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Praktické ukázky stabilizace břehů mokřadní vegetací a kamennými válci

Practical examples of shore stabilisation using rock logs and wetland vegetation

Tomáš Beňo¹, Kateřina Beňová¹

¹ Firma Beňo-biotech, Drahenice

Abstrakt

Téma revitalizace  vodních  ekosystémů  je  v  české  společnosti  známé  již  řadu  let,  především  
v intravilánu měst a obcí je patrná snaha navracet vodním tokům jejich přirozený vzhled. V rámci
revitalizačních  akcí  je  využívána  široká  škála  různých  technologií  a  opatření.  Z  dlouhodobé
zkušenosti  vyplývá,  že  vhodným  biologicko-technickým  řešením  pro  určité  lokality  může  být
zpevnění  břehů  kamennými  válci.  Jejich  výhodou  je  vysoká  stabilizační  funkce  a  jednoduché
tvarování  dle požadované morfologie  břehu.  Na břehy s nižším rizikem eroze lze i  bez dalších
podpůrných  technických  opatření  aplikovat  výsadbu  mokřadní  vegetace,  která  je  přirozenou
součástí  břehových  porostů.  Plní  nejen  funkci  protierozní,  ale  zároveň  je  důležitou  složkou
biodiversity v daném prostředí. Obě zmíněné technologie jsou vhodné především pro urbanizované
lokality, kde vodním tokům nelze ponechat přirozenou svobodu v tvarování koryta, ale zároveň je
cílem úprav  co nejpřírodnější  vzhled.  Přirozený  vegetační  pokryv  působí  i  estetickým dojmem.
Praktické ukázky realizací těchto systémů je možno zhlédnout v Praze například na retenční nádrži
Košík, na Kyjském rybníku, Počernickém potoku, Rokytce či ve Stromovce, mimo Prahu například 
v Karlových Varech na meandru Ohře či v přeštické loděnici na Úhlavě. 

Klíčová slova: revitalizace, kamenné válce, vegetační rohože, vlhkomilné rostliny

Úvod

V  čase  momentálních  klimatických  změn  je  více  než  nutné  zabývat  se  především  nápravou
schopnosti krajiny zadržovat vodu. Dvě nejdůležitější složky retence krajiny jsou zachycení vody  
a přirozená úprava říčních ekosystémů (Cílek et al. 2017). Z důvodů dřívějších nevhodných zásahů
do  krajiny  probíhají  nyní  nápravná  opatření  označovaná  jako  revitalizace.  Ty  by  měly  vést  
k  obnovení  členitosti  vodního  prostředí  a  k  celkovému  zlepšení  stavu  toku  i  jeho  nivy,  
kdy po správně provedené revitalizaci by měla být jasně patrná pozitivní změna v ekosystému (Just 
et al.  2005). Metod,  jež se v rámci revitalizací  používají,  je celá řada.  Cílem tohoto příspěvku  
je sdílení praktických zkušeností z využití zpevňování břehů kamennými válci a výsadby vlhkomilné
vegetace jako specifických biologicko-technických řešení.

Mokřadní vegetace

Mokřadní  (vlhkomilná)  vegetace  je  přirozenou  součástí  břehových  porostů,  kde  plní  především
zpevňující a protierozní funkci. Což jsou zároveň požadované cíle některých revitalizačních úprav.
Nutno podotknout, že tyto zásady platí především pro urbanizované lokality, kde nelze nechat vodní
tok následovat přirozené přírodní procesy, ale kde je nutno udržet břeh stabilní a předcházet jeho
erozi. K tomu účelu se používají původní druhy vlhkomilných rostlin, například chrastice rákosovitá
(Phalaris  arundinacea),  rákos  obecný  (Phragmites  australis),  kosatec  žlutý  (Iris  pseudacorus),
zblochan vodní (Glyceria maxima), kyprej vrbice (Lythrum salicarium) či různé druhy ostřic (Carex)
(Hejný et al. 2000). Rostliny se mohou vysazovat individuálně, například do již předem upravených
břehů zpevněných  kamenným záhozem,  případně  je  lze  aplikovat  předpěstované  ve vegetační

3

http://www.koaliceproreky.cz/


rohoži. Výhodou osázené vegetační rohože je okamžité ozelenění břehové zóny a rychlé zpevnění
terénu díky již dostatečně rozrostlému kořenovému systému rostlin. Aplikace vegetačních rohoží  
je vhodná zejména k vodním plochám a tokům v intravilánu měst a obcí,  kde je kladen důraz  
i  na příjemnou atmosféru a dobrý dojem návštěvníků a obyvatel  žijících v  blízkosti.  Vlhkomilná
vegetace je dále vhodná i pro osazování kořenových čistíren odpadních vod, umělých mokřadů  
či  na speciální  zelené střechy.  Relativně novou možností  je vytváření  plovoucích ostrovů,  které
slouží nejen jako estetický prvek na vodní hladině, ale také jako podpora přirozených samočistících
schopností  vody  a  jako  úkryt  pro  ptáky  a  další  živočichy.  Nespornou  výhodou  zmiňovaných
rostlinných společenstev je jejich bezúdržbovost.

 Kamenné válce

Kamenné  válce  se  řadí  mezi  stabilizační  břehové  systémy.  Jedná  se  o  alternativu  gabionů,  
kdy se místo drátěných mříží používá umělá síťovina z PP či HDPE a z ní vytvořený tubus se plní
kamenivem vhodné frakce. Nejčasteji používaný typ válce je o průměru 20 – 40 cm, délky 1 – 2 m, 
s oky 4 - 5 cm. Vzniklý  kamenný válec dosahuje,  samozřejmě v závislosti  na rozměrech, váhy
několika desítek až stovek kilogramů. Výhodou kamenných válců je i přes jejich hmotnost značná
flexibilita, díky čemuž se dají tvarovat dle požadované morfologie břehu. Mezery mezi kamenivem
zaručují propustnost jak pro vodu, tak pro drobné vodní organismy. Na břehy vodních ploch a toků 
s  mírnějším  sklonem  se  osvědčuje  kombinace  zpevnění  kamennými  válci,  překrytí  zeminou  
a  aplikace  předpěstovaných  vegetačních  rohoží.  Válce  se  dají  aplikovat  i  v  několika  řadách  
a vzájemným spojením pak vzniká celistvý a velmi stabilní komponent. Ten je vhodný i na prudké
svahy či jako statický základ pro retenční nádrže, suché poldry či průlehy. Kamenné válce mají
mimo stabilizaci břehů potenicál využití například i pro budování rybích přechodů, zpomalovacích
prahů či vlnolamů na březích velkých vodních ploch.

Obr. 1: Schéma vegetační rohože s vlhkomilnou vegetací.

 

Obr. 2: Schéma kamenných válců.
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Ukázky realizací

Stromovka, Praha 2016 – použití vegetačních rohoží

V parku Stromovka došlo v minulých letech k vybudování nových vodních ploch v blízkosti bývalé
Šlechtovy  restaurace.  V  roce  2016  byly  břehy  těchto  nádrží  osázeny  vegetačními  rohožemi  
s předpěstovanou mokřadní vegetací. Na obrázcích je vidět rychlý vývoj břehového společenstva 
a jeho zapojení do prostoru. Dokumentováno od výsadby po dobu dvou let. 

 

Obr. 3, 4: Stav před a po osázení, září 2016.

 

  

Obr. 5, 6, 7: Vývoj lokality v delším časovém horizontu - září 2016, srpen 2017 a květen 2018.
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Retenční nádrž Košík, Praha 2008 – použití kamenných válců a vegetačních rohoží

Ukázkou úprav silně erodovaných břehů pomocí kamenných válců a vegetačních rohoží je retenční
nádrž  Košík  v  Praze.  V  roce  2008  zde  došlo  k  úpravě  velkých  břehových  nátrží,  břehy  byly
zpevněny  dvěma  řadami  kamenných  válců  a  následně  osázeny  vegetačními  rohožemi  
s vlhkomilnou vegetací. Na obrázcích je vidět úspěšné zapojení nového porostu již během prvního
roku od výsadby a následné samovolné rozrůstání rostlin i přes absenci jakékoliv péče. Břehy jsou
stabilizovány a nedochází k erozi.

  

Obr. 8, 9, 10: Stav lokality před a v průběhu úprav, červenec 2008.

  

Obr. 11 Stav po roce od osázení, červenec 2009.          Obr.12, 13: Stav po 9 letech, květen 2018. 

Z dalších  revitalizačních  akcích,  na  nichž  byly  použity  systémy kamenných  válců,  vegetačních
rohoží  či  výsadby  jednotlivých  vlhkomilných  rostlin,  lze  jmenovat  například  úpravy  Kyjského  
či Libockého rybníka v Praze, slepé rameno řeky Ohře v Karlových Varech, na tekoucích vodách
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například úpravy  Počernického  a  Košinského  potoka  v  Praze či  stabilizaci  břehu  řeky  Úhlavy  
v přeštické loděnici. 

Diskuze

Jako vše ostatní i  výše zmíněné systémy mají  svá úskalí.  Kromě sklonu svahů, rychlosti vody  
a případného kolísání  vodní  hladiny  je  nejdůležitějším aspektem míra zastínění  lokality,  neboť  
se jedná o limitující faktor pro růst rostlin. Pokud jde o úpravy určené i k rekreaci obyvatelstva,  
je nutno ponechat  dostatek volných přístupů k vodě.  Ty jsou důležité  zároveň pro různé druhy
živočichů vázané na vodní prostředí. 

Ve volné krajině  většinou dochází  k rychlému zarůstání  přirozenou vegetací,  ale ze zkušenosti
vyplývá,  že  v  urbanizovaných  lokalitách  bývá  problém cílové  druhy  rostlin  na  nově  upravenou
lokalitu  dostat  přirozeným  způsobem.  Často  dochází  k  samovolnému  rozrůstání  především
ruderálních,  v  horším případě  invazních,  druhů  rostlin,  které  však  břehy  dostatečně  nezpevní  
a nepůsobí  ani  estetickým dojmem. V těchto případech se výsadba vlhkomilné vegetace velmi
osvědčuje, navíc se v poměru k celkové nákladnosti revitalizační akce většinou jedná o marginální
finanční položku. 

Závěr

Díky dlouholetým zkušenostem s aplikací kamenných válců a výsadby vlhkomilných rostlin u nás 
i v zahraničí lze říci, že jde o praxí prověřené a užitečné technologie. Výše popsané metody jsou
vhodné zejména do urbanizovaných či industriálních lokalit. Nejedná se o jediné správné řešení  
pro  jakoukoliv  situaci.  Samozřejmostí  je  tedy  vždy  individuální  posouzení  dané  lokality,  jejích
přírodních poměrů, využitelnosti a celkových možností a rizik.

Efekty  výsadby mokřadní  vegetace na  změny  biodiversity  a  analýzy  použití  kamenných  válců  
pro různé druhy lokalit a typy vodního prostředí jsou momentálně podrobněji posuzovány v rámci
univerzitního výzkumu. 

Literatura:
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6351-1.

Fotografie a schémata: Tomáš Beňo

Prezentace přednášky k nahlédnutí zde.
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Kde (na jižní Moravě) hnízdí ledňáček a břehule a co to vypovídá
o tocích?

Where (in South Moravia) do the Common Kingfisher and the Sand Martin breed and what
does it report on rivers?

Gašpar Čamlík, Zbyněk Janoška, Kryštof Horák

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Lidická 971/25, 602 00 Brno, jmpcso@seznam.cz

Abstract 

In 2018 season, we focused on mapping the target species and watercourses in South Moravia,
primarily the major and more significant streams. 344 km of watercourses (Dyje, Morava, Jihlava,
Svratka and Svitava) were floated, minor watercourses were waded or surveyed from its banks –
this way other 214 km of watercourses were mapped (Kyjovka, Hruškovice, Bobrava, Olšava, Stará
Svratka, Svitava, Trkmanka, Litava, Velička etc.). 

Altogether 129 territories of the Common Kingfisher (Alcedo atthis) were detected – 111 confirmed
breedings and 18 probable breedings (territories without detecting the burrow), 1260 pairs of the
Sand Martin (Riparia ripara) were detected in 17 colonies, 5 families of the Common Merganser
(Mergus merganser) together with 43 youngs were observed, the Little Ringed Plover (Charadrius
dubius) was confirmed in 21 localities, the Green Sandpiper (Tringa ochropus) in 14 localities and
the Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) only in 1 locality; the White-throated dipper (Cinclus
cinclus) was confirmed in 19 localities. 

Statistically significant concentrations of target species are found on natural parts of watercourses.
At these locations, the density of the species studied is 4-8 times higher than outside of them.

Key words: 

Waterfowl, rivers, natural watercourses

Abstrakt 

V sezóně 2018 jsme se zaměřili  na mapování  cílových druhů a vodních toků na jižní  Moravě,
především pak na toky větší a významnější. Bylo splaveno 344 km vodních toků (Dyje, Morava,
Jihlava, Svratka a Svitava), menší vodní toky byly mapovány ze břehu nebo broděním, bylo tak
zmapováno dalších 214 km vodních toků (Kyjovka, Hruškovice, Bobrava, Olšava, Stará Svratka,
Svitava, Trkmanka, Litava, Velička a další). 

Bylo  zjištěno  129  teritorií  ledňáčka  říčního  (Alcedo atthis),  111  prokázaných  hnízdění  a  18
pravděpodobných  hnízdění  (teritorií  bez  dohledaní  nory),  bylo  zjištěno  1260  párů  břehule  říční
(Riparia  ripara)  v 17  koloniích,  bylo  pozorováno  5  rodin  morčáků  velkých  (Mergus  merganser)
s dohromady  43  mláďaty,  kulík  říční  (Charadrius  dubius)  byl  zjištěn  na  21  lokalitách,  vodouš
kropenatý (Tringa ochropus) byl zjištěn na 14 lokalitách a pisík obecný (Actitis hypoleucos) pouze
na 1 lokalitě, skorec vodní (Cinclus cinclus)  na 19 lokalitách. 

Statisticky významné koncentrace cílových druhů se nacházejí na přírodních úsecích toků. V těchto
místech je 4-8 x vyšší hustota sledovaných druhů než mimo ně.
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Materiál a metody 

Mapování bylo zaměřeno a cíleno na větší toky na území Jihomoravského kraje a okresu Uherské
Hradiště.  Kromě zmapování  ledňáčka  říčního,  morčáka velkého a  břehule  říční  si  kladlo  za  cíl
vymapovat hodnotné úseky těchto toků. Větší vodní toky s perspektivou výskytu morčáka velkého a
břehule říční byly splavovány pomocí kánoe v termínu 20.5.-20.6. Menší vodní toky s potenciálním
výskytem ledňáčka byly procházeny. Významné koncentrace cílových druhů na toku byly určeny
metodou KDE+.

Obr. 1. Rozmístění monitorovacích úseků.

Pomůcky:

- Silná baterka

- Dalekohled

- Tablet

- Fotoaparát

Další kapitoly:

Výsledky 

V sezóně 2018 bylo celkově zmapováno 556 km vodních toků na jižní Moravě. Bylo splaveno 344
km vodních toků (Dyje, Morava, Jihlava, Svratka a Svitava), menší vodní toky byly mapovány ze
břehu nebo broděním, bylo tak zmapováno dalších 214 km vodních toků (Kyjovka,  Hruškovice,
Bobrava, Olšava, Stará Svratka, Svitava, Trkmanka, Litava, Velička a další). 

Pro účely vyhodnocení referenčních částí toků byly vybrány cílové druhy:

  1)  ledňáček říční (Alcedo atthis)

Prokázané  hnízdění  bylo  zjištěno  v  111 případech,  z toho byla  v 106  případech  byla  nalezena
aktivní nora a v 5 případech byla pozorována čerstvě vyvedena mláďata, ale nebyla nalezena nora.
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V dalších 18 případech byla zjištěna pravděpodobná hnízdění, čili teritoria bez dohledané nory, kdy
se ledňáčci chovali teritoriálně, byli pozorováni opakovaně, nebo měli hnízdní chování. Jednotlivá
pozorování ledňáčků do analýz nebyla zahrnuta. 

Obr. 2. Výsledky monitoringu – ledňáček říční (Alcedo atthis)

-  2)  břehule říční (Riparia riparia)Celkem bylo zjištěno 1260 párů, v 17 koloniích: Morava 15 kolonií
(1214 p.), Kyjovka 1 kolonie (22 p.), Jihlava 1 kolonie (24 p.).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Obr. 3. Výsledky monitoringu – břehule říční (Riparia riparia)

 3)  morčák velký (Mergus merganser)

Bylo zjištěno 5 rodin a celkově 43 mláďat. Na řece Jihlavě 3 rodiny, na ř. Veličce 1 rodina a na ř. 
Dyji 1 rodina.
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Obr. 4. Výsledky monitoringu –  morčák velký (Mergus merganser)

4)  kulík říční (Charadrius dubius)

Prokázané  hnízdění  (nález  hnízda,  nebo  pozorování  rodinky)  bylo  zaznamenáno  ve  dvou
případech, pravděpodobné hnízdění (pozorování páru, varování v blízkosti hnízda, pozorování toku
apod.) v 9 případech, výskyt (možné hnízdění) byl registrován v 10 případech. Všechna pozorování
jsou situována na spodním toku řeky Moravy a Dyje, nejpočetněji se nacházela na neupravené části
toku  řeky  Moravy  mezi  Strážnicí  a  Rohatcem,  ojedinělý  výskyt  byl  zjištěn  na  Moravě  pod
Hodonínem a početněji se kulíci vyskytovali v oblasti Soutoku Moravy a Dyje. 

5)  vodouš kropenatý (Tringa ochropus)Hnízdní chování bylo registrováno v 5 případech, výskyt 
byl zaznamenán v 9 případech. 

Obr. 5. Výsledky monitoringu – vodouš kropenatý (Tringa ochropus).

-
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-  6)   pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Pouze 1 pozorování!

 7)   skorec vodní (Cinclus cinclus)

Prokázané  hnízdění  (nález  aktivního  hnízda,  nebo  pozorování  mláďat)  bylo  zjištěno  ve  14
případech, možné hnízdění (výskyt) bylo zjištěno v 5 případech. Výskyt skorce byl zjištěn na Dyji
v NP Podyjí, na Jihlavě nad Dolními Kounicemi, na Svratce nad Tišnovem a na Svitavě u Blanska.

Pro cílové druhy byly analyzovány hustoty na jednotlivých řekách. Určeny byly shluky pozorování se
statisticky  významnými  koncentracemi  cílových  druhů.  Tímto  způsobem  byly  analyzovány  větší
řeky:  Dyje,  Jihlava,  Svratka a  Morava.  Významné koncentrace cílových  druhů se nacházejí  na
přírodních nebo renaturalizovaných úsecích toků (viz obr. 6). V těchto místech je 4-8 x vyšší hustota
sledovaných druhů než mimo ně.

Například u řeky Moravy připadá na cca 30 % délky toku 70 % všech pozorování, v případě Dyje je
na  10 % délky  třetina  všech  pozorování,  u  Jihlavy  je  vzhledem  k většímu  podílu  přírodních  a
renaturalizovaných  částí  nejmenší  podíl  -  na  5  %  délky  15  %  pozorování.
Výsledky lze interpretovat tak, že čím větší podíl pozorování je ve shlucích, tím více jsou na daném
toku rozdíly mezi úseky s významnými koncentracemi a úseky s malými koncentracemi. Typicky na
Moravě jsou skoro všechna pozorování  v nezregulované části  mezi Strážnicí  a Rohatcem nebo
v oblasti  Soutoku  Moravy  a  Dyje.  Podobně  na  Svratce  je  36 %  pozorování  v  těch  dvou
neregulovaných úsecích, které tvoří jen 7 % délky toku. Naopak u Jihlavy jsou tyto shluky jen malé
(5 % délky) a je v nich poměrně málo pozorování (15 %), což ukazuje, že většina pozorování je
rozptýlena po celém jejím toku.

Obr. 6. Výsledky monitoringu – úseky s významnými koncentracemi cílových druhů.
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Diskuse 

V kontrastu s významem přírodních a renaturalizovaných úseků vodních toků jsme jen v roce 2018
zaznamenali 25 případů plánovaných nebo realizovaných rekultivací vodních toků na cca 48 km.
Tento stav je v kontextu nových poznatků a klimatické situace v ČR alarmující. 

Závěr 

- Významné koncentrace cílových druhů se nacházejí na přírodních úsecích toků. 

- V těchto místech je 4-8 x vyšší hustota sledovaných druhů než mimo ně.

- Splavování  vodních  toků  za  účelem  monitoringu  ptactva  se  ukázalo  jako  velmi  efektivní
metoda.

- Mohou výsledky posloužit k ochraně těchto úseků? 

Poděkování 

Poděkovat bychom chtěli především mapovatelům, jmenovitě to jsou: Petr Berka, Gašpar Čamlík,
Kryštof  Horák,  Vladimír  Mikule,  Marek Palička,  Lukáš Řezáč,  Leoš Řičánek,  Vlasta Škorpíková,
Jaroslav Zaňát

Prezentace přednášky k nahlédnutí zde.
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Vltava v Praze – projekt ke stanovení a optimalizaci antropogenních tlaků

Josef K. Fuksa, Lenka Matoušová

  Výzkumný  ústav  vodohospodářský  T.  G.  Masaryka,  veřejná  výzkumná  instituce,  Podbabská  2582/30,
Praha 6, 160 00

V  letech  2017-18  jsme  podrobně  sledovali  změny  jakosti  vody  ve  Vltavě  během  průtoku
intravilánem Prahy v  úseku Braník –  Sedlec  (pod odtokem z ÚČOV).  Průtok Vltavy  Prahou je
významně regulován řízením průtoku nádržemi Vltavské kaskády, ve sledovaném období neklesl
pod 30% dlouhodobého průměru.

Přítoky z potoků (Botič, Rokytka a další) činily sumárně pod 2% průtoku v řece. Vzhledem k absenci
významných srážkových příhod jsme nezaznamenali významný přísun odlehčených odpadních vod
do řeky.

Pracovní  závěr:  Pokud  nedochází  k  nárazovým  srážkám  a  přímému  přísunu  znečištění
z kanalizačních oddělovačů (a přítoků), jsou změny jakosti vody ve Vltavě během průtoku Prahou
nepatrné.  Vyústění  odpadních  vod  z  ÚČOV  pod  Prahou  mírně  zvyšuje  koncentrace  dusíku
a fosforu, bakterií a některých farmak.

Práce jsou součástí  projektu Voda pro Prahu (OP Praha – póly  růstu ČR),  spolufinancovaném
Evropskou Unií.

Prezentace přednášky k nahlédnutí zde.
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Revitalizační opatření v k. ú. Lhotka u Žďáru po 10 letech

Restoration measures in cadastral area Lhotka near Žďár after 10 years  

Petra Havlíková

Husova 847/9, Žďár nad Sázavou, petra.judova@email.cz

Abstract 

The aim of the contribution is to introduce restoration measures, which were done in cadastral area
Lhotka near Žďár nad Sázavou in the year 2008 and to evaluate their state after 10 years after
restoration. On the lots of private stakeholder, there were made two ponds, five big pools, small
stream between them and antierosive balk. The measures brought many positives in the landscape.
The retention capacity of the area increased significantly. The newly accumulated water volume is
23 657 m3, the surface water supply ground water reserves. The drained lots were restored. The
diversity of the landscape increased. In the water bodies and especially in their ecotones, there
found many species their  living  space and space for  reproduction.  The water in  the landscape
positively  influenced the microclimate.  On the other hand,  there are some problems with water
transparency due the fish stocking. The wet areas overgrow with woody plants (primarily alders).
The huntsmen feed semiwild ducks in the litoral zones of ponds. The follow-up maintenance of the
area is time-consuming and expensive for the private owner.  

Key words: restoration, pool, pond, positives, negatives 

Úvod 

Krajina  Žďárských  vrchů  stejně  jako  celé  Českomoravské  vrchoviny  byla  v  minulosti  tvořena
harmonickou mozaikou lesů,  polí,  luk a rybníků.  Po staletí  byla  přetvářena člověkem. Původně
převážně lesnaté území bylo kolonizováno až ve středověku ve 13. století.  Struktura krajiny se
začala postupně měnit. Na místě lesů byly zakládány pole, louky a pastviny. Již v této době vznikaly
i  první  rybníky.  Rozkvět  rybníkářství  však  na  Žďársku  nastal  až  na  přelomu  15.  a  16.  století
v souvislosti  s  rozvojem hamrů  na  zpracování  železné  rudy.  Poté  v období  husitských  válek  a
třicetileté války došlo k pustošení a zanikání rybníků. V roce 1794 Josef II. zrušil Žďárský klášter a
opět  došlo  ke  snížení  počtu  rybníků.  V roce  1833  pak  František  Josef Ditrichstein  nařizuje
vysoušení rybníků z důvodu jejich nerentabilnosti.  Poté na krátkou dobu počet rybníků v krajině
opět vzrůstá až do období komunismu a meliorací v 60. a 70. letech 20. století. V posledních 10
letech  nastává  další  boom  obnovy  a  výstavby  rybníků  v souvislosti  s  dotacemi  Ministerstva
životního prostředí a Ministerstva zemědělství ČR.

Cílem příspěvku je zhodnotit efekt revitalizace provedené v katastrálním území Lhotka u Žďáru na
ploše přibližně 5 ha.  

Revitalizační záměr 

Podobným  vývojem,  jako  byl  nastíněn  v úvodu,  prošlo  i  území  v  k.  ú.  Lhotka  u  Žďáru,  jehož
revitalizace zde bude představena. V roce 2008 byly v tomto území obnoveny dva rybníky a na
jejich meliorovaném přítoku bylo vybudováno pět tůní a vysázena protierozní mez.  
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Obr. 1: Plán revitalizace v k. ú. Lhotka u Žďáru

První záznam o rybnících v tomto území (konkrétně rybníky Nový a Dejmal) byl nalezen na mapě 3.
vojenského mapování a v nejstarší katastrální mapě, kde jsou uvedeny i jejich názvy (Dvořáková
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2003). Nacházely se v nivě potoka Staviště, pravostranného přítoku řeky Sázavy, a byly průtočné.
Rybník Nový byl v roce 1897 přeměněn na louku. V roce 1926 byl opět obnoven a definitivně zanikl
dle záznamu 27. 8. 1965. V terénu zůstaly patrné zbytky tělesa hráze. Ve stejné době zanikl i rybník
Dejmal (Dvořáková 2003). Potok Staviště byl regulován a jeho drobný přítok, na kterém se nacházel
rybník  Dejmal,  byl  zatrubněn  a  celé  okolní  území  bylo  meliorováno.  Meliorační  systém
pravděpodobně nebyl udržován, došlo k jeho zanesení a v důsledku toho začala voda vyvěrat na
povrch, což znesnadňovalo zemědělské obhospodařování pozemků. V levé části území se začal
vytvářet mokřad s porosty rákosu obecného. V roce 2006 se začalo uvažovat o obnově rybníků a
revitalizaci. Od podzimu 2008 do jara 2009 proběhla realizace projektu (Obr. 1). 

Byl obnoven rybník Nový, který má rozlohu 1,48 ha. Na meliorovaném přítoku vznikl mělký rybník
R2 s rozsáhlým litorálním pásmem o  rozloze  0,43 ha.  Na  místě  bývalého  rybníka Dejmal  byla
vybudována tůň T5. Na vedlejším meliorovaném přítoku byly vybudovány 4 tůně T1 – T4. Celková
plocha  tůní  dosahuje  0,44  ha.  Tok  mezi  tůněmi  byl  otevřen  v délce  328  m,  je  tvořen  mělkým
korytem. Nad revitalizací byla vysazena protierozní mez o délce 330 m, která zabraňuje splachu
z okolní orné půdy (Nečas 2006).  

Projekt byl realizován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6- Zlepšování stavu
přírody a krajiny, Oblast podpory - 6.4 – optimalizace vodního režimu krajiny.  

Přínosy revitalizace

Revitalizací došlo k vytvoření nových biotopů na druhově chudé kulturní louce a k rozčlenění krajiny
na  menší  celky.  Byly  obnoveny  nevhodně  meliorované  pozemky.  V rybnících  a  tůních  je  nově
zadrženo 23 657 m3. Retenční prostor přispívá k zachycení srážek spadlých v území. Vodní plochy
mají příznivý vliv na místní klima. Zvyšují vlhkost vzduchu a snižují amplitudu teplot mezi dnem a
nocí.  Po  dokončení  revitalizace  byla  cíleně  přeznačena  turistická  značka,  která  prochází  mezi
obnovenými rybníky. Toto opatření tedy plní i funkci rekreační a estetickou.

Rybníky a tůně byly ihned po vytvoření osídleny velkým množstvím rostlin a živočichů. Staly se
ohniskem druhové diverzity pro okolní krajinu. Organismy zde nachází životní prostor, prostor pro
rozmnožování a dorůstání nebo pro občasnou zastávku (napajedlo pro zvěř). 

Po 10 letech od revitalizace se v litorálu Nového rybníka nachází biotop M1.7 – Vegetace vysokých
ostřic, kde dominují bahničky, sítiny a chrastice. Ve vodní ploše se vyvinul biotop V1 – Makrofytní
vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. K významnějším nalezeným druhům
rostlin patří: pryskyřník plamének, rdesno obojživelné, máta vodní, karbinec evropský, bublinatka
jižní,  sítina  cibulkatá,  sítina  článkovaná,  rdest  vzplývavý,  zevar  vzpřímený,  přeslička  poříční,
mochna  bahenní,  ostřice  zobánkatá,  kalužník  šruchový.  Z živočichů  byly  ve  vodě  pozorovány
uchatka nadmutá, uchatka toulavá, larvy vážek, larvy jepic, atd. Na rybníce byla často pozorována
volavka popelavá, zalétá sem čáp černý (Doležalová, nepublikováno).

