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Úvod
Koncepce hospodaření s vodou v obci Verušičky shrnuje vodohospodářskou problematiku na území
obce a nastiňuje další rozvoj obce v této oblasti. Koncepce vychází především z podrobného terénního
průzkumu, sběru dat a dostupných podkladů. Koncepce hospodaření s vodou na území obce
sumarizuje dosavadní podklady a rozpracovává zjištěné problematické oblasti. Koncepce je
přehledným dokumentem složeným z několika dílčích částí, obsahuje popisnou, analytickou a
návrhovou část. Část popisná charakterizuje zkoumané území. Následuje část analytická, která
sumarizuje poznatky z terénního výzkumu a z dostupných podkladů. Analytická část zahrnuje definici a
analýzu řešených problémů v obci na základě místního šetření a sumarizace dostupných podkladů.
Návrhová část definuje dílčí oblasti řešení zjištěných problematických oblastí a formou katalogových
listů rozpracovává jednotlivá opatření, která směřují ke zlepšení hospodaření s vodou na území obce.
V závěru dokumentu jsou doporučeny k řešení konkrétní situace a problémy. Celkově tato koncepce
slouží jako SWOT analýza studovaného území. Koncepce respektuje Plán dílčího povodí.
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1. Základní terminologie
V současné době je problematika sucha a nedostatku vody částečně řešena prostřednictvím programů
opatření v Plánech oblastí povodí, v rámci legislativních dokumentů však nejsou sucho a nedostatek
vody jednotně a jednoznačně definovány.
Přes značné nejistoty spojené s modelováním klimatu lze v průběhu 21. století očekávat
zintenzivnění výskytu extrémních jevů nepříznivých pro vodní režim krajiny a potřeby společnosti,
zejména četnější výskyt povodní, sucha a s ním spojeného nedostatku vody.
Téměř veškerá voda, která se na území České republiky vyskytuje, pochází z atmosférických
srážek. Poloha České republiky na rozhraní tří úmoří sebou tedy přináší nutnost šetrně hospodařit se
srážkovou vodou v krajině tak, aby byla využitelná pro všechna potřebná odvětví. Nešetrným
hospodařením v krajině, kdy byly odstraněny důležité krajinné prvky, napřímeny vodní toky a pozemky
sceleny do rozsáhlých půdních bloků, byl narušen přirozený vodní režim krajiny a podpořen rozvoj
degradace půdy.

1.1. Povodně
(§ 64, dle 254/2001 Sb. Vodní zákon)
(1) Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při
kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav,
kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat
nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku
srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami
nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může
vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní
povodeň).

(2) Začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího
stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý
stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové
aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň
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povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné
úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného
územního celku.
Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému
výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje
území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:
•

zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými
srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže
položených úseků větších toků

•

letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech
tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích

•

letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo
hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a
nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány
jako přívalové povodně (flash floods)

•

zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se
v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:
•

sesuvem půdy

•

ucpání průtočných profilů propustků a mostů

•

nahromaděním naplavenin v kritických místech

•

ledovými jevy, jinými jevy.
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1.2. Přívalové povodně
Přívalovými povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit
škody.
Přívalové povodně jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období
desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu
hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Škody tedy vznikají
nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody. Přívalové povodně se mohou vyskytnout
v ČR prakticky kdekoli, a to i mimo síť trvalých vodních toků.
Příčiny vzniku přívalových povodní
Nejčastější příčinou vzniku jsou intenzivní přívalové srážky, které jsou spojeny s výskytem silných
bouřek v letním období. Vznik bouřek a intenzivních srážek je spjat s konvekcí, tedy s výstupem
teplejšího vzduchu do vyšších vrstev atmosféry. Při tom dochází k jeho ochlazování a tím i ke
kondenzaci vodní páry, kterou obsahuje. Tak vznikají vodní kapky či ledové krystalky, které my vidíme
jako oblaka. Extrémní srážky mohou na našem území vypadnout kdekoliv. Na extrémnost těchto
událostí však mají vliv i další faktory, kterými jsou především charakter reliéfu a krajiny. Čím větší je
sklonitost území, tím rychleji voda stéká ze svahů do koryt malých vodních toků, v nichž rychle nastoupá
a získává svou kinetickou energii. Dalším faktorem je retenční schopnost krajiny, kdy v lese je velký
objem vody zadržen v korunách stromů v hrabance i mezi kořeny, na lukách a orné půdě, je objem
zadržené vody menší. Nejkritičtější jsou zpevněné povrchy, například asfaltové plochy v obcích a
městech. Velmi významným vlivem je také aktuální nasycenost krajiny z dříve spadlých srážek.
Možnosti predikce přívalových povodní
Možnosti předpovídání přívalových povodní jsou velmi omezené, a to vzhledem k prudké dynamice
vývoje konvekční oblačnosti, ze které pocházejí přívalové srážky. I když meteorologické podmínky pro
vznik silných přívalových srážek můžeme poměrně úspěšně předpovídat, přesnou lokalizaci výskytu,
trvání a intenzitu přívalových srážek a tím i konkrétní ohroženou lokalitu predikovat v podstatě nelze.
Historický výskyt přívalových povodní
V minulosti se vyskytly i přívalové povodně velkého plošného rozsahu zasahující území o
velikosti stovek až tisíců km2. Nejznámějším historickým případem je povodeň z května 1872 na dolní
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Berounce. Jelikož se přívalové povodně na našem území vyskytují prakticky každoročně ale velmi
regionálně, jsou zde uvedeny pouze příklady v posledních letech:
červenec 1998 – východní Čechy, červnu 2006 na horní Dyji, červen 2008 – Beskydy, červen 2009 –
středí Morava, Novojičínsko, podhůří Rychlebských hor a Jižní Čechy, srpen 2010 - přívalová povodeň
na Lužické Nise, Frýdlantsko, severní Čechy, červen 2012 – Rokycansko, červen 2013 západní Čechy,
Praha-Karlín, Šluknovský výběžek, střední Morava, červenec 2016 – Zlínský kraj, červenec 2017 –
Jihomoravský kraj, Orlickoústecko, květen 2018 - střední Čechy, červen 2018 – Ostravsko, Jihlavsko.
Hodnocení přívalových povodní
Vlastní metodický postup rozdělen do čtyř ucelených metodických kroků:
•

hodnocení přispívajících ploch včetně identifikace kritických bodů

•

simulační modely

•

posouzení ohrožení řešené lokality,

•

návrh opatření dle katalogu opatření
Metodou tzv. kritických bodů byla VÚV TGM, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které

může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na
základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného
povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy
(0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %).
V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly
zohledněny dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající
plochy (≥ 5,0 %).
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1.3. Pojmy užívané v souvislosti s přívalovými povodněmi
Dráhy soustředěného odtoku (DSO): místa, kde dochází ke zvýšenému povrchovému odtoku vody v
důsledku uspořádání terénu. Vytváří se tak odtokové dráhy a hrozí rýhová eroze zejména v údolnici
tedy v nejnižším podélném průřezu údolím.
Kritický bod (KB): průsečík linie DSO a hranice zastavěného území obce, který byl vyhodnocen jako
kritický (identifikováno zvýšené nebezpečí povodní z přívalových srážek).
Přispívající plocha: povodí, jehož koncový profil je tvořen příslušným KB. V praxi to znamená, že
povrchový odtok ze srážky, která dopadne na území přispívající plochy, doteče do profilu KB a pokračuje
dále do zastavěného území obce.
Povodňové prohlídky: povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda v dotčeném území nejsou závady,
které by mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně.
Na základě zjištění povodňové prohlídky je nutné vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v
záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových
poměrů.
V daném území je vždy nutné posoudit rizikovost na základě znalosti historie výskytu
povodňových jevů, znalosti místních morfologických podmínek a studia mapových podkladů a GIS
analýz. Dle výstupů určit nebezpečná místa a poté navrhnout možná řešení na ochranu obyvatelstva a
intravilánu.
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2. Popisná část
2.1. Vymezení zájmového území
Obec Verušičky se nachází v Karlovarském kraji severně od města Žlutice a jižně od vojenského újezdu
Hradiště. První zmínka o obci a místní tvrzi pochází z roku 1556. Tvrz byla později přestavěna na barokní
zámek.
Území obce se skládá z katastrálních území Albeřice u Hradiště, Budov, Hřivínov, Luka u
Verušiček, Týniště, Vahaneč, Verušičky, Záhoří u Verušiček. Obec je převážně tvořena lesními a trvalými
travními porosty.
Rozloha obce činí 2 478 ha. V obci bylo k 30. 6. 2021 dle ČSÚ evidováno 461 obyvatel.

Obr. 1 Katastrální území obce Verušičky
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2.2. Geomorfologické a geologické charakteristiky
Nadmořská výška na území obce Verušičky se pohybuje mezi 540 a 720 m n. m. Nejvyšší místa se
nachází na severovýchodě, ale i uprostřed katastru obce. Směrem k jihu se území svažuje a nejnižší
místa se nachází na jihovýchodě obce.

Obr. 2 Výškové poměry na území obce

Z hlediska sklonitosti lze většinu území zařadit ke kategorii roviny až mírných sklonů. Větší
sklonitosti se nachází uprostřed katastru kolem Verušického lesa a Záhořského lesa, kde hodnoty
přesahují i 25°.
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Obr. 3 Sklonitostní poměry na území obce

Geologicky je území obce členité, největší plochu pokrývají bazalty a analcimaty. V západní části
obce se nachází pás pararul. V blízkosti vodních toků v podloží najdeme hlíny, písky, štěrky.
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Obr. 4 Geologické poměry na území obce
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2.3. Pedologické charakteristiky
Nejrozšířenějším půdním typem na území obce Verušičky jsou kambizemě. Kambizemě se na území
obce vyskytují v mnoha varietách. Ostrůvkovitě se na území obce nachází například gleje či fluvizemě,
a to v blízkosti vodních toků. Kambizemě jsou nejrozšířenějším půdním typem na území České
republiky. Váží se na členité reliéfy, z hlediska zrnitosti jsou nejčastěji hlinité a jde o hluboké až velmi
hluboké půdy. Do vlastností jednotlivých variet se odráží vliv půdotvorného substrátu a nadmořské
výšky.

Obr. 5 Hlavní půdní jednotky na území obce
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2.4. Využití území (land use)
Území obce Verušičky tvoří 2 478 ha, z čehož nejvíce jsou zastoupeny trvalé travní porosty a to z 34,3 %
a dále orná půda téměř z 30 %. Hojně jsou zastoupeny též ostatní plochy (17,2 %) a lesní porosty
(14,2 %). Orná půda se nachází v návaznosti na zástavbu. Extravilán je tvořen mozaikou lesů, trvalých
travních porostů a vodních děl.

Využití ploch na území obce je součástí mapové přílohy dokumentu.

