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Technická úprava  vodní tok ve špatném   

  morfologicko-ekologickém stavu 

 prostorová redukce 

 ztráta tvarové a hydraulické členitosti 

 ztráta biodiverzity 

 zrychlení odtoků 



Revitalizace 

Kačáku u Třtic, 

akce ZVHS – 

Povodí Vltavy, 

2010 - 2011 

Metoda zlepšování morfologického stavu vodních toků:   

Investiční revitalizace        
 mají oporu v právní úpravě 

 figurují v plánech oblastí povodí 

 existují pro ně finanční zdroje (PRŘS, OPŽP,…) 



Nenahraditelný zdroj odborných zkušeností 

Revitalizovaná Iller u Giessenu, Bavorsko 



Politický význam:   

Pokud se financují revitalizace,  

je obtížnější zároveň provádět poškozující úpravy 

Domašín u Vlašimi, 2010 



Plošný stav vodních toků ale revitalizace významněji 

neovlivní: 

 jsou nákladné 

 obtížně projednatelné (pozemky,….) 

 vodohospodářská sféra není odborně, mentálně                   

 a organizačně připravena 

 nastavení dotačních programů  zástupná náplň – 

 rybníky  

 nedostatečné propojení revitalizací  s protipovodňovou 

 ochranou 

 nesystémovost: někde se revitalizuje, jinde se v rámci 

 správy vodních toků provádějí poškozující činnosti  



I kdyby investiční revitalizace fungovaly naplno, 

obsáhnou jenom malou část sítě vodních toků   

 nutno využívat i jiné cesty zlepšování stavu toků 

Pekelský potok u Zdislavic, okr. Benešov, 2008 



Přitom: 

Zásadní revitalizační přestavba 

není zdaleka všude nutná…. 

….přirozené renaturace 



Úsporná,  ekologicky orientovaná správa 

vodních toků… 

…pečuje o ekologický stav ve všech směrech své 

činnosti 

Využívejme všech cest zlepšování stavu vodních toků: 

 omezování poškozujících činností a vlivů 

 využívání a podpora samovolné renaturace 



Důraznější diferenciace přístupů  

k úsekům vodních toků různého charakteru  

 do volné krajiny nevnášet technická řešení,   

    odpovídající podmínkám zástavby 

 s intravilánovými revitalizacemi spojovat reálná očekávání 

Praha, Ruzyně, 2011 

Ploučnice 



1. Důsledná ochrana dochovaného stavu  

toků a niv před zhoršováním 



To platí také pro upravené toky,  

zejména pokud již prodělaly částečnou renaturaci 



Neprovádět vodohospodářsky, ekologicky a krajinářsky 

nevhodné zásahy a činnosti 

Jabkenická obora, 2009 



Pozor  

na špatná 

technická 

řešení 

Nestavět drahé, 

ekologicky i technicky  

problematické objekty   

Skřipel, okr. Beroun, 2011 



Tady mohli místo nového jezu postavit stabilizační 

skluz…….. 

Klejnárka, Nové Dvory, Kutnohorsko, 2011 



2. Nepříznivé zásahy provádět jen výjimečně 
 pokud jsou nezbytné 

 v odůvodněném rozsahu 

 s co nejmenšími nepříznivými dopady  

 s přiměřenými kompenzacemi  

Smědá pod Frýdlantem, 2011 



3. Respektování samovolného vývoje  

přírodních a přírodě blízkých úseků vodních toků 

  To není nepořádek a zanedbaná údržba,  

to je přirozeně se vyvíjející potok. 



4. Úsporné a ekologicky šetrné provádění 

běžné údržby vodních toků 



Staré pojetí správy vodních toků: 

Opatření údržby toků se provádějí obecně a plošně.  

Jednotlivé výjimky z těchto zásahů musejí být doloženy 

zvláštními zájmy ochrany přírody.  

Ochrana přírody zachraňuje jednotlivé ohrožené fragmenty. 

 

 

Pojetí bližší zásadám Rámcové směrnice o vodní politice: 

Běžné a obecné je neprovádět poškozující zásahy.  

Takové zásahy se provádějí pouze v jednotlivě odůvodněných 

případech a v nezbytně nutném rozsahu.  

Navrhovatel prokazuje nezbytnost a účelnost opatření.  



Racionální výklad povinností správce vodního toku: 

 

Odstraňování překážek z vodních toků  odstraňování 

takových překážek, které skutečně něčemu vadí 

 

Udržování průtočnosti  udržování takové průtočnosti, 

jaká je v daném místě či úseku odůvodněně potřebná  



Doporučené kontrolní otázky před každým potenciálně 

rušivým zásahem: 

 čemu doopravdy vadí tato nátrž ? 

 jaké riziko představuje tato dřevní hmota ? 

 co se (ne)stane, když tato naplavenina zůstane na svém 

místě ?  



Evergreen (immergrün, вечнозелëный): 

Vliv usazenin v korytě na povodňovou průtočnost 

 jakou část průřezu koryta zaujímají usazeniny? 

 jakou kapacitu má koryto? 

 jak velké vody začínají být rizikem pro zástavbu? 

 jaký vliv na tyto rizikové průtoky mohou mít usazeniny?  