V litorálu rybníka R2, který je velmi mělký, se nachází biotop M1.7 – Vegetace vysokých ostřic a
biotop M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod s dominancí orobince, bahniček a sítin. Ve vodní
ploše se vyvinul biotop V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod.
K významnějším nalezeným druhům rostlin patří: lakušník vodní, skleněnka sp., bahnička mokřadní,
karbinec evropský, řeřišnice luční, ostřice prodloužená, ostřice kulkonosná, sítina rozkladitá, sítina
cibulkatá, sítina článkovaná, chrastice rákosovitá, pryskyřník plamének, svízel bahenní, máta vodní,
rdesno obojživelné, vrbina obecná, pcháč bahenní, orobinec širolistý, okřehek menší, dvouzubec
sp. a kalužník šruchový. Z živočichů byli  pozorováni skokan krátkonohý, ropucha obecná a pulci
hnědých skokanů. Ve vodě se vyskytovaly larvy vážek a chrostíků, potápník vroubený, uchatka
nadmutá, atd. (Doležalová, nepublikováno). 
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Ve všech tůních se v litorálních porostech vyskytuje biotop M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých
vod. Vodní plocha je osídlena vegetací parožnatek (biotop V5) s dominancí skleněnky sp. Ve všech
tůních  byli  přítomni  malí  líni.  Z významnějších  druhů  se zde  vyskytují  skleněnka  sp.,  bahnička
vejčitá, bahnička mokřadní, karbinec evropský, čistec, sítina klubkatá, žabník jitrocelový, zblochan
vzplývavý, atd. Tůně jsou místem rozmnožování skokana krátkonohého. Byl zde nalezen rak říční.
V okolních rákosinách se vyskytuje chřástal polní (Doležalová, nepublikováno).

Problémy revitalizace

Po deseti letech od revitalizace se objevily i problémy, které musí vlastník řešit. Kvůli extenzivnímu
rybničnímu hospodaření je ve dvou obnovených rybnících nízká průhlednost vody. Podle nízkých
hodnot alkality je rybniční voda chudá na živiny, důsledkem toho se nevyvíjí  optimální množství
zooplanktonu, ryby ryjí ve dně a způsobují anorganický zákal. Řešením je najít takové množství a
druhové složení rybí obsádky, která nebude na ekosystém působit takový tlak. 

Druhým problémem je  místní  myslivecké  sdružení,  které  přikrmuje  kachny  v litorálních  částech
rybníků do krmítek a do budek. Kachny svým trusem eutrofizují okolní plochy.

Problémům se nevyhnou ani technické objekty Nového rybníka. Z důvodu výskytu střevle potoční
v potoce Staviště byly na napouštěcím zařízení, výpusti a bezpečnostním přelivu instalovány jemné
česle, které zamezují unikání dravých ryb z rybníka do toku. Tyto česle se velmi rychle zanáší a je
třeba je neustále čistit a udržovat v provozu. Při přívalových srážkách po ucpání česlí hrozí přelití
hráze.  

Posledním  problémem  je  zarůstání  litorálních  částí  rybníků  a  plochy  okolo  vybudovaných  tůní
náletem olší.  Vyřezávání  náletových dřevin  je  velmi  finančně a časově náročné.  Je však velmi
důležité, protože pokud by plocha zarostla náletem, došlo by k rapidnímu snížení druhové diverzity
v území.  Po dobu udržitelnosti  projektu provádí  tyto managementové zásahy vlastník na vlastní
náklady. Po skončení udržitelnosti  projektu by byla pro vlastníky motivujícím nástrojem možnost
získat peníze z vhodného dotačního programu. 

Závěr 

Revitalizační opatření v k. ú. Lhotka u Žďáru sestávající z obnovy dvou rybníků, vybudování pěti
tůní, otevření meliorovaného toku a protierozních opatření přineslo do krajiny mnoho pozitivních
změn. Nese s sebou i některá negativa, která jsou řešitelná. Důležité je o problémech diskutovat a
hledat  vhodná řešení.  Jako motivace pro vlastníky takovýchto revitalizací  pro následnou údržbu
revitalizovaných ploch by byl vhodný dotační titul na management těchto mnohdy rozsáhlých území.

Literatura 

Doležalová, P. (nepublikováno): Botanicko-zoologický průzkum – revitalizace Lhotka. 

Dvořáková E.  (2003):  Změny půdních znaků a vlastností  na zaniklých rybnících (na Žďársku a
Pardubicku). Bachelor thesis, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika.
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Poděkování
Mnohokrát děkuji Mgr. Evě Novákové za poskytnutí informací o vývoji rybníků na Žďársku a Mgr.
Petře  Doležalové  z  CHKO  Žďárské  vrchy  za  společný  botanický  a  zoologický  průzkum  a  za
poskytnutí dat ze sledování rybníků.

Prezentace přednášky k nahlédnutí zde.
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Jaro 2018: Prohlídka některých starších revitalizací vodních toků

Tomáš Just

AOPK ČR; RP Střední Čechy

Autor na jaře 2018 navštívil některé starší revitalizační stavby a ve srovnání se stavem za výstavby
a v době kolaudace posuzoval stav současný. Jednalo se o tyto akce:

 Mlýnský  potok  na  Šumavě;  v  roce  1999  jedna  z prvních  věrohodnějších  revitalizací
v republice; beze změny trasy byly betonové desky nahrazeny kamenitými strukturami

 Borová u Chvalšin; průkopnická revitalizace z let 1998 až 2000; v roce 2001 dokumentován
významný vliv revitalizace na místní extrémní povodeň

 Lužní potok u Milné v Pošumaví; odvážná revitalizace beze změny trasy proběhla v letech
2000 až 2001 nahrazením betonových desek kamenitými strukturami

 Polečnice u Kájova; v roce 2007 první významnější revitalizační stavba Povodí Vltavy, s.p.
 Stropnice pod Novými Hrady;  významná, morfologicky autentická revitalizace,  provedené

v roce 2014 Povodím Vltavy, s.p.
 Volavecký  potok  u  Pravonína;  v roce  2001  první  věrohodná  revitalizace  ve  Středních

Čechách („období vykamenovaných bobových drah“) 
 Slupský potok u Neustupova; při realizaci v roce 2004 odeznívalo období vykamenovaných

bobových drah a nastupovaly revitalizace více inspirované znalostmi říční morfologie
 Borecký potok u Vlašimi; hydromorfologicky vcelku vydařená revitalizace z roku 2005 
 Pekelský potok u Zdislavic; rozsáhlejší revitalizační stavba z roku 2006
 Meliorák u Domašína; v roce 2010 provedené důsledná revitalizace drobnéhol vodního toku,

dříve zcela zatrubněného
 Loděnický potok u Nenačovice; významná revitalizace Povodí Vltavy, s.p.
 Lukovský potok – revotalizace z roku 2008 v rámci výstavby povodňové nádrže Žichlínek;

nadměrně zahloubené koryto

Shrnutí hlavních učiněných zjištění:

 Ani  jedna  ze staveb neprodělala  následně  nežádoucí  destabilizaci,  zejména zahloubení.
Všude probíhá v zásadě příznivý morfologický vývoj.

 Souvislé  vyplňování  koryt  kamenivem,  které  se  praktikovalo  v dobách  přehnaných  obav
z nestability revitalizací, bylo nadbytečné a mohlo omezovat další přirozený vývoj koryt, ale
z hlediska členitosti,  funkcí i vzhledu koryt nepředstavovalo velký problém. (Během jedné
sezóny  bylo  nadbytečné  kamenivo  překryto  druhotnými  splaveninovými  strukturami  a
vegetací.) 

 Nadměrně zahloubené koryto Lukovského potoka v dílčím úseku zavzdula bobří hráz – bobr
jako – bohužel nahodilý - napravovatel revitalizačních pochybení.

 Rozdělení  do dvou ramen je v přírodě dle očekávání nestabilní,  vodní tok jedno rameno
užívá, druhé nechá zazemnit (Polečnice u Kájova).

 Pro  návrh  revitalizace  není  podstatný  detailní  návrh  tvarů  příčných  průřezů,  ty  příroda
upraví.  Důležitý  je  správný  návrh  dostatečně  malé  hloubky  a  průtočné  kapacity,  velké
relativní šířky koryta a celkově velké členitosti.

 Z morfologického hlediska nadměrné zvlnění koryta není na závadu. 
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 Důležité  je  mělké  nastavení  běžných  poloh  hladiny  vody  v korytě  vzhledem  k okolnímu
terénu, které podporuje ekologicky žádoucí plošné zamokření okolní nivy. 

 Na výsadbách břehové vegetace se mnohde dalo dost ušetřit. Pokud se rozvine samovolná
obnova  ze  semen  a  naplavených  úlomků  vrbových  větví,  časem  dostihne  a  nejspíš
předstihne uměle prováděné výsadba. 

 Pozor  na  udržitelnost  u  dotovaných  projektů.  Zejména  tůně  se  mohou  zazemnit  před
doběhnutím 10-leté doby udržitelnosti.  

 

Prezentace přednášky k nahlédnutí zde, pokračování zde.
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Několik poznámek k  hrdinnému boji se suchem a povodněmi

Tomáš Just

 
 AOPK ČR; RP Střední Čechy

Jako zásadní  prostředek k řešení  sucha i  povodní  je dnes s oblibou nabízena výstavba malých
vodních  nádrží.   Jde  o  jedno  z mála  vodohospodářských  opatření,  reálně  uskutečnitelných
v horizontu volebního období  a pozitivně přijímaných většinovou veřejností  (vycházející  zejména
z asociace „rybník = chov ryb = přínos). Přitom v reálném věcném hodnocení malé vodní nádrže
nelze přeceňovat ani v jednom z pohledů. Z hlediska povodňové retence nabízí většina MVN, jaké
lze dnes stavět, menší hloubku retenčního prostoru, než prostá nivní louka, jaká ležela v daném
místě před výstavbou nádrže. Přirozeně zaplavitelná louka při tom nabízí svoji povodňovou retenční
kapacitu zadarmo a bez technicko-bezpečnostního rizika poškození hráze.) Z hlediska akumulace
představuje  MVN pasívní  zásobu vody v povodí,  režim nadlepšovacího  vypouštění  je  v rozporu
zejména se zájmem na chovu ryb. Při navrhování nedlepšovacího vypouštění se často opomíjejí
otázky kvality vody a bioty v nádrži. (Opatřením první volby pro zlepšení podmínek přežívání bioty
vodního  toku  za  sucha  by  měla  být  revitalizace  –  technicky  upraveného  -  koryta.   Problém
nedostatku průtoku pro ředění vypouštených odpadních vod by třeba mohl být řešen intenzifikací
čištění.) Malé vodní nádrže mohou být snadno navrhovány jako zdroje vody pro závlahy nebo na
podporu  nějakých  jiných  odběrů  vody,  ale  pokud  není  realizována  činná  poptávka  po  odběru
(včetně toho, že někdo bude za odebíranou vodu platit), půjde jenom o deklaraci jakési výhledové
možnosti. 

Revitalizace nebo renaturace koryt upravených vodních toků samy o sobě nevyřeší anik sucho, ani
povodně,  ale  v obou  pohledech  mohou  být  nezanedbatelným  příspěvkem.  Sucho  –  zmírnění
zbytečného odvodňování nivy vlivem nadměrně zahloubených koryt. Povodně – pomalejší průběh
povodňových průtoků, podpora tlimivého nivního rozlivu.

Jistěže z hlediska akumulace vody v krajině zásadní položku představuje zadržování v porézních
půdách a zeminách v ploše povodí. To je podstatným způsobem poškozováno zastavováním ploch
a  vlivem  zemědělského  hospodaření.  Ztráty  tohoto  zadržování  nelze  v  úhrnu  kompenzovat
bodovými opatřeními například typu výstavby nádrží.  Tvrdit,  že všechno vyřeší  nádrže,  zatímco
opatření jiných typů, zejména opatření k rehabilitaci  ploch v krajině,  jsou neúčelná,  je z věcného
hlediska chybné a z hlediska vodohospodářské politiky nezodpovědné.  
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Ekologický stav horských a podhorských vodních toků a jeho zlepšování

Vlastimil Karlík a Zdeněk Poštulka

Koalice pro řeky, Chlumova 17, 130 00 Praha 3

Abstrakt

I horské a podhorské vodní toky, přestože nejsou pod tak silným antropogenním tlakem jako toky
nížinné,  nebývají  vždy  v  ČR  v  dobrém  ekologickém  stavu.  Dokonce  i  toky  evidované  jako
neupravené, u nichž bychom očekávali,  že jejich stav bude blízký přírodním vodním tokům, trpí
důsledky nevhodného hospodaření a objevuje se u nich i nežádoucí morfologický vývoj – nevratná
hloubková eroze. Spolu s působením dalších negativních faktorů je takto retenční kapacita lesních
povodí  omezena,  při  extrémních srážkách (jejichž  výskyt  je  v  důsledku  klimatické  změny stále
častější)  pak  dochází  k  bleskovým  povodním.  Existují  však  přírodě  blízka  opatření,  kterými  je
možné retenci zvýšit a ekologický stav horských a podhorských vodních toků zlepšit. 

Trocha filozofie na úvod, základní pojmy

V běžném povědomí je řeka „vodou, která teče v korytě“. Skutečnost je ovšem mnohem složitější a
zajímavější.  Mnohem  lépe  ji  vyskytuje  koncept  říční  krajiny,  která  je  funkčním  celkem,  jehož
jednotlivé části – prameniště, niva, vodní tok, podzemní část nivy a hyporeál (podříční voda) – jsou
propojeny  četnými  a  úzkými  vazbami  [1].   Zůstaneme-li  však  v tomto příspěvku  v mezích vžité
terminologie,  mějme přitom alespoň na mysli  to,  že chování  a vlastnosti  vodního toku můžeme
pochopit jen v souvislosti se stavem krajiny v jeho okolí, a do jisté míry i v celém povodí. Některé
vlivy pak dokonce i  hranice  povodí  překračují  (atmosférický transport  znečišťujících  látek,  vývoj
klimatického systému apod.).

Dalšími důležitými příbuznými (a v diskusi občas zaměňovanými) pojmy používanými v praxi jsou
dobrý (ekologický) stav vodního útvaru, přirozené koryto vodního toku, přírodní a neupravený tok.
To rozhodně nejsou synonyma. 

Pojem ekologický stav vešel do povědomí zejména po přijetí Rámcové směrnici o vodní politice
EU [2].  Ta definuje  pojem stav povrchových vod,  který má dvě základní  složky – ekologický  a
chemický stav, celkový stav vodního útvaru1 je dán tím horším z obou stavů. Ekologický i chemický
stav jsou určeny řadou indikátorů, nicméně podstatné je, že hodnota těchto indikátorů je odvozena
od  hodnot  typických  pro  přírodní,  člověkem  neovlivněné  vodní  útvary.  Soubor  indikátorů
ekologického stavu přitom hodnotí biologické, hydromorfologické a chemické vlastnosti, které mají
přímý vliv na složení bioty.  Z hlediska retence vody v krajině pak zásadní význam mají parametry
hydromorfologické, proto se jim budeme věnovat nejvíce.

Přírodní, člověkem neovlivněné vodní útvary v České republice prakticky neexistují – najdeme zde
nanejvýš krátké přírodní úseky horních toků zejména v horských pramenných oblastech.

Pojem přirozené koryto vodního toku je definován ve vodním zákoně [3], hlava VI, §44 (2) takto:
„Přirozeným korytem vodního toku je koryto nebo jeho část, které vzniklo přirozeným působením

1V České republice se vodním útvarem u povrchových vod rozumí povodí toků 4. řádu dle Stahlera včetně povodí všech 
přítoků (horní vodní útvaru, povodí samotných vodních toků 5.-8- řádu, případně dělené v místech změny charakteru 
vodního toku (průtočné vodní útvary a vodní nádrže splňující dvě základní kritéria: plocha nádrže minimálně 0,5 km2 a 
doba zdržení vody v nádrži (podmínka pro existenci typických společenstev stojatých vod) minimálně 5 dnů.
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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 profil.“

Pojem  neupravený vodní tok není definován právními předpisy, v praxi je používán většinou pro
vodní toky, na kterých nebyla provedena technická úprava, a jehož morfologie se může vyvíjet.
Tento vývoj ovšem ne vždycky můžeme považovat za přirozený, neboť může být vyvolán lidským
zásahem (např. technickou úpravou nebo příčným objektem výše po toku). Někdy tedy je nutný
zásah (revitalizační akce), abychom u neupraveného toku iniciovali vývoj směrem k přirozenému
korytu (více se tímto problémem budeme zabývat u tématu hloubkové eroze).

Neupravený vodní  tok  či  tok  s přirozeným  korytem také  nemusí  být  automaticky  v dobrém
ekologickém stavu,  ten  ovlivňuje  celá  řada  dalších  faktorů,  vyplývajících  např.  z hospodaření
v nivě a z přítomnosti či absence významných bodových zdrojů znečištění. Dá se však obecně říci,
že vodní toky s přirozenými koryty budou přinejmenším lépe splňovat hydromorfologické indikátory
dobrého  ekologického  stavu.  U  neupravených  vodních  toků  pak  bude  záležet  na  tom,  jakým
směrem se jejich morfologický vývoj ubírá a jakými faktory je způsoben. 

Posledním termínem, kterému bychom se v této podkapitolce chtěli  krátce věnovat,  je horský a
podhorský vodní tok. Existovala řada pokusů definovat horské a podhorské vodní toky na základě
sklonu a tvaru terénu, množství a zrnitosti unášených sedimentů apod. Nakonec ale asi můžeme
zůstat u jednoduché představy, je horské a podhorské vodní toky jsou prostě toky v horských a
podhorských  oblastech,  budeme-li  mít  na  paměti,  že  podobné  typy  vodních  toků  se  mohou
vyskytovat i v nižších nadmořských výškách.

Obecné porovnání hydromorfologie přirozených a upravených vodních toků

Tvarová pestrost koryt přirozených vodních toků je obrovská. Přesto však můžeme najít některé
obecné  rysy,  kterými  se  přirozené  vodní  toky  zásadně  liší  od  upravených.  Stručně  si  je
připomeňme. 

a) Koryta přirozených vodních toků bývají obecně širší a mělčí než koryta upravených vodních
toků. Přirozené vodní toky většinou vybřežují nejméně jednou ročně.

b) Koryta upravených vodních toků jsou stabilizovaná,  koryta přirozených vodních toků se
vyvíjejí.

c) Rozmanitost tychlosti proudění, pódélná i příčná tvarová pestrost koryt přirozených toků je
výrazně vyšší než u upravených. U přirozených vodních toků se střídají peřeje a tišiny, toky
mají výrazně vyšší délku a tedy i menší sklon v důsledku meandrování a větvení koryt.

Přes velký pokrok toho o hydromorfologickém vývoji vodních toků, jeho příčinách a ovlivňujících
faktorech, stále ještě víme příliš málo, než abychom jej dokázali zcela spolehlivě předvídat. Obecně
přijímaná hypotéza říká,  že vodní  tok se vyvíjí  tak,  aby směřoval  k dynamické rovnováze mezi
kinetickou  energií  proudící  vody  a  množstvím  a  charakterem  unášených  splavenin.  Tam,  kde
převládá  kinetická  energie,  převládá eroze,  tam  kde  je  rovnováha  vychýlena  ve  prospěch
unášených sedimentů, převládá agradace. Faktorů, které ovlivňují tento vývoj, je velké množství –
zásadní  jsou  sklon  terénu,  množství  a  charakter  transportovaných  sedimentů  z vyšších  úseků
vodního toku a přítoků,  materiál  dna,  břehů a podloží,  klima,  vegetace apod.).  Při  významnější
změně těchto faktorů, ať už přirozeným procesem nebo v důsledku vlivu lidské činnosti, může dojít
ke změně charakteru hydromorfologického vývoje, případně k jeho urychlení.

Hlavní zásady a přístupy k renaturaci a revitalizaci vodních toků  

Renaturací  nazýváme  proces  samovolné  obnovy  přirozeného  charakteru  koryta  v důsledku
narušení či zániku technické úpravy. Revitalizace jsou naproti tomu opatření záměrně prováděná
člověkem k cílem upravit silně změněná koryta do stavu blízkého přirozenému.
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Ve skutečnosti  není  mezi  těmito  dvěma procesy  ostrá  hranice.  Existuje  spíše  široké  spektrum
nápravných opatření,  od zcela  bezzásahové renaturace,  přes její  aktivní  podporu nebo iniciaci,
využití  renaturačních  procesů  v návrhu  revitalizačních  opatření,  až  po  technickou,  investiční
revitalizaci.  [8]. V praxi bychom se při revitalizacích z hlediska jejich efektu i úspornosti měli snažit
maximálně  využít  renaturační  procesy.  Důvodem,  proč  nelze  vodní  tok  v mnoha případech  jen
ponechat samovolné renaturaci, jsou v podstatě především limity dané využíváním vodního toku a
nivy. Pokud by přirozený hydromorfologický vývoj zasáhl do práv vlastníků a uživatelů pozemků,
musíme zasáhnout.  Navíc.  jak bylo demonstrováno výše,  korytotvorné procesy,  zejména pokud
jsou iniciovány lidskými aktivitami, mohou mít negativní důsledky i přímo na ekologický stav vodního
toku a jeho nivy. 

V případě revitalizací je nesamozřejmá otázka vlastního cíle opatření, a tedy zadání revitalizační
úlohy.  Ano,  je  to  obnovení  přirozeného koryta,  ale co to přesně znamená? Nemůže to být  jen
obnovení  stavu  z minulosti  (a  jaké?  50  let,  150  let?  1 000  let),  neboť  faktory  ovlivňující
hydromorfologický vývoj koryta se od „referenční“ doby změnily a budou se dále vyvíjet. A protože
neznáme všechny vazby a faktury ovlivňující přirozený vývoj koryta, není jednoduché konstruovat,
jak by přirozený stav koryta měl vypadat dnes nebo v budoucnu.  I  to je důvod, proč nechat při
revitalizacích  prostor  přírodě,  aby  si  revitalizované  koryta  mohla  nadále  upravovat  sama,
samozřejmě při respektování výše uvedených limitů. 

Typů a technik revitalizačních opatření je mnoho a jsou stejně pestré jako je pestrý přirozený vodní
tok. Návrh revitalizačních opatření je interdisciplinární úloha, která zahrnuje poznatky hydrauliky,
projektování staveb, hydrobiologie, krajinné ekologie, geomorfologie a dalších oborů (ekologie lesa,
zoologie, botanika  Vzhledem k rychlosti, jakou se u revitalizovaných vodních toků obnovuje biota,
je to však zároveň obor fascinující a poskytující v případě úspěchu obrovské uspokojení.

Charakteristika povodí a hlavní morfologické typy horských a podhorských vodních toků

Vývoj  a  charakteristika  přirozených horských vodních toků v horských oblastech je  ovlivňována
především  dvěma  faktory  –  vysokým  sklonem  terénu,  a  tudíž  vysokou  kinetickou  energií  a
současně s malým obsahem sedimentů zejména s nižší zrnitostí. U vodních toků bude jednoznačně
převládat eroze nad sedimentací. Toky zde vymílají a odnášejí i sedimenty s vyšší zrnitostí – štěrky
–  které  jsou  rychle  odnášeny  dolů.  Z morfologických  typů  zde  najdeme  toky  relativně  přímé
s převládající  hloubkovou erozí,  vytvářející  kaňony (v sevřených údolích tvaru úzkého V) a toky
větvící se. Nivy horských vodních toků jsou většinou úzké (pokud se vůbec vytvářejí), v podmínkách
České republiky zalesněné [1].

V podhorských oblastech se nivy vodních toků rozšiřují, tvoří ji typicky štěrkové usazeniny pokryté
povodňovými hlínami. Původně byly tyto niv zalesněny smíšeným lesem, dnes se z nich většinou
dochovaly  izolované  lesíky  střídané  loukami,  pastvinami  a  poli  [1].  Převládá  zde  transport
sedimentů, lokálně pak dochází k erozi nebo agradaci. 

Z morfologických typů se zde vyskytuje zejména větvení, místně už i meandrování. Právě zde se
v minulosti vyskytoval jeden ze specifických morfologických typů – divočení, kdy rozvětvená řeka
protéká  štěrkovými  sedimenty  a  velmi  často  (prakticky  každoročně)  mění  svůj  tvar  –  vytváří  a
překládá štěrkové lavice a ostrůvky, vznikají, zanikají a přesouvají se její ramena, která někdy mezi
štěrky ztrácí z dohledu. V České republice je reprezentantem tohoto stále vzácnějšího typu řeky
Morávka v Beskydech, na které v současnosti nicméně probíhá bouřlivý hydromorfologický vývoj,
v jehož důsledku bez dalšího zásahu tento vzácný morfologický typ zanikne i na úsecích, kde se
dosud dochoval.   
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Problém hloubkové eroze u horských a podhorských vodních toků

Na současném vývoji Morávky zároveň můžeme demonstrovat problém urychlené hloubkové eroze,
způsobené lidskými vlivy [4].  Základními příčinami zde jsou jednak razantní napřímení a zúžení
koryta  technickými  úpravami,  které  zvýšilo  celkový  sklon  koryta,  což  měly  kompenzovat  příčné
objekty. Druhou příčinou pak byla stavba přehrad, která zadržela chod splavenin, a tím zásadně
omezila množství unášených splavenin, zejména štěrků. Při velkých vodách a v důsledku zvýšené
eroze však časem příčné  stupně zanikaly,  což  vytvořilo  kladnou  zpětnou  vazbu  –  dále  zvýšilo
kinetickou energii proudění a urychlilo hloubkovou erozi. Jakmile se dno Morávky zahloubilo pod
kamenné  opevnění  břehů,  začala  voda  toto  opevnění  podemílat  a  rozebírat.  Zahlubování  zde
postupuje  skutečně  mimořádnou  rychlostí  –  průměrně  12-24  cm  ročně,  za  posledních  40  let
v některých  úsecích  až  o  8  metrů  [4].  Nedojde-li  k zastavení  hloubkové  eroze,  může  se  řeka
postupně zahloubit až na skalní podloží – poté by si zřejmě začala postupně vytvářet novou nivu, o
několik metrů níže než je ta současná. Tento vývoj ovšem působí řadu problémů. Akcelerovaná
hloubková  eroze a zužování  aktivního  řečiště  na řece  Morávce  spolu  se  změnou říčního  vzoru
s sebou v současnosti nesou důsledky spojené např. se změnou úrovně hladiny podzemní vody,
zánikem vegetace vázané na štěrkové náplavy, degradací mokřadních biotopů a lužních stanovišť
(5). Dalším problémem je vliv na antropogenní stavby, např. podemílání mostních konstrukcí, jezů
nebo hrází údolních nádrží.   

Urychlená  hloubkové  eroze  ovšem může působit  problémy i  u  mnohem menších vodních  toků
v lesních povodím. Tam také mohla být nastartována nevhodnými technickými úpravami, ale třeba i
nevhodnou  lesnickou  praxí  –  dříve  často  používaným přibližováním dřeva  koryty  vodních  toků.
Dalším podstatným faktorem podporujícím hloubkovou  erozi  je  pak  absence  mrtvého  dřeva  ve
vodních tocích, kdy padlé kmeny přirozeně vytvářely prvky snižující kinetickou energii podporující
boční erozi na úkor hloubkové a místní ukládání sedimentů [6]. 

Urychlená hloubková eroze snižuje i retenční kapacitu lesních povodí, kdy zahloubená koryta rychle
odvádí vodu z krajiny. V těchto případech je pak na zvážení, zda neuplatnit některá přírodě blízká
opatření, která hloubkovou erozi omezí – v zásadě jde o replikaci funkce mrtvého dřeva ve vodních
tocích. 

        

Obr. 1: Přítomnost mrtvého dřeva v  korytech lesních vodních toků je významným faktorem jejich 
geomorfologického stavu. Foto Z. Poštulka 
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Retence vody v povodí horských a podhorských povodích a faktory, které ji ovlivňují

V současnosti  zvyšující  se četnost  a intenzita  povodní  se  součástí  změn vyvolaných  globálním
oteplováním.  Na průběh a  intenzitu  povodní  má však také podstatný vliv  stav krajiny  v povodí.
Retenční (zadržení vody) a retardační (zpomalení odtoku) kapacita krajiny se v důsledku lidských
vlivů  výrazně  zmenšila.  Přestože  mechanismy  a  příčiny  snížení  této  kapacity  se  liší
v zemědělských, lesních a urbanizovaných oblastech, některé důsledky jsou společné: významná
část  podpovrchového  odtoku  a  infiltrace  byla  nahrazena  odtokem  povrchovým.  Voda  odtéká
z krajiny  rychleji  do vodních toků,  povodňové  vlny  dosahují  vyšších a  dřívějších  kulminací,  což
zvyšuje jejich nebezpečnost a způsobené škody.

Na snížení retenční schopnosti v horských a podhorských povodích se podílejí zejména tři skupiny
antropogenních vlivů:

1) Změna využití půdy a způsobu hospodaření v krajině

Vzhledem k tomu, že negativní důsledky hospodaření v zemědělské krajině jsou veřejnosti dobře 
známy, zaměříme se v tomto příspěvku především na lesní povodí, které u horských vodních toků 
v České republice převládají. 

Druhová skladba lesních porostů ovlivňuje složení půdy a její retenční kapacitu, rychlost transpirace
(odpařování) a infiltrační kapacitu půdy (závisející např. na hloubce a hustotě kořenových systémů. 
Smíšené lesy v druhovém složení odpovídajícím stanovištním podmínkám pak mají tyto parametry 
příznivější než např. smrkové monokultury [7].