Tab. 1 Využití půdy v území obce dle ČSÚ

Využití území

Podíl [%]

Plocha [ha]

Orná půda

29,7

735

Zahrada

0,6

15

Sady

2,2

55

Trvalé travní porosty

34,3

849

Lesní porosty

14,2

353

Vodní plochy

1,2

30

Zastavěné plochy a nádvoří

0,7

17

Ostatní plochy

17,2

425

Celkem

100,0

2 478
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Obr. 6 Využití půdy dle KN na území obce
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2.5. Klimatické poměry
Území obce Verušičky náleží ke klimatické oblasti MT3 dle klimatické klasifikace Quitta (za období let
1961-2000). Okolí Malého Hlavákova již náleží k oblasti CH7. Oblast MT3 se vyznačuje mírným,
normálně dlouhým až delším jarem, krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým
létem, mírným, normálně dlouhým až delším podzimem a mírnou až mírně chladnou, suchou až mírně
suchou a normálně dlouhou zimou. Oblast CH7 se vyznačuje jarem dlouhým a mírně chladným, léto je
velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké. Podzimní období je dlouhé a mírné a zimní období
dlouhé, mírně vlhké s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Tab. 2 Charakteristiky klimatických oblastí MT3 a CH7

Charakteristika

MT3

CH7

20 - 30

10 - 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

120 - 140

120 - 140

Počet mrazových dnů

130 - 160

140 - 160

Počet ledových dnů

40 - 50

50 - 60

Průměrná teplota v lednu [°C]

-3 - (-4)

-3 - (-4)

Průměrná teplota v červenci [°C]

16 - 17

15 - 16

Průměrná teplota v dubnu [°C]

6-7

4-6

Průměrná teplota v říjnu [°C]

6-7

6-7

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

110 - 120

120 - 130

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 - 450

500 - 600

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

250 - 300

350 - 400

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 - 100

100 - 120

Počet zamračených dnů

120 - 150

150 - 160

40 - 50

40 - 50

Počet letních dnů

Počet jasných dnů
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2.6. Hydrologické poměry
Vodní toky na území obce Verušičky protékají převážně severojižním směrem. Malá Trasovka protéká
západní částí obce, Velká Trasovka protéká středem území, Albeřický potok se vlévá do Lochotínského
potoka, protékají východní částí obce a Lochotínský potok se vlévá do Velké Trasovky u místní části
Verušičky.
Na území obce mají vodní toky Malá Trasovka, Velká Trasovka stanovena záplavová území.
Záplavové území Malé Trasovky je stanoveno Magistrátem města Karlovy Vary v úseku ř.km 0,0 – 12,4.
Opatření nabylo účinnosti 15. 11. 2016. Záplavové území Velké Trasovky bylo stanoveno v úseku ř.km
0,0 – 13,862 KÚ Karlovarského kraje s účinností od 22. 11. 2014.
Na území obce se nachází mnoho vodních děl, zejména průtočných rybníků na Lochotínském
potoce, Velké Trasovce, Malé Trasovce a přítocích. V obci se nachází také návesní rybníky.

Obr. 7 Vodní toky na území obce
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2.7. Biogeografické poměry, ochrana přírody
Podle biogeografického členění území ČR dle Culka a kol., 2013 se obec nachází v
Doupovském bioregionu 1.13.
Bioregion se téměř shoduje s geomorfologickým celkem Doupovské hory, je tvořen širokým
rozpětím vegetačních stupňů. V charakteru bioty se projevuje srážkový stín Krušných hor, velkou část
zabírá vojenský výcvikový prostor s travinnato-křovinnými ladami. Bioregion leží z části v termofytiku
(okres 1. Doupovská pahorkatina) a v mezofytiku (okres 29. Doupovské vrchy). Potenciální vegetaci
tvoří teplomilné okraje, výše květnaté bučiny a další. Nejvíce jsou zastoupeny 3. a 4. vegetační stupeň.
Na území obce se nachází přírodní památka Týniště, kde je chráněna populace kuňky ohnivé,
čolka velkého a jejich biotopu. Stejná lokalita je pro ochranu kuňky ohnivé chráněna též jako evropsky
významná lokalita. Další evropsky významnou lokalitou jsou Mokřady u Těšetic, kde je chráněn
hnědásek chrastavcový a EVL Hřivínovské pastviny, kde je chráněn stejný druh. Další EVL je lokalita
Hradiště, kde jsou chráněny přirozené eutrofní vodní nádrže, polopřirozené suché trávníky a facie
křovin na vápnitých podložích, extenzivní sečené louky nížin a podhůří a další. Na území obce je
vymezena ptačí oblast Doupovské hory.
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2.8. Historické změny v krajině
Obec Verušičky lze zaznamenat na historických mapách. Ve II. vojenském mapování (Obr. 8)
je historický stav zaznamenán ve velké podrobnosti a lze rozeznat jednotlivé druhy využití pozemku,
komunikace, vodní plochy, vodní toky a velmi detailní intravilán se zákresem jednotlivých budov. Je
zřejmé rozsáhlejší zalesnění, než je tomu dnes. Patrná jsou také vodní díla zejména v extravilánu.
III. vojenské mapování (Obr. 9) je více schematizováno a více jsou zvýrazněny prvky vojenského
významu (výšky vrcholů, mokřady, mosty a komunikace apod.). Místní části a jejich propojení
komunikacemi odpovídá dnešnímu rozložení.

Obr. 8 Obec Verušičky dle II. vojenského mapování
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Obr. 9 Obec Verušičky dle III. vojenského mapování
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3. Analytická část
3.1. Terénní šetření
Terénní šetření proběhlo začátkem března 2022. S využitím mobilní aplikace Gisella byly
zdokumentovány vodní toky, vodní díla, intravilán i extravilán se zaměřením na odtokové poměry
v obci celkem v 53 lokalitách. Pořízeno bylo 85 fotografií. Před samotným terénním šetřením byla
provedena analýza dostupných dokumentů a analýza území z hlediska přívalových srážek, povrchového
odtoku, byl sestaven model odtokových procesů. Během terénního šetření byl zaznamenán aktuální
stav v krajině i intravilánu.

