiny podzemních vod a hladin jezer, zlepšení jakosti vody ve 
vodních útvarech, obnova zamokření rašeliništních lesních porostů a revitalizace vodních toků. 
U mnoha vodních útvarů se zrychlil proces eutrofizace a oblasti schopné přirozeně zadržovat 
vodu ztratily svou retenční funkci. Proto je na vodních tocích a jejich okolí provést různá 
sanační opatření v kombinaci s lesnickými, zemědělskými, rybářskými, vodohospodářskými 
a turistickými plány hospodaření. V oblastech, kde je nedostatek vláhy, je možné budování 
retenčních nádrží.  

Návrhu reten čních nádrží musí p ředcházet celková studie udržitelného užívání 
vody  (kde a jak vodou šetřit). Cílem je uskutečnit příkladná opatření k přírodě blízkému vývoji 
krajiny s hlavním důrazem na zapojení zájmových území a široké veřejnosti. Výstavba 
retenčních nádrží by měla být pouze jednou z částí připravovaných záměrů k prosazení 
udržitelného užívání vody – maximální zadržení vody v krajině. 

11.2.4 VÝSTAVBA PŘEHRADNÍCH DĚL V EVROPĚ 

(zdroj World atlas & industry guide 2015) 
 
Česká republika není rozhodně jedinou zemí, která reaguje na současný stav klimatu 

a zpřesňující předpovědi ohledně jeho vývoje v blízké budoucnosti. Vesměs všechny státy 
Evropy se v dnešní době věnují čím dál více otázkám ohledně dlouhodobé strategie proti 
negativní změně klimatu a tím stále větší hrozbě sucha a povodní. Řešení problematiky se pak 
děje v jednotlivých zemích individuálně. Mezi evropské státy, kde jsou v současné době 
v přípravě obdobná přehradní díla s primární funkcí posílení vodních zdrojů, patří Řecko, Itálie, 
Rumunsko, Srbsko a Španělsko. Současná výstavba přehradních děl má však i jiné účely, 
kterými jsou energetické využití, protipovodňová ochrana nebo závlahy. Ve výstavbě jsou 
i víceúčelové nádrže různě kombinující jednotlivé funkce. Funkce vodárenská je spojována jak 
s hydroenergetikou, závlahami, tak i s protipovodňovou ochranou. Přehradní díla s jinou než 
vodárenskou funkcí jsou tak v Evropě v současnosti ve výstavbě i v Albánii, Bosně 
a Hercegovině a v Portugalsku. 

V nedávné minulosti, během 90. let minulého století a stejně tak během prvních 10 let 21. 
století byla dokončena celá řada přehradních děl i v Německu, Norsku, Rakousku, ale i ve 
Velké Británii a Švýcarsku. 
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Tab. 59 Výčet hlavních přehrad výšky ≥ 60 m, které jsou v roce 2015 na území Evropy ve výstavbě: 

Název přehrady Tok Typ hráze  Výška 
(m) Účel 

Albánie 

Banjë Devoll ER 95 E,M 

Moglicë Devoll ER+ 150 E 

  

Bosna a Hercegovina 

Konjic Neretva VA 87 M 

  

Řecko 

Asteriou Peiros TE 75 Z,V 

Nestorio Aliakmones TE 72 Z,V 

Setta-Manikia Manikia ER 60 V,Z 

Sykia Acheloos ER 145 E,Z,V 

Triantafyllia Triantafyllia ER 75 V,Z 

  

Itálie 

Chiáuci Trigno ER 78 n 

Cumbidanovu Alto Cedrino PG 60 Z 

Melito Melito TE 108 Z,V 

Monte Nieddu Flumendosa PG(RCC) 78 n 

  

Portugalsko 

Foz Tua PSP Tua VA 108 E 

Fridão Tãmega VA 97 E 

Gouvães trib. Tãmega n n E 

Daivões Tãmega n n E 

Padroselos Tãmega n n E 

  

Rumunsko 

Baleia Baleia VA 67 E 

Cornereva Belareca ER 62 V 

Rastolita Rastolita CFRD 105 E,V 

Runcu Mara ER 91 E,V 

  

Srbsko 

Selova Toplica ER 70 V 

          

Španělsko 
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Název přehrady Tok Typ hráze  Výška 
(m) Účel 

Albagés,L Set, Aranyó TE/ER 85 Z 

Alcolea Odiel PG 65 V,Z 

Castrovido Arlanza PG 95,5 PPO,E,Z 

Enciso Cidacos PG(RCC) 103,5 V,Z 

Mularroya Grío Emb. 91 reg.,Z 

Oliva Rambla Gallinera RCC 62,5 n 

Yesa Aragón CFRD 117 Z,E,V 

Santolea n/a PG 65,4 n 
 
 Legenda : 
Typ hráze: ER (rockfill) = kamenitá, PG (gravity) = tížná, TE (earthfill) = zemní, VA (arch) = 
klenbová, CFRD (concrete-faced rockfill dam) = kamenitá s návodním betonovým těsněním, 
RCC (roller compacted concrete) = z válcovaného betonu (PG typ pokud není uvedeno jinak), 
Emb. – embankment (TE nebo ER) = sypaná zemní nebo kamenitá, ER+ (asphaltic concrete 
core rockfill dam) = kamenitá s asfaltobetonovým středním těsněním 
 
Účel: PPO = protipovodňová ochrana, Z = závlahy, E = energetika, V = vodárenství, 
reg. = regulace, M = víceúčelová nádrž, n = neznámé 

11.2.5 ODBORNÝ NÁVRH NA PROVEDENÍ SOCIOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU V DOTČENÉ 
OBLASTI A ZÁSADY POZITIVNÍ PROPAGACE ZÁM ĚRU 

Příprava záměru - vodní dílo Pěčín a následně pak jeho realizace musí probíhat za aktivní 
účasti široké veřejnosti. V první fázi přípravy jde o to, získat co nejvíce informací ohledně 
postoje veřejnosti k připravovanému projektu. Prostředkem k takovému získání informací je 
provedení sociologického průzkumu. Analýzou výsledků sociologického průzkumu se dá 
předejít nejasnostem a neinformovanosti a celý projekt se stane pro veřejnost transparentní, 
schopný realizace. 

Po provedené podrobné analýze výsledků sociologického průzkumu se dále připraví 
podrobný plán navazující komunikace s veřejností neboli propagace záměru.  
 
a) Sociologický pr ůzkum 

Provedením sociologického průzkumu je třeba zjistit názory a postoj veřejnosti, orgánů 
státní správy či orgánů samospráv a obyvatel dotčených obcí k připravovanému projektu VD 
Pěčín. 
Provedením sociologického průzkumu dojde k zapojení veřejnosti do jednání ohledně přípravy 
VD Pěčín, bude získán přehled o názorech, postojích a vztazích obyvatelstva k připravovanému 
projektu, které lze mimo jiné využít v další fázi přípravy realizace projektu za účelem 
minimalizace negativních vlivů stavby v očích veřejnosti. 
 

Před vlastním provedením průzkumu je vhodné provést analýzu složení stávajícího 
obyvatelstva (data ze sčítání lidu apod.), která bude podkladem pro nastavení optimálního 
způsobu provedení průzkumu (složení dle věku, vzdělání, společenské aktivity, místa výkonu 
povolání, místa bydliště apod.) Cílem musí být volba metody průzkumu zajišťující maximální 
možný počet respondentů. 
 

Provedení průzkumu je navrhováno v následujících parametrech: 
 

1. Téma sociologického průzkumu 
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− vnímání možnosti výstavby VD Pěčín na toku Zdobnice nad soutokem s Říčkou 
 

2. Úkol sociologického průzkumu 
− zajištění přehledu o názorech, postojích a vztazích obyvatelstva k lokalitě 

a připravovanému záměru vodního díla Pěčín 
 

3. Cílová skupina sociologického průzkumu 
− veřejnost v rámci obcí a měst: Rokytnice v Orlických horách, Liberk, Zdobnice, Říčky 

v Orlických horách, Deštné v Orlických horách, Pěčín, Javornice, Slatina nad Zdobnicí, 
Rybná nad Zdobnicí, Vamberk 

− orgány samospráv: zastupitelstvo / rada obcí a měst: Rokytnice v Orlických horách, 
Liberk, Zdobnice, Říčky v Orlických horách, Deštné v Orlických horách, Pěčín, 
Javornice, Slatina nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí, Vamberk 

 
4. Cíle sociologického průzkumu 
− struktura obyvatelstva dle obvyklých charakteristik (věk, vzdělání, společenská aktivita 

apod.)   
− postoj obyvatelstva k současnému ohrožení suchem a povodněmi 

o vnímání pocitu ohrožení nedostatkem vodních zdrojů pitné vody 
o vnímání pocitu ohrožení povodněmi 
o míra informovanosti o celkové strategii ČR v boji proti suchu a povodním       

− názory a postoje občanů k výstavbě VD Pěčín včetně zdůvodnění 
− způsob využívání prostoru zátopy / aktivity v řešeném území  

o za jakým účelem občané využívají lokalitu 
o jak často občané navštěvují lokalitu 

− identifikace vztahu občanů k lokalitě (citový, majetkový, pracovní, …) 
− vnímání ohrožení kvality života vlivem výstavby VN 
− vnímání umístění vodního díla daných parametrů v lokalitě (co je / není přípustné) 

o umístění přehradního profilu – objektu hráze v údolí 
o zatopení lokality 

− názory a postoje obyvatelstva k otázce porovnání současné hodnoty a využití území 
zátopy vodního díla s hodnotou nového významného vodního zdroje kapacity pro cca 
210 000 obyvatel 

− postoj obyvatelstva k nabídce kompenzací majetkové újmy v rámci území zátopy 
vodního díla 

− postoj obyvatelstva k nabídce kompenzací omezení způsobu využití a hospodaření na 
pozemcích nad vodním dílem v rámci ochranných pásem vodního zdroje 

− názory obyvatelstva na současnou dopravní obslužnost území v blízkosti vodního díla, 
popřípadě jaké jsou návrhy na zlepšení 

− názory a postoje obyvatelstva k otázce přínosu realizace VD Pěčín z hlediska: 
o potřeby pitné vody 
o potřeby zvýšení protipovodňové ochrany – zvýšení bezpečnosti a ochrany 

majetku 
o potřeby zlepšení dopravní infrastruktury 
o potřeby zlepšení technické infrastruktury (kanalizace, ČOV, osvětlení) 
o možných investic např. do volnočasových zařízení v dotčených obcích 
o realizace vodního díla jako prostředku zvýšení návštěvnosti území   

− názory a postoje obyvatelstva k otázce přínosu realizace vodního díla pro životní 
prostředí z hlediska stabilizace vodohospodářských poměrů (nadlepšování průtoků 
v obdobích sucha) 

 
Výše uvedené cíle průzkumu je nutné přesně definovat prostřednictvím vhodných 

a srozumitelných otázek tak, aby odpovědi mohli být v jednoduchých formách. V případě 
výskytu odborných pojmů je doporučeno tyto v dotazníku zjednodušeně graficky ztvárnit.  
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5. Provedení výzkumu 
− při provádění průzkumu je důležitá maximální součinnost a spolupráce zástupců obcí, 

které je nutné se záměrem sociologického průzkumu a jeho průběhem dopředu 
seznámit 

− informaci o provádění průzkumu je doporučeno obyvatelstvu dopředu oznámit místním 
rozhlasem 

− z pohledu maximálního zvýšení počtu respondentů v průzkumu je doporučeno 
v případě jakékoliv formy výzkumu v dostatečném předstihu zveřejnění krátké a věcné 
prezentace (základních informací) záměru na internetových stránkách oslovených obcí 
nebo variantně zveřejnění pouze odkazu na vlastní internetové stránky záměru, 
popřípadě zveřejnění krátké informace v místních časopisech/novinách/věstnících 

− provedení výzkumu je možné dvěma způsoby: dotazníkový a analytický 
− z pohledu předcházení nežádoucích názorových střetů posilovaných seskupováním 

jednotlivců a dále z pohledu vyjádření skutečného pravdivého názoru jednotlivců bez 
vnějšího ovlivnění, je doporučena forma klasická dotazníková. Dotazník je možno buď 
rozdávat a sbírat prostřednictvím proškolených tazatelů, je možné vyzvat k jeho 
vyplnění v elektronické podobě na internetových stránkách obcí nebo stránkách 
výzkumného týmu, nebo může být provedena kombinace těchto možností (je nutné 
předpokládat, že v lokalitě se mohou vyskytovat lidé bez možnosti internetového 
připojení, nebo starší lidé vyžadující asistenci tazatele)   

− průzkum je vhodné provést jako více kolový 
 

6. Zpracování výsledků 
− bude provedeno roztřídění získaných informací dle oslovených obcí, dle umístění obcí 

v souvislosti s VD Pěčín (v povodí vodního díla X pod vodním dílem) 
− bude provedena podrobná analýza odpovědí, zjištění vnitřních souvislostí, jejich 

zobecnění a jejich kvantifikování pro různý charakter respondentů, obce, soubor obcí 
− z odpovědí respondentů budou vyvozeny vlivy na kompenzační opatření (návrh 

kompenzačních opatření) 
− výsledky budou zpracovány do závěrečné zprávy výzkumu s návrhem a doporučením 

dalšího postupu jak vést následnou kampaň záměru před dotčenou veřejností 
− informace z výzkumu by měly být rozděleny do dvou kategorií – pro odbornou veřejnost 

a pro laickou veřejnost a měly by být zveřejněny  
 

b) Zásady pozitivní propagace zám ěru 
 

Je zřejmé, že již při přípravě a následně i při realizaci záměru takto citlivě vnímaného 
veřejností je nanejvýš účelné zajistit účelově zaměřenou publicitu projektu a tím zajistit 
i pozitivní vnímání připravované výstavby vodního díla Pěčín u cílových skupin a široké 
veřejnosti.  

Publicita projektu znamená jeho zviditelnění a rozšíření všeobecného podvědomí 
o projektu, a to jak mezi laickou, tak odbornou veřejností. Pozitivní vnímání projektu velmi 
napomáhá jeho úspěšnosti, neboť vnímání a přijetí projektu usnadňuje jeho realizovatelnost. 

S ohledem na dosavadní aktivity související s přípravou vodních děl (PPO, revitalizace, 
nádrže, suché nádrže) je nezbytné do komunikace zahrnout i subjekty, které nebudou přímo 
dotčeny stavbou VD Pěčín. Při zaměření projednávání tohoto záměru s veřejností bude účelné 
vycházet z výsledků vstupního sociologického průzkumu a jeho případného opakování 
v průběhu přípravy stavby, resp. z reakcí veřejnosti získaných v průběhu prvních fází přípravy 
stavby. 
 

Pro přípravu komunikace jsou navrženy následující základní kroky:  
 

A. Vymezení zainteresovaných skupin veřejnosti 
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B. Výběr předpokládaných okruhů témat – věcného obsahu komunikace 

C. Doporučená opatření a postupy, umožňující informování veřejnosti nebo případných 
konzultací vybraných skupin v rámci procesu přípravy stavby. 

D. Rámcový časový program pro počáteční fázi informování veřejnosti o přípravě vodního díla 
Pěčín. 

 

Ad A:  Základní soubor zájmových a cílových skupin veřejnosti: 
 

A1) Obyvatelé, majitelé rekreačních zařízení a subjekty v obcích přímo dotčených dopady 
realizace vodního díla 

A2) Občasné, fyzické osoby a právnické společnosti dotčení svými vztahy či zájmy 
k zájmovému území  

A3) Fyzické osoby a právnické společnosti podnikající v zájmovém území v zemědělství 
a lesnictví  

A4) Orgány a instituce samosprávných územních celků (obce, kraj) 

A5) Státní správa a správní úřady (obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou 
působností, krajský úřad, regionální a detašovaná pracoviště ústředních orgánů státní 
správy, ČIŽP, správa CHKO apod.) 

Pozn.: jedná se o poskytnutí neformálních informací ještě před vstupem správních 
a dozorových orgánů do administrativního procesu projednávání záměru ve smyslu příslušných 
právních předpisů 

A6) Aktivní nestátní ekologická sdružení a iniciativy, občané s vyhraněnými ekologickými 
zájmy 

A7) Fyzické a právnické osoby a obce dotčené pozitivními dopady realizace díla 
(zásobování vodou, přínos pro protipovodňovou ochranu apod.)  

A8) Odborná veřejnost (v oblasti územního plánování, vodního hospodářství, ochrany 
přírody a krajiny, ochrany ZPF apod.)   

A9) Sdělovací prostředky (celostátní, regionální, místní i účelové) jako důležitý aktér při 
poskytování a šíření potřebných informací. 

 
Ad B:   Přiřazení hlavních témat pro projednávání s jednotlivými zájmovými cílovými skupinami 

pro první etapu informování veřejnosti: 

Skupina A1):  

- základní informace o záměru a důvodech výstavby vodního díla i o jeho přínosech 

- nástin přínosů výstavby vodního díla pro životní podmínky dotčených osob 

- nástin možných důsledků výstavby vodního díla pro životní podmínky dotčených osob 

- nástin kompenzačních opatření pro odstranění nebo snížení případných negativních 
důsledků realizace vodního díla na dotčené obyvatele a subjekty 

- předpokládaný rámcový postup přípravy a realizace stavby 

- oznámení o místě a způsobu získání dalších informací 

Skupina A2): 

- základní informace o záměru a důvodech výstavby vodního díla i o jeho přínosech 

- nástin možných důsledků výstavby vodního díla na vlastnické vztahy, předmět podnikání 
a jiné zájmy v dotčeném území 
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- nástin kompenzačních opatření pro odstranění nebo snížení případných negativních 
důsledků realizace vodního díla 

- předpokládaný rámcový postup přípravy a realizace stavby  

- oznámení o místě a způsobu získání dalších informací 

Skupina A3): 

- základní informace o záměru a důvodech výstavby vodního díla i o jeho přínosech 

- nástin možných důsledků výstavby vodního díla na zemědělství a lesnictví v dotčeném 
území (potenciální změny režimů hospodaření) 

- nástin kompenzačních opatření pro odstranění nebo snížení případných negativních 
důsledků realizace vodního díla 

- předpokládaný rámcový postup přípravy a realizace stavby 

- oznámení o místě a způsobu získání dalších informací. 

Skupina A4): 

- podrobnější informace o záměru a důvodech výstavby vodního díla i o jeho přínosech 

- nástin přínosů výstavby vodního díla pro životní podmínky občanů a obcí 

- nástin možných důsledků výstavby vodního díla na obce 

- nástin kompenzačních opatření pro odstranění nebo eliminaci případných negativních 
důsledků realizace vodního díla 

- předpokládaný rámcový postup přípravy a realizace stavby 

- oznámení o místě a způsobu získání dalších informací a podávání podnětů 

Skupina A5): 

- podrobnější informace o záměru a důvodech výstavby vodního díla i o jeho přínosech 
s důrazem na vědomí potřeby respektování chráněných zájmů v území (ochrany přírody, 
ZPF, LPF apod.) 

