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Rozvoj přírodě blízkého stavitelství je možné dobře sledovat na řekách Thur a Limmat. V městském 

prostředí najdeme pro obyvatele přátelská řešení, která atraktivním způsobem podporují kontakt lidí s 

vodou. Nová podoba dříve kanalizovaných úseků a její přírodě blízké břehy jsou ale důležité i pro faunu a 

floru. 

Klíčová slova: Přírodě blízké vodní stavitelství, vodní toky v urbanizovaných oblastech, dostupná 

rekreace, ochrana přírody  

Vodní toky v kantonu Curych – pohled na revitalizace potoků a řek  

Kanton Curych má rozlohu 1741 km2. Střední roční srážky v kantonu jsou kolem 1000 mm (1 m3/m2 

nebo 1000 l/m2). Celková délka vodních toků od těch nejmenších až po Rýn činí 3613 km. Z toho 31 %  

je přírodě blízkých, 20 % málo ovlivněných, 14 % narušených a 6 % silně narušených. 27 % (kolem 1000 

km) je zatrubněno. ( Niederhauser, 2000). 

Snahy vrátit vodním tokům jejich přírodní podobu je možné sledovat od 70. let. Tehdejší způsoby úprav 

vodních toků – jako jsou napřimování, opevňování, dláždění dna potoků a kanalizace kritizovaly 

především rybáři a ochránci přírody. Organizace kantonální správy a údržby vodních toků umožnila 

hledat nové cesty pro úpravy potoků. Na malém potoku byla z lomového neopracovaného kamene 

vyskládaného nepravidelně do přírodě blízkých struktur. (Obr. 1). Tento „nepořádný“ způsob výstavby 

nebyl vždycky všude přijímán vstřícně, naopak byl často kritizovánk kvůli nepřesným a tím i obtížně 

spočitatelným metodám. Správci vodních toků také namítali, že chtěné nerovnosti neumožňují snadnou 

údržbu vodního toku. erschweren (Göldi, 1995). 

 

Obr. 1 Experimentální potok kolem roku 1976 (Waltensteiner Eulach) 
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Při úpravách na potocích Kefiker a Saland v Mülibachu v letech 1979-80 byly stanoveny a použity zásady 

pro přírodě blízké vodní toky např.: 

- Štěrkové dno jako důležitá podmínka pro živočichy žijící v potočním dně a pro rozmnožování 

potočních pstruhů. (Závěr: Dno vodního toku je třeba budovat tak, aby štěrkové lože bylo 

zachováno nebo se mohlo vyvinout.) 

- Zajištění břehů a náspů neprovádět kvádry nebo betonem. 

- V prudkých úsecích potoků umožnit vznik tůně pro ryby. 

Obr. 2 Mülibach Saland (1978) 

Na základě nových zkušeností při výstavbě přírodě 

blízkách koryt vypracovala pracovní skupina pro 

vodu rozsáhlý program pro uvedení kanalizovaných 

potoků a řek do přírodě blízkého stavu ( 

znovuoživení, renaturace, revitalizace). 23. října 

1989 rada kantonu vyjádřila souhlas s tímto 

programem oživení vodních toků a správě vodních 

toků uložila, aby se dříve kanalizované a 

zatrubněné potoky a řeky vracely do přírodě blízkého stavu. (Willi, Göldi und Keller, 1988). V rámci 

tohoto programu bylo v curyšském kantonu uvedeno do přírodě blízkého stavu více než 60 km vodních 

toků.  

Opatření na řece Thur 

Při povodni 7. – 8. srpna 1978 se pod Frauenfeldem na několika místech protrhly hráze na Thuru. (Obr. 

1: Protržená hráz pod Frauenfeldem). Při každé malé povodni se v předpolí v nivě usazoval jemný 

materiál a zmenšoval tak příčný průtočný profil. Povodní naplavené velké kusy splaveného dřeva se 

zachytily na velkých topolech, což způsobilo vzdutí a voda proudila bokem přes hráze.  Voda na vzdušné 

straně erodovala zeminu, písek a štěrk ze zadní strany hráze, až se val protrhl. Byla zaplavena velká část 

roviny kolem Thuru a Curychu.  (Obr. 3 Záplavy v rovině Thuru, 1978). Toto nechtěné zadržení povodně 

zabránilo větším povodňovým kulminacím na dolním toku Thuru.  

 



 

  

Obr. 3 Povodeň 1978 v rovině kolem řeky Thur 

Povodeň v roce 1978 ukázala, že údržba vodních toků, udržování odtokové kapacity stejně jako probírky 

stromů, sekání a opatření zaměřená na odběry materiálu nesmějí být zanedbávána.  

Při výstavbě rozsáhlých protipovodňových opatření v kantonech Thurgau a Curych byly na středním 

toku Thuru hráze zesíleny a zvýšeny. Od té doby procházely povodňové vlny do spodního toku řeky bez 

problémů.  

Projekt Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung (Protipovodňová ochrana a niva při ústí 

řeky Thur je posledním úsekem, kde se staví rozsáhlé navyšování protipovodňové ochrany na této řece.  

(Obr. 4 a 5) 

  

Obr. 4 a 5 Dolní část toku řeky Thur při ústí do Rýna (vize)  

Příběh protipovodňové ochrany na Thuru ukazuje posun k přírodě blízkým vodohospodářským 

přístupům. Na začátku byla jednostranná protipovodňová ochrana, jejímž cílem bylo zajistit 

bezproblémové převádění povodní. Na aspekty ochrany přírody a krajiny se moc zřetel nebralo. Není 

proto divu, že proti prvním projektům se zdvihl silný odpor ze strany ochrany přírody a životního 

prostředí. Nechtěli akceptovat, že rozsáhlou kanalizaci Thuru, která proběhla před sto lety, má v 

podstatě nahradit rozsáhlá „moderní“ kanalizace. Ve stejnou dobu, kdy probíhaly tyto konflikty, 

zkoušeli vodohospodáři na malých vodních tocích přírodě  blízké metody. Místo břehových opevnění z 

kamene a betonu zkoušeli výplety z vrb, poskytovali potokům více prostoru a zkoušeli místo dnové 

dlažby zachovat nebo vytvořit přirozené dno. Tím vytvářeli dobré podmínky pro ryby, zejména třecí 

místa pro pstruhy a vranky, kteří k rozmonožování potřebují štěrkové dno. Při zakládání doprovodných 

břehových porostů vznikaly dobré životní podmínky vážky, ptáci a malí savci. Úspěchy přírodě blízkých 

metod na Mülibachu (obr. 2) nebo při rozšiřování  Reppische u Birmensdorfu ukázaly, že změna 

techniky vodních staveb by měla být možná i na větších řekách.  