Smrkové monokultury jsou také méně odolné vůči kalamitním událostem, a tato citlivost se dále 
v důsledku klimatické změny zvyšuje. Při kalamitních těžbách pak dochází k masivnímu narušení 
půdního krytu a k rychlé erozi. Vhodné druhové složení lesů těmto událostem předchází.

      2)   Dopravně těžební eroze   

Lesní cestní síť se nepříznivě projevuje na retardační kapacitě půd tím, že zkracuje délku 
nesoustředěného odtoku, snižuje však i povrchovou akumulaci, zářezy převádí podpovrchový odtok
na povrchový a urychluje odtok. Při narušení půdního krytu v průběhu těžby za použití těžké 
mechanizace je povrchový odtok dále urychlován vznikem erozních rýh.
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Obr. 2: 
Demonstrace důsledků 
dopravně-těžební eroze.
 
Foto Z. Poštulka



       3)     Hydromorfologický stav vodních toků

Hospodářský management v horských povodích se významně podílí na změnách v hydromorfologii
vodních  toků  1.  a  2.  řádu  (dle  Strahlera).  Přitom  právě  tyto  vodní  toky  jsou  velmi  důležité  v
iniciálních fázích formujících se povodní, významně se podílí na infiltraci vody a doplňování zásob
podzemních vod. Lesní vodní toky se zahlubují, voda gravitující po spádnici napřimuje a zkracuje
trasu kynety, dochází k zrychlenému odtoku vody z horských lesních povodí.

Opatření ke zvýšení retenční a retardační kapacity horských lesních povodí

1) Zlepšení hydromorfologického stavu  horských a podhorských vodních toků

Pro přírodě blízkou obnovu narušených vodních ekosystémů v lesích (omezená dynamika, erozní
procesy) využít za účelem zvýšení pestrosti koryta a usměrňování toku účelové umístění mrtvého
dřeva. K simulaci přirozených, resp. přírodě blízkých korytotvorných procesů na vhodných místech
lze využít metodiku LWD - Large Woody Debris [7], která specifikuje následující činnosti:

Umísťování dřeva včetně kmenů, stromů a pařezů do koryt vodních toků se provádí tam, kde by se
říční  dřevo  přirozeně  vyskytovalo,  ale  z  důvodu  minulého  obhospodařování  příbřežní  zóny
momentálně chybí.

(a)    Umisťování dřeva má sledovat následující důvody: zadržování sedimentů, zlepšení diverzity
a komplexity biotopů, tvorba trdlišť, diferenciace proudění, poskytování dlouhodobého zdroje živin
a substrátu pro vodní bezobratlé, zmírňování hloubkové eroze, zlepšení zadržení listového opadu
a poskytování úkrytů pro ryby během zvýšených vodních stavů. 

(b)    Při  umísťování  říčního dřeva je  nezbytné zajistit  dostatečnou velikost  jednotlivých kusů
dřeva (větší kusy jsou stabilnější). Kusy, které by při pohybu mohly způsobit škody, je nutné zajistit
kotvením.

(c)   Kmeny  a  stromy  by  neměly  být  odebrány  z  míst,  kde  plní  důležité  funkce  nebo  jsou
stanovištěm živočichů. Použití dutých nebo tlejících kmenů není povoleno.

Příkladem aplikace této metody mohou být  průcezné a neprůcezné přehrážky z mrtvého dřeva,
které jsou přírodě blízkou alternativou k dříve používaným metodám hrazení bystřin a strží.
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Neprůcezná přehrážka, příklad řešení, zdroj [7]

Průcezná přehrážka, vytvořená pokácením a zabezpečením stromů do koryta vodního toku [7]
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Snížení dopravně těžební eroze

Zmírnění  negativních dopadů  dopravně-těžební  eroze a  lesní  dopravní  sítě,  jako jsou  zkrácení
délky nesoustředěného odtoku, snížení povrchové akumulace, převedení podpovrchového odtoku
na povrchový, které se nepříznivě projevují na retardační kapacitě půd, lze dosáhnout kombinací
několika opatření. 

U dočasných nezpevněných přibližovacích tras na lesní půdě lze vytvářet svodnice tvořené náspy
se zasakovacími  prvky v  místě vyústění  do lesního porostu.  U odvozních a přibližovacích  cest
nezpevněných s vyšší korunou resp. u zpevněných odvozních cest lze volit trubní propustky nebo
svodnice, které slouží k příčnému převedení vody mimo těleso cesty, nejlépe přes retenční objekt
zpět  do  lesního  porostu.  Propustky  mohou  být  zvoleny  i  otevřené  (dřevěné,  kovové)  –  a  to
v místech,  kde je  nutno zabránit  povrchovému odtoku  z  tělesa lesní  cesty.  V  místech  výpustě
svodnic i propustků musí být instalován prvek, který rozptyluje proudění, kombinovaný s lapačem
sedimentů. Rozptýlení soustředěného odtoku lze dosáhnout instalací retardačního prvku s volně
loženým kamenem, vystláním těžebními zbytky (klest, větší větve) resp. jejich kombinací.  

V trase dočasné přibližovací linky dochází k soustředěnému povrchovému odtoku, erozi půdního
krytu  a  poškození  svrchních  částí  půdy  rozježděním  přibližovací  techniky.  Tomu  lze  předejít
provozně  i  finančně  nenáročným opatřením;  výstelkou  vyježděných  kolejí  s  využitím  těžebních
zbytků.

Příklady řešení:

Svodnice tvořené náspy opatřené zasakovacími prvky, v místě vyústění je kvůli rozptýlení povrchového 
odtoku vystlána těžebními zbytky. Podélná osa koruny náspu svírá vůči kolmici lesní cesty minimální úhel 30°
[7]
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Trubní propustek: propustek přesahuje okraj cesty na obou stranách, u výpusti je umístěn rozptylovač 
proudění, u vpusti a výpusti je propustek stabilizován [7]

Svodnice dřevěné konstrukce zpevněná kovovými prvky zapuštěná do tělesa lesní cesty [7]

Lapač sedimentů u výpustě propustku – konstrukční schéma [10]
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Ochrana půdního krytu v prostoru přibližovací linky výstelkou vyježděných kolejí s využitím těžebních zbytků. 
Opatření proti rozježdění a erozi půdního krytu, snižování vzniku kolejí, zabahňování a zapadání 
mechanizace [7]
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Prezentace přednášky k nahlédnutí zde.
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 Referenční podmínky vodních toků ČR jako podklad pro hodnocení
stavu a návrh revitalizačních opatření

Kateřina Kujanová, Milada Matoušková

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Abstrakt: 

Nezbytným  předpokladem  hodnocení  aktuálního  hydromorfologického  stavu  vodních  toků  je
stanovit pro jednotlivé typy vodních toků referenční podmínky, které slouží jako srovnávací prvek a
představují cílový stav revitalizačních opatření. Na základě parametrů nadmořská výška, sklon údolí
a sinuosita bylo 3197 úseků vodních toků na území ČR rozřazeno do 9 typů neovlivněných vodních
toků  a  2  typů  pravděpodobně  nebo  potenciálně  upravených.  Hydromorfologické  referenční
podmínky reprezentují  přirozené chování vodních toků, které vykazuje značnou variabilitu.  Vývoj
metodického  přístupu  REFCON  pro  stanovení  referenčních  lokalit  a  záznam  charakteristik
referenčního stavu a aplikace tohoto přístupu umožnil  stanovení 16 referenčních lokalit  a popis
typově  specifických  hydromorfologických  referenčních  podmínek  vodních  toků  na  území  ČR.
Příspěvek  představuje  variabilitu  referenčních  podmínek  vodních  toků  na  území  ČR a  metodu
REFCON, která umožňuje uživateli jejich individuální stanovení.

Prezentace přednášky k nahlédnutí zde.
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Perspektivní hydromorfologické fenomény z hlediska zlepšování
ekologického stavu vodních toků

Hydromorphologic phenomenons showing promise for improving of the ecological state 
of    streams

Pavel Kožený1, Hana Janovská1, Libuše Opatřilová2, Eduard Bouše1, Tereza Beránková1 

1   Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 
Praha 6, 160 00

2 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 – Smíchov, 150 00

Key words: hydromorphologic phenomenons, macroinvertebrate, stream restoration 

Abstrakt 

Hydromorfologický fenomén lze charakterizovat jako prostorovou jednotku koryta, která je vizuálně
odlišitelná,  charakterizovaná  hloubkou,  rychlostí  proudění  a  typem  dnového  substrátu,  a
představuje  tak  srozumitelnou  jednotku  pro  projektanty  revitalizací  a  přírodě  blízkých  opatření.
Nejprve  byl  sledován  vztah  počtu  hydromorfologických  fenoménů  na  lokalitě  ke  společenstvu
makrozoobentosu.  Výsledky  z  27  lokalit  naznačují,  že  se  zvyšujícím  se  počtem  fenoménů  se
zlepšuje  hodnota  jednotlivých  biologických  metrik  i  celkového  multimetrického  indexu  pro
makrozoobentos  (MMi).  Detailněji  byly  jednotlivé  hydromorfologické  fenomény  studovány  na  6
vybraných  lokalitách.  Pro  ekologický  stav  toku  je  zásadní  přítomnost  proudného  úseku  koryta
s relativně stabilním dnem složeným z kamenů a hrubého štěrku, který je podle výsledků studie
plošně  hojně  zastoupený,  stabilně  dosahuje  vysokých  hodnot  početnosti  i  druhové  bohatosti
bentických bezobratlých a ve všech hodnocených typech toků dosahuje vysoké hodnoty MMi. 

Druhovou bohatost i početnost makrozoobentosu daného úseku toku ale zvyšují také plošně málo
zastoupené fenomény říčního dřeva, vodních makrofyt a pobřežních bylin.  Tyto fenomény proto
představují velký potenciál pro plánování revitalizačních opatření. 

Klíčová slova: hydromorfologické fenomény, makrozoobentos, revitalizace

Úvod 

Říční  prostředí  představuje  heterogenní  prostředí  tvořené  různými  dnovými  substráty  a  různě
zastoupenými úseky peřejnatého (riffle), proudivého (glide) či klidného charakteru (pool). Místa v
toku,  vymezená  substrátem  a  charakterem  proudění  jsou  obvykle  nazývána  habitaty.  Přesné
vymezení habitatu je však poměrně komplikované, proto je pro technické definování jednotlivých
odlišitelných  prostředí  v  toku  vhodné  použít  koncept  tzv.  hydromorfologických  fenoménů.  Ty
představují prostorovou jednotku koryta, která je vizuálně odlišitelná, charakterizovaná hloubkou,
rychlostí  proudění  a  typem  dnového  substrátu  (viz  obr.  1  a  tab.  1)  a  jsou  tak  srozumitelnou
jednotkou pro technicky zaměřené projektanty revitalizací a přírodě blízkých úprav vodních toků.
Cílem výzkumu bylo  popsat  význam jednotlivých hydromorfologických  fenoménů pro ekologický
stav  toku  hodnocený  podle  makrozoobentosu  a  experimentálně  ověřit  možnosti  zlepšení
hydromorfologického a ekologického stavu pomocí vložení struktur říčního dřeva.
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Materiál a metody

Vliv počtu hydromorfolopgických fenoménů na společenstvo makrozoobentosu

Vztah počtu hydromorfologických fenoménů na lokalitě vzhledem k společenstvu makrozoobentosu
byl  sledován  na  27  lokalitách,  které  zahrnovaly   toky  2.  –  7.  řádu  podle  Strahlera  z  různých
geomorfologických typů. Makrozoobentos byl vzorkován standartní českou národní multihabitatovou
metodou  PERLA  (Kokeš  2006,  Kokeš  and  Němejcová  2006,  ČSN  75  7701)  na  jaře  2015  a
determinován  na  co  nejnižší  taxonomickou  úroveň.  Byly  vypočteny  vybrané  metriky
makrozoobentosu, celkový multimetrický index a provedeno hodnocení ekologického stavu lokality
podle makrozoobentosu (Opatřilová a kol. 2011). Hydromorfologické fenomény a jejich počet byly
na každé lokalitě definovány na základě substrátu, charakteru proudění a hloubky vodního sloupce.
Na jedné lokalitě bylo definováno maximálně 13 odlišitelných fenoménů.

Vliv jednotlivých hydromorfologických fenoménů na ekologický stav toku

Pro zodpovězení otázky, který z fenoménů přispívá nejvíce k lepšímu ekologickému stavu lokality,
byly  v následující  fázi  studie  odebírány  vzorky  makrozoobentosu  na  vybraných  šesti  lokalitách
(Bečva – Osek, Blanice – nad Křemenným p., Morávka – Nižní Lhoty, Svratka – Spělkov, Tichá
Orlice – Kunčice a Vltava – Plešovice) z jednotlivých hydromorfologických fenoménů. Na lokalitách
bylo  identifikováno  celkem  13  hydromorfologických  fenoménů  (tab.  1)  definovaných  blíže
substrátem,  hloubkou  a  rychlostí  proudění.  Pro  každý  fenomén byla  stanovena  jeho  průměrná
pokryvnost na lokalitě. Z každého vyskytujícího se fenoménu na lokalitě byly odebrány 3 paralelní
bodové vzorky za použití klasické bentosové sítě rozrušováním substrátu před sítí do hloubky 5 až
10 cm po dobu asi 8 vteřin. Terénní práce probíhaly v jarním období roku 2016.

Na lokalitách byl  vymezen experimentální  úsek toku,  do kterého byly  umístěny objekty dřeva a
srovnávací úsek toku, který zůstal bez zásahu. Vzhledem k relativně krátké délce revitalizovaných
úseků toků na zájmových lokalitách studovaných v rámci projektu navazoval srovnávací úsek přímo
na úsek experimentální. Na experimentálním i srovnávacím úseku byly v transektech napříč tokem
měřeny hloubky toku, hydrometrickou vrtulí rychlosti proudu a stanoven převládající substrát. Body
měření  byly  v transektu  od  sebe  vzdáleny  přibližně  25  cm.  Transekty  byly  od  sebe  vzdáleny
přibližně na šířku toku a byly voleny tak, aby postihly měnící se charakteristiky úseku. Na každém
úseku bylo tímto způsobem změřeno minimálně 100 bodů. Ke každému transektu byla ještě navíc
laserovým  dálkoměrem  měřena  šířka  toku  mezi  břehy  koryta  a  aktuální  šířka  hladiny.  Měření
proběhlo v jarním období roku 2017 (před instalací objektů dřeva) a v jarním období roku 2018 (po
instalaci) za srovnatelných průtokových poměrů.

Obr. 1: Příklad zastoupení hydromorfologických fenoménů na lokalitě Vltava – Plešovice. 
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Tab. 1: Charakteristika vzorkovaných fenoménů na 6ti vybraných lokalitách (B – balvany, CG – hrubý
štěrk, FG – jemný štěrk, S – písek, MA – makrofyta, LPTP – ponořené části terestrických rostlin, CPOM
– hrubá partikulovaná organická hmota, WD – mrtvé dřevo). 

Výsledky

Vliv počtu hydromorfologických fenoménů na společenstvo makrozoobentosu

I přes velkou variabilitu mezi lokalitami je trend závislosti mnoha metrik (Opatřilová a kol. 2011)
konzistentní (graf 1).. Trend závislosti sice není vzhledem k malému datovému souboru statisticky
průkazný,  nicméně výsledky  jasně  naznačují,  že  se zvyšujícím se počtem hydromorfologických
fenoménů na lokalitě se zlepšují hodnoty nejen jednotlivých metrik makrozoobentosu (u saprobního
indexu  nižší  hodnoty  značí  lepší  stav  společenstva  makrozoobentosu),  ale  i  celkového
multimetrického indexu, podle kterého se určuje ekologický stav lokality.

Vliv jednotlivých hydromorfologických fenoménů na ekologický stav toku

Mezi  často  se  vyskytující  fenomény  s  vysokými  hodnotami  početnosti  i  druhové  bohatosti
makrozoobentosu patří především F2 a F12 (proudný úsek hlavního koryta a říční dřevo), které se
vyskytovaly  na  většině  lokalit.  Stabilně  nejnižší  hodnoty  početnosti  i  druhové  bohatosti
makrozoobentosu byly dosahovány v hlubokých tůních (F10) a na písčitých usazeninách (F6) (graf
2).

Důležitá je vyšší hodnota multimetrického indexu (MMI) nejčastěji  se vyskytujícího fenoménu F2
(proudný úsek hlavního koryta) ve všech hodnocených typech toků (Langhammer 2009, Vyhláška č.
49/2011 Sb.). Vyšší hodnoty MMI dalších fenoménů (F12, F8, F7, F9 – mrtvé říční dřevo, pobřežní
vrby, vodní makrofyta a pobřežní byliny), které nezabírají v korytě ani 2 % průměrné pokryvnosti,
ukazují na význam těchto drobných ploch pro diverzitu makrozoobentosu v daném úseku toku (graf
3).  To  potvrzuje  i  relativně  vyšší  přínos  nových  taxonů  u  fenoménů  F1,  F12  a  F9  (tišina  s
ponořenými částmi terestrických rostlin,  říční dřevo a pobřežní byliny) (tab. 2).  V tabulce 2 jsou
uvedeny  průměrné  pokryvnosti  fenoménů  na  lokalitách  a  fenomény  jsou  podle  toho  v  tabulce
seřazeny  zleva  doprava  sestupně.  Tabulka  uvádí  absolutní  počty  taxonů  zjištěných  na  daných
fenoménech na všech 6ti lokalitách. Celkem bylo ve všech fenoménech dohromady zjištěno 406
taxonů, vyšší počet taxonů vykázaly fenomény F2, F11, F12 a F9 (hlavní úsek proudného koryta,
mělká tůň nad peřejí, říční dřevo a pobřežní byliny). V tabulce jsou dále uvedeny počty shodných
taxonů s taxony nalezenými ve všech fenoménech s vyšší pokryvností (tj. s těmi nalevo od daného
fenoménu),  počty  nových  taxonů  oproti  taxonům  nalezeným  ve  všech  fenoménech  s  vyšší
pokryvností a počty chybějících taxonů oproti taxonům nalezeným ve všech fenoménech s vyšší
pokryvností. V posledním řádku tabulky je počet nových taxonů uveden i procentuálně –procento
nových taxonů z celkového počtu 406 taxonů zjištěných ve všech fenoménech. Zvýrazněny jsou
vyšší hodnoty nových taxonů ve fenoménech F1, F12 a F9.
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Graf 1: Vztah vybraných metrik makrozoobentosu a počtu hydromorfologickýchz fenoménů zjištěných
na lokalitách vzorkovaných v roce 2015 metodou Perla.
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Graf  2:  Počty  jedinců  a  taxonů  makrozoobentosu  ve  vzorcích  z fenoménů.  Počty  jsou  vztaženy
k celkovému počtu jedinců, který byl zjištěn ve směsných vzorcích na jednotlivých lokalitách v roce
2015 (metodou Perla). Tento procentuální  podíl lépe souhrnně vypovídá o významu fenoménů pro
početnost makrozoobentosu. 
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Graf 3: Hodnoty multimetrického indexu MMI spočítané pro vzorky makrozoobentosu z jednotlivých
fenoménů v konkrétním typu řek. Typ 2_2 – toky v nadm. výškách 200 – 500 m n.m. a 4. – 6. řádu dle
Strahlera, typ 3_2 - toky v nadm. výškách 500 – 800 m n.m. a 4. – 6. řádu dle Strahlera, typ 12_3 - toky
v nadm. výškách do 500 m n.m. a 7. – 9. řádu dle Strahlera.

Tab 2: Celkové počty, počty shodných, nových a chybějících taxonů makrozoobentosu ve vzorcích
z fenoménů vzhledem k počtu  taxonů zjištěných ve  fenoménech s  vyšší  pokryvností  dohromady.
Grafy seřazeny podle celkové pokryvnosti fenoménu zleva sestupně.

Graf přímé ordinace RDA (graf 4), kde byl potlačen vliv lokality, zobrazuje fenomény a jejich polohu
v  ordinačním prostoru  1.  a  2.  osy  (13,4  =  variability  druhových  dat).  V  horní  části  grafu  jsou
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zobrazeny fenomény s rychle proudící vodou, v dolní části pak fenomény vázané na vodu klidnou.
Podle výsledků Monte Carlo permutačního testu je nejdůležitější proměnnou rychlost proudění (4%
vysvětlené  variability  druhových  dat)  a  dále  substráty  a  fenomény  zastupující  mrtvé  nebo  živé
dřevo, části pobřežních bylin a partikulovaná organická hmota (v grafu odděleny vpravo). Rozklad
variance  vlivu  fenoménů  a  substrátů  ukázal,  že  pouze  fenomény  lze  vysvětlit  9  %  variability
druhových dat a pouze substráty 6,8 %. Společně však tyto dvě kategoriální proměnné vysvětlují 24
% variability druhových dat. Sdílená variabilita je tedy 8,2 % a poukazuje na nutnost definování
jednotlivých fenoménů i pomocí typicky se vyskytujícího dnového substrátu v daném fenoménu.

Graf  4:  RDA  -  Barevné  znázornění  polohy  vzorků  příslušných  k určitým  fenoménům.  Jednotlivé
fenomény  jsou  ohraničeny  obálkami.  Legenda  :  F1  –  černá,  F2  –  fialová,  F3  –  zelená,  F4  –  sv.
oranžová, F5 – červená, F6 – hnědá, F7 – sv. modrá, F8 – tm. oranžová, F9 – tyrkysová, F10 – žlutá,
F11 – tm. modrá, F12 – růžová, F13 – khaki.

Diskuse 

Dosažené výsledky jsou obecně v souladu s podobnými pracemi na dané téma. Vyšší morfologická
členitost  revitalizovaných  koryt  vodních  toků  bývá  dobře  zdokumentována,  ale  v celkovém
porovnání  s morfologicky  chudšími  úseky  nebývá  společenstvo  makrozoobentosu  významně
odlišné (Jähnig a Lorenz,  2008,  Jähnig  a kol,  2010).  Tyto výsledky  bývají  často zdůvodňovány
faktem, že v původním i revitalizovaném korytě zaujímají velkou plochu štěrkové substráty, které
podporují početně i druhově bohatá společenstva makrozoobentosu. Habitaty typu říčního dřeva a
vodních makrofyt jsou často označovány za centra početnosti i druhové diverzity makrozoobentosu,
avšak není příliš jasný jejich celkový příspěvek k ekologickému stavu celé lokality. Příznivý efekt
revitalizace vodního toku je často zřetelnější pro společenstva organismů obývajících břehovou a
mokřadní zónu, než pro společenstva obývající samotný vodní tok (https://reformrivers.eu). Vztah
hydromorfologického  stavu  vodního  toku  a  biologických  složek  kvality  je  studován  zejména
v souvislosti  s požadavky  Rámcové  směrnice  o  vodní  politice  (2000/60/ES),  jejíž  mechanismus
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počítá  s opatřeními  na  zlepšení  hydromorfologického  stavu  vodních  toků  jako  nástrojem  pro
dosažení  dobrého  ekologického  stavu  /  potenciálu  vodních  útvarů.  Efektivita  vynaložených
prostředků může být poměřována mírou zlepšení ekologického stavu dotčeného vodního útvaru.  

Výsledky  popsané  v této  práci  vznikly  popisem  vztahu  jednoduše  definovaných
hydromorfologických  fenoménů  ke  společenstvu  makrozoobentosu.  Studované  lokality  se
nacházely  na  území  celé  ČR a  spadaly  do  tří  odlišných  typů.  Přesto  se  podařilo  identifikovat
fenomény  významné  pro  početnost  i  diverzitu  vodních  bezobratlých.  Kromě  několika  hlavních
fenoménů, které dohromady pokrývají průměrně kolem 90 % plochy koryta, byla identifikována řada
fenoménů s řádově nižší pokryvností. Tyto „doplňkové“ fenomény mohou sehrát významnou roli při
zlepšování návrhů revitalizací a přírodě blízkých úprav vodních toků. Jejich výhodou totiž je,  že
mohou být  do koryta přidány dodatečně a přitom nezmění jeho převažující  charakter.  Výsledky
proto  podporují  zaměření  na  dobře  provedený  detail  návrhů  revitalizačních  koryt,  kterými  jsou
výsadba břehových dřevin, podpora bylinné pobřežní vegetace nebo vkládání říčního dřeva. V praxi
byl tento přístup vyzkoušen na několika úsecích revitalizovaných potoků na území Hlavního města
Prahy.  Ačkoliv  byla  koryta  dobře  navržena  tvarově,  postrádala  podrobnější  tvarovou  členitost,
rozmanitost  hloubek a rychlostí  proudění  nebo zastoupených substrátů.  Experimentálně byly do
vybraných úseků vloženy objekty říčního dřeva nebo byl doplněn štěrkový substrát. Zatímco střední
hodnoty sledovaných hydromorfologických parametrů (hloubka,  rychlost  proudění) se nezměnily,
vzrostla jejich variabilita.    

Závěr 

Se  zvyšujícím  se  počtem  hydromorfologických  fenoménů  na  lokalitě  se  zlepšují  hodnoty
jednotlivých  metrik  makrozoobentosu  i  celkového  multimetrického  indexu,  který  je  určující  pro
hodnocení ekologického stavu lokality podle makrozoobentosu.

Výsledky svědčí o významu proudných úseků koryta s členitým a relativně stabilním dnem, které je
reprezentováno  hrubým  štěrkem  a  kameny.  Tyto  plochy  jsou  v přirozených  korytech  plošně
poměrně  hojně  zastoupeny  a  přítomnost  tohoto  fenoménu  je  tedy  pro  dobrý  ekologický  stav
hodnocených úseků zásadní. Druhou skupinou jsou plošně málo zastoupené fenomény, ve kterých
hraje významnou roli  organická struktura – mrtvé nebo živé dřevo,  vodní  makrofyta a pobřežní
byliny. Tyto fenomény tvoří řádově procenta plochy koryta a pro plánování záměrných opatření na
vodních  tocích  představují  velký  potenciál.  Z hlediska  makrozoobentosu  jsou  nejchudším
prostředím písek a hluboké tůně. 
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Zachovalé říční krajiny a jejich měnící se tvář jako předobraz revitalizací

Preserved river landscapes and their changing face as an example for revitalizations
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Abstract
The purpose of this article is to describe preserved river landscapes in the broader territory of Brno.
It  deals  with  land-use  surroundings  of  the  Svitava  river.  It  further  develops  in  more  detail  the
possibilities of modifications on one selected part of this river. It folĺows up the offers an evaluation
of the current situation of the area Cacovický ostrov and suggests the landscaping adjustments.

Keywords: Brno, river landscape, Svitava river, urban river landscape,

Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je nastínit zachovalé říční krajiny na území Brněnska. Zabývá se využitím
půdy v okolí řeky Svitavy na území města Brna. Dále podrobněji rozvíjí možnosti úpravy vybrané
části tohoto toku. Věnuje se zhodnocení současného stavu území Cacovického ostrova a navrhuje
možné krajinářské úpravy.

Úvod

Brno  je  protkáno  drobnými  potůčky,  které  se  vzájemně  propojují  a  tvoří  tak  síť  vodních  toků.
Přelévání jednoho toku do většího končí při soutoku Svitavy se Svratkou, které dále pozvolna putují
dál.  Předem  lze  říci,  že  žádná  řeka  ani  potok  nejsou  zcela  netknuty  lidskou  rukou.  Mezi  ty
zachovalejší lze považovat údolí řeky Jihlavy. Ta je však ovlivněna Mohelenskou přehradou. Mezi
Adamovem a Blanskem lze rovněž nalézt kousek divočejší řeky Svitavy, která poskytuje nádherný
pocit kousku divočiny v dnešním betonovém světě. Nejméně ovlivněným úsekem je dozajista řeka
Punkva v okolí Rudického propadání. Její podstata zůstala zachována a dodnes si razí cestu ve
stejných místech, jako v minulosti. Ta pro říční systémy nebyla zdaleka jednoduchá. Nezbývá než
doufat, že říčním krajinám svítá na lepší časy. 

V rámci  obecně platných pravidel  pro revitalizace lze  zmínit  následující.  Správně revitalizované
území, umožňují-li to majetkoprávní vztahy na přilehlých pozemcích, by mělo obsahovat dostatek
potenciálních  úkrytů,  popřípadě  útvarů  rozbíjející  proud,  vytvářející  tišiny  apod.  (např.  velké
kameny). Koryto je třeba modelovat tak, aby bylo co nejvíce hloubkově členité a aby se v něm
vyskytovaly partie s různě silným prouděním. Vhodná úprava toku by měla umožnit obousměrnou
migraci živočichů. Důležité je umožnění rozlivu na okolní pozemky a pro jeho správné ekologické
funkce je třeba rovněž respektovat i ukládání sedimentů. Revitalizovaný tok by se měl co nejvíce
přiblížit celkovému charakteru toků v dané oblasti. Materiály (kameny, rostliny) by měly pocházet z
místa, kde je revitalizace prováděna. Výsadby dřevin umisťovat tak, aby jejich kořenové systémy v
budoucnu zpevňovaly a stabilizovaly břeh a zároveň sloužily jako potenciální úkryt pro živočichy,
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přičemž je nutné respektovat ekologické nároky vegetace. Vhodné jsou neopevněné, dosti členité
břehy (Just a kol., 2005).