- nástin přínosů výstavby vodního díla pro životní podmínky v dané lokalitě 

- avízo dalších konzultací v průběhu přípravy vodního díla 

- předpokládaný rámcový postup přípravy a realizace stavby 

- oznámení o místě a způsobu získání dalších informací a podávání podnětů 

Skupina A6): 

- základní informace o záměru a důvodech výstavby vodního díla i o jeho přínosech 
s důrazem na vědomí potřeby respektování chráněných zájmů v území (ochrany přírody, 
životního prostředí, ZPF, LPF apod.) 

- nástin přínosů výstavby vodního díla pro životní podmínky v dané lokalitě 

- avízo dalších konzultací v průběhu přípravy vodního díla 

- předpokládaný rámcový postup přípravy a realizace stavby 

- oznámení o místě a způsobu získání dalších informací a podávání podnětů 

Skupina A7):  

- základní informace o záměru a důvodech výstavby vodního díla i o jeho přínosech 

- nástin přínosů výstavby vodního díla pro životní podmínky obce 

- předpokládaný rámcový postup přípravy a realizace stavby 

- oznámení o místě a způsobu získání dalších informací 
 

Skupina A8): 
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- podrobné informace o záměru a důvodech výstavby vodního díla, jeho technického 
a územního řešení i o jeho přínosech s důrazem na vědomí potřeby respektování 
chráněných zájmů v území (ochrany přírody, životního prostředí, ZPF, LPF, územního 
plánování apod.) 

- prezentace přínosů výstavby vodního díla pro životní podmínky v dané lokalitě 

- prezentace dopadů realizace vodního díla 

- předpokládaný rámcový postup přípravy a realizace stavby 

- oznámení o místě a způsobu získání dalších informací a podávání podnětů 

Skupina A9): 

- informace o záměru a důvodech výstavby vodního díla i o jeho přínosech 

- přínosy výstavby vodního díla pro lokalitu i region 

- oznámení o místě a způsobu získání dalších informací 

Pozn.: rozsah informací bude přizpůsoben konkrétnímu sdělovacímu prostředku 
 

Výše uvedená hlavní témata pro projednávání s jednotlivými cílovými skupinami veřejnosti 
budou případně rozpracována nebo doplněna podle výsledků provedeného sociologického 
průzkumu v zájmové oblasti. 
 
AD C:  Doporučená opatření a postupy, umožňující informování veřejnosti nebo případné 

konzultace s vybranými skupinami veřejnosti v rámci procesu přípravy stavby: 

Při informování veřejnosti je možné využít následné hlavní postupy: 
 

1. Předání cílených písemných informací  
Předpokládá se sestavení stručných písemných informací pro specifický okruh jejich 
příjemců (přímo dotčené obce a jejich občané), které mimo věcného obsahu budou 
obsahovat i údaj o možnosti získání dalších informací nebo tiskové zprávy pro potřeby 
sdělovacích prostředků. 
 

2. Uspo řádání besed s ob čany v p římo dot čených obcích a reprezentanty obcí 
Předpokládá se organizace besed pro vybraný okruh účastníků – viz bod 1 s věcným 
obsahem přizpůsobeným okruhu účastníků. 
Doporučuje se uspořádat tento minimální okruh besed: 

� po rozeslání prvních cílených informací 
� před zahájením formálního projednávání stavby vodního díla a 

majetkoprávním vypořádáním  
� před zahájením prací na výstavbě vodního díla 
� při zvýšených negativních reakcích veřejnosti 

 
3. Zřízení informa ční linky nebo, zvl. v dob ě realizace, lokálního informa čního centra 

Na informační linku nebo do informačního centra se mohou lidé obrátit se svými dotazy, 
názory a připomínkami. Toto informační centrum má odstranit přímo na místě 
nepřesnosti, které se o plánovaném projektu objevují v médiích a uvést vše na pravou 
míru.  
Zde by měly být k dispozici písemné informace, letáky, vlastní tiskoviny, popř. již 
vydaná rozhodnutí a odkazy na možnosti získání podrobnějších informací. 
 

4. Webová prezentace projektu a e-mailová adresa um ožňující podávání dotaz ů 
Pro propagaci připravovaného projektu VD Pěčín je účelné použít přehlednou 
a maximálně informačně vybavenou webovou stránku projektu nebo microsite na 
stránce Povodí Labe, státní podnik. Výhodou je rychlost předaných informací, které 
musí být kvalitní a jejich uveřejnění dobře načasované. 
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Nezbytná je pravidelná aktualizace tohoto webu dle postupu přípravy a následně 
i výstavby.  
Na webové stránce se doporučuje umístit: 

� základní informace o projektu: název, investor, důvody jeho realizace 
� věcný popis projektu, základní grafický návrh, popřípadě vizualizace 
� časová představa přípravy a realizace projektu 
� aktuální stav přípravy (později i realizace, včetně fotodokumentace) 
� aktuality (pozvánky, tiskové zprávy atd.) 
� nejčastější otázky a odpovědi na ně 
� kontaktní informace 
� informace o možnosti a způsobu podávání dotazů. 

 
5. Propaga ční spoty v TV a rozhlasu a informace v tisku 

Ve stadiu přípravy a následně poté i ve stadiu realizace projektu je účinné využívání 
krátkých rozhlasových nebo televizních spotů v regionálních stanicích či regionálním 
vysílání jako prostředku širší propagace projektu navenek. Propagační spoty se 
nezaměří jen na zvolenou cílovou skupinu (občany přímo dotčené připravovaným 
projektem), ale i na širší veřejnost.  
K těmto účelům bude vytvořen medialist se zahrnutím lokálních (včetně např. obecních 
zpravodajů), regionálních i celostátních medií, který bude průběžně aktualizován. 
Cílem musí být krátce, věcně a pravdivě informovat širokou veřejnost o probíhající 
přípravě záměru prostřednictvím odpovědné osoby investora, která má o přípravě 
záměru všeobecný přehled. Spoty by měly být vždy doplněny uvedením odkazu na 
další aktuální zdroje informací o záměru (webová prezentace, informační centrum 
apod.) 
 

6. Public relations 
Z pohledu budování a udržování vztahů budoucího investora připravovaného záměru 
s bezprostředně dotčeným okolím stavby, ale i s ostatní veřejností, bude důležité od 
počátku jeho přípravy budovat Public relations projektu – „vztahy s veřejností“ 
(zkráceně PR). Jedná se o koncepční činnost investora spočívající v zajištění 
poskytování informací veřejnosti o připravovaném projektu a opačně získávání její 
průběžné zpětné vazby. Jako nástroje PR je doporučeno využívat vhodně formulované 
tiskové zprávy, odborné články v magazínech nebo přímo tiskové konference, jejichž 
cílem bude dostat do médií a tím mezi veřejnost povědomí o potřebě připravovaného 
záměru, jeho účelnosti a tím získání veřejného souhlasu. Předmětem tiskových zpráv 
a článků by měl být vždy záměr vodního díla ve spojitosti s celkovou strategií České 
republiky ohledně očekávaných klimatických změn a jejich přímých dopadů.  
 

7. Kongresy a konference, seminá ře, workshopy pro odbornou ve řejnost 
Pro seznámení odborné veřejnosti o připravovaném projektu jsou určeny kongresy či 
konference. Prostřednictvím těchto setkání je možné záměr dále rozvíjet a získávat 
zpětnou vazbu od odborníků (vodohospodářů) prostřednictvím diskusí a konzultací. Je 
doporučeno připravovaný záměr prezentovat na tematicky zaměřených odborných 
kongresech a konferencích nejen v České republice.  
Pro obecné uvědomění oprávněnosti podobných opatření a jejich vazbě na očekávanou 
klimatickou změnu „hrozbu sucha“ je možné zvolit uspořádání semináře, nebo 
workshopy např. pro zastupitele krajského úřadu, vodoprávní úřad, zastupitelstva 
dotčených obcí. 
Forma workshopu je forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby 
účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně 
užitečný. Lektor v roli moderátora využívá znalostí získaných sociologickým průzkumem 
a nechává i prostor pro vyslovení názorů a námětů samotným účastníkům workshopu. 
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Pro informování veřejnosti o přípravě vodního díla Pěčín se doporučují pro jednotlivé cílové 
skupiny postupy dle následující tabulky: 

  
Tab. 60 Doporučené postupy informování veřejnosti dle cílových skupin: 

Označení cílové 
skupiny 

Označení doporučených postupů poznámka 

A1 1,2,3,4,5,6  

A2 1,2,3,4,5,6  

A3 3,4,5,6  

A4 3,4,5,6  

A5 1,3,4,5,6  

A6 3,4,5,6  

A7 5,6  

A8 5,7 Zvyšování podrobnosti informací 
podle postupu přípravy 

A9 1,3,4 V rozsahu informací dle využití 
konkrétního sdělovacího prostředku 

 
AD D:  Rámcový časový program pro počáteční fázi informování veřejnosti o přípravě vodního 
díla Pěčín: 
 

1) sběr dosavadních reakcí veřejnosti na přípravu VD Pěčín a vyhodnocení do 05/2016 
2) sestavení konkrétních souborů cílových skupin      do 06/2016 
3) příprava prvních tiskových zpráv o důvodech a potřebách realizace VD   do 06/2016 
4) založení informační webové stránky nebo záložky na stránkách PL   do 06/2016 
5) založení a oznámení e-mailové adresy pro podávání dotazů    do 06/2016 
6) vytvoření medialistu         do 12/2016 
7) expedice tiskových zpráv, uspořádání tiskové konference       průběžně 
8) příprava cílených písemných informací          průběžně 
9) expedice písemných informací           průběžně 
10) monitoring reakcí veřejnosti (prostředky PL, média, výběr externích webů,  

sociální sítě) a jejich vyhodnocování          průběžně 
11) aktualizace souboru cílových skupin       do 12/2017 
12) aktualizace cílených informací a tiskových zpráv     do 12/2017 

 
Na základě zkušeností z počáteční fáze informování veřejnosti bude v návaznosti na postup 

přípravy vodního díla Pěčín sestaven časový program pro navazující fázi.  
 

Mimo výše uvedené lze pro další kroky v projek ční příprav ě záměru VD Pěčín dále 
doporu čit následující: 

- Návrhu připravovaného projektu VD Pěčín by měla ideálně předcházet celková Studie 
udržitelného užívání vody se zapojením zájmových území a široké veřejnosti. 

- Výstavba VD Pěčín by měla být pouze jednou z částí technických záměrů s cílem 
maximálního zadržení vody v krajině. 

- Pro laickou i odbornou veřejnost je třeba na základě provedeného sociologického 
průzkumu vybrat účinné nástroje propagace připravovaného projektu. 
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- Obecní zastupitelstva dotčených obcí a občany dotčené lokality je nutné hned od fáze 
přípravy projektu pravdivě a vyčerpávajícím způsobem informovat a zapojit je do 
procesu územního plánování (a tak se např. vyhnout možnosti referenda a zablokování 
územního plánu obce). 

- V rámci informování veřejnosti je účelné využít současné oživení povědomí 
o extrémních hydrologických stavech a s tím spojených aktivitách na úrovni krajů 
i centrálních orgánů (povodně, sucho). 

- Na základě výsledků sociologického výzkumu zjistit, jaké nedostatky popř. nebezpečí 
vidí veřejnost v realizaci VD Pěčín. Na základě těchto výsledků např. zajistit určité 
kompenzace pro dotčené obce, aby obce nenesly zvýšené náklady spojené s realizací 
projektu pouze z obecních rozpočtů. 

- Nechává se na zvážení Povodí Labe, státní podnik, zda využít Public relations a zda 
pro tuto činnost využít služeb profesionální PR agentury. V tom případě by se pak 
strategie i vlastní projednávání s veřejností řídilo pokyny vybrané PR agentury. 

- Doporučuje se, aby veškerá komunikace s veřejností byla prováděna (nebo alespoň 
řízena) z jednoho místa (využití tiskového mluvčího podniku), aby se nedostávaly do 
prostoru odlišné nebo nevhodné informace.  

11.3 PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI SUBJEKTY  

Studie proveditelnosti byla v průběhu zpracování představena v základních rysech 
dotčeným orgánům státní správy jako kompetentním celostátním a regionálním subjektům. 
Cílem bylo získání případných podmínek k další projekční přípravě záměru a následně i jeho 
realizaci. Dále byl záměr projednán s provozovateli a vlastníky vodárenských společností 
v definovaném zájmovém území a v neposlední řadě byla zajištěna předběžná vyjádření 
k případným kolizím s dopravní a technickou infrastrukturou.  

11.3.1 STANOVISKA A ROZHODNUTÍ DOT ČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY  

1. Ministerstvo zem ědělství ČR 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 52166/2015-MZE – 15112 ze dne 19.10.2015 

- Příprava na realizaci opatření proti suchu a nedostatku vody prostřednictvím dostatečně 
kapacitní vodní nádrže Pěčín je plně podporována a je bez připomínek. 

2. Ministerstvo životního prost ředí ČR 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 67417/ENV/15 ze dne 26.10.2015 

- Ministerstvo životního prostředí se v otázce přípravy realizace vodních nádrží řídí 
postupem, který je obsahem Protokolu o pořízení Generelu území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území. 

- Předložený abstrakt studie neobsahuje žádné údaje o tom, zda byly zváženy možnosti 
ostatních adaptačních opatření a jakým způsobem dospěl zpracovatel k závěru, že 
výstavba vodní nádrže Pěčín je jediným prostředkem k řešení možného dopadu 
klimatické změny. 

3. Ministerstvo pro místní rozvoj 
Stanovisko k záměru 
Č.j. MMR-33502/2015-503/15-81 ze dne 29.10.2015 

- Z hlediska územního plánování sdělujeme, že aktuálně platná Politika územního 
rozvoje ČR, jejíž Aktualizace č.1 byla schválena dne 15.4.2015 usnesením vlády ČR 
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č. 276, v článku (167) LAPV mj. jednoznačně stanovuje úkol pro kraje v zásadách 
územního rozvoje vymezit plochy územních reserv pro vodní nádrže uvedené v 
„Generelu LAPV a základních zásad využití těchto území“ a stanovit základní zásady 
jejich využití. 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje v současné době pořizuje 1. Aktualizaci zásad 
územního rozvoje. Předmětem této aktualizace je v souladu s úkolem vyplývajícím 
z PÚR ČR také prověření lokality Pěčín. 

4. Krajský ú řad Královehradeckého kraje 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 26073/ZP/2015 ze dne 22.10.2015 

- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu není námitek k předloženému záměru 
výstavby vodního díla Pěčín na toku Zdobnice. Krajský úřad upozorňuje na nutnost 
vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona ZPF v další fázi 
realizace předkládaného záměru. 

- Z hlediska kompetencí zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů v platném znění (lesní zákon) – vzhledem k předpokládanému 
velkému rozsahu záboru lesních pozemků je nutno pečlivě vyhodnotit negativní dopady 
na klimatickou, půdo-ochrannou a krajinotvornou funkci lesa v dalších navazujících 
stupních řízení. 

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny – požadovaná stanoviska, výjimky a souhlasy 
budou vydány až na základě podrobnějších stavebních dokumentací (minimálně 
projektové dokumentace pro územní řízení). 

o Záměr je lokalizován v Evropsky významné lokalitě Zdobnice – Říčka, kód 
lokality CZ0520604 (dále jen EVL“) – z tohoto důvodu je k realizaci záměru 
nezbytné stanovisko dle ust. §45i ZOPK. 

o V případě dotčení zvláště chráněných druhů organismů je nutnou podmínkou 
pro realizaci záměru výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle ust. 
§56 ZOPK. 

o Záměr ovlivní obecně chráněné části přírody, kterými jsou tok řeky Zdobnice 
a jeho přilehlá niva a okolní lesní porosty, jakož i celkový krajinný ráz. 
K realizaci záměru je nutné závazné stanovisko k zásahu do krajinného prvku 
dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK resp. souhlas s realizací stavby z hlediska vlivu na 
krajinný ráz dle ust. § 12 odst. 2 ZOPK. " 

o V souvislosti s vlivem záměru na regionální a nadregionální systém ekologické 
stability (nadregionální biokoridor K 80 MB, regionální biocentrum 497 Zdobnice 
– Říčka) je nutné řešit migrační prostupnost stavby pro jednotlivé typy 
organismů. 

- Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí – záměr „Zdobnice, Pěčín, výstavba 
přehradní nádrže“ podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA. 

o Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního 
prostředí. Náležitosti oznámení záměru podle § 4 odst. 1 písm. a) stanoví 
příloha ě. 3 zákona EIA. 

o Krajský úřad dále upozorňuje na ust. § 23 odst. 3 zákona EIA, kdy v případě 
důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru do příslušné kategorie 
nebo do příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k zákonu EIA, popřípadě 
o rozsahu dotčeného území, je rozhodující vyjádření ministerstva, které musí 
být vydáno nejpozději do 15 dnů ode dne doručení podnětu k vyjádření 
ministerstvu. 
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- Z hlediska technické ochrany životního prostředí – ovzduší k předloženému záměru 
nejsou připomínky. 

- Z hlediska Technické ochrany životního prostředí – odpady k předloženému záměru 
nejsou připomínky. 

- Z hlediska vodního hospodářství nemá krajský úřad k předloženému záměru 
připomínky.  

o Z hlediska zájmů vodního hospodářství bude vodní dílo Pěčín strategicky 
významným povrchovým zdrojem pitné vody pro zajištění zásobování tzv. 
„Vodárenské soustavy východních Čech. Potřeba v rámci této vodárenské 
soustavy vody je přibližně ze 75 % pokryta z podzemních zdrojů, přičemž 
zdroje pozemní vody jsou potenciálně ohroženy možnými havarijními úniky 
závadných látek. Vodní dílo Pěčín je tak jedním z nejvýznamnějších možných 
alternativních zdrojů pitné vody v rámci Vodárenské soustavy východních Čech 
a to i s ohledem na možné negativní dopady sucha. 

5. ORP – Městský ú řad Rychnov nad Kn ěžnou 
Stanovisko k záměru 
Č.j. OVŽP – 26955/2015/Du (spis č. 8/2015)  ze dne 15.10.2015 

- Z hlediska vodního hospodářství – na vodním toku Zdobnice pod profilem hráze je 
5 MVE, jejichž provoz bude stavbou zcela jistě ovlivněn – je nutné vyhodnotit vliv 
přehradní nádrže na jejich provoz. Současně s přípravou stavby nádrže by měla být 
připravována i stavba přivaděče (pozemkově náročnější). V souvislosti se stavbou 
vodní nádrže je nutné řešit zajištění lepší kvality vypouštěných odpadních vod v obci 
Zdobnice (odkanalizování a ČOV). 

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny – biologické hodnocení by mělo být na delší časové 
období – min. 2 roky.  Je nutné vyhodnocení zajištění dostatečných průtoků pod hrází 
pro zachování ekologicko-stabilizační rovnováhy. Studie neobsahuje vyhodnocení 
jiného dostupného řešení zásobování pitnou vodou bez stavby VN. Je nutné se zabývat 
realizací opatření pro zajištění migrační prostupnosti údolí vodního toku Zdobnice. 

