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 Přirozený příč. profl včetně trasy a břeh. 
porostu, pohyb koryta, sedimentu, 
organismů i proudění vody bez omezení... 
(CEN, 2004)

 V podmínkách vývoje kulturní krajiny ≠ 
nedotčené nebo historické 

 Aktuální nebo potenciální environmentální 
podmínky ve spojení s minimálním 
antropogenním vlivem na koryto toku, 
příbřežní zónu a nivu (Brierley a Fryirs, 2005, 
Dufour a Piégay, 2009, Wyżga a kol., 2012)

 Dynamická ekologicky zdravá řeka, která by 
mohla na daném místě reálně existovat 
(Palmer a kol., 2005) 

 Zařazení vodních toků do typů - nástroj pro 
porozumění fuviálně-morfologickým 
procesům a vývoji říční krajiny

HYDROMORFOLOGICKÉ REFERENČNÍ PODMÍNKY



 Cílový stav revitalizačních 
opatření, opatření pro 
dosažení dobrého stavu 

 Srovnávací prvek pro 
hodnocení aktuálního 
hydromorfologického stavu 

 Identfkace úseků vodních 
toků, které by zasloužily 
ochranu před potenciálními 
zásahy člověka

 Udržitelný management 
řek v souladu s požadavky 
RSV

PROČ HLEDAT REFERENČNÍ 
PODMÍNKY?

Aktuální stav

Referenční stav



Určení parametrů 
přirozeného chování 

vodních toků

Cíl: vytvoření průhledného a 
jednoduše aplikovatelného 
přístupu pro stanovení typově 
specifckých hydromorf. 
referenčních podmínek 
 aplikovatelného pro vodní toky 

na území celé ČR v souladu 
s požadavky RSV, 

 který umožní uživateli vlastní 
stanovení regionálně 
specifckých referenčních 
podmínek na základě reálných 
dat získaných terénním 
průzkumem 

 a jeho aplikace (stanovení typů 
i typově specifckých ref. 
podmínek)

Vývoj metody REFCON 
pro stanovení ref. lokalit 

a pro záznam 
charakteristik speciálně 

pro podmínky ČR

Rozřazení vodních toků ČR  
do skupin a následně

do typů

Nalezení ref. lokalit, 
detailní zaměření a 

záznam charakteristik

stanovení referenčních 
podmínek pro 9 typů v.t.

a



SIGNIFIKANTNÍ PARAMETRY PŘIROZENÉHO CHOVÁNÍ VODNÍCH TOKŮ

 Předmět zájmu: vodní útvary v kategorii řeka na 
území ČR, rozděleny pomocí rozvodnic povodí 4. 
řádu podle Strahlera na 4424 úseků 

 Pro každý úsek stanoveno 10 parametrů
 Vyloučeny pramenné úseky (řád 1-2), úseky 

nížinných řek (řád 7-9), zatopené vzdutm VN
 Analýzám (PCA, AHC, korelace, regrese) podrobeno 

3197 úseků vodních toků o celkové délce 15 636 km
 Určeny signifkantní parametry: nadmořská výška, 

sklon údolí a sinuosita
 



ROZŘAZENÍ ÚSEKŮ VODNÍCH TOKŮ DO SKUPIN A TYPŮ

Kujanová, K., Matoušková, M., Kliment, Z., 2016. Hydromorphological parameters of 
natural channel behavior in conditons of the Hercynian System and the fysch belt of 
the Western Carpathians on the territory of the Czech Republic. Geomorphology 
258, 69–81. 
Kujanová, K., Matoušková, M., 2017. Typy vodních toků na území České republiky z 
pohledu hydromorfologie. Vodní hospodářství 67/12, 2–6. 

Parametr Kategorie

Nadmoř. 
výška

< 300 m
300 m–599 m
≥ 600 m

Sinuosita
1,00–1,19
1,20–1,49
1,50–3,50

Sklon 
údolí 

< 0,5 %
0,50 %–1,79 %
≥ 1,80 % 

 Na základě histogramů stanoveny prahové 
hodnoty kategorií vybraných parametrů 

 Kombinací kategorií těchto 3 parametrů vzniklo 
17 teoretckých typů, které byly sloučeny do 7 
skupin říčních charakteristk (označeny A – G)

 Rozřazení úseků do skupin bylo ověřeno 
terénním průzkumem ve 44 lokalitách → 
zpřesnění na 9 typů neovlivněných vodních toků 
a 2 typy upravených koryt v.t.