Materiál a metody

Vybraným modelovým  tokem  je  řeka  Svitava,  která  na  území  Brna  vtéká  v jeho  severní  části
(Obřany) a v jižní části města se v Přízřenicích vlévá do Svratky. Tok Svitavy na území města je
dlouhý přibližně 14 km (ČÚZK, 2016) a její průměrný průtok činí (měřeno při ústí) 5,1 m3/s (Čurda in
Novák, 2000). Na Svitavě je několik větších jezů – v Obřanech u viaduktu, dva jezy v Cacovicích, u
Maloměřického  mostu,  na  Baarově  nábřeží  a  na  Radlase.  Svitava  byla  hojně  využívaná  k
průmyslové výrobě, proto z ní vede mnoho náhonů. Za zmínku stojí obřanský mlýn nebo Cacovický
náhon, do kterého v dnešní době ústí štola C1 s Ponávkou. U radlaského jezu se z hlavního toku
odděluje Svitavský náhon, který je starým říčním ramenem, dnes nazývaný Ponávka (ČÚZK, 2016).

Obr. 1: Schématické zobrazen í přítoků řek Svitavy

Studie se dále zabývá Cacovickým ostrovem v nivě řeky Svitavy, která se nachází v katastrálním
území Maloměřice, mezi brněnskými čtvrtěmi Husovice, Maloměřice, Obřany a Lesná. Tato část
Brna tvořila  jedno z prvních osídlení,  které  se zde nacházelo  již  ve 12.  století.  Její  pozůstatek
představuje  právě  zmíněný  mlýn,  hamr  a  dvůr  (Kuča,  2000).   V roce  2011  byla  provedena
revitalizace tohoto území.  Investice ve výši  13,5 mil.  Kč byla využita pro osázení  500ks dřevin,
výstavbu  nového  dětského  hřiště,  připevnění  27  laviček  a  výstavbu  nových  cest  s povrchovým
zpevněním (BRNO,  2011).  Toto  řešení  není  z přírodovědeckého  a  krajinářského  hlediska  zcela
vhodné.  Nevyužívá  potenciálu  vodohospodářských  přínosů  obnovy  přirozených  zásob  mělké
podzemní vody nebo posílení samočistící kapacity vodních toků. Koryto toku totiž nebylo vůbec
upravováno a není tak dosaženo takového příznivého vlivu na bilanci vody v krajině, která by zde
mohla být dosažena.

Firma Aquatis  zpracovala  v roce  2015  studii  přírodě  blízkých protipovodňových  opatření,  řešící
komplexně celé Brno, konkrétně toky Svratku a Svitavu. Velmi podrobně se zabývá všemi objekty
na obou tocích,  určuje,  které z nich jsou v případě povodně rizikové,  ukazuje míru zatopení  při
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n-letých povodních a přináší návrhy ochrany. Realizace stavby by měla proběhnout v letech 2020-
2022.  V současném stavu je ostrov ohrožován už při pětileté povodni, při povodni dvacetileté by
došlo k zatopení celého ostrova, jehož část se nachází pod úrovní hladiny náhonu. Nachází se na
něm kromě areálu MVN a firem i rodinný domek, ležící v přední části ostrova, sportoviště a několik
hřišť.  Poměrně  nově  je  zde  vybudováno  biocentrum.  Přes  ostrov  vedou  sloupy  VN  a  VVN  a
teplovod. 

Na horním konci ostrova se nachází pevný jez z roku 1903. Je navržený na rekonstrukci - mělo by
jít  o jeho snížení o cca 1,3 m a nahrazení pevné části klapkou nebo vakem. V případě větších
průtoků by tak bylo možné snížit hladinu a umožnit hladší odtok z oblasti. Dále je záměrem řeku
zprůchodnit, a to nejen pro ryby vybudováním rybochodů, ale také pro rekreaci stavbou vodáckých
propustí. Pozornost je ve studii věnována i lávkám, které na ostrov vedou, protože mají příliš malý
profil a hrozí jejich ucpání během povodně. 

Pro účely přípravy tohoto příspěvku byla provedena rekognoskace terénu,  kde došlo k pořízení
fotografií,  zmapování současného stavu a porovnání se studií přírodě blízkých protipovodňových
opatření  (Aquatis,  2015).  Zajímavosti  o  území  nám  poskytlo  detailní  prostudování  dostupné
literatury, a to včetně povodňového plánu pro město Brno (Kolektiv autorů, 2015). Ten nám poskytl
přehledný souhrn informací o vodních tocích na území města Brna a protipovodňových opatřeních
k ochraně intravilánu. 

Návrh vhodných zásahů a jejich vizualizace byla provedena v prostředí AutoCAD 2019 a Adobe
Photoshop CS5.  Za tímto  účelem byla  taktéž  vytvořena vizualizace  návrhu nového uspořádání
jednotlivých prvků. 

Výsledky

Revitalizace mohou být brány jako součást komplexně pojaté ochrany před povodněmi. Pro tyto
účely je třeba zjistit co nejvíce informací o historickém využití tohoto území (viz. Obr. 2).  Pro tyto
účely nám mohou posloužit především staré mapové podklady. Původně bohatě meandrující koryto
Svitavy muselo být v průběhu 19. století narovnáno tak, aby nově vznikající tovární areály mohly být
řece co nejblíže. To přineslo zároveň i riziko ohrožení povodněmi (Hálová - Jahodová, 1975). Pro
přehlednost byla vytvořena vizualizace přítoků řeky Svitavy (viz Obr.1) a na Obr. 3 je zachyceno
současné využití půdy v okolí řeky Svitavy.

Obr. 2: Srovnání využití území z období Stabilního katastru sjednoceného a současného stavu
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Původně meandrující tok s tůněmi byl upraven do současné podoby opevněného toku. Mlýnský 
náhon udává charakter západní části Cacovického ostrova.

Obr. 3: Současné využití půdy v povodí řeky Svitavy

Ta je však zastavěna průmyslovým areálem na místě bývalého mlýna, který se nezanedbatelně
rozrostl. Pastviny, které dříve pokrývaly většinu území, jsou nyní nahrazeny zahradami. Na části
území zůstaly stále zachovány louky, i když zde bylo vybudováno hřiště a nachází se zde rovněž
jedna parcela s rodinným domem. Opevnění koryta zabraňuje rozlivu toku tak,  jak tomu bylo v
minulosti a odvádí vodu co nejrychleji z území pryč.

Řešená oblast dle simulací záplavové vlny při průtocích Q5, Q20 a Q100 je zaplavována směrem
od jižní  část území a následně se podél toku rozlévá do zbytku lokality (viz Obr. 4).  Vzhledem
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k majetkoprávním vztahům v území a současnému provedení revitalizace z roku 2011 navrhujeme
provést v severní části území modelaci terénu, díky čemuž dojde ke snížení terénu a retenci vody.

Obr.  4:  Schéma zaplavení  řešeného území dle  povodňového plánu (zleva -  při  průtocích Q5,  Q20
a Q100)  Té  bude  docíleno  i  vyhloubením tůní  (viz  Obr.  5,  6)  Nově  vytvořená  zemní  hráz  ochrání
pozemek s rodinným domem.
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Diskuse

V příspěvku se zaměřujeme především na to, aby povodňová vlna zasáhla spíše horní část ostrova
a vyhnula se tak areálu bývalého mlýna. Větší nebezpečí rozlivu je z náhonu, který má hladinu
místy  výše  než  terén.  Toto  nebezpečí  by  ovšem  bylo  eliminováno  v  případě,  že  by  došlo  k
přestavbě pevného jezu na pohyblivý tak, jak to navrhuje výše zmiňovaná studie. I tak je ale třeba s
rozlivem počítat a soustředit ho do nejnižší části ostrova. Pomoct by tomu měly jednak zálivy na
samotném náhonu a potom také průlehy v hrázích na straně řeky. Ty by měly být dostatečně široké
a především pozvolné. Rozliv na ostrově zároveň zpomalí odtok z území a může výrazně pomoci
při  protipovodňové  ochraně  území  níže  na  řece.  Snížení  povodňové  vlny  díky  rozlivu  by  také
výrazně  snížilo  riziko  ucpání  profilů  některých  mostů  a  lávek,  které  byly  vyhodnoceny  jako
nedostatečné pro provedení povodňových průtoků a hrozí ucpáním.

Obr. 6: Vlevo vizualizace jedné z navrhovaných tůní (vpravo současný stav)

Závěr

Modelové území Cacovického ostrova bylo vybráno právě z významnosti jeho historie,  polohy a
relativně  snadno  realizovatelné  revitalizace,  kterou  si  dozajista  zaslouží.  Vhodně  navržené
krajinářské zásahy by v podobě drobných tůní mohly sloužit k retenci vody. Zde by se mohla vyvíjet
drobná fauna i flóra. Litorální pásma by mohla být částečně vysazena za účelem zvýšení estetické
funkce místa.  Vzhledem k poloze  území  (niva)  by  takto  navržené  území  bylo  schopno  zadržet
povodňovou vodu. 
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Abstract 

River restoration has started to be used widely in the Czech Republic. The question is how these
changes in the river state perceived by society are. The Case study of Lubina river which flows
through the urban area of Příbor, in the Moravian-Silesian Region, is focused on the perception of
the present state of the river and its designed state by an online survey. Respondents evaluated the
present state (channelised bed of originally gravel river) and three designed possibilities of river
restoration. The online survey was conducted by 150 respondents, however, 20 % were from the
Příbor  and  following  60%  from  other  cities  from  the  Moravian-Silesian  Region.  The  findings
correspond to others case study from Western Europe. More than 50 % of respondents were willing
to take a part in the process of planning river restoration and know what it is. Designed river was
perceived better than present state especially in the question of ecological and hydromorphological
function  and also  aesthetics.  This  case  study  provides  important  feedback  about  river  and
perception of its restoration. Findings can be used as a fundament for dialogue between society,
stakeholders and other parts of the city.

Key words: perception, river restoration, urban area

Abstrakt 

Revitalizace  vodních  toků  se  stále  častěji  uplatňují  i  v  rámci  České  Republiky.  Otázkou  však
zůstává,  jak  jsou  tyto  úpravy  vodních  toků  vnímány  veřejností.  Příkladová  studie  řeky  Lubiny
protékající intravilánem města Příboru v Moravskoslezském kraji řeší percepci současného stavu a
ideových návrhů revitalizace na základě internetového dotazníku. Respondenti hodnotili současný
stav  vodního  toku  (zkapacitnělé  koryto  původně  výrazně  štěrkonosného  toku)  a  tři  možné
revitalizační úpravy. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 150 respondentů, přičemž 20 %
bylo  z  města  Příbor  a  dalších  60  %  z Moravskoslezského  kraje.  Výsledky  korespondují  s
podobnými studiemi ze západní Evropy. Více jak 50 % respondentů by bylo ochotno se aktivně
zapojit  do  plánování  či  realizace  revitalizace  a  zná  tento  pojem.  Revitalizovaný  vodní  tok  byl
respondenty vnímán lépe než současný stav z pohledu ekologické a hydromorfologické funkce i
funkce estetické. Tato studie poskytuje důležitou zpětnou vazbu v otázce vodních toků a vnímání
revitalizací.  Získané poznatky mohou posloužit  jako dobrý základ pro dialog s veřejností  včetně
vedení města a dalších zainteresovaných stran.  

Úvod 
Revitalizace vodních toků se stává běžnou součástí úprav vodních toků. Revitalizace z latinského
re  – znovu a  vitalis  – živý, doslova tedy znovuoživení, má za cíl zlepšení hydromorfologického a
ekologického  stavu  vodního  toku.  Revitalizace  se  dnes  provádí  jak  v  extravilánech,  tak  v
intravilánech. V intrailánu je většinou revitalizace vodního toku spojena s lidskou společností. Vodní
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tok tak musí dosáhnout  nejen lepšího hydromofrologického a ekologického stavu, ale musí také
často uspokojit  i  požadavky společnosti  na jeho užití  a protipovodňovou ochranu.  Otázkou však
zůstává, jak je revitalizace vnímaná společností a jak ji ona samotná chápe. Vodní toky v České
republice  v  rámci  minulého  století  prodělaly  složitý  vývoj.  Již  na  konci  19.  století  docházelo
k postupné  úpravě  vodních  toků,  zvláště  jejích  hrazení  nebo  úpravě  pro  splavnost.  Hrazení
horských bystřin například v oblasti  Moravskoslezských Beskyd mělo za úkol protipovodňovou a
protierozní ochranu. Postupně docházelo k navyšování množství spádových objektů. Jednalo se tak
o přímé zásahy do vodních toků, čímž došlo k postupné transformaci korytové morfologie (Galia,
Škarpich 2017). Hlavní úprava trasy Lubiny v příborském intravilánu proběhla již ve 20. letech 20.
století.  V  celé  37,1  km  dlouhé  trase  toku  od  pramene  po  ústí  se  v současnosti  nachází  90
spádových objektů (Povodí Odry 2018). Technické úpravy vodních toků v minulosti zasáhly celý
region Evropy. V západní Evropě však od 70. let minulého století docházelo postupně k prvním
záměrům  o  zlepšení  stavu  vodních  toků.  Technokratizace  byla  postupně  nahrazena  správou
vodních toků zaměřených na ochranu přírodu a zlepšení estetické kvality vodních toků (Buijs 2009).
Tento pozitivní  trend se u nás projevil  o téměř dvacet  let  později.  V dnešní  době se již  aplikují
přírodě  blízká  opatření  do  správy  vodních  toků.  Postupně  prováděné  revitalizace,  včetně
renaturalizace vedou k zlepšení  stavu vodních toků.  Jak jsou revitalizace vnímány společností?
Jaká je v tomto ohledu situace u nás a jaká ve světě? Kladení těchto otázek je nezbytné pro hlubší
pochopení vztahu mez lidskou společností a vodními toky pro podporu samotného zlepšení. 

První revitalizace vodních toků byly prováděny v rámci anglosaských zemí, a proto i zde lze najít
větší množství studii zaměřených na tuto problematiku. Jako dobrý příklad lze použít řeku Dearne,
která se nachází v Yorkshiru, Anglii. Vodní tok byl pro potřeby důlní činnosti narovnán a opevněn.
Vyznačoval  se  špatným  hydromorfologickým  stavem  s nízkým  habitatem  pro  vodní  živočichy,
zejména ryby. Po ukončení těžby byla v roce 1995 provedena částečná revitalizace této řeky, kdy
došlo k zlepšení nejen samotného koryta, ale také bermy. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že
samotné  vnímání  revitalizace  v rámci  vodního  toku  Dearne  je  ovlivněno  více  faktory,  včetně
vzpomínek, tradic a samotné historie vodního toku a jeho okolí (Westling a kol. 2014). Vnímání je
tvořeno  souborem  fyziologických  (zrak,  sluch,  čich,  chuť  a  hmat)  a  psychologických  aspektů.
Ty jsou ovlivněny osobnostními charakteristikami jedinců (věk,  pohlaví,  kultura,  vzdělání  a další)
(Svobodová 2011). Dobrým příkladem může posloužit studie Piégay a kol. (2005), kteří sledovali
vliv kultury a vzdělání na vnímání říčního dřeva ve vodním toku. Pomocí dotazníkového šetření byly
osloveni studenti z devíti zemí světa, včetně USA, Španělska, Indie a dalších. Bylo zjištěno, že říční
dřevo  je  i  přes  jeho  ekologické  benefity  vnímáno  rozdílně.  Toto  vnímání  je  ovlivněno  hlavně
kulturně. Kromě německých, amerických a švédských respondentů bylo říční dřevo vnímáno ve
vodním toku jako nebezpečné a neestetické. Tyto výsledky korespondují i se samotným náhledem
na revitalizace v těchto zemích a environmentální výchovou.

Metody 

V rámci  studie  autorů  bylo  provedeno  šetření  vnímání  lidské  společnosti  na  vodní  tok  Lubina
v současném a ideovém stavu. Vodní tok Lubina pramení na severozápadním svahu Radhoště a
postupně pokračuje předpolím Beskyd. U obce Košatka nad Odrou se vlévá do Odry. Jedná se o
její  pravostranný přítok.  V minulosti  byl  vodní  tok Lubina charakteristickým svou štěrkonosností
(vytváření štěrkových lavic a širokého štěrkového koryta). Z důvodu změny charakteru vodního toku
přímými a nepřímými zásahy člověka došlo i k změně projevu vodního toku. Jako dobrý příklad lze
uvést  šířka  aktivního  koryta  vodního  toku,  která  se  za  posledních  200  let  snížila  asi  o  60  m.
Předmětem studie byla část vodního toku Lubina protékající intravilánem města Příbor. Z důvodu,
že vodní tok Lubina protéká intravilánem města, došlo k jeho opevnění a úpravě kapacity koryta na
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Q100. Studie se zabývala vnímáním vodního toku v části, kde se nachází park, a tudíž je možnost
přistoupit alespoň k částečným revitalizačním opatřením.

Obr. 1: Přehled současného (1) a ideových stavů (2-4) 

Zdroj: Autor 2018

Provedená revitalizační opatření jsou znázorněna na jednotlivých ideových stavech (Obr. 1). Číslo
jedna zobrazuje současný stav vodního toku. Číslo dvě až čtyři ilustruji ideový stav po revitalizaci
vodního toku. U čísla dvě došlo zejména k úpravě nahrazení příčného stupně ve vodním toku a k
následnému rozvolnění  levého břehu.  Byla zde ponechána štěrková lavice s  parkovou úpravou
okolí. Ideový stav tři řeší doplnění původního ideového stavu o vhodnou říční vegetaci a kamenné
záhozy za účelem nutné stabilizace břehu, které však obohacují morfologii vodního toku a vytváří
tak zajímavé prostředí i pro vodní živočichy. Ideový stav čtyři je navíc doplněn o říční dřevo. V rámci
studie proběhlo internetové dotazníkové šetření. Respondenti odpovídali na tři skupiny otázek a to:
socioekonomické otázky, otázky k problematice vodních toků a jejich funkcí a samotné hodnocení
původního a ideových stavů.

Výsledky a diskuse

Dohromady  se  šetření  zúčastnilo  150  respondentů,  z  toho  53  %  byly  ženy  a  skoro  60  %
respondentů bylo ve věkovém rozpětí 19 až 29 let. Většina z nich pocházela z Moravskoslezského
kraje. Nadprůměrná většina, 70 %, má vysokoškolské vzdělání. Na otázku, zda respondenti znají
pojem revitalizace, jich 77 % odpovědělo kladně. Celkově 115 respondentů pomocí pár slov, nebo
vět bylo schopno charakterizovat, co tento pojem znamená. Nejčastější definice pojmu byla slova:
obnova,  oživení  a  oprava.  V  otázce  vnímání  současného  a  ideových  stavů  vodního  toku  bylo
využito hodnocení pomocí VAS škály v čtyřech kategoriích (obr. 2).
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Obr. 2: Výsledky testování sledovaných funkcí (PS označuje současný stav, S1 až S3 ideové stavy) 

Zdroj: Autor 2018

Estetickou  a  krajinotvornou  funkci  respondenti  vnímali  odlišně  v  rámci  současného  a  ideového
stavu. Nejlepších hodnot dosahoval ideový stav dvě a tři, který obsahoval říční vegetaci a dřevo. U
ekologické a hydromorfologické funkce si lze povšimnout,  že respondenti  vnímali současný stav
kontrastně vůči ideovému stavu číslo tři (Obr. 2., 1.). Z grafu lze pozorovat, že v otázce povodňové
ochrany respondenti  hodnotili  jednotlivé  ideové stavy víceméně stejně jako stav současný.  Lze
přepokládat, že je to způsobeno tím, že se zde nenacházel kontrastnější prvek, který by ovlivnil
vnímání povodňového rizika. U rekreační funkce byly výsledky podobné,  zde však ideové stavy
dosahovaly  mírně  lepších  hodnot  než  současný  stav.  Lze  předpokládat,  že  tento  výsledek  je
ovlivněný faktem, že na rozdíl od současného stavu jsou u ideových umístěny lavičky a vytvořena
infrastruktura  pro  pěší.  Na  základě  statistického  testování  bylo  zjištěno,  že  u  současného  a
ideového stavu číslo tři existuje závislost mezi estetickou a krajinotvornou funkci a ekologickou a
hydromorfologickou  funkcí.  Z toho vyplývá,  že tyto dvě funkce se navzájem ovlivňují.  Výsledky
odpovídají podobným závěrům Junkera a Bucheckera (2008), Le Laye a kol. (2013) a dalších. Je
důležité nezapomínat na to, že vnímání respondentů je ovlivněno nejen jejich znalostí místa, ale i
kulturou. Zhao a kol. (2013) ve své studii zjistili, že čínští respondenti hodnotili vodní tok s říčním
dřevem a velkým množstvím vegetace jako méně estetický,  než vodní  tok více upravený.  Tyto
závěry potvrzují fakt, že u vyhodnocení každé studie je důležité se zabývat provedení revitalizace,
včetně socioekonomického pozadí respondentů. 

Závěr 

Výsledky vnímání vodního toku jsou důležité, protože odráží celkový názor společnosti  na vodní
toky  a  možnosti  revitalizace.  Pokud  by  tento  krok  byl  implementovaný  na  začátek  samotného
procesu  revitalizací,  vznikl  by  tak  prostor  pro  obyvatele  se  vyjádřit  a  zapojit  se.  Vodní  toky  v
intravilánu jsou polyfunkčním prostorem, který by měl být nejen funkční pro společnost, ale i jako
celek samotný. Výsledky studie potvrzují, že vodní tok s dobrým ekologickým a hydromorfologickým
stavem je vnímán jako tok estetický s krajinotvornou funkcí.  Právě tento fakt jde ruku v ruce s
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možností  dalšího  zlepšování  hydromorfologického  stavu  našich  řek,  a  nakonec  i  nalezení
rovnováhy mezi samotným vodním tokem a společností nejen v rámci měst.
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Příspěvek vznikl v rámci projektu Ostravské univerzit SGS05/PřF/2017-2018.
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Archivní mapové podklady jako inspirace při obnově (nejen) říční krajiny 

Archival map data as an inspiration to restore (not only) river landscape 
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Abstract 

This paper presents easily available archive maps to provide an overview of the historical location
of watercourses, water surfaces and wetlands and they are well-suited for GIS analysis. The paper
also it deals with wetland restoration on agricultural land on the basis of archive maps. Furthemore
it describes the change of wetlands area in selected lowlands of the Czech Republic over the last
180 years.

Key  words:  archive  maps,  landscape  change,  wetlands,  water  in  landscape,  agricultural
management

Abstrakt 

V tomto příspěvku jsou představeny dobře dostupné archivní mapové podklady,  které poskytují
přehled  o  historické  lokalizaci  vodních  toků,  vodních  ploch  a  mokřadů  a  zároveň  jsou  dobře
využitelné pro GIS analýzy. Na těchto podkladech je zde znázorněna sukcesní obnova mokřadů na
zemědělské půdě a dále analyzována změna rozlohy mokřadů za posledních 180 let na vybraných
územích nížin ČR.

Úvodem o historických souvislostech a současném stavu krajiny 

Pro  vytváření  podkladů  pro  krajinnou  obnovu  lze  pro  přiblížení  stavu  krajiny  její  podobě  před
scelováním pozemků v rámci kolektivizace zemědělství využít historických leteckých snímků nebo
ortofotomap. Vynikajícím podkladem jsou mapy stabilního katastru, které zachycují skutečný stav
krajiny před rozmachem průmyslové revoluce. Obsahují také mj. informace o směru proudění vody
v tocích a o umístění a tvaru hrázi vodních nádrží. Nejběžnější kategorií mokřadů na těchto mapách
jsou mokré louky (Obr.1). 

Zemědělci nikdy nevytvářeli krajinu na základě svých estetických záměrů, ale krajina byla vedlejším
produktem jejich hospodaření. Odnepaměti bojovali  s přírodou, jejich základní starostí bylo uživit
vlastní rodiny. Avšak zkušenost je naučila např. udržovat meze a chránit pole a krajinu před erozí.
Postoje zemědělců k přírodě jako k něčemu, s čím se musí bojovat, přetrvávaly i v pozdější době,
kdy byly výnosy z polí mnohem vyšší. Přestože přírodu omezovali, nebyli až do určité doby, schopni
dosáhnout  dlouhodobějšího  vítězství,  protože  jejich  technologická  vyspělost  nebyla  dostačující
(Lokoč a Ulčák  2009).  Současný způsob hospodaření  stále  ještě není  přizpůsoben klimatickým
změnám a výsledkem je krajina, jež se nedokáže vypořádat s nadměrnými srážkami a dlouhými
obdobími sucha.  Přitom způsob hospodaření  s ohledem na „přímé pozorování  stavu své půdy“
popsal  například Spirhanzl  (1928).  Ovšem ve druhé polovině minulého století  došlo k přetržení
kontinuity vývoje a byl nastolen diametrálně odlišný způsob hospodaření. K nejpatrnějším trvalým
krajinným zásahům patřila kolektivizace zemědělství. Rozoráváním mezí, rušením mnoha polních
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cest a scelováním polí a luk vznikaly pozemky s mnohonásobně větší rozlohou. V 60. a 70. letech
minulého století došlo vlivem meliorací, regulací drobných vodních toků a vysušováním mokřadů k
výraznému  snížení  vodních  a  mokřadních  ploch  (Semotanová  2014).  Trendem  bylo  postupné
zvětšování výměry pozemků zemědělské půdy (Jech 2008). Tlak na rozšiřování výměry orné půdy
se zvyšoval i v 80. letech minulého století. Došlo k úbytku trvalých travních porostů, rozorávání a
odvodnění  luk  v  údolních  nivách,  likvidaci  meliorizačních  a  stabilizačních  prvků  v  zemědělské
krajině (Semotanová 2014).

Obr. 1: Mokřadní typy na Císařských otiscích map stabilního katastru. V levé části jsou zobrazeny
mokré louky s dřevinami a bez dřevin. Vpravo nahoře nejběžnější zobrazení močálů (mezi mokrými
loukami), vpravo dole vodní plocha s rákosovým porostem.

Zdroj dat: Archivní mapy  2018

Touto činností člověk urychlil cyklus vody, ta nyní odtéká rychle přes drobné vodoteče anebo přímo
do velkých řek a odtud do moří a vrací se zpět až v podobě frontálních srážek. Období mezi velkými
srážkami jsou suchá, extrémně vysoké teploty a malá vlhkost poškozují trvalou vegetaci. Voda v
krajině již takřka neobíhá v koloběhu výparu a místních srážek, tzv. krátkém vodním cyklu (Pokorný
a Eiseltová 1998). Současný systém zemědělské výroby je postaven především na dotacích, které
jsou přidělovány na jednotku plochy obdělávané půdy. Tento systém zemědělce nenutí k ochraně
podmáčených lokalit, ale naopak vede k jejich opakovanému rozorávání. Zde však vysetá plodina
nepřinese  očekávaný  výnos.  Alespoň  částečně  lze  problém krajinné  obnovy  řešit  ve  vhodných
oblastech za pomoci sukcese (Richter 2011). Prach a Hobbs (2008) se zabývali podmínkami, za
kterých je  možné spoléhat  na sukcesi  a kdy jsou efektivnější  technická opatření  v programech
krajinné obnovy. Obecně lze říci, že větší pravděpodobnost dosažení cíle obnovy krajiny je při přijetí
technických opatření, ale sukcese je podstatně méně finančně náročná.

Sklenička (2011) analyzuje příčiny současného stavu české krajiny. Všímá si skutečnosti, že sedlák,
byl  nahrazen  zemědělcem,  na  nějž  musí  dohlížet  úředník.  Krajina  odpovědných  vlastníků  a
hospodářů byla za posledních šedesát let transformována v krajinu alibistů a byrokratů. Vlastnictví
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půdy je v současnosti natolik rozdrobené, že se vlastníkem krajiny necítí v podstatě nikdo. Vlastníci
většinou své pozemky propachtují velké zemědělské společnosti. Ta na nich chce hlavně vydělávat
a ne se o ně starat, protože nejsou v jejím vlastnictví. Vztah společnosti ke krajině zřejmě nezávisí
jen na historických souvislostech, které k tomuto stavu vedly. Obdobnou zkušenost jako Sklenička
(2011) učinil i Gore (1992) v souvislosti s krajinou v povodí Mississippi. Všímá si zmenšení mocnosti
ornice v oblasti na polovinu. Přičítá to tomu, že farmáři si pronajímají půdu na krátkou dobu a v
důsledku toho se obvykle nestarají o budoucnost. Když je ornice degradována, prostě jdou dále.
Konstatuje, že skutečnému vlastníkovi se těžko soupeří s někým, komu nezáleží na dlouhodobé
perspektivě.

Archivní mapové podklady

Níže je stručný popis archivních mapových podkladů, které jsou dobře dostupné a využitelné pro
získání  přehledu  o  historické  lokalizaci  vodních toků,  vodních ploch  a  mokřadů a zároveň  jsou
dobře využitelné pro GIS analýzy.

• Stabilní katastr (1824-1836 Morava/1826-1843 Čechy): Jednotlivé mapové listy, pro využití v
GIS  nutno  georeferencovat,  prohlížení  a  objednání  je  možné  na  webu  Archivní  mapy  ČÚZK
(https://archivnimapy.cuzk.cz). Měřítko 1:2880, resp. 1:5760 v horských oblastech. 

• II.  vojenské  mapování  (1836-1852):  Dostupné  na  mapovém  portálu  Národní  geoportál
INSPIRE  (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map)  zároveň  také  jako  WMS  služba
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms). Měřítko 1:28 800.

• III.  vojenské  mapování  (1869-1885):  Dostupné  na  mapovém  portálu  Národní  geoportál
INSPIRE  (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map)  zároveň  také  jako  WMS  služba
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms). Měřítko 1:25 000.

• Ortofotomapa  50-tá  léta  20.  století:  Pro  prohlížení  dostupná  na  Národním  geoportálu
INSPIRE  (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map).  Není  dostupná  jako  WMS  služba.  Možno
zakoupit.

• Historické LMS (1937-2002): Jednotlivé snímky, pro využití v GIS nutno georeferencovat,
zjištění  dostupnosti  a  objednání  je  možné  na  webu  Geografické  služby  AČR
(http://www.mapy.army.cz).