- Z hlediska silničního hospodářství – realizací záměru dojde k narušení stávající silniční 
sítě – je nutné vyřešit náhradní trasy komunikací 

- Z hlediska územního plánování – v žádném z územních plánů tří dotčených obcí není 
uvažovaný záměr obsažen. Je nutné do záměrů zapracovat jako veřejně prospěšnou 
stavbu.    

6. Obec Liberk 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 876/2015/LIB ze dne 22.10.2015 

- Obec nesouhlasí s výstavbou. 

- Nebyl dodán žádný materiál o vlivech VN na lidi a přírodu žijící v okolí vodní plochy, 
k náhradním komunikacím a k omezujícím podmínkám v ochranném pásmu vodní 
plochy. 

7. Obec Zdobnice 
Č.j. 214/15 ze dne 10/2015 

- Obec nesouhlasí s výstavbou. 

- Důvodem je neprojednání dopadu vlivu vodního díla na občany obcí. 

8. Město Rokytnice v Orlických horách 
Subjektu byla dne 25.9.2015 odeslána žádost o vyjádření. K této žádosti bylo dne 
24.10.2015 zhotoviteli studie sděleno formou e-mailové zprávy: 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  179 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

- K vyhodnocení předloženého abstraktu studie proveditelnosti nejsme schopni 
v současné chvíli zaujmout konkrétní stanovisko. Abstrakt vyjmenovává témata, která 
budou řešena ve studii proveditelnosti VD Pěčín. Jsme schopni se vyjádřit až 
k zpracované studii. 

9. AOPK ČR 
Č.j. 01492/OH/15 ze dne 20.11.2015 

- Po prostudování bylo zjištěno, že podklady nejsou dostatečné a nelze tedy vydat 
k záměru stanovisko, nýbrž pouze konzultační vyjádření. Stanovisko bude vydáno po 
předložení kompletního dokumentu. 

- Lze konstatovat zásadní rozpor se zájmy chráněnými zákonem. 

- Je nutné definovat od samého začátku vlivy záměru na složky životního prostředí 
a zájmy ochrany přírody, vlivy co nejvíce eliminovat, aby zásah do krajiny a místních 
ekosystémů byl v rámci možností minimální. 

- V rámci ÚSES budou zasaženy také lokální biokoridory K17 (Zdobnice) a K32 
(Souvlastní). 

- Zákon zakazuje umisťovat a povolovat nové stavby, povolovat a měnit využití území 
a měnit současnou skladbu a plochy kultur v prvních zónách chráněných krajinných 
oblastí (dle § 26 odst. 2 zákona) – bude nutné rozhodnutí o výjimce ze zákazu ve 
zvláště chráněných územích dle § 43 zákona. 

- Vzhledem k tomu, že stavbou bude negativně zasažen typ stanoviště prioritní 
z hlediska evropského práva (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích), 
který je zároveň předmětem ochrany evropsky významné lokality Zdobnice-Říčka, bude 
možné záměr schválit jen postupem uvedeným dle § 45i odst. 10 zákona. 

- Vzhledem k cíli posílit zdroje pitné vody pro zásobování obyvatelstva v širším regionu je 
nutné v následném období zvažovat a vyhodnocovat i jiné, z hlediska ochrany přírody 
a krajiny šetrnější varianty, které by také splnily cíl posílit zdroje pitné vody (byť ne 
v úplném optimu z hlediska vodárenského potenciálu uvažovaného profilu), nicméně by 
s sebou nesly podstatně menší negativní dopady z hlediska zájmů ochrany přírody 
a krajiny. 

- V souvislosti s předloženým záměrem je nutné řešit výčet všech eventuálních způsobů 
využití VN, vyhodnocení vedlejších souvisejících vlivů na širší území vyplývajících 
z vyvolaných investic, vyhodnocení vlivů nejen na jednotlivé druhy, ale i stanoviště 
a přítomné ekosystémy, uvedení aktuálních hydrologických dat pro uvažovaný profil, 
vyhodnocení různých úrovní minimálních zůstatkových průtoků na provoz díla 
a ochranu přírody, vyhodnocení vlivu na úsek vodního toku pod hrází, vyhodnocení 
vlivu na říční ekosystém vodního toku Zdobnice a toku Říčka, vyhodnocení očekávané 
změny mikroklimatu dotčené lokality a bližšího a širšího okolí související s vytvořením 
rozsáhlé vodní plochy, vyhodnocení projektu České geologické služby Rebilance zásob 
podzemní vody a vyhodnocení stability svahů zatopených nádrží. 

- Je nutné vyhodnotit, zda výstavba vodní nádrže Pěčín je jediným opatřením pro 
případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu a zda je toto 
opatření zároveň efektivní a tedy skutečně nutné. Tj. vyhodnocení jiných variantních 
řešení. (Příkladem článek „Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro 
vodárenské účely v ČR,“ časopis Vodní hospodářství 10/2013)   

10. Lesy ČR 
Č.j. LCR19/002666/2015 ze dne 19.10.2015 

- Záměr, který je ve veřejném zájmu, je brán na vědomí. 
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- Celá připravovaná stavba přehradní nádrže, resp. dotčené pozemky budou zaměřeny 
a vytyčeny. 

- Investor ponese náklady na rekonstrukci okolních porostů. 

- S ohledem na ochranu půdy a vodní hladiny je doporučeno pozemkové náhrady rozšířit 
o břehové porosty a vznik lesní půdy v okolí přehrady s takovou druhovou skladbou, 
která podpoří ochranu vod (předpokládané PHO I. a II. stupně) u nově vzniklých lesů 
ochranných. Dojde tedy u stávajících porostů k přeměně druhové skladby a k založení 
porostů s cílovou druhovou skladbou - investice na tyto práce budou součástí nákladů 
na vznik díla. 

- Porostní plochy (pozemky určené k plnění funkcí lesa), dotčené záplavou a vzdutím, 
budou odňaty plnění funkcí lesa a úplatně převedeny na investora. Doporučujeme, 
s ohledem na účel lokality a její funkce, jejich náhradu z okolních zemědělsky 
využívaných ploch. 

- Je nutné zabývat se řešením náhrady dopravní infrastruktury v lokalitě, studie neřeší 
ostatní vztahové závislosti. 

- Realizací záměru dojde prakticky k likvidaci lesních ploch v lokalitě. Záměr a následné 
strategie musí řešit náhradu porostní plochy směřující k ochraně vlastního díla a ke 
stabilizaci svahů v okolí díla. 

- Je nutné dořešit dopravní a přístupovou situaci okolních lesních pozemků (související 
se změnou vlastnictví). 

- Jedná se o zábor lesních pozemků nad 10 ha. V rozhodování o záměru je kompetentní 
generální ředitel Lesů ČR. 

11. Obvodní bá ňský ú řad 
Č.j. SBS 15191/2015/OBÚ . 09/1 ze dne 21.5.2015 

- Nemá připomínek k výstavbě přehradní nádrže. 

12. Muzeum a galerie Orlických hor 
Č.j. 317/2015 ze dne 27.5.2015 

- V záboru přehrady není vymezena žádná archeologická lokalita. 

- Nutné před započetím zemních prací provést povrchovou prospekci a následně 
archeologický dozor. 

13. Národní památkový ústav 
Č.j. NPÚ- 362/36293/15 ze dne 15.6.2015 

- Záměr je z hlediska památkové péče přípustný. 
 
Předkládaná studie vzhledem ke svému širokému záběru řeší pouze některé výše uvedené 
podněty a připomínky v rámci svého zadání. V případě dalšího postupu projekční přípravy 
předkládaného záměru budou proto tato stanoviska a podněty nezbytným podkladem pro 
zadání a rozsahy navazujících činností. Originály stanovisek jsou k dispozici u zhotovitele 
studie proveditelnosti.  

11.3.2 STANOVISKA VLASTNÍK Ů DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

1. Správa silnic Královehradeckého kraje 
Stanovisko k záměru 
Č.j. SUSKHK/6052/15/PO-Dv ze dne 23.6.2015 

- Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., nevlastní ani nespravuje žádné inženýrské 
sítě v dotčené lokalitě. 
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- Stavba se dotkne následujících silnic a jejich příslušenství: 
Silnice: II/310 v km 27,370 - 38,840 (délka cca 1470 m), II/318 v km 20,131 - 20,171 
(délka cca 40 m), III/31012 v km 0,000 - 1,300 (délka cca 1300 m), III/31011 v km 0,000 
- 0,110 (délka cca 110 m) 
Objekty (mosty): 310-008, 31012-1 

- Žádáme o předložení dalšího stupně dokumentace k dalšímu posouzení přeložení 
dotčených silnic. 

2. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. VAKHK/VHR/NL/15/0174 ze dne 8.10.2015  

- K předloženému konceptu záměru není připomínek a je plně podporován. Společnost 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. poskytla zpracovateli údaje o případných 
požadavcích na odběr z vodního díla Pěčín. 

3. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. Ja/2015/v,k/780 ze dne 9.10.2015  

- Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. předpokládá částečný odběr pro 
doplnění stávajících zdrojů pitné vody a odběr v případě havárie, popř. klimatických 
změn – sucho. 

- V návaznosti na předkládaný materiál je nutné dále rozpracovat návrh tras zásobních 
vodovodních řadů a souvisejících objektů (distribuční vodojemy, přerušovací komory, 
ovládací prvky, odkalovací objekty, měření a regulace apod.) a prověření jejich 
proveditelnosti. 

- Je nutné zahrnutí výše uvedených objektů do územně plánovacích dokumentací 
jednotlivých obcí včetně ochranných pásem jako veřejně prospěšné stavby. 

- Je nutná příprava majetkoprávních vypořádání navrhovaných návazných objektů. 

4.  Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 1505451/Ko ze dne 7.10.2015  

- S využitím vyrobené pitné vody z této nádrže uvažujeme pouze při havarijním 
znehodnocení našich vlastních zdrojů v Polické křídové pánvi. 

- Pro případné využití vyrobené pitné vody z nádrže pro havarijní zásobování, je třeba 
zapojit úpravnu pitné vody do systému Vodárenské soustavy východní Čechy. 

5. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. IO/2015 ze dne 7. 10. 2015  

- Společnost bere záměr na vědomí. 

- Společnost má zájem o odběr v případě havárie, popřípadě klimatické změny, jako 
alternativu k vlastním zdrojům. 

6. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Subjektu byla dne 25. 9. 2015 odeslána žádost o vyjádření. Stanovisko k záměru nebylo 
v den odevzdání dokumentace k dispozici. 

7. AQUA servis, a.s. 
Stanovisko k záměru z pohledu existence sítí 
Č.j. 510/685/15 ze dne 16.6.2015 
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- V zájmovém území se nenachází žádné vodohospodářské zařízení ve správě AQUA 
Servis Rychnov nad Kněžnou. 

Subjektu byla dne 25. 9. 2015 odeslána žádost o vyjádření k záměru. Stanovisko nebylo 
v den odevzdání dokumentace k dispozici. 

8. Rokytnická voda, s.r.o. 
Stanovisko k záměru z pohledu existence sítí 
Č.j. neuvedeno ze dne 28.5.2015 

- V zájmovém území se nenachází žádné sítě ve správě Rokytnické vody, s.r.o. 

Subjektu byla dne 25. 9. 2015 odeslána žádost o vyjádření k záměru. Stanovisko nebylo 
v den odevzdání dokumentace k dispozici. 

9. ČEZ Distribuce, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 0100415499 ze dne 13.5.2015  

- V zájmovém území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., které jsou chráněny příslušnými ochrannými pásmy. Jedná se 
o podzemní vedení NN v centrální části zájmového území na vrcholu levého břehu 
vodního toku ležící poblíž roztroušené zástavby v místní části Popelov a v severní části 
území podél komunikace vedoucí od obce Souvlastní. Zájmovým územím dále prochází 
nadzemní vedení VN 35 kV vedoucí napříč oblastí v centrální části a nadzemní vedení 
NN, které je situované v severní části podél pozemní komunikace II/310 a v centrální 
části napojující roztroušenou zástavbu v Popelově. V trase kabelového vedení může 
být uloženo několik kabelů. Dotčené úseky střetu s oblastí zájmu jsou vyznačeny 
na mapě.  

10. ČEZ ICT Services, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 0200316633 ze dne 13.5.2015 

- V zájmovém území se dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a.s. nenachází žádné 
komunikační vedení v majetku společnosti. 

11. UPC Česká republika, s.r.o. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. neuvedeno ze dne 15.5.2015 

- V oblasti zájmu se neeviduje možnost budoucí kolize s podzemním vedením veřejné 
komunikační sítě ve vlastnictví společnosti UPC Česká republika, a.s. Se stavbou 
společnost souhlasí. 

12. NET4GAS, s.r.o. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 3359/15/OVP/N ze dne 13.5.2015 

- Zájmové území nezasahuje do ochranného pásma VTL plynovodu a ochranného 
pásma telekomunikačního vedení ve správě a vlastnictví společnosti NET4GAS, s.r.o. 

13. BRAWA, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 1139/15/BRA/N ze dne 13.5.2015 

- Zájmové území nezasahuje do ochranného pásma VTL  plynovodu ve vlastnictví 
BRAWA, a.s. 

14. ČEPS, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 0000008472 ze dne 13.5.2015 
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- V zájmovém území se nenachází žádné elektrické zařízení v majetku provozovatele 
přenosové soustavy ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo. 

15. MERO ČR, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 2015/05/7032 ze dne 13.5.2015 

- V uvedené oblasti nedochází ke střetu vedení ropovodu ve vlastnictví společnosti 
MERO ČR, a.s. 

16.  Město Rokytnice v Orlických horách 
Stanovisko k záměru 
Č.j. MEUROK/646/2015/taj ze dne 19.6.2015 

- V lokalitě uvažované VD Pěčín se nenachází žádné rozvody inženýrských sítí ve 
vlastnictví nebo správě Města Rokytnice v Orlických horách.  

17.  Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obra ny ČR 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 42089/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 28.5.2015 

- V řešené lokalitě se nenachází žádné vojenské inženýrské sítě ve vlastnictví 
Ministerstva obrany ČR. 

18.  Obec Liberk 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 315/2015/LIB ze dne 1.6.2015 

- V uvedené oblasti nedochází k žádnému střetu s inženýrskými sítěmi (kanalizace, 
vodovod, veřejný rozhlas nebo veřejné osvětlení. 

19.  Obec Zdobnice 
Stanovisko k záměru 
Č.j.: 134/15 ze dne 13.7.2015  

- V uvedené oblasti se nachází podzemní vedení a dva stožáry veřejného osvětlení ve 
vlastnictví obce Zdobnice. Jiné sítě v obecním vlastnictví se na území nevyskytují. 

20. České Radiokomunikace, a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. ÚPTS/OS/117105/2015 ze dne 7.5.2015 

- V uvedené lokalitě nedojde ke střetu s žádným podzemním zařízením/vedením ve 
správě společnosti České Radiokomunikace, a.s. K akci nejsou žádné námitky. 

21.  T-Mobile Czech Republic a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. E08351/15 ze dne 24.4.2015 

- V oblasti zájmového území nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-
Mobile Czech Republic a.s. K dané akci nemá společnost žádné námitky. 

22.  Vodafone Czech Republic a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. ze dne 20.4.2015 

- V zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani nadzemní vedení společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s. Proti realizaci projektu není námitek. 

23.  O2 Czech Republic a.s. 
Stanovisko k záměru 
Č.j. 0115 339 656 ze dne 9.4.2015 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  184 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

- V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech 
Republic a.s. nebo její ochranné pásmo. Na území je zaměřen průběh metalického 
kabelu a nadzemního vedení sítě vyskytující se pouze v severní části zájmového území 
poblíž ploch obytné zástavby, která leží mezi katastrálním územím obcí Souvlastní 
a Nebeské Rybné. 

24.  Český telekomunika ční ú řad 
Stanovisko k záměru 
Č.j. ČTÚ-33 383/2015 ze dne 5.6.2015 

- Český telekomunikační úřad není dotčeným orgánem. Dle § 101 odst. 1 zákona 
o elektronických komunikacích jsou stavebníci staveb vodohospodářských děl nebo 
zařízení, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi povinni v rámci řízení podle 
stavebního úřadu doložit žádost o vydání příslušného rozhodnutí vyjádřením 
provozovatele veřejné telekomunikační sítě o existenci nadzemních nebo podzemních 
vedení komunikačních sítí ve staveništi od těch podnikatelů zajišťujících veřejné 
komunikační sítě, které sdělí stavební úřad. 

Veškerá výše uvedená stanoviska a připomínky je nutné v případě dalších projekčních 
prací aktualizovat a zohlednit. Originály stanovisek jsou k dispozici u zhotovitele studie.  

11.3.3 VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PR ŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  

V průběhu zpracování studie proveditelnosti probíhala interní jednání mezi zástupci 
sdružení SHDP + VRV jako zpracovateli dokumentu a dále jednání mezi zpracovatelem 
a  objednatelem studie Povodí Labe, státní podnik. Pro bližší seznámení s konceptem studie 
proveditelnosti v průběhu jejího zpracování byla uskutečněna další jednání se zástupci 
dotčených obcí a dotčených orgánů státní správy, kteří se k záměru dále vyjadřovali. 

Zápisy všech jednání, včetně prezenčních listin jsou k dispozici u zhotovitele studie.  
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12 LEGISLATIVNÍ ROZBOR 

12.1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Právní předpisy: 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

v platném znění 
- Zákon č. 500/2006 Sb. správní řád v platném znění 
- zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění. 
- Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu, v platném znění 

 
Územní plánování probíhá v několika úrovních. 

12.1.1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 

Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) je celostátní nástroj územního plánování, který 
slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně 
plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR 
v rámci rozvoje Evropské unie. 

PÚR ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území. Vymezují se v ní oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým 
významem přesahují území jednoho kraje, dále významné oblasti se specifickými hodnotami 
a se specifickými problémy a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. 

PÚR ČR je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území. Znamená to, že záměry, které se objeví ve 
schválené PÚR, se mohou velmi snadno dostat také do zásad územního rozvoje a následně do 
územních plánů jednotlivých obcí. Ze záměrů, které PÚR obsahuje, to mohou být např. dálnice, 
koridory, plochy pro možné budoucí elektrárny, ale také možné vodní kanály či jiná vodní díla. 
Nestačí tedy uvedení záměru pouze v PÚR, ale musí být také vymezen v ZÚR daného kraje. 

Přestože stavební zákon stanoví, že PÚR je závazná pro pořizování a vydávání ZÚR 
a územních plánů, existuje stanovisko Nejvyššího správního soud, který konstatoval, že PÚR 
není tak závazná, aby se záměry automaticky přebíraly do ZÚR a územních plánů. Úkolem 
krajských úřadů je u jednotlivých záměrů provést vyhodnocení jejich potřebnosti a porovnat 
možné varianty jejich řešení. 