Proto byly na mnoha úsecích Thuru využity zkušenosti s malými potoky. Významným příkladem je 

rozšíření dříve kanalizovaného úseku Thuru u Altikonu. Rozšířením prostoru řeky vznikla nová, členitá a 

rozmanitá říční krajina. (Obr. 6 a 7) 

 



 

  

           

Obr. 6 a 7  Úsek řeky Thur u Altikonu před a po rozšíření  

Cílem projektu „Protipovodňová ochrana a říční krajina u ústí řeky Thur“ jsou formulovány následovně:  

 Zvýšení protipovodňové ochrany pro obydlenou oblast Ellikon na Rýně 

 Zabezepečení a zlepšení protipovodňové ochrany pro zemědělské oblasti Flaacherfeld, 

Engihäuli, Neugrüt a pokud bude žádoucí také pro Ellikerfeld. 

 Umožnit co možná nejpřirozenější dynamické procesy na řece Thur  

 Zvýšení hodnoty říční krajiny celonárodního významu 

 Zlepšení zemědělských ploch v níže položených oblastech  

 Umožnit rekreační turistiku poskytující informace o přírodě  

Limmat 

Řeky mají svůj historický význam jako jedna z podmínek pro rozvoj a rozšiřování osídlení. Byly využívány 

jako dopravní cesty, zdroj obživy a energie a sloužily k odvádění splašků. Staly se tak charakteristickým 

rysem mnoha měst. Řeky a potoky ve městech a aglomeracích mají velký potenciál poskytovat 

obyvatelům dostupnou rekreaci. To se týká také obou curyšských řek Limmatu a Sihlu. Při nutné 

rekonstrukci 300 m dlouhé pískovcové zdi u parku Wipkinger byl nově navržen břeh. Dnes může 

posloužit jako příklad pro urbanistické řešení, kdy atraktivita pro obyvatele a důraz na rekreaci dostaly 

přednost před přírodě blízkým řešením. (Obr. 8 a 9) Základem pro projekční práce byla koncepce využití 

a ztvárnění celého volného prostoru, která vznikla ve spolupráci kantonu a města Curych a přímo 

zasažených obyvatel. Významně se tak zvýšila atraktivita parku Wipkinger i západní části Curychu a 

kvality bydlení a života v této oblasti. 



 

  

               

Obr. 8 Břeh Limmatu po dokončení  2004                 Obr. 9 Naposledy naboso        

V úseku u Geroldswilu, dále od centra města, byl v souvislosti s obnovováním koncese pro stávající 

vodní elektrárnu u Wettingenu rozšířen úsek dříve kanalizovaného Limmatu.        

 

Obr. 10 Rozšíření Limmatu u Geroldswilu 

Zde dostala příroda přednost (Obr. 10) Přístup lidí je omezen, cesty pro pěší nový říční prostor zdaleka 

obcházejí. Lidé ale mají možnost dění v přírodě sledovat z vybudovaných pozorovacích míst.  

Nová podoba břehů řeky u Wipkingerparku dokládá, jak velká je potřeba obyvatel získat přístup k vodě. 

I další projekt, který více bere ohled na zájmy přírody, znamená přínos – pro floru a faunu i krajinu. 

Pozitivní zkušenosti z projektů jsou motivací pro další úpravy říční krajiny s různým stanovením cílů. 
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Sousedství toků 

Bavorsko je „zemí vod“: protéká zde kolem 100.000 kilometrů potoků a řek. Asi 90 procent těchto toků 

mají v péči obce. Vykonávat jejich vodohospodářské povinnosti v oblasti správy toků třetího řádu jim 

pomáhají tzv. „Gewässernachbarschaften“, tedy spolky sousedství toků. Hlavní myšlenkou těchto 

sousedství je zajistit péči v blízkosti daných toků a zkušenosti z praxe. Zkušení odborníci a školitelé 

zajišťují odborný „input“ a realizují pravidelná školení. Zemský úřad pro životní prostředí pak tato 

sousedství toků řídí a koordinuje a spolupracuje s nimi na vytváření odborných specifických podkladů 

pro školení i internetových nabídek (www.gn.bayern.de). „Sousedství“ tak fungují jako účinné sítě a 

„svépomocná zařízení“, která nejsou při své práci administrativně tolik zatěžována.  

Více přírody pro řeky 

Základ tvoří tzv. koncepce rozvoje vodních toků. Tyto právně nezávazné plánovací dokumenty jsou 

jakýmsi vodítkem pro péči o toky a úpravu toků. Při vytváření rozvojových koncepcí jsou zohledňovány 

jak možné konflikty mnoha uživatelů a ochranářů, tak také stávající omezení. Zmíněné příklady v tomto 

příspěvku osvětlí, jak se konkrétně postupuje.  

Povinnost zajistit bezpečný pohyb návštěvníků 

Přírodě blízké toky jsou pro návštěvníky atraktivnější než technicky upravené potoky a řeky. Navíc 

skýtají působivé zážitky pro mladé i starší. Proto je nutné si promyslet již ve fázi plánování, jak bude 

možné zajistit bezpečnost, když bude k řece chodit více návštěvníků. Nášlapné kameny, rovné a vhodné 

přístupy k řece s možností posezení nebo cílená stavba zařízení pro děti – to jsou možnosti pro 

http://www.gn.bayern.de/


 

  

usměrnění toku návštěvníků a jejich bezpečnost v těchto oblastech, které prospívají i ochraně přírody 

(nerušená stanoviště flóry a fauny). 

Ochrana proti povodním 

Po několika vážných povodních s vysokými škodami zřídilo Bavorsko rozsáhlý Akční program na 

ochranu před povodněmi, který do roku 2020 disponuje 2,3 miliardami eur. Program je založen na 

integrovaném přístupu a bere ohled na tři oblasti: technickou ochranu, přirozenou retenci a prevenci 

před povodněmi. Tento příspěvek představuje příklady výsledků ze všech tří oblastí tohoto programu.  

Nová technická ochranná opatření (retenční nádrže pro případ povodní v oblasti decentralizované 

ochrany před povodněmi) spojují požadavky ochrany před povodněmi, rámcové směrnice o vodě a 

ekologie do integrovaného řešení: plnou částku požadovaného finančního obnosu spolková země 

poskytne v případě, pokud budou tyto cíle zohledněny a pokud bude asi 10 procent částky na stavební 

úpravy investováno do ekologie.  

Rámcová směrnice ES o vodě 

V posledních letech vyvstaly v souvislosti s rámcovou směrnicí o vodě nové a náročné požadavky. „Více 

ekologie pro potoky a řeky“ je cíl, kterého má být dosaženo na cestě za „dobrým stavem vod“, a jenž je 

monitorován a hodnocen pomocí detailního systému bioindikátorů. Výsledky jsou pro všech 813 toků 

v Bavorsku (které spadají pod 5 povodí) shrnuty a vyhodnocovány v plánech obhospodařování a 

programech opatření. Správa životního prostředí v Bavorsku jednotlivé toky seřadila podle priorit  a 

snaží se prostřednictvím dotací o cílené impulzy, jež by iniciovaly kroky, které je při údržbě a úpravách 

toků třeba udělat. Za tímto účelem jsou spojovány (strategicky zaměřené) velkoplošné programy 

opatření vyplývající z rámcové směrnice o vodě a koncepce rozvoje toků. Spojovacím článkem jsou tzv. 

implementační koncepce, které se právě v současné době vytvářejí. Vědecky podložené koncepce 

k účinku proudění a nášlapným kamenům přitom pomáhají naplánovat nezbytné kroky ekonomicky co 

možná nejvhodněji. Kontroly výsledků, které v současné době začínají probíhat, zkoumají účinnost. 