• Ortofotomapy  (1998-2015):  dostupné  jako  WMS  služba  na  Geoportálu  ČÚZK
(https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec), většinou jen část území, podle etap snímkování území ČR.

Na  základě  těchto  podkladů  byly  v prostředí  GIS  analyzovány  krajinné  změny  na  vybraných
lokalitách zejména s ohledem na výskyt mokřadů v krajině a změny v nivách vodních toků. 

Zde jsou prezentovány dva typy výstupů těchto analýz:

- Obnova mokřadu na zemědělské půdě. Na podkladech map stabilního katastru a historických
LMS a ortofotomap. Zobrazeno bez GIS analýz.

- Vývoj rozlohy mokřadů v k.ú. Rozdělení mokřadů na kontinuální zmizelé a nové. Podkladem jsou
mapy stabilního katastru a současná ortofotomapa.

Využití archivních mapových podkladů pro krajinné analýzy

Obnova mokřadu na zemědělské půdě 

Zde je  prezentována lokalita  nacházející  se v k.ú.  Rašovice  u Uhlířských Janovic (okres Kutná
Hora),  kde se vyvíjí  (obnovuje)  mokřadní ekosystém, který je v současnosti  pramennou oblastí.
Nicméně, současný stav není výsledkem cíleného managementu ale pouze odrazem aktuálního
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stavu půdy, která neumožňuje obdělávání. Po celé sledované období pokračuje trend v rozrůstání
této lokality vlivem sukcese na okolní zemědělskou půdu. Z mapových podkladů z roku 1839 plyne,
že vznikající ekosystém se velkou přesností přibližuje tvaru a lokalizaci bývalých mokrých luk v této
oblasti. Tato skutečnost  jepotvrzena také leteckým snímkem z roku 1954. Z leteckých snímků je
zřejmé, že v letech 2005 až 2008 byla na této lokalitě pouze orná půda. Nicméně na leteckém
snímku z roku 2005 je v lokalitě, na níž se v současnosti nachází mokřad, patrná erozní rýha a v
roce 2008 pak rozsáhlejší podmáčená oblast (Obr.2). Tato lokalita v současnosti není předmětem
žádné územní ochrany a podle evidence v katastru nemovitostí je zde jen a pouze orná půda.

Vývoj rozlohy mokřadů v k.ú.   v nížinách  

Historicky  se  v  mokřady  v  ČR  rozkládaly  přibližně  na  10  %  rozlohy  běžné  (zemědělsky
obhospodařované)  krajiny  v  nížinách.  Do  současnosti  se  dochovalo  pouze  1  % rozlohy  těchto
mokřadů, tzn. 0,1 % rozlohy současné krajiny nížin ČR. Ve středních a dolních částech povodí byly
historické mokřady robustnější (Obr. 3)., v horních částech povodí zase rovnoměrněji rozmístěny
(Obr. 4). 

Závěr 

Mapy stabilního katastru a historické LMS a ortofotomapy jsou velmi přesným zdrojem informací o
stavu tehdejší krajiny, zejména pro lokalizaci mokřadů v nivách i mimo ně a pro představu o krajině
téměř neregulovaných vodních toků. Poznání vývoje mokřadů v krajině nám může pomoci pochopit
hlavní  hybné síly a tlaky,  které měly vliv na změny mokřadů.  Tyto informace lze pak využít  při
plánování  krajiny  s  ohledem  na  obnovu,  ochranu  a  management  mokřadů.  Tímto  způsobem
bychom mohly navrátit přirozené mimoprodukční funkce (nejen) říční krajině. To je důležité obzvlášť
v této době, protože jedním z nejtíživějších problémů spojených se současnou klimatickou změnou
je velmi  malá  retenční  schopnost  běžné krajiny  v  ČR,  tzn.  že  téměř nezadrží  srážkovou vodu.
Primárním cílem společnosti by proto měla být snaha zpomalit odtok povrchové vody z povodí a
následně zde zvýšit její retenci do vody podzemní.
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Obr.  2:  Historický  vývoj  a  „sukcesní“  obnova  typického  mokřadu  v  zemědělské  krajině  České
republiky, konkrétně v k.ú. Rašovice u Uhlířských Janovic

Zdroj dat: Archivní mapy 2018, Národní geoportál INSPIRE 2018, Geoportál ČÚZK 2018
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     Obr. 3: Příklad vývoje rozlohy mokřadů v nížinách v povodí na středním Labi. Zdroj dat: Archivní
mapy 2018, Geoportál ČÚZK 2018

     Obr. 4: Příklad vývoje rozlohy mokřadů v nížinách v povodí na horním toku Odry.

     Zdroj dat: Archivní mapy 2018, Geoportál ČÚZK 2018
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Říční dřevo jako biotechnický objekt pro revitalizaci vodních toků
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Úvod

Snaha  o  revitalizační  zlepšení  stavu  vodních  toků  je  v české  republice  spojena  s mnoha
metodickými problémy, nedostatky v řešení a někdy i zcela milným přístupem. Výsledky tak občas
nevedou  ke zlepšení  ekologického  stavu  vodního  toku,  ale  pouze  k utracení  prostředků
vyčleněných k této aktivitě. Základ problému tkví již v nedostatečné metodické zapracovanosti stále
se rodícího oboru. Ta se projevuje již na základní pojmové úrovni, kdy není ustálené názvosloví,
cíle oboru a jaké cesty k nim mohou vést. Další významnou součástí je nedostatečná znalost prvků,
které lze pro efektivní akci použít. Příspěvek si klade za cíl ukázat možnosti systematického využití
objektů  z dřevní  hmoty  pro  zlepšení  stavu  vodního  toku.  Vzhledem  k celkové  metodické
neujasněnosti  je  na  začátek  zařazena  část  diskutující  a  vyjasňující  systém  a  možné  postupy
užívané při zlepšování přírodního stavu vodních toků.

Typy revitalizací 

Základně můžeme identifikovat dva principy, kterými dochází ke zlepšení stavu: 

2) opatření aktivně prováděné člověkem – revitalizace stavebně technickými prostředky 
3) samovolný proces přírodních sil – renaturace (Šindlar a Sucharda 2011) (Just 2011). 

V mezinárodním vědeckých publikacích jsou obdobně rozlišovány passive/ active river restoration
(Groll 2017).

Při  revitalizaci  stavebně  technickými  prostředky  dochází  pomocí  stavebních  mechanizmů
k vybudování nového stavu, relativně blízkému cílovému. Fakticky dochází k okamžitému zlepšení
morfologického stavu koryta,  zajištění  cílového efektu z hlediska architektonických a většinově i
rekreačních funkcí. Objem prací je velký a finančně náročný. Toto se negativně projevuje zejména u
středních a velkých vodních toků, kde objem prací často přesahuje možnosti financování záměrů
z dostupných prostředků. 

K renaturacím dochází  samovolně  působením přírodních sil  prakticky  na  všech  vodních  tocích.
Samozřejmou výhodou jsou minimální náklady. Problematická je rychlost změn, kde v některých
upravených úsecích by návrat do uspokojivého stavu trval až stovky let. Problém je také zrychlená
dynamika  vývoje  koryta  probíhající  po  překonání  prahu  odolnosti  původní  technické  úpravy.
Dynamický  neřízený  vývoj  může  mít  za  následek  ohrožení  sídel,  infrastruktury  nebo  dokonce
lidských životů. Neřízený proces také může mít v kombinaci s dalšími faktory i negativní dopad na
ekosystémy. Například odnos většího množství ornice přispívá k eutrofizaci vodního toku. Extrémní
přísun sedimentů  může zničit  kolonii  přisedlých  živočichů,  jako jsou například škeble  apod.  Při
renaturacích  dochází  jen  k pomalejšímu  zlepšení  hydromorfologického  stavu  vodního  toku
(výjimkou jsou extrémní průtokové události kde je efekt značný, ale asi nelze počítat se systémovým
využitím těchto jevů). Současně ale dochází k mírnému zlepšování ekologického stavu toku hned
od začátku procesu.  Efekt  z hlediska  zlepšení  ekologického  stavu vodního toku se však začne
projevovat až po delší době nebo jen velni málo (Groll 2017).
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Oba zmíněné  přístupy  jsou  v podstatě  krajními  možnostmi  a  praktický  přístup  dovoluje  několik
možných kombinací (Šindlar a Sucharda 2011). 

Revitalizace technickými prostředky (s dotvořením habitatů přirozenou renaturací) 

Převážná část cílového stavu je vytvořena stavebně-technickými prostředky a přírodní procesy jsou
využity k dotvoření detailů, jako jsou korytové (případně jen dnové) útvary a podobně. 

Řízená renaturace

Cílový  stav  je  tvořen  systematickým  usměrněním  přírodních  procesů.  Působící  síly  jsou
usměrňovány  tak,  aby  docházelo  k vývoji  ve  vymezených  prostorech  a  došlo  k zabránění
nežádoucích efektů. Řízena je také rychlost a intenzita procesů. K usměrnění jsou využity místní
úpravy spočívající v realizaci technických a přírodě blízkých objektů. 

Renaturace

Vodní  tok  je  ponechán,  aby  se  samovolně  vyvíjel  přírodními  procesy  bez  lidského  zásahu.
Postupným vývojem dochází ke zlepšení zejména hydromorfologického stavu. 

Ekologická správa a údržba toku

Přístup je možné použít v lokalitách, kde není vhodná rozsáhlá přeměna současného stavu a přitom
dochází  k postupné  samovolné  renaturaci  bez  extrémních,  dynamických  projevů.  Stávající
opevnění a objekty zajišťující stabilitu, protipovodňovou ochranu a podobě jsou citlivě obnovovány,
zároveň je umožněn vznik přírodních útvarů, které nejsou v kolizi s bezpečností úpravy.

Jako  výhodná  se  jeví  varianta  využití  řízené  renaturace,  která  v sobě  kombinuje  výhody  jak
renaturace tak revitalizace technickými prostředky. Možnostmi metodického a technického řešení se
zabývají následující kapitoly.

Usměrňovací objekty

Pro  zvýšení  účinnosti  renaturace  je  možné  využít  objekty,  které  urychlí  nebo  usměrní
geomorfologický proces. Objekty mohou mít technický, kombinovaný (biotechnický)  nebo přírodní
charakter.  Většinou  jsou  tvořeny  bodovým,  liniovým  nebo  plošným   prvkem,  který  interaguje
s vodním proudem. Ten přetváří tak, aby usměrnil nebo posílil jeho erozně-akumulační schopnost a
tím i přetvoření koryta. Z vodohospodářské praxe známe tento princip jako „usměrňovací objekty“
(Macura 1966). Jejich využití bylo spojeno především s postupnou regulací technického charakteru,
zejména  s plavbou.  Objekty  v podobě  výhonů  můžeme  dodnes  najít  na  Labi,  kdy  s louží  ke
koncentraci proudnice a zúžení koryta. 
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Obrázek 1: Konstrukce výhonu -  ukázka technické usměrňovací stavby (Macura 1966)

Obrázek 2: Využití výhonů pro zúžení koryta Labe, ortofoto zdroj mapy.cz

Většina  stavebních  objektů  používaných  při  úpravách  vodních  toků  je  náročná  na  masivnost
provedení konstrukce a je spojena s velkým nebo extrémním objemem zemních prací. Usměrňovací
objekty mají oproti jiným druhům stavebních objektů říčního stavitelství relativně subtilní charakter.
Výhody se projevují při realizaci, i v době funkce. Menší nároky na realizaci vedou, jak k úspoře
investičních nákladů, tak k menší zátěži lokality v době realizace. 

Princip  funkce  přetváření  koryta  pomocí  usměrňovacích  objektů  je  možné  vhodně  využít  pro
podporu  a  usměrnění  renaturace  a  revitalizace.  Výše  zmíněné  výhody  investiční  úspornosti  a
menšího zatížení životního prostředí během realizace odpovídají potřebám a cílům, pro které jsou
revitalizace  nebo  spíše  řízené  renaturace  navrhovány.  Důležitou  otázkou  je,  jaký  charakter
konstrukce  by  měl  být  při  akcích uplatňován.  Většina  objektů  (viz  příklady  výše)  má charakter
technické konstrukce z kameniva, případně betonu (v historii jsou známy i konstrukce z betonových
prefabrikátů například velkoprůměrových trub)  (Macura 1966). Pro podporu renaturací je vhodné
využít  konstrukce přírodního charakteru,  které materiálově odpovídají  lokalitě,  jsou schopny být
přímou součástí  biotopů a budou se přetvářet,  případně rozpadat,  v souladu s vývojem lokality.
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Technické objekty mají  v systémů řešení  samozřejmě také své místo,  zejména v místech nutné
ochrany zástavby  nebo technické infrastruktury. 

Přírodní a biotechnické usměrňovací objekty

Požadavky  na  přírodnost  konstrukce  dobře  splňují  objekty  konstruované  ze  dřeva,  případně
využívající živé dřeviny. Obojí většinou kombinované s různými formami kameniva (zához, pohoz,
rovnanina).   Asi  nejznámějším  typem  konstrukce  s živím  materiálem  jsou  haťoštěrkové  válce,
moderněji  různé  typy  břehových  opevnění  například  (Šlezingr  a  Úradníček  2009).  Tyto  typy
konstrukcí  jsou  zatím  využívány  zejména  k stabilizaci  břehů  a  utlumení  erozně-akumulačního
procesu. Možnosti jejich využití naznačují některé zahraniční projekty viz. obrázek níže.

Obrázek  3:   Ukázka  návrhu  a  řešení  usměrňovacího  objektu  projektu  společnosti  Mc  Bain  na
Chenunda  Creek,  návrh  a  realizace  2006-2008  ,  USA,  konstrukce  je  tvořena  pasem z kamenného
záhozu a vrbovými pruty, které tvoří hydraulickou překážku.

Jako usměrňovacích objektů se postupně začíná využívat objektů z dřevní hmoty. Tato snaha je
spojena s objevy významu a funkce říčního dřeva ve vodních tocích (Matheson et al. 2017), v ČR o
problematice  pojednávána  přehledná  publikace  například  (Máčka  a  Krejčí  2011).  Kdy,  objekty
z dřevní hmoty jsou samy o sobě obohacující strukturou poskytující biotopy, krytové příležitosti pro
živočichy apod., zároveň mohou při správné konstrukci a umístění tvořit usměrňovací objekt. 

Je nutné říci, že využití dřeva pro usměrňovací objekty není v domácí praxi úplnou novinkou, ale
spíš částečně zapomenutou technologií. Ještě kniha Úpravy tokov od Prof. Macury z šedesátých let
uvádí několik typů využití dřeva, mnohdy ve velmi přírodní podobě (Macura 1966).

Obrázek 4: Ukázka historického využití dřevní hmoty jako usměrňovacího objektu (Macura 1966)

V publikaci můžeme najít poměrně ucelenou metodiku využití takových objektů. Účel prezentovaný
v publikaci je samozřejmě dán dobovým požadavkem na regulaci vodních toků, kdy usměrňovací
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stavby  byly  využívány  k fázi  prostorového  omezení  koryta,  na  kterou  většinou  navázala  fáze
technického  opevnění.  Popisované  objekty  a  jejich   principy  fungování  lze  stejně  dobře  využít
k opačnému procesu. Pro návrh lze dokonce velmi dobře využít uvedených projekčních pomůcek,
v podobě vzorců, schémat, nomogramů a podobně. Systém a základní princip využití dobře ilustruje
schéma  z německé  publikace  Entwicklung  naturnaher  Bäche  und  Flüsse:  Massnahmen  zur
Strukturverbesserung. Grundlagen und Beispiele aus der Praxis (Gebler 2005)

Obrázek  5:  Schéma  vývoje  koryta  vodního  toku  při  řízené  renaturaci  pro  vložení  usměrňovacích
objektů z dřevní hmoty. (Gebler 2005).

Experimentální objekty lokalita Bečva – Slavíč

Tento přístup a biotechnické usměrňovací objekty byly využity na lokalitě Bečva – Slavíč, která byla
zařazena jako modelová do výzkumu využití objektů z dřevní hmoty v rámci grantu „Optimalizace
struktur dřevní hmoty pro revitalizace a přírodě blízké úpravy vodních toků“ (TAČR, TA02020817) a
navazujícího  výzkumu.  Objekty  na  lokalitě  jsou  sledovány  a  hodnoceny  z hledisek
geomorfologických,  ekosystémových  parametrů,  naplnění  cílů  v oblasti  protipovodňové  ochrany,
stability a odolnosti samotné konstrukce.. 

Modelová  lokalita  se  nachází  v úseku  33,0  –  33,3  km spojené  Bečvy.  Koryto  bylo  v minulosti
technicky  upraveno,  ale  při  sérii  povodňových  průtoků  v letech  1997  –  2010  došlo  k narušení
stability,  výraznému přetvoření a částečné renaturaci koryta. Přes razantní zlepšení morfologických
i  ekologických  parametrů  nedošlo  k úplné  obnově  charakteristické  biotopové  nabídky,  byly
pozorovány degradační děje a vývoj lokality ohrožoval objekty na přilehlých pozemcích. Pro lokalitu
bylo  navrženo  využití  biotechnických  objektů  napodobujících  akumulace  mrtvé  dřevní  hmoty
fungujících  jako  ochranné  výhony.  Při  návrhu  konstrukce  byly  sledovány  cíle:  ochrana  břehů,
podpora eroze břehů v cílových prostorech, zpomalení hloubkové eroze, tvorba fluviálních útvarů,
přímá tvorba biotopů.

Obrázek 6: Lokalita Slavíč před úpravou (Zroj ortofotomapa ČUZK)
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Obrázek 7: Konstrukce výhonu těsně po zhotovení

Obrázek  8:  Umístění  biotechnických  objektu  z  dřevní  hmoty,   s  vyznačením  předpokládaného
morfologického vývoje

Do  koryta  byly  na  pravý  břeh  umístěny  čtyři  biotechnické  usměrňovací  objekty  napodobující
akumulace dřevní hmoty. Tyto objekty z vodohospodářského hlediska fungují jako výhony (Macura
1966). Jejich funkce je naznačena pomocí os koryta a šipek. Objekty stabilizují břeh v úseku svého
umístění  a  cca ještě  100 –  200 m níže.  Tím dochází  k  ochraně na obrázku patrné  zástavby
(severozápadní roh). Erozní proces postupuje (vyznačeno žlutými šipkami) v úseku nad objekty do
pravého břehu a v úseku podél  objektů  a pod nimi  do levého břehu.  Černě je  vyznačena  osa
proudnice  po  realizaci,  modře  původní  osa  koryta.  Postupným  vývojem  tak  dojde  k zvýšení
menadrovitosti  (vynutí)  koryta,  prodloužení  délky  vodního  toku  a  s tím  spojeným  renaturačním
efektům. 

Pravidla  pro  funkční  konstrukci  objektu,  jak  z hlediska  potřeb  ekologické  tak  vodohospodářské
funkce (například bezpečnosti objektu),  jsou samostatnou rozsáhlou kapitolou přesahující rozsah
příspěvku.  Lokalita  je  v současné  době  stále  ještě  zkoumána  a  vyhodnocována.  Část  dílčích
výsledků z hlediska biologického hodnocení na modelové skupině bentosu bylo publikováno v rámci
příspěvku na konferenci Říční krajina 2015. 
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Závěr

Při úsilí o zlepšení ekologického stavu vodního toku je možné využít principu řízených renaturací.
Ty  kombinují samovolný říční proces s jeho podporou a usměrněním pomocí relativně nenáročných
objektů.  Tyto  objekty  mají  v podstatě  obdobnou  funkci  jako  ve  vodním  hospodářství  známé
„usměrňovací objekty“. Pro jejich konstrukci lze vhodně použít přírodní materiály včetně mrtvého
dřeva  nebo  živých  rostlin.  Objekty  tak  mají  charakter  biotechnických  opatření  schopných  se
dlouhodobě vyvíjet v souladu s přeměnou a zpřírodněním lokality. 
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PERLY ŠUMAVY 
oligotrofní podhorské řeky jako příklad referenčních toků

Jan Švanyga1 a Ondřej P. Simon 2,3

1  Jan Švanyga, Mírová 627/17, 696 01 Rohatec
2  Faculty  of  Environmental  Sciences,  Czech University  of  Life  Sciences Prague,  Kamýcká 129,  Praha  –
Suchdol, 165 00, Czech Republic.
3  T. G. Masaryk Water Research Institute, Podbabská 30, 16000, Prague 6, Czech Republic

Abstrakt

Jen na málo místech České republiky se podařilo  zachovat  říční  nivu v natolik  přírodě blízkém
stavu,  aby  umožnila  přežívání  tak  na  čistotu  vody  náročného  živočišného  druhu,  jakým  je
perlorodka  říční  (Margaritifera  margaritifera  L.).  Řeč je  o  oligotrofních  (živinami  velmi  chudých)
podhorských řekách v oblasti Šumavy a Novohradských hor. Tady se zejména díky historickému
osídlení a způsobu využívání krajiny vytvořily podmínky vhodné pro rozšíření vodních mlžů až na
samý okraj jejich výškového areálu. Spolu se ztrátou původních lokalit v nižších polohách vlivem
znečištění  se  tak  vytvořilo  jakési  refugium,  které  dnes  hostí  zbytkové  populace  celosvětově
chráněného druhu.

Blanice, Teplá Vltava a Malše jsou skutečnými perlami podhorské krajiny jižních Čech, ve kterých
můžeme stále nalézat stovky až tisíce perlorodek. Člověkem jen minimálně ovlivněný morfologický
stav toků s funkčním napojením na okolní nivu je příkladem dobře fungujícího ekosystému. I přes to
se i zde najde řada problémů, se kterými se ochrana přírody a perlorodka samotná dlouhodobě
potýká.  V posledních dekádách se na většině míst  v chráněných územích podařilo  zvrátit  trend
narůstající plošné eutrofizace, i přes to, ale zůstává několik bodových zdrojů znečištění. Velkým
problémem je přirozená sukcese prostředí s rozšiřujícím se smrkovým lesem vedoucí k ochlazení
toků a distrofizaci. Také antropogenně podmíněné erozní procesy v povodích, které jsou zdrojem
nežádoucích jemnozrnných splavenin se daří zatím vyřešit jen v některých případech. Celá řada
pozemků je pak stále systematicky uměle odvodňována. V Teplé Vltavě se jako velký problém jeví
např.  struktura  rybího  společenstva  s  nízkým podílem hostitelských  ryb  pro  parazitární  larvální
stádia perlorodek. V oblasti Vltavského luhu je celá řada přítoků, které byly v minulosti nevhodně
technicky upraveny a je třeba přistoupit k jejich revitalizaci. Řada z nich už tímto procesem úspěšně
prošla. Významnou úlohu hraje při managementu a ochraně oligotrofních povodí výzkumná činnost
a s ohledem na polohu území také aktivity na mezinárodní úrovni.

Jako  zásadní  se  při  tom  jeví  kvalitní  dobrá  a  dlouhodobá  spolupráce  s  klíčovými  partnery
(stakeholdery)  v  povodí.  Zemědělci,  lesníci,  myslivci,  rybáři,  správci  komunikací,  provozovatelé
turistických zařízení a místní samosprávy společně se správou ochrany přírody spoluvytváří obraz
krajiny,  jejíž  stav  se  pak  odráží  v  kvalitě  a  životaschopnosti  biologických  společenstev
reprezentovaných perlorodkou říční jako deštníkovým druhem. 

Prezentace přednášky k nahlédnutí zde.
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	Kde (na jižní Moravě) hnízdí ledňáček a břehule a co to vypovídá o tocích?
	Where (in South Moravia) do the Common Kingfisher and the Sand Martin breed and what does it report on rivers?
	Gašpar Čamlík, Zbyněk Janoška, Kryštof Horák
	Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Lidická 971/25, 602 00 Brno, jmpcso@seznam.cz
	Abstract
	In 2018 season, we focused on mapping the target species and watercourses in South Moravia, primarily the major and more significant streams. 344 km of watercourses (Dyje, Morava, Jihlava, Svratka and Svitava) were floated, minor watercourses were waded or surveyed from its banks – this way other 214 km of watercourses were mapped (Kyjovka, Hruškovice, Bobrava, Olšava, Stará Svratka, Svitava, Trkmanka, Litava, Velička etc.).
	Altogether 129 territories of the Common Kingfisher (Alcedo atthis) were detected – 111 confirmed breedings and 18 probable breedings (territories without detecting the burrow), 1260 pairs of the Sand Martin (Riparia ripara) were detected in 17 colonies, 5 families of the Common Merganser (Mergus merganser) together with 43 youngs were observed, the Little Ringed Plover (Charadrius dubius) was confirmed in 21 localities, the Green Sandpiper (Tringa ochropus) in 14 localities and the Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) only in 1 locality; the White-throated dipper (Cinclus cinclus) was confirmed in 19 localities.
	Statistically significant concentrations of target species are found on natural parts of watercourses. At these locations, the density of the species studied is 4-8 times higher than outside of them.
	Key words:
	Waterfowl, rivers, natural watercourses
	Abstrakt
	V sezóně 2018 jsme se zaměřili na mapování cílových druhů a vodních toků na jižní Moravě, především pak na toky větší a významnější. Bylo splaveno 344 km vodních toků (Dyje, Morava, Jihlava, Svratka a Svitava), menší vodní toky byly mapovány ze břehu nebo broděním, bylo tak zmapováno dalších 214 km vodních toků (Kyjovka, Hruškovice, Bobrava, Olšava, Stará Svratka, Svitava, Trkmanka, Litava, Velička a další).
	Bylo zjištěno 129 teritorií ledňáčka říčního (Alcedo atthis), 111 prokázaných hnízdění a 18 pravděpodobných hnízdění (teritorií bez dohledaní nory), bylo zjištěno 1260 párů břehule říční (Riparia ripara) v 17 koloniích, bylo pozorováno 5 rodin morčáků velkých (Mergus merganser) s dohromady 43 mláďaty, kulík říční (Charadrius dubius) byl zjištěn na 21 lokalitách, vodouš kropenatý (Tringa ochropus) byl zjištěn na 14 lokalitách a pisík obecný (Actitis hypoleucos) pouze na 1 lokalitě, skorec vodní (Cinclus cinclus) na 19 lokalitách.
	Statisticky významné koncentrace cílových druhů se nacházejí na přírodních úsecích toků. V těchto místech je 4-8 x vyšší hustota sledovaných druhů než mimo ně.
	Materiál a metody
	Mapování bylo zaměřeno a cíleno na větší toky na území Jihomoravského kraje a okresu Uherské Hradiště. Kromě zmapování ledňáčka říčního, morčáka velkého a břehule říční si kladlo za cíl vymapovat hodnotné úseky těchto toků. Větší vodní toky s perspektivou výskytu morčáka velkého a břehule říční byly splavovány pomocí kánoe v termínu 20.5.-20.6. Menší vodní toky s potenciálním výskytem ledňáčka byly procházeny. Významné koncentrace cílových druhů na toku byly určeny metodou KDE+.
	Obr. 1. Rozmístění monitorovacích úseků.
	Pomůcky:
	Silná baterka
	Dalekohled
	Tablet
	Fotoaparát
	Další kapitoly:
	Výsledky
	V sezóně 2018 bylo celkově zmapováno 556 km vodních toků na jižní Moravě. Bylo splaveno 344 km vodních toků (Dyje, Morava, Jihlava, Svratka a Svitava), menší vodní toky byly mapovány ze břehu nebo broděním, bylo tak zmapováno dalších 214 km vodních toků (Kyjovka, Hruškovice, Bobrava, Olšava, Stará Svratka, Svitava, Trkmanka, Litava, Velička a další).
	Pro účely vyhodnocení referenčních částí toků byly vybrány cílové druhy:
	1) ledňáček říční (Alcedo atthis)
	Prokázané hnízdění bylo zjištěno v 111 případech, z toho byla v 106 případech byla nalezena aktivní nora a v 5 případech byla pozorována čerstvě vyvedena mláďata, ale nebyla nalezena nora. V dalších 18 případech byla zjištěna pravděpodobná hnízdění, čili teritoria bez dohledané nory, kdy se ledňáčci chovali teritoriálně, byli pozorováni opakovaně, nebo měli hnízdní chování. Jednotlivá pozorování ledňáčků do analýz nebyla zahrnuta.
	
	Obr. 2. Výsledky monitoringu – ledňáček říční (Alcedo atthis)
	2) břehule říční (Riparia riparia)Celkem bylo zjištěno 1260 párů, v 17 koloniích: Morava 15 kolonií (1214 p.), Kyjovka 1 kolonie (22 p.), Jihlava 1 kolonie (24 p.).
	Obr. 3. Výsledky monitoringu – břehule říční (Riparia riparia)
	3) morčák velký (Mergus merganser)
	Bylo zjištěno 5 rodin a celkově 43 mláďat. Na řece Jihlavě 3 rodiny, na ř. Veličce 1 rodina a na ř. Dyji 1 rodina.
	