PÚR je možné aktualizovat každé čtyři roky, a to na základě rozhodnutí vlády o Zprávě 
o uplatnění PÚR. V letošním roce proběhla 1. aktualizace PÚR ČR, aktualizace byla schválena 
usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015. 

Proti schválené Politice územního rozvoje ČR nelze za současného stavu legislativy podat 
žalobu ani jinak přezkoumávat její správnost či zákonnost. Proti jednotlivým záměrům, které 
jsou v PÚR obsaženy, se lze soudně bránit až v rámci územních plánů krajů. 

12.1.2 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Na PÚR ČR navazují krajské územní plány – zásady územního rozvoje (ZÚR). Zásady 
územního rozvoje jsou podrobnější a týkají se jednotlivých krajů. Měly by stanovit zejména:  

- základní požadavky na uspořádání území kraje 
- účelné využití území 
- vymezit plochy nebo koridory, které mohou mít důležitý význam pro celý kraj (např. 

dopravní stavby, veřejně prospěšné stavby). 
ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji.  Všechny záměry, které jsou v ZÚR obsaženy, 

musí obce převzít do svých územních plánů. 
ZÚR schvaluje zastupitelstvo kraje a je možné je aktualizovat každé dva roky na základě 

Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. 
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Zásady územního rozvoje se vydávají jako opatření obecné povahy (§ 171 - § 174 zákona 
č. 500/2006 Sb. správního řádu v platném znění). Každý, kdo tvrdí, že byl opatřením obecné 
povahy zkrácen ve svých právech, může podat proti tomuto opatření žalobu. Jedná se 
o dotčené vlastníky nebo dotčené obce. Dotčeným vlastníkem je vlastník nemovitosti a tato 
nemovitost je návrhem veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšného opatření nebo 
zastavitelnou plochou dotčena. V případě, že soud dojde k závěru, že krajský úřad 
nepostupoval při tvorbě ZÚR správně, že překročil své pravomoci či postupoval přímo 
nezákonně, může soud část nebo celé opatření obecné povahy zrušit. 

12.1.3 ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ 

Územní plán (ÚP) obcí obsahuje záměry z politiky územního rozvoje, které byly 
rozpracovány a vyhodnoceny v zásadách územního rozvoje. Dále ÚP obsahuje záměry 
místního významu (místní komunikace, plochy pro bydlení, plochy pro nákupní centra apod.). 
Všechny obce nemají ÚP, namísto územního plánu si obce mohou zažádat příslušný úřad 
o vymezení zastavěného území.  

Podle stavebního zákona, úřad, který ÚP pořizuje, předkládá zastupitelstvu minimálně 
jednou za čtyři roky zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva by měla obsahovat 
zhodnocení, jak se ÚP osvědčil, co je potřeba změnit, zrušit nebo nově vymezit. Teoreticky je 
tedy možné dosáhnout změny ÚP minimálně jednou za čtyři roky.   

ÚP se vydává stejně jako ZÚR tj. formou opatření obecné povahy. Stejná je i obrana 
dotčených vlastníků. Druhou skupinou subjektů, kteří mohou podat proti ÚP žalobu, jsou 
sousední obce. 

12.1.4 NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI, SPRÁVNÍ ŽALOBY 

Veřejnost má několik možností, jak se podílet na přípravě ZÚR. Každý může podávat 
připomínky nebo si občané mohou zmocnit tzv. zástupce veřejnosti, prostřednictvím kterého 
mohou prosazovat své připomínky či námitky. 

Připomínku může podat každý – občan, vlastníci dotčených pozemků nebo spolky. 
Připomínky nejsou pro krajský úřad závazné. Ve vyhodnocení připomínek se nejčastěji volí 
jedna ze tří frází: „akceptováno“, „akceptováno částečně“ nebo „neakceptováno“. Kraj nemusí 
své rozhodnutí nijak odůvodňovat a proti způsobu vypořádání připomínek se nelze bránit právní 
cestou. 

Obce, vlastníci nebo zástupce veřejnosti mohou proti návrhu ZÚR podávat námitky. 
Námitky musí obsahovat vymezení území dotčeného námitkou a také odůvodnění. Rozhodnutí 
o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání ani 
rozklad. Možnost domoci se nápravy špatně vypořádané námitky lze podáním podnětu na 
MMR, aby rozhodnutí o námitkách přezkoumalo. Proti tomuto rozhodnutí je možná žaloba 
podaná ke krajskému soudu. 

ZÚR a územní plány se vydávají jako opatření obecné povahy. Každý, kdo tvrdí, že byl 
opatřením zkrácen ve svých právech, může podat proti tomuto opatření žalobu. Soud následně 
zkoumá, zda byly ZÚR a územní plány vydány v souladu se zákonem. V případě zjištěného 
porušení zákona může soud část nebo celé opatření obecné povahy zrušit. Na rozhodnutí má 
soud poměrně krátkou dobu – 90 dnů od podání návrhu. 

12.1.5 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA  

Územně plánovací dokumentace zpravidla vymezuje veřejně prospěšnou stavbu nebo 
veřejně prospěšné opatření. Jedná se o stavbu pro veřejnou dopravní nebo technickou 
infrastrukturu, která je určena k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje a státu. Veřejně 
prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy pro snižování ohrožení v území 
povodněmi nebo jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenční schopnosti území, založení 
prvků územního systému ekologické stability a ochrana archeologického dědictví.  
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U veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření lze práva k pozemkům 
a stavbám, potřebná pro jejich uskutečnění a užívání odejmout nebo omezit. Podmínkou je 
jejich vymezení ve vydané územně plánovací dokumentaci.  

Řízení o omezení práv upravuje zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Podle uvedeného zákona 
není vyvlastnění přípustné, je-li možné práva k pozemku nebo stavbě získat dohodou. 

12.1.6 REFERENDUM 

Jedním z významných právních nástrojů, díky kterému je možné ovlivnit rozhodování 
v obci, je místní referendum. Místní referendum je upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., 
o místním referendu v platném znění. V referendu se může hlasovat o různých záměrech, které 
schvaluje zastupitelstvo, např. tedy o plánované výstavbě nebo prodeji majetku obce. 

Místní referendum vyhlašuje zastupitelstvo, a to buď z vlastní iniciativy, nebo na základě 
návrhu, který mu předloží přípravný výbor. Návrh musí obsahovat:  

- přesné určení území, na němž se konání referenda navrhuje – např. územní obvod 
obce Pěčín 

- odůvodnění návrhu 
- odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí 

přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce 
- přesné znění otázky navržené k rozhodnutí referendem, na kterou lze odpovědět ano 

nebo ne 
- informace o přípravném výboru 
- přílohu – podpisovou listinu s očíslovanými podpisovými archy 
Aby zastupitelstvo mohlo na základě návrhu vyhlásit místní referendum, musí podpisové 

listiny podepsat zákonem stanovený počet osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. 
Podpisové listiny mohou být vystaveny na místech přístupných veřejnosti, nesmí být vystaveny 
v prostorách státních orgánů a orgánů samosprávy. Pokud se podaří nasbírat potřebný počet 
podpisů, zastupitelstvo musí místní referendum vyhlásit. 

Referendum probíhá jako volby, výsledek hlasování se zveřejní na úřední desce obecního 
úřadu. Výsledek referenda je závazný, zastupitelstvo obce se jím musí řídit a v dané otázce 
nesmí rozhodnout jinak.  

Zákon přímo nestanoví postup obrany v případě, že zastupitelstvo obce výsledek místního 
referenda nerespektuje. V úvahu však přichází žaloby na nezákonný zásah ke krajskému 
soudu. 

V případě přípravy VD Nové Heřminovy místní referendum z roku 2008 zablokovalo 
začlenění vodního díla do územního plánu obce.  

12.2 PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 

12.2.1 PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 

Právní předpisy:  
- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění 
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění 
- Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí 
- Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění 
- Zákon č. 500/2006 Sb. správní řád v platném znění 
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/60/ES ze dne 23. října 2000 
- Dokument Rady evropské unie (Rada pro životní prostředí) č. 11061/10 ze dne 14. 

června 2010: Nedostatek vody, sucho a přizpůsobení se klimatu 
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Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Podle 
ustanovení § 25 vodního zákona je tato činnost prováděna prostřednictvím pořizování 
Národních plánů povodí a Plánů dílčích povodí. 

Plánování v oblasti vod je rozděleno do tří období – první období je rozděleno do let 2009 – 
2015, druhé období bude probíhat v letech 2016 – 2021 a třetí období proběhne v letech 2022 – 
2027. 

Pro první etapu, která končí v letošním roce, byly zpracovány a přijaty plány ve dvou 
úrovních:  

- Plány hlavních povodí České republiky – jedná se o strategický dokument státní politiky 
v oblasti vod a je závazným podkladem pro zpracování plánů oblastí povodí 

- Plány oblastí povodí – jedná se o základní koncepční dokumenty, které stanoví:  
a) Konkrétní cíle veřejných zájmů pro dané oblasti povodí podle zadání Plánu 

hlavních povodí, zjištěného stavu vod, potřeb užívání vod 
b) Omezení pro nakládání s vodami a limity pro využití území v konkrétních 

povodích 
c) Stanoví programy opatření k dosažení specifikovaných cílů 

V souladu s ustanovením § 19 vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro 
zvládání povodňových rizik, v platném znění byly zpřístupněny návrhy národních plánů 
společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových 
rizik. Připomínkování těchto návrhů bylo možné od 22. 12. 2014 do 22. 6. 2015, tedy po dobu 
6 měsíců, připomínky mohl podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být 
opatřeními obecné povahy přímo dotčeny. 

12.2.2 GENEREL ÚZEMÍ CHRÁNĚNÝCH PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD 
A ZÁKLADNÍ ZÁSADY VYUŽITÍ T ĚCHTO ÚZEMÍ 

Dále na základě ustanovení § 28a  zákona č. 254/2001 o vodách v platném znění vydalo 
Ministerstvo zemědělství ČR a životního prostředí v září 2011 Generel území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (dále jen Generel). 

Generel je podkladem pro návrh Politiky územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentace. Generel je zpracován v návaznosti na předchozí dlouhodobé územní hájení 
výhledových vodních nádrží. Nelze ho chápat jako plán výstavby vodních nádrží, ale jako 
podklad, podle kterého se prostřednictvím územního plánování zajistí využití stanovených 
území tak, že nedojde k znemožnění nebo podstatnému snížení možné realizace konkrétní 
vodní nádrže. 

Generel LAPV zpracován v roce 2011. Při přípravě Generelu LAPV se vycházelo ze 
seznamu připraveného pro Plán hlavních povodí ČR (186 lokalit). Tyto lokality byly posuzovány 
meziresortní pracovní skupinou a konfrontovány s očekávanými dopady klimatické změny na 
vodohospodářské soustavy v jednotlivých oblastech povodí. Byly vybrány lokality dostatečně 
vodohospodářsky efektivní a bez vážných a zjevných střetů se zastavěnými územími či 
s významnými zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Generel stanovil soubor lokalit, lokality jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky 
vhodné pro akumulaci povrchových vod a mohou sloužit jako jedno z opatření pro případné 
řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto letech), 
především pro zajištění zdrojů pitné vody a snížení nepříznivých účinků povodní. 

Základní zásady Generelu rozvíjejí ustanovení § 28a zákona o vodách, které deklaruje 
smysl územní rezervy (§ 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) 
a zajišťuje v rámci územního plánování žádoucí dlouhodobou výhledovou ochranu území pro 
lokalizaci vodních nádrží. 

Následně orgány územního plánování s ohledem na ustanovení § 28a zákona o vodách 
stanoví v územně plánovací dokumentaci k územím chráněným pro akumulaci povrchových vod 
podmínky pro jejich využití. V těchto územích není možné navrhovat záměry na umístění 
zejména:  



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  189 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

- nových staveb technické a dopravní infrastruktury s výjimkou staveb, kde je prokázáno, 
že jejich umístění, provedení nebo užívání neztíží budoucí využití území pro akumulaci 
povrchových vod 

- změny dokončených staveb technické nebo dopravní infrastruktury s výjimkou staveb, 
kde je prokázáno, že jejich umístění, provedení nebo užívání neztíží budoucí využití 
území pro akumulaci povrchových vod 

- staveb a zařízení pro průmysl, energetiku, zemědělství, těžbu nerostů a dalších staveb, 
které by mohly narušit geologické a morfologické poměry v území předpokládaného 
profilu přehrady nebo jinak nepříznivě ovlivnit budoucí vodohospodářské využití plochy 
zátopy vodní nádrže 

Konkrétní podmínky odpovídající podrobnosti dané územně plánovací dokumentace lze 
stanovit a zajistit v opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 171 až 174 zákona č. 
500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění, jímž se vydává územně plánovací 
dokumentace. 

12.3 VD PĚČÍN VE VZTAHU K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ 
V OBLASTI VOD 

12.3.1 GENEREL ÚZEMÍ CHRÁNĚNÝCH PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD 
A ZÁKLADNÍ ZÁSADY VYUŽITÍ T ĚCHTO ÚZEMÍ (GENEREL LAPV) 

Pořídit Generel LAPV uložilo ustanovení §28a zákona č.254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č.181/2008 Sb. A zákona 
č.150/2010 Sb., Ministerstvu zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí 
v návaznosti na úkol podle bodu 2.3.8 přílohy nařízení vlády č.262/2007 Sb., o vyhlášení 
závazné části Plánu hlavních povodí ČR. 

Vymezená území chráněná pro akumulaci povrchových vod byla rozdělena dle jejich 
významu na dvě kategorie. 

Kategorii A – tvoří území, jejichž vodohospodářský význam spočívá především ve 
schopnosti vytvořit či doplnit zdroje pro zásobování pitnou vodou, a případně plnit i další funkce, 
především pozitivní ovlivnění odtokových poměrů velkých povodí. U těchto lokalit bude potřeba 
jejich využití vázat na vyhodnocení skutečného dopadu klimatické změny. Znamená to tedy, že 
k návrhu na konkrétní výstavbu některé z nádrží z kategorie A dojde pouze v případě, že se 
prokazatelně začnou naplňovat negativní scénáře dopadu klimatické změny v dlouhodobém 
horizontu, Tj. 50-100 let. 

Kategorii B – tvoří území, která jsou svou polohou a parametry vhodná pro akumulaci za 
účelem protipovodňové ochrany, pokrytí požadavků na odběry vody a nadlepšování průtoků 
(zabezpečení ekologických průtoků ve vodních tocích). Seznam území kategorie B bude 
přezkoumáván v šestiletém cyklu v návaznosti na zpřesňování prognóz vývoje klimatické změny 
v rámci plánování v oblasti vod v plánech povodí. K návrhu na konkrétní výstavbu některé 
z nádrží kategorie B dojde pouze v případě prokazatelné potřeby. 

 
Generel LAPV obsahuje 65 lokalit (21 v kategorii A, 44 v kategorii B). V příloze 

č. 1 Generelu je pod pořadovým č. 1 uvedeno:  
Pěčín –  

- vodní tok Zdobnice 
- kategorie A 
- plocha Povodí 72,2 km2  
- plocha lokality – 80 ha 
 
Generel LAPV je podkladem pro návrh politiky územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace. Byl zpracován jako odborně-technický podklad vyjadřující dlouhodobé zájmy 
vodního hospodářství pro zpracování politiky územního rozvoje ČR a územně plánovací 
dokumentace krajů a územně plánovací dokumentace. 
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Generelem LAPV vymezené lokality budou komplexně posuzovány s  ostatními nároky na 
využití území a vybrané lokality budou určeny jako územní rezervy.  

Předpokládá se, že LAPV kategorie A budou územně hájeny dlouhodobě 
a přezkoumávány a aktualizovány budou zejména LAPV kategorie B.  

První aktualizace má termín 22. 12. 2015 v rámci druhé etapy plánování v oblasti vod. 

12.3.2 SOULAD ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ ANALYTICKÝMI PODKLADY 

12.3.2.1 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMN Ě ANALYTICKÝCH PODKLAD Ů 
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE 2015, ROZBOR UDRŽITELNÉHO R OZVOJE 
ÚZEMÍ 

Jedná se o již v pořadí 3. Úplnou aktualizaci územně analytických podkladů 
Královehradeckého kraje. Pro zpracování 3. Úplné aktualizace byly využity všechny nově 
získané a průběžně aktualizované údaje od poskytovatelů údajů o území, rovněž byly 
zohledněny dokončené a předané 3. Úplné aktualizace ÚAP obcí. 

V ÚAP jsou řešena chráněná území pro akumulaci povrchových vod dle generelu LAPV. 
V Královehradeckém kraji je generelem LAPV vymezeno 5 lokalit: 
Pěčín – vodní tok Zdobnice, kategorie A, plocha lokali ty 80 ha 
Fořt – vodní tok Čistá, kategorie B, plocha lokality 134,4 ha 
Babí – vodní tok Babí potok, kategorie BN, plocha lokality 59,4 ha 
Žamberk – vodní tok Rokytenka, kategorie B, plocha lokality 190 ha 
Lukavice – vodní tok Kněžná, kategorie B, plocha lokality 69,5 ha 

V současné době je v územně plánovací dokumentaci kraje – ZUR těchto 5 lokalit 
vymezeno v podobě limitů využití území. V současné době je schválena zpráva o uplatňování 
ZÚR Královehradeckého kraje, ve které je mimo jiné uvedeno, že požadavkem na zpracování 
aktualizace č. 1 ZÚR KHK je vymezení těchto lokalit jako ploch územních rezerv.  

12.3.2.2 ÚAPORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Zájmová lokalita spadá do správního území obce s rozšířenou působností Rychnov nad 
Kněžnou. Dotčená obce s rozšířenou působností má zpracované územně analytické podklady, 
které byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Datum aktualizace je prosinec 2014. 
 
Z celkové analýzy získaných ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou je patrné následující: 
Problémy k řešení v územn ě plánovací dokumentaci 
List P (vyhodnocení k 31. 12. 2014) 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území: 

- obec Liberk – výhledová vodní nádrž Pěčín (oborový záměr) ve střetu s limity využití 
území a zájmy ochrany přírody 

- město Rokytnice v Orlických horách – výhledová vodní nádrž Pěčín (oborový záměr dle 
LAPV – aktualizace 2011) ve střetu s limity využití území a zájmy ochrany přírody 

12.3.3 SOULAD ZÁMĚRU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE (ZUR KHK) 

Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje (ZÚR KHK) byly vydány opatřením 
obecné povahy na zasedání zastupitelstva kraje č. 22/2011 konaného dne 8. září 2011 v Hradci 
Králové.  
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Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje nabyly účinnosti 16. listopadu 2011. 
Z hlediska souladu studie proveditelnosti navrhovaného opatření lze konstatovat, že je zjevně 
ve shodě se zásadami územního rozvoje Královehradeckého kraje. 