Mnohá ze stanovených opatření z oblasti hydromorfologie mají také pozitivní vliv na ochranu proti 

povodním (např. rozšiřování řečiště) a na biodiverzitu (cíle: národní a bavorská strategie pro 

biodiverzitu).  

Výzvou do budoucnosti zůstává ještě více propojit a sladit jednotlivé rozličné požadavky a cíle a využít 

vzniklé synergie. To platí například pro nivy v okolí toků, které jako tzv. „hot spoty“ biodiverzity mají 

velkou hodnotu také z hlediska ochrany přírody a jsou se svými stanovištěmi z různých důvodů 

vymezovány v rámci Natury 2000 (směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin) jako území vhodná pro ochranu. Výchozí podmínky v této oblasti se zlepšily: 

neboť pochopení toho, že řeky jsou daleko více než jen voda a že toky tvoří jeden celek se svým okolím, 

se výrazně zvýšilo.   

 
 
 



 

  

REVITALIZACE TOKŮ PROSTŘEDNICTVÍM PŘIROZENÉ OBNOVY HYDROMORFOLOGICKÝCH 

PROCESŮ  

 
Walter Binder  
 
Klíčová slova 
Úpravy toků, ubývání stanovišť pro živočichy a rostliny, hydromorfologické procesy, zónování, sukcese, 
rozvoj toků, využití ploch, přirozená retence, biodiverzita, prostor pro rekreaci. 
 
Napřímené, zahloubené, přehrazené. Mnohé řeky a potoky ve střední Evropě byly v uplynulých 200 
letech trvale upraveny. Z dynamických systémů měnících své koryto se staly usměrněné statické toky, 
které se pravidelně udržují. Většina toků je v současné době upravována pro využívání vodní energie, 
lodní dopravu, zlepšování ochrany před povodněmi a pro účely zemědělské výroby. Jejich záplavová 
území (nivy) jsou dnes často intenzivně využívána. Mokřady, jako třeba rašeliniště, byly odvodněny. 
Dopady na rovnováhu v přírodě se ukazují mimo jiné například úbytkem záplavových území, přerušením 
průchodnosti, poklesem počtu stanovišť pro živočichy a rostliny v tocích i na tocích (strukturní úbytek), 
a tím pádem i poklesem biodiverzity.    
 
Ke znakům přirozených toků patří kolísání průtoku a transport pevných látek (hrubého a jemného 
štěrku i písku). Dochází k neustálému odplavování a usazování materiálu, a tím změně řečiště, tedy k 
hydromorfologickým procesům. Dynamika toku je v závislosti na povodí a typu toku (bystřina v Alpách, 
potok v nížině) velmi rozmanitá. Substrát na dně toku určují geologické poměry v daném povodí. 
Podmínky pro život se s délkou toku, tedy od pramene až k ústí, mění. To naznačují například regiony s 
různým výskytem ryb (pstruhové pásmo v horní části toku, cejnové pásmo na dolním toku). V závislosti 
na stavu vody a také četnosti a trvání záplav se v břehových a nivních oblastech vytvářejí vegetační 
zóny. V prostorové návaznosti (zónování) a časové posloupnosti (sukcese) doprovázejí tekoucí řeky 
vodní rostliny, trávy, rákosí, keře, nivní listnaté a jehličnaté stromy. 
 
Rámcová směrnice ES o vodě požaduje zachovávat, respektive obnovovat, dobrý stav/dobrý ekologický 
potenciál všech povrchových vod. Ten se měří podle biologických složek kvality ryb, makrofyt 
bezobratlých a fytobentosu. Hydromorfologie je pak vnímána jako podpůrná složka, pokud není možné 
docílit dobrého stavu/dobrého ekologického potenciálu pomocí stavebních úprav. Velmi dobrý stav 
odpovídá do velké míry přirozenému stavu, tedy tokům bez zatížení (vypouštění škodlivin) a s ještě 
fungujícími hydromorfologickými procesy. Všude tam, kde je ekologická funkčnost našich toků omezena 
vodními díly nebo znečištěním (vypouštěním škodlivin), je cílem tento stav toků zlepšit. U toků s 
oslabenou strukturou se preferuje obnova/opětovné umožnění hydromorfologických procesů. Toho je 
však v závislosti na stupni stavebních úprav či využívání toku možné dosáhnout již jen ve více či méně 
omezené míře. Proto by se mělo v koncepcích rozvoje toků ukázat, jaká opatření jsou v daném úseku 
toku (vodního tělesa) vhodná pro zlepšení jeho strukturního stavu. K tomu je možné využít následujících 
opatření: 
 

 Opětovné umožnění hydromorfologických procesů odstraněním zpevnění břehů 

 Zajištění ekologicky dostatečného minimálního průtoku v odtokových úsecích z vodních 
elektráren     

 Obnova biologické průchodnosti (například přeměna stupně v rampu) 

 Management splavenin (přemísťování splavenin) 

 Zlepšení stanovišť pro živočichy a rostliny (zlepšení struktury), například integrací mrtvého 
dřeva, kamení …    



 

  

 Údržba břehových porostů (rostliny, údržbové práce – sekání, kácení, povinnost zajistit 
splavnost) 

 Snižování nanášení zeminy ze zemědělských ploch 

 Zachovávání a obnova přirozených retenčních prostor, například odsazováním hrází.  
 

Znovunastolení hydromorfologických procesů významně přispívá k trvalé obnově struktur typických pro 
daný tok, k implementaci požadavků Natury 2000, a tím také k udržování biodiverzity v našich říčních 
oblastech. Takové toky budou navíc opět atraktivnější pro rekreanty. Podmínkou je však to, aby toky 
opět získaly více prostoru. K tomu je nutná podpora veřejnosti, například lidí bydlících v těchto 
oblastech, a nevládních organizací. Je to výzva pro odpovědné orgány, aby takové projekty podporovaly 
a s klidem přijímali.  
 

EKOLOGICKY ORIENTOVANÁ SPRÁVA VODNÍCH TOKŮ  

Ing. Tomáš Just 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - středisko pro Prahu a Střední Čechy 

tomas.just@nature.cz  

Dosavadní správa vodních toků a vodohospodářské plánování znají jako nástroj zlepšování 

morfologicko-ekologického stavu toků revitalizace investičního charakteru. S ohledem na náklady a další 

okolnosti však není reálné očekávat, že by investiční revitalizace výrazněji ovlivnily celkový stav sítě 

vodních toků. Dokonce ani dotační prostředky, které jsou od roku 1992 k dispozici pro účely zlepšování 

vodního režimu krajiny, tedy primárně pro revitalizace (nejdříve Program revitalizace říčních systémů, 

nyní Operační program životního prostředí, směry podpory 1.3.2 a 6.4), nejsou dostatečně čerpány pro 

podélné revitalizace toků a jsou často využívány pro jiné účely, do značné míry zástupné, jako je 

výstavba a rekonstrukce rybníků. Důvody tohoto stavu jsou hlavně pozemková a organizační náročnost 

revitalizací a celkově nedostatečná připravenost sféry vodního hospodářství na činnosti tohoto druhu. 