Obr. 10 Místa fotodokumentace na území obce Verušičky
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3.2. Popis kanalizace v obci
V obci Verušičky je vybudována jednotná a splašková kanalizace, která je zakončena mechanickobiologickou ČOV pro 180 – 200 EO (Q24 = 43,2 m3/den). Na kanalizační síť je napojena převážná většina
nemovitostí v obci. Celková délka kanalizační sítě je 1 715 m (DN 200 – 400).
Místní část Budov nemá vybudovanou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem
příkopů, splaškové odpadní vody jsou likvidovány v septicích s přepadem do terénu.
Místní část Hřivínov nemá vybudovanou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem
příkopů, splaškové odpadní vody jsou likvidovány v septicích s přepadem do terénu.
V místní části Luka je částečně vybudována dešťová kanalizace DN 300. Její délka činí 360 m,
dešťové vody jsou odváděny též povrchově systémem příkopů. Splaškové odpadní vody jsou
likvidovány v septicích s přepadem do terénu.
Místní část Týniště nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu, dešťové vody jsou
odváděny systémem příkopů, splaškové odpadní vody jsou likvidovány v septicích s přepadem do
terénu.
Místí část Vahaneč má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci v délce cca 230 m (DN 300).
Dešťové vody jsou též odváděny povrchově systémem příkopů mimo intravilán obce. Splaškové
odpadní vody jsou likvidovány v septicích s přepadem do terénu.
V místní části Záhoří jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů mimo intravilán. Splaškové
odpadní vody jsou likvidovány v septicích s přepadem do terénu (PRVaK, 2021).
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3.3. Popis zásobování vodou v obci
Místní část Verušičky má vybudovaný vodovod, který je ze 70 % spravován VaK Karlovy Vary a ze 30 %
soukromým vlastníkem. Voda je zajištěna z kombinované studny na území obce. Voda je čerpána přímo
do vodovodní sítě. Systém rozvodné vodovodní sítě je přímo napojen na čerpací stanici. Vodovod je
napojen na věžový vodojem Verušičky – Týniště. Celková délka vodovodní sítě je 812 m s 18 přípojkami.
Nouzové zásobování pitnou vodou při krizových situacích bude zajištěno cisternami ze zdroje
prameniště Valeč s doplněním balených vod.
Místní část Budov nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, zásobování vodou je řešeno
domovními studnami. Výhledově se předpokládá vybudování vodovodní sítě a její napojení na síť
Verušičky.
V místní části Hřivínov je zásobování vodou řešeno domovními studnami. Vzhledem k nízkému
počtu obyvatel se i nadále počítá se zásobováním z individuálních zdrojů.
Místní část Luka využívá obecní vodovod, je k němu připojeno cca 70 % obyvatel, ostatní
nemovitosti využívají zásobování z individuálních zdrojů. Zdrojem vodovodu je místní studna.
Parametry vodovodní sítě nejsou známy.
Místní část Týniště k zásobování vodou využívá individuálních zdrojů. Místní farma Týniště je
zásobována z věžového vodojemu Verušičky – Týniště.
Místní část Vahaneč k zásobování vodou využívá obecní vodovod, na který je napojeno cca 74 %
obyvatel. Ostatní nemovitosti využívají individuálních zdrojů. Zdrojem místního vodovodu je studna,
odkud je voda přímo čerpána. Délka vodovodu činí dle dostupných podkladů 420 m.
V místní části Záhoří je zásobování vodou zajištěno individuálními zdroji. Vzhledem k nízkému
počtu obyvatel není plánována změna zásobování vodou (PRVaK, 2021).
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3.4. Analýza územního plánu
V rámci územního plánu se koncepce rozvoje území nemění. Vymezeny jsou zastavitelné plochy a
plochy přestavby. Návrh systému sídelní zeleně zahrnuje plochy veřejné zeleně se specifickým využitím,
ochrannou a izolační zeleň a parky.
Územní plán počítá s úpravou dopravní infrastruktury, zejména potom v rámci silniční dopravy
povede jižní částí obce dálnice II. třídy D6 a také přeložka silnice II/205 (vymezené v ZÚR KK) a další.
V rámci technické infrastruktury územní plán počítá se změnou zásobování pitnou vodou.
Dešťové vody by měly být zadrženy na pozemcích staveb a svedeny do místních vodotečí. Stávající
zásobování elektrickou energií bude rozšířeno o nové trafostanice a venkovní vedení VN 22kV. Územní
plán dále navrhuje plynofikaci části obce.
Územní plán přebírá vymezení regionálního biokoridoru, dále je zahrnuto celkem 28 lokálních
biocenter a 51 lokálních biokoridorů, přičemž některé z lokálních prvků jsou funkční, jiné navržené.
Změna prostupnosti krajiny není navržena.
Územní plán nenavrhuje žádné plochy ke snižování ohrožení území ani protipovodňové
opatření. K ochraně přírodního bohatství je navržena rekultivace víceúčelových vodních nádrží a jejich
okolí (LBC 2).
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3.5. Analýza dalších dokumentů
Plán dílčího povodí
Území města spadá k dílčímu povodí Berounky. Plán dílčího povodí pořizují správci povodí ve spolupráci
s příslušnými krajskými a ústředními vodoprávními úřady. Plány dílčích povodí doplňují národní plány
povodí o podrobné údaje a návrhy opatření k dosažení cílů pro vybrané dílčí povodí na základě
zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních
zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění (MZe, 2022). Základní obsah plánu dílčího povodí upravuje
vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších
předpisů.
V rámci Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje na
území obce Verušičky je stanoveno Opatření k úpravě provozního monitoringu v rámci listu opatření
BER220142. Jedná se o úpravu monitoringu na vodních útvarech s identifikovaným rizikovým vlivem
zdroje znečištění. Více informací uvádí samotný list opatření.