Na ZÚR KHK nejnověji navazuje Zpráva o uplat ňování zásad územního rozvoje 
Královehradeckého kraje (Zpráva)  v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014),  
která byla vydána na zasedání zastupitelstva kraje č. 15/2014 konaného dne 23. června 2014 
v Hradci Králové. Zpráva obsahuje jak obecné požadavky na aktualizaci ZÚR KHK, tak 
i požadavky konkrétní.  
Z hlediska požadavků a aktualizací v souvislosti s Generelem LAPV a navrhovaného opatření 
lze uvést odstavce z výše uvedené Zprávy: 

Kapitola A.) Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK včetně vyhodnocení změn podmínek, na 
základě kterých byly ZÚR KHK vydány (§5 odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, podkapitola 
3.4) plochy a koridory vymezené v PÚR ČR a plochy a koridory nadmístního významu, včetně 
územního systému ekologické stability - protipovodňová ochrana, vodní hospodářství: 

- Po vydání ZÚR KHK bylo dokončeno pořízení Generelu LAPV. V tomto generelu bylo 
vymezeno 5 lokalit – jednou z nich je lokalita Pěčína na vodním toku Zdobnice. 

- Na podkladě dokumentu Generelu LAPV je požadavek na aktualizaci vymezit územní 
rezervy pro tuto lokalitu na území KHK a vypustit stávající lokality z limitů využití území. 

 
Na základ ě Zprávy o uplat ňování zásad územního rozvoje Královehradeckého kraj e 

(Zpráva)  a po aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR z dubna 2015 a aktualizaci územně 
analytických podkladů Královehradeckého kraje z května 2015 bude nutné zajistit aktualizaci 
č. 1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje (ZÚR KHK) a mimo jiné vymezit 
v ní lokality dle generelu LAPV (také P ěčín) jako ploch územních rezerv. Následn ě bude 
nutné toto p řenést do územních plán ů obcí (jedná se zejména o m ěsto Rokytnice 
v Orlických horách). 

12.4 VLÁDNÍ DOKUMENTY - USNESENÍ VLÁDY 

Při přípravě VD Pěčín se doporučuje využít některých zkušeností z přípravy VD Nové 
Heřminovy. Podstatné je, aby proces další přípravy stavby VD Pěčín byl podpořen vládou na 
úrovni usnesení vlády, a to v počátku minimálně o 

- zahájení procesů inženýrské a projektové přípravy VD i souvisejících opatření a též 
o finančním zajištění,  

- stanovení pravidel pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených nemovitostí, 
včetně finančního zajištění 

- stanovení zásad finanční podpory na kompenzace dotčeným obcím zejména na 
vyvolané investice, místní komunikace, infrastrukturu obcí či na vybavenost obcí pro 
zájmovou činnost jejích občanů. 

 
U tak významné stavby ve veřejném zájmu by bylo žádoucí, aby vláda v pravidelných 

časových cyklech kontrolovala dílčí milníky procesu přípravy stavby a ukládala příslušným 
ministrům úkoly ve prospěch bezkonfliktního průběhu přípravy stavby. 

12.5 MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ – NÁVRH POSTUPU 

Právní předpisy: 
- Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění  
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

v platném znění 
- Zákon č. 500/2006 Sb. správní řád v platném znění 
- zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění. 
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- Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu, v platném znění 
- Zákon č. 219/2000Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Zákon č.77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích 
- Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů 

 
Návrh postupu je zpracován na základě vychází z legislativy platné v době zpracování a je 

nutné ho proto průběžně aktualizovat v návaznosti na nově vydané či novelizované právní 
předpisy. 

Je nutné, aby záměr vybudovat VD Pěčín osahovaly všechny stupně územně plánovací 
dokumentace i dokumenty vydávané v rámci plánování v oblasti vod. V rámci územně 
plánovací dokumentaci je nutné zajistit, aby byla stavba VD Pěčín prohlášena za stavbu ve 
veřejném zájmu. 

Investor stavby Povodí Labe, státní podnik v rámci přípravy VD Pěčín musí majetkoprávně 
vypořádat dotčené nemovitosti v ploše zátopy a získat je do svého vlastnictví, případně získat 
jiné právo k těmto nemovitostem. Toto majetkoprávní vypořádání se doporučuje provést před 
zahájením územního a stavebního řízení, neboť se tak zjednoduší doložení vlastnických vztahů 
pro řízení podle stavebního zákona a dále odpadne možnost, že by se některý z možných 
účastníků řízení odvolal proti vydaným a ještě nepravomocným rozhodnutím. 

Pro získání stavbou dotčených nemovitostí do vlastnictví poskytne budoucí investor 
vlastníkům veškerý právní servis, tzn. od zajištění znaleckých ocenění, sepsání návrhů smluv 
až po návrh na zahájení řízení o provedení vkladu smluv do katastru nemovitostí. 

Pro majetkové vypořádání VD Pěčín je možné doporučit postup, který byl použit již při 
majetkovém vypořádání VD Nové Heřminovy, a to za pomoci zásad obsažených v usneseních 
vlády ohledně opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy 
s využitím přírodě blízkých povodňových opatření. 

 
Jedná se o následující zásady:  
Podle §54 odst. 1 zákona č. 219/2000Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o majetku státu), nevztahuje se 
působnost tohoto zákona na státní podniky, tudíž ani na státní podnik Povodí Labe, založený 
podle zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku. Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích totiž v §1 
odst. 3 stanoví, že „postavení, právní poměry, činnosti, sloučení, splynutí a rozdělení státních 
podniků Povodí se řídí ustanoveními zákona o státním podniku“, pokud zákon o povodích 
nestanoví jinak. Zákon o státním podniku dále neobsahuje žádná pravidla pro nabývání 
nemovitostí státním podnikem, pouze v §16 odst. 2 uděluje státním podnikům obecné 
oprávnění nabývat majetek do vlastnictví státu. 

Z tohoto důvodu nebude tedy uplatňován §12 zákona o majetku státu, podle kterého lze 
sjednat cenu za vykupovanou nemovitost jen ve výši odpovídající ocenění dle zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen zákon 
o oceňování majetku) a navazující vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o oceňování majetku. Není tudíž ani relevantní získání výjimky Ministerstva 
financí, kterou umožňuje zákon o oceňování nemovitostí v případě veřejného zájmu, 
z povinnosti vázat se při určování ceny na tento zákon. 

Investor Povodí Labe, státní podnik m ůže tedy nabývat majetek stavbou dot čených 
nemovitostí za cenu sjednanou, která je stanovena j ako náhrada za vykupované 
nemovitosti na základ ě znaleckých posudk ů podle Zásad, které vláda schválí. 

 
Konkrétním jednáním s vlastníky nemovitostí musí předcházet obecná informace a 

prezentace stavby vodní nádrže Pěčín včetně souvisejících vyvolaných i kompenzačních 
opatření a plánovaných technických a revitalizačních opatření v krajině. Musí zahrnovat 
vysvětlení veřejného zájmu zásobování pitnou vodou, ochrany před povodněmi i vysvětlení 
negativních dopadů suchých období v důsledku klimatické změny. Vysvětlení též musí 
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obsahovat popis technického řešení včetně vodohospodářských účinků stavby, ale především 
vysvětlení způsobů majetkoprávního vypořádání a časového rámce celého procesu – 
podrobněji viz kapitola 10 a 11.6.1. 

Hlavní zásadou bude snaha o dosažení dohody s vlastníky nemovitostí, která bude 
motivovat vlastníky nemovitostí k vypořádání s investorem, musí však být založena na 
jednotných pravidlech a zásadách pro jednotlivé typy nemovitostí. 
Nabídka investora při jednání s vlastníky nemovitostí bude zejména zahrnovat: 

– ocenění výše finanční náhrady za vykupovaný stavební objekt odpovídající 1m3 
obestavěného prostoru tohoto objektu, na základě znaleckého posudku, který bude 
zahrnovat i náklady na stěhování a další související náklady, 

– u vlastníků nemovitostí určených k trvalému bydlení bude možné nabídnout buď 
finanční náhradu, nebo náhradní výstavbu, kterou zajistí investor na pozemku, který si 
zajistil vlastník vykoupené nemovitosti. Za pozemek bude poskytnuta finanční náhrada 
investorem. 

– ocenění trvalých porostů a příslušenství stavebních objektů za cenu obvyklou na 
základě znaleckého posudku, 

- ocenění finanční náhrady za pozemek podle druhu pozemku; základem odhadu 
jednotkové náhrady (Kč/m2) pro druhy pozemků bude stanovení ceny obvyklé 
samostatně pro pozemky stavební a samostatně pro pozemky „ostatní“, včetně použití 
„motivačních koeficientů“ 

– závazek, že po vykoupení stavebního objektu, umožní investor Povodí Labe, státní 
podnik, na základě nájemní smlouvy, užívání tohoto objektu včetně majetku 
souvisejícího, na dobu určitou, která bude stanovena s ohledem na harmonogram 
výstavby, s tím, že smluvně zaváže nájemníka k zodpovědnosti za řádné udržování 
stavebního objektu, 

– u pozemků bez staveb bude možné uzavření směnné smlouvy, pokud investor bude mít 
takový pozemek k dispozici ve svém vlastnictví 

– u vlastníků objektů určených k podnikání, bude přednostně nabídnuta náhradní 
výstavba objektu včetně zajištění pozemku, v opačném případě bude nabídnuta 
finanční náhrada. 

– závazek přednostního zpětného odkupu demoličního materiálu podle předem 
stanovených pravidel investora, pokud o tento odkup původní majitel požádá. 

 
Nemovitosti budou vykupovány podle předem schváleného harmonogramu výstavby 

VD Pěčín. 
Tento postup umožní původnímu vlastníkovi stavební objektu, aby po získání finančních 

prostředků za vykoupenou nemovitost včetně příslušenství, vedlejších staveb a pozemků, měl 
dostatečný časový prostor i finanční prostředky na zajištění náhradního bydlení způsobem 
podle vlastního rozhodnutí  

Pro případ nemožnosti uzavření dohody mezi investorem a vlastníkem nemovitosti, 
a v případě, že výstavba VD Pěčín bude veřejně prospěšnou stavbou, bude možné přistoupit 
k postupu směřujícímu k vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemkům nebo stavbě. 
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12.6 NÁSTROJE K EFEKTIVNÍMU PROSAZENÍ ZÁM ĚRU VD PĚČÍN 

12.6.1 VYUŽITÍ ZÁSAD POZITIVNÍ PROPAGACE A VÝSLEDK Ů PROVEDENÉHO 
SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Pozitivní propagace připravovaného projektu 
- Cílem propagačních aktivit (práce s veřejným míněním) bude minimalizování odporu 

negativního vnímání odborné i laické veřejnosti před zahájením přípravných 
a realizačních prací spojených s výstavbou VD (přehrady) Pěčín.  

- Správným nastavením propagačních aktivit by se mělo docílit pozitivního, popř. 
neutrálního vnímání projektu jako přínosného pro rozvoj území a jeho ochranu 
a užitečného pro jeho obyvatele, jejichž majetek a zájmy mohou být projektem dotčeny 

- Cíle bude dosaženo, pokud se podaří vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy 
se zájmy obyvatel, jejichž majetek bude přímo dotčen výstavbou VD Pěčín nebo 
nepřímo se bude dotýkat jejich zájmů, aktivit, ochrany přírody 

 
Provedení sociologického průzkumu 

- Provedením sociologického průzkumu se zjistí názory a postoj veřejnosti, orgánů státní 
správy či orgánů samospráv a obyvatel dotčených obcí k připravovanému projektu VD 
Pěčín 

- Provedením sociologického průzkumu dojde k zapojení veřejnosti do jednání ohledně 
přípravy VD Pěčín, bude získán přehled o názorech, postojích a vztazích obyvatelstva 
k připravovanému projektu. 

- Informace z výzkumu a jeho závěrů budou rozděleny do dvou kategorií – pro odbornou 
veřejnost a pro laickou veřejnost 

- Na základě výsledků provedeného sociologického průzkumu se připraví podrobný plán 
komunikace s návrhem použití konkrétních nástrojů propagace (publicita projektu, 
kongresy a konference, semináře, workshopy pro veřejnost, public relations, 
propagační šoty a informace v tisku, webová prezentace projektu a otevření lokálního 
informačního centra) 

12.6.2 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 

- Dbát na provázanost plánů v oblasti vod s územně plánovacími dokumenty 
- Zajistit v územně plánovacích dokumentech vymezení lokality pro VD Pěčín jako plochu 

územní rezervy 
- Před zahájením přípravy stavby zajistit v územně plánovacích dokumentech zařazení 

VD Pěčín do veřejně prospěšných staveb – vazba na případné vyvlastňování 
- Obecní zastupitelstva dotčených obcí a občany dotčených lokality je nutné ihned od 

fáze přípravy projektu pravdivě a vyčerpávajícím způsobem informovat a zapojit je do 
procesu územního plánování. Je třeba, aby stavba VD Pěčín na úrovni územního plánu 
dotčených obcí byla prohlášena za stavbu veřejně prospěšnou.  

- Uvedením dostatku informací občanům dotčených obcí je nutné se vyhnout konání 
místního referenda, které by mohlo zablokovat přípravu VD Pěčín.  

- Při nedostatečné komunikaci s obcemi se může investor dostat do konfliktní situace. 

12.6.3 MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ 

- Povodí Labe, státní podnik se stane investorem VD Pěčín a bude pověřen 
majetkoprávním vypořádáním 

- Pro získání stavbou dotčených nemovitostí do vlastnictví investor poskytne vlastníkům 
těchto nemovitostí veškerý právní servis 
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- Získání stavbou dotčených nemovitostí do vlastnictví investora by mělo předcházet 
zahájení územního a stavebního řízení (sníží se okruh účastníků řízení, kteří by se 
mohli odvolat proti vydaným nepravomocným rozhodnutím) 

- Pro výkup nemovitostí dotčených výstavbou VD Pěčín budou stanoveny Zásady (návrh 
v bodě 10.5) přijaté usnesením vlády 

- Na investora bude bezúplatným převodem převedena příslušnost k hospodaření 
k dotčeným nemovitostem, které jsou ve vlastnictví státu 

- Bude provedena blokace prodeje státní půdy ve správě Pozemkového fondu ČR 
u zemědělských pozemků dotčených výstavbou VD Pěčín 

12.6.4 KOMPENZACE OBCÍM DOTČENÝM VÝSTAVBOU VD PĚČÍN 

- Na základě výsledků sociologického výzkumu je nutné zjistit, jaké nedostatky popř. 
nebezpečí vidí veřejnost v realizaci VD Pěčín. Na základě těchto výsledků např. zajistit 
určité kompenzace pro dotčené obce, aby obce nenesly zvýšené náklady spojené 
s realizací projektu pouze z obecních rozpočtů.  

- Kompenzace by měly sloužit pro budoucí rozvoj dotčených obcí. Vláda ČR by mohla ve 
svých dokumentech rozhodnout i o výši finančních prostředků na vyvolané investice, 
místní komunikace, infrastrukturu obcí či na vybavenost obcí pro zájmovou činnost 
jejích občanů (např. dětské či fotbalové hřiště). 

12.7 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ DALŠÍHO POSTUPU V PŘÍPRAVĚ ZÁMĚRU 
VD PĚČÍN 

12.7.1 SMĚRNICE 2000/60/EG EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

- Dne 23. října 2000 byla přijata směrnice 2000/60/EG Evropského parlamentu a Rady 
k vytvoření regulačního rámce pro opatření Společenství v oblasti vodohospodářské 
politiky (Rámcová směrnice o vodách).  

- Tato směrnice upravuje obhospodařování vnitrozemských povrchových vod, 
podzemních vod, přechodových vod a pobřežních vod. Jejím cílem je zamezení nebo 
snížení znečištění životního prostředí, trvalé udržitelné užívání vod, zlepšování 
vodního ekosystému a zamezení dopad ům záplav a sucha.  

- Tyto environmentální cíle jsou definovány ve čl.4. Cílem je dlouhodobě zajistit trvale 
udržitelné hospodaření s vodou na základě vysoké ochrany vodního životního prostředí. 

- Řešení musí být tedy komplexní. Cílem musí být celkové udržitelné užívání vody, tj. 
zlepšení vodního režimu krajiny podzemních vod a hladin jezer, zlepšení jakosti vody 
ve vodních útvarech, obnova zamokření rašeliništních lesních porostů a revitalizace 
vodních toků. U mnoha vodních útvarů se zrychlil proces eutrofizace a oblasti schopné 
přirozeně zadržovat vodu ztratily svou retenční funkci. Proto je na vodních tocích 
a jejich okolí provést různá sanační opatření v kombinaci s lesnickými, zemědělskými, 
rybářskými, vodohospodářskými a turistickými plány hospodaření. V oblastech, kde je 
nedostatek vláhy, je možné budování retenčních nádrží.  

- Návrhu retenčních nádrží musí předcházet celková studie udržitelného užívání vody 
(kde a jak vodou šetřit). Cílem je uskutečnit příkladná opat ření k p řírod ě blízkému 
vývoji krajiny  s hlavním d ůrazem na zapojení zájmových území a široké 
veřejnosti.  Výstavba retenčních nádrží by měla být pouze jednou z částí 
připravovaných zám ěrů k prosazení udržitelného užívání vody – maximální 
zadržení vody v krajin ě. 

- Jednou z možností je zpracování komplexního řešení s cílem dosažení trvale 
udržitelného užívání vod v krajině dle výše uvedené Směrnice Evropského parlamentu. 
Něco podobného avšak s jiným cílem (zjištění zdrojů znečištění a návrh opatření) bylo 
zpracování Projektu Labe , který byl realizován v devadesátých letech pod gescí VÚV 
Praha (manažer projektu VRV a.s.). 
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- Výstupem tohoto projektu by byla analýza sou časného stavu a návrh konkrétních 
opat ření v čase. Na projektu by spolupracovali veškeré dot čené orgány 
a organizace, které jsou spjaty s vodním hospodá řstvím a ochranou p řírody 
a krajiny.  

12.7.2 SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM 

- Na základě výsledků sociologického průzkumu bude vyhotoven scénář další 
komunikace a navrženy ideální kanály pro šíření jejich základních myšlenek, a to 
u odborné i laické veřejnosti. 

- Analýzou výsledků sociologického průzkumu se dá předejít nejasnostem 
a neinformovanosti a celý projekt se stane pro veřejnost transparentní, schopný 
realizace. 

12.7.3 ZAPOJENÍ OBCÍ A LAICKÉ VE ŘEJNOSTI 

- Obecní zastupitelstva dotčených obcí a občany dotčené lokality je nutné hned od fáze 
přípravy projektu pravdivě a vyčerpávajícím způsobem informovat a zapojit je do 
procesu územního plánování (a tak se např. vyhnout možnosti referenda a zablokování 
územního plánu obce). 

- Na základě výsledků sociologického výzkumu je třeba zjistit, jaké nedostatky popř. 
nebezpečí vidí veřejnost v realizaci VD Pěčín. Na základě těchto výsledků např. zajistit 
určité kompenzace pro dotčené obce, aby obce nenesly zvýšené náklady spojené 
s realizací projektu pouze z obecních rozpočtů.  

