SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ
seminář

Přírodě blízká protipovodňová ochrana:
Prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů
23. listopadu 2010

PROGRAM SEMINÁŘE:

9:30 - 10:00:
Prezence
10:00 - 10:10: Úvodní slovo místopředsedy Senátu JUDr. Petra Pitharta, senátora ing. Miroslava
Krejči, předsedy Koalice pro řeky RNDr. Davida Pitharta a organizační
poznámky (moderátor Ing. Tomáš Havlíček)
10:10 - 10:40 Ing. Tomáš Just: Uplatnění revitalizačních opatření v protipovodňové ochraně
(Protipovodňová opatření v sídlech je třeba stavět na kombinaci technických
a přírodě blízkých opatření.)
10:40 - 11:00 RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.: Hydromorfologie a biota vodních toků
(Ekologicky pojatá protipovodňová ochrana příznivě ovlivňuje samočisticí
procesy, ekologické služby nivy a život v nivě. Pro splnění závazků
vyplývajících z Rámcové směrnice je třeba usilovat o přírodě blízký stav
vodních toků.)
11:00 - 11:15 Ing. Jaroslav Beneš: Plánovaná přírodě blízká opatření na řece Nežárce
(Povodí Vltavy dokončilo studii proveditelnosti přírodě blízkých
protipovodňových opatření.)
11:15 - 11:45 Přestávka
11:45 - 12:05 RNDr. David Pithart: Revitalizace jako investice
(Návratnost revitalizace většího toku vypočítaná na příkladu Lužnice.
Kalkulace porovnává finanční ohodnocení funkcí ekosystému přírodě blízké
a upravené nivy.)
12:05 - 12:20 Mgr. Martin Hanousek: Příklady nekoncepčního oddělování přírodě blízkých
a technických protipovodňových opatření
(Technická protipovodňová opatření musí být propojena s revitalizacemi
a zvyšováním retenční schopnosti krajiny.)
12:20 - 12:35 Mgr. Michal Krejčí: Bečva pro život - koncepce přírodě blízké protipovodňové
ochrany sídel v Pobečví
(Unie pro řeku Moravu zpracovala alternativní koncepci protipovodňové
ochrany.)
12:35 - 12:55 Ing. David Veselý: Problémy s pozemky a legislativní překážky revitalizací
(Obnova přírodě blízkého stavu vodních toků a vymezování ploch určených
k rozlivu povodní naráží na řadu překážek, např. výkupy pozemků, zástavbu
zátopových oblastí apod.)
12:55 - 13:10 Ing. Tomáš Just, Ing. Tomáš Havlíček: Slovo na závěr a několik příkladů dobré praxe
od nás i z dalších zemí
13:10 - 13:30
Závěrečná diskuse

Koalice pro řeky vznikla na podzim letošního roku s cílem propojit aktivity odborných institucí, nevládních organizací, firem
a angažovaných jednotlivců na cestě k dosažení dobrého ekologického stavu vodních toků, niv, mokřadních systémů i celé
krajiny. Jedním z cílů Koalice pro řeky je zprostředkovávat příklady dobré praxe při navracení vodních toků k přírodě blízkému
stavu a k posílení jejich retenční, biologické, rekreační a estetické funkce.
Kontakt: Koalice pro řeky, Chlumova 7, 130 00 Praha 3 , www.koaliceproreky.cz

Uplatnění revitalizačních opatření v protipovodňové ochraně
Ing. Tomáš Just
Potamologický klub Vodomil při 01/30. ZO Českého svazu ochránců přírody „Troja“,
Na výšinách 1000, 170 00 Praha 7 (členská organizace Koalice pro řeky)
Kontakt: vodni.brouk@seznam.cz
Starý koncept technických úprav vodních toků preferoval soustředěný a rychlý odtok vody
z krajiny. Jednostranně podporoval recipientní (vodní tok jako přijímač různých typů vod)
a odtokové, případně energetické a plavební funkce vodních toků, zatímco funkce související
s přirozenými formami zadržování vody v krajině, ekologické, pobytové a rekreační funkce
vodních toků byly poškozovány. Produktem technické úpravy je koryto potoka nebo řeky, které
se značně liší od koryta přírodního. Potoční nebo říční pás je v prostoru celkově značně
redukován, koryto má nepřirozeně velkou kapacitu a zpravidla je podstatně hlubší než
odpovídající koryto přírodní. Technicky upravené koryto je zbaveno tvarové členitosti (trasy,
příčných průřezů, podélného profilu, povrchu dna a břehů,…..), a tím i členitosti hloubek vody
a rychlostí proudění. Takto je technicky upravené koryto z ekologického hlediska poškozené až
znehodnocené. V pojmech evropské směrnice o rámcích vodní politiky: Technicky upravený
vodní tok se nalézá v ekologicky nepříznivém stavu.
Technicky pojatá protipovodňová ochrana v podobě kapacitních a hrázovaných koryt byla
zaměřena převážně na lokální zájmy a podporovala zrychlování postupu povodňových vln do
dalších částí povodí. Zkapacitňující technické úpravy nebyly prováděny jenom v zastavěných
územích, ale také ve volné krajině. Kapacitní, hydraulicky hladká koryta potoků a řek zrychlují
povodňové průtoky a soustřeďují je do podstatně vyšších kulminačních úrovní, než by
odpovídalo korytům přírodním. Podpora odvodňování zemědělsky využívaných ploch a jejich
ochrana před častějším zaplavováním povodněmi menších úrovní omezila využití tlumivých
povodňových rozlivů do nezastavěných nivních území, a tím zesílila povodňové ohrožení
zastavěných území obcí a měst.
V dnešní době se ve vodohospodářsky vyspělých zemích prosazuje nový koncept nakládání
s vodními toky. Snaží se zajišťovat odůvodněné technické funkce vodních toků, ale zároveň
nezhoršovat a pokud možno zlepšovat jejich ekologický stav. Rozsah degradujících technických
úprav se snaží omezovat na úroveň nezbytně nutnou, k čemuž jednak využívá a podporuje
procesy samovolné renaturace koryt vodních toků, jednak provádí zpřírodňující úpravy
revitalizace. Smyslem renaturací a revitalizací je alespoň částečná obnova přirozeného
prostorového rozsahu vodních toků v krajině a obnova jejich tvarové a hydraulické členitosti.
Zejména v obcích a v jejich blízkosti je dbáno rovněž obnovy pobytových a rekreačních funkcí
říčních území.
Tento koncept vychází z hlavních zásad:

Rozlišuje mezi úseky vodních toků ve volné krajině a v zastavěných územích. Členitá,
přirozeně mělká a málo kapacitní koryta ve volné krajině by měla podporovat tlumivé
povodňové rozlivy do nezastavěných území jako významný prvek komplexně pojaté
protipovodňové ochrany. V obcích a městech musejí koryta v zájmu ochrany zástavby splňovat
požadavek kapacity, i tak by si ale měla udržovat alespoň přijatelnou ekologickou hodnotu,
vzhled, pobytovou a rekreační využitelnost.
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Účinný systém protipovodňové ochrany v rámci krajiny nezajistí ani jenom technická,
ani jenom přírodě blízká opatření, tedy je třeba hledat jejich co nejvhodnější spojení.
 Potřebná opatření technického charakteru musejí být prováděna tak, aby škody na
ekologickém stavu vodních toků a jejich niv byly omezeny jenom na úroveň nezbytně
nutnou. Nevyhnutelné škody jsou kompenzovány. Při provádění potřebných
technických protipovodňových opatření se současně vyhledávají příležitosti, jak
zlepšovat ekologický stav vodních toků.
 Říční prostor je pojímán jako vícefunkční. Vodní tok již neslouží jenom jako recipient,
který má kamsi pryč odvádět cosi nežádoucího, případně jako plavební cesta nebo
prostředí umožňující získávání energie. Vodní tok a niva by se měly odpovídající měrou
podílet na běžném i povodňovém zadržování vody v krajině, měly by plnit přírodní
funkce a zejména v blízkosti sídel též funkce pobytové a rekreační, s čímž souvisí
i požadavek příznivého vzhledu.



Hlavní okruhy přírodě blízkých protipovodňových opatření:
1.
Ochrana ploch pro přirozené povodňové rozlivy. Jedná se o pasivní opatření, ale velmi
důležité. Nezastavěná nivní území, umožňující rozlivové transformace povodňových vln, je
třeba chránit před neuváženým hrázováním v rámci jednostranně pojímané technické
protipovodňové ochrany a před nevhodným umísťováním staveb, navážek a podobných
objektů.
2.
Revitalizace koryt vodních toků ve volné krajině. Protipovodňový aspekt revitalizací
spočívá v tom, že členitá, mělká a málo kapacitní přírodě blízká koryta zpomalují postup
a koncentraci povodňových vln a podporují jejich tlumivé rozlévání do nezastavěných nivních
území.
3.
Rozšiřování přírodě blízkých povodňových perimetrů vodních toků. Cílem je alespoň
částečná obnova prostorového rozsahu říčních povodňových pásů, které byly dříve, v období
technických úprav toků, nepřiměřeně zúženy. Rozšiřování může sledovat cíle lokální a cíle
v rámci povodí. Lokálně přínosné může být posílení ochrany určitého zastavěného území před
vybřežováním povodní a místní zpomalení povodňového proudění, v rámci povodí pak může
být významné zvětšování povodňových retenčních prostorů. Rozšiřování se může dít například
odsazováním ochranných hrází dál od vodního toku.
4.
Přírodě blízká ochranná koryta. Výstavba přírodě blízkých koryt nebo průlehů
odlehčujících povodňové průtoky mimo ohrožená zastavěná území. V době mimo povodně se
tato koryta mohou uplatňovat jako součást parkové zeleně v sídlech.
5.
Přírodě blízké hloubené retenční prostory v nivách. Může se jednat o terénní deprese,
vznikající při vhodně směřované těžbě štěrků a písků. Po ukončení nejsou zavezeny, ale
ponechány jako přírodě blízké, rekreační nebo sportovně rybářsky využívané vodní plochy,
s jistou kapacitou pro povodňovou retenci.
6.
„Ekologické“ poldry. Na rozdíl od jednoúčelových suchých poldrů obohacují tyto
objekty krajinu o přírodě blízké zátopové plochy, v nichž se mohou uplatnit revitalizovaná koryta
vodních toků, tůně a mokřady, luční a dřevinné porosty. Hydrotechnické suché poldry lze
revitalizovat, a tak přetvořit v poldry „ekologické“.
2

7.
Přírodě blízká řešení kapacitních koryt v intravilánech, neboli intravilánové
revitalizace. Na rozdíl od revitalizací ve volné krajině jde zde o zajištění povodňové průtočné
kapacity, případně zpomalení a přechodné retence povodňových průtoků přímo v korytech
v zájmu ochrany blízké zástavby. Úlohy tohoto druhu mohou být různorodé, typickým řešením
je ovšem tzv. povodňové rozvolnění koryta do přírodě bližších tvarů.
8.
Odstraňování průtokových překážek, které jsou zároveň překážkami migračními. Jde
hlavně o nevhodně umístěné jezy, které mohou v obcích a v jejich blízkosti vzdouvat povodňové
průtoky a podporovat jejich rozlévání do zástavby. Revitalizační efekt odstraňování jezů, jejich
snižování nebo nahrazování vhodnějšími objekty pak spočívá v obnově migrační prostupnosti
vodního toku pro vodní živočichy (v tomto ohledu představuje odstranění překážky podstatně
spolehlivější řešení než zpravidla dosti nákladná výstavba rybího přechodu) a v obnově
přirozeného rozvoje podélného profilu vodního toku, včetně obnovy hydraulické členitosti
úseku toku, který byl dříve ekologicky degradován vzdutím.
9.
Kompenzační revitalizační opatření. Pokud jsou v určité situaci nutná technicky
orientovaná protipovodňová opatření a tato opatření by byť odůvodněně - omezovala
přirozené tlumivé rozlivy povodní nebo nějak poškozovala ekologický stav vodního toku a nivy,
měla by tato opatření být vhodně a přiměřeně kompenzována opatřeními revitalizačními. U nás
dosud tento princip není standardně uplatňován, například v sousedním Německu však je
pevně zakotven jak ve vodohospodářských, tak v obecně ekologických právních předpisech a je
běžnou součástí vodohospodářské praxe.

Obr. 1: Pekelský potok na Benešovsku po revitalizaci, provedené v roce 2007 městysem Zdislavice za
finanční podpory Programu revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí. Mělké
a tvarově členité koryto podporuje rozlévání větších průtoků do přilehlé louky.
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Obr. 2: Dříve zakrytý Litovický potok v pražské Ruzyni byl v roce 2010 přičiněním Magistrátu otevřen
a upraven do přírodě bližších tvarů. Tato intravilánová revitalizace podporuje lokální
protipovodňovou ochranu přinejmenším v tom, že otevřené koryto se neucpe tak snadno jako koryto
zakryté.

Obr. 3: Jedna z posledních etap revitalizace řeky Isary v Mnichově, rozvolnění říční kynety
v neprospěch suché bermy. Téměř 9 kilometrů dlouhá revitalizace posílí protipovodňovou ochranu
bavorského hlavního města, zčásti obnoví přírodní charakter divočící štěrkonosné řeky a obohatí
město o zajímavé rekreační území. Jedná se o společný podnik státu Bavorsko (zastoupen správcem
vodního toku Vodohospodářským úřadem Mnichov) a města Mnichova.
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Hydromorfologie a biota vodních toků
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha
Kontakt: duras@pvl.cz
Ještě v dnešní době se setkáváme s tím, že část laické, ale bohužel i odborné veřejnosti vnímá
komplexní revitalizace vodních toků jako zbytečně nákladnou libůstku ochránců přírody, která
se týká pouze povrchového designu koryta s minimálním dalším významem. Jedná se o hrubý
omyl. Tento příspěvek je zaměřen pouze na tu část celé problematiky, která souvisí se životem
a samočisticími procesy ve vodách.
Vodní biocenózy jsou určovány hydromorfologií říčních koryt
Koryto tekoucích vod je životním prostředím širokého spektra vodních organismů, jež
představují také značnou biomasu. Některé organismy dále strukturují vodní prostředí
(ponořené vodní rostliny, kořeny stromů), jiné vytvářejí biofilmy na omývaných površích
kamenů či dřeva (bakterie, prvoci, řasy, vířníci...), další obývají dno (mlži, raci, červi, larvy hmyzu
chrostíci, pošvatky, jepice, pakomáři, ...) nebo žijí ve vodním sloupci (např. unášený plankton,
ryby..). Všechny tyto organismy jsou provázány hustou spletí vzájemných vztahů. Obecně platí,
že čím je toto společenstvo druhově bohatší, tím je stabilnější druhová pestrost je také
důležitým znakem přirozených společenstev, tedy dobrého ekologického stavu. Pestrost
vodních společenstev (biocenóz) záleží na pestrosti stanovišť (biotopů) čím bude koryto
vodního toku tvarově i prouděním vody rozmanitější (tišiny, peřeje, tůně, mělčiny...), tedy čím
lepší zde budou hydromorfologické podmínky, tím bude také biocenóza pestřejší (= stabilnější
a přirozenému stavu bližší). Výzkumy ve světě i u nás dokonce dokládají, že vodní organismy jsou
schopné tolerovat suboptimální kvalitu vody, pokud jsou v toku dobré hydromorfologické
poměry, a naopak, že ani v tocích s dobrou jakostí vody nemohou žít ekologicky cenná
společenstva, pokud jsou zde nevhodné hydromorfologické parametry.
Hyporeál
Obrovský význam má tzv. podříční dno, neboli hyporeál. Je to oblast, která může u našich
tekoucích vod sahat až přes 1 m pode dno a až desítky metrů podél řeky. Tento biotop je osídlen
podobně širokým spektrem organismů jako říční dno, přičemž ale biomasa organismů žijících
v hyporeálu bývá několikanásobně vyšší oproti říčnímu dnu. Hyporeál je útočištěm organismů
při extrémních vodních stavech (povodeň, vyschnutí), je jejich rezervoárem pro obnovu po
případném narušení společenstva má tedy zásadní stabilizující roli. Přirozeně se vyvíjející toky
se obvykle vyznačují dobře založeným hyporeálem.
Samočištění
Samočištění, tedy přirozené procesy odstraňující z vod znečišťující látky, jsou zásadním
způsobem závislé na biologických procesech. V potocích a řekách samočištění závisí zejména na
složení a biomase biocenózy, na rychlosti proudění a na hloubce vody. Tedy: pestré společenstvo
s vysokou biomasou zajišťuje v podmínkách nepříliš rychlého proudění a nízkého vodního
sloupce nejvyšší účinnost samočisticích procesů. Pestré a stabilní společenstvo, které může
zajistit stabilní průběh samočištění pestré palety znečišťujících látek, se nachází v dobrých
hydromorfologických podmínkách. Vysoká biomasa pestrého společenstva je podmíněna
existencí hyporeálu, do něhož se může infiltrovat co největší podíl protékající vody.
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Na kamenech i zrnkách písku jsou v biofilmech přítomny fyziologicky velmi aktivní
mikroorganismy schopné intenzivní přeměny látek (princip filtrace se využívá při čištění pitných
i odpadních vod). Infiltrace může dobře probíhat pouze tam, kde je koryto v dobrém
hydromorfologickém stavu: Musí být především (i) vnitřně členěné důležitý je např. tlak vody na
návodní straně štěrkopískových lavic a (ii) s četnými meandry, protože tlak vody na nárazových
březích vyvolává infiltraci vody do břehů a říční nivy. Přírodní koryta se také vyznačují až poloviční
rychlostí proudění vody oproti korytům upraveným, přičemž meandry prodlužují délku koryta,
tedy také plochu dna osídleného vodními organismy. Toky v dobrém ekologickém stavu se
vyznačují vysokou úrovní samočištění.
Problém upraveného koryta
Upravená koryta vodních toků jsou obvykle postižena nejméně jedním z hlavních typů
poškození:

Napřímení znamená zvýšení rychlosti proudění, zkrácení toku (zmenšení plochy dna),
unifikaci vnitřní členitosti koryta. Tím je zásadně omezena pestrost biotopů, tedy i pestrost,
biomasa a stabilita biocenóz. Silně je narušena komunikace povrchové a mělké podzemní vody,
tedy infiltrace do hyporeálu. Výsledkem je radikální zhoršení samočistících procesů a snížení
ekologického stavu toku.

Zahloubení snižuje možnosti infiltrace vody z koryta do říční nivy, obvykle znamená
odstranění štěrkopískových lavic. Výsledkem je potlačení samočisticích procesů. Zabráněním
rozlivů za každoročních „malých povodní“ nedochází k zachycování unášeného materiálu říční
nivou, čímž jsou eliminovány samočisticí procesy za zvýšených průtoků.

Opevnění markantně omezuje až eliminuje příčnou i podélnou členitost koryta,
eliminuje hyporeál, zabraňuje břehové infiltraci. Výsledkem je degradace a destabilizace
biocenóz a úpadek samočisticích procesů a ekologického stavu či potenciálu vodního toku.
Úloha samočisticích procesů a jejich praktický význam
Samočisticí procesy v potocích a řekách dříve bezděky suplovaly chabé čištění odpadních vod.
Zdálo by se tedy, že v dnešní době, kdy se výrazně zlepšila úroveň nakládání s odpadními vodami,
tyto procesy v zásadě nepotřebujeme. Skutečnost je ale jiná.
Jedním z důležitých problémů, se kterými bojujeme, je eutrofizace. Jedná se o obohacování vod
živinami, především fosforem, v důsledku něhož dochází např. k masovému rozvoji sinic
s negativními důsledky pro vodárenské zdroje i rekreační vody. Sinicím stačí k vytvoření vodních
květů už poměrně malé množství fosforu, a je velmi obtížné dosáhnout v povrchových vodách
tak nízkých koncentrací fosforu, aby došlo k potřebnému omezení růstu sinic. Je těžké
odstraňovat fosfor při čištění komunálních odpadních vod s dostatečnou účinností (alespoň
90%!). Problém je zejména u drobných obcí, kde je úkolem čistit odpadní vody alespoň nějak.
V některých povodích může být zásadním problémem i fosfor pocházející z rybníků (např.
Lužnice), nebo fosfor pocházející ze zemědělských ploch, které jinak rozhodujícím zdrojem
fosforu nebývají.
Zadržování (retence) fosforu v korytech vodních toků má naprosto zásadní význam v povodích,
kde je již nakládání s odpadními vodami na standardní úrovni. Je totiž třeba zachytit zbytky
fosforu, které se při čištění odpadních vod odstranit nepodařilo, případně zachytit fosfor
pocházející z obtížně sanovatelných zdrojů (zemědělské plochy, rozptýlená zástavba, rybníky)
či fosfor, který se dostal do vodního prostředí náhodně při nějaké události v povodí (hnojení, únik
odpadních vod apod.).
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U většiny našich nádrží by účinná retence fosforu ve vodních tocích velmi pomohla snahám
o zlepšení kvality vody. Ačkoli vodní biocenózy mají vysoký potenciál fosfor zachycovat,
v současnosti se retence fosforu samočisticími procesy uplatňuje velmi málo, a to především
kvůli velmi špatnému hydromorfologickému stavu drobných vodních toků. Je nezbytné dodat,
že napřímený a zahloubený („zkapacitněný“) tok bývá obklopen degradovanou nivou (např.
orba až na hranu břehu), takže (i) se voda za běžné každoroční povodně nerozlévá a (ii) když se
voda za víceletých průtoků rozlije, niva unášené látky účinně nezachytí. Vodní toky a jejich nivy
tak nemají schopnost zadržet epizodické látkové vlny, které jsou po vstupu do vodních nádrží
silným živinovým impulsem pro rozvoj sinic.
Druhým nepříjemným problémem je zatížení vod zbytky pesticidů, léčiv a chemikálií
používaných v domácnostech. Tyto látky z větší či menší části procházejí čistírnami odpadních
vod do vodních toků, kde vstupují do potravních řetězců a jsou velmi podezřelé z negativních
účinků na celé biocenózy. Obecně platí, že každou látku lze rozložit, pokud máme k dispozici
patřičné mikroorganismy a čas. Dostatečně pestré společenstvo organismů o vhodné biomase
může zajistit pouze vodní tok s dobrou hydromorfologií, kde není odtok vody nijak zrychlován
a kde podíl vody vyměňované s okolní nivou je vysoký a hyporeál je dobře vytvořen.
Závěr
Smyslem revitalizace vodních toků není pouhé obnovení vzhledu lokality, ale především
obnova struktury - a tím zajištění dobrého fungování celého ekosystému. Bez obnovy
přirozeného charakteru hydromorfologie koryt vodních toků nelze dosáhnout ani výskytu
druhově pestrých a stabilních společenstev vodních organismů. Ty jsou základním
předpokladem jak pro dosažení dobrého ekologického stavu vodních útvarů tekoucích vod dle
Rámcové směrnice o vodách (dosažen by měl být do r. 2015!), tak pro průběh intenzivních
samočisticích procesů. Bez aktivizace samočištění se neobejdeme při řešení aktuálních
problémů jakosti vody, zejména eutrofizace a organických mikrokontaminant.
Zásadní pozornost musí být věnována především tokům drobným tokům 1. -3. řádu, které
představují v jednotlivých povodích zhruba 80-90% délky celé hydrografické sítě, přičemž jejich
hydromorfologický stav je v naprosté většině případů zoufalý. Právě tyto toky jsou místem, kde
lze využít zvýšené retence fosforu či kontaminant pocházejících ze zemědělských aktivit či
z chovu ryb.
Úzký vztah mezi hydromorfologií koryta a charakterem vodních biocenóz, které zajišťují
samočisticí procesy a jsou ukazateli dobrého ekologického stavu toku (dle Rámcové směrnice
EU), se stále významněji projevuje v posledních letech v souvislosti se změnami klimatu. Vodní
biocenózy totiž dokážou přežívat vliv povodní či sucha v nenarušeném stavu pouze při
zachování dobrých hydromorfologických poměrů.
Na závěr si dovolím připomenout, že zdravé poměry ve vodních tocích musí být nevyhnutelně
podpořeny zdravými poměry v celém povodí (náprava odtokových poměrů, erozního narušení,
atd.).
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A

B

Obr. 1: Kontrast dvou hydromorfologicky zcela
degradovaných koryt (B - zanesení bahnem po
lovení rybníka) a potoka v dobrém ekologickém
stavu (C - obrázek vlevo).

C
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Plánovaná přírodě blízká opatření na řece Nežárce
Ing. Jaroslav Beneš
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha-Smíchov
Kontakt: benes@pvl.cz
Studie proveditelnosti vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí
Nežárky
Objednatel:
Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Termín dokončení: 31. března 2011

Cílem studie je vyjasnit technická řešení a podmínky realizace přírodě blízkých
protipovodňových opatření na vybraných prioritních úsecích vodních toků v povodí Nežárky.
Studie navazuje na předchozí koncepční řešení, ve kterém byla provedena a zdůvodněna
lokalizace potřebných opatření a pokračuje v zajištění dalších podkladů pro jejich následnou
realizaci, zejména ve vazbě na posouzení proveditelnosti vybraných konkrétních navržených
opatření. Předmětem je získání dalších podkladů pro následnou realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření ve vybraných úsecích vodních toků Nežárka, Kamenice, Žirovnice
a Hamerský potok, ale i na drobných vodních tocích.
Stručný popis
Povodí významného vodního toku Nežárka (cca 1 000 km2) se nachází v jihovýchodní části
Jihočeského kraje z velké části na území okresu Jindřichův Hradec. Nežárka je pravostranným
přítokem Lužnice. V minulosti došlo v některých úsecích vodních toků v tomto povodí
k přeložení, napřímení a stabilizaci koryta a přilehlá niva byla využita pro zemědělskou výrobu,
což vedlo ve zvýšené míře k odvodnění okolních niv a urychlení odtoku ze záplavových území
a tím ke snížení retence. Do Nežárky jsou také Novou řekou odlehčovány průtoky z Lužnice.
Na vodním toku Nežárka ani v jeho povodí není k dispozici významnější akumulační prostor pro
retenci povodňových průtoků. V souvislosti se současným stavem krajiny a morfologie vodních
toků není uspokojivě využíván ani retenční potenciál údolních niv vodních toků.
Protipovodňová ochrana je proto v povodí Nežárky významným problémem. Dalším aspektem
je, že vliv povodí Nežárky se promítá i do vodního toku Lužnice v jeho střední části (od Veselí nad
Lužnicí po Tábor), kde dochází k významným povodňovým škodám, zejména pokud se
nepříznivě setkají povodňové průtoky Lužnice a Nežárky. Například důsledkem katastrofální
povodně z roku 2002 dosáhly v Jihočeském kraji povodňové škody podle materiálu MŽP
souhrnné výše přes 15 mld. Kč, z toho podstatná část se týkala povodí Lužnice, do kterého
povodí Nežárky spadá. Další významné škody měla povodeň v roce 2006, která velmi výrazně
projevila právě v povodích Nežárky a Lužnice.
Důležitost povodí Nežárky z hlediska protipovodňové ochrany nejen pro území okresu
Jindřichův Hradec, ale i pro povodí pod soutokem s Lužnicí vyplývá z toho, že v rámci dřívějšího
plánování bylo uvažováno s výstavbou významných akumulačních prostorů v lokalitách Jindřiš
a Krkavec. V současné situaci je velmi nepravděpodobné, že by tyto akumulační prostory byly
realizovány v původně uvažovaném rozsahu.
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Plán hlavních povodí České republiky, který je základním koncepčním materiálem plánování
v oblasti vod, stanovil seznam vybraných prioritních oblastí ke zpracování koncepce přírodě
blízkých protipovodňových opatření. V hlavním povodí Labe jsou stanoveny 3 takové oblasti:
povodí Nežárky, povodí Dědiny a povodí Ploučnice.
Plán hlavních povodí České republiky byl schválen usnesením vlády ze dne 23. května 2007
č.562, ve kterém bylo uloženo ministrům zohledňovat tento plán při zpracování koncepčních
dokumentů a následně byla vyhlášena závazná část tohoto plánu nařízením vlády.
V návaznosti na Plán hlavních povodí České republiky zadalo Ministerstvo životního prostředí
v roce 2007 zpracování koncepčního materiálu „Návrh strukturálního řešení protierozních
a protipovodňových opatření v povodí Nežárky“ (dále jen „Koncepce MŽP“). Tento materiál
analyzuje povodí Nežárky po soutok s řekou Lužnicí.
Koncepce návrhu protipovodňových a protierozních opatření v ploše povodí je vypracována
v souladu s odsouhlasenými metodikami a je syntetickým materiálem opírajícím se o ověřené
metodické postupy odsouhlasené Ministerstvem životního prostředí. Důležité je nejenom
posouzení účinnosti komplexu opatření, ale také vyhodnocení jejich dopadu
na hydromorfologický stav vod. Toto vyhodnocení přitom plně respektuje požadavky a kriteria
směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství
v oblasti vodní politiky. Řešení je plně v souladu se „Strategií ochrany před povodněmi pro území
ČR“, která byla přijata usnesením vlády č. 382 ze dne 19.4.2000 a byla později integrována
do Plánu hlavních povodí České republiky.
Koncepce MŽP je tematicky rozdělena na dvě části, na řešení protierozních a protipovodňových
opatření v ploše povodí a analýzu morfologického stavu vodních toků a navržení revitalizačních
opatření s protipovodňovým účinkem v nivách těchto toků.
Výstupem části C Koncepce MŽP je seznam úseků jednotlivých vodních toků v zájmovém povodí,
na kterých by měla být provedena preventivní protipovodňová opatření ve vazbě na
morfologický stav vodních toků (revitalizační opatření). Tyto úseky se v převážné míře nacházejí
na vodních tocích Nežárka, Žirovnice, Kamenice a Hamerský potok, ale i na drobných vodních
tocích. V dalším textu řešené úseky vodních toků byly v Koncepci MŽP zařazeny do přírodě
blízkých protipovodňových opatření v kategorii 1, tj. jedná se o PPO v nezastavěném území se
snížením kapacity koryta revitalizací toku a zvýšením četnosti rozlivů do údolních niv, které se
podílejí na transformaci povodňových průtoků.
Koncepce MŽP je vhodným podkladem pro následující stupeň přípravy jednotlivých opatření, na
který je nutné navázat vypracováním podkladových analýz pro jednotlivé projekty.
Pro další postup přípravy přírodě blízkých protipovodňových opatření je třeba získat
podrobnější informace o dané lokalitě, vyhodnotit majetkoprávní situaci daného území, získat
informace o územně plánovací dokumentaci, hydrologická data a další podrobné informace
relevantní k zamýšlenému opatření. Na základě těchto podkladů je pak nutné navrhnout
nejvhodnější variantu řešení a projednat ji se všemi dotčenými subjekty.
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Revitalizace jako investice
RNDr. David Pithart, CSc.
Koalice pro řeky, Chlumova 7, 130 00 Praha 3
Kontakt: david.pithart@daphne.cz
Autoři studie: D. Pithart1, T. Dostál2, J. Valentová2, P. Valenta2, J. Weyskrabová2 ,
3
4
4
5
K. Křováková , J. Žaloudík , J.Hejzlar , & J. Dušek ,
1 Daphne ČR, Institut aplikované ekologie, Třeboň (členská organizace Koalice pro řeky)
2 Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Stavební fakulta ČVUT Praha
3 Laboratoř aplikované ekologie, Zemědělská fakulta Jihočeské University
4 Biologické centrum AVČR, Hydrobiologický ústav, České Budějovice
5 Ústav systémové biologie a ekologie AVČR
Jednou z příčin dosavadního neúspěchu širšího uplatnění přírodě blízké protipovodňové
ochrany a s ní souvisejících liniových revitalizací vodních toků jsou obtíže při kvantifikaci
přínosů, které tok v přírodě blízkém stavu (včetně jeho okolní nivy) poskytuje ve srovnání
s tokem transformovaným. Typické vodohospodářské úpravy jako zahloubení a napřímení
koryta, ohrázování apod., byly ve volné krajině motivovány především ziskem a ochranou orné
půdy. Ekonomickým přínosem tedy byla zvýšená produkce zemědělských plodin. Jaksi se
pozapomnělo, že tato její hodnota byla a je provázena ztrátou či redukcí celé řady funkcí říční
krajiny. Mají tyto funkce také ekonomicky vyjádřitelnou hodnotu? Je možné je sčítat
a porovnávat s produkcí komodit? Je možné porovnat celkový přínos funkcí toku v přírodě
blízkém a transformovaném stavu?
Koncept ekosystémových služeb vychází z principu, že na ekosystémové funkce lze také
nahlížet jako na služby (čištění vody, protipovodňová ochrana, zdroj energie, zemědělská
produkce). Jejich ekonomická hodnota může být odvozena z tržního prostředí (produkce
komodit, ukládání uhlíku), z nákladů na „umělé“ zajištění takových služeb (retence vody,
revitalizace), či z nákladů, které jsou lidé ochotni vynaložit na jejich zajištění (například
rekreační hodnota). Jde samozřejmě vždy o neúplné a dílčí vyjádření různých aspektů, nicméně
výhodou konceptu je možnost jednotlivé „služby“ sčítat a získávat tak ucelenější obraz
o přínosech studovaného ekosystému (krajiny).
Cílem tohoto příspěvku je ocenit vybrané ekosystémové služby úseku říční nivy Lužnice pro dva
scénáře využití území: scénář A - současný, reálný, přírodě blízký stav (koryto s nízkou průtočnou
kapacitou, meandrující tok, pravidelné rozlivy, mokřady, tůně, mrtvá ramena - Obr. 1) a scénář B
virtuální, transformovaná niva se zahloubeným a napřímeným korytem a ornou půdou (Obr. 2).
Oceněné služby a jejich celková hodnota budou dále mezi uvedenými scénáři porovnány.
Tlumení povodňové vlny bylo vypočteno na základě analýzy transformace návrhových
povodňových vln o různé velikosti v 3D modelu terénu (6 km úsek nivy) pomocí hydrologického
modelu FAST 2D. Pro Q100 byl stanoven efektivní retenční objem 2.3 mil. m3 (A) a 0.8 mil.m3 (B).
Ocenění bylo vypočteno z průměrných nákladů na umělou retenci tohoto objemu vody (400 Kč
na m3 při diskontní sazbě 20).
Ocenění biodiverzity bylo provedeno Hessenskou metodou. Tato metoda vychází z reálných
průměrných nákladů na revitalizace, jejichž výsledkem je zvýšení ekologické hodnoty území,
vyjádřené bodovou stupnicí pro jednotlivé biotopy.
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Po zmapování a klasifikaci biotopů ve scénáři A jim byla dle stupnice určena bodová hodnota,
pro scénář B jsme biotopy navrhli dle srovnatelných transformovaných niv. Náklady na zvýšení
ekologické hodnoty 1 m2 o jeden bod jsou 14 Kč.

Obr.1: Úsek přírodě blízké nivy Lužnice u Halámek, kde byl proveden výpočet ekosystémových služeb.
Situace při třicetileté vodě v červnu 2010.

Obr. 2: Scénář A vlevo nahoře a B (vpravo dole) pro úsek Lužnice, kde byly kvantifikovány
ekosystémové služby.
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Samočištění bylo stanoveno jako retence čistého fosforu a dusíku na definovaném úseku toku.
Pro scénář A jsme využili desetiletou řadu měření chemismu vody pro měrné profily ČHMÚ
u Nové Vsi a Suchdola nad Lužnicí. Výpočet je doplněn domodelováním plošných splachů
z okolí, započtením zdrojů odpadních vod a korekcí na průměrné průtoky, abychom mohli
kvantifikovat celkové množství látek za rok. Pro ocenění služby jsme použili náklady na
odstranění fosforu v běžné ČOV. Pro scénář B jsme provedli odhad srovnáním s úsekem
transformované nivy Blanice (Obr.3).
Ukládání uhlíku bylo stanoveno na základě měření toků CO2 mezi atmosférou a mokřadem
v lokalitě Mokré louky pomocí metody tzv. Eddy-kovariance. Výsledek byl přepočten na tuny
čistého uhlíku za rok a pro ocenění jsme použili tržní ceny emisních povolenek. Pro scénář B
jsme provedli odhad na základě literatury.
Produkce komodit byla stanovena na základě místní běžné produkce a tržních cen, u ryb jsme
využili roční záznamy ulovených ryb místního rybářského svazu.
Všechny služby byly vztaženy na hektar nivy za rok. Jejich výsledné ekonomické hodnoty jsou
uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1
Hodnota Kč.ha-1.rok-1

Ekosystémová služba

Přirozená niva

Upravená niva

Tlumení povodňové vlny

163 000

59 000

Útočiště biodiverzity

262 000

84 000

3 500

0

24 000

0

650

450

1 350

0

375

0

0

13 525

454 550

156 475

100

34

Ukládání uhlíku
Samočištění
Sportovní rybolov
Produkce píce
Produkce dřeva
Produkce pšenice
Celkem
Procentuální pokles

2

Pro návratnost investice jsme počítali s náklady revitalizační akce 400 Kč na m nivy, přičemž
současný dotační limit je pouze 150 Kč na m2. Při roční hodnotě ekosystémových služeb 299.000 Kč
vychází návratnost investice na 13 let.
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Obr.3: Transformovaná niva Blanice u Protivína při třicetileté vodě v červnu 2010.

Závěry:
1. Přírodě blízký stav (scénář A) poskytuje vyšší celkovou hodnotu ekosystémových
služeb (téměř trojnásobek) ve srovnání s transformovaným stavem (scénář B).
2. Není-li do celkového součtu započítána hodnota biodiverzity, relativní rozdíl mezi
celkovou hodnotou ES pro A a B se prakticky nezmění.
3. Z hodnocených služeb jsou ekonomicky nejhodnotnější transformace povodňové
vlny, útočiště biodiverzity a samočištění. Produkce komodit je řádově nižší.
4. Tržní komodity jsou vyšší (téměř 6 x ) u transformované nivy.
5. Uvedení úseku nivy do přírodě blízkého stavu se jeví jako investice s návratností
kolem 13 let.
6. Lze předpokládat, že výhodnost dále poroste, budeme-li schopni kvantifikovat
a ocenit další služby, jako je ochrana proti suchu (dotace podzemních vod
a průtoků), estetická a rekreační hodnota, stabilizace klimatu a další.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za přispění projektu Národní agentury zemědělského výzkumu "Retence vody
v nivách a možnosto jejího zvýšení" (NIVA).
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Příklady nekoncepčního rozdělování přírodě blízkých a technických
protipovodňových opatření
Mgr. Martin Hanousek
Koalice pro řeky, Chlumova 7, 130 00 Praha 3
Kontakt: ceskesrdce@seznam.cz
V roce 2007 byl Vládou ČR schválen Plán hlavních povodí, který definoval sedm tzv. Prioritních
oblastí, pro které měla být na základě požadavku Ministerstva životního prostředí zpracována
koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření a následně navržena konkrétní přírodě
blízká protipovodňová opatření (PBPPO). Jedná se o chvályhodný pokus, jak se v České republice
přiblížit dobré praxi vyspělejší části Evropy (např. Bavorsku), kdy je společně řešena
protipovodňová ochrana a ochrana životního prostředí. Tento přístup hledá způsob, jak
maximálně využít „přírodních“ PPO (rozlivy v nivách, revitalizace toků) a v rámci technických
PPO zároveň realizovat opatření na zlepšení ekologického stavu toků. U PBPPO je základní
snahou i předpokladem řešení komplexně celého povodí, nikoliv pouze dílčích částí.
Oddělování technické a přírodě blízké protipovodňové ochrany
Současná praxe v České republice je taková, že protipovodňová ochrana (čistě technická
opatření aj.) a ochrana životního prostředí (revitalizace toků aj.) jsou od sebe oddělovány, což je
dáno mj. umělým roztříštěním kompetencí mezi Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zemědělství. Bohužel i základní plánovací dokumenty (Plány oblastí povodí aj.) rozdělují
navrhovaná opatření na opatření protipovodňová a zvlášť revitalizační. Toto umělé nekoncepční
roztříštění se promítá i do dotační politiky i vnitřní organizační struktury správců toků a v praxi
vede k řadě střetových situací a neefektivnímu vynakládání finančních prostředků.
V referátu uvádím příklad z roku 2008 tok Bystřice u Nechanic, který je v Plánu oblasti povodí
Horního a středního Labe navrhován k revitalizaci. Jedním z důvodů návrhu revitalizace
uváděných Povodím Labe s.p. je „nadměrná kapacita koryta“ zabraňující rozlivům toku. Lokalita
Bystřice byla navštívena se zaměstnanci správce toku při posuzování vhodnosti návrhu na
revitalizaci. Přesto jiní zaměstnanci správce toku nezávisle připravovali protipovodňovou akci na
stejný úsek toku a požádali krajský úřad o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
pro vybagrování toku z důvodu „malé kapacity koryta“. Paralelně tedy „revitalizační“ část
zaměstnanců chce podpořit rozlivy v nivách, kdežto „technická protipovodňová“ část
zaměstnanců chce území chránit před zaplavováním neekologickým hloubením koryta.
Správa toků nerespektující možnosti přirozených renaturací
Významným problémem ochrany dobrého ekologického stavu vod jako základního požadavku
Rámcové směrnice o vodách je tedy i stále pokračující nevhodný způsob správy toků. I přes
neopakovatelnou historickou možnost využít evropských dotací z Operačního programu Životní
prostředí se vzhledem k naprosté nepřipravenosti podniků povodí daří realizovat jen pár
zanedbatelných revitalizačních akcí. I tyto drobné akce ukazují vysoké finanční nároky na
nápravu škod způsobených v minulosti. Bohužel i nyní dochází v řadě případů k devastaci
přirozených renaturací, které příroda udělala zadarmo, a to v rámci nevhodné správy toků. Na
jedné straně máme snahu podporovat revitalizace toků, ale přirozeně revitalizovaná místa
správci toků velice často ničí. Ve svém referátu prezentuji příklad toku Trotina, kde opakovaně
dochází k nesmyslnému zvyšování kapacity koryta ve volné krajině, omezování rozlivů
a poškozování morfologie postupně se renaturalizujícího koryta.
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Nevhodné nastavení dotačních titulů a procesu plánování
Pro financování protipovodňové ochrany jsou zásadní především dva dotační tituly program
Ministerstva zemědělství 129 - 120 Podpora prevence před povodněmi II a program v gesci
Ministerstva životního prostředí Operační program Životní prostředí a jeho podoblasti 1.3.2
a 6.4 (+ pro zpracování podkladů 1.3.1). Opět se jedná o příklad nekoncepčního rozdělování
PPO na „technická - betonovací“ a „přírodní - revitalizační“ opatření. Z programu Podpora
prevence před povodněmi II jsou v současné době realizována v drtivé většině velmi tvrdá
technická opatření. Často bylo možné konkrétní situaci řešit přírodě bližším způsobem, ovšem
způsob hodnocení nákladovosti akcí vede k preferenci tvrdých opatření okleštěných o možné
ekologicky příznivé zásahy, jež by vedly k naplňování cílů Rámcové směrnice o vodách. Jako
problematické lze vnímat i současný proces plánování v oblasti vod, kdy Plány oblastí povodí
připravují správci povodí. Například v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe se tak do
navrhovaných revitalizačních opatření dostaly takové akce, jimiž správce toku potřebuje řešit
své určité provozní problémy, ale které jsou z hlediska přínosů a nákladů naprosto neefektivní.
Názory odborných orgánů ochrany přírody a krajiny byly v řadě případů zcela ignorovány.
V současné době jsou tak investovány veřejné prostředky do přípravy problematických akcí,
jejichž realizace je neefektivní, někdy dokonce nežádoucí.
Doporučení
Jak by bylo možné v podmínkách České republiky motivovat správce toků, aby uplatňovali
přírodě blízká (přírodu respektující) protipovodňová opatření? Nutná je úprava legislativy
i podpora ochotnějšího využívání již existujících možností. Je třeba zásadně revidovat program
Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi“ tak, aby dále nemotivoval
správce toků k realizaci pouze technických opatření. Minimálně je nezbytné umožnit
financování kompenzačních a ekologických prvků v rámci technické PPO. Vedle aktivních
opatření na zlepšování stavu toků je dále zásadně nutné zabránit zhoršování současného stavu
toků, a to maximální podporou ekologicky orientované správy toků (podpora samovolných
renaturací aj). Česká republika má výhodu, že sousedí s Bavorskem, které je nevyčerpatelnou
studnicí pozitivních příkladů realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a ekologické
správy toků respektující současně ochranu obyvatel i přírody. Věřme, že se podaří uskutečnit
současné prvotní pokusy o komplexnější návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření
a postupně je zavést v obecnou praxi správy toků v České republice, stejně jako je tomu
například ve výše zmiňovaném Bavorsku.

Obr. 1: Příklad nevhodné správy
toků zvyšováním kapacity toku
Trotina ve volné krajině, likvidace
samovolně se renaturujícícho
koryta.
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Bečva pro život - koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví
Mgr. Michal Krejčí
Unie pro řeku Moravu, Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky, www.uprm.cz (členská organizace
Koalice pro řeky)
Kontakt: hruba.voda@centrum.cz
V červnu 2010 byla Unií pro řeku Moravu (UPRM) pod autorským vedením Ing. Václava
Čermáka dokončena ideová studie: „Bečva pro život; Koncepce přírodě blízké protipovodňové
ochrany Pobečví“ (zpracovávána 07/2009 - 06/2010.). Zájmovou oblastí studie je Pobečví,
především pak řeka Bečva a její niva od Teplic n/B. po ústí do Moravy.
Velké povodně na Bečvě: Dvě největší povodně za uplynulých sto let se na řece Bečvě vyskytly
v 07/1997 a v 05/2010. Katastrofická povodeň z července 1997 měla kulminační průtok 1010
3 -1
3 -1
m .s v Teplicích/Hranice a 955 m .s v Dluhonicích/Přerov. Letošní květnová povodeň pak
3 -1
3 -1
dosáhla kulminačního průtoku 750 m .s v Teplicích/Hranice a 720 m .s v Dluhonicích/Přerov.
Po povodni z července 1997 byly hledány nové koncepční možnosti protipovodňové ochrany
sídel v Pobečví. Studie zadané Povodím Moravy, s.p. - zpracovatel Pöyry Environment a.s.:
1) Bečva, zkapacitnění toku (protipovodňová ochrana bez poldrů), technická studie; 2006
2) Bečva zkapacitnění toku (optimalizace), 1. a 2. etapa; studie 2006/2007
3) Bečva, Teplice suchá nádrž, Investiční záměr; 2008 (aktualizace IZ)
Poldr Teplice - suchá nádrž: Oficiální koncepce protipovodňové ochrany, která vychází ze
„studie optimalizace“, je postavena na vybudování suché nádrže - poldru Teplice a realizaci
protipovodňových opatření ve městech (Přerov, Hranice, Lipník n/B.) a hrázování obcí.
Hlavní technické parametry přehrady poldru Teplice:
 Max. výška zemní hráze ……
12,5 m
 Objem zemní hráze …..
1 500 tis. m3
 Max. retenční hladina …..
264,0 m n. m.
 Zatopená plocha při max. hladině …..
602 ha
3
 Retenční objem při max. hladině …..
35 mil. m
 Zachycování průtoků nad …..
650m3.s-1, což odpovídá dvacetileté
povodni
 Počet dotčených pozemků …..
1963 ks
Poldr Teplice a jeho slabiny:
 od povodně v r. 1997 stále ve fázi příprav - zpracování studií a investičních záměrů
 majetkoprávní překážky - celkem 772 dotčených vlastníků, z toho s poldrem souhlasí
224 z nich (ostatní proti či povětšinou nekomunikují)
 náklady na výstavbu 2 995 000 000 Kč v cenové úrovni 2008 (dle studie Pöyry, 2008)
 každoroční náklady na provoz v řádu miliónů
 bezpečnostní riziko při funkci (napuštění) suché nádrže (nestabilita přehradní hráze)
 negativní zásah do krajiny v místě poldru (přehradní a boční hráz)
 narušení splaveninového a povodňového režimu, poškození říčního kontinua - negativní
vliv na celý tok Bečvy pod přehradou
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Bečva pro život ???
Bečva je štěrkonosný tok, avšak nemocný štěrkonosný tok. Napřímené, zahloubené a opevněné
koryto s nežádoucí erozí dna (např. úsek pod jezem a stupněm v Oseku n/B. má dno 8 - 9 pod
3 -1
okolním terénem, průtočná kapacita cca 700 m .s ).
Splaveninový režim je narušen, podjezové úseky jsou vymílány a nadjezové zanášeny (Přerov,
Osek n/B. Lipník n/B., Hranice). Zásadní změnu přinesla regulace řeky, provedená v několika
etapách mezi léty 1897 1932. Úpravu toku se od té doby udržuje, břehy periodicky opevňují,
břehové výtrže sanují a štěrkové náplavy odtěžují řeka se postupně stále více zahlubuje.
Bečva pro život - krajina !
Samoobnovná funkce řeky vedla za povodně r. 1997 k vytvoření pěti výrazně zpřírodněných
říčních úseků (celkem 7 km z celkových 60 km Spojené Bečvy).
Rozšíření zahloubeného koryta z 60 m až na 120 m s vytvořením nových nivních stupňů je
modelovým příkladem revitalizace toku, který nám řeka sama ukázala. Revitalizační pás o šířce
200 m může na větší části toku Bečvy ve volné krajině zajistit její vývojovou dynamiku,
morfologickou či biologickou diverzitu a ekologickou stabilitu (příklad Osecká Bečva a její vývoj
v letech 1998 - 2008).
Všude tam, kde není Bečva limitována stavbami a další infrastrukturou, musí dostat prostor (tj.
vymezený revitalizační pás). Nové stavby a infrastruktura by neměly být umísťovány podél řeky
(např. asfaltové cyklostezky).
Bečva pro život - říční kontinuum …
Ideálním případem je řeka bez jezů. Pro alespoň částečnou obnovu podélného říčního kontinua
a především možnosti protiproudové migrace ryb navrhuje studie vybudování přírodě blízkých
rybích přechodů (balvanité rampy, obtoky) na velkých jezech.
Bečva pro život - města !
Ve městech je zapotřebí provázaně řešit protipovodňová opatření s městotvornými
(tj. urbanistické, architektonické, rekreační, atd.) a ekologickými funkcemi řeky.
Přerov - protipovodňová opatření: Na rozdíl od „studie zkapacitnění“ (var. PPO bez poldru
Teplice), která počítala s budováním mobilních hradících stěn po obou stranách nábřeží (délka
přes 4 km, výška 0,8 3,0 m), se studie „Bečva pro život“ důsledně zabývá snížením hladiny
velkých vod. Proto navrhