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Na území ČR spadne průměrně 670 mm srážek, tj. 53 
miliardy m3 vody, z čehož odtéká řekami asi 29 %, tj. 15 
miliard m3 vody. 

Rozhodující procesy vodního režimu se odehrávají na 
plochách. 

Klíčem optimalizace vodního režimu je krajina a 
fungování ekosystémů. 

Zásadní biologické přeměny a procesy se dějí na plochách

Jak dnes funguje česká říční krajina? 



Dva okruhy témat

• Potenciál, kvantifikace
• Reálné překážky realizace



Retence sedimentů

Digital elevation 
model of terrain

Numerical model FAST 2D
two-dimensional depth-averaged numerical 
model for free surface water flow

Protipovodňová ochrana



Potenciál, kvantifikace

• Interakce povrchové a podzemní vody
• Interakce půda, rostliny, atmosféra – malý koloběh 

vody



Časový průběh povodně 2013 
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Let 4.6. 9:30





Jak dnes funguje česká říční krajina? 



Přírodě blízký tok s neregulovaným korytem 

Culmination  2.6. 2013 8:30 

Normal throughflow

Two days after culmination



Let 4.6. 9:15



Srovnání přehradních nádrží a přírodě 
blízkých opatření v říční krajině - potenciál

Potenciál říční krajina versus 
přehradní nádrže

Říční krajina 
Plocha ha % plochy 

ČR
Říční 
krajina 

30% 
revitalizac

Říční 
krajina 

30% 
revitaliza

Říční 
krajina 

30% 
revitalizac

Zemědělské plochy 390 000 4,9 195 59 390 117 1 950 585
Lesní plochy 146 000 1,85 73 22 146 44 730 219
Urbanizovaná území 52 000 0,66 0 0 0 0 0
vodní plochy a mokřady 2 344 0,03 0 2 1 12 4
koryta toků a valy 218 000 2,76 0 218 65 1 090 327
Celkem 808 000 10,25 268 80 756 227 3 782 1 135

Celkový 
objem 
(mil.m3)

Skutečně 
použitelný 
objem 
70% 
(mil.m3)

Vltavská kaskáda - celkový 
objem

1 353 947

Přehrady na 65 profilech 
Generel LAPV 2011 - celkový 
objem

1 467 1 027

Objem navýšení 
podzemní vody 

Objem vody v 
rozlivu (mil.m3)

Rozliv 10 cm Rozliv 0,5 mHladina podz.vody 
+50 cm



Stav říční sít představuje velkou výzvu. 
Máme 76 000 km vodních toků, z toho 
je upraveno 29% (což je podhodnoceno, 
protože se započítávají úpravy vedené 
jako stavby). Kolik z těchto regulací 
ztratilo smysl ?



Kdo zajistí, aby se přehrady naplnily? 

Lake Oroville in Butte County, 
California in July 2011 and 2014.



Jaká přírodě blízká opatření v říční 
krajině připadají v úvahu? 



Revitalizace vodních toků

Stropnice, Nové Hrady 2016



Typy a charakter opatření
• Přírodě blízká opatření

• Obnova přírodních procesů
• Prodloužení trasy koryta, snížení 

průtočné kapacity
• Obnova rozlivů i odsazením hrází
• Opatření v plochách: zlepšení retence 

půdy, opatření zpomalující povrchový 
odtok: zasakovací pásy, průlehy 

Zdroj: T.Just a kol.

• Technická opatření
• Další omezení přírodních 

procesů
• Přehradní nádrže
• Poldry



Zvýšení zásoby vody v korytě (při normálním průtoku): 3-5 x
Zpomalení odtoku: 5-25 x 
Podpora infiltrace



Vedlejší účinky, synergie
Přírodě blízká opatření

• Nelze ovlivnit průtoky
• Zlepšení ekologického 

stavu toku
• Podpora retence a 

zpomalení transportu živin
• Podpora klimatu
• Podpora zasakovaní a 

obnova zvodní – pitná 
voda

• Garantován stálý 
synergický efekt

Přehradní nádrže

• Možnost regulace průtoků
• Zhoršení ekologického 

stavu toku
• Podpora ekologických 

průtoků??
• Problém co s živinami v 

nádržích – vodní květy
• Narušení režimu splavenin
• Zdroje pitné vody
• Synergický efekt omezený, 

závislý na manipulaci



Překážky realizace přírodě blízkých 
opatření

• Hospodařící subjekty – nájemci
• Majitelé půdy
• Celková administrativní náročnost akcí
• Kofinancování projektů OPŽP
• Nekompetence vodoprávních úřadů
• Nízká motivace Povodí a.s. – agenda drobných vodních toků
• Chybí kvantifikace účinků



Překážky realizace přehradníchn 
nádrží

• Vysídlování
• Přemístění Infrastruktury
• Majitelé
• Ekologické organizace
• Dotace 
• Nesouhlasy obcí



Operativnost

Přírodě blízká opatření
• Postupná realizace 

drobnými projekty, 
okamžitý efekt

• Příprava jednotlivé akce 
5-10 let

Přehradní nádrže
• Nárazová realizace 

velkými projekty
• Příprava jednotlivé akce 

20 let
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