- Na základě výsledků sociologického výzkumu je nutné zjistit, jaké nedostatky popř. 
nebezpečí vidí veřejnost v realizaci VD Pěčín. Na základě těchto výsledků např. zajistit 
určité kompenzace pro dotčené obce, aby obce nenesly zvýšené náklady spojené 
s realizací projektu pouze z obecních rozpočtů.  

- Kompenzace by měly sloužit pro budoucí rozvoj dotčených obcí. Vláda ČR by mohla ve 
svých dokumentech rozhodnout i o výši finančních prostředků na vyvolané investice, 
místní komunikace, infrastrukturu obcí či na vybavenost obcí pro zájmovou činnost 
jejích občanů (např. dětské či fotbalové hřiště). 

12.7.4 PROPOJENOST PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD A ÚZEMNÍ HO PLÁNOVÁNÍ 

• V územních plánech obcí je nezbytné zajistit pro stavbu označení veřejně prospěšná 
stavba. 

12.7.5 USNESENÍ VLÁDY 

• Usnesením vlády je nezbytné stanovit Povodí Labe, státní podnik investorem, stanovit 
Zásady pro majetkoprávní vypořádání (případné vyvlastnění), rozhodnout 
o kompenzaci obcím dotčených výstavbou a vyčlenit ze státního rozpočtu finanční 
prostředky pro realizaci. 
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13 FINANČNÍ ANALÝZA 

Součástí zpracovávané studie proveditelnosti je i vypracování finanční analýzy za účelem 
zjištění orientačních nákladů na stavbu a porovnání finanční náročnosti jednotlivých variant. 

Přesnost a časová platnost předkládaných ekonomických parametrů je omezena a to jak 
svými absolutními hodnotami odpovídající předkládanému stupni projektové dokumentace, tak 
vzhledem k datu zhotovení studie. Zatímco časovou validitu předkládaných investičních nákladů 
lze pomocí převodních indexů zohledňujících vývojový trend cen ve stavebním odvětví 
orientačně extrapolovat do prakticky libovolného časového období, je stanovená přesnost 
předkládaných hodnot jednoznačně limitována stupněm projektové dokumentace. Obecně lze 
konstatovat, že ve fázi studie proveditelnosti je přesnost ekonomických ukazatelů ± 50-60%. 
Předpokládá se, že v dalších stupních projektové dokumentace bude upřesněno jak technické, 
tak ekonomické řešení, čímž se docílí obecného zpřesnění předkládaných údajů. 

13.1 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH NAVRŽENÝCH  
VARIANT STAVBY   

Ekonomické vyhodnocení jednotlivých navržených variant stavby (A, B, C, D) bylo 
vypracováno s ohledem na: 
Přímé investi ční náklady na realizaci 
Do přímých investičních nákladů byly zahrnuty objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05.1, 
SO 07, SO 08. 

Přímé investiční náklady byly stanoveny s využitím zkušeností s výstavbou obdobných 
děl. Pro jednotlivé varianty byly orientačně vypočítány hlavní stavební objemy, které byly 
následně oceněny formou kumulativních položek. Hodnoty kumulativních položek byly 
stanoveny dle cenové soustavy URS v cenové úrovni 2015/II. Investiční náklady na zařízení 
staveniště byly stanoveny jako 3% celkových investičních nákladů stavebních objektů. 
 
Investi ční náklady na uskute čnění kompenza čních a sana čních opat ření 

Do investičních nákladů na uskutečnění kompenzačních a sanačních opatření byl zahrnut 
objekt SO 09. 

Odhad investičních nákladů na sanační a kompenzační opatření byl proveden na základě 
referenčních staveb odpovídajících svým rozsahem a charakterem požadovaným 
kompenzačním a sanačním opatřením. 
 
Náklady na vyvolané investice a dopln ění VH infrastruktury 

Do nákladů na vyvolané investice a doplnění VH struktury byly zahrnuty objekty SO 05.2, 
SO 06, SO 10, SO 11. 

Odhad nákladů na vyvolané investice a doplnění infrastruktury byl proveden na základě 
referenčních staveb se zohledněním rozsahu plánované stavby. 
 
Náklady na výkup pozemk ů, věcná b řemena, do časné zábory atd. 

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§1039), náleží vlastníkovi za omezení 
vlastnického práva nebo vyvlastnění plná náhrada odpovídající míře, v jaké byl jeho majetek 
těmito opatřeními dotčen. V případě plánovaného záměru se jedná zejména o:  

� kompenzace za trvalý zábor – nutný výkup pozemku 
Výkup pozemku je obvykle realizován za smluvní cenu. Tato cena odpovídá obvyklé 
(tržní) hodnotě pozemku, která je podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
(§2) definována jako cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně 
obdobného majetku, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

� kompenzace za zřízení věcného břemene (služebnost) 
Výše finanční kompenzace za dotčení pozemku zřízením věcného břemene je 
stanovena odhadem ceny daného věcného břemene (bere se jako snížení hodnoty 
pozemku). Na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (§16b) se cena 
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věcného břemene stanoví výnosovým způsobem na základě ročního užitku se 
zohledněním míry omezení služebností ve výši obvyklé ceny. Zde se jedná o cenu, 
která odpovídá možnému ročnímu nájemnému z dotčené části pozemku. 

� kompenzace za dočasný zábor pozemků – pronájem po dobu výstavby 
Pozemky pro dočasné užití stavbou se pronajímají za smluvní cenu. Tato cena 
odpovídá tržní hodnotě za pronájem pozemku a odvíjí se od aktuálního stavu na trhu 
s pozemky v dané oblasti.  

Obecně je pro stanovení tržních hodnot nemovitostí (v tomto případě pozemků) nutné 
provést analýzu trhu s nemovitostmi v dané oblasti. V současné fázi projektu nebyla tato 
analýza prováděna a ceny potřebné na finanční kompenzace za výkup pozemků, dočasný 
pronájem a zřízení věcného břemene byly stanoveny na základě referenčních cen v minulosti 
provedených staveb, kde byly tyto kompenzace realizovány. 

 
Náklady na další stupn ě projektové p řípravy 
Odhad cenových nákladů na další stupně projektové dokumentace byl stanoven dle sazebníku 
UNIKA. V případě plánovaného záměru byly 2 možnosti stanovení těchto nákladů: 

� na základě investičních nákladů dílčích stavebních objektů 
Na základě investičních nákladů každého stavebního objektu byly dle sazebníku UNIKA 
stanoveny náklady na další stupně projektové přípravy. Výsledné celkové náklady pak 
byly součtem dílčích nákladů. 

� na základě investičních nákladů celé stavby 
V případě předkládaného záměru přesáhly celkové náklady na stavbu rozsah 
sazebníku UNIKA, bylo tedy nutné tuto položku získat následnou extrapolací 
dostupných údajů ze sazebníku UNIKA. 

Vzhledem k počátečnímu stupni projektu a předpokládaným nejistotám v dalších fázích 
zpracování byla výsledná hodnota investičních nákladů stanovena jako vyšší z těchto dvou 
hodnot (součet investičních nákladů stanovených na základě jednotlivých objektů). 
 
Odhad provozních náklad ů 

Předkládané provozní náklady byly stanoveny s využitím zkušeností s provozem vodních 
děl obdobné charakteristiky a rozsahu. 

Celkový přehled investičních nákladů je uveden v Tab. 61. 
 
Tab. 61 - Finanční analýza – souhrnný přehled nákladů 

Ekonomické 
vyhodnocení 

zemní sypaná 
hráz (var. A) 

klenbová 
betonová hráz 

(var. B) 

kamenitá 
zemní hráz 

(var. C) 

betonová tížná 
hráz (var. D) 

Přímé investiční 
náklady 5 895 066 416 2 929 843 807 4 771 452 575 6 728 570 510 
Investiční náklady na 
uskutečnění 
kompenzačních a 
sanačních opatření 936 650 000 936 650 000 936 650 000 936 650 000 
Náklady na vyvolané 
investice a doplnění 
VH infrastruktury 2 734 536 430 2 734 536 430 2 734 536 430 2 734 536 430 
Náklady na výkup 
pozemků, věcná 
břemena, dočasné 
zábory atd. 275 560 517 275 560 517 275 560 517 275 560 517 
Náklady na další 
stupně projektové 
přípravy 108 497 681 92 922 475 100 275 404 114 471 205 
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Ekonomické 
vyhodnocení 

zemní sypaná 
hráz (var. A) 

klenbová 
betonová hráz 

(var. B) 

kamenitá 
zemní hráz 

(var. C) 

betonová tížná 
hráz (var. D) 

Odhad provozních 
nákladů/rok 8 519 000 10 012 000 8 589 000 8 585 000 

Celkem 9 958 830 044  6 979 525 229 8 827 063 926 10 798 373 662 

13.2 SOUHRNNÝ PŘEHLED O MOŽNÝCH ZDROJÍCH FINANCOVÁNÍ 
PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY 

Záměr výstavby vodního díla Pěčín vznikl v souvislosti s přípravou vládního materiálu 
"Zahájení přípravy realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem 
nedostatku vody". Tento materiál je jedním z podkladů pro další rozhodování o přípravě 
a realizaci prioritních vodních nádrží, které mají potenciál zabezpečit funkci pokrytí potřeb 
obyvatelstva zásobováním pitnou vodou v povodí ohrožených výskytem sucha a nedostatkem 
vody. 

Vodní dílo Pěčín je jednou z lokalit hájených Generelem LAPV pro výstavbu vodní nádrže 
v době, kdy budou vyčerpány možnosti ostatních opatření k zajištění vodohospodářských 
služeb a kdy dopady klimatické změny nebudou řešitelné jinými prostředky pro jejich 
neproveditelnost nebo jejich neúměrné náklady. Z tohoto pohledu je tedy další příprava stavby 
VD Pěčín závislá na vládním rozhodnutí ohledně stanovení dlouhodobé strategie, kterou stát 
pomůže zajistit dostatek vody při předpokládané změně klimatu. V této souvislosti je právě 
jedině vláda České republiky, rozhodným orgánem, který může dále o přípravě a realizaci VD 
Pěčín rozhodovat. 

V souvislosti s výše uvedeným a na základě zkušeností s přípravou podobně velké stavby 
VD Nové Heřminovy (viz kapitola 11.2.2), je velmi pravděpodobně jediným možným zdrojem 
financování další přípravy záměru a následně i realizace stavby státní rozpočet ČR. V případě, 
že bude rozhodnuto o další přípravě výstavby vodního díla Pěčín usnesením vlády ČR, mělo by 
být jeho součástí popřípadě navazujícím usnesením rozhodnutí o zabezpečení finančních 
prostředků na přípravu a realizaci daného opatření vyčleněním předpokládané částky na 
realizaci ze státního rozpočtu. Z jakých zdrojů bude tato částka zajištěna (dotace EU) bude 
předmětem jednání na úrovni ministerstev ČR. 
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14 HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE  
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15 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ DALŠÍHO 
POSTUPU 

15.1 GLOBÁLNÍ IDEA P ŘEDKLÁDANÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Předkládaná studie byla zpracovaná na základě SoD uzavřené mezi Povodím Labe, státní 
podnik a společnosti „SHDP+VRV“, která je tvořena sdružením firem Sweco Hydroprojekt a.s. 
(dále SHDP) a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (dále VRV). Toto sdružení firem je 
zastoupeno společností Sweco Hydroprojekt a.s.  

 
Předkládaná studie představuje pilotní přípravnou aktivitu, jejímž cílem je komplexní 

přístup z nejrůznějších odbornostních náhledů ve věci návrhu vodního díla Pěčín na vodním 
toku Zdobnice. V rámci prověření „proveditelnosti“ daného záměru je kromě detailní rešerše 
dostupných podkladů včetně inženýrské činnosti, zpracován také ideový technický návrh 
a zejména pak definování zcela klíčových aspektů pro následný proces implementace záměru. 

 
VD Pěčín nepředstavuje dle svého pojmenování zcela nový záměr. Již od 80. let minulého 

století probíhala intenzivní inženýrská činnost stejnojmenného díla. Avšak lokalita profilu 
v předkládané studii je od historického umístěná cca 450 m proti proudu řeky Zdobnice v profilu 
daném „Generelem území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady 
využití těchto území“ ze září 2011. Nicméně společným znakem pro oba profily je uvažovaný 
shodný účel díla, jímž je centrální zásobování vody pro Hradecko-pardubické aglomerace. 
V případě předkládané studie proveditelnosti je definování účelu navrhovaného vodního díla 
vztaženo k dlouhodobému horizontu 50 – 100 let se zahrnutím předpokládaných negativních 
dopadů klimatické změny. 

15.2 ZHODNOCENÍ ZDŮVODNĚNÍ VÝSTAVBY VD PĚČÍN 

V rámci vypracování této kapitoly bylo nutné nejprve provést analýzu všech stupňů 
zpracované projektové dokumentace, provedených průzkumů, výstupů z předchozích 
projednání atd., které byly v minulosti zpracovány v souvislosti s výstavbou vodní nádrže Pěčín. 
Analýza shrnuje důležité kroky učiněné v rámci přípravy realizace VD Pěčín včetně odůvodnění 
toho, proč došlo k zastavení snah o jeho realizaci. Obsahem analýzy je rovněž stručné 
zmapování historického vývoje požadavků na funkci a účel nádrže. 

 
Při definování aktuálních požadavků na funkci a účel nádrže bylo vycházeno z dokumentu 

Generel LAPV. Pro obhajobu primární vodárenské funkce nádrže bylo nutné vykonat sběr dat 
a inženýrskou činnost pro zajištění podkladů pro následné stanovení výhledové potřeby vody 
v regionu východních Čech. Proto byli osloveni regionální provozovatelé vodohospodářské 
infrastruktury, byly osloveny příslušné orgány státní správy, bylo přihlédnuto k plánům rozvoje 
vodovodů a kanalizací Královehradeckého a Pardubického kraje a v neposlední řadě byla 
využita data z klimatického scénáře rSCEN2 (2071-2100). Na základě získaných výstupů byla 
provedena kalkulace potřeby vody ve výhledu k roku 2050 a byly stanoveny oblasti 
s výhledovým deficitem vodních zdrojů (zejména území v působnosti provozovatelů 
Královehradecká provozní, a.s. (- 258 l/s) a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (-135 l/s). 
Z výsledné hodnoty potřeby vody v deficitních oblastech vodárenského systému po roce 2050 
jasně vyplynulo, že bude v budoucnu nutné počítat s významným doplnění stávajících vodních 
zdrojů.  

 
Z analýzy aktuálních požadavků na funkci a účel nádrže zahrnujících využití vodárenské, 

akumulační, retenční a energetické vyplynulo, že nejen ve světle trendu klimatických změn, je 
jedinou akceptovatelnou variantou víceúčelová nádrž s dominantní úlohou zásobování pitnou 
vodou. Vedlejší funkcí je pak částečná ochrana před povodněmi transformací kulminačních 
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průtoků a zpomalením průchodu povodňové vlny oblastí oddálením doby kulminace, v případě 
vhodných manipulací lze hovořit o snížení stoletého průtoku na hodnoty odpovídající Q20~Q50, 
v případě dvacetileté povodňové vlny pak o úplné transformaci na neškodný odtok pod vodním 
dílem. Dalším vedlejším účelem nádrže je akumulační funkce ve vazbě na klimatickou změnu, 
která je zahrnuta částečně ve vodárenském účelu, který uvažuje ovlivnění hydrologického 
režimu klimatickým scénářem (rSCEN2). Plnění akumulační funkce je zároveň spojeno se 
zajištěním minimálních zůstatkových průtoků ve vazbě na hydroenergetické využití. Energetický 
účel využívající nemalý spád představuje nedílnou část výčtu předchozích. 

Závěrem lze shrnout, že aktuálním požadavkem na účel a funkci nádrže je primárně 
vodárenské využití (korespondující s požadavky Generelu LAPV), vedlejšími účely jsou 
akumulační funkce, protipovodňová funkce a energetické využití. 

15.3 VLIV STAVBY NA SOU ČASNÝ STAV ÚZEMÍ 

V rámci posouzení současného stavu byla provedena analýza dostupných podkladů 
geologických a hydrogeologických poměrů. Jedním z hlavních vstupních podkladů jsou 
převážně práce z dob přípravy VD Pěčín z druhé poloviny 20. století, z čehož logicky vyplývá 
určitá limitovanost použitelnosti. Nicméně pro účely studie proveditelnosti je zcela relevantní 
použití rešerše IG průzkumu. Jelikož se tehdejší IG průzkum věnoval profilu hráze, který se 
nachází níže na toku Zdobnice vůči v současnosti uvažovanému, lze vzhledem k charakteru 
geologického podloží typického střídáním fylitů a amfibolitů konstatovat a předběžně doporučit 
spíše tížné typy hrází, kterými jsou např. tížná betonová či ve vztahu k předpokládaným 
dostupným materiálům kamenitá sypaná hráz. Nicméně i přes tato zjevná doporučení nebyly 
ostatní typy hráze vyčleněny a bude až součástí navazujících stupňů projektové přípravy, resp. 
IG průzkumu provedeného v zájmové lokalitě jejich prověření. Součástí navazujícího IG 
průzkumu bude i částečná aktualizace údajů týkajících se možných zdrojů materiálů ve vazbě 
na potenciální výstavbu.  
 

V rámci průzkumu potenciálně dotčené fauny a flóry v zájmové lokalitě byl potvrzen zřejmý 
nesoulad záměru s prvky ochrany přírody, které jsou vymezeny platnou legislativou ČR. 
Vzhledem k tomu, že stavbou bude negativně zasažen typ stanoviště prioritní z hlediska 
evropského práva, bude možné záměr schválit jen postupem uvedeným dle § 45i odst. 10 
ZOPK. Povolovací procesy výstavby se neobejdou bez komplexu rozsáhlých opatření 
minimalizačního a kompenzačního charakteru na biologické složky přírody. Z tohoto důvodu by 
bylo vhodné od počátku stanovit, zda stavba bude povolena, tj. bude stanoven veřejný záměr 
(důvod týkající se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného 
významu pro životní prostředí). Následně by se měla s ohledem na délku projektové přípravy a 
povolovacích procesů zahájit tato činnost za souběžného vyhodnocování dalších alternativ pro 
řešení dopadů klimatické změny či jejich přehodnocování skutečné potřeby a to i s rizikem, že 
se projekt nakonec nezrealizuje. Cílem by měla být eliminace rizika, že stavba VD (tj. zásah do 
cenných ekosystémů) bude realizována bez skutečně podložené potřeby vody a tato potřeba 
nemá jiné vhodnější řešení. Při projekční přípravě záměru se předpokládá maximální 
spolupráce s AOPK ČR a SCHKO Orlické hory (zv. WIN – WIN strategie). Záměr se dotýká 
prakticky všech úrovní ochrany přírody, proto bude nezbytné závěry v dokumentaci SEA / EIA 
podložit podrobnými biologickými průzkumy a monitoringy se zaměřením na významné druhy 
(ZCHD a druhy z červených seznamů). 
 