Pravděpodobně 
upravené úseky: 
sklon údolí < 0,5 % 
a sinuosita < 1,2 
(Skupina F)

Potenciálně 
upravené úseky: 
sklon údolí 0,5 – 1,79 % a 
sinuosita < 1,2 (Skupina G)



TYPY VODNÍCH TOKŮ

Kujanová, K., Matoušková, M., 2017. Typy vodních toků na území České republiky z 
pohledu hydromorfologie. Vodní hospodářství 67/12, 2–6. 

V Záp. 
Karpatech 
(15,5 % délky 
posuzovaných 
toků)

Velmi 
specifcký typ 
B (na 
zarovnaných 
vrcholových 
partích 
českých hor), 
není na území 
Západních 
Karpat 
zastoupen 
vůbec 

 Významná odlišnost chování vodních toků v podmínkách 
České vysočiny and fyšového pásma Západních Karpat

 Řád toku důležitá informace při výběru reprezentatvních 
ref. lokalit a pro popis typově specifckých ref. podmínek

 Odvození  nejbližšího typu neovlivněného toku pro 
pravděpodobně a potenciálně upravené úseky → 
referenční podmínky pro 9 typů v.t.



METODA REFCON PRO STANOVENÍ REF. 
LOKALIT A PRO ZÁZNAM 
CHARAKTERISTIK  Přístup prostorového určení na základě dat z ref. 

lokalit
 Hodnocení antropogenních vlivů aplikací sady 

stanovených kritérií
 Všechna kritéria musí být splněna
 Vytvořena pro v. toky řádu 3-6 podle Strahlera, 

aplikovatelná i na menší v. t., detailní průzkum a 
měření nastaveny pro broditelné toky

 Rychle a snadno rozhodnout zda lokalita může být 
považována za referenční nebo nikoli

 Zda stojí za to, věnovat čas detailnímu záznamu 
charakteristk příčných proflů, podélného proflu a 
charakteru sedimentu 



Ovlivnění odtokového 
režimu a říční sítě:
 174 významných 

vodních nádrží;     
74 866 vodních 
ploch (ZABAGED) 

 6 600 příčných 
překážek nad 1 m 
výšky

 28,4 % říční sítě 
modifkováno

 Už první kritérium 
je velmi limitující 
→ zbývá 36,8 % VÚ

33,8 % ovlivněno 
významnými 

vodními 
nádržemi

63,2 % ovlivněno 
významnými vod. nádržemi 

nebo soustavou 2 a více 
rybníků v rámci VÚ

REFCON: Kritéria pro identfkaci 
referenčních lokalit:
 neovlivněný hydrologický režim, tzn. 

žádné významné vodní nádrže nad 
ref. l., žádná soustava 2 a více 
rybníků v rámci VÚ nad ref. l., žádné 
významné odběry, odklony vody 
nebo špičkování v ref. l., žádné 
příčné překážky nad 0,5 m v ref. l., 

 neupravené břehy, dno a trasa 
koryta v ref. l., 

 přirozená vegetace příbřežní zóny v 
ref. l. (tzn. les, TTP, mokřad, skalní 
výstup nebo povrch ponechaný 
přirozené sukcesi)

Kujanová, K., Matoušková, M., 2017. Identfcaton of hydromorphological reference sites using the new REFCON method, with an applicaton to rivers 
in the Czech Republic. Ecohydrology & Hydrobiology 17/3, 235–245. 



Kartografcká data 
(aktuální a historické 
mapy, 
vodohospodářské mapy 
a letecké snímky) → 
desítky lokalit vyřazeny 
na základě 
kartografckých dat → 
ověření terénním 
průzkumem (44 lokalit) 
16 splnilo kritéria 
referenční  lokality
Pokrývají variabilitu 
vymezených typů 
vodních toků

REFCON: STANOVENÍ REFERENČNÍCH 
LOKALIT



REFCON: DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ A 
ZÁZNAM CHARAKTERISTIK V REF. 
LOKALITÁCH  Rozdíly mezi typy jsou zřejmé, 

ale neexistují ostré hranice 
hodnot v rámci jednotlivých typů 

 Vnitřní variabilita ref. lokalit
 Náročnější vymezení skupiny C
 Hluboce zařízlá koryta 

(„kaňony“) je třeba posuzovat 
odděleně 



 Zdrojem podrobných dat krajinného pokryvu byla Konsolidovaná vrstva ekosystémů (AOPK ČR, 2013)
 Pro typy v. t. s nižším antropogenním ovlivněním příbřežní zóny (A2, B, C2, C3 a D) určeny signifkantní kategorie 

krajinného pokryvu, které typ odlišují od ostatních a zároveň umožňují popsání typu pomocí dat krajin. pokryvu

