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1 ÚVOD 

Po celá staletí se na našem území formují jakékoliv snahy hospodařit s vodou. Na počátcích 

osidlování se jednalo především o zpřístupnění zemědělské půdy, ochranu území před povodněmi 

regulací vodních toků a výstavbou retenčních nádrží. 

S postupem času docházelo k navyšování nároků na vodu, důsledkem čehož byly vystavovány 

akumulační nádrže. Vlivem nadměrného využívání krajiny a rozšiřování hospodaření na půdě se naše 

území stalo již tak kulturní krajinou, že úpravy vodních toků byly každodenní skutečností, a to po 

dlouhá léta, bez jakékoliv kontroly vlivu těchto změn na tok a jeho okolí.  

Vypracováním analýzy historických vodních toků se vytvoří přehled o stavu historických vodních 

ploch v zájmovém území. Následně lze využití provedenou analýzu historických vodních toků ke 

zhodnocení potenciálních možností revitalizace. 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Pro přehlednost hodnocení stavu vodních toků bylo převzato dělení zájmového území  

na dílčí povodí vodních toků, které zde protékají. Pro každé povodí bylo zpracováno samostatné 

vyhodnocení.  

Pro všechny identifikované historické vodní toky byl srovnán jejich současný stav se stavem 1. 

poloviny 19. století, jelikož byl tvar koryta a trasy řek v průběhu vývoje kvůli změně hospodaření 

často přeměněny v regulované vodní toky nebo byly změněny jejich původní trasy a v některých 

případech byly drobné vodní toky zcela zrušeny.   

Rozdělení zájmového území s vyobrazením historického stavu vodních toků je zobrazeno na obrázku 

níže. 
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Obrázek 1: Historické vodní toky v rámci zájmového území ORP Pardubice. 

 

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování, Stabilní katastr
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2.1 Datové zdroje 

Zákres historických vodních toků probíhal nad mapami I. vojenského mapování a nad mapami 

Stabilního katastru s využitím aplikace OLDMAPS.GEOLAB.CZ. Zakresleny byly všechny 

identifikovatelné vodní toky. 

2.2 Listy vodních ploch 

Ke každému dílčímu povodí byla provedena analýza, která obsahuje základní informace, lokalizaci a 

zhodnocení stavu na základě přidělených hodnot pomocí hodnotících ukazatelů. 

2.2.1 Hodnotící ukazatele vodních toků 

Stupeň zachovalosti historických vodních toků 

 zachovalý 

 zaniklý 

 částečně zaniklý 

 regulovaný 

 změna trasy 

 částečná změna trasy 

 zatrubněný 

 nově vzniklý 

 prodloužený 

Dělení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje: 

 I. vojenské mapování (1764–1783) 

o Není podloženo přesným geodetickým základem. Odchylky v přesnosti zákresu 

objektů na mapě a v jejich skutečné poloze se pohybují v rozmezí  

160 m do 2 200 m. 

 Stabilní katastr (1824–1843) 

o Představuje nejvyšší dostupnou přesnost identifikace a lokalizace historických 

vodních toků. 

 digitální model terénu 

o Jde o digitální reprezentaci reliéfu terénu, která je složena z dat a interpolačního 

algoritmu umožňujícího odvozovat nadmořské výšky v libovolných bodech 

nacházejících se uvnitř modelované oblasti. 
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3 TECHNICKÉ LISTY HISTORICKÝCH VODNÍCH TOKŮ  

3.1 Dílčí povodí Struhy a ostatních vodních toků 

Obrázek 2: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách I. vojenského mapování. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, mapa I. Vojenského mapování 
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Obrázek 3: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách Stabilního katastru. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, Stabilní katastr 
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3.1.1 Technický list historických vodních toků v povodí Struhy a ostatních vodních toků 

název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174717 délka (m) 414.35 

obec Voleč zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174720 délka (m) 2689.66 

obec Voleč zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku Habřinský p. 

ID historického vodního toku 10174742 

obec Vlčí Habřina délka (m) 2689.66 

zdroj zákresu SK,IVM současný stav změna trasy 

obec Rohovládova Bělá délka (m) 480.74 

zdroj zákresu SK,IVM současný stav změna trasy 

    název vodního toku Babidolský p. 

ID historického vodního toku 10174892 délka (m) 2689.66 

obec Malé Výkleky zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10177581 délka (m) 514.66 

obec Chýšť zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zachovalý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10177606 délka (m) 84.37 

obec Chýšť zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku Sopřečský p. 

ID historického vodního toku 10174715 délka (m) 1941.73 

obec Voleč zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10185489 délka (m) 205.95 

obec Voleč zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

 
 

   název vodního toku Starovodský p. 

ID historického vodního toku 10185542 délka (m) 2409.61 

obec Voleč zdroj zákresu SK,I.V.M 

současný stav zachovalý 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-001 délka (m) 115.21 

obec Chýšť zdroj zákresu SK,I.V.M 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-002 délka (m) 241.77 

obec Chýšť zdroj zákresu SK,I.V.M 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-003 délka (m) 263.69 

obec Malé Výkleky zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-004 délka (m) 302.85 

obec Malé Výkleky zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-005 délka (m) 636.07 

obec Malé Výkleky zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-006 

obec Chýšť délka (m) 432.18 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Voleč délka (m) 503.40 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-007 délka (m) 1198.53 

obec Voleč zdroj zákresu I.V.M 

současný stav zaniklý 

 
 

   název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-008 délka (m) 505.25 

obec Vlčí Habřina zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

3.1.1.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních toků 

Během mapování historických vodních toků v dílčím povodí Struhy a ostatních vodních toků byly 

zaznamenávány vodní toky regulované, zaniklé, zachovalé a vodní toky, kde proběhla změna trasy. V 
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dílčím povodí jsou největší mírou zastoupeny regulované vodní toky, které v povodí zaujímají celkem 

8 km.   

Tabulka 1: Suma délek jednotlivých kategorií stupně zachovalosti vodních toků. 

  zachovalý regulovaný zaniklý změna trasy 

délka úseků vodních toků (m) 2924 8028 3563 2643 

 

Graf 1: Zastoupení jednotlivých kategorií stupně zachovalosti historických vodních toků. 

 

3.1.1.2 Vyhodnocení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje  

V povodí Struhy a ostatních vodních toků bylo 12 km historických vodních toků zakresleno dle  

I. vojenského mapování. Vodní toky, které byly zakresleny na základě stabilního katastru, dosahují 

celkem 9 km.  

