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Jaká krajina může 
vzniknout na Soutoku? 

Krajina s živou
proudící řekou 
s přístupnými břehy



Niva Lužnice, Třeboňsko

Lužní krajina 
s pasoucími se zvířaty, 
různorodá, přehledná 
a prostupná



Krajina, ve které se daří přírodě i lidem
kde se vzájemně setkávají a vytvářejí harmonii



Krajina, která poskytuje ekosystémové služby



Podpora biodiversity



Kulturní ekosystémové služby 

kulturní
ekosystémové

služby



Současný stav



Jak toho chceme dosáhnout? 

• Přeměna většiny rozlohy orné půdy na: 
• Pastviny a louky na seč
• Měkký luh – vrby, olše topoly 
• Pastevní rozvolněný les
• Tvrdý luh – duby a jilmy

• Rozšíření koryta řeky  
• Zrušení opevnění koryta

•Výsadba alejí a solitérních stromů
•Výsadba a rozšíření ovocných sadů 
•Vybudování nových vodních útvarů
•Revitalizace lagun po těžbě šterkopísku
•Revitalizace Lipenského potoka
•Zvýšení rozlohy mokřadů 
•Infrastrukturní opatření  - obnova  a vybudování 
nových cest   



Přeměna orné půdy
na pastviny, louky, 
měkký a tvrdý luh



• 40-60% plochy stávající orné 
půdy

• Přednostně: pás kolem 
vodních toků, mokřadů a 
vodních útvarů, alespoň 50 m

• Koně, poníci,  ovce, kozy 

• Řešit – únikové cesty pro 
zvířata při záplavě

• Průchodnost pastvin pro 
návštěvníky 

Pastviny 
a louky

Hlavaté vrby     Dráva, Chorvatsko



Měkký luh

• Často zaplavovaný porost vrb, 
olší, topolů v blízkosti vodních 
toků

• Zvýšit plochu na 2-3 násobek,  
5-15% plochy stávající 

• orné půdy

• V blízkosti vodních toků, 
v místech snížení břehů 

Řešit potlačování „nové divočiny“ 
pastevním lesem Pastevní rozvolněný lužní les



Přeměna orné 
půdy na měkký luh



Tvrdý luh

• Duby, jilmy, lípy, javory

• 5-15% plochy stávající 
orné půdy

• Přednostně pásy kolem 
zástavby a hlučných 
komunikací

• V blízkosti toků, 
• v místech průlehů 
• a historických koryt



Revitalizace koryta Berounky

Zdroj.: V.Just a kol.Zdroj: Just a kol.



Revitalizace koryta Berounky



Vytvoření prostoru pro živou řeku

Rozšíření koryta řeky snížením břehu

• Zvětšení kapacity průtoku, členitosti 
břehů, zlepšení přístupu k vodě. 

• 30% délky trasy koryta Berounky
• Konvexní břehy meandrů
• Neprovádět: zástavba, chaty, jiná 

infrastruktura
• Řešit následný vývoj plochy a případný 

management

Zrušení opevnění koryta řeky
• V souvislosti s předchozím opatřením
• 40% stávající délky regulace
• Konkávní (vnitřní) břehy meandrů
• Neprovádět: zástavba, chaty, jiná 

infrastruktura
• Predikovat budoucí vývoj řeky a zvýšit 

budoucí stabilizaci koryta (spící 
opevnění) 



Výsadba alejí 
a solitérních stromů
a sadů• Původní dřeviny včetně ovocných

 
• Podél většiny cest a stezek 

• ve volné krajině



Revitalizace stávajících a vybudování nových vodních útvarů

• V místě starého koryta, napojit na tok 
Berounky

• Závisí na výsledku těžby štěrkopísku
• V místech průlehů, historických koryt 

a blízkosti toků
• Vytvořit morfologicky různorodou škálu 

s přilehlými mokřady



Revitalizace lagun po těžbě

• Členité břehy 
s lagunami pro 
obojživelníky

• Místa vhodná 
ke koupání

• Malý spád břehů



Zvýšení rozlohy mokřadů 

• Zvýšit plochu na 2-3 násobek, 5% plochy stávající orné půdy 
• V místech průlehů, historických koryt a blízkosti toků
• Řešit přístupnost pro návštěvníky, povalové chodníky, pozorovatelny



Dopad opatření na ekosystémové služby



Návrhový stav







Návrhový stav

aktivity




	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27