Zároveň však nutno říci, že jistá část úseků vodních toků, které jsou v plánech oblastí povodí postupně 

identifikovány jako úseky vyžadující zlepšení morfologicko-ekologického stavu,  pro dosažení tohoto cíle 

ani nevyžaduje zásadní revitalizační přestavbu – v těchto úsecích by stačilo podpořit a plně využít 

procesy samovolné renaturace.  

Investiční revitalizace evidentně nepřinesou významná zlepšení stavu toků, i když v podobě jednotlivých 

realizací mají velký odborný, metodický i politický význam. Dobrého stavu vod v celé síti vodních toků, 

jak to teoreticky požaduje Evropská unie, nebude dosaženo, tento cíl je zřetelně nereálný. Naše vodní 

hospodářství by ale mělo být přinejmenším schopno prokázat, že k dosažení tohoto cíle, byť ve 

vzdálenějším časovém horizontu, dělá to nejlepší možné. K tomu je nutné využívat i jiných možností 

zlepšování stavu toků, než jsou investiční revitalizace, a celkově usměrnit systém správy toků tak, aby ve 

všech aspektech její činnosti byl tento cíl systémově sledován a byly v největší možné míře eliminovány 

činnosti, které mohou stav vodních toků poškozovat. Je tedy třeba celkově ekologicky orientovat správu 

vodních toků. Tato orientace může zároveň přinášet významné úspory omezením činností, které nejsou 

potřebné nebo jsou nežádoucí.   
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Pro ekologicky orientovanou správu vodních toků lze nejprve doporučit dva obecné principy. 

Důslednější rozlišování úseků koryt ve volné krajině a v zástavbě by mělo omezit nepatřičné přenášení 

technicistních řešení, jaká případně mohou být akceptována v intravilánech, do volné krajiny. V případě 

úseků v zastavěných územích pak tato diferenciace zdůrazňuje prioritu požadavků průtočné kapacity a 

stability, potřebných z hlediska protipovodňové ochrany zástavby. Tyto typy úseků vodních toků se liší 

mírou prostorových omezení a požadavky na základní vodohospodářské funkce. V návaznosti na to se 

liší také možnostmi a dosažitelnými cíli revitalizačních a dalších zlepšujících opatření. Liší se rovněž 

požadavky a možnosti provádění běžné správy a údržby toků. Druhým principem pak je hledání úspor 

v omezování zbytečných a škodlivých činností – jako je třeba neúčelné udržování ekologicky 

nevhodných technických úprav koryt.  

Dále lze pro rozvinutí modelu úsporné, ekologicky orientované správy toků doporučit následující 

přístupy:   

1. Důsledná ochrana dochovaného stavu vodních toků a niv před zhoršováním  

Požadavek nezhoršování má oporu v evropské Rámcové směrnici o vodní politice. Ta se ovšem netýká 

jenom úseků dochovaných v dobrém stavu. Plyne z ní obecný zákaz zhoršovat stav jakýchkoliv úseků 

vodních toků a povinnost zlepšovat ty toky, které jsou v nevyhovujícím stavu. 

2. Nezbytné nepříznivé zásahy lze provádět pouze výjimečně, jen v odůvodněném rozsahu, s co 

nejmenšími nepříznivými dopady a s přiměřenými kompenzacemi 

Staré pojetí v podstatě předpokládalo, že správa toků má jakési obecné oprávnění provádět rušivé 

zásahy do prostředí potoků, řek a niv a zájmům ochrany přírody a krajiny ustupuje pouze ve vybraných 

případech, doložených speciálními zájmy, například výskytem zvláště chráněných druhů organismů. 

V ekologicky orientované správě vodních toků je tomu naopak – ochrana příznivého ekologického stavu 

říčního prostředí je obecným a prioritním požadavkem. Případné rušivé zásahy lze provádět pouze 

výjimečně a musejí být v každém jednotlivém případě zvlášť odůvodněny.  

Neodvratitelné negativní zásahy do říčního prostředí by také měly být přiměřeně kompenzovány. 

3. Respektování samovolného vývoje přírodních a přírodě blízkých úseků vodních toků  

Vývoj koryta, včetně unášení a ukládání splavenin a plavenin, je přirozeným projevem vodního toku. K 

úlohám vodohospodářů by měla patřit ochrana podmínek pro vývoj, odpovídající morfologickému typu 

toku a podmínkám jednotlivých úseků.   

4. Úsporné a ekologicky šetrné provádění běžné údržby vodních toků 

Opatření údržby toků by neměla být prováděna bez toho, že by byla zdůvodněna popsatelnými 

konkrétními užitky, jako je třeba ochrana staveb před zaplavováním nebo před destabilizací koryt. Tyto 

užitky by měly v dostatečné míře vyvažovat nejen náklady opatření, ale také  jejich nepříznivé dopady 

na morfologicko-ekologický stav vodního toku.  

 

 



 

  

5. Podpora přirozených renaturací technicky upravených úseků vodních toků  

Hlavně v úsecích ve volné krajině, mimo zástavbu obcí, mohou renaturační změny z velké části vyznívat 

jako příznivé. Mohou zlepšovat ekologické a často i vodohospodářské vlastnosti toků. Významná část 

technicky upravených vodních toků je v procesu vodohospodářského plánování postupně zahrnována 

do kategorie toků v nepříznivém ekologickém stavu, tedy toků určených k revitalizaci. Je zcela logické, 

pokud v těchto úsecích je údržba technických úprav omezována na provozně a bezpečnostně nezbytné 

minimum, a největší možnou měrou v nich jsou využívány a podporovány samovolné renaturační 

procesy. V systému vodohospodářského plánování je nutné kategorii toků, vyžadujících zlepšení 

morfologicko-ekologického stavu, rozčlenit na úseky, vyžadující revitalizaci investičního charakteru, a na 

úseky, u nichž lze využít – případně s jistými podpůrnými a usměrňujícími opatřeními – procesy 

samovolné renaturace.  

6. Ochrana přirozené migrační prostupnosti a přirozeného podélného profilu vodních toků 

V posledních letech se rozšířila představa, že problémy, které ve vodních tocích působí umělé příčné 

překážky, plně řeší výstavba rybích přechodů. Tato představa ale neodpovídá skutečnosti. Účinnost 

rybích přechodů může být různá. Navíc jejich výstavba neřeší další problémy, jako zejména ničení ryb 

průchodem turbínami, morfologickou degradaci zavzdutých úseků vodních toků a vzdouvací účinky jezů, 

které mohou v sídlech zhoršovat průběh povodní. Oproti výstavbě rabích přechodů je tedy třeba 

pokládat za opatření přednostní volby eliminaci nevhodných překážek, případně jejich nahrazení 

objekty vhodnějšími.  