Tabulka 2: Suma délek úseků vodních toků v rámci jednotlivých datových zdrojů. 

  I. vojenské mapování Stabilní katastr 
I. vojenské mapování a 

Stabilní katastr 

délka úseků vodních toků (m) 7386 4447 5325 
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Graf 2: Procentuální zastoupení celkových délek historických vodních toků dle příslušného datového 
zdroje. 

 

3.1.1.3 Závěr 

V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 17 km historických vodních toků, tj. 70 % z celkové 

délky všech současných vodních toků dílčího povodí (24 km). Největší změny jsou patrné na vodních 

tocích nacházejících se na území obce Chýšť a Voleč.  
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3.2 Dílčí povodí Bukovky 

Obrázek 4: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách I. vojenského mapování. 

 

Zdroj: ČUZK, ZABAGED, mapa I. Vojenského mapování 
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Obrázek 5: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách Stabilního katastru. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, Stabilní katastr   
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3.2.1 Technický list historických vodních toků v povodí  

název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174507 délka (m) 1467 

obec Kasalice zdroj zákresu I.V.M.,SK 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174508 

obec Pravy délka (m) 1087 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav 
částečně zaniklý, změna 

trasy 

obec Kasalice délka (m) 93 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174509 

obec Pravy délka (m) 116 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav regulovaný 

obec Kasalice délka (m) 1536 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174510 délka (m) 179 

obec Pravy zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174514 

obec Bukovka délka (m) 154 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

obec Rohovládova Bělá délka (m) 1116 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

obec Kasalice délka (m) 638 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174515 délka (m) 557 

obec Kasalice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174517 

obec Bukovka délka (m) 655 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

obec Rohovládova Bělá délka (m) 409 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174519 

obec Bukovka délka (m) 332 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Rohovládova Bělá délka (m) 1131 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174526 délka (m) 1853 

obec Bukovka zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku Bukovka 

ID historického vodního toku 10185485 

obec Bukovka délka (m) 4408 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

obec Kasalice délka (m) 2041 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

obec Pravy délka (m) 1490 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

obec Živanice délka (m) 4175 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

obec Neratov délka (m) 1679 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

obec Lázně Bohdaneč délka (m) 245 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav regulovaný 

název vodního toku Bukovka 

ID historického vodního toku H-021 

obec Bukovka délka (m) 971 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 
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    název vodního toku Živanický potok 

ID historického vodního toku 10174531 

obec Neratov délka (m) 1547 

zdroj zákresu SK,I.V.M. současný stav zachovalý 

obec Živanice délka (m) 143 

zdroj zákresu SK,I.V.M. současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-009 délka (m) 349 

obec Kasalice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-010 délka (m) 84 

obec Rohovládová Bělá zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

 
 

   název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-011 délka (m) 332 

obec Rohovládová Bělá zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-012 délka (m) 166 

obec Rohovládová Bělá zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-013 délka (m) 372 

obec Rohovládová Bělá zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-014 

obec Bukovka délka (m) 635 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zaniklý 

obec Rohovládova Bělá délka (m) 415 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zaniklý 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-015 

obec Bukovka délka (m) 12 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zaniklý 

obec Rohovládova Bělá délka (m) 540 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-016 

obec Bukovka délka (m) 406 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zaniklý 

obec Rohovládova Bělá délka (m) 876 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-017 délka (m) 1123 

obec Pravy zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-018 délka (m) 634 

obec Pravy zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-019 délka (m) 443 

obec Pravy zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav částečně zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-020 délka (m) 374 

obec Pravy zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-021 

obec Bukovka délka (m) 840 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Rohovládova Bělá délka (m) 131 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-022 délka (m) 277 

obec Rohovládová Bělá zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-023 

obec Živanice délka (m) 858 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Lázně Bohdaneč délka (m) 458 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

3.2.1.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních toků 

Během mapování historických vodních toků v dílčím povodí Bukovky byly zaznamenávány vodní toky 

regulované, zaniklé a částečně zaniklé. V dílčím povodí jsou největší mírou zastoupeny zaniklé vodní 

toky, které v povodí zaujímají celkem 19 km.     

Tabulka 3 Suma délek jednotlivých kategorií stupně zachovalosti vodních toků 

  regulovaný zaniklý částečně zaniklý 

délka úseků vodních toků (m) 12868 19655 3476 

Graf 3: Zastoupení jednotlivých kategorií stupně zachovalosti historických vodních toků. 

 

3.2.1.2 Vyhodnocení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje  

V dílčím povodí Bukovky bylo 33 km historických vodních toků zakresleno dle  

I. vojenského mapování. Úseky vodních toků, které byly zakresleny pouze na základě Stabilního 

katastru, zaujímají v povodí celkovou délku 23 km.  
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Tabulka 4: Suma délek úseků vodních toků v rámci jednotlivých datových zdrojů. 

  
I. vojenské 
mapování 

Stabilní 
katastr 

I. vojenské mapování a 
Stabilní katastr 

délka úseků vodních toků (m) 13655 3621 19408 

Graf 4: Procentuální zastoupení celkových délek historických vodních toků dle příslušného datového 
zdroje. 

 

3.2.1.3 Závěr 

V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 36 km historických vodních toků, tj. 102 % z 

celkové délky všech současných vodních toků dílčího povodí (35 km). Největší změny byly provedeny 

na vodních tocích nacházejících se na území obce Rohovládová Bělá. 
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3.3 Dílčí povodí Černské strouhy a Opatovického kanálu 

Obrázek 6: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách I. vojenského mapování. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, mapa I. Vojenského mapování. 
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Obrázek 7: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách Stabilního katastru. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, Stabilní katastr. 
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3.3.1 Technický list historických vodních toků v povodí  

název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174418 délka (m) 650 

obec Lázně Bohdaneč zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174417 délka (m) 382 

obec Křičeň zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku Opatovický kanál 

ID historického vodního toku 10100146 

obec Staré Ždánice délka (m) 2461 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

obec Dolany délka (m) 854 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

obec Čeperka délka (m) 2908 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

obec Stéblová délka (m) 156 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

obec Podůlšany délka (m) 1534 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

obec Neratov délka (m) 2547 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

obec Lázně Bohdaneč délka (m) 5308 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

obec Opatovice nad Labem délka (m) 4784 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

    název vodního toku Černská strouha 

ID historického vodního toku 10100459 

obec Dolany délka (m) 2525 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav zachovalý 

obec Plch délka (m) 175 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav zachovalý 

obec Černá u Bohdanče délka (m) 506 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

