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Obnova říční krajiny

Změnami v krajině jsme snížili přínosy tzv. ekosystémových služeb. Často 
jsme je začali postrádat, teprve když jsme o ně přišli.



Základní pojmy
• Přírodní (tok, koryto)

• Přirozený (tok, koryto)

• V dobrém ekologickém stavu (vodní útvar)

• Neupravený (tok)

Přírodní vodní tok – tok minimálně ovlivněný činností člověka

Vodní zákon [3], hlava VI, §44 (2): „Přirozeným korytem vodního toku je koryto nebo jeho 
část, které vzniklo přirozeným působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních 
faktorů nebo provedením opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností a které 
může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profl.“

Neupravený vodní tok – tok, který nebyl technicky upraven (… a jehož koryto může měnit 
svůj směr, podélný a příčný profl).

Útvar povrchových vod v dobrém ekologickém stavu – přirozený vodní útvar, jehož 
parametry (biologické, chemické, hydromorfologické) se málo odchylují od referenčních 
(přírodních) vodních útvarů.



Morfologický vývoj vodních toků

Určující faktory:

- Sklon terénu

- Materiál břehů, dna, podloží

- Vegetace

- Klima (průtoky)

Vodní toky přirozeně směřují ke 
stavu dynamické rovnováhy, 
kdy kinetická energie proudící 
vody odpovídá charakteru 
unášených sedimentů, což 
odpovídá rovnováze mezi erozí 
a ukládáním sedimentů.



Neupravené toky ve špatném ekologickém stavu?

- ano, pokud je morfologický vývoj akcelerován „nepřirozenými“ 
faktory

- Příklad – akcelerovaná hloubková eroze na Morávce



Charakteristika horských povodí

• Vysoký sklon terénu, malý obsah sedimentů, eroze převládá nad 
sedimentací, zde se tvoří štěrkové sedimenty, které jsou odnášeny níže

• Využití půdy – převažují lesy

I neupravené horské toky jsou často ve špatném ekologickém stavu 
(akcelerovaná hloubková eroze). Proč?

- Absence mrtvého dřeva

- Nepřirozené druhové a věkové složení porostů

- Využívání údolnic k dopravě dřeva 

- Z morfologických typů převládají přímé a větvící se toky



Charakteristika podhorských povodí

• Širší nivy, tvořené štěrkovými usazeninami pokrytými 
povodňovýi hlínami

• Z morfologických typů převládají větvící se toky, objevuje se i 
meandrování

• Využití půdy – původní lužní lesy nahrazeny mozaikou zbytků 
lesa, polí, luk, a zastavěných ploch.

• Vodní toky již částečně nebo úplně upraveny.

Napřímení a zkapacitnění koryt, důsledky:

- Odvodnění niv

- Větší podélný sklon (řešen příčnými objekty) a opevnění břehů 
– snížení množství sedimentů – větší sklon k hloubkové erozi



Snížení retence vody v lesních povodích

Vyšší podíl povrchového odtoku na úkor 
podpovrchového a zasakování, voda 
rychle odtéká zahloubenými koryty, 
erozními rýhami, dráhami soustředěného 
odtoku – zhoršuje průběh bleskových 
povodní a dopady suchých období.

• Velký podíl smrkových monokultur; 
věková, prostorová a druhová skladba 
porostů, vliv holosečí a kalamitních 
těžeb

• Meliorace

• Dopravně-těžební eroze

• Hydromorfologie lesních vodních toků



Přírodě blízká opatření – lesy
Hlavní cíle:

- Zvýšení odolnosti lesních porostů

- Snížení eroze

- Zvýšení retenční kapacity, stabilizace průtoků

Typy opatření:

- Změna druhové, prostorové a věkové skladby lesů

- Zlepšení ekologického stavu lesních vodních toků

- Omezení dopravně-těžební eroze



Změna druhové, věkové a prostorové 
skladby lesů



Omezení dopravně těžební eroze



Zlepšení ekologického stavu lesních vodních 
toků



Průcezná přehrážka



Neprůcezná přehrážka



Děkuji za pozornost
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