7. Uvážlivá opatření po povodních a přiměřené využívání pozitivních povodňových změn 

Odstraňováním tak zvaných povodňových škod by se neměly nadělat další, zbytečné škody. Naopak je 

třeba vždy využít to dobré, co i povodeň může přinášet. Jednotlivě a vzhledem k vlastnostem každého 

konkrétního úseku toku je třeba rozlišovat, který povodňový jev je akceptovatelnou změnou a který 

škodou, na niž je nutné reagovat nějakým nápravným zásahem. Morfologického potenciálu 

povodňových změn lze samozřejmě ve větší míře využívat ve volné krajině než v blízkosti zástavby.  

8. Propojení péče o morfologický stav vodních toků a niv s protipovodňovou ochranou 

Izolovanost těchto dvou oblastí ve vodohospodářské praxi, v plánování a v dotačních programech 

představuje závažný problém současného vodního hospodářství v České republice. Významně omezuje 

efektivnost opatření, činěných v obou oblastech. Pro zlepšení je třeba hledat co největší soulad cílů, 

prováděných opatření a dosahovaných efektů. 

9. Součástí péče o vodní tok je péče o nivu 

Zatím se správci spíš brání nabírání dalších závazků mimo vlastní koryta toků. Tento přístup má sice 

dobře pochopitelné důvody, ale není perspektivní. Výrazné funkční souvislosti, vodohospodářské i 

ekologické, činí působnost správce toku v nivě těžko nahraditelnou.  

10. Zlepšení péče o břehové a doprovodné porosty 

Starý koncept správy toků přiznával malý prostor porostům dřevin podél toků. Vnímal je spíše jako něco 

obtížného, co je vhodné eliminovat. Pokud má být správa vodních toků ekologicky orientována, je třeba 



 

  

tyto přístupy změnit. Porosty je třeba pokládat za důležitou součást vodních toků a niv a péči o ně za 

jednu z nosných součástí správy toků, pro niž budou správci dobře vybaveni.  

11. Rehabilitace vodních toků, využívaných pro plavební účely  

Významné části Vltavy a Labe prodělaly v minulosti technické úpravy, jejichž podstatným motivem bylo 

zesplavnění. Tyto úpravy spočívaly v podélné kanalizaci řek a vybudování soustav zdymadel a 

znamenaly celkovou přestavbu řek a jejich niv. Z ekologického hlediska se jednalo o nepříznivé změny 

velkého rozsahu. Pokud má mít plavba na našich řekách nadále svoje místo, morfologicko-ekologický 

stav plavebních cest se musí výrazně příznivě posunout, se zřetelem k možnostema a příkladům, které 

ukazují moderněji řešení vodní cesty v EU. Činit tak lze jak cíleným systémem revitalizací, tak 

uplatněním ekologických principů v běžné správě a údržbě.  

 

PODPORA EKOLOGICKÉ FUNKČNOSTI TOKŮ POMOCÍ BIOLOGICKÉ PROSTUPNOSTI A 

ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK RYB 

Dr. Oliver Born, odborný poradce pro rybářství ve Švábsku 

Životní podmínky v našich tekoucích vodách podléhají již po staletí velmi silným antropogenním změnám. Z 

rozmanitých a stále se dynamicky měnících říčních krajin vznikl pro život vodních organismů monotónní a 

degradovaný prostor. 

Pro živé organismy, především pro mnoho druhů ryb, tak už nemohou vodní toky plnit své základní funkce. Trdlišť 

je málo a povodňových, zimních a odpočinkových stanovišť také nezbylo mnoho. V četných tocích chybějí také 

stanoviště pro mladé ryby, stejně jako potravní habitaty.   

Důležitou podmínkou pro intaktní rybí populace je životní prostor v dosahu určitého typu stanoviště. Na příkladu 

ostroretky stěhovavé si můžeme ukázat, že také ryby žijící neustále ve sladkých vodách urazí během svého života v 

rámci daného vodního systému dlouhé vzdálenosti. Rozhodujícím faktorem pro to je nejen propojení/propustnost 

v rámci hlavního toku, ale také napojení na stanoviště stojaté vody a přítoky. Při zjišťování aktuální situace bylo v 

Bavorsku plošně provedeno zmapování příčných vodních staveb. Z tohoto průzkumu vyplývá, že hustota zastavění 

toků je extrémně vysoká. V závislosti na určitém typu toku se každý půl kilometr až kilometr objevuje nějaká 

překážka pro ryby. Volně průchodné úseky toků s délkou přes 10 km najdeme jen vzácně. Kromě toho nemají ryby 

z hlavního toku přístup do většiny přítoků. Z monitoringu provedeného v rámci implementace rámcové směrnice 

EU o vodách lze vyčíst, že 90 % vodních toků ve Švábsku vykazuje z hlediska faktoru „migrace“ výrazné deficity. 

Vysoká hustota příčných staveb s sebou přináší dalekosáhlé důsledky pro biocenózu ryb. Za prvé příčné překážky 

přerušují trasy, které ryby využívají za účelem tření, a tím omezují reprodukci ryb. Dále se stavebními bariérami 

znemožňuje přirozené znovuosídlování toků. Znemožněno je rovněž vyrovnávání hustoty obsádky a kompenzační 

migrace po povodních. Bariéry na tocích mají vliv také na výměnu genů mezi jednotlivými populacemi ryb. Ve stále 

větší míře proto vznikají izolované částečné populace. 

Obnovování propustnosti toků je tudíž z výše uvedených důvodů velice významné. Cíle bychom si v této souvislosti 

mohli shrnout podle priorit následujícím způsobem: 

1. Zachování posledních propustných říčních úseků 

2. Odstraňování jezů a příčných staveb v rámci revitalizací 



 

  
3. Přestavba stávajících příčných staveb na nerovné/drsné rampy 

4. Přestavba stávajících příčných staveb na částečné rampy 

5. Stavba obtokových potoků 

6. Stavba technických pomůcek pro průchodnost. 

Výčet priorit odráží také hodnocení funkčnosti jednotlivých opatření z pohledu úplného zachování nebo 

znovuvytvoření propustnosti tekoucích vod. 