Manipulační řád pro malou vodní nádrž Záhoří
Vodní dílo Záhoří se nachází v pramenné oblasti bezejmenného levostranného přítoku Malé Trasovky.
Jedná se o průtočnou nádrž. Vlastníkem vodního díla je obec Verušičky, za manipulaci s vodou
zodpovídá starosta obce. Manipulační řád malé vodní nádrže byl vypracován v roce 2014. Základní
technické údaje o vodním díle uvádí následující tab. 3. Hráz vodního díla je zemní se sklonem 1:2
návodního líce a 1:2,5 vzdušního líce. Dno zátopy je vyspádováno v mírném sklonu směrem k hrázi,
nejhlubší místo se nachází u přelivu hrázové propusti. Bezpečnostní přeliv je navržen jako korunový
přímý s lichoběžníkovým profilem a sklonem svahů 1:6 o velikosti pro bezpečné převedení
povodňových průtoků Q100. Vodní nádrž je osazena požerákem s dvojitou dlužovou stěnou, koruna
požeráku je uzamykatelná. Přístup k požeráku je zajištěn lávkou. Údaje pro manipulaci s vodním dílem
uvádí manipulační řád, který je uložen na obecním úřadě Verušičky. Běžná kontrola se provádí min. 1x
měsíčně, celková revize 1x ročně a kontrola TBD 1x za 10 let.
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Tab. 3 Základní údaje o vodním díle Záhoří

Účel

Akumulační, retenční, úprava vodního režimu krajiny

Délka vzdutí

134,24 m

Koruna hráze

636,5 m n. m.

Délka hráze

155,6 m

Šířka koruny hráze

3,5 m

Výpustné potrubí

DN 300, L = 22 m

Kategorie TBD

IV.

Plocha nádrže při normální hladině

0,5408 ha

Akumulační objem nádrže

6 192 m3

Retenční objem nádrže

2 894 m3

Celkový objem nádrže

9 086 m3
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3.6. Hydrologické skupiny půd
Fyzikální vlastností půd, zejména hydrologické vlastnosti, ovlivňují odtokové poměry a hrají poměrně
velkou roli v boji se suchem. Půdy různých vlastností odlišně vsakují, propouští a zadržují vodu. Na
území obce Verušičky převažuje hydrologická skupina půd B.
Tato skupina se vyznačuje střední rychlostí infiltrace, a to 0,06 – 0,12 mm/min. Kategorie
zahrnuje převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až
jílovitohlinité. Dále je na území obce zastoupena hydrologická skupina C a D, zejména v okolí vodních
toků. Člověk může hydrologické vlastnosti půd ovlivnit, záleží mimo jiné na způsobu obdělávání půdy.
V případě, že je půda zhutněna, jsou její přirozené infiltrační vlastnosti významně narušeny.

Obr. 11 Hydrologické skupiny půd na území obce
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3.7. Ohrožení přívalovými srážkami
Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza
a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické
body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení
dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost
přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné
půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela
zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a
průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku
1: 500 000. Na území obce Verušičky byly stanoveny touto metodou 2 kritické body, a to v místní části
Albeřice a Hřivínov. Vzhledem k retenčním prostorům v místní části Hřivínov byl jako kritický profil dále
vyhodnocen kritický bod v místní části Albeřice.
Pro potřeby studie byla zpracována hydrologická analýza, která má za cíl znázornit soustředěné
dráhy povrchového odtoku, tj. nejpravděpodobnější místa, kterými protéká voda při povrchovém
odtoku. Pro kvantifikaci této analýzy byly zvýrazněny ty linie, které mají sběrné povodí větší než
0,3 km2, ale menší než 10,0 km2, a byly označeny jako kritické (kritické linie) v případě, kdy průměrný
sklon v povodí kritické linie je ≥ 3,5 %. Kritické linie jsou vyznačeny v příloze tohoto dokumentu.

Akumulovaný odtok je součástí mapové přílohy dokumentu.
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Obr. 12 Kritické body dle VÚV T. G. M. na území obce Verušičky

Stanovení soustředěných drah povrchového odtoku bylo zpracováno dle Metodického návodu
pro identifikaci kritických bodů vydaným Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M., v. v. i. V
rámci provedené analýzy došlo ke zpřesnění této metody na území města s použitím digitálního modelu
terénu vytvořeného z vektorových bodových dat Digitálního modelu reliéfu 5. generace.
Hydrologická analýza byla provedena za použití algoritmu "Multi Flow Direction" (MFD) a
"Single Flow Direction" (SFD) přes příkaz r.terraflow v programu GRASS GIS. Výše popsané algoritmy
MFD a SFD hledají vždy místo nižší než stávající a tím pádem simulující povrchový tok vody v terénu.
Model nezohledňuje vsak vod do podloží (infiltraci), zdi, zídky a případná podzemní odvodňovací
zařízení (kanalizace, meliorace, apod.), které nedokáže laserové skenování zachytit.
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Povodí kritického profilu Albeřice je tvořeno převážně lesními porosty (45,81 %). Ostatní plochy
tvoří téměř 40 % a trvalé travní porosty 16 %. Základní údaje o povodí udává následující tabulka. Povodí
je úzkého a protáhlého tvaru. Jedná se o úzké zařízlé povodí Albeřického potoka. Povrchový odtok se
stéká ze svahů přímo do vodního toku, případně se nejdříve koncentruje v bočních údolích.
Tab. 3 Základní charakteristiky povodí kritického profilu Albeřice