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PODROBNÝCH DAT KRAJINNÉHO POKRYVU 
PŘÍBŘEŽNÍ ZÓNY (50M) PRO ZPŘESNĚNÍ POPISU TYPŮ VODNÍCH 
TOKŮ A REF. PODMÍNEK



REFERENČ
NÍ 
LOKALITY 
PRO 9 TYPŮ 
NEOVLIVNĚN
ÝCH VODNÍCH 
TOKŮ NA 
ÚZEMÍ ČR

NEJLÉPE 
REPREZENTUJ
ÍCÍ DANÝ TYP

POPIS REF. 
PODMÍNEK 
POMOCÍ 
SOUČASNÝCH 
FYZ.-
GEOGRAF. 
PODMÍNEK → 
 
KONKRÉTNÍC
H   
CHARAKTERIS
TIK TĚCHTO 
LOKALIT



TYPOVĚ SPECIFICKÉ HYDROMORF. REFERENČNÍ PODMÍNKY – JAK 
JE POUŽÍT?  Ref. podmínky jako sada charakteristk

 Stanoveny typy i ref. podm., ale variabilitu v. t. ČR 
nelze zachytt statstkou ani 16 ref. lokalitami → 
uživateli se nabízí možnost vlastního stanovení

Doporučený postup: 
1. Zjistt typ vodního toku (stanovený/stanovit) – 

mapa/vrstva
2. Přechodné (příbuzné) typy – tab. 
3. Seznámit se s příslušným listem referenčních 

podmínek pro daný typ vodního toku, popř. s listy 
ref. p. příbuzných typů (zohlednit velikost v. t.)

Přehled typově specifckých referenčních podmínek pro 9 
referenčních lokalit 



LIST REFERENČNÍCH 
PODMÍNEK



TYPOVĚ SPECIFICKÉ HYDROMORF. REFERENČNÍ PODMÍNKY – JAK 
JE POUŽÍT?  Ref. podmínky jako sada charakteristk

 Stanoveny typy i ref. podm., ale variabilitu v. t. ČR 
nelze zachytt statstkou ani 16 ref. lokalitami → 
uživateli se nabízí možnost vlastního stanovení

Doporučený postup: 
1. Zjistt typ vodního toku (stanovený/stanovit) – 

mapa/vrstva
2. Přechodné (příbuzné) typy – tab. 
3. Seznámit se s příslušným listem referenčních 

podmínek pro daný typ vodního toku, popř. s listy 
ref. p. příbuzných typů (zohlednit velikost v. t.)

4. Pokud posuzovaný úsek „nezapadne“ do 
stanovených ref. p. → aplikovat REFCON (stanovit 
ref. l. + určit charakteristky individuálně); dále 
pro návrhy revitalizačních opatření, hluboce 
zařízlá koryta

5. Hodnocení aktuálního stavu jako odchylky od 
stanovených ref. podm. – kompatbilita např. s 
metodou EcoRivHab (Matoušková, 2003, 2008) → 
návrh a realizace opatření pro zlepšení 
parametrů, které neodpovídají ref. podmínkám...

Přehled typově specifckých referenčních podmínek pro 9 
referenčních lokalit 



 Terénní průzkum a zaměření charakteristk v referenčních lokalitách 
potvrdily, že odlišnost mezi typy jsou zřejmé, ale hranice typů 
nejsou vždy zcela ostré. Zároveň charakteristky referenčních lokalit 
potvrdily, že nelze striktně vymezit prahové hodnoty jednotlivých 
posuzovaných charakteristk typů vodních toků. Referenční 
podmínky je třeba posuzovat jako sadu charakteristk, protože 
oddělené posuzování charakteristk nebo jejich prahových hodnot 
může zkreslit celkovou interpretaci referenčních podmínek.

 Studie potvrdila význam kombinovaného využit distančních 
podkladů a nezbytné validace terénním průzkumem. 

 Přístup stanovení hydromorfologických referenčních podmínek 
vodních toků na základě dat z průzkumu referenčních lokalit je v 
podmínkách ČR vhodný a reálně proveditelný. 

 Předpokladem je postupné rozšiřování databáze referenčních 
lokalit, která bude sloužit širokému okruhu uživatelů, pro účely 
hodnocení hydromorfologického stavu vodních toků v souladu s 
požadavky RSV, jako předloha pro návrh revitalizačních opatření, ale 
také jako databáze úseků vodních toků, které zasluhují ochranu před 
potenciálními zásahy člověka… → přístup pro individuální stanovení 
referenčních podmínek → zapojit se můžete i Vy

ZÁVĚRY



Kateřina Kujanová
katerina.kujanova@email.cz

Děkuji Vám za pozornost!
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