Mnoho prahů na dně toků a jezů představuje v souvislosti s diskusí o podpoře obnovitelných energií potenciální 

stanoviště pro vodní elektrárny. Cílem rybářů však není zřizování elektráren, včetně rybích přechodů, na 

stávajících příčných vodních stavbách, nýbrž přestavba těchto příčných bariér na rampy nebo částečné rampy. Jen 

tak je možné dostatečným způsobem obnovit propustnost v již tak extrémně rozkouskovaných vodních 

systémech. Na stávajících příčných stavbách s využíváním vody pro výrobu energie představuje stavba rybích 

přechodů prostředek volby. Přitom je důležité si uvědomit, že rychlost plavání místních druhů ryb závisí na druhu, 

délce těla a teplotě vody. Při stavbě rybích přechodů je tedy nutné zohlednit skutečnost, že migrační vzdálenost, 

na níž ryby putují, je omezená, nebo je během plavby a překonávání příčných staveb nutná regenerace. Omezena 

je dále také rychlost, je třeba ji chápat v souvislosti se vzdáleností, kterou je nutné překonat. Jelikož má každý 

druh ryb velmi rozdílnou výkonnost, je nezbytné předem stanovit potenciální spektrum druhů ryb v daném úseku 

a brát na ně ohled již ve fázi plánování.  

Pro funkční rybí přechody bychom mohly uvést následující požadavky: 

1. Přechod musí být vhodný pro všechny druhy, které se zde mohou potenciálně vyskytovat. 

2. Přechod musí umožnit, aby překážku mohly překonat malé i vzrostlé ryby daného druhu. 

3. Rybí přechod musí být schopna najít a překonat většina migrujících ryb. Přechod musí být funkční 

celoročně a musí být překonatelný po dobu 330 dní v roce. 

Aby bylo možné tyto požadavky splnit, je nutné dodržet rámcové podmínky, které umožňují rybám přechod najít. 

Jedná se zejména o polohu v toku s ohledem na dosažitelnost, proudění ve spodní vodě, vodící/hlavní proudění 

vystupující z přechodu, stav/údržba přechodu a napojení na spodní vodu. Pro nalezení rybích přechodů je zásadní 

vytvoření dostatečného vodícího proudění. Rozhodující je, aby rybí přechod stál v hlavním migračním koridoru ve 

spodní vodě migrační překážky. Pokud se v příčné stavbě nachází více migračních cest, je třeba postavit přechody 

na všech těchto cestách. V optimálním případě je to možné vyřešit zřízením drsné/nerovné rampy. U vodních 

elektráren se má ústí přechodu nacházet bezprostředně u odtoku z elektrárny. Pokud je k dispozici vypouštěcí 

trasa, je třeba zřídit rybí přechod také na vypouštěcím jezu. Je to důležité zejména v době zvýšeného nebo 

přílišného množství vody na jezu. U velkých vodních elektráren se pro lepší propustnost používají takzvané pumpy 

pro vodící proudění, popřípadě dotační turbíny nebo čerpadla, na která ryby lákají. Tímto způsobem se docílí lepší 

funkčnosti vodícího proudění. 

Pro funkčnost přechodů je dále velmi důležité vnitřní uspořádání nebo konstrukce. V této souvislosti jsou 

zásadními parametry rozměry nádrže, výškové rozdíly mezi jednotlivými nádržemi, rychlosti proudění v 

přechodových částech i energetická hustota, respektive turbulence. Velikost nádrží, hloubka vody a množství vody 

musejí být vždy přizpůsobeny danému typu toku a potenciální fauně. U všech typů musí být k dispozici drsný 

povrch dna, který v oblasti blízko dna zajišťuje nízké rychlosti proudění. V každém případě je třeba se vyvarovat 

odloučených přepadových proudů, jelikož většina druhů ryb je neumí překonávat. Nesmí dojít ani k vyspárování 

nebo vyzdění kamenných prahů. Obecně lze říci, že vnitřní uspořádání a konstrukce přechodů musejí zohledňovat 



 

  
nejmenší i největší druhy ryb, které se zde vyskytují, včetně druhů, které jsou co do výkonnosti nejslabší. V oblasti 

Švábska, kde se vyskytují lipani a parmy, se proto zpravidla plánují rybí přechody se sklonem pokud možno 

menším než 1:25, rychlostmi proudění menšími než 1 m/s a výškovými rozdíly na přechodech menšími než 0,12 m. 

Ve vodách s výskytem parem se zpravidla stanovuje množství vody 300 l/s. Podle velikosti toku tato hodnota 

stoupá na 500 l/s až 1000 l/s.  

Ze stavebního hlediska rybích přechodů lze rozlišovat technické a přírodě blízké přechody. Nejběžnějším 

současným technickým typem přechodu je bavorský štěrbinový rybí přechod (Vertical-Slot-Fischpass). Další typy 

rybích přechodů se zpravidla nepoužívají. Dříve často využívané tůňové bypassy a nové kartáčové přechody nejsou 

podle názoru autora ve srovnání se štěrbinovými přechody stejně funkční. Jakousi přechodnou formu mezi 

technickými a přírodě blízkými rybími přechody představují bypassy s drsným žlabem. Tyto přechody z říčních 

kamenů vyžadují při realizaci v daných podmínkách dobré znalosti z oblasti vodních staveb. Kvůli nepravidelným 

tvarům a velikostem kamenů je často velmi obtížné zrealizovat výškové rozdíly v projektové dokumentaci. Zkušení 

bagristé a vodní stavitelé však jistě zvládnou realizovat tento typ přechodů tak, aby byl funkční i opticky vhodný. 

Pokud je to možné, realizují se v současné době v Bavorsku spíše přírodě blízké rybí přechody. K nim se řadí 

obtokové potoky, balvanité skluzy (drsné žlaby z kamenů) a rampy. Výhodou je vytvoření vhodných náhradních 

stanovišť pro druhy ryb, které mají rády proudění. Obtokové potoky se často využívají jako trdliště a oblasti vývinu 

pro mladé ryby ohrožených druhů. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována stavbě vtokové oblasti přechodu v horní vodě příčné stavby. V 

bezprostřední blízkosti vtoku vody do stavby by neměly být žádné výškové rozdíly. Rozhodující je přechod v oblasti 

vestavěných zarážek, který by měl být stejný jako dno toku. Přiškrcení přítoku vody k přechodu v případě povodní 

by mělo být zajištěno pomocí odpovídající vtokové stavební úpravy. Rozhodující význam pro funkčnost rybích 

přechodů má neustálá údržba vtokové oblasti a odstraňování naplavených materiálů.  

Po zřízení rybího přechodu se na vhodných místech provádějí biologické kontroly funkčnosti. Smyslem kontrol 

funkčnosti je především optimalizace a získávání nových znalostí pro stavbu dalších rybích přechodů. V rámci 

těchto kontrol funkčnosti je možné velmi účinně zprostředkovávat veřejnosti smysl a účel rybích přechodů. V 

rámci tzv. „patronátů rybích přechodů“ přebírají v Bavorsku záštitu nad těmito stavebními díly zejména rybářské 

spolky.  