Kritický profil

Průměrný sklon [°]

Podíl TTP [%]

Podíl lesních porostů [%] Podíl

ostatních

ploch [%]
Albeřice

6,59

16,08

45,81

38,11

Kritický profil a jeho přispívací plocha je součástí mapové přílohy dokumentu.
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3.8. Odtokové poměry
Metoda CN křivek slouží k jednoduchému výpočtu odtoku při srážkoodtokové události na malých
povodích. Srážka je rozdělena na ztráty a efektivní déšť podle čísla CN křivky, které reprezentuje
vlastnosti povodí – půdní poměry, využití území a předchozí vláhové podmínky. Charakteristika nabývá
hodnot od 30 do 100.
Katastrální území bylo rovněž analyzováno z pohledu srážko-odtokových charakteristik za pomocí
metody CN křivek. CN křivky byly v analytické části počítány pro stav dle katastru nemovitostí.
Nejvyšších hodnot (nejnižší infiltrace a nejvyšší odtok) je realizován ze zpevněných ploch a ze
zemědělských pozemků, převážně orných půd, nižší z trvalých travních porostů.

Obr. 13 CN křivky na území obce
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3.9. Meliorační stavby na území obce
Na území obce došlo v minulosti k odvodnění zemědělských ploch, a to na území celé obce mimo k. ú.
Albeřice u Hradiště. Areály odvodnění byly na území města vybudovány během 70. a zejména 80. let
20. století. Meliorační stavby dnes často nejsou v dobrém stavu a mohou ovlivňovat obhospodařování
zemědělských ploch. Proto je vhodné jejich stav ověřit a případně upravit.

Obr. 14 Meliorační stavby na území obce
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3.10.

SWOT analýza

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního rozvoje, jejíž podstatou
je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek
působících na město. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje sportu ve
městě.

Silné stránky (anglicky Strenghts) popisují výhody a přednosti města. Odpovídají na otázku „Co je na
nás dobré?“.

Slabé stránky (anglicky Weaknesses) popisují slabiny a nedostatky města. Odpovídají na otázku „V čem
máme rezervy?“.

Příležitosti (anglicky Opportunities) popisují možnosti a šance pro budoucí rozvoj města. Odpovídají na
otázku „Co má pro nás potenciál?“.

Hrozby (anglicky Threats) popisují rizika a potenciální ohrožení pro město. Odpovídají na otázku „Co
nás může poškodit?“.
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SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Zájem o vodohospodářskou problematiku

Zaniklé prvky rozčlenění krajiny

Zpracovaný manipulační řád VD Záhoří

Zadržení vody v extravilánu

V rámci ÚP počítáno se zasakováním vody na
pozemcích staveb

Nezahrnutá protipovodňová opatření v ÚP

Plánované prvky ÚSES v rámci ÚP
V rámci ÚP plán revitalizace VN
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Doplnění alejí podél pozemních komunikacích

Úpadek zájmu o vodohospodářskou
problematiku

Doplnění krajinných prvků pro zasakování a
zadržování vody v krajině

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci
opatření

Rozčlenění krajiny

Nešetrné hospodaření na zemědělských
plochách

Využití dotačních titulů na realizaci opatření
v krajině
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4. Návrhová část
4.1. POVODŇOVÉ PROHLÍDKY
Vodní toky na území obce jsou regulovány, jde zejména o zpevnění břehů a další úpravy koryt vodních
toků.
Zmíněné úpravy plní svůj účel, pokud jsou dobře udržována, proto je nutné na zmíněných tocích
tyto stavby udržovat v dobrém stavu. V určitých místech opevnění břehů a dna může docházet
k narušení vegetací, zejména kořenovým systémem a rozrušování zvětráváním hornin. V případě
dlouhodobého zanedbávání údržby může dojít narušení odtoku. Odstranění náletových dřevin a oprava
narušených zdí by měl obstarávat správce vodního toku samostatně, případně na základě povodňové
prohlídky.
Povodňovou prohlídkou se rozumí činnost povodňového orgánu spolu s dalšími subjekty po
povodni, která vede ke zjištění stavu koryta vodního toku, vodního díla, nemovitostí a objektů
v záplavovém území a povodňových škod. Povodňové prohlídky provádí správce vodního toku ve
spolupráci s orgány ochrany přírody a vodoprávními úřady.
V rámci povodňové prohlídky se kontroluje stav mostů, lávek a propustků, které je třeba udržovat
v dobrém stavu. Na základě povodňové prohlídky by mělo dojít ke kontrole technického stavu objektu
a uvolnění průtočného profilu. Dále se lokalizují místa břehové eroze či akumulace sedimentů a jiného
materiálu a mapuje se okolí vodního toku z hlediska nebezpečného odplavitelného materiálu, břehové
vegetace a podobně.
Z povodňové prohlídky je sepisován protokol sepsaný správcem vodního toku (§ 83 písm. l)
vodního zákona č. 254/2001 Sb.). Protokol obsahuje popis zjištěného stavu a způsoby jeho nápravy.
Způsob nápravy povodňové škody by měl být odsouhlasen zmíněnými stranami povodňové prohlídky,
poté by tato zapsaná povodňová škoda měla být odstraněna. Odstranění povodňových škod provádí
správce vodního toku. Již vybudovaná protipovodňová opatření je třeba udržovat v řádném stavu a při
nápravě povodňových škod také vycházet z jejich funkce dle § 59 odst. 1, písm. b) vodního zákona č.
254/2001 Sb.
Povodňové prohlídky je vhodné provádět na všech tocích v katastrálním území obce.