Poznámka Trasa v.t. během I.V.M. vedla jinak oproti trasy ve S.K. 

obec Lázně Bohdaneč délka (m) 3571 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav 
regulovaný, změna 

trasy 

Poznámka v návaznosti na zánik his. Rybníků po I.V.M byla změněna i trasa v.t. 

    název vodního toku Rajská strouha 
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ID historického vodního toku 10100476 

obec Černá u Bohdanče délka (m) 2718 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav zachovalý 

obec Lázně Bohdaneč délka (m) 3474 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav částečně zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172094 

obec Černá u Bohdanče délka (m) 3554 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav zaniklý 

obec Rybitví délka (m) 1222 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zaniklý 

obec Lázně Bohdaneč délka (m) 80 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Neratov délka (m) 11 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172103 délka (m) 425 

obec Opatovice nad Labem zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zachovalý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174402 délka (m) 1228 

obec Rohoznice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174404 délka (m) 2101 

obec Rohoznice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174416 

obec Bukovka délka (m) 659 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Křičeň délka (m) 1376 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Lázně Bohdaneč délka (m) 506 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 
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    název vodního toku Brožovka 

ID historického vodního toku 10174428 délka (m) 3212 

obec Lázně Bohdaneč zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav regulovaný, částečně zaniklý 

 
 

   název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174429 délka (m) 1328 

obec Lázně Bohdaneč zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku Rohoznický potok 

ID historického vodního toku 10185482 

obec Dolany délka (m) 1647 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav regulovaný, změna trasy 

obec Rohoznice délka (m) 1530 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav regulovaný, změna trasy 

    název vodního toku Čertůvka 

ID historického vodního toku 10185484 

obec Staré Ždánice délka (m) 3587 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav regulovaný, změna trasy 

obec Dolany délka (m) 801 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav regulovaný, změna trasy 

obec Podůlšany délka (m) 204 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav regulovaný, změna trasy 

obec Lázně Bohdaneč délka (m) 1113 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav regulovaný, změna trasy 

Poznámka v návaznosti na zánik his. Rybníků po I.V.M byla změněna i trasa v.t. 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-024 délka (m) 364 

obec Rohoznice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-025 

obec Dolany délka (m) 671 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Plch délka (m) 224 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-026 délka (m) 531 

obec Lázně Bohdaneč zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-027 délka (m) 167 

obec Lázně Bohdaneč zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-028  

obec Staré Ždánice délka (m) 1147 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Plch délka (m) 1136 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

3.3.2 Vyhodnocení – dílčí povodí Černské strouhy a Opatovického kanálu 

3.3.2.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních toků 

Během mapování historických vodních toků v dílčím povodí Černské strouhy a Opatovického kanálu 

byly zaznamenávány vodní toky zachovalé, regulované, zaniklé, částečně zaniklé a vodní toky, u 

kterých proběhly změny trasy. V dílčím povodí jsou největší mírou zastoupeny zachovalé vodní toky, 

které v povodí zaujímají celkem 26 km.     

Tabulka 5: Suma délek jednotlivých kategorií stupně zachovalosti vodních toků. 

 
zachovalý regulovaný zaniklý částečně 

zaniklý 
změna 
trasy 

délka úseku vodního toku (m) 26848 18360 12703 3213 13145 
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Graf 5: Zastoupení jednotlivých kategorií stupně zachovalosti historických vodních toků. 

 

3.3.2.2 Vyhodnocení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje  

V dílčím povodí Černské strouhy a Opatovického kanálu bylo celkem 31 km historických vodních toků 

zakresleno dle I. vojenského mapování. Vodní toky, které byly zakresleny na základě Stabilního 

katastru, jsou v povodí zastoupeny na 40 km.  

Tabulka 6: Suma délek úseků vodních toků v rámci jednotlivých datových zdrojů. 

  I. vojenské mapování Stabilní katastr 
I. vojenské mapování 

a Stabilní katastr 

délka úseku 
vodního toku (m) 

21741 27948 9551 
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Graf 6: Procentuální zastoupení celkových délek historických vodních toků dle příslušného datového 
zdroje. 

 

3.3.2.3 Závěr 

V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 61 km historických vodních toků, tj. 43 % z celkové 

délky všech současných vodních toků dílčího povodí (140 km). Největší změny byly provedeny na 

vodních tocích nacházejících se na území obce Lázně Bohdaneč. 
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3.4 Dílčí povodí Velké Strouhy 

Obrázek 8: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách I. vojenského mapování. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, mapa I. Vojenského mapování. 
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Obrázek 9: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách Stabilního katastru. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, Stabilní katastr. 
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3.4.1 Technický list historických vodních toků v povodí  

název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-071 délka (m) 1807 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku Velká Strouha 

ID historického vodního toku 10100488 

obec Pardubice délka (m) 2838 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. 
současný 
stav 

regulovaný, částečně zaniklý 

obec Stéblová délka (m) 1488 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. 
současný 
stav 

regulovaný 

obec Srch délka (m) 1035 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. 
současný 
stav 

regulovaný 

    název vodního toku Hledíkovský potok 

ID historického vodního toku 10174366 délka (m) 898 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174370 délka (m) 1557 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174375 

obec Pardubice délka (m) 2838 

zdroj zákresu Stabilní katastr 
současný 
stav 

změna trasy 

obec Rybitví délka (m) 432 

zdroj zákresu Stabilní katastr 
současný 
stav 

změna trasy 

    název vodního toku Brozanský potok 

ID historického vodního toku 10185481 délka (m) 4357 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav regulovaný 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-070 

obec Pardubice délka (m) 1339 

zdroj zákresu Stabilní katastr 
současný 

stav 
zaniklý 

obec Rybitví délka (m) 37 

zdroj zákresu Stabilní katastr 
současný 

stav 
zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-073 délka (m) 1166 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-074 délka (m) 238 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-076 délka (m) 479 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-077 délka (m) 160 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-078 délka (m) 670 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-080 délka (m) 547 

obec Srch zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-081 délka (m) 907 

obec Srch zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-082 délka (m) 453 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“ 
 Návrh územní studie -  Příloha č.4: Průzkum historických krajinných struktur – Koryta řek 
 

 35 

název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-083 délka (m) 1450 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

 

3.4.2 Vyhodnocení – dílčí povodí Velké strouhy 

3.4.2.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních toků 

Během mapování historických vodních toků v dílčím povodí Velké strouhy byly zaznamenávány vodní 

toky regulované, zaniklé a vodní toky, u kterých došlo ke změně jejích trasy. V dílčím povodí jsou 

největší mírou zastoupeny zaniklé vodní toky, které v povodí zaujímají celkem 16 km.       