Závěrem je však třeba zdůraznit, že stavba rybích přechodů umí v souvislosti s vodními elektrárnami v současnosti 

zajistit zpravidla pouze migraci směrem proti proudu. Migrace po proudu je většinou možná pouze skrze turbíny 

vodních elektráren. Toto se týká všech typů i velikostí ryb. Poškození ryb ve velkých a v malých vodních 

elektrárnách je v současné době doloženo již na mnoha studiích. Důležitý klíč pro budoucí obnovu migrace 

směrem po proudu spatřujeme v zařazení česel před vodní elektrárny. Výzkumy Institutu pro aplikovanou ekologii 

i jiných organizací zdůrazňují pozitivní účinek šikmo nastavených česel na ryby migrující po proudu. K instalaci 

funkčních zařízení je však podle názoru autora zapotřebí ještě mnoho výzkumné činnosti. Migrace ryb po proudu 

je pro většinu druhů ryb stejně tak významná jako migrace směrem proti proudu. Další výzkum v této oblasti 

bychom měli rozhodně podpořit.  
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Úvod 

Vodní toky v České republice jsou obvykle lemovány břehovými a doprovodnými porosty dřevin. Tato 

vegetace se stává zdrojem převážně mrtvé dřevní hmoty též v korytě samotném. V podmínkách vodních 

toků bez většího vlivu člověka jsou vyvrácené stromy a naplavené dřevo nedílnou součástí říčních 

systémů, protože v korytech a nivách vodních toků ovlivňují celou řadu abiotických a biotických 

procesů. V minulých staletích byla koryta toků vyčištěna a upravena pro účely, ke kterým byly toky 

využívány. V posledních desetiletích se dřevní hmota do vodních toků opět samovolně vrací v důsledku 

stárnutí břehových porostů a změn ve využití niv i toků samotných. Prioritou současnosti již nejsou čistá 

koryta samotná, ale především prevence škod a komplikací, které splavovaná dřevní hmota způsobuje 

při povodních. Při správě vodních toků je zároveň brán zřetel na přírodní hodnotu území a z tohoto 

důvodu může být přítomnost dřevní hmoty v toku respektována jako prvek zvyšující morfologickou i 

biologickou rozmanitost koryta. Vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb.) po novele zákonem 

č. 150/2010 Sb. nově zavádí pojem „přirozené koryto vodního toku“ jako koryto, „které vzniklo 

přirozeným působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů (…) a které může měnit 

svůj směr, podélný sklon a příčný profil.“ Dřevní hmotu vstupující do koryta lze v této logice považovat 

za přírodní činitel vývoje koryta a součást dna a břehů. Správa přirozených koryt by měla spočívat v 

zajištění bezpečnosti a funkcí vodního toku s respektem k jeho přirozené dynamice, včetně dřevní 

hmoty.  

Na základě veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí ČR byla zpracována metodika, která 

komplexně řeší problematiku přirozeně se vyskytující dřevní hmoty v tocích, možnosti vkládání struktur 

dřevní hmoty do koryt a její monitoring (Kožený a kol., 2011). Účelem příspěvku je představit její část – 

management dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků.   

Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků 

Návrh postupu údržby břehových porostů a stávající dřevní hmoty vychází z předpokladu, že dřevní 

hmota je součástí přirozeného koryta vodního toku (ve smyslu vodního zákona) a při zachování 

podmínek bezpečnosti zde může zůstat. Navržená metoda správy takových toků je označována jako 

„selektivní management“ zaměřený na ochranu konkrétních „rizikových míst“ na vodním toku. 

Rizikovým místem je obecně myšlen úsek toku, ve kterém zachycené naplavené dřevo způsobuje 

problémy nebo dokonce ohrožení (mosty a propustky, jezy, výpustní objekty nádrží, zúžení na toku 

atd.). Pro tato místa lze stanovit minimální rozměr jednotlivého kusu dřeva, který se dokáže sám o sobě 

zachytit v průtočném profilu rizikového místa a indukovat zde vznik akumulace spláví (podle Diehl, 

1997). V případě mostů je tento kritický rozměr (Lkrit) určen rozměrem volné hladiny mezi mostními 

pilíři, u jezů lze tento rozměr definovat jako šířku jezového pole, u ostatních zúžení na toku jako šířku 

koryta v břehových hranách. Vzhledem k této hodnotě je následně posuzována dřevní hmota a břehové 
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porosty vyskytující se na vodním toku v úseku nad rizikovým místem a v jeho bezprostředním okolí. 

Zóny managementu příslušné k rizikovému místu jsou rozděleny na tři části: 

1. bezprostřední okolí rizikového místa 

2. zóna aktivního managementu, která je definována jako úsek toku nad rizikovým místem, ze 

kterého může být dřevní hmota při povodni splavena až k rizikovému místu 

3. zóna minimálního managementu, která leží nad zónou aktivního managementu a splavení 

dřevní hmoty z této oblasti až k rizikovému místu je nepravděpodobné. 

 Stanovení rozsahu zóny č. 2 vychází z předpokladu, že v členitých korytech s břehovými porosty se 

povodní unášené dřevo pohybuje na relativně krátké vzdálenosti. I když je tento předpoklad podložen 

terénními výzkumy, stanovení rozsahu zóny 2 je místně specifické a závislé na odhadu správce toku. 

Metodika navrhuje stanovení její délky v rozmezí 30 – 100 násobku šířky koryta podle jeho charakteru a 

hydrologických vlastností povodí a počítá s jejími úpravami v následných krocích podle hodnocení 

výsledků managementu. 

V zónách 2 a 3 se provádí hodnocení rizika odplavení ležící dřevní hmoty a rizika vyvrácení dřevin 

v břehovém porostu. Pro hodnocení rizikovosti odplavení byly zvoleny kombinace pěti faktorů: 

 Délka kmene v poměru k průměrné šířce koryta 

 Přítomnost kořenů nebo koruny  

 Kontakt se sedimentem 

 Uložení kmene ve vodě za běžných průtoků  

 Zachycení kmene v břehovém porostu nebo v akumulaci dřevní hmoty  

Hodnocení se provádí pouze pro kmeny, které svou velikostí mohou zablokovat průtočný profil 

rizikového místa. Výsledkem je rozhodovací tabulka, podle které jsou jednotlivé kusy dřevní hmoty 

rozděleny do tří stupňů rizika odplavení (minimální, střední a vysoké). 

Podobně je provedeno hodnocení rizika vyvrácení stromů v břehovém porostu na podkladu tří 

charakteristik: 

 Strom je suchý  

 Strom je nakloněný nad koryto  

 Strom se nachází v nárazovém (konkávním) břehu nebo je báze kmene pod úrovní břehové 

hrany  

Hodnocení se opět provádí pouze pro stromy, které by svou velikostí mohly ohrozit průtočný profil 

rizikového místa a zároveň mohou být ve vodním toku potenciálně pohyblivé. Na podkladě rozhodovací 

tabulky jsou tyto jedinci opět ohodnoceni, tentokrát do dvou úrovní rizika vyvrácení v případě povodně. 



 

  

Následná doporučení pro management konkrétních kusů ležící dřevní hmoty a stromů v břehových 

porostech jsou volena podle míry rizikovosti a vzdálenosti od rizikového místa (vyjádřené zónou 

managementu). Pro hodnocení rizikovosti odplavení dřevní hmoty byla inspirací rakouská metodika 

používaná v nedávné době na území Národního parku Podyjí/Thayatal (Habersack a Kristelly, 2006). 