38

Obr. 15 Schéma pro povodňové prohlídky
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4.2. PROTIPOVODŇOVÁ A KRAJINNÁ OPATŘENÍ
V povodí kritického profilu, ale také v dalších lokalitách byla na základě analytické části navržena
opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Na území celé obce byly doplněny další návrhy opatření, které
mohou přispět k zadržení vody v krajině, zmírnění povrchového odtoku a rozčlenění krajiny.

Návrhy opatření jsou součástí mapové přílohy dokumentu.

Obr. 16 Návrhy opatření na území obce
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k. ú Albeřice
ZAS – Záchytný prostor s doprovodnou vegetací (ZAS_1)
Popis situace:
Lokalita se nachází v oblasti uzávěrového profilu kritického
povodí. Při významných srážkách dochází ke koncentraci
povrchového odtoku v obydlené oblasti pod kritickým
profilem.

Navrhovaná opatření:
Soustava záchytného prostoru pro zadržení odtoku
přicházejícího do intravilánu s doprovodnou vegetací bude
sloužit k zachycení objemů přívalových vod, akumulaci vody
v krajině, přerušení drah povrchového odtoku a snížení
rychlosti povrchového odtoku.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba a pravidelná kontrola stavu opatření. Sečení vegetace a odtěžení sedimentu v případě zanesení.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace opatření přispěje k akumulaci vody v krajině a k ochraně obydlené oblasti.
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REV_VT – Revitalizace vodního toku (REV_VT_3)
Popis situace:
Albeřický potok přitéká do místní části Albeřice ze severu. Podél vodního toku
se nachází řídká břehová vegetace. Při významných srážkových událostech
může docházet k vybřežení vodního toku a ohrožení okolních obydlených
oblastí. V trase vodního toku se nachází několik propustků ve špatném stavu.

Navrhovaná opatření:
Rozšíření vegetačního břehového porostu, rozvolnění vodního toku –
prodloužení a zvýšení sinuosity přispěje ke snížení rychlosti odtoku vody
z krajiny, snížení množství sedimentů donášených do koryta toku, zachycení
erozního smyvu, a tak i zlepšení kvality vody vodního toku, ale také bude sloužit
jako útočiště drobné zvěře.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace opatření přispěje ke snížení zanášení a znečištění vodního toku.
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k.ú. Hřivínov

MEL - Revitalizace úseku meliorace (MEL_1)
Popis situace:
Oblast na okraji k. ú. obce nad místní částí Hřivínov je ovlivněna melioračními
zařízeními. Vodní tok je na trvalém travním porostu zatrubněn.

Navrhovaná opatření:
V rámci revitalizace dojde k rozvolnění vodního toku a otevření jeho koryta.
Vodní tok bude doplněn o doprovodnou vegetaci, které mohou fungovat jako
prvky ÚSES. Realizaci opatření musí podpořit uživatelé půdy a její vlastníci.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace přispěje k přírodě blízkému vodnímu režimu krajiny, rozčlenění krajiny a zvýšení biodiverzity.
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REV_VT – Revitalizace vodního toku (REV_VT_1)
Popis situace:
Vodní tok Malá Trasovka přitéká do místní části Hřivínov ze severu. Vodní tok
se před vstupem do obydlené oblasti rozděluje a jeho levé rameno protéká přes
několik průtočných nádrží a za poslední zatrubněním ústí zpět do vodního toku.
Do Malé Trasovky dále zprava ústí bezejmenný vodní tok, který vzniká
z meliorací okolních polí.

Navrhovaná opatření:
Rozšíření vegetačního břehového porostu, rozvolnění vodního toku –
prodloužení a zvýšení sinuosity přispěje ke snížení rychlosti odtoku vody
z krajiny, snížení množství sedimentů donášených do koryta toku, zachycení
erozního smyvu, a tak i zlepšení kvality vody vodního toku, ale také bude sloužit
jako útočiště drobné zvěře.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace opatření přispěje ke snížení zanášení a znečištění vodního toku.
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k.ú. Vahaneč
MEZ – Mez (MEZ_1)
Popis situace:
Meze byly v naší krajině spolu s dalšími prvky hojně přítomny.
V rámci scelování pozemků byly rozorány a vznikly rozsáhlé
půdní bloky. V krajině tak dochází k rychlému odtoku vody,
snížení retence a snížení biodiverzity.

Navrhovaná opatření:
Meze vedou nejčastěji po vrstevnici. Meze mohou vznikat
samostatně nebo jako doprovodné prvky s průlehy. Meze
vytváří trvalou překážku soustředěného povrchového odtoku.
Nejvyšší účinnost má mez se zasakovacím sedimentačním
pásem nad mezí a průlehem po ní. Doplňková zeleň může
sloužit jako prvek ÚSES.
Mez je navržena v lokalitě Na hvězdě.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vybudováním meze dochází k akumulaci vody v krajině, zvýšení vsaku, přerušení délky svahu a snížení rychlosti povrchového odtoku.
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REV_VT – Revitalizace vodního toku (REV_VT_2)
Popis situace:
Z místní části Vahaneč teče východním směrem bezejmenný vodní tok. Trasa
vodního toku je uměle napřímena a za propustkem pod silnicí a železniční tratí
ústí zleva do Malé Trasovky. Bezejmenný vodní tok vzniká ze zatrubnění, které
odvádí vodu z vodní nádrže v intravilánu.

Navrhovaná opatření:
Rozšíření vegetačního břehového porostu, rozvolnění vodního toku –
prodloužení a zvýšení sinuosity přispěje ke snížení rychlosti odtoku vody
z krajiny, snížení množství sedimentů donášených do koryta toku, zachycení
erozního smyvu, a tak i zlepšení kvality vody vodního toku, ale také bude sloužit
jako útočiště drobné zvěře.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Realizace opatření přispěje ke snížení zanášení a znečištění vodního toku.
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k.ú. Budov
ODV – příčné a podélné odvodnění cest a jejich údržba (ODV_1)
Popis situace:
Silnice vedoucí do místní části Budov leží pod často zamokřenými půdními bloky,
kde se nachází trvalý travní porost.