Tabulka 7: Suma délek jednotlivých kategorií stupně zachovalosti vodních toků. 

  regulovaný zaniklý změna trasy 

délka úseku vodního toku (m) 5544 16372 1160 

Graf 7: Zastoupení jednotlivých kategorií stupně zachovalosti historických vodních toků. 

 

3.4.2.2 Vyhodnocení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje  

V tomto dílčím povodí bylo téměř 9 km historických vodních toků zakresleno dle  

I. vojenského mapování. Vodní toky, které byly zakresleny na základě Stabilního katastru, jsou v 

povodí zastoupeny na 17 km.  
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Tabulka 8: Suma délek úseků vodních toků v rámci jednotlivých datových zdrojů. 

  
I. vojenské 
mapování 

Stabilní katastr 
I. vojenské mapování a 

Stabilní katastr 

délka úseku vodního toku (m) 5700 13194 4183 

Graf 8: Procentuální zastoupení celkových délek historických vodních toků dle příslušného datového 
zdroje. 

 

3.4.2.3 Závěr 

V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 23 km historických vodních toků, tj. 39 % z celkové 

délky všech současných vodních toků dílčího povodí (59 km). Největší změny byly provedeny na 

vodních tocích nacházejících se na území města Pardubice. 
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3.5 Dílčí povodí Labe 

Obrázek 10: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách I. vojenského mapování. 

 

Zdroj: ČUZK, ZABAGED, mapa I. Vojenského mapování. 
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Obrázek 11: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách Stabilního katastru. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, Stabilní katastr. 
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3.5.1 Technický list historických vodních toků v povodí  

název vodního toku Labe 

ID historického vodního toku 10100002 

obec Srnojedy délka (m) 1581 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Pardubice délka (m) 15925 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Staré Hradiště délka (m) 765 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Živanice délka (m) 883 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Černá u Bohdanče délka (m) 724 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Rybitví délka (m) 3016 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Dříteč délka (m) 752 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

obec Sezemice délka (m) 726 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

obec Němčice délka (m) 1358 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

obec Kunětice délka (m) 238 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

obec Hrobice délka (m) 1729 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

obec Bukovina nad Labem délka (m) 835 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav částečná změna trasy 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Opatovice nad Labem délka (m) 4762 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav částečná změna trasy 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Dříteč délka (m) 448 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav částečná změna trasy 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Hrobice délka (m) 394 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav částečná změna trasy 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 
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název vodního toku Velká Storuha 

ID historického vodního toku 10100488 délka (m) 1606 

obec Čeperka zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172094 

obec Opatovice nad Labem délka (m) 1712 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Libišany délka (m) 2384 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172104 délka (m) 885 

obec Opatovice nad Labem zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zachovalý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172112 délka (m) 714 

obec Bukovina nad Labem zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172118 délka (m) 5347 

obec Opatovice nad Labem zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172119 délka (m) 2425 

obec Bukovina nad Labem zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný, částečně zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172152 

obec Dříteč délka (m) 2127 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Sezemice délka (m) 250 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172153 délka (m) 1114 

obec Dříteč zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav částečně zaniklý 

 
 

   název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172293 

obec Choteč délka (m) 1401 
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zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný, částečně zaniklý 

obec Sezemice délka (m) 297 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný, částečně zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172300 délka (m) 1086 

obec Sezemice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172945 

obec Staré Hradiště délka (m) 2154 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy, částečně zaniklý 

obec Ráby délka (m) 1775 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy, částečně zaniklý 

obec Kunětice délka (m) 1406 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy, částečně zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174258 

obec Srnojedy délka (m) 594 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Pardubice délka (m) 253 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

    název vodního toku Lánský potok 

ID historického vodního toku 10174383 délka (m) 4220 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174386 délka (m) 1308 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav částečně zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10185425 délka (m) 1084 

obec Opatovice nad Labem zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav zachovalý 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10185427 délka (m) 1336 

obec Opatovice nad Labem zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zachovalý 

 
 

   název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10185431 

obec Choteč délka (m) 1880 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

Poznámka změna trasy v návaznosti na zaniklou plochu po I.V.M. 

obec Sezemice délka (m) 1703 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-029 délka (m) 1348 

obec Libišany zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-030 délka (m) 137 

obec Opatovice nad Labem zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zachovalý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-031 

obec Čeperka délka (m) 213 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Opatovice nad Labem délka (m) 2047 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-032 délka (m) 232 

obec Opatovice nad Labem zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zachovalý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-033 délka (m) 523 

obec Bukovina nad Labem zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-034 délka (m) 1001 

obec Bukovina nad Labem zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-036 758 

obec Dříteč zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-037 616 

obec Hrobice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-038 1030 

obec Ráby zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-039 

obec Staré Hradiště délka (m) 334 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Ráby délka (m) 654 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-065 430 

obec Živanice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-066 489 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-086 519 

obec Bukovina nad Labem zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-087 676 

obec Kunětice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

 

3.5.2 Vyhodnocení – dílčí povodí Labe 

3.5.2.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních toků 

Během mapování historických vodních toků v dílčím povodí Labe byly zaznamenávány vodní toky 

zachovalé, regulované, zaniklé, částečně zaniklé a vodní toky, u kterých došlo ke změně nebo jen 

částečné změně jejích trasy. V dílčím povodí jsou největší mírou zastoupeny regulované vodní toky, 

které v povodí zaujímají celkem 39 km.       

Tabulka 9: Suma délek jednotlivých kategorií stupně zachovalosti vodních toků. 

  zachovalý regulovaný zaniklý 
částečně 
zaniklý 

změna 
trasy 

částečná 
změna 
trasy 

délka úseku vodního 
toku (m) 

8905 39052 13122 6549 15729 6441 

Graf 9: Zastoupení jednotlivých kategorií stupně zachovalosti historických vodních toků. 