Analýza aktuálních trendů změny klimatu byla provedena za úzké spolupráce s předními 
odborníky na tuto problematiku v České republice. Z analýzy Výzkumného ústavu 
vodohospodářského vyplynul výběr vhodného scénáře klimatické změny, jehož vliv byl 
promítnut do změn hydrologického režimu, což byl jeden z klíčových podkladů 
vodohospodářského řešení nádrže. Z vybraného scénáře (rSCEN2) vychází v referenčním 
období 2071–2100 pokles průměrného ročního průtoku 19 % oproti období 1975–2010. Dále 
z něj pro stejné referenční období vychází pokles srážek v letních a podzimních měsících, 
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v zimních naopak nárůst. V ročním průměru se jedná o 5% pokles. V případě teploty je pro toto 
referenční období pozorován nárůst v průběhu celého roku, konkrétně v případě průměrné roční 
teploty činí nárůst 20 %. 
 

Hydrologická data získaná od ČHMÚ vycházejí z měření, které je relativně blízko 
zájmového profilu a přesnost dat tak spadá do třídy II. Tyto podklady zahrnovaly m-denní 
průtoky, N-leté průtoky, teoretickou povodňovou vlnu s opakováním 100 let a 40letou řadu 
průměrných denních průtoků. Z těchto podkladů byly jednak odvozeny extrémní průtoky Q1000 
a Q10 000, návrhová a kontrolní teoretická povodňová vlna (kulminační průtoky Q1000 a Q10 000). 
Získaná 40letá řada průtoků byla modifikována scénářem klimatické změny rSCEN2 a z ní 
následně odvozena 500letá syntetická řada průměrných měsíčních průtoků nutná pro 
vodohospodářské řešení nádrže. Pro stanovení některých hydrologických dat lze 
v následujících fázích projektové dokumentace nechat vypracovat separátní studie (např. pro 
stanovení průběhu a objemu kontrolní teoretické povodňové vlny), avšak neočekává se 
významná diference vůči hodnotám hydrologických podkladů odvozených v rámci této studie 
proveditelnosti. 

15.4 HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ POM ĚRY 

Rozmístění veškeré zástavby v povodí Zdobnice je převážně rozptýlené. Nejvíce se 
objekty koncentrují ve střední části povodí přímo podél hlavního přítoku do nádrže. Objekt 
přehradní nádrže je situován na rozhraní správního území obce Liberk, města Rokytnice 
v Orlických horách a obce Zdobnice. Zátopa nádrže neprochází žádnou obcí či městem. V údolí 
je situováno pouze několik osamocených bytových a rekreačních jednotek zejména na 
severním okraji lokality na konci předpokládaného vzdutí nádrže (osada patřící k místní části 
Souvlastní ve správním území obce Zdobnice). Celkem se jedná o dotčení 25 objektů různého 
typu. 

 
Z pohledu ekonomického využití současného území v povodí nádrže, hraje významnou roli 

situování lokality v podhůří Orlických. Povodí nádrže tvoří ze 76 % celkové rozlohy lesní půda 
se stromy. Lesy jsou zastoupeny převážně kategorií les hospodářský. Přibližně 23 % plochy 
povodí zaujímají zemědělské pozemky, kde dominantní roli přebírají louky a pastviny. 
Zemědělské pozemky jsou obhospodařovány z více jak 60 % dle zásad tzv. ekologického 
zemědělství. 

Zbývající 1% plochy povodí náleží budovám, areálům účelové zástavby, zahradám 
a vodním plochám. Vzhledem k charakteru horského prostředí se v území prakticky nevyskytuje 
žádná průmyslová výroba, pomineme-li MVE a truhlárnu s pilou. Jsou zde situovány tři 
zemědělské areály, jedno větší lyžařské středisko a několik menších sjezdovek ve vazbě na 
ubytovací kapacity území (celkem 552 lůžek). 

Z výše uvedeného výčtu lze konstatovat, že současné ekonomické využití území spočívá 
zejména v lesním a zemědělském hospodářství a turismu. Z pohledu podnětů k dalším fázím 
přípravy záměru je třeba zabývat se přechodem nevhodného konvenčního zemědělství na 
ekologické tam, kde tomu tak ještě není a stanovením zásad pro rozvoj turismu v území 
z pohledu budoucího zajištění ochrany jakosti vod. 

 
Rozsahem zátopy vodního díla bude dotčena místní dopravní infrastruktura - silniční síť. 

Jedná se o následující komunikace: silnice II/310, silnice II/318, silnice III/31011, silnice 
III/31012, místní komunikace Popelov a s tím spojené dva mostní objekty. Koncepce 
technického řešení vodního díla uvažuje adekvátní a kvalitní náhradu komunikací pro 
zachování bezproblémové prostupnosti území. Toto bez nutnosti ekonomicky náročných 
opatření v podobě přemostění apod. 
 

Z hlediska dotčení inženýrských sítí je v územním střetu s objektem přehradní nádrže 
vedení energetické soustavy (nadzemní vedení VN, podzemní i nadzemní vedení NN), sít 
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telekomunikací a síť veřejného osvětlení. Všechny kolize vedení mají lokální charakter 
a nepředstavují technicky ani ekonomicky významnou náročnost pro realizaci vodního díla. 
 
V zájmové území objektu přehradní nádrže Pěčín se nenachází žádné kulturní ani historické 
památky či památná místa. Lokalita se přímo nenachází v žádném vymezeném archeologickém 
území. 
 

Z výsledků podrobné analýzy vodohospodářské infrastruktury v definovaném zájmovém 
území v rámci Královéhradeckého a Pardubického kraje je patrné, že při aktuální kapacitě 
hlavních vodních zdrojů 1675 l/s (povrchové zdroje 425 l/s, podzemní zdroje 1250 l/s) je 
bezproblémově pokryta aktuální potřeba vody v území Qd = 1209 l/s. V území je tak v současné 
době celkový přebytek vodních zdrojů 466 l/s. Odhlédneme-li od vlivu prognóz klimatických 
změn a stejně tak možností jakýchkoliv jiných ohrožení množství a jakosti vodních zdrojů 
v následujících letech, lze zároveň konstatovat, že dnešní kapacita zdrojů pitné vody může 
pokrýt i její celkovou potřebu v roce 2050 (Qd = 1334 l/s, přebytek 341 l/s). Prognóza ovlivnění 
hydrologického režimu vod klimatickou změnou a současné ohrožení některých vodních zdrojů 
(Litá, Bědovice, Nemošice, Oplatil), je však natolik alarmující, že takto uvažovat nelze. Samotní 
provozovatelé vodohospodářské infrastruktury se právě z těchto důvodů sami přihlásili 
k potřebě alternativního vodního zdroje, který by mohli využít pro částečné doplnění stávajících 
zdrojů (požadavek 254 l/s již v roce 2025), nebo přímo k náhradě vlastních zdrojů v případě 
havárie nebo sucha (požadavek 842 l/s již v roce 2025), 

Na základě jednání s provozovateli vodárenského systému v území bylo dále zjištěno, že 
zapojení vodního díla Pěčín do systému bude možné po vybudování vodovodního přivaděče, 
jež umožní propojení vodního zdroje s vodárenskou soustavou východní Čechy a nové 
odpovídající úpravny vod. Na trase přivaděče lze dále využít, popřípadě rozšířit navazující 
vodárenské objekty. 

15.5 PROGONÓZA JAKOSTI VODY 

V době přípravy studie proveditelnosti a následně i během jejího zpracování probíhal 
v uvažované zátopě vodní díla Pěčín odběr vzorků jakosti vod říčky Zdobnice, jejich následné 
analýzy a srovnání s historickými záznamy. Měřením bylo potvrzeno, že voda ve Zdobnici je 
stále velmi kvalitní a v některých parametrech došlo oproti posledním měřením z 80. let 
k výraznému zlepšení. Třída upravitelnosti vody byla u většiny parametrů vyhodnocena jako A1, 
u chemické spotřeby kyslíku manganistanem A2 a u huminových látek a bakterií A3. Z pohledu 
monitoringu jakosti vod je nutné v tomto dále pokračovat z důvodu potvrzení a zpřesnění 
stávajících výsledků a zaměřit se na případné potenciální zdroje znečištění a residuální 
historickou zátěž. 

 
Z hlediska prognózy změn jakosti vody v nádrži je nutné zaměřit se v dalších fázích 

projektové přípravy na konkrétní sanační opatření v povodí, návrh dostatečné asanace budoucí 
zátopy a dále odpovídající návrh úpravy vody. Sanační opatření v povodí nádrže budou 
zahrnovat likvidaci odpadních vod odvedením jejich maximálního množství mimo dané povodí 
a přechod konvenčního zemědělství na ekologické na pozemcích, kde tomu tak ještě není. 
Bude nutné věnovat zvýšenou pozornost vlivu hospodářských zvířat. Uvedená opatření budou 
doplněna vymezením ochranných pásem vodního zdroje. 

 
Na toku Zdobnice i Říčky proběhl ichtyologický průzkum. Obě říčky jsou v současnosti 

proudné, migračně prostupné, pstruhového charakteru s hlavním zastoupením pstruha 
obecného potočního. Vzhledem k tomu, že oba toky mají podobný charakter a stále zde zbývá 
dostatek prostoru v rámci zbylé části Zdobnice a na toku Říčka, všechny druhy ryb mohou takto 
nalézt vhodná trdliště a útočiště ve zbytku toku mimo plochu budoucí nádrže, není nutné 
budovat obtok nádrže jako kompenzační opatření za účelem migrační průchodnosti vodního 
díla. Přihlédneme-li k charakteru managementu vodní nádrže s výškou hráze 70 m a stejně tak 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  205 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

k charakteru sevřeného údolního profilu Zdobnice, je jakákoliv alternativa migračního 
zprostupnění díla technicky nerealizovatelná. 

 
Na základě posouzení splaveninového režimu v povodí budoucí nádrže, předpokládaného 

dělení prostoru nádrže a primární vodárenské funkce vodního díla je doporučeno se v dalších 
fázích projektové přípravy zabývat možností umístění předzdrže, s cílem zachycení 
maximálního množství splavenin ať za běžného hydrologického roku, tak při povodních. Pro 
tento úkol je doporučeno v místě navrhované zátopy umístit monitorovací zařízení pro zjištění 
reálného chodu splavenin v toku.  

15.6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Na základě dostupných podkladů bylo zpracováno ideové technické řešení hlavních 
stavebních objektů. V případě návrhu stavebního objektu hráze bylo toto ideové řešení 
provedeno variantně a to celkem pro čtyři (4) rozdílné typy hrázové tělesa. Základním 
elementem technického řešení je však provedené vodohospodářské řešení nádrže. Základním 
vstupním podkladem byly hydrologické podklady s nezbytnou následnou intepretací, analýza 
scénářů klimatické změny, morfologie údolí v zájmové oblasti a pochopitelně očekávatelné 
požadavky správců VH infrastruktury na pozadí předpokládaného rozvoje regionu a klimatické 
změny.  

 
Vlastní vodohospodářské řešení bylo zpracováno v souladu s uvažovanými parametry 

vodního díla, uváděných v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod 
a základních zásad využití těchto území, který popisuje tento chráněný profil celkovým 
objemem ve výši 17,1 mil. m3). Na základě VH řešení lze v rámci formulace závěrů konstatovat, 
že při velikosti zásobního prostoru nádrže představující cca 79% z celkového objemu lze docílit 
odběru ve výši 0,42 m3/s při požadované zabezpečenosti nad 98,5 %. Z hlediska ochrany před 
povodněmi bude navrhované dílu plnit i funkci retenční, přičemž v uvažovaném retenčním 
prostoru lze docílit snížení kulminačního průtoku s četností výskytu Q100 o 40%. V případě 
průchodu povodně nižší Q20 pak dochází k transformaci povodňové vlny s odtokem nižším než 
je neškodný odtok v korytě pod vodním dílem. Nezastupitelným pozitivním efektem z hlediska 
vodohospodářského je plnění funkce nadlepšování průtokových poměru pod vodním dílem 
v málovodném období, kdy v souladu s připravovanou revizí metodiky stanovování minimálního 
zůstatkového průtoku bude dle příslušného období v roce navyšován průtok ve Zdobnici na 
0,208, resp. na 0,260 m3/s. 

Zatímco dosažitelný odběr pro vodárenské účely pro parametry nádrže dle LAPV 
představuje poměrně těsnou korelaci s očekávatelnými odběry dle získaných stanovisek 
provozovatelů VH infrastruktury v daném regionu, bylo ve vztahu k VH řešení prověřeno 
variantní řešení s celkovým objemem nádrže 26,7 mil. m3. Tento údaj v podstatě navazuje na 
dříve uvažované parametry vodního díla dle Směrného vodohospodářského plánu 
s navazujícím Vodohospodářským sborníkem SVP, resp. na parametry, které byly v rámci 
formulace LAPV poměrně dlouho uvažovány. Na základě VH řešení lze konstatovat, že zvýšení 
celkového objemu o 9,6 mil. m3, představuje navýšení zásobního prostoru o cca 60 %, což ve 
svém důsledku poskytuje při požadované zabezpečenosti odebírat maximálně 0,47 m3/s. 

 
Ve vztahu k návrhu hlavního stavebního objektu, jímž je hráz vodního díla včetně 

funkčních objektů, byly celkem prověřeny 4 základní technické přístupy. Z prověřených typů 
hráze bylo provedenou posouzení pro zemní sypanou hráz, kamenitou sypanou hráz, 
betonovou tížnou a betonovou klenbovou. Výsledné doporučení vhodnosti příslušného 
technického uspořádání bude však možno zodpovědně stanovit až na základě výstupů 
navazujících projektových příprav, zejména pak na základě IG průzkumu provedeném přímo 
v zájmové lokalitě.  

Nicméně doplnění informací geologických podmínek přímo v daném profilu plánované 
hráze představuje pouze jednu skupinu podkladů v procesu volby typu hráze. Dále bude mimo 
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jiné nutno zohlednit hledisko ekonomické, které je do jisté míry také ovlivněno IG průzkumem, 
provozní a estetické ve vztahu k vlivu na krajinný ráz.  

 
Nedílnou součástí technického návrhu je ideové řešení navazujících konstrukcí VH 

infrastruktury, což se primárně týká návrhu trasy přívodního vodovodu z VD Pěčín a úpravny 
vody s následným rozvodem vody do spotřebišť. Návrh úpravny vody byl proveden dle aktuálně 
prováděného monitoringu kvality vody ve vodním toku.  

Samostatnými činnostmi, které v rámci technického řešení navrhovaného díla bude nutno 
provést v předstihu před vlastní realizaci VD Pěčín, jsou opatření v rámci kompenzačních 
opatření, přeložek komunikací a opatřeních v obcích v povodí nad vodním dílem, které lze 
souhrnně popsat jako opatření na dovybudování infrastruktury inženýrských činností, zejména 
vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod apod.  

 
Z hlediska komplexního náhledu na navrhovaná opatření spojených s plánovou realizací 

vodárenského zdroje pro aglomeraci královehradeckého a pardubického kraje byla 
vypracována videoanimace, která poskytuje přehledný náhled na celkový přístup při realizaci 
tohoto díla. 

15.7 SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY 

Povodí nádrže zasahuje do správních území celkem 5 obcí. (obce Říčky v Orlických 
horách, Zdobnice, Deštné v Orlických horách, Liberk a město Rokytnice v Orlických horách). 

 
V ploše maximální zátopy bude dotčeno 25 objektů. Jedná se o 13 objektů pro bydlení 

(rekreaci) a dalších 12 objektů typu zemědělská stavba, stodola, garáž, zahradní domek, kůlna. 
Do vzdálenosti 100 m od maximální hladiny se nachází dalších 7 objektů pro bydlení / rekreaci.  

 
Lze předpokládat, že realizace vodního díla Pěčín bude mít kromě konkrétních dopadů 

v podobě nutnosti odstranění několika objektů v zátopě i další vlivy a to nejen na samotné 
území nádrže vodního díla. Jedná se zde o vlivy na ekonomiku oblasti. Vzhledem k charakteru 
a funkcím nádrže lze však předjímat, že budou vždy převažovat spíše přínosy záměru. 

 
Příznivé socioekonomické dopady realizace vodního díla se mohou projevit už v rámci 

přípravy stavby zvýšením pracovních příležitostí pro firmy a fyzické osoby v oblasti, Samotná 
výstavba vodního díla může do zájmové oblasti přinést potřebnou veřejnou finanční podporu se 
zaměřením na dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu v povodí nádrže, Z hlediska 
předpokládaných funkcí vodního díla jsou zde jasně definované přínosy z pohledu 
protipovodňové funkce (zvyšování bezpečnosti a ochrany majetku, snížení povodňových škod), 
z hlediska vodárenské funkce (zajištění podmínek pro zásobování pitnou a užitkovou vodou pro 
domácnosti a sektor průmyslu, zemědělství a ostatních služeb), z hlediska akumulační funkce 
(stabilizace vodohospodářských poměrů), z hlediska energetické funkce (energie pro blízké 
okolí). V neposlední řadě může dojít po realizaci vodního díla jako takového ke zvýšení 
atraktivity území z hlediska cestovního ruchu s přínosem pro všechny podnikatelské subjekty 
v okolí. 

 
Na druhé straně je však nutné zmínit také možnosti negativních vlivů výstavby vodního 

díla. Kromě výše uvedené nutnosti likvidace osídlení v zátopě se jedná zejména o omezení 
způsobu využití a hospodaření na pozemcích v rámci ochranných pásem vodní nádrže, dále 
regulaci odběrů z toku Zdobnice, zřejmý zásah do chráněných přírodních útvarů a patří sem 
i omezení využití vodního díla pro rekreaci a rybářství vzhledem k jeho převažující vodárenské 
funkci. 

 
Rekapitulace hlavních příznivých i negativních přímých dopadů realizace VD pro jednotlivé 

obce v povodí nádrže a na toku pod ní je následující: 
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• Obec Říčky v Orlických horách, Obec Deštné v Orlických horách 
o v rámci sanačních opatření bude financováno odkanalizování objektů 

nacházejících se v povodí VD Pěčín (objekty v okolí Anenských pramenů, 
Luisino údolí) 

• Obec Zdobnice, Liberk a město Rokytnice V Orlických horách 
o v rámci sanačních opatření bude financováno kompletní odkanalizování části 

obce nacházející se v povodí VD Pěčín (zahrnuje nové řešení umístění ČOV 
Zdobnice jejíž záměr v ÚPD koliduje s rozsahem zátopy VD) 

o budou financovány náklady na změny územně plánovací dokumentace 
v souvislosti s výstavbou VD Pěčín 

o budou financovány opravy dopravní infrastruktury a doplnění potřebné 
technické infrastruktury obce minimálně v území povodí VD Pěčín 

o finanční podpora zemědělských subjektů (přechod konvenčního zemědělství na 
ekologické a zajištění jeho dlouhodobého fungování) 

o zákazy a omezení činností v I. OPVZ (předběžně maximálně do vzdálenosti 
100 m od maximální hladiny) budou jako pozemkové újmy vlastníkům finančně 
kompenzovány 

o veškeré potřebné technické úpravy pozemků v pásmu II. OPVZ budou jako 
pozemkové újmy vlastníkům finančně kompenzovány 

• Obec Pěčín, Slatina nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí, město Vamberk 
o dojde ke snižování nároků na nákladná protipovodňová opatření, 
o dojde ke snížení možných povodňových škod a tím zvýšení bezpečnosti a 

ochrany majetku 
o dojde ke zvýšení cen nemovitostí v okolí vodního toku  
o bude financováno doplnění potřebné protipovodňové ochrany 
o dojde ke stabilizaci vodohospodářských poměrů na toku Zdobnice  

 
Pro realizaci plánované stavby včetně předběžného ochranného pásma I. stupně vodního 

zdroje bude nutný zábor území cca 275 ha pozemků, z čehož je přibližně 70 % ve vlastnictví 
státu (Povodí Labe, státní podnik, Lesy České republiky, s.p., Státní pozemkový úřad, 
Královehradecký kraj, obce, města) a přibližně 30 % ve vlastnictví fyzických a právnických osob. 