Navrhovaná opatření:
Odvod povrchového odtoku z cest napomůže k jejich stabilitě a zamezí
postupnému rozrušování. Zhotovení podélného a příčného odvodnění bude
zaústěno do stávajících příkopů a zatrubnění vedle místních komunikací. Pomístně
je vhodné povést zkapacitnění. Jedná se o poslední fázi ochrany intravilánu před
povodní.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba odvodnění.

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Napomáhá k zastavení povrchového odtoku a jeho svedení do kanalizace. Funguje jako součást komplexního protipovodňového opatření.
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k.ú. Verušičky
ZATR – zatravnění okraje DPB (ZATR_1)
Popis situace:
Půdní blok západně od místní části Verušičky využívaný jako orná půda může
způsobovat zejména při přívalových, ale i déletrvajících deštích smyv ornice do
intravilánu obce a vodních toků a vodních nádrží.

Navrhovaná opatření:
Zatravnění okrajů a dolních částí DPB je přínosné z hlediska snížení odnosu
půdních částic. Trvalý travní porost zpomalí povrchový odtok, zachytí
transportované částice a zvýší vsak do půdy v místě provedení opatření.
Zatravnění má příznivý vliv na zadržení vody v krajině, ale také na zpomalení
degradace půdy. Opatření je možné realizovat na všech půdních blocích, kde
není ponechán travní pás při okraji DPB.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba zapojeného travního drnu. Obnova travního drnu v případě poškození.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Trvalé zatravnění výrazně snížilo odnos půdních částic do vodních toků a nádrží a ucpání odvodnění pozemních komunikací.
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ODV – příčné a podélné odvodnění cest a jejich údržba (ODV_2)
Popis situace:
Silnice vedoucí z místní části Verušičky není dostatečné příčně odvodněna.
Dochází tak k vnášení sedimentů do vodního toku pod silnicí.

Navrhovaná opatření:
Odvod povrchového odtoku z cesty napomůže k její stabilitě a zamezí
postupnému rozrušování. Zhotovení příčného odvodnění bude na
pozemky podél cesty, které jsou vedeny jako trvalý travní porost, kde se
bude odvedená voda vsakovat.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba odvodnění.

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Napomáhá k zastavení povrchového odtoku a jeho svedení do kanalizace. Funguje jako součást komplexního protipovodňového opatření.
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MEZ – Mez (MEZ_2)
Popis situace:
Meze byly v naší krajině spolu s dalšími prvky hojně
přítomny. V rámci scelování pozemků byly rozorány a
vznikly rozsáhlé půdní bloky. V krajině tak dochází
k rychlému odtoku vody, snížení retence a snížení
biodiverzity.

Navrhovaná opatření:
Meze vedou nejčastěji po vrstevnici. Meze mohou vznikat
samostatně nebo jako doprovodné prvky s průlehy. Meze
vytváří trvalou překážku soustředěného povrchového
odtoku. Nejvyšší účinnost má mez se zasakovacím
sedimentačním pásem nad mezí a průlehem po ní.
Doplňková zeleň může sloužit jako prvek ÚSES.
Mez je navržena v lokalitě nad vodním tokem Velká
Trasovka.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Vybudováním meze dochází k akumulaci vody v krajině, zvýšení vsaku, přerušení délky svahu a snížení rychlosti povrchového odtoku.
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k.ú Týniště
PC – obnova cesty s odvodněním, zasakovací prostor (PC_1)
Popis situace:
Jihovýchodně od místní části Týniště, v lokalitě Židovina, bývala dle starých
mapových podkladů polní cesta. Dle současných satelitních snímků lze
pozůstatky této cesty stále pozorovat. V době kolektivizace byla cesta
přeorána a nyní se tam nachází trvalý travní porost.

Navrhovaná opatření:
Obnova cestní sítě pomůže k vytvoření mozaikovitého typu krajiny, která je
typická pro tuto oblast. S obnovou polní cesty je doporučena současně i
výsadba dřevin dle STG podél cesty. Polní cesty mohou sloužit jednak k
rekreaci a v případě zvoleného správného typu doprovodné vegetace může
sloužit jako útočiště pro zvěř a zvýší tím biodiverzitu celého území.

Předpoklady funkčnosti:
Údržba opatření.
Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření:
Napomáhá k zastavení povrchového odtoku a jeho zasakování nad intravilánem. Funguje jako součást komplexního protipovodňového opatření.
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Závěr
S měnícím se klimatem je problematika zadržení vody v intravilánu i extravilánu a hospodaření s ní
aktuálním tématem. Zesilující extrémní projevy počasí, jak sucho a vlny horka, tak povodně, postihují
také území České republiky. Obec Verušičky se na problematiku hospodaření s vodou zaměřuje v rámci
strategického plánování.
Koncepce hospodaření s vodou v obci Verušičky vychází zejména z terénního šetření, sběru dat
a sumarizace dosavadních poznatků a podkladů. Popisná část se zaměřuje na charakteristiku území ve
vztahu k řešené problematice, analytická část sumarizuje poznatky z terénního šetření, GIS analýz a
dostupných podkladů. Na základě analytické části byla vypracována část návrhová, která nabízí
doporučení a návrhy opatření k řešení zjištěných problematických oblastí. Dokument slouží jako SWOT
analýza řešeného území v oblasti hospodaření s vodou na území obce.
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