 

3.5.2.2 Vyhodnocení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje  

V povodí Labe bylo celkem 79 km vodních toků zakresleno dle  

I. vojenského mapování. Vodní toky, které byly zakresleny na základě Stabilního katastru, jsou v 

povodí zastoupeny na 52 km.  
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Tabulka 10: Suma délek úseků vodních toků v rámci jednotlivých datových zdrojů. 

 
I. vojenské 
mapování 

Stabilní 
katastr 

I. vojenské mapování a 
Stabilní katastr 

délka úseku vodního toku (m) 32615 5691 46532 

Graf 10: Procentuální zastoupení celkových délek historických vodních toků dle příslušného datového 
zdroje. 

 

3.5.2.3 Závěr 

V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 84 km historických vodních toků, tj. 54 % z celkové 

délky všech současných vodních toků dílčího povodí (154 km). K největším změnám na vodních tocích 

došlo na území obce Opatovice nad Labem. 
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3.6 Dílčí povodí Bohumilečského a Ředického potoka 

Obrázek 12: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách I. vojenského mapování. 

 

Zdroj: ČUZK, ZABAGED, mapa I. Vojenského mapování. 
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Obrázek 13: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách Stabilního katastru. 

 

Zdroj: ČUZK, ZABAGED, Stabilní katastr. 
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3.6.1 Technický list historických vodních toků v povodí  

název vodního toku Ředický potok 

ID historického vodního toku 10100457 

obec Choteč délka (m) 2601 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav změna trasy 

obec Časy délka (m) 212 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav změna trasy 

obec Sezemice délka (m) 1687 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav změna trasy 

obec Rokytno délka (m) 2009 

zdroj zákresu I.V.M., SK současný stav změna trasy 

Poznámka změna trasy při ústí do řeky Labe - napřímený 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172167 délka (m) 468 

obec Borek zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172168 délka (m) 1181 

obec Bukovina nad Labem zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172173 

obec Újezd u Sezemic délka (m) 941 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav regulovaný 

obec Rokytno délka (m) 455 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172174 délka (m) 631 

obec Újezd u Sezemic zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku Smrčinka 

ID historického vodního toku 10172179 délka (m) 1552 

obec Rokytno zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172180 délka (m) 452 

obec Rokytno zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172182 délka (m) 1026 
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obec Rokytno zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172189 délka (m) 1026 

obec Sezemice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku   Brodecký potok   

ID historického vodního toku 10172250 

obec Choteč délka (m) 440 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav regulovaný 

obec Rokytno délka (m) 3063 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172280 délka (m) 315 

obec Rokytno zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav částečně zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172293 délka (m) 1057 

obec Sezemice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172295 délka (m) 1631 

obec Sezemice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zatrubněný 

    název vodního toku Bohumilečský potok 

ID historického vodního toku 10185428 

obec Borek délka (m) 1088 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav regulovaný 

obec Sezemice délka (m) 1893 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav regulovaný 

obec Újezd u Sezemic délka (m) 683 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav regulovaný 

obec Rokytno délka (m) 2462 

zdroj zákresu I.V.M., S.K. současný stav regulovaný 
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    název vodního toku Drahošský potok 

ID historického vodního toku 10185430 délka (m) 307 

obec Rokytno zdroj zákresu I.V.M., S.K. 

současný stav změna trasy 

Poznámka změna trasy v návaznosti na zánik vodní plochy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172295 délka (m) 1631 

obec Sezemice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zatrubněný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-035 délka (m) 400 

obec Bukovina nad Labem zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-040 délka (m) 522 

obec Borek zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-041 délka (m) 480 

obec Borek zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 
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3.6.2 Vyhodnocení – dílčí povodí Bohumilečského a Ředického potoka 

3.6.2.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních toků 

Během mapování historických vodních toků v dílčím povodí Bohumilečského a Ředického potoka byly 

zaznamenávány vodní toky regulované, zatrubněné, zaniklé, částečně zaniklé a vodní toky, u kterých 

došlo ke změně jejích trasy. V dílčím povodí jsou největší mírou zastoupeny regulované vodní toky, 

které v povodí zaujímají celkem 16 km.       

Tabulka 11: Suma délek jednotlivých kategorií stupně zachovalosti vodních toků. 

  regulovaný zatrubněný zaniklý částečně zaniklý změna trasy 

délka úseku vodního toku (m) 16111 1631 2765 315 9476 

Graf 11: Zastoupení jednotlivých kategorií stupně zachovalosti historických vodních toků. 

 

3.6.2.2 Vyhodnocení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje  

V tomto dílčím povodí bylo celkem 28 km vodních toků zakresleno dle  

I. vojenského mapování. Vodní toky, které byly zakresleny na základě Stabilního katastru, jsou v 

povodí zastoupeny na 16 km.  

Tabulka 12: Suma délek úseků vodních toků v rámci jednotlivých datových zdrojů. 

  I. vojenské mapování Stabilní katastr 
I. vojenské mapování a 

Stabilní katastr 

délka úseku vodního toku (m) 11901 315 16451 
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Graf 12: Procentuální zastoupení celkových délek historických vodních toků dle příslušného datového 
zdroje. 

 

3.6.2.3 Závěr 

V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 28 km historických vodních toků, tj. 51 % z celkové 

délky všech současných vodních toků dílčího povodí (54 km). K největším změnám na vodních tocích 

došlo na území obce Rokytno. 
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3.7 Dílčí povodí Loučné 

Obrázek 14: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách I. vojenského mapování. 