	Obr. 4. Výsledky monitoringu – morčák velký (Mergus merganser)
	4) kulík říční (Charadrius dubius)
	Prokázané hnízdění (nález hnízda, nebo pozorování rodinky) bylo zaznamenáno ve dvou případech, pravděpodobné hnízdění (pozorování páru, varování v blízkosti hnízda, pozorování toku apod.) v 9 případech, výskyt (možné hnízdění) byl registrován v 10 případech. Všechna pozorování jsou situována na spodním toku řeky Moravy a Dyje, nejpočetněji se nacházela na neupravené části toku řeky Moravy mezi Strážnicí a Rohatcem, ojedinělý výskyt byl zjištěn na Moravě pod Hodonínem a početněji se kulíci vyskytovali v oblasti Soutoku Moravy a Dyje.
	5) vodouš kropenatý (Tringa ochropus)Hnízdní chování bylo registrováno v 5 případech, výskyt byl zaznamenán v 9 případech.
	Obr. 5. Výsledky monitoringu – vodouš kropenatý (Tringa ochropus).
	6) pisík obecný (Actitis hypoleucos)
	Pouze 1 pozorování!
	7) skorec vodní (Cinclus cinclus)
	Prokázané hnízdění (nález aktivního hnízda, nebo pozorování mláďat) bylo zjištěno ve 14 případech, možné hnízdění (výskyt) bylo zjištěno v 5 případech. Výskyt skorce byl zjištěn na Dyji v NP Podyjí, na Jihlavě nad Dolními Kounicemi, na Svratce nad Tišnovem a na Svitavě u Blanska.
	Pro cílové druhy byly analyzovány hustoty na jednotlivých řekách. Určeny byly shluky pozorování se statisticky významnými koncentracemi cílových druhů. Tímto způsobem byly analyzovány větší řeky: Dyje, Jihlava, Svratka a Morava. Významné koncentrace cílových druhů se nacházejí na přírodních nebo renaturalizovaných úsecích toků (viz obr. 6). V těchto místech je 4-8 x vyšší hustota sledovaných druhů než mimo ně.
	Například u řeky Moravy připadá na cca 30 % délky toku 70 % všech pozorování, v případě Dyje je na 10 % délky třetina všech pozorování, u Jihlavy je vzhledem k většímu podílu přírodních a renaturalizovaných částí nejmenší podíl - na 5 % délky 15 % pozorování. Výsledky lze interpretovat tak, že čím větší podíl pozorování je ve shlucích, tím více jsou na daném toku rozdíly mezi úseky s významnými koncentracemi a úseky s malými koncentracemi. Typicky na Moravě jsou skoro všechna pozorování v nezregulované části mezi Strážnicí a Rohatcem nebo v oblasti Soutoku Moravy a Dyje. Podobně na Svratce je 36 % pozorování v těch dvou neregulovaných úsecích, které tvoří jen 7 % délky toku. Naopak u Jihlavy jsou tyto shluky jen malé (5 % délky) a je v nich poměrně málo pozorování (15 %), což ukazuje, že většina pozorování je rozptýlena po celém jejím toku.
	
	Obr. 6. Výsledky monitoringu – úseky s významnými koncentracemi cílových druhů.
	Diskuse
	V kontrastu s významem přírodních a renaturalizovaných úseků vodních toků jsme jen v roce 2018 zaznamenali 25 případů plánovaných nebo realizovaných rekultivací vodních toků na cca 48 km. Tento stav je v kontextu nových poznatků a klimatické situace v ČR alarmující.
	Závěr
	Významné koncentrace cílových druhů se nacházejí na přírodních úsecích toků.
	V těchto místech je 4-8 x vyšší hustota sledovaných druhů než mimo ně.
	Splavování vodních toků za účelem monitoringu ptactva se ukázalo jako velmi efektivní metoda.
	Mohou výsledky posloužit k ochraně těchto úseků?
	Poděkování
	Poděkovat bychom chtěli především mapovatelům, jmenovitě to jsou: Petr Berka, Gašpar Čamlík, Kryštof Horák, Vladimír Mikule, Marek Palička, Lukáš Řezáč, Leoš Řičánek, Vlasta Škorpíková, Jaroslav Zaňát
	
	Vltava v Praze – projekt ke stanovení a optimalizaci antropogenních tlaků
	Josef K. Fuksa, Lenka Matoušová
	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, Praha 6, 160 00
	V letech 2017-18 jsme podrobně sledovali změny jakosti vody ve Vltavě během průtoku intravilánem Prahy v úseku Braník – Sedlec (pod odtokem z ÚČOV). Průtok Vltavy Prahou je významně regulován řízením průtoku nádržemi Vltavské kaskády, ve sledovaném období neklesl pod 30% dlouhodobého průměru.
	Přítoky z potoků (Botič, Rokytka a další) činily sumárně pod 2% průtoku v řece. Vzhledem k absenci významných srážkových příhod jsme nezaznamenali významný přísun odlehčených odpadních vod do řeky.
	Pracovní závěr: Pokud nedochází k nárazovým srážkám a přímému přísunu znečištění z kanalizačních oddělovačů (a přítoků), jsou změny jakosti vody ve Vltavě během průtoku Prahou nepatrné. Vyústění odpadních vod z ÚČOV pod Prahou mírně zvyšuje koncentrace dusíku a fosforu, bakterií a některých farmak.
	Práce jsou součástí projektu Voda pro Prahu (OP Praha – póly růstu ČR), spolufinancovaném Evropskou Unií.
	Prezentace přednášky k nahlédnutí zde.
	Revitalizační opatření v k. ú. Lhotka u Žďáru po 10 letech
	Restoration measures in cadastral area Lhotka near Žďár after 10 years
	Petra Havlíková
	Husova 847/9, Žďár nad Sázavou, petra.judova@email.cz
	Abstract
	The aim of the contribution is to introduce restoration measures, which were done in cadastral area Lhotka near Žďár nad Sázavou in the year 2008 and to evaluate their state after 10 years after restoration. On the lots of private stakeholder, there were made two ponds, five big pools, small stream between them and antierosive balk. The measures brought many positives in the landscape. The retention capacity of the area increased significantly. The newly accumulated water volume is 23 657 m3, the surface water supply ground water reserves. The drained lots were restored. The diversity of the landscape increased. In the water bodies and especially in their ecotones, there found many species their living space and space for reproduction. The water in the landscape positively influenced the microclimate. On the other hand, there are some problems with water transparency due the fish stocking. The wet areas overgrow with woody plants (primarily alders). The huntsmen feed semiwild ducks in the litoral zones of ponds. The follow-up maintenance of the area is time-consuming and expensive for the private owner.
	Key words: restoration, pool, pond, positives, negatives
	Úvod
	Krajina Žďárských vrchů stejně jako celé Českomoravské vrchoviny byla v minulosti tvořena harmonickou mozaikou lesů, polí, luk a rybníků. Po staletí byla přetvářena člověkem. Původně převážně lesnaté území bylo kolonizováno až ve středověku ve 13. století. Struktura krajiny se začala postupně měnit. Na místě lesů byly zakládány pole, louky a pastviny. Již v této době vznikaly i první rybníky. Rozkvět rybníkářství však na Žďársku nastal až na přelomu 15. a 16. století v souvislosti s rozvojem hamrů na zpracování železné rudy. Poté v období husitských válek a třicetileté války došlo k pustošení a zanikání rybníků. V roce 1794 Josef II. zrušil Žďárský klášter a opět došlo ke snížení počtu rybníků. V roce 1833 pak František Josef Ditrichstein nařizuje vysoušení rybníků z důvodu jejich nerentabilnosti. Poté na krátkou dobu počet rybníků v krajině opět vzrůstá až do období komunismu a meliorací v 60. a 70. letech 20. století. V posledních 10 letech nastává další boom obnovy a výstavby rybníků v souvislosti s dotacemi Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ČR.
	Cílem příspěvku je zhodnotit efekt revitalizace provedené v katastrálním území Lhotka u Žďáru na ploše přibližně 5 ha.
	Revitalizační záměr
	Podobným vývojem, jako byl nastíněn v úvodu, prošlo i území v k. ú. Lhotka u Žďáru, jehož revitalizace zde bude představena. V roce 2008 byly v tomto území obnoveny dva rybníky a na jejich meliorovaném přítoku bylo vybudováno pět tůní a vysázena protierozní mez.
	
	Obr. 1: Plán revitalizace v k. ú. Lhotka u Žďáru
	První záznam o rybnících v tomto území (konkrétně rybníky Nový a Dejmal) byl nalezen na mapě 3. vojenského mapování a v nejstarší katastrální mapě, kde jsou uvedeny i jejich názvy (Dvořáková 2003). Nacházely se v nivě potoka Staviště, pravostranného přítoku řeky Sázavy, a byly průtočné. Rybník Nový byl v roce 1897 přeměněn na louku. V roce 1926 byl opět obnoven a definitivně zanikl dle záznamu 27. 8. 1965. V terénu zůstaly patrné zbytky tělesa hráze. Ve stejné době zanikl i rybník Dejmal (Dvořáková 2003). Potok Staviště byl regulován a jeho drobný přítok, na kterém se nacházel rybník Dejmal, byl zatrubněn a celé okolní území bylo meliorováno. Meliorační systém pravděpodobně nebyl udržován, došlo k jeho zanesení a v důsledku toho začala voda vyvěrat na povrch, což znesnadňovalo zemědělské obhospodařování pozemků. V levé části území se začal vytvářet mokřad s porosty rákosu obecného. V roce 2006 se začalo uvažovat o obnově rybníků a revitalizaci. Od podzimu 2008 do jara 2009 proběhla realizace projektu (Obr. 1).
	Byl obnoven rybník Nový, který má rozlohu 1,48 ha. Na meliorovaném přítoku vznikl mělký rybník R2 s rozsáhlým litorálním pásmem o rozloze 0,43 ha. Na místě bývalého rybníka Dejmal byla vybudována tůň T5. Na vedlejším meliorovaném přítoku byly vybudovány 4 tůně T1 – T4. Celková plocha tůní dosahuje 0,44 ha. Tok mezi tůněmi byl otevřen v délce 328 m, je tvořen mělkým korytem. Nad revitalizací byla vysazena protierozní mez o délce 330 m, která zabraňuje splachu z okolní orné půdy (Nečas 2006).
	Projekt byl realizován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6- Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory - 6.4 – optimalizace vodního režimu krajiny.
	Přínosy revitalizace
	Revitalizací došlo k vytvoření nových biotopů na druhově chudé kulturní louce a k rozčlenění krajiny na menší celky. Byly obnoveny nevhodně meliorované pozemky. V rybnících a tůních je nově zadrženo 23 657 m3. Retenční prostor přispívá k zachycení srážek spadlých v území. Vodní plochy mají příznivý vliv na místní klima. Zvyšují vlhkost vzduchu a snižují amplitudu teplot mezi dnem a nocí. Po dokončení revitalizace byla cíleně přeznačena turistická značka, která prochází mezi obnovenými rybníky. Toto opatření tedy plní i funkci rekreační a estetickou.
	Rybníky a tůně byly ihned po vytvoření osídleny velkým množstvím rostlin a živočichů. Staly se ohniskem druhové diverzity pro okolní krajinu. Organismy zde nachází životní prostor, prostor pro rozmnožování a dorůstání nebo pro občasnou zastávku (napajedlo pro zvěř).
	Po 10 letech od revitalizace se v litorálu Nového rybníka nachází biotop M1.7 – Vegetace vysokých ostřic, kde dominují bahničky, sítiny a chrastice. Ve vodní ploše se vyvinul biotop V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. K významnějším nalezeným druhům rostlin patří: pryskyřník plamének, rdesno obojživelné, máta vodní, karbinec evropský, bublinatka jižní, sítina cibulkatá, sítina článkovaná, rdest vzplývavý, zevar vzpřímený, přeslička poříční, mochna bahenní, ostřice zobánkatá, kalužník šruchový. Z živočichů byly ve vodě pozorovány uchatka nadmutá, uchatka toulavá, larvy vážek, larvy jepic, atd. Na rybníce byla často pozorována volavka popelavá, zalétá sem čáp černý (Doležalová, nepublikováno).
	V litorálu rybníka R2, který je velmi mělký, se nachází biotop M1.7 – Vegetace vysokých ostřic a biotop M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod s dominancí orobince, bahniček a sítin. Ve vodní ploše se vyvinul biotop V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. K významnějším nalezeným druhům rostlin patří: lakušník vodní, skleněnka sp., bahnička mokřadní, karbinec evropský, řeřišnice luční, ostřice prodloužená, ostřice kulkonosná, sítina rozkladitá, sítina cibulkatá, sítina článkovaná, chrastice rákosovitá, pryskyřník plamének, svízel bahenní, máta vodní, rdesno obojživelné, vrbina obecná, pcháč bahenní, orobinec širolistý, okřehek menší, dvouzubec sp. a kalužník šruchový. Z živočichů byli pozorováni skokan krátkonohý, ropucha obecná a pulci hnědých skokanů. Ve vodě se vyskytovaly larvy vážek a chrostíků, potápník vroubený, uchatka nadmutá, atd. (Doležalová, nepublikováno).
	Ve všech tůních se v litorálních porostech vyskytuje biotop M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod. Vodní plocha je osídlena vegetací parožnatek (biotop V5) s dominancí skleněnky sp. Ve všech tůních byli přítomni malí líni. Z významnějších druhů se zde vyskytují skleněnka sp., bahnička vejčitá, bahnička mokřadní, karbinec evropský, čistec, sítina klubkatá, žabník jitrocelový, zblochan vzplývavý, atd. Tůně jsou místem rozmnožování skokana krátkonohého. Byl zde nalezen rak říční. V okolních rákosinách se vyskytuje chřástal polní (Doležalová, nepublikováno).
	Problémy revitalizace
	Po deseti letech od revitalizace se objevily i problémy, které musí vlastník řešit. Kvůli extenzivnímu rybničnímu hospodaření je ve dvou obnovených rybnících nízká průhlednost vody. Podle nízkých hodnot alkality je rybniční voda chudá na živiny, důsledkem toho se nevyvíjí optimální množství zooplanktonu, ryby ryjí ve dně a způsobují anorganický zákal. Řešením je najít takové množství a druhové složení rybí obsádky, která nebude na ekosystém působit takový tlak.
	Druhým problémem je místní myslivecké sdružení, které přikrmuje kachny v litorálních částech rybníků do krmítek a do budek. Kachny svým trusem eutrofizují okolní plochy.
	Problémům se nevyhnou ani technické objekty Nového rybníka. Z důvodu výskytu střevle potoční v potoce Staviště byly na napouštěcím zařízení, výpusti a bezpečnostním přelivu instalovány jemné česle, které zamezují unikání dravých ryb z rybníka do toku. Tyto česle se velmi rychle zanáší a je třeba je neustále čistit a udržovat v provozu. Při přívalových srážkách po ucpání česlí hrozí přelití hráze.
	Posledním problémem je zarůstání litorálních částí rybníků a plochy okolo vybudovaných tůní náletem olší. Vyřezávání náletových dřevin je velmi finančně a časově náročné. Je však velmi důležité, protože pokud by plocha zarostla náletem, došlo by k rapidnímu snížení druhové diverzity v území. Po dobu udržitelnosti projektu provádí tyto managementové zásahy vlastník na vlastní náklady. Po skončení udržitelnosti projektu by byla pro vlastníky motivujícím nástrojem možnost získat peníze z vhodného dotačního programu.
	Závěr
	Revitalizační opatření v k. ú. Lhotka u Žďáru sestávající z obnovy dvou rybníků, vybudování pěti tůní, otevření meliorovaného toku a protierozních opatření přineslo do krajiny mnoho pozitivních změn. Nese s sebou i některá negativa, která jsou řešitelná. Důležité je o problémech diskutovat a hledat vhodná řešení. Jako motivace pro vlastníky takovýchto revitalizací pro následnou údržbu revitalizovaných ploch by byl vhodný dotační titul na management těchto mnohdy rozsáhlých území.
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	Několik poznámek k  hrdinnému boji se suchem a povodněmi
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	AOPK ČR; RP Střední Čechy
	Jako zásadní prostředek k řešení sucha i povodní je dnes s oblibou nabízena výstavba malých vodních nádrží. Jde o jedno z mála vodohospodářských opatření, reálně uskutečnitelných v horizontu volebního období a pozitivně přijímaných většinovou veřejností (vycházející zejména z asociace „rybník = chov ryb = přínos). Přitom v reálném věcném hodnocení malé vodní nádrže nelze přeceňovat ani v jednom z pohledů. Z hlediska povodňové retence nabízí většina MVN, jaké lze dnes stavět, menší hloubku retenčního prostoru, než prostá nivní louka, jaká ležela v daném místě před výstavbou nádrže. Přirozeně zaplavitelná louka při tom nabízí svoji povodňovou retenční kapacitu zadarmo a bez technicko-bezpečnostního rizika poškození hráze.) Z hlediska akumulace představuje MVN pasívní zásobu vody v povodí, režim nadlepšovacího vypouštění je v rozporu zejména se zájmem na chovu ryb. Při navrhování nedlepšovacího vypouštění se často opomíjejí otázky kvality vody a bioty v nádrži. (Opatřením první volby pro zlepšení podmínek přežívání bioty vodního toku za sucha by měla být revitalizace – technicky upraveného - koryta. Problém nedostatku průtoku pro ředění vypouštených odpadních vod by třeba mohl být řešen intenzifikací čištění.) Malé vodní nádrže mohou být snadno navrhovány jako zdroje vody pro závlahy nebo na podporu nějakých jiných odběrů vody, ale pokud není realizována činná poptávka po odběru (včetně toho, že někdo bude za odebíranou vodu platit), půjde jenom o deklaraci jakési výhledové možnosti.
	Revitalizace nebo renaturace koryt upravených vodních toků samy o sobě nevyřeší anik sucho, ani povodně, ale v obou pohledech mohou být nezanedbatelným příspěvkem. Sucho – zmírnění zbytečného odvodňování nivy vlivem nadměrně zahloubených koryt. Povodně – pomalejší průběh povodňových průtoků, podpora tlimivého nivního rozlivu.
	Jistěže z hlediska akumulace vody v krajině zásadní položku představuje zadržování v porézních půdách a zeminách v ploše povodí. To je podstatným způsobem poškozováno zastavováním ploch a vlivem zemědělského hospodaření. Ztráty tohoto zadržování nelze v úhrnu kompenzovat bodovými opatřeními například typu výstavby nádrží. Tvrdit, že všechno vyřeší nádrže, zatímco opatření jiných typů, zejména opatření k rehabilitaci ploch v krajině, jsou neúčelná, je z věcného hlediska chybné a z hlediska vodohospodářské politiky nezodpovědné.
	Ekologický stav horských a podhorských vodních toků a jeho zlepšování
	Vlastimil Karlík a Zdeněk Poštulka
	Koalice pro řeky, Chlumova 17, 130 00 Praha 3
	Abstrakt
	I horské a podhorské vodní toky, přestože nejsou pod tak silným antropogenním tlakem jako toky nížinné, nebývají vždy v ČR v dobrém ekologickém stavu. Dokonce i toky evidované jako neupravené, u nichž bychom očekávali, že jejich stav bude blízký přírodním vodním tokům, trpí důsledky nevhodného hospodaření a objevuje se u nich i nežádoucí morfologický vývoj – nevratná hloubková eroze. Spolu s působením dalších negativních faktorů je takto retenční kapacita lesních povodí omezena, při extrémních srážkách (jejichž výskyt je v důsledku klimatické změny stále častější) pak dochází k bleskovým povodním. Existují však přírodě blízka opatření, kterými je možné retenci zvýšit a ekologický stav horských a podhorských vodních toků zlepšit.
	Trocha filozofie na úvod, základní pojmy
	V běžném povědomí je řeka „vodou, která teče v korytě“. Skutečnost je ovšem mnohem složitější a zajímavější. Mnohem lépe ji vyskytuje koncept říční krajiny, která je funkčním celkem, jehož jednotlivé části – prameniště, niva, vodní tok, podzemní část nivy a hyporeál (podříční voda) – jsou propojeny četnými a úzkými vazbami [1]. Zůstaneme-li však v tomto příspěvku v mezích vžité terminologie, mějme přitom alespoň na mysli to, že chování a vlastnosti vodního toku můžeme pochopit jen v souvislosti se stavem krajiny v jeho okolí, a do jisté míry i v celém povodí. Některé vlivy pak dokonce i hranice povodí překračují (atmosférický transport znečišťujících látek, vývoj klimatického systému apod.).
	Dalšími důležitými příbuznými (a v diskusi občas zaměňovanými) pojmy používanými v praxi jsou dobrý (ekologický) stav vodního útvaru, přirozené koryto vodního toku, přírodní a neupravený tok. To rozhodně nejsou synonyma.
	Pojem ekologický stav vešel do povědomí zejména po přijetí Rámcové směrnici o vodní politice EU [2]. Ta definuje pojem stav povrchových vod, který má dvě základní složky – ekologický a chemický stav, celkový stav vodního útvaru je dán tím horším z obou stavů. Ekologický i chemický stav jsou určeny řadou indikátorů, nicméně podstatné je, že hodnota těchto indikátorů je odvozena od hodnot typických pro přírodní, člověkem neovlivněné vodní útvary. Soubor indikátorů ekologického stavu přitom hodnotí biologické, hydromorfologické a chemické vlastnosti, které mají přímý vliv na složení bioty. Z hlediska retence vody v krajině pak zásadní význam mají parametry hydromorfologické, proto se jim budeme věnovat nejvíce.
	Přírodní, člověkem neovlivněné vodní útvary v České republice prakticky neexistují – najdeme zde nanejvýš krátké přírodní úseky horních toků zejména v horských pramenných oblastech.
	Pojem přirozené koryto vodního toku je definován ve vodním zákoně [3], hlava VI, §44 (2) takto: „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 profil.“
	Pojem neupravený vodní tok není definován právními předpisy, v praxi je používán většinou pro vodní toky, na kterých nebyla provedena technická úprava, a jehož morfologie se může vyvíjet. Tento vývoj ovšem ne vždycky můžeme považovat za přirozený, neboť může být vyvolán lidským zásahem (např. technickou úpravou nebo příčným objektem výše po toku). Někdy tedy je nutný zásah (revitalizační akce), abychom u neupraveného toku iniciovali vývoj směrem k přirozenému korytu (více se tímto problémem budeme zabývat u tématu hloubkové eroze).
	Neupravený vodní tok či tok s přirozeným korytem také nemusí být automaticky v dobrém ekologickém stavu, ten ovlivňuje celá řada dalších faktorů, vyplývajících např. z hospodaření v nivě a z přítomnosti či absence významných bodových zdrojů znečištění. Dá se však obecně říci, že vodní toky s přirozenými koryty budou přinejmenším lépe splňovat hydromorfologické indikátory dobrého ekologického stavu. U neupravených vodních toků pak bude záležet na tom, jakým směrem se jejich morfologický vývoj ubírá a jakými faktory je způsoben.
	Posledním termínem, kterému bychom se v této podkapitolce chtěli krátce věnovat, je horský a podhorský vodní tok. Existovala řada pokusů definovat horské a podhorské vodní toky na základě sklonu a tvaru terénu, množství a zrnitosti unášených sedimentů apod. Nakonec ale asi můžeme zůstat u jednoduché představy, je horské a podhorské vodní toky jsou prostě toky v horských a podhorských oblastech, budeme-li mít na paměti, že podobné typy vodních toků se mohou vyskytovat i v nižších nadmořských výškách.
	Obecné porovnání hydromorfologie přirozených a upravených vodních toků
	Tvarová pestrost koryt přirozených vodních toků je obrovská. Přesto však můžeme najít některé obecné rysy, kterými se přirozené vodní toky zásadně liší od upravených. Stručně si je připomeňme.
	a) Koryta přirozených vodních toků bývají obecně širší a mělčí než koryta upravených vodních toků. Přirozené vodní toky většinou vybřežují nejméně jednou ročně.
	b) Koryta upravených vodních toků jsou stabilizovaná, koryta přirozených vodních toků se vyvíjejí.
	c) Rozmanitost tychlosti proudění, pódélná i příčná tvarová pestrost koryt přirozených toků je výrazně vyšší než u upravených. U přirozených vodních toků se střídají peřeje a tišiny, toky mají výrazně vyšší délku a tedy i menší sklon v důsledku meandrování a větvení koryt.
	Přes velký pokrok toho o hydromorfologickém vývoji vodních toků, jeho příčinách a ovlivňujících faktorech, stále ještě víme příliš málo, než abychom jej dokázali zcela spolehlivě předvídat. Obecně přijímaná hypotéza říká, že vodní tok se vyvíjí tak, aby směřoval k dynamické rovnováze mezi kinetickou energií proudící vody a množstvím a charakterem unášených splavenin. Tam, kde převládá kinetická energie, převládá eroze, tam kde je rovnováha vychýlena ve prospěch unášených sedimentů, převládá agradace. Faktorů, které ovlivňují tento vývoj, je velké množství – zásadní jsou sklon terénu, množství a charakter transportovaných sedimentů z vyšších úseků vodního toku a přítoků, materiál dna, břehů a podloží, klima, vegetace apod.). Při významnější změně těchto faktorů, ať už přirozeným procesem nebo v důsledku vlivu lidské činnosti, může dojít ke změně charakteru hydromorfologického vývoje, případně k jeho urychlení.
	Hlavní zásady a přístupy k renaturaci a revitalizaci vodních toků
	Renaturací nazýváme proces samovolné obnovy přirozeného charakteru koryta v důsledku narušení či zániku technické úpravy. Revitalizace jsou naproti tomu opatření záměrně prováděná člověkem k cílem upravit silně změněná koryta do stavu blízkého přirozenému.
	Ve skutečnosti není mezi těmito dvěma procesy ostrá hranice. Existuje spíše široké spektrum nápravných opatření, od zcela bezzásahové renaturace, přes její aktivní podporu nebo iniciaci, využití renaturačních procesů v návrhu revitalizačních opatření, až po technickou, investiční revitalizaci. [8]. V praxi bychom se při revitalizacích z hlediska jejich efektu i úspornosti měli snažit maximálně využít renaturační procesy. Důvodem, proč nelze vodní tok v mnoha případech jen ponechat samovolné renaturaci, jsou v podstatě především limity dané využíváním vodního toku a nivy. Pokud by přirozený hydromorfologický vývoj zasáhl do práv vlastníků a uživatelů pozemků, musíme zasáhnout. Navíc. jak bylo demonstrováno výše, korytotvorné procesy, zejména pokud jsou iniciovány lidskými aktivitami, mohou mít negativní důsledky i přímo na ekologický stav vodního toku a jeho nivy.
	V případě revitalizací je nesamozřejmá otázka vlastního cíle opatření, a tedy zadání revitalizační úlohy. Ano, je to obnovení přirozeného koryta, ale co to přesně znamená? Nemůže to být jen obnovení stavu z minulosti (a jaké? 50 let, 150 let? 1 000 let), neboť faktory ovlivňující hydromorfologický vývoj koryta se od „referenční“ doby změnily a budou se dále vyvíjet. A protože neznáme všechny vazby a faktury ovlivňující přirozený vývoj koryta, není jednoduché konstruovat, jak by přirozený stav koryta měl vypadat dnes nebo v budoucnu. I to je důvod, proč nechat při revitalizacích prostor přírodě, aby si revitalizované koryta mohla nadále upravovat sama, samozřejmě při respektování výše uvedených limitů.
	Typů a technik revitalizačních opatření je mnoho a jsou stejně pestré jako je pestrý přirozený vodní tok. Návrh revitalizačních opatření je interdisciplinární úloha, která zahrnuje poznatky hydrauliky, projektování staveb, hydrobiologie, krajinné ekologie, geomorfologie a dalších oborů (ekologie lesa, zoologie, botanika Vzhledem k rychlosti, jakou se u revitalizovaných vodních toků obnovuje biota, je to však zároveň obor fascinující a poskytující v případě úspěchu obrovské uspokojení.
	Charakteristika povodí a hlavní morfologické typy horských a podhorských vodních toků
	Vývoj a charakteristika přirozených horských vodních toků v horských oblastech je ovlivňována především dvěma faktory – vysokým sklonem terénu, a tudíž vysokou kinetickou energií a současně s malým obsahem sedimentů zejména s nižší zrnitostí. U vodních toků bude jednoznačně převládat eroze nad sedimentací. Toky zde vymílají a odnášejí i sedimenty s vyšší zrnitostí – štěrky – které jsou rychle odnášeny dolů. Z morfologických typů zde najdeme toky relativně přímé s převládající hloubkovou erozí, vytvářející kaňony (v sevřených údolích tvaru úzkého V) a toky větvící se. Nivy horských vodních toků jsou většinou úzké (pokud se vůbec vytvářejí), v podmínkách České republiky zalesněné [1].
	V podhorských oblastech se nivy vodních toků rozšiřují, tvoří ji typicky štěrkové usazeniny pokryté povodňovými hlínami. Původně byly tyto niv zalesněny smíšeným lesem, dnes se z nich většinou dochovaly izolované lesíky střídané loukami, pastvinami a poli [1]. Převládá zde transport sedimentů, lokálně pak dochází k erozi nebo agradaci.
	Z morfologických typů se zde vyskytuje zejména větvení, místně už i meandrování. Právě zde se v minulosti vyskytoval jeden ze specifických morfologických typů – divočení, kdy rozvětvená řeka protéká štěrkovými sedimenty a velmi často (prakticky každoročně) mění svůj tvar – vytváří a překládá štěrkové lavice a ostrůvky, vznikají, zanikají a přesouvají se její ramena, která někdy mezi štěrky ztrácí z dohledu. V České republice je reprezentantem tohoto stále vzácnějšího typu řeky Morávka v Beskydech, na které v současnosti nicméně probíhá bouřlivý hydromorfologický vývoj, v jehož důsledku bez dalšího zásahu tento vzácný morfologický typ zanikne i na úsecích, kde se dosud dochoval.
	Problém hloubkové eroze u horských a podhorských vodních toků
	Na současném vývoji Morávky zároveň můžeme demonstrovat problém urychlené hloubkové eroze, způsobené lidskými vlivy [4]. Základními příčinami zde jsou jednak razantní napřímení a zúžení koryta technickými úpravami, které zvýšilo celkový sklon koryta, což měly kompenzovat příčné objekty. Druhou příčinou pak byla stavba přehrad, která zadržela chod splavenin, a tím zásadně omezila množství unášených splavenin, zejména štěrků. Při velkých vodách a v důsledku zvýšené eroze však časem příčné stupně zanikaly, což vytvořilo kladnou zpětnou vazbu – dále zvýšilo kinetickou energii proudění a urychlilo hloubkovou erozi. Jakmile se dno Morávky zahloubilo pod kamenné opevnění břehů, začala voda toto opevnění podemílat a rozebírat. Zahlubování zde postupuje skutečně mimořádnou rychlostí – průměrně 12-24 cm ročně, za posledních 40 let v některých úsecích až o 8 metrů [4]. Nedojde-li k zastavení hloubkové eroze, může se řeka postupně zahloubit až na skalní podloží – poté by si zřejmě začala postupně vytvářet novou nivu, o několik metrů níže než je ta současná. Tento vývoj ovšem působí řadu problémů. Akcelerovaná hloubková eroze a zužování aktivního řečiště na řece Morávce spolu se změnou říčního vzoru s sebou v současnosti nesou důsledky spojené např. se změnou úrovně hladiny podzemní vody, zánikem vegetace vázané na štěrkové náplavy, degradací mokřadních biotopů a lužních stanovišť (5). Dalším problémem je vliv na antropogenní stavby, např. podemílání mostních konstrukcí, jezů nebo hrází údolních nádrží.
	Urychlená hloubkové eroze ovšem může působit problémy i u mnohem menších vodních toků v lesních povodím. Tam také mohla být nastartována nevhodnými technickými úpravami, ale třeba i nevhodnou lesnickou praxí – dříve často používaným přibližováním dřeva koryty vodních toků. Dalším podstatným faktorem podporujícím hloubkovou erozi je pak absence mrtvého dřeva ve vodních tocích, kdy padlé kmeny přirozeně vytvářely prvky snižující kinetickou energii podporující boční erozi na úkor hloubkové a místní ukládání sedimentů [6].
	Urychlená hloubková eroze snižuje i retenční kapacitu lesních povodí, kdy zahloubená koryta rychle odvádí vodu z krajiny. V těchto případech je pak na zvážení, zda neuplatnit některá přírodě blízká opatření, která hloubkovou erozi omezí – v zásadě jde o replikaci funkce mrtvého dřeva ve vodních tocích.
	Retence vody v povodí horských a podhorských povodích a faktory, které ji ovlivňují
	V současnosti zvyšující se četnost a intenzita povodní se součástí změn vyvolaných globálním oteplováním. Na průběh a intenzitu povodní má však také podstatný vliv stav krajiny v povodí. Retenční (zadržení vody) a retardační (zpomalení odtoku) kapacita krajiny se v důsledku lidských vlivů výrazně zmenšila. Přestože mechanismy a příčiny snížení této kapacity se liší v zemědělských, lesních a urbanizovaných oblastech, některé důsledky jsou společné: významná část podpovrchového odtoku a infiltrace byla nahrazena odtokem povrchovým. Voda odtéká z krajiny rychleji do vodních toků, povodňové vlny dosahují vyšších a dřívějších kulminací, což zvyšuje jejich nebezpečnost a způsobené škody.
	Na snížení retenční schopnosti v horských a podhorských povodích se podílejí zejména tři skupiny antropogenních vlivů:
	3) Hydromorfologický stav vodních toků
	Hospodářský management v horských povodích se významně podílí na změnách v hydromorfologii vodních toků 1. a 2. řádu (dle Strahlera). Přitom právě tyto vodní toky jsou velmi důležité v iniciálních fázích formujících se povodní, významně se podílí na infiltraci vody a doplňování zásob podzemních vod. Lesní vodní toky se zahlubují, voda gravitující po spádnici napřimuje a zkracuje trasu kynety, dochází k zrychlenému odtoku vody z horských lesních povodí.
	Pro přírodě blízkou obnovu narušených vodních ekosystémů v lesích (omezená dynamika, erozní procesy) využít za účelem zvýšení pestrosti koryta a usměrňování toku účelové umístění mrtvého dřeva. K simulaci přirozených, resp. přírodě blízkých korytotvorných procesů na vhodných místech lze využít metodiku LWD - Large Woody Debris [7], která specifikuje následující činnosti:
	Umísťování dřeva včetně kmenů, stromů a pařezů do koryt vodních toků se provádí tam, kde by se říční dřevo přirozeně vyskytovalo, ale z důvodu minulého obhospodařování příbřežní zóny momentálně chybí.
	(a) Umisťování dřeva má sledovat následující důvody: zadržování sedimentů, zlepšení diverzity a komplexity biotopů, tvorba trdlišť, diferenciace proudění, poskytování dlouhodobého zdroje živin a substrátu pro vodní bezobratlé, zmírňování hloubkové eroze, zlepšení zadržení listového opadu a poskytování úkrytů pro ryby během zvýšených vodních stavů.
	(b) Při umísťování říčního dřeva je nezbytné zajistit dostatečnou velikost jednotlivých kusů dřeva (větší kusy jsou stabilnější). Kusy, které by při pohybu mohly způsobit škody, je nutné zajistit kotvením.
	(c) Kmeny a stromy by neměly být odebrány z míst, kde plní důležité funkce nebo jsou stanovištěm živočichů. Použití dutých nebo tlejících kmenů není povoleno.
	Příkladem aplikace této metody mohou být průcezné a neprůcezné přehrážky z mrtvého dřeva, které jsou přírodě blízkou alternativou k dříve používaným metodám hrazení bystřin a strží.
	Referenční podmínky vodních toků ČR jako podklad pro hodnocení stavu a návrh revitalizačních opatření
	Kateřina Kujanová, Milada Matoušková
	Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
	Abstrakt:
	Nezbytným předpokladem hodnocení aktuálního hydromorfologického stavu vodních toků je stanovit pro jednotlivé typy vodních toků referenční podmínky, které slouží jako srovnávací prvek a představují cílový stav revitalizačních opatření. Na základě parametrů nadmořská výška, sklon údolí a sinuosita bylo 3197 úseků vodních toků na území ČR rozřazeno do 9 typů neovlivněných vodních toků a 2 typů pravděpodobně nebo potenciálně upravených. Hydromorfologické referenční podmínky reprezentují přirozené chování vodních toků, které vykazuje značnou variabilitu. Vývoj metodického přístupu REFCON pro stanovení referenčních lokalit a záznam charakteristik referenčního stavu a aplikace tohoto přístupu umožnil stanovení 16 referenčních lokalit a popis typově specifických hydromorfologických referenčních podmínek vodních toků na území ČR. Příspěvek představuje variabilitu referenčních podmínek vodních toků na území ČR a metodu REFCON, která umožňuje uživateli jejich individuální stanovení.
	Perspektivní hydromorfologické fenomény z hlediska zlepšování ekologického stavu vodních toků
	Hydromorphologic phenomenons showing promise for improving of the ecological state
	of    streams
	Pavel Kožený1, Hana Janovská1, Libuše Opatřilová2, Eduard Bouše1, Tereza Beránková1
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	Abstrakt
	Úvod
	Říční prostředí představuje heterogenní prostředí tvořené různými dnovými substráty a různě zastoupenými úseky peřejnatého (riffle), proudivého (glide) či klidného charakteru (pool). Místa v toku, vymezená substrátem a charakterem proudění jsou obvykle nazývána habitaty. Přesné vymezení habitatu je však poměrně komplikované, proto je pro technické definování jednotlivých odlišitelných prostředí v toku vhodné použít koncept tzv. hydromorfologických fenoménů. Ty představují prostorovou jednotku koryta, která je vizuálně odlišitelná, charakterizovaná hloubkou, rychlostí proudění a typem dnového substrátu (viz obr. 1 a tab. 1) a jsou tak srozumitelnou jednotkou pro technicky zaměřené projektanty revitalizací a přírodě blízkých úprav vodních toků. Cílem výzkumu bylo popsat význam jednotlivých hydromorfologických fenoménů pro ekologický stav toku hodnocený podle makrozoobentosu a experimentálně ověřit možnosti zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu pomocí vložení struktur říčního dřeva.
	Materiál a metody
	Vliv počtu hydromorfolopgických fenoménů na společenstvo makrozoobentosu
	Vztah počtu hydromorfologických fenoménů na lokalitě vzhledem k společenstvu makrozoobentosu byl sledován na 27 lokalitách, které zahrnovaly toky 2. – 7. řádu podle Strahlera z různých geomorfologických typů. Makrozoobentos byl vzorkován standartní českou národní multihabitatovou metodou PERLA (Kokeš 2006, Kokeš and Němejcová 2006, ČSN 75 7701) na jaře 2015 a determinován na co nejnižší taxonomickou úroveň. Byly vypočteny vybrané metriky makrozoobentosu, celkový multimetrický index a provedeno hodnocení ekologického stavu lokality podle makrozoobentosu (Opatřilová a kol. 2011). Hydromorfologické fenomény a jejich počet byly na každé lokalitě definovány na základě substrátu, charakteru proudění a hloubky vodního sloupce. Na jedné lokalitě bylo definováno maximálně 13 odlišitelných fenoménů.
	Vliv jednotlivých hydromorfologických fenoménů na ekologický stav toku
	Pro zodpovězení otázky, který z fenoménů přispívá nejvíce k lepšímu ekologickému stavu lokality, byly v následující fázi studie odebírány vzorky makrozoobentosu na vybraných šesti lokalitách (Bečva – Osek, Blanice – nad Křemenným p., Morávka – Nižní Lhoty, Svratka – Spělkov, Tichá Orlice – Kunčice a Vltava – Plešovice) z jednotlivých hydromorfologických fenoménů. Na lokalitách bylo identifikováno celkem 13 hydromorfologických fenoménů (tab. 1) definovaných blíže substrátem, hloubkou a rychlostí proudění. Pro každý fenomén byla stanovena jeho průměrná pokryvnost na lokalitě. Z každého vyskytujícího se fenoménu na lokalitě byly odebrány 3 paralelní bodové vzorky za použití klasické bentosové sítě rozrušováním substrátu před sítí do hloubky 5 až 10 cm po dobu asi 8 vteřin. Terénní práce probíhaly v jarním období roku 2016.
	Na lokalitách byl vymezen experimentální úsek toku, do kterého byly umístěny objekty dřeva a srovnávací úsek toku, který zůstal bez zásahu. Vzhledem k relativně krátké délce revitalizovaných úseků toků na zájmových lokalitách studovaných v rámci projektu navazoval srovnávací úsek přímo na úsek experimentální. Na experimentálním i srovnávacím úseku byly v transektech napříč tokem měřeny hloubky toku, hydrometrickou vrtulí rychlosti proudu a stanoven převládající substrát. Body měření byly v transektu od sebe vzdáleny přibližně 25 cm. Transekty byly od sebe vzdáleny přibližně na šířku toku a byly voleny tak, aby postihly měnící se charakteristiky úseku. Na každém úseku bylo tímto způsobem změřeno minimálně 100 bodů. Ke každému transektu byla ještě navíc laserovým dálkoměrem měřena šířka toku mezi břehy koryta a aktuální šířka hladiny. Měření proběhlo v jarním období roku 2017 (před instalací objektů dřeva) a v jarním období roku 2018 (po instalaci) za srovnatelných průtokových poměrů.
	