 
Na základě vodohospodářského řešení byly prověřovány 2 varianty pro kótu maximální 

hladiny v nádrži a to na úrovni 515 m n. m. a 525 m n. m.  
Pro porovnání těchto dvou variant z pohledu záboru pozemků lze říci, že k navýšení 

dochází pouze v případě objektu vodního díla a to o 30 ha (cca 19 %) a dále v případě 
předběžného rozsahu ochranného pásma I. stupně vodního zdroje o 4 ha (cca 5%).  

Při zvýšení úrovně maximální hladiny v nádrži z 515 m n. m. na 525 m n. m. (navýšení 
objemu o cca 9,6 mil m3) dojde k navýšení zabraných pozemků celkem přibližně o 12 %.  

Rozsah vlivu navýšení maximální hladiny v nádrži je patrný nejen na množství záborů, tedy 
pozemků, které bude nutno vykoupit pro realizaci díla, ale také na množství budov, které bude 
nutno odstranit. V případě budov, které se nacházejí na území budoucí zátopy, je to nárůst z 25 
na 28 objektů. Do tohoto počtu jsou zahrnuty veškeré objekty tedy jak objekty k bydlení, objekty 
k rekreaci, zemědělské objekty tak stavby technického vybavení. 
 

Odborná i laická veřejnost by měla být od počátku přípravy záměru pravdivě 
a vyčerpávajícím způsobem informována o postupu prací a jejich závěrech. Je důležité, aby 
byla veřejnost prvotně seznámena se základními body dlouhodobé strategie ČR k zajištění 
dostatku vody v oblastech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody při předpokládané 
změně klimatu a dále s fakty, které vedou k volbě tohoto adaptačního opatření a jeho 
upřednostnění před jinými alternativami. Na základě provedeného sociologického průzkumu, 
jehož cílem by mělo být zjištění nedostatků popř. nebezpečí, jenž vidí veřejnost v realizaci VD 
Pěčín, popřípadě potřeb dotčených obcí, je nutné zajistit v dotčené oblasti účinné nástroje 
propagace připravovaného projektu. Propagací je přednostně doporučena webová prezentace 
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projektu, lokální informační centrum a faktické informace v médiích podané odpovědnými 
osobami.  
 

Studie proveditelnosti byla ve svém konceptu představena kompetentním celostátním 
a regionálním orgánům státní správy, vlastníkům a provozovatelům vodohospodářské 
infrastruktury a správcům technické a dopravní infrastruktury s cílem zajistit předběžná 
stanoviska a případné podmínky k další projekční přípravě vodního díla. Ze strany celostátních 
subjektů na úrovni ministerstev byl vysloven souhlas MZE, na druhé straně byla vyslovena 
připomínka MŽP, že je nutné v další přípravě záměru postupovat dle schváleného obsahu 
Protokolu o pořízení Generelu LAPV, s čímž je spojené zvážení a vyhodnocení všech ostatních 
adaptačních opatření k řešení možného dopadu klimatické změny. Zástupci dotčených orgánů 
ochrany přírody a krajiny rekapitulují platné legislativní postupy a z toho plynoucí požadavky na 
další projekční přípravu. Výjimkou je AOPK ČR, která nad rámec legislativních postupů 
a dalších nutných hodnocení a analýz zdůrazňuje zásadní rozpor se zájmy chráněnými 
zákonem a ve stejném duchu jako MŽP nutnost vyhodnocení, zda výstavba vodní nádrže Pěčín 
je jediným opatřením pro případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu 
a zda je toto opatření zároveň efektivní a tedy skutečně nutné. Jako příklad zde uvádí nutnost 
prověření možné infiltrace podzemních vod v oblasti Královéhradeckého kraje. Dotčené obce 
Liberk a Zdobnice se záměrem nesouhlasí a zdůrazňují nedostatek informací o záměru a jeho 
vlivu na jejich správní území. Stejně jako dotčené město Rokytnice v Orlických horách požadují 
předložení kompletní studie proveditelnosti. Provozovatelé vodohospodářské infrastruktury 
v zájmovém území se záměrem souhlasí a z hlediska nutnosti alternativního zdroje pro 
zásobování regionu východní Čechy pitnou vodou, záměr plně podporují. Na základě výše 
uvedeného výčtu hlavních stanovisek oslovených subjektů je doporučeno seznámit všechny 
dotčené subjekty s kompletními závěry studie proveditelnosti a následně spojit další projekční 
přípravu záměru s vyhodnocením ostatních adaptačních opatření k řešení možného dopadu 
klimatické změny se závěrečným srovnáním v oponentní studii k předkládanému záměru 
VD Pěčín. 

15.8 LEGISLATIVNÍ ROZBOR 

Základním předpokladem pro další projektovou přípravu a v konci realizaci stavby je 
usnesení vlády ČR o potřebě záměru VD Pěčín. Tento by měl být na základě srovnání s jinými 
alternativami vyhodnocen jako jediné technicky a ekonomicky vhodné adaptační opatření pro 
případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto 
letech) pro zajištění vodohospodářských služeb v deficitní oblasti Královéhradecka 
a Pardubicka (naplnění předpokladů obsahu Protokolu o pořízení Generelu území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území – Generel LAPV 
2011). Na základě vládního usnesení se bude dále pokračovat v rámci platné legislativy ČR 
postupnými schvalovacími procesy. Zásadní pro přípravu záměru bude zapracování záměru do 
územně plánovací dokumentace obcí jako veřejně prospěšné stavby, stanovení a zapracování 
kompenzací negativních vlivů na biologické složky přírody, kompenzací dotčeným obcím, 
stanovení zásad pro majetkoprávní vypořádání a zajištění finančních prostředků ze státního 
rozpočtu pro přípravu a realizaci stavby. Toto budou klíčové body v rámci hlavních procesů 
SEA, EIA a územního řízení stavby VD Pěčín. 

15.9 FINANČNÍ ANALÝZA 

Zjištění orientačních nákladů na vybudování jednotlivých variant přehrady podle typu 
přehradního tělesa bylo vypracováno s ohledem na přímé investiční náklady na realizaci 
jednotlivých stavebních objektů; investiční náklady na uskutečnění kompenzačních a sanačních 
opatření; náklady na vyvolané investice a doplnění VH infrastruktury; náklady na výkup 
pozemků, věcná břemena, dočasné zábory atp.; náklady na další stupně projektové 
dokumentace a konečně pak odhad provozních nákladů. Pro stanovení investičních nákladů 
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byly využity zkušenosti s výstavbou obdobných vodních děl. Stanovení hodnot kumulativních 
položek bylo provedeno dle cenové soustavy URS v cenové úrovni 2015/II. Důležité je však 
podotknout, že ve fázi studie proveditelnosti se přesnost ekonomických ukazatelů bere 
s přesností ±50–60 %. V dalších stupních projektové dokumentace bude podrobněji řešeno 
technické řešení, čímž dojde ke zpřesnění řešení ekonomického.  
 

Současná problematika financování je řešena v kapitole13.2. Je velmi pravděpodobné, že 
jediným možným zdrojem financování další přípravy záměru a následně i realizace stavby bude 
státní rozpočet ČR. 

 
Celkové investiční náklady oscilují mezi 6,978 a 10,798 miliardy Kč (dle URS 2015/II), kde 

se nejlevnější jeví varianta klenbové betonové hráze, dražším řešením je zemní kamenitá 
a sypaná hráz, nejdražší pak betonová tížná. Přímé investiční náklady oscilují mezi 2,930 
a 6,729 mld. Kč, náklady na výkup pozemků, věcná břemena, dočasné zábory atd. se pohybují 
okolo 276 milionů Kč. Významnou položkou celkových investičních nákladů jsou pak náklady na 
vyvolané investice a doplnění VH infrastruktury, které odpovídají asi 2,735 mld. Kč. Celkové 
investiční náklady prezentuje přehledná tabulka prezentovaná níže. 
 
Tab. 62 - Finanční analýza – souhrnný přehled nákladů (v Kč dle URS 2015/II) 

Ekonomické vyhodnocení 
zemní 

sypaná hráz 
(var. A) 

klenbová 
betonová 

hráz (var. B) 

kamenitá 
zemní hráz 

(var. C) 

betonová tížná 
hráz (var. D) 

Přímé investiční náklady 5 895 066 416 2 929 843 807 4 771 452 575 6 728 570 510 

Investiční náklady na 
uskutečnění kompenzačních 
a sanačních opatření 

936 650 000 936 650 000 936 650 000 936 650 000 

Náklady na vyvolané 
investice a doplnění VH 
infrastruktury 

2 734 536 430 2 734 536 430 2 734 536 430 2 734 536 430 

Náklady na výkup pozemků, 
věcná břemena, dočasné 
zábory atd. 

275 560 517 275 560 517 275 560 517 275 560 517 

Náklady na další stupně 
projektové přípravy 

108 497 681 92 922 475 100 275 404 114 471 205 

Odhad provozních 
nákladů/rok 

8 519 000 10 012 000 8 589 000 8 585 000 

Celkem 9 958 830 044  6 979 525 229 8 827 063 926 10 798 373 662 

15.10 HARMONOGRAM 

Vypracovaný harmonogram definuje navazující kroky projektové přípravy a realizace 
záměru a stanovuje jejich předpokládaný časový rámec. Definice dílčích termínu byla 
provedena na základě údajů o zákonných lhůtách pro jednotlivé správní řízení a úkony, na 
základě odborných odhadů a na základě zkušeností s projektovou přípravou obdobných 
projektů. Základní rozsah činností v rámci přípravy a realizace záměru vychází ze stávající 
legislativy. Tento rozsah je rozšířen o konkrétní činnosti, vycházející z charakteru prověřované 
stavby, které bude nutné učinit v rámci předprojektové a projektové přípravy.  

 
Za klíčové momenty celého procesu přípravy záměru lze považovat všechna řízení, kdy 

mohou do procesu vstupovat obce, veřejnost, a další celostátní a regionální subjekty, to jsou 
zejména: 

• Proces SEA 



  
Zdobnice, Pěčín  výstavba přehradní nádrže       A   Technická zpráva

      FS

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  210 (213)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5109 01 01 VERZE: c
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 010359/15/1 REVIZE: 1

 

• Proces EIA 
• Územní řízení 

 
Za velmi důležitý krok lze dále považovat vymezení záměru jako územní rezervy v ÚPD 

dotčených obcí a jeho označení jako „veřejně prospěšné stavby v rámci ÚPD. V rámci shrnutí 
poznatků k zpracovanému harmonogramu je nutné blíže popsat tyto kroky: 
 
Aktualizace vstupní podkladové analýzy 

Jako další ucelený krok předprojektové přípravy záměru navazující na předkládanou studii 
proveditelnosti a její projednání se doporučuje provést „Aktualizaci vstupní podkladové 
analýzy“. Tato aktualizace prvotně zpracovaných podkladů bude sloužit k upřesnění: 
 

• technického řešení jednotlivých stavebních objektů 
• technického řešení zásobování spotřebiště 
• varianty typu hráze (zúžení okruhu zpracovávaných variant) 
• dopravního řešení přeložek komunikací 
• vlivů výstavby na životní prostředí 
• investičních a provozních nákladů stavby včetně určení možných zdrojů financování 

záměru 
• socio-ekonomických dopadů realizace záměru včetně stanovení zásad a přípravy 

podkladů pro majetkoprávní vypořádání 
• vstupních podkladů – hydrologie, geologie, jakost vody atd. 

 
Tato studie bude provedena na základě doplněných nebo aktualizovaných vstupních 

podkladů a budou do ní zapracovány připomínky a náměty dotčených subjektů vycházející jak z 
předchozího projednání, tak z projednání prováděného v průběhu zpracování Aktualizace 
studie proveditelnosti. Cílem tohoto kroku předprojektové přípravy je vytvořit dokument, který 
bude možné prosadit na úrovni Ministerstev zemědělství a životního prostředí a následně ve 
vládě ČR. 
 
Oponentní studie –  Studie možných adapta čních opat ření pro snižování dopad ů 
klimatické zm ěny na hydrologickou bilanci v regionu východních Čech 

V rámci této studie budou navrženy možné alternativy adaptačních opatření pro snižování 
dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v regionu východních Čech. Na základě této 
studie bude zhodnocena proveditelnost záměru výstavby VD Pěčín v porovnání s dalšími 
alternativami adaptačních opatření k zajištění vodohospodářských služeb v podmínkách 
předpokládané klimatické v dlouhodobém horizontu 50-100 let. Cílem této studie je dát jasný 
podklad pro rozhodování o dalším pokračování přípravy záměru výstavby VD Pěčín. 
 
Usnesení vlády 

Usnesením vlády má stanovit Povodí Labe, státní podnik investorem, stanovit Zásady pro 
majetkoprávní vypořádání (případné vyvlastnění), rozhodnout o kompenzaci obcím dotčených 
výstavbou a vyčlenit ze státního rozpočtu finanční prostředky pro realizaci. 
 
Územní studie VD P ěčín 

Tato studie bude zpracována na podkladě studie proveditelnosti a bude zpracovávat 
územní dopady realizace záměru na stávající území. Bude sloužit jako koncepce pro 
zpracování SEA. Cílem této dokumentace je začlenění záměru výstavby VD Pěčín do územně 
plánovacích dokumentací jako veřejně prospěšné stavby. 
 
Majetkoprávní vypo řádání 

Na základě zkušeností získaných v průběhu přípravy VD Heřminovy je doporučené provést 
majetkoprávní v předstihu zahájením územního a stavebního řízení. Zjednoduší se tak doložení 
vlastnických vztahů pro řízení podle stavebního zákona a dále odpadne možnost, že by se 
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některý z možných účastníků řízení odvolal proti vydaným a ještě nepravomocným 
rozhodnutím. V případě nutnosti řešení majetkoprávního vypořádání vyvlastňovacím řízením je 
nutné tento proces sladit se současnou legislativou. Vyvlastnitel je povinen zahájit 
uskutečňování účelu vyvlastnění v lhůtě do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. 

 
Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Oproti obvyklé praxi je vhodné zahájit zpracování dokumentace DUR až po dokončení 
zpracování Aktualizované studie proveditelnosti a ustálení variantního řešení technického 
návrhu jednotlivých stavebních objektů. Studii proveditelnosti bude proto nutné zpracovat 
v dostatečné míře přesnosti bez potřeby přebírat technické řešení z dokumentace DUR. 

 
Členění stavby na stavební celky  

V rámci harmonogramu je stavba rozdělena na část VD a Vodovod. Část VD obsahuje 
vlastní vodní dílo, přeložky komunikací, sanační opatření a kompenzační opatření. Část 
Vodovod obsahuje vlastní vodovodní řady včetně objektů, ÚV Rychnov n/Kn, PK Kamenec, 
Kompenzační opatřená spojené s výstavbou vodovodu.  

Pro další postup přípravy projektu se doporučuje rozdělit záměr výstavby VD Pěčín na 
několik samostatných celků (souborů stavebních objektů), které bude možné řešit a projednávat 
odděleně. 

 
Tendrová a provád ěcí dokumentace 

V harmonogramu bylo uvedeno variantní řešení procesu zpracování tendrová a prováděcí 
dokumentace. Časový průběh jednotlivých varianty může mít vliv na termín zahájení realizace 
záměru. 

15.11 HLAVNÍ PARAMETRY ÚSP ĚCHU REALIZACE ZÁM ĚRU  

Fundamentální atributy úspěchu realizace záměru vycházejí z analýzy kritických bodů, 
které se mohou významnou měrou podílet na omezení nebo dokonce i úplném zmrazení 
procesu realizace investičního záměru, což by mohlo vést ke zbytečnému mrhání finančních 
prostředků, nemluvě o ostatních negativních dopadech. Klíčové atributy uvádí následující část 
textu. 
 
Legislativní a vládní podpora záměru realizace 
Úspěch v procesu realizace záměru spočívá především v legislativní a vládní podpoře 
zahrnující konkrétní kroky k nastavení legislativy a vyhlášení veřejného zájmu na výstavbě 
tohoto vodního díla. Včasné a správné kroky spolu s názorovým souzněním s realizací záměru 
eliminují nejistoty v dalších fázích procesu. 
 
Fauna a flóra 
Výstavba VD představuje velmi významný zásah do cenné lokality z hlediska fauny a flóry, a to 
nejen v souvislosti s vlastním vodním dílem, tj. tělesem hráze a územím zátopy, ale i s oblastí 
případných zdrojů materiálů. Úzká spolupráce s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody 
je jedním z klíčových kroků při hledání východisek minimalizace dopadu vlivu výstavby na 
životní prostředí. Touto kooperací je míněno nejen zapracování jejich požadavků, ale vzhledem 
k rozsáhlosti a významnosti záměru by bylo vhodné jejich začlenění do řešitelského týmu. 
Hledání společné shody či kompromisu při řešení environmentálních otázek představuje 
klíčovou roli pro následné úspěšné schválení záměru.  
 
IG průzkum 
Provedení IG průzkumu v profilu hráze upřesní technické řešení vodního díla. Pro prosazování 
záměru je nutné specifikovat podobu vodního díla, aby bylo možné záměr relevantním 
způsobem popsat a obhájit. S tím úzce souvisí i zdroje materiálů, jejich lokalita, kvalita 
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a kvantita, které také ovlivní výběr vhodného typu hráze. Je důležité si uvědomit, že výběr 
lokality zdrojů materiálů je úzce spjat s faunou a florou, které může být podřízen. 
 
Oponentní řešení problematiky zásobování vodou 
Součástí kroků je i zadání vypracování oponentní studie možnosti zásobování regionu pitnou 
vodou. Výsledkem této oponentní studie by mělo být posouzení možnosti existence naprosto 
odlišného způsobu řešení zásobování vodou ve světle očekávaných klimatických změn, které je 
navíc oproti tomuto záměru šetrnější k životnímu prostředí. 
 
Zajištění financování 
Důležitým předmětem je též otázka peněz jak v souvislosti s přípravnými pracemi, tj. projektové 
práce a průzkumy, tak ve vazbě na potenciální přímou realizaci vodního díla. 
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Investiční záměr je volnou přílohou předkládané studie proveditelnosti. 