 

Zdroj: ČUZK, ZABAGED, mapa I. Vojenského mapování. 
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Obrázek 15: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách Stabilního katastru. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, Stabilní katastr.  
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3.7.1 Technický list historických vodních toků v povodí  

název vodního toku Loučná 

ID historického vodního toku 10100037 

obec Moravany délka (m) 1620 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

obec Sezemice délka (m) 1242 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav regulovaný 

obec Dašice délka (m) 5908 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Moravany délka (m) 4152 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Sezemice délka (m) 4376 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Slepotice délka (m) 758 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Lány u Dašic délka (m) 1451 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

    název vodního toku Zminka 

ID historického vodního toku 10100763 

obec Pardubice délka (m) 1680 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Dašice délka (m) 2151 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Sezemice délka (m) 2837 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav změna trasy 

    název vodního toku Městecký potok 

ID historického vodního toku 10172757 délka (m) 1276 

obec Moravany zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172762 délka (m) 462 

obec Moravany zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172770 délka (m) 304 

obec Slepotice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav regulovaný 

 
 
 
 

   název vodního toku bezejmenný 
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ID historického vodního toku 10172774 

obec Slepotice délka (m) 417 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Moravany délka (m) 1229 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zatrubněný 

obec Slepotice délka (m) 667 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zatrubněný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172775 délka (m) 2339 

obec Moravany zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav prodloužený 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172777 délka (m) 1354 

obec Moravany zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav prodloužený 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172778 délka (m) 683 

obec Moravany zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav zachovalý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172875 

obec Sezemice délka (m) 2665 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav změna trasy 

obec Lány u Dašic délka (m) 1241 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172877 

obec Dašice délka (m) 3277 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Lány u Dašic délka (m) 1130 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav změna trasy 

Poznámka změna trasy proběhla po po zakreslení do S.K. 

obec Lány u Dašic délka (m) 456 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zaniklý 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172930 délka (m) 680 

obec Časy zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172936 délka (m) 797 

obec Sezemice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zatrubněný 

    název vodního toku Mlýnský potok 

ID historického vodního toku 10172937 

obec Sezemice délka (m) 1632 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Sezemice délka (m) 572 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172938 délka (m) 1388 

obec Sezemice zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174149 

obec Pardubice délka (m) 850 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Úhřetická Lhota délka (m) 806 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Kostěnice délka (m) 1511 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

    název vodního toku Kostěnický potok 

ID historického vodního toku 10185447 

obec Moravany délka (m) 174 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Kostěnice délka (m) 2891 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Moravany délka (m) 350 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav regulovaný 

poznámka vodní tok vznikl po vysoušení rybníků 
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    název vodního toku Zadní Lodrantka 

ID historického vodního toku 10185449 

obec Moravany délka (m) 1971 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav regulovaný 

obec Časy délka (m) 314 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Sezemice délka (m) 3298 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10172932, 10185448 

obec Dašice délka (m) 2899 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Sezemice délka (m) 1022 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav změna trasy 

obec Lány u Dašic délka (m) 243 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-042 délka (m) 514 

obec Sezemice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-043 délka (m) 323 

obec Sezemice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-044 délka (m) 199 

obec Sezemice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-045 délka (m) 381 

obec Sezemice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-045 délka (m) 351 

obec Moravany zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-047 délka (m) 558 

obec Moravany zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-048 délka (m) 406 

obec Kostěnice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-054 

obec Pardubice délka (m) 2899 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Dašice délka (m) 1319 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-085 délka (m) 1674 

obec Moravany zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav regulovaný 

 

3.7.2 Vyhodnocení – dílčí povodí Loučné 

3.7.2.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních toků 

Během mapování historických vodních toků v dílčím povodí Loučné byly zaznamenávány vodní toky 

zachovalé, zatrubněné, regulované, nově vzniklé, zaniklé, prodloužené a vodní toky, u kterých došlo 

ke změně jejích trasy. V dílčím povodí jsou největší mírou zastoupeny regulované vodní toky, které v 

povodí zaujímají celkem 44 km.       

Tabulka 13: Suma délek jednotlivých kategorií stupně zachovalosti vodních toků. 

  zachovalý regulovaný 
nově 

vzniklý 
zaniklý prodloužený 

změna 
trasy 

zatrubněný 

délka 
úseku 

vodního 
toku (m) 

11180 44200 1354 6633 2340 10422 2694 
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Graf 13: Zastoupení jednotlivých kategorií stupně zachovalosti historických vodních toků. 

 

3.7.2.2 Vyhodnocení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje  

V tomto dílčím povodí bylo celkem 62 km vodních toků zakresleno dle  

I. vojenského mapování. Vodní toky, které byly zakresleny na základě Stabilního katastru, jsou v 

povodí zastoupeny na 61 km.  

Tabulka 14: Suma délek úseků vodních toků v rámci jednotlivých datových zdrojů. 

  I. vojenské mapování 
Stabilní 
katastr 

I. vojenské mapování 
a Stabilní katastr 

délka úseku vodního toku (m) 18239 16628 44639 

Graf 14: Procentuální zastoupení celkových délek historických vodních toků dle příslušného datového 
zdroje. 
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3.7.2.3 Závěr 

V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 79 km historických vodních toků, tj. 64 % z celkové 

délky všech současných vodních toků dílčího povodí (122 km). K největším změnám na vodních tocích 

došlo na území obce Rokytno. 
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3.8 Dílčí povodí Chrudimky 

Obrázek 16: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách I. vojenského mapování. 

 

Zdroj: ČUZK, ZABAGED, mapa I. Vojenského mapování. 
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Obrázek 17: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách Stabilního katastru. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, Stabilní katastr.  
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3.8.1 Technický list historických vodních toků v povodí 

název vodního toku Chrudimka 

ID historického vodního toku 10100018 

obec Pardubice délka (m) 15039 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

obec Úhřetická Lhota délka (m) 738 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

    název vodního toku Zminka 

ID historického vodního toku 10100763 

obec Pardubice délka (m) 1485 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Úhřetická Lhota délka (m) 1636 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

    název vodního toku Halda 

ID historického vodního toku 10103690 délka (m) 4965 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav zachovalý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174160 délka (m) 1370 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav částečně zaniklý 

    název vodního toku Nemošická svodnice 

ID historického vodního toku 10174166 délka (m) 976 

obec Ostřešany zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174167 délka (m) 754 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku Spojilský odpad 

ID historického vodního toku 10174176 

obec Pardubice délka (m) 1633 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav změna trasy 

obec Spojil délka (m) 2264 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav změna trasy 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10185664 délka (m) 473 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav zachovalý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-049 délka (m) 1552 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-050 délka (m) 294 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-051 délka (m) 930 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-052 délka (m) 286 

obec Spojil zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-053 délka (m) 2721 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-055 délka (m) 583 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-056 délka (m) 707 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-057 délka (m) 744 

obec Ostřešany zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-058 délka (m) 1144 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 
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3.8.2 Vyhodnocení – dílčí povodí Chrudimky 

3.8.2.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních toků 

Během mapování historických vodních toků v dílčím povodí Chrudimky byly zaznamenávány vodní 

toky zachovalé, regulované, zaniklé, částečně zaniklé a vodní toky, u kterých došlo ke změně jejích 

trasy. V dílčím povodí jsou největší mírou zastoupeny zachovalé vodní toky, které v povodí zaujímají 

celkem 21 km.       