	Obr. 1: Příklad zastoupení hydromorfologických fenoménů na lokalitě Vltava – Plešovice.
	Tab. 1: Charakteristika vzorkovaných fenoménů na 6ti vybraných lokalitách (B – balvany, CG – hrubý štěrk, FG – jemný štěrk, S – písek, MA – makrofyta, LPTP – ponořené části terestrických rostlin, CPOM – hrubá partikulovaná organická hmota, WD – mrtvé dřevo).
	
	Výsledky
	Vliv počtu hydromorfologických fenoménů na společenstvo makrozoobentosu
	I přes velkou variabilitu mezi lokalitami je trend závislosti mnoha metrik (Opatřilová a kol. 2011) konzistentní (graf 1).. Trend závislosti sice není vzhledem k malému datovému souboru statisticky průkazný, nicméně výsledky jasně naznačují, že se zvyšujícím se počtem hydromorfologických fenoménů na lokalitě se zlepšují hodnoty nejen jednotlivých metrik makrozoobentosu (u saprobního indexu nižší hodnoty značí lepší stav společenstva makrozoobentosu), ale i celkového multimetrického indexu, podle kterého se určuje ekologický stav lokality.
	Vliv jednotlivých hydromorfologických fenoménů na ekologický stav toku
	Mezi často se vyskytující fenomény s vysokými hodnotami početnosti i druhové bohatosti makrozoobentosu patří především F2 a F12 (proudný úsek hlavního koryta a říční dřevo), které se vyskytovaly na většině lokalit. Stabilně nejnižší hodnoty početnosti i druhové bohatosti makrozoobentosu byly dosahovány v hlubokých tůních (F10) a na písčitých usazeninách (F6) (graf 2).
	Důležitá je vyšší hodnota multimetrického indexu (MMI) nejčastěji se vyskytujícího fenoménu F2 (proudný úsek hlavního koryta) ve všech hodnocených typech toků (Langhammer 2009, Vyhláška č. 49/2011 Sb.). Vyšší hodnoty MMI dalších fenoménů (F12, F8, F7, F9 – mrtvé říční dřevo, pobřežní vrby, vodní makrofyta a pobřežní byliny), které nezabírají v korytě ani 2 % průměrné pokryvnosti, ukazují na význam těchto drobných ploch pro diverzitu makrozoobentosu v daném úseku toku (graf 3). To potvrzuje i relativně vyšší přínos nových taxonů u fenoménů F1, F12 a F9 (tišina s ponořenými částmi terestrických rostlin, říční dřevo a pobřežní byliny) (tab. 2). V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné pokryvnosti fenoménů na lokalitách a fenomény jsou podle toho v tabulce seřazeny zleva doprava sestupně. Tabulka uvádí absolutní počty taxonů zjištěných na daných fenoménech na všech 6ti lokalitách. Celkem bylo ve všech fenoménech dohromady zjištěno 406 taxonů, vyšší počet taxonů vykázaly fenomény F2, F11, F12 a F9 (hlavní úsek proudného koryta, mělká tůň nad peřejí, říční dřevo a pobřežní byliny). V tabulce jsou dále uvedeny počty shodných taxonů s taxony nalezenými ve všech fenoménech s vyšší pokryvností (tj. s těmi nalevo od daného fenoménu), počty nových taxonů oproti taxonům nalezeným ve všech fenoménech s vyšší pokryvností a počty chybějících taxonů oproti taxonům nalezeným ve všech fenoménech s vyšší pokryvností. V posledním řádku tabulky je počet nových taxonů uveden i procentuálně –procento nových taxonů z celkového počtu 406 taxonů zjištěných ve všech fenoménech. Zvýrazněny jsou vyšší hodnoty nových taxonů ve fenoménech F1, F12 a F9.
	
	Graf 1: Vztah vybraných metrik makrozoobentosu a počtu hydromorfologickýchz fenoménů zjištěných na lokalitách vzorkovaných v roce 2015 metodou Perla.
	
	Graf 2: Počty jedinců a taxonů makrozoobentosu ve vzorcích z fenoménů. Počty jsou vztaženy k celkovému počtu jedinců, který byl zjištěn ve směsných vzorcích na jednotlivých lokalitách v roce 2015 (metodou Perla). Tento procentuální podíl lépe souhrnně vypovídá o významu fenoménů pro početnost makrozoobentosu.
	
	Graf 3: Hodnoty multimetrického indexu MMI spočítané pro vzorky makrozoobentosu z jednotlivých fenoménů v konkrétním typu řek. Typ 2_2 – toky v nadm. výškách 200 – 500 m n.m. a 4. – 6. řádu dle Strahlera, typ 3_2 - toky v nadm. výškách 500 – 800 m n.m. a 4. – 6. řádu dle Strahlera, typ 12_3 - toky v nadm. výškách do 500 m n.m. a 7. – 9. řádu dle Strahlera.
	Tab 2: Celkové počty, počty shodných, nových a chybějících taxonů makrozoobentosu ve vzorcích z fenoménů vzhledem k počtu taxonů zjištěných ve fenoménech s vyšší pokryvností dohromady. Grafy seřazeny podle celkové pokryvnosti fenoménu zleva sestupně.
	
	Graf přímé ordinace RDA (graf 4), kde byl potlačen vliv lokality, zobrazuje fenomény a jejich polohu v ordinačním prostoru 1. a 2. osy (13,4 = variability druhových dat). V horní části grafu jsou zobrazeny fenomény s rychle proudící vodou, v dolní části pak fenomény vázané na vodu klidnou. Podle výsledků Monte Carlo permutačního testu je nejdůležitější proměnnou rychlost proudění (4% vysvětlené variability druhových dat) a dále substráty a fenomény zastupující mrtvé nebo živé dřevo, části pobřežních bylin a partikulovaná organická hmota (v grafu odděleny vpravo). Rozklad variance vlivu fenoménů a substrátů ukázal, že pouze fenomény lze vysvětlit 9 % variability druhových dat a pouze substráty 6,8 %. Společně však tyto dvě kategoriální proměnné vysvětlují 24 % variability druhových dat. Sdílená variabilita je tedy 8,2 % a poukazuje na nutnost definování jednotlivých fenoménů i pomocí typicky se vyskytujícího dnového substrátu v daném fenoménu.
	
	Graf 4: RDA - Barevné znázornění polohy vzorků příslušných k určitým fenoménům. Jednotlivé fenomény jsou ohraničeny obálkami. Legenda : F1 – černá, F2 – fialová, F3 – zelená, F4 – sv. oranžová, F5 – červená, F6 – hnědá, F7 – sv. modrá, F8 – tm. oranžová, F9 – tyrkysová, F10 – žlutá, F11 – tm. modrá, F12 – růžová, F13 – khaki.
	Diskuse
	Dosažené výsledky jsou obecně v souladu s podobnými pracemi na dané téma. Vyšší morfologická členitost revitalizovaných koryt vodních toků bývá dobře zdokumentována, ale v celkovém porovnání s morfologicky chudšími úseky nebývá společenstvo makrozoobentosu významně odlišné (Jähnig a Lorenz, 2008, Jähnig a kol, 2010). Tyto výsledky bývají často zdůvodňovány faktem, že v původním i revitalizovaném korytě zaujímají velkou plochu štěrkové substráty, které podporují početně i druhově bohatá společenstva makrozoobentosu. Habitaty typu říčního dřeva a vodních makrofyt jsou často označovány za centra početnosti i druhové diverzity makrozoobentosu, avšak není příliš jasný jejich celkový příspěvek k ekologickému stavu celé lokality. Příznivý efekt revitalizace vodního toku je často zřetelnější pro společenstva organismů obývajících břehovou a mokřadní zónu, než pro společenstva obývající samotný vodní tok (https://reformrivers.eu). Vztah hydromorfologického stavu vodního toku a biologických složek kvality je studován zejména v souvislosti s požadavky Rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES), jejíž mechanismus počítá s opatřeními na zlepšení hydromorfologického stavu vodních toků jako nástrojem pro dosažení dobrého ekologického stavu / potenciálu vodních útvarů. Efektivita vynaložených prostředků může být poměřována mírou zlepšení ekologického stavu dotčeného vodního útvaru.
	Výsledky popsané v této práci vznikly popisem vztahu jednoduše definovaných hydromorfologických fenoménů ke společenstvu makrozoobentosu. Studované lokality se nacházely na území celé ČR a spadaly do tří odlišných typů. Přesto se podařilo identifikovat fenomény významné pro početnost i diverzitu vodních bezobratlých. Kromě několika hlavních fenoménů, které dohromady pokrývají průměrně kolem 90 % plochy koryta, byla identifikována řada fenoménů s řádově nižší pokryvností. Tyto „doplňkové“ fenomény mohou sehrát významnou roli při zlepšování návrhů revitalizací a přírodě blízkých úprav vodních toků. Jejich výhodou totiž je, že mohou být do koryta přidány dodatečně a přitom nezmění jeho převažující charakter. Výsledky proto podporují zaměření na dobře provedený detail návrhů revitalizačních koryt, kterými jsou výsadba břehových dřevin, podpora bylinné pobřežní vegetace nebo vkládání říčního dřeva. V praxi byl tento přístup vyzkoušen na několika úsecích revitalizovaných potoků na území Hlavního města Prahy. Ačkoliv byla koryta dobře navržena tvarově, postrádala podrobnější tvarovou členitost, rozmanitost hloubek a rychlostí proudění nebo zastoupených substrátů. Experimentálně byly do vybraných úseků vloženy objekty říčního dřeva nebo byl doplněn štěrkový substrát. Zatímco střední hodnoty sledovaných hydromorfologických parametrů (hloubka, rychlost proudění) se nezměnily, vzrostla jejich variabilita.
	Závěr
	Se zvyšujícím se počtem hydromorfologických fenoménů na lokalitě se zlepšují hodnoty jednotlivých metrik makrozoobentosu i celkového multimetrického indexu, který je určující pro hodnocení ekologického stavu lokality podle makrozoobentosu.
	Výsledky svědčí o významu proudných úseků koryta s členitým a relativně stabilním dnem, které je reprezentováno hrubým štěrkem a kameny. Tyto plochy jsou v přirozených korytech plošně poměrně hojně zastoupeny a přítomnost tohoto fenoménu je tedy pro dobrý ekologický stav hodnocených úseků zásadní. Druhou skupinou jsou plošně málo zastoupené fenomény, ve kterých hraje významnou roli organická struktura – mrtvé nebo živé dřevo, vodní makrofyta a pobřežní byliny. Tyto fenomény tvoří řádově procenta plochy koryta a pro plánování záměrných opatření na vodních tocích představují velký potenciál. Z hlediska makrozoobentosu jsou nejchudším prostředím písek a hluboké tůně.
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	Obr. 4: Schéma zaplavení řešeného území dle povodňového plánu (zleva - při průtocích Q5, Q20 a Q100) Té bude docíleno i vyhloubením tůní (viz Obr. 5, 6) Nově vytvořená zemní hráz ochrání pozemek s rodinným domem.
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	Abstract
	River restoration has started to be used widely in the Czech Republic. The question is how these changes in the river state perceived by society are. The Case study of Lubina river which flows through the urban area of Příbor, in the Moravian-Silesian Region, is focused on the perception of the present state of the river and its designed state by an online survey. Respondents evaluated the present state (channelised bed of originally gravel river) and three designed possibilities of river restoration. The online survey was conducted by 150 respondents, however, 20 % were from the Příbor and following 60% from other cities from the Moravian-Silesian Region. The findings correspond to others case study from Western Europe. More than 50 % of respondents were willing to take a part in the process of planning river restoration and know what it is. Designed river was perceived better than present state especially in the question of ecological and hydromorphological function and also aesthetics. This case study provides important feedback about river and perception of its restoration. Findings can be used as a fundament for dialogue between society, stakeholders and other parts of the city.
	Key words: perception, river restoration, urban area
	Abstrakt
	Revitalizace vodních toků se stále častěji uplatňují i v rámci České Republiky. Otázkou však zůstává, jak jsou tyto úpravy vodních toků vnímány veřejností. Příkladová studie řeky Lubiny protékající intravilánem města Příboru v Moravskoslezském kraji řeší percepci současného stavu a ideových návrhů revitalizace na základě internetového dotazníku. Respondenti hodnotili současný stav vodního toku (zkapacitnělé koryto původně výrazně štěrkonosného toku) a tři možné revitalizační úpravy. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 150 respondentů, přičemž 20 % bylo z města Příbor a dalších 60 % z Moravskoslezského kraje. Výsledky korespondují s podobnými studiemi ze západní Evropy. Více jak 50 % respondentů by bylo ochotno se aktivně zapojit do plánování či realizace revitalizace a zná tento pojem. Revitalizovaný vodní tok byl respondenty vnímán lépe než současný stav z pohledu ekologické a hydromorfologické funkce i funkce estetické. Tato studie poskytuje důležitou zpětnou vazbu v otázce vodních toků a vnímání revitalizací. Získané poznatky mohou posloužit jako dobrý základ pro dialog s veřejností včetně vedení města a dalších zainteresovaných stran.
	Úvod
	Revitalizace vodních toků se stává běžnou součástí úprav vodních toků. Revitalizace z latinského re – znovu a vitalis – živý, doslova tedy znovuoživení, má za cíl zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu vodního toku. Revitalizace se dnes provádí jak v extravilánech, tak v intravilánech. V intrailánu je většinou revitalizace vodního toku spojena s lidskou společností. Vodní tok tak musí dosáhnout nejen lepšího hydromofrologického a ekologického stavu, ale musí také často uspokojit i požadavky společnosti na jeho užití a protipovodňovou ochranu. Otázkou však zůstává, jak je revitalizace vnímaná společností a jak ji ona samotná chápe. Vodní toky v České republice v rámci minulého století prodělaly složitý vývoj. Již na konci 19. století docházelo k postupné úpravě vodních toků, zvláště jejích hrazení nebo úpravě pro splavnost. Hrazení horských bystřin například v oblasti Moravskoslezských Beskyd mělo za úkol protipovodňovou a protierozní ochranu. Postupně docházelo k navyšování množství spádových objektů. Jednalo se tak o přímé zásahy do vodních toků, čímž došlo k postupné transformaci korytové morfologie (Galia, Škarpich 2017). Hlavní úprava trasy Lubiny v příborském intravilánu proběhla již ve 20. letech 20. století. V celé 37,1 km dlouhé trase toku od pramene po ústí se v současnosti nachází 90 spádových objektů (Povodí Odry 2018). Technické úpravy vodních toků v minulosti zasáhly celý region Evropy. V západní Evropě však od 70. let minulého století docházelo postupně k prvním záměrům o zlepšení stavu vodních toků. Technokratizace byla postupně nahrazena správou vodních toků zaměřených na ochranu přírodu a zlepšení estetické kvality vodních toků (Buijs 2009). Tento pozitivní trend se u nás projevil o téměř dvacet let později. V dnešní době se již aplikují přírodě blízká opatření do správy vodních toků. Postupně prováděné revitalizace, včetně renaturalizace vedou k zlepšení stavu vodních toků. Jak jsou revitalizace vnímány společností? Jaká je v tomto ohledu situace u nás a jaká ve světě? Kladení těchto otázek je nezbytné pro hlubší pochopení vztahu mez lidskou společností a vodními toky pro podporu samotného zlepšení.
	První revitalizace vodních toků byly prováděny v rámci anglosaských zemí, a proto i zde lze najít větší množství studii zaměřených na tuto problematiku. Jako dobrý příklad lze použít řeku Dearne, která se nachází v Yorkshiru, Anglii. Vodní tok byl pro potřeby důlní činnosti narovnán a opevněn. Vyznačoval se špatným hydromorfologickým stavem s nízkým habitatem pro vodní živočichy, zejména ryby. Po ukončení těžby byla v roce 1995 provedena částečná revitalizace této řeky, kdy došlo k zlepšení nejen samotného koryta, ale také bermy. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že samotné vnímání revitalizace v rámci vodního toku Dearne je ovlivněno více faktory, včetně vzpomínek, tradic a samotné historie vodního toku a jeho okolí (Westling a kol. 2014). Vnímání je tvořeno souborem fyziologických (zrak, sluch, čich, chuť a hmat) a psychologických aspektů. Ty jsou ovlivněny osobnostními charakteristikami jedinců (věk, pohlaví, kultura, vzdělání a další) (Svobodová 2011). Dobrým příkladem může posloužit studie Piégay a kol. (2005), kteří sledovali vliv kultury a vzdělání na vnímání říčního dřeva ve vodním toku. Pomocí dotazníkového šetření byly osloveni studenti z devíti zemí světa, včetně USA, Španělska, Indie a dalších. Bylo zjištěno, že říční dřevo je i přes jeho ekologické benefity vnímáno rozdílně. Toto vnímání je ovlivněno hlavně kulturně. Kromě německých, amerických a švédských respondentů bylo říční dřevo vnímáno ve vodním toku jako nebezpečné a neestetické. Tyto výsledky korespondují i se samotným náhledem na revitalizace v těchto zemích a environmentální výchovou.
	Metody
	V rámci studie autorů bylo provedeno šetření vnímání lidské společnosti na vodní tok Lubina v současném a ideovém stavu. Vodní tok Lubina pramení na severozápadním svahu Radhoště a postupně pokračuje předpolím Beskyd. U obce Košatka nad Odrou se vlévá do Odry. Jedná se o její pravostranný přítok. V minulosti byl vodní tok Lubina charakteristickým svou štěrkonosností (vytváření štěrkových lavic a širokého štěrkového koryta). Z důvodu změny charakteru vodního toku přímými a nepřímými zásahy člověka došlo i k změně projevu vodního toku. Jako dobrý příklad lze uvést šířka aktivního koryta vodního toku, která se za posledních 200 let snížila asi o 60 m. Předmětem studie byla část vodního toku Lubina protékající intravilánem města Příbor. Z důvodu, že vodní tok Lubina protéká intravilánem města, došlo k jeho opevnění a úpravě kapacity koryta na Q100. Studie se zabývala vnímáním vodního toku v části, kde se nachází park, a tudíž je možnost přistoupit alespoň k částečným revitalizačním opatřením.
	