Nesvádět všechno na usazeniny 

……. a identifikovat hlavní povodňové překážky 



Zdroje povodňového spláví v obcích 



Dynamické pojetí stability koryta 

rozlišovat vymílání do stran a do hloubky 

přiměřený poměr mezi kapacitou a stabilitou koryta 

stabilizace koryta přiměřená charakteru navazujících 

ploch 



Údržby, oprav a rekonstrukcí  

iniciativně využívat ke zlepšování stavu toků 

Wartenberg, 

Bavorsko: 

Přestavba 

stupně do 

migračně 

prostupné 

podoby 



5. Využívání a podpora 

samovolných 

renaturací  
technicky upravených 

úseků vodních toků 



U nás je zatím obvyklejší ničení samovolných renaturací  

tzv. údržbou vodních toků a „melioračních“ zařízení  



Bavorsko: oficiální tiskoviny státního ministerstva 

podporují samovolné renaturace  



Omezení samovolných renaturací: 

•  nadměrné zahloubení koryta 

•  odolné technické opevnění 

Ke zlepšení stavu tohoto opevněného toku  

je zřetelně potřebná revitalizační přestavba 



Zde sice opevnění nevydrželo, ale nadměrné zahloubení  

koryta rovněž vyvolává potřebu revitalizace 



Tento potok se samovolně změnil v přírodě blízký  

– investiční revitalizace by byla zbytečná 



 

Kategorii 

upravený vodní tok určený  

k samovolné renaturaci 

(s případnou podporou 

doplňkovými opatřeními) 

je třeba prosadit do 

zpracování POP pro příští 

plánovací období 

Renaturace ve VH plánování: 



Podpora renaturací drobnějšími vodohospodářskými 

opatřeními: 
 

například střídavé kamenné záhozy  změlčení, rozvlnění, 

obnova štěrkových pasáží dna koryta 



Dřevní hmota – usměrnění a rozčlenění proudění,  

stanoviště a úkryty živočichů 

Wertach v Augsburgu, 2011 



6. Podpora přirozené migrační prostupnosti  

a přirozeného podélného profilu vodních toků  



Jez   

migrační překážka (sebelepší rybí přechod plně nenahradí 

přirozenou migrační prostupnost) 

ničení ryb turbinami  

 ztráta přirozeného podélného profilu a proudného 

charakteru toku, ztráta hydraulické členitosti 

 často zhoršení průběhu povodní 

 někdy iniciace ledových povodní 

 narušení splaveninového režimu 



Opatření 1. volby: 

ponechat (narušenou) překážku samovolnému rozpadu 

Benešov nad Ploučnicí 



Opatření 2. volby: odstranění překážky 



Opatření 3. volby : 

nahrazení jezu nebo stupně vhodnějším objektem 



Opaření 4. volby: 

Výstavba rybího přechodu (+ kompenzace) 

Berounka, Hýskov, 2009 



Rybochodná věž 

Helix 

Univerzita Bochum 



Když jsou správce toku a vodoprávní úřad neteční k problematice 

migrační prostupnosti,  

těžko se podaří využít rekonstrukce soukromého jezu k prosazení 

výstavby rybího přechodu: 



7. Uvážlivá opatření po povodních a přiměřené 

využívání pozitivních povodňových změn 



Skončit ničení vodních toků  

nevhodnými zásahy po povodních 

Vodslivský potok, okr. Benešov, 2002 



Volyňka u Sudslavic, 2011 



Smědá pod Frýdlantem, opravy po povodni 2010, stav 05/2011: 

 

Je přiměřené takto opevňovat břeh, za nímž leží louky?  



Využívat § 45 VZ – vykupování 

pozemků povodňových transformací 

koryt…..  

….i když zavezení bývá jednodušší 



8. Propojení péče o morfologický stav vodních 

toků a protipovodňové ochrany 
• přiměřené a šetrné používání technických opatření 

• využívání přirozených mechanismů tlumení povodní 

• kombinace technických a přírodě blízkých opatření  

Protipovodňová revitalizace Iller u Giessenu, Bavorsko 



Povodňové rozvolnění Wertach v Augsburgu, 2009 

Přírodě blízká protipovodňová opatření 



splavné Labe u Kolína  

9. Revize vztahů mezi řekou a jejím plavebním 

využíváním 
 

Pro účely skomírající plavby jsou významné úseky 

největších řek udržovány v ekologicky degradovaném 

stavu 



Plavební úprava Vltavy ČB,  2009 – 2010;  

náklady 2,5 mld Kč 

- pro morfologický stav řeky se neudělalo prakticky nic, 

  naopak byl fixován nevyhovující stav koryta 



I plavební cesta může být řešena jinak:  
Detail vegetace a tvarování břehu splavného koryta Mosely, 2010 



Kanál Dunaj – Mohan, Bavorsko:  

„ekologické úlitby“ u Beilngries, 2011 



10. Zlepšení péče o břehové porosty 

Jizera, Skorkov, 2010 - 2011 



Největší význam mají stromy rostoucí v břehové čáře 

Kocába nad Novým Knínem 



Pravidelná výsadba vně potahové stezky, navíc nekvalitní, 

není uspokojivou náhradou přirozených břehových porostů 

     

    Břeh Labe u Kolína, 2010 



Revitalizace v ploše poldru Žichlínek, 2010: 

Neúspěch konceptu a provedení plošné výsadby malých, 

jednotlivě chráněných sazenic 



11. Investiční revitalizace vodních toků 



Malá Jeřice, Liberecko:  

Povodeň v roce 2010 vhodně dotvořila právě dokončenou revitalizaci 



Obnova ramene Volyňky u Strunkovic – pohled za výstavby, 2011 



Mohan, Oberbrunn, 2011  

Metoda nesouvislého rozvolňování říčního koryta 



Děkuji za pozornost         tomas.just@nature.cz  
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