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Návrh managementu dřevní hmoty v 
přirozených korytech vodních toků 

Pavel Kožený a kol. 



• Dřevní hmota (LWD) je přirozenou a funkčně významnou součástí říčních koryt. 

• Pohyblivost dřevní hmoty při povodních je zdrojem rizika (ohrožení staveb, vznik 

vzdutí). 

• Obvyklá údržba vodních toků spočívá v udržování průtočnosti a odstraňování překážek 

v korytě. Zavedené postupy mohou být ale kontraproduktivní nebo v daném území 

nevyhovující či neproveditelné. 

• Vodní zákon po novele zákonem č. 150/2010 Sb. je více zaměřen na ochranu 

přirozených koryt a zásahy do nich minimalizuje. Dřevní hmotu lze chápat jako součást 

koryta a jako přírodní faktor, kterým je koryto utvářeno.  

• V mnoha oblastech ČR množství dřeva v tocích stoupá. Řada těchto lokalit je chráněna 

zákonem (maloplošná ZCHÚ, CHKO, NP). 

• Potřeba odlišného přístupu k dřevní hmotě v tocích, kde je její výskyt akceptován. 

Úvod  

Cíl prezentace: představení metodiky pro selektivní management dřevní hmoty 

a břehových porostů v přirozených korytech vodních toků 

(součást Metodiky pro monitoring, management a využití dřevní hmoty ve vodních tocích – 

Ministerstvo životního prostředí ČR, v projednávání). 



• Různé úseky toku vyžadují různě intenzivní údržbu (a jiná opatření vzhledem k 

dřevní hmotě). 

• Na vodním toku existují „riziková místa“, kde vznikají nežádoucí akumulace 

dřevní hmoty. 

• Metodika navrhuje management zaměřený na ochranu rizikových míst na toku. 

Selektivní management  



Dynamika dřevní hmoty při povodních  

Hustota dřeva kg.m-3 

suché 400 - 700 

čerstvé 700 - 1000 

dlouhodobě ponořené 

ve vodě 

až 1500 

naplavené 

stabilní 

Pohyblivost (odplavitelnost a vzdálenost odplavení) dřevní hmoty v 

toku ovlivňuje řada faktorů. 

 Vlastnosti vodního toku: průtok, sklon, tvar koryta, hydraulická 

       drsnost 

 Parametry dřevní hmoty: 

Délka 

Přítomnost kořenů a větví 

Specifická hmotnost 

Stabilizace v sedimentu, 
akumulacích dřeva, břehové 
vegetaci 

Uložení v korytě, orientace 
vůči proudění 

proud 



V přírodním korytě je základem akumulace „key member“ (klíčový kus akumulace) - velký 
stabilní kmen, který je uložen ve vhodném místě (konkáva meandru, štěrková lavice, 
zúžení koryta – Abbe a Montgomery, 2003) 
 
 
Potenciál vzniku zátarasů na mostních objektech (Diehl, 1997): 

• Velikost akumulace je určena největším kusem v akumulaci. 

• Vznik zátarasu na průtočném profilu mostu je iniciován rozsáhlým kusem přesahujícím 

délkou rozsah mostních pilířů. 

Vznik akumulací dřevní hmoty 

DESIGN  LOG  LENGTH 

Design log length (návrhová délka spláví)  

• Předpokládaná velikost největších kusů dřeva 
splavovaných vodním tokem. 

• Rozhodující hodnota pro potenciál tvorby 
zátarasů na mostních objektech.  

• Hodnota určena šířkou koryta a velikostí 
dřevin v břehovém porostu. 

Pro selektivní management přirozených koryt je nutné posoudit stabilitu jednotlivých kusů 
dřevní hmoty, které svými rozměry mohou iniciovat vznik akumulace v rizikovém místě.   

„riziková místa“ 



Riziková místa  
• místa s průtočným profilem užším než „design log length“ – splavované dřevo 

může tato místa ucpat 

• určí správce toku podle své zkušenosti 

• příčné stavby na toku, místa se zúženým průtočným profilem (mosty, 
propustky, přemostění potrubních vedení, jezy, rozdělovací objekty, intravilán, 
okolí staveb v blízkosti koryta, členité nebo zúžené úseky koryta).  

 

Určení rizikových míst na toku 

Rizikové 
místo 

Rizikové 
místo 



Lkrit – teoretická kritická délka kmene: 
minimální délka jednotlivého kusu dřevní 
hmoty, který stačí sám o sobě zablokovat 
průtočný profil. 
 
  Pro riziková místa platí: 
   Lkrit ≤ Lmob 

 
 

Stanovení parametrů rizikového 
místa a příslušného úseku toku 

Lkrit 

Lmob – teoretická délka mobilního kmene: teoretická maximální délka 
jednotlivého kusu dřevní hmoty, který může být v daném úseku vodního toku 
transportován při povodni. 
 
      menší z hodnot: 
      - šířka koryta 
      - největší výška  
         břehového porostu 

 Lmob 

Lmob 



Stanovení zón managementu  

B – šířka koryta v břehových hranách 
Lmob – teoretická délka mobilního kmene 

1 
ZÓNA 

BEZPROSTŘEDNÍHO 
OKOLÍ  

2 
ZÓNA   AKTIVNÍHO 
MANAGEMENTU 

3 
ZÓNA   MINIMÁLNÍHO 

MANAGEMENTU 

1 3 

2  x  Lmob 2  x  Lmob 30 x B  až  100 x B 2  x  Lmob 

Rizikové 
místo 

Rizikové 
místo 

Stanovení zón managementu: 
 1 – bezprostřední okolí rizikového místa (často jde o upravený úsek) 

 2 – úsek, odkud může být dřevní hmota pravděpodobně splavena k rizikovému místu 

 3 – úsek vzdálený od rizikového místa, odplavená dřevní hmota se pravděpodobně 

  zachytí v zóně 2. 



• Riziko odplavení se hodnotí v zóně 2 

a 3 pro kmeny s délkou   lkm ≥ Lkrit. 

• Tabulka znázorňuje všechny možnosti 

kombinací pěti stabilizačních faktorů.  

• Výsledek: 3 úrovně rizika odplavení. 

 

Hodnocení rizika 
odplavení dřevní 
hmoty v korytě 

Stabilizační faktory: 

1. Délka kmene (lkm) v poměru k průměrné 

šířce koryta v břehových hranách (B) 

2. Přítomnost kořenů nebo koruny 

3. Kontakt se sedimentem 

4. Uložení kmene ve vodě za běžných 

průtoků 

5. Zachycení v břehovém porostu nebo v 

akumulaci dřevní hmoty 

Inspirace: hodnocení dřevní hmoty v    

NP Podyjí (Habersack a Kristelly, 2006) 



• Riziko vyvrácení se hodnotí v zóně 2 pro stromy potenciálně odplavitelné a svou 

velikostí nebezpečné pro rizikové místo (B ≥ lkm ≥ Lkrit).  

• Tabulka znázorňuje všechny možnosti kombinací tří destabilizačních faktorů. 

• Výsledek: 2 úrovně rizika vyvrácení. 

 

Hodnocení rizika vyvrácení stromů v 

břehovém porostu  

Destabilizační faktory: 

1. Strom je suchý nebo zmlazující pouze v oblasti baze kmene. 

2. Strom je nakloněn nad koryto o více než 30  od vertikální osy 

3. Strom se nachází v nárazovém břehu koryta nebo je baze kmene pod úrovní břehové hrany.  



lkm ≥ Lkrit lkm ≥ Lkrit 

2 3 1 3 Stanovení zón 
managementu 

1 

Hodnocení 
rizika odplavení 
dřevní hmoty v 
zóně 2 a 3 
 
Návrh opatření 

Hodnocení 
rizika vyvrácení 
stromů v 
břehovém 
porostu v z. 2 
 
Návrh opatření 

B ≥ lkm ≥ Lkrit 

BEZ  ZÁSAHU 

ODSTRAŇOVÁNÍ  
STROMŮ  S  
VÝŠKOU  

lkm > 0,5 Lkrit 

STABILIZACE, ODSTRANĚNÍ 

ODSTRAŇOVÁNÍ  
VEŠKERÉ 
DŘEVNÍ  HMOTY 
V  KORYTĚ 
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Určení 
rizikových míst 
a parametrů 

Rizikové 
místo 

Rizikové 
místo 



Metody aktivního managementu 
dřevní hmoty 

Ležící dřevní hmota: 
1. Úprava polohy a orientace dřeva v 

korytě 

 

2. Zvětšení rozměrů struktury dřevní 

hmoty 

 

3. Kotvení pomocí lan ke stromům na 

břehu 

 

4. Kotvení pomocí pilotů      

zaražených do dna 

 

5. Kotvení pomocí zátěže 

 

6. Zkrácení na délku lkm < Lkrit, 

odstranění z koryta 

 

Břehové porosty: 
• Preventivní skácení (vyvrácení) a následná 

stabilizace nebo zkrácení na délku lkm < Lkrit 

• Odstranění z břehové hrany a stabilizace v nivě 

 

1 

2 

4 

3 

5 



Technická řešení ochrany rizikových 
míst 

 

Lapače spláví – perspektivní řešení pro konkrétní případy? 



1. Provozování selektivního managementu vyžaduje průběžné hodnocení výsledků (např. 
monitoring dřevní hmoty splavované k rizikovým místům). 

2. Nastavení metodiky selektivního managementu je pro konkrétní podmínky možné 
úpravou hodnoty Lkrit a rozsahu zóny aktivního managementu (2). 

3. Použití především pro vodní toky do 6. řádu dle Strahlera s průměrným ročním 
průtokem Qa < 25 m3.s-1 se sklonem údolnice do 1,5 %. 

4. Metodika je určena pro přirozená koryta vodních toků. Pro koryta upravená lze metodiku 
použít s omezením daným mírou úprav koryta.  

5. Metodika se v první řadě zabývá přirozenou dřevní hmotou, jejímž zdrojem jsou 
břehové porosty, případně dřevní hmotou upravenou při obvyklém managementu 
vodního toku (zkrácené klády, pařezy, polena).  

6. Metodika má být návodem vedoucím k přírodě blízké správě vodních toků s respektem 
k rizikům, která s ní souvisejí. V ideálním případě též přispěje k šetrnému vynakládání 
finančních prostředků určených na správu vodních toků. Použití této metodiky ale může 
narážet na negativní postoj veřejnosti k dřevní hmotě v korytech vodních toků.   

7. V krátké budoucnosti bude metodika projednávána s podniky Povodí. 

 

Závěrečné poznámky  



Děkuji za pozornost  

Evropská unie 

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti  

Při zpracování metodiky a prezentace byly využity výsledky výzkumného záměru MZP 0002071101 