Tabulka 15: Suma délek jednotlivých kategorií stupně zachovalosti vodních toků. 

 
zachovalý regulovaný zaniklý částečně zaniklý změna trasy 

délka úseku vodního 
toku (m) 

21217 3122 8966 1370 5629 

Graf 15: Zastoupení jednotlivých kategorií stupně zachovalosti historických vodních toků. 

 
3.8.2.2 Vyhodnocení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje  

V tomto dílčím povodí bylo celkem 25 km vodních toků zakresleno dle  

I. vojenského mapování. Vodní toky, které byly zakresleny na základě Stabilního katastru, jsou v 

povodí zastoupeny na 39 km.  
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Tabulka 16: Suma délek úseků vodních toků v rámci jednotlivých datových zdrojů. 

 
I. vojenské 
mapování 

Stabilní 
katastr 

I. vojenské mapování a Stabilní 
katastr 

délka úseku vodního toku (m) 1291 14674 24339 

 

Graf 16: Procentuální zastoupení celkových délek historických vodních toků dle příslušného datového 
zdroje. 

 

3.8.2.3 Závěr 

V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 40 km historických vodních toků, tj. 74 % z celkové 

délky všech současných vodních toků dílčího povodí (54 km). K největším změnám na vodních tocích 

došlo na území obce Pardubice. 
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3.9 Dílčí povodí Podolského, Jesenčanského potoka a Bylanky 

Obrázek 18: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách I. vojenského mapování. 

 
Zdroj: ČUZK, ZABAGED, mapa I. Vojenského mapování. 
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Obrázek 19: Mapa historických vodních toků zakreslených v mapách Stabilního katastru. 

 

Zdroj: ČUZK, ZABAGED, Stabilní katastr. 
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3.9.1 Technický list historických vodních toků v povodí  

název vodního toku Bylanka 

ID historického vodního toku 10100241 

obec Pardubice délka (m) 3980 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

obec Třebosice délka (m) 2730 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

obec Starý Mateřov délka (m) 886 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav zachovalý 

obec Třebosice délka (m) 803 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

    název vodního toku Podolský p. 

ID historického vodního toku 10100270 

obec Srnojedy délka (m) 343 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav změna trasy 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Pardubice délka (m) 5033 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav změna trasy 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Jezbořice délka (m) 2871 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav změna trasy 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Barchov délka (m) 2152 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav změna trasy 

Poznámka zaškrcení ramene a napřímení toku 

obec Jezbořice délka (m) 617 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav zachovalý 

obec Jezbořice délka (m) 1054 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav regulovaný 

obec Barchov délka (m) 920 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav regulovaný 

    název vodního toku Struha 

ID historického vodního toku 10100375 délka (m) 2008 

obec Bezděkov zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav zachovalý 
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    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174192 

obec Pardubice délka (m) 1642 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Mikulovice délka (m) 872 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174195 délka (m) 522 

obec Staré Jesenčany zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku Mateřovský potok 

ID historického vodního toku 10174256 

obec Čepí délka (m) 632 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Jezbořice délka (m) 287 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Starý Mateřov délka (m) 2408 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174257 délka (m) 259 

obec Starý Mateřov zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174318 délka (m) 819 

obec Srnojedy zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav regulovaný 

    název vodního toku Čívická svodnice 

ID historického vodního toku 10174319 

obec Srnojedy délka (m) 1269 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Pardubice délka (m) 921 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav částečně zaniklý 

obec Starý Mateřov délka (m) 1420 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav částečně zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku 10174627 1371 

obec Bezděkov zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav změna trasy, částečně zaniklý 

název vodního toku Jesečanský potok 

ID historického vodního toku 10185475 

obec Pardubice délka (m) 3303 
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zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Pardubice délka (m) 2777 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Staré Jesenčany délka (m) 1164 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Mikulovice délka (m) 1018 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav změna trasy 

obec Pardubice délka (m) 439 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav změna trasy 

obec Staré Jesenčany délka (m) 2407 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav změna trasy 

obec Mikulovice délka (m) 1163 

zdroj zákresu Stabilní katastr současný stav změna trasy 

    název vodního toku Dubanka 

ID historického vodního toku 10185478 

obec Čepí délka (m) 1246 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Dubany délka (m) 1428 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

obec Třebosice délka (m) 1447 

zdroj zákresu I.V.M.,S.K. současný stav regulovaný 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-059 délka (m) 310 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-060 délka (m) 1444 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav částečně zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-061 délka (m) 314 

obec Srnojedy zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-062 délka (m) 640 

obec Čepí zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-063 délka (m) 1785 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav zaniklý 
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název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-063 délka (m) 677 

obec Barchov zdroj zákresu I.V.M.,S.K. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-064 délka (m) 936 

obec Pardubice zdroj zákresu Stabilní katastr 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-067 délka (m) 635 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-068 délka (m) 777 

obec Čepí zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-069 délka (m) 1233 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-072 

obec Srnojedy délka (m) 846 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

obec Pardubice délka (m) 889 

zdroj zákresu I.V.M. současný stav zaniklý 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-075 délka (m) 118 

obec Pardubice zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

  



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“ 
 Návrh územní studie -  Příloha č.4: Průzkum historických krajinných struktur – Koryta řek 
 

 74 

    název vodního toku bezejmenný 

ID historického vodního toku H-084 délka (m) 699 

obec Barchov zdroj zákresu I.V.M. 

současný stav zaniklý 

 

3.9.2 Vyhodnocení – dílčí povodí Podolského, Jesenčanského potoka a Bylanky 

3.9.2.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních toků 

Během mapování historických vodních toků v dílčím povodí Podolského, Jesenčanského potoka a 

Bylanky byly zaznamenávány vodní toky zachovalé, regulované, zaniklé, částečně zaniklé a vodní 

toky, u kterých došlo ke změně jejích trasy. V dílčím povodí jsou největší mírou zastoupeny vodní 

toky, u kterých došlo ke změně trasy, ty jsou v povodí zastoupeny celkem na 24 km.   

Tabulka 17: Suma délek jednotlivých kategorií stupně zachovalosti vodních toků. 

  zachovalý regulovaný zaniklý částečně zaniklý 
změna 
trasy 

délka úseku vodního toku (m) 11027 14896 9866 4327 24866 

Graf 17: Zastoupení jednotlivých kategorií stupně zachovalosti historických vodních toků. 