	Obr. 1: Přehled současného (1) a ideových stavů (2-4)
	Provedená revitalizační opatření jsou znázorněna na jednotlivých ideových stavech (Obr. 1). Číslo jedna zobrazuje současný stav vodního toku. Číslo dvě až čtyři ilustruji ideový stav po revitalizaci vodního toku. U čísla dvě došlo zejména k úpravě nahrazení příčného stupně ve vodním toku a k následnému rozvolnění levého břehu. Byla zde ponechána štěrková lavice s parkovou úpravou okolí. Ideový stav tři řeší doplnění původního ideového stavu o vhodnou říční vegetaci a kamenné záhozy za účelem nutné stabilizace břehu, které však obohacují morfologii vodního toku a vytváří tak zajímavé prostředí i pro vodní živočichy. Ideový stav čtyři je navíc doplněn o říční dřevo. V rámci studie proběhlo internetové dotazníkové šetření. Respondenti odpovídali na tři skupiny otázek a to: socioekonomické otázky, otázky k problematice vodních toků a jejich funkcí a samotné hodnocení původního a ideových stavů.
	Výsledky a diskuse
	Dohromady se šetření zúčastnilo 150 respondentů, z toho 53 % byly ženy a skoro 60 % respondentů bylo ve věkovém rozpětí 19 až 29 let. Většina z nich pocházela z Moravskoslezského kraje. Nadprůměrná většina, 70 %, má vysokoškolské vzdělání. Na otázku, zda respondenti znají pojem revitalizace, jich 77 % odpovědělo kladně. Celkově 115 respondentů pomocí pár slov, nebo vět bylo schopno charakterizovat, co tento pojem znamená. Nejčastější definice pojmu byla slova: obnova, oživení a oprava. V otázce vnímání současného a ideových stavů vodního toku bylo využito hodnocení pomocí VAS škály v čtyřech kategoriích (obr. 2).
	
	Obr. 2: Výsledky testování sledovaných funkcí (PS označuje současný stav, S1 až S3 ideové stavy)
	Estetickou a krajinotvornou funkci respondenti vnímali odlišně v rámci současného a ideového stavu. Nejlepších hodnot dosahoval ideový stav dvě a tři, který obsahoval říční vegetaci a dřevo. U ekologické a hydromorfologické funkce si lze povšimnout, že respondenti vnímali současný stav kontrastně vůči ideovému stavu číslo tři (Obr. 2., 1.). Z grafu lze pozorovat, že v otázce povodňové ochrany respondenti hodnotili jednotlivé ideové stavy víceméně stejně jako stav současný. Lze přepokládat, že je to způsobeno tím, že se zde nenacházel kontrastnější prvek, který by ovlivnil vnímání povodňového rizika. U rekreační funkce byly výsledky podobné, zde však ideové stavy dosahovaly mírně lepších hodnot než současný stav. Lze předpokládat, že tento výsledek je ovlivněný faktem, že na rozdíl od současného stavu jsou u ideových umístěny lavičky a vytvořena infrastruktura pro pěší. Na základě statistického testování bylo zjištěno, že u současného a ideového stavu číslo tři existuje závislost mezi estetickou a krajinotvornou funkci a ekologickou a hydromorfologickou funkcí. Z toho vyplývá, že tyto dvě funkce se navzájem ovlivňují. Výsledky odpovídají podobným závěrům Junkera a Bucheckera (2008), Le Laye a kol. (2013) a dalších. Je důležité nezapomínat na to, že vnímání respondentů je ovlivněno nejen jejich znalostí místa, ale i kulturou. Zhao a kol. (2013) ve své studii zjistili, že čínští respondenti hodnotili vodní tok s říčním dřevem a velkým množstvím vegetace jako méně estetický, než vodní tok více upravený. Tyto závěry potvrzují fakt, že u vyhodnocení každé studie je důležité se zabývat provedení revitalizace, včetně socioekonomického pozadí respondentů.
	Závěr
	Výsledky vnímání vodního toku jsou důležité, protože odráží celkový názor společnosti na vodní toky a možnosti revitalizace. Pokud by tento krok byl implementovaný na začátek samotného procesu revitalizací, vznikl by tak prostor pro obyvatele se vyjádřit a zapojit se. Vodní toky v intravilánu jsou polyfunkčním prostorem, který by měl být nejen funkční pro společnost, ale i jako celek samotný. Výsledky studie potvrzují, že vodní tok s dobrým ekologickým a hydromorfologickým stavem je vnímán jako tok estetický s krajinotvornou funkcí. Právě tento fakt jde ruku v ruce s možností dalšího zlepšování hydromorfologického stavu našich řek, a nakonec i nalezení rovnováhy mezi samotným vodním tokem a společností nejen v rámci měst.
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	Archivní mapové podklady jako inspirace při obnově (nejen) říční krajiny
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	Abstract
	This paper presents easily available archive maps to provide an overview of the historical location of watercourses, water surfaces and wetlands and they are well-suited for GIS analysis. The paper also it deals with wetland restoration on agricultural land on the basis of archive maps. Furthemore it describes the change of wetlands area in selected lowlands of the Czech Republic over the last 180 years.
	Key words: archive maps, landscape change, wetlands, water in landscape, agricultural management
	Abstrakt
	V tomto příspěvku jsou představeny dobře dostupné archivní mapové podklady, které poskytují přehled o historické lokalizaci vodních toků, vodních ploch a mokřadů a zároveň jsou dobře využitelné pro GIS analýzy. Na těchto podkladech je zde znázorněna sukcesní obnova mokřadů na zemědělské půdě a dále analyzována změna rozlohy mokřadů za posledních 180 let na vybraných územích nížin ČR.
	Úvodem o historických souvislostech a současném stavu krajiny
	Pro vytváření podkladů pro krajinnou obnovu lze pro přiblížení stavu krajiny její podobě před scelováním pozemků v rámci kolektivizace zemědělství využít historických leteckých snímků nebo ortofotomap. Vynikajícím podkladem jsou mapy stabilního katastru, které zachycují skutečný stav krajiny před rozmachem průmyslové revoluce. Obsahují také mj. informace o směru proudění vody v tocích a o umístění a tvaru hrázi vodních nádrží. Nejběžnější kategorií mokřadů na těchto mapách jsou mokré louky (Obr.1).
	Zemědělci nikdy nevytvářeli krajinu na základě svých estetických záměrů, ale krajina byla vedlejším produktem jejich hospodaření. Odnepaměti bojovali s přírodou, jejich základní starostí bylo uživit vlastní rodiny. Avšak zkušenost je naučila např. udržovat meze a chránit pole a krajinu před erozí. Postoje zemědělců k přírodě jako k něčemu, s čím se musí bojovat, přetrvávaly i v pozdější době, kdy byly výnosy z polí mnohem vyšší. Přestože přírodu omezovali, nebyli až do určité doby, schopni dosáhnout dlouhodobějšího vítězství, protože jejich technologická vyspělost nebyla dostačující (Lokoč a Ulčák 2009). Současný způsob hospodaření stále ještě není přizpůsoben klimatickým změnám a výsledkem je krajina, jež se nedokáže vypořádat s nadměrnými srážkami a dlouhými obdobími sucha. Přitom způsob hospodaření s ohledem na „přímé pozorování stavu své půdy“ popsal například Spirhanzl (1928). Ovšem ve druhé polovině minulého století došlo k přetržení kontinuity vývoje a byl nastolen diametrálně odlišný způsob hospodaření. K nejpatrnějším trvalým krajinným zásahům patřila kolektivizace zemědělství. Rozoráváním mezí, rušením mnoha polních cest a scelováním polí a luk vznikaly pozemky s mnohonásobně větší rozlohou. V 60. a 70. letech minulého století došlo vlivem meliorací, regulací drobných vodních toků a vysušováním mokřadů k výraznému snížení vodních a mokřadních ploch (Semotanová 2014). Trendem bylo postupné zvětšování výměry pozemků zemědělské půdy (Jech 2008). Tlak na rozšiřování výměry orné půdy se zvyšoval i v 80. letech minulého století. Došlo k úbytku trvalých travních porostů, rozorávání a odvodnění luk v údolních nivách, likvidaci meliorizačních a stabilizačních prvků v zemědělské krajině (Semotanová 2014).
	
	Obr. 1: Mokřadní typy na Císařských otiscích map stabilního katastru. V levé části jsou zobrazeny mokré louky s dřevinami a bez dřevin. Vpravo nahoře nejběžnější zobrazení močálů (mezi mokrými loukami), vpravo dole vodní plocha s rákosovým porostem.
	Touto činností člověk urychlil cyklus vody, ta nyní odtéká rychle přes drobné vodoteče anebo přímo do velkých řek a odtud do moří a vrací se zpět až v podobě frontálních srážek. Období mezi velkými srážkami jsou suchá, extrémně vysoké teploty a malá vlhkost poškozují trvalou vegetaci. Voda v krajině již takřka neobíhá v koloběhu výparu a místních srážek, tzv. krátkém vodním cyklu (Pokorný a Eiseltová 1998). Současný systém zemědělské výroby je postaven především na dotacích, které jsou přidělovány na jednotku plochy obdělávané půdy. Tento systém zemědělce nenutí k ochraně podmáčených lokalit, ale naopak vede k jejich opakovanému rozorávání. Zde však vysetá plodina nepřinese očekávaný výnos. Alespoň částečně lze problém krajinné obnovy řešit ve vhodných oblastech za pomoci sukcese (Richter 2011). Prach a Hobbs (2008) se zabývali podmínkami, za kterých je možné spoléhat na sukcesi a kdy jsou efektivnější technická opatření v programech krajinné obnovy. Obecně lze říci, že větší pravděpodobnost dosažení cíle obnovy krajiny je při přijetí technických opatření, ale sukcese je podstatně méně finančně náročná.
	Sklenička (2011) analyzuje příčiny současného stavu české krajiny. Všímá si skutečnosti, že sedlák, byl nahrazen zemědělcem, na nějž musí dohlížet úředník. Krajina odpovědných vlastníků a hospodářů byla za posledních šedesát let transformována v krajinu alibistů a byrokratů. Vlastnictví půdy je v současnosti natolik rozdrobené, že se vlastníkem krajiny necítí v podstatě nikdo. Vlastníci většinou své pozemky propachtují velké zemědělské společnosti. Ta na nich chce hlavně vydělávat a ne se o ně starat, protože nejsou v jejím vlastnictví. Vztah společnosti ke krajině zřejmě nezávisí jen na historických souvislostech, které k tomuto stavu vedly. Obdobnou zkušenost jako Sklenička (2011) učinil i Gore (1992) v souvislosti s krajinou v povodí Mississippi. Všímá si zmenšení mocnosti ornice v oblasti na polovinu. Přičítá to tomu, že farmáři si pronajímají půdu na krátkou dobu a v důsledku toho se obvykle nestarají o budoucnost. Když je ornice degradována, prostě jdou dále. Konstatuje, že skutečnému vlastníkovi se těžko soupeří s někým, komu nezáleží na dlouhodobé perspektivě.
	Archivní mapové podklady
	Níže je stručný popis archivních mapových podkladů, které jsou dobře dostupné a využitelné pro získání přehledu o historické lokalizaci vodních toků, vodních ploch a mokřadů a zároveň jsou dobře využitelné pro GIS analýzy.
	• Stabilní katastr (1824-1836 Morava/1826-1843 Čechy): Jednotlivé mapové listy, pro využití v GIS nutno georeferencovat, prohlížení a objednání je možné na webu Archivní mapy ČÚZK (https://archivnimapy.cuzk.cz). Měřítko 1:2880, resp. 1:5760 v horských oblastech.
	• II. vojenské mapování (1836-1852): Dostupné na mapovém portálu Národní geoportál INSPIRE (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map) zároveň také jako WMS služba (https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms). Měřítko 1:28 800.
	• III. vojenské mapování (1869-1885): Dostupné na mapovém portálu Národní geoportál INSPIRE (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map) zároveň také jako WMS služba (https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms). Měřítko 1:25 000.
	• Ortofotomapa 50-tá léta 20. století: Pro prohlížení dostupná na Národním geoportálu INSPIRE (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map). Není dostupná jako WMS služba. Možno zakoupit.
	• Historické LMS (1937-2002): Jednotlivé snímky, pro využití v GIS nutno georeferencovat, zjištění dostupnosti a objednání je možné na webu Geografické služby AČR (http://www.mapy.army.cz).
	• Ortofotomapy (1998-2015): dostupné jako WMS služba na Geoportálu ČÚZK (https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec), většinou jen část území, podle etap snímkování území ČR.
	Na základě těchto podkladů byly v prostředí GIS analyzovány krajinné změny na vybraných lokalitách zejména s ohledem na výskyt mokřadů v krajině a změny v nivách vodních toků.
	Zde jsou prezentovány dva typy výstupů těchto analýz:
	Obnova mokřadu na zemědělské půdě. Na podkladech map stabilního katastru a historických LMS a ortofotomap. Zobrazeno bez GIS analýz.
	Vývoj rozlohy mokřadů v k.ú. Rozdělení mokřadů na kontinuální zmizelé a nové. Podkladem jsou mapy stabilního katastru a současná ortofotomapa.
	Využití archivních mapových podkladů pro krajinné analýzy
	Obnova mokřadu na zemědělské půdě
	Zde je prezentována lokalita nacházející se v k.ú. Rašovice u Uhlířských Janovic (okres Kutná Hora), kde se vyvíjí (obnovuje) mokřadní ekosystém, který je v současnosti pramennou oblastí. Nicméně, současný stav není výsledkem cíleného managementu ale pouze odrazem aktuálního stavu půdy, která neumožňuje obdělávání. Po celé sledované období pokračuje trend v rozrůstání této lokality vlivem sukcese na okolní zemědělskou půdu. Z mapových podkladů z roku 1839 plyne, že vznikající ekosystém se velkou přesností přibližuje tvaru a lokalizaci bývalých mokrých luk v této oblasti. Tato skutečnost jepotvrzena také leteckým snímkem z roku 1954. Z leteckých snímků je zřejmé, že v letech 2005 až 2008 byla na této lokalitě pouze orná půda. Nicméně na leteckém snímku z roku 2005 je v lokalitě, na níž se v současnosti nachází mokřad, patrná erozní rýha a v roce 2008 pak rozsáhlejší podmáčená oblast (Obr.2). Tato lokalita v současnosti není předmětem žádné územní ochrany a podle evidence v katastru nemovitostí je zde jen a pouze orná půda.
	Vývoj rozlohy mokřadů v k.ú. v nížinách
	Historicky se v mokřady v ČR rozkládaly přibližně na 10 % rozlohy běžné (zemědělsky obhospodařované) krajiny v nížinách. Do současnosti se dochovalo pouze 1 % rozlohy těchto mokřadů, tzn. 0,1 % rozlohy současné krajiny nížin ČR. Ve středních a dolních částech povodí byly historické mokřady robustnější (Obr. 3)., v horních částech povodí zase rovnoměrněji rozmístěny (Obr. 4).
	Závěr
	Mapy stabilního katastru a historické LMS a ortofotomapy jsou velmi přesným zdrojem informací o stavu tehdejší krajiny, zejména pro lokalizaci mokřadů v nivách i mimo ně a pro představu o krajině téměř neregulovaných vodních toků. Poznání vývoje mokřadů v krajině nám může pomoci pochopit hlavní hybné síly a tlaky, které měly vliv na změny mokřadů. Tyto informace lze pak využít při plánování krajiny s ohledem na obnovu, ochranu a management mokřadů. Tímto způsobem bychom mohly navrátit přirozené mimoprodukční funkce (nejen) říční krajině. To je důležité obzvlášť v této době, protože jedním z nejtíživějších problémů spojených se současnou klimatickou změnou je velmi malá retenční schopnost běžné krajiny v ČR, tzn. že téměř nezadrží srážkovou vodu. Primárním cílem společnosti by proto měla být snaha zpomalit odtok povrchové vody z povodí a následně zde zvýšit její retenci do vody podzemní.
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	Úvod
	Snaha o revitalizační zlepšení stavu vodních toků je v české republice spojena s mnoha metodickými problémy, nedostatky v řešení a někdy i zcela milným přístupem. Výsledky tak občas nevedou ke zlepšení ekologického stavu vodního toku, ale pouze k utracení prostředků vyčleněných k této aktivitě. Základ problému tkví již v nedostatečné metodické zapracovanosti stále se rodícího oboru. Ta se projevuje již na základní pojmové úrovni, kdy není ustálené názvosloví, cíle oboru a jaké cesty k nim mohou vést. Další významnou součástí je nedostatečná znalost prvků, které lze pro efektivní akci použít. Příspěvek si klade za cíl ukázat možnosti systematického využití objektů z dřevní hmoty pro zlepšení stavu vodního toku. Vzhledem k celkové metodické neujasněnosti je na začátek zařazena část diskutující a vyjasňující systém a možné postupy užívané při zlepšování přírodního stavu vodních toků.
	Typy revitalizací
	V mezinárodním vědeckých publikacích jsou obdobně rozlišovány passive/ active river restoration �(Groll 2017)�.
	Při revitalizaci stavebně technickými prostředky dochází pomocí stavebních mechanizmů k vybudování nového stavu, relativně blízkému cílovému. Fakticky dochází k okamžitému zlepšení morfologického stavu koryta, zajištění cílového efektu z hlediska architektonických a většinově i rekreačních funkcí. Objem prací je velký a finančně náročný. Toto se negativně projevuje zejména u středních a velkých vodních toků, kde objem prací často přesahuje možnosti financování záměrů z dostupných prostředků.
	K renaturacím dochází samovolně působením přírodních sil prakticky na všech vodních tocích. Samozřejmou výhodou jsou minimální náklady. Problematická je rychlost změn, kde v některých upravených úsecích by návrat do uspokojivého stavu trval až stovky let. Problém je také zrychlená dynamika vývoje koryta probíhající po překonání prahu odolnosti původní technické úpravy. Dynamický neřízený vývoj může mít za následek ohrožení sídel, infrastruktury nebo dokonce lidských životů. Neřízený proces také může mít v kombinaci s dalšími faktory i negativní dopad na ekosystémy. Například odnos většího množství ornice přispívá k eutrofizaci vodního toku. Extrémní přísun sedimentů může zničit kolonii přisedlých živočichů, jako jsou například škeble apod. Při renaturacích dochází jen k pomalejšímu zlepšení hydromorfologického stavu vodního toku (výjimkou jsou extrémní průtokové události kde je efekt značný, ale asi nelze počítat se systémovým využitím těchto jevů). Současně ale dochází k mírnému zlepšování ekologického stavu toku hned od začátku procesu. Efekt z hlediska zlepšení ekologického stavu vodního toku se však začne projevovat až po delší době nebo jen velni málo �(Groll 2017)�.
	Oba zmíněné přístupy jsou v podstatě krajními možnostmi a praktický přístup dovoluje několik možných kombinací �(Šindlar a Sucharda 2011)�.
	Usměrňovací objekty
	Pro zvýšení účinnosti renaturace je možné využít objekty, které urychlí nebo usměrní geomorfologický proces. Objekty mohou mít technický, kombinovaný (biotechnický) nebo přírodní charakter. Většinou jsou tvořeny bodovým, liniovým nebo plošným prvkem, který interaguje s vodním proudem. Ten přetváří tak, aby usměrnil nebo posílil jeho erozně-akumulační schopnost a tím i přetvoření koryta. Z vodohospodářské praxe známe tento princip jako „usměrňovací objekty“ �(Macura 1966)�. Jejich využití bylo spojeno především s postupnou regulací technického charakteru, zejména s plavbou. Objekty v podobě výhonů můžeme dodnes najít na Labi, kdy s louží ke koncentraci proudnice a zúžení koryta.
	Obrázek 1: Konstrukce výhonu - ukázka technické usměrňovací stavby �(Macura 1966)�
	Obrázek 2: Využití výhonů pro zúžení koryta Labe, ortofoto zdroj mapy.cz
	Většina stavebních objektů používaných při úpravách vodních toků je náročná na masivnost provedení konstrukce a je spojena s velkým nebo extrémním objemem zemních prací. Usměrňovací objekty mají oproti jiným druhům stavebních objektů říčního stavitelství relativně subtilní charakter. Výhody se projevují při realizaci, i v době funkce. Menší nároky na realizaci vedou, jak k úspoře investičních nákladů, tak k menší zátěži lokality v době realizace.
	Princip funkce přetváření koryta pomocí usměrňovacích objektů je možné vhodně využít pro podporu a usměrnění renaturace a revitalizace. Výše zmíněné výhody investiční úspornosti a menšího zatížení životního prostředí během realizace odpovídají potřebám a cílům, pro které jsou revitalizace nebo spíše řízené renaturace navrhovány. Důležitou otázkou je, jaký charakter konstrukce by měl být při akcích uplatňován. Většina objektů (viz příklady výše) má charakter technické konstrukce z kameniva, případně betonu (v historii jsou známy i konstrukce z betonových prefabrikátů například velkoprůměrových trub) �(Macura 1966)�. Pro podporu renaturací je vhodné využít konstrukce přírodního charakteru, které materiálově odpovídají lokalitě, jsou schopny být přímou součástí biotopů a budou se přetvářet, případně rozpadat, v souladu s vývojem lokality. Technické objekty mají v systémů řešení samozřejmě také své místo, zejména v místech nutné ochrany zástavby nebo technické infrastruktury.
	Přírodní a biotechnické usměrňovací objekty
	Požadavky na přírodnost konstrukce dobře splňují objekty konstruované ze dřeva, případně využívající živé dřeviny. Obojí většinou kombinované s různými formami kameniva (zához, pohoz, rovnanina). Asi nejznámějším typem konstrukce s živím materiálem jsou haťoštěrkové válce, moderněji různé typy břehových opevnění například �(Šlezingr a Úradníček 2009)�. Tyto typy konstrukcí jsou zatím využívány zejména k stabilizaci břehů a utlumení erozně-akumulačního procesu. Možnosti jejich využití naznačují některé zahraniční projekty viz. obrázek níže.
	Obrázek 3: Ukázka návrhu a řešení usměrňovacího objektu projektu společnosti Mc Bain na Chenunda Creek, návrh a realizace 2006-2008 , USA, konstrukce je tvořena pasem z kamenného záhozu a vrbovými pruty, které tvoří hydraulickou překážku.
	Jako usměrňovacích objektů se postupně začíná využívat objektů z dřevní hmoty. Tato snaha je spojena s objevy významu a funkce říčního dřeva ve vodních tocích �(Matheson et al. 2017)�, v ČR o problematice pojednávána přehledná publikace například �(Máčka a Krejčí 2011)�. Kdy, objekty z dřevní hmoty jsou samy o sobě obohacující strukturou poskytující biotopy, krytové příležitosti pro živočichy apod., zároveň mohou při správné konstrukci a umístění tvořit usměrňovací objekt.
	Je nutné říci, že využití dřeva pro usměrňovací objekty není v domácí praxi úplnou novinkou, ale spíš částečně zapomenutou technologií. Ještě kniha Úpravy tokov od Prof. Macury z šedesátých let uvádí několik typů využití dřeva, mnohdy ve velmi přírodní podobě �(Macura 1966)�.
	Obrázek 4: Ukázka historického využití dřevní hmoty jako usměrňovacího objektu (Macura 1966)
	V publikaci můžeme najít poměrně ucelenou metodiku využití takových objektů. Účel prezentovaný v publikaci je samozřejmě dán dobovým požadavkem na regulaci vodních toků, kdy usměrňovací stavby byly využívány k fázi prostorového omezení koryta, na kterou většinou navázala fáze technického opevnění. Popisované objekty a jejich principy fungování lze stejně dobře využít k opačnému procesu. Pro návrh lze dokonce velmi dobře využít uvedených projekčních pomůcek, v podobě vzorců, schémat, nomogramů a podobně. Systém a základní princip využití dobře ilustruje schéma z německé publikace Entwicklung naturnaher Bäche und Flüsse: Massnahmen zur Strukturverbesserung. Grundlagen und Beispiele aus der Praxis �(Gebler 2005)�
	Obrázek 5: Schéma vývoje koryta vodního toku při řízené renaturaci pro vložení usměrňovacích objektů z dřevní hmoty. �(Gebler 2005)�.
	Experimentální objekty lokalita Bečva – Slavíč
	Tento přístup a biotechnické usměrňovací objekty byly využity na lokalitě Bečva – Slavíč, která byla zařazena jako modelová do výzkumu využití objektů z dřevní hmoty v rámci grantu „Optimalizace struktur dřevní hmoty pro revitalizace a přírodě blízké úpravy vodních toků“ (TAČR, TA02020817) a navazujícího výzkumu. Objekty na lokalitě jsou sledovány a hodnoceny z hledisek geomorfologických, ekosystémových parametrů, naplnění cílů v oblasti protipovodňové ochrany, stability a odolnosti samotné konstrukce..
	Modelová lokalita se nachází v úseku 33,0 – 33,3 km spojené Bečvy. Koryto bylo v minulosti technicky upraveno, ale při sérii povodňových průtoků v letech 1997 – 2010 došlo k narušení stability, výraznému přetvoření a částečné renaturaci koryta. Přes razantní zlepšení morfologických i ekologických parametrů nedošlo k úplné obnově charakteristické biotopové nabídky, byly pozorovány degradační děje a vývoj lokality ohrožoval objekty na přilehlých pozemcích. Pro lokalitu bylo navrženo využití biotechnických objektů napodobujících akumulace mrtvé dřevní hmoty fungujících jako ochranné výhony. Při návrhu konstrukce byly sledovány cíle: ochrana břehů, podpora eroze břehů v cílových prostorech, zpomalení hloubkové eroze, tvorba fluviálních útvarů, přímá tvorba biotopů.
	Obrázek 6: Lokalita Slavíč před úpravou (Zroj ortofotomapa ČUZK)
	Obrázek 7: Konstrukce výhonu těsně po zhotovení
	Obrázek 8: Umístění biotechnických objektu z dřevní hmoty, s vyznačením předpokládaného morfologického vývoje
	Do koryta byly na pravý břeh umístěny čtyři biotechnické usměrňovací objekty napodobující akumulace dřevní hmoty. Tyto objekty z vodohospodářského hlediska fungují jako výhony �(Macura 1966)�. Jejich funkce je naznačena pomocí os koryta a šipek. Objekty stabilizují břeh v úseku svého umístění a cca ještě 100 – 200 m níže. Tím dochází k  ochraně na obrázku patrné zástavby (severozápadní roh). Erozní proces postupuje (vyznačeno žlutými šipkami) v úseku nad objekty do pravého břehu a v úseku podél objektů a pod nimi do levého břehu. Černě je vyznačena osa proudnice po realizaci, modře původní osa koryta. Postupným vývojem tak dojde k zvýšení menadrovitosti (vynutí) koryta, prodloužení délky vodního toku a s tím spojeným renaturačním efektům.
	Pravidla pro funkční konstrukci objektu, jak z hlediska potřeb ekologické tak vodohospodářské funkce (například bezpečnosti objektu), jsou samostatnou rozsáhlou kapitolou přesahující rozsah příspěvku. Lokalita je v současné době stále ještě zkoumána a vyhodnocována. Část dílčích výsledků z hlediska biologického hodnocení na modelové skupině bentosu bylo publikováno v rámci příspěvku na konferenci Říční krajina 2015.
	Závěr
	Při úsilí o zlepšení ekologického stavu vodního toku je možné využít principu řízených renaturací. Ty kombinují samovolný říční proces s jeho podporou a usměrněním pomocí relativně nenáročných objektů. Tyto objekty mají v podstatě obdobnou funkci jako ve vodním hospodářství známé „usměrňovací objekty“. Pro jejich konstrukci lze vhodně použít přírodní materiály včetně mrtvého dřeva nebo živých rostlin. Objekty tak mají charakter biotechnických opatření schopných se dlouhodobě vyvíjet v souladu s přeměnou a zpřírodněním lokality.
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	Abstrakt
	Jen na málo místech České republiky se podařilo zachovat říční nivu v natolik přírodě blízkém stavu, aby umožnila přežívání tak na čistotu vody náročného živočišného druhu, jakým je perlorodka říční (Margaritifera margaritifera L.). Řeč je o oligotrofních (živinami velmi chudých) podhorských řekách v oblasti Šumavy a Novohradských hor. Tady se zejména díky historickému osídlení a způsobu využívání krajiny vytvořily podmínky vhodné pro rozšíření vodních mlžů až na samý okraj jejich výškového areálu. Spolu se ztrátou původních lokalit v nižších polohách vlivem znečištění se tak vytvořilo jakési refugium, které dnes hostí zbytkové populace celosvětově chráněného druhu.
	Blanice, Teplá Vltava a Malše jsou skutečnými perlami podhorské krajiny jižních Čech, ve kterých můžeme stále nalézat stovky až tisíce perlorodek. Člověkem jen minimálně ovlivněný morfologický stav toků s funkčním napojením na okolní nivu je příkladem dobře fungujícího ekosystému. I přes to se i zde najde řada problémů, se kterými se ochrana přírody a perlorodka samotná dlouhodobě potýká. V posledních dekádách se na většině míst v chráněných územích podařilo zvrátit trend narůstající plošné eutrofizace, i přes to, ale zůstává několik bodových zdrojů znečištění. Velkým problémem je přirozená sukcese prostředí s rozšiřujícím se smrkovým lesem vedoucí k ochlazení toků a distrofizaci. Také antropogenně podmíněné erozní procesy v povodích, které jsou zdrojem nežádoucích jemnozrnných splavenin se daří zatím vyřešit jen v některých případech. Celá řada pozemků je pak stále systematicky uměle odvodňována. V Teplé Vltavě se jako velký problém jeví např. struktura rybího společenstva s nízkým podílem hostitelských ryb pro parazitární larvální stádia perlorodek. V oblasti Vltavského luhu je celá řada přítoků, které byly v minulosti nevhodně technicky upraveny a je třeba přistoupit k jejich revitalizaci. Řada z nich už tímto procesem úspěšně prošla. Významnou úlohu hraje při managementu a ochraně oligotrofních povodí výzkumná činnost a s ohledem na polohu území také aktivity na mezinárodní úrovni.
	Jako zásadní se při tom jeví kvalitní dobrá a dlouhodobá spolupráce s klíčovými partnery (stakeholdery) v povodí. Zemědělci, lesníci, myslivci, rybáři, správci komunikací, provozovatelé turistických zařízení a místní samosprávy společně se správou ochrany přírody spoluvytváří obraz krajiny, jejíž stav se pak odráží v kvalitě a životaschopnosti biologických společenstev reprezentovaných perlorodkou říční jako deštníkovým druhem.