Ve většině případů údržby břehových porostů a dřevní hmoty v korytě připadá v úvahu volba ponechat / 

odstranit v závislosti na určení rizika. Tento přístup také nejvíce odpovídá zavedené praxi údržby 

vodních toků v ČR. Ve specifických případech ale může nastat potřeba složitějšího přístupu, který je 

šetrnější k dané lokalitě nebo sleduje specifické cíle s využitím místně dostupné dřevní hmoty. 

V takovém případě navrhuje metodika několik způsobů stabilizace dřevní hmoty v korytě:  

 snížení odporu, který klade kmen proudění, změnou jeho orientace paralelně s proudem  

 stabilizace zaklesnutím mezi břehovou vegetaci. 

 spojení jednotlivých kusů do prostorově rozměrných struktur 

 kotvení jednotlivých kusů lany 

 stabilizace pomocí pilotů zaražených do dna 

 kotvení pomocí zátěže 

Zvláštním případem ochrany rizikových míst před splavovanou dřevní hmotou je instalace záchytných 

struktur (lapačů) dřevní hmoty ve vhodné poloze nad rizikovými místy.  

Závěry 

Provozování selektivního managementu vyžaduje průběžné hodnocení výsledků (např. sledováním 

množství a charakteru dřevní hmoty splavované k rizikovým místům). Správné nastavení metodiky 

selektivního managementu je pro konkrétní podmínky možné úpravou hodnoty Lkrit a rozsahu zóny 

aktivního managementu. 

Metodika je expertním návrhem založeným na studiu literatury, dílčích zkušenostech a výsledcích 

z modelových lokalit. Použití metodiky je určeno především pro vodní toky do 6. řádu dle Strahlera 

s průměrným ročním průtokem Qa < 25 m3.s-1 se sklonem údolnice do 1,5 %. Metodika je určena pro 

přirozená koryta vodních toků. Pro koryta upravená lze metodiku použít s omezením daným mírou 

úprav koryta. 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).  

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.   



 

  

V současnosti je metodika projednávána interně na Ministerstvu životního prostředí ČR, v krátké 

budoucnosti bude metodika představena k jednání s podniky Povodí. Snahou je ověřit použitelnost 

navrženého přístupu v dílčích povodích nebo úsecích přirozených koryt vodních toků. 
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FRANCIE: PRAGMATICKÝ  POSTUP PŘI REVITALIZOVÁNÍ  TOKŮ  

 

Roberto Epple 

Prezident svazů „European Rivers Network (ERN)“ a „Loire Vivante“ 

Francie se ve srovnání s jinými evropskými zeměmi vyznačuje ještě relativní rozmanitostí přírodě 

blízkých nebo alespoň stavebně málo upravených toků. Cíle evropské rámcové směrnice o vodě 

dosáhne pravděpodobně asi 66 % francouzských „water bodies“. 

Po dlouhotrvajících sporech a konfliktech s hnutími na ochranu životního prostředí zavedla Francie 

v polovině devadesátých let aktivní a moderní revitalizační politiku. 

Prvním velkým projektem byl v této oblasti dlouhodobý plán „Plan Loire Grandeur Nature“ pro stále 

ještě relativně intaktní povodí řeky Loiry. Povodí Loiry s celkovou délkou toku 1100 km zabírá asi 1/5 

území Francie a Loira představuje nejdůležitější a poslední velkou migrační osu s významným počtem 

migrujících ryb. Díky své relativně dobré průchodnosti a díky hlavnímu přítoku Allier se tu ještě 

vyskytuje poslední původní losos obecný (Salmo salar). 

„Plan Loire Grandeur Nature“ dnes stále funguje a stal se modelem pro další francouzské toky. Vedle 

moderní politiky ochrany před povodněmi se klíčovými cíli tohoto projektu s rozpočtem několika stovek 

milionů staly revitalizace a zachovávání a obnova migrující rybí populace. 

Tohoto strategického cíle je samozřejmě možné dosáhnout pouze intenzivním zlepšením ekologické 

průchodnosti. Tím se zároveň posílí tři hlavní pilíře každé revitalizační politiky: dynamika toku a s ní 

související lepší morfologie, obnovení transportu sedimentů a samozřejmě kvalita vody. 

Největšími překážkami pro migraci na francouzských tocích jsou přehrady všech velikostí. A to i přesto, 

že Francie pokrývá svou spotřebu energie především z jaderných elektráren. Možná to bude pro mnohé 

překvapením, ale Francie je nejen největším evropským producentem atomové energie, ale vyrábí také 



 

  

více energie z obnovitelných zdrojů než jakýkoli jiný stát EU. A co se týče energie z vody, má Francie 

druhý největší hydroenergetický park na evropském kontinentě, předčí ji pouze hornaté Norsko. 

Kolem 450 velkých vodních přehrad, z nichž většina pochází z poválečného období, a spíše zastaralých 

deset tisíc středních a malých vodních elektráren vyrábějí ročně v průměru 67 TWH, instalovaný výkon 

25 400 MW odpovídá 12 % celkové výroby elektrické energie ve Francii. Podíl vodní energie na celkové 

energii z obnovitelných zdrojů se ve Francii v roce 2007 pohyboval kolem 88 %. Každá úspěšná politika 

ochrany toků musí proto přehradám a snižování jejich negativních dopadů přičítat velkou roli. 

Uveďme několik nejdůležitějších aspektů revitalizační politiky:       

- Masivní podpora migračních opatření / opatření na zlepšení průchodnosti 

- Striktní zákaz výstavby hydroelektrických zařízení na 10 % z 525 000 km vodních toků ve Francii 

- Zavedení zákonné povinnosti pro provozovatele vodních elektráren zajistit „transparentní“ 

provoz jejich zařízení, pokud se nacházejí na výše uvedených tocích 

- Lepší management a harmonizace odtokového množství na úsecích s vodními elektrárnami 

- Rozhodnutí pokračovat v dosavadní politice omezování/likvidace větších přehrad (výška 10-25 

m) a odstranění dalších 6 přehrad, nebo jejich masivní modifikace. Prioritně se toto realizuje na 

tocích definovaných jako migrační osy pro ryby. 

- Garantování financí pro projekt na odstranění 2400 (!) menších a středních příčných vodních 

staveb, které se vůbec nebo téměř vůbec nevyužívají. Jen pro spádovou oblast řeky Loiry bylo 

identifikováno 600 takových míst     

- Vracení záplavových území doprovázené politikou odškodňování zemědělců  

- Opustit finančně a stavebně náročné revitalizace (například výstavba meandrů) ve prospěch 

velkoplošného vytvoření podmínek pro samoočistné procesy, stimulaci dynamiky toků, 

umožnění záplav vyvolávajících morfologické změny a mobilizaci sedimentů, čímž se vytvoří 

základ pro velkou biodiverzitu.     



 

  

25 

 

 