 

3.9.2.2 Vyhodnocení historických vodních toků dle příslušného datového zdroje  

V tomto dílčím povodí bylo celkem 49 km vodních toků zakresleno dle  

I. vojenského mapování. Vodní toky, které byly zakresleny na základě Stabilního katastru, zaujímají 

v povodí celkem 49 km.  
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Tabulka 18: Suma délek úseků vodních toků v rámci jednotlivých datových zdrojů. 

 
I. vojenské mapování Stabilní katastr 

I. vojenské mapování a 
Stabilní katastr 

délka úseku vodního toku (m) 14144 14075 35391 

 

Graf 18: Procentuální zastoupení celkových délek historických vodních toků dle příslušného datového 
zdroje. 

 

3.9.2.3 Závěr 

V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 63 km historických vodních toků, tj. 96 % z celkové 

délky všech současných vodních toků dílčího povodí (65 km). K největším změnám na vodních tocích 

došlo na území obce Pardubice. 
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4 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ  
Na území ORP Pardubice bylo nalezeno celkem 436 km historických vodních toků, z toho 79 toků bylo 

označeno za zaniklé (tabulka 28). 

Tabulka 19: Základní statistické zhodnocení historických vodních toků v rámci zájmového území ORP 
Pardubice. 

povodí 

historické vodní toky 

plocha 
povodí 

(m2)  

hustota 
hist.v.t. 

na 
plochu 
povodí 

hustota 
souč.v.t. 

na plochu 
povodí 

celková 
suma 
délek 
h.v.t. 
(km) 

suma 
zaniklých 

h.v.t.  
(km) 

suma 
zachov. 

h.v.t.  
(km) 

suma 
h.v.t. se 

změněnou 
trasou 
(km) 

suma 
regul. 
h.v.t. 
(km) 

Bohumilečský 
a Ředický p. 

29 3 0 8 16 2733 0.01 0.02 

Bukovka 36 10 0 0 22 6801 0.01 0.01 

Černská 
strouha, 
Opatovický 
kanál 

62 12 29 13 18 2239 0.03 0.06 

Chrudimka 40 9 21 6 3 4123 0.01 0.01 

Jesečanský, 
Podolský p., 
Bylanka 

64 10 11 25 15 4683 0.01 0.01 

Labe 85 13 9 16 34 7935 0.01 0.02 

Loučná 80 7 12 10 40 6993 0.01 0.02 

ostatní toky, 
Struha 

17 4 3 3 8 2271 0.01 0.01 

Velká Strouha 23 11 0 1 11 3147 0.01 0.02 

Celkem 436 79 85 82 167 40925 0.01 0.02 
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Graf 19: Statistické zhodnocení historických vodních toků v rámci zájmového území ORP Pardubice. 

 

Nejvíce historických vodních toků bylo zaznamenáno na území dílčího povodí Labe. V tomto povodí 

bylo rovněž nalezeno největší zastoupení zaniklých vodních toků. Nejvíce zachovalých historických 

toků bylo vyhodnoceno pro povodí Opatovického kanálu a Černské strouhy. Z hlediska poměru počtu 

historických vodních toků k jednotlivým plochám povodí bylo stanoveno, že povodí Černské strouhy a 

Opatovického kanálu disponuje velkou hustotou nalezených historických vodních toků.  

Nejméně historických vodních toků bylo nalezeno v dílčím povodí Struhy a ostatních vodních toků. 

V dílčím povodí Bohumilečského, Ředického potoka, Bukovky a Velké Strouhy nebyl nalezen žádný 

zachovalý historický vodní tok. 

V současné době oproti minulosti bylo v zájmovém území zaznamenáno zvýšené množství vodních 

toků. 
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5 ZÁVĚR 
 

Stav vodních toků v historii: 

I. Vojenské mapování 

- Vodní toky mají výrazně přírodní, meandrující charakter a většinou jsou navzájem propojeny 

s vodními plochami. 

Stabilní katastr 

- Na většině dílčích povodí byl registrován pokles celkových délek vodních toků. Důvodem je: 

o řada drobných vodních toků nebyla oproti I. vojenského mapování do Stabilního 

katastru zaznamenána  

o znatelný pokles soustavy vodních ploch a napájejících kanálů 

o napřímení vodních toků 

Současnost 

- V současnosti byl registrován daleko větší počet vodních toku (o 274 km více) ve srovnání 

s toky historickými. Důvodem je: 

o rozšiřování zemědělských ploch a budování na ně navazujících zavlažovacích a 

odvodňovacích kanálů 

o rozvoj průmyslu  

Jak už bylo v předešlé kapitole uvedeno, situace historických vodních toků ve srovnání s toky 

současnými poukazuje na jejich zvyšující se počet.  

Zvýšené množství vodních toků koresponduje se zánikem vodních ploch. Zánik vodních ploch na 

tomto zájmovém území souvisí s rozšiřováním zemědělské půdy, které bylo doprovázeno 

budováním zavlažovacích a odvodňovacích kanálů.  

Vývoj vodních toků na území ORP Pardubice byl značně ovlivněn intenzifikaci zemědělské výroby, 

velkoplošným odvodňováním zemědělských pozemků a jejich zcelováním, melioračními 

úpravami některých drobných vodních toků, naddimenzování kapacity koryt, likvidace 

přirozených prvků systému ekologické stability krajiny a v neposlední řadě destrukci vodního 

režimu jako celku. Návrh trasy koryta se přizpůsoboval hlavně lidským potřebám na úkor 

ekologické situace v území.  

V současnosti je nutno předcházet negativním důsledkům v minulosti nevhodně provedených úprav, 

nevhodných způsobů obhospodařování půdy a velkoplošného odvodnění. Nezbytně nutné je 

obnovovat přirozené funkce vodních toků a jejich koryt, včetně doprovodných porostů a ochranných 

pásů, odstraňovat nevhodné úpravy toků, zvyšovat přírodními prostředky odolnosti břehů a koryt 

proti erozi, jejich stabilitu při povodních a členitostí dna i břehů podporovat samočistící schopnost 

vody, stabilizovat hladiny, zajistit minimální průtoky a podmínky pro přirozené biologické oživení 

toků. 

V návrhové části budou detailněji posouzeny tyto možnosti obnovy vodních toků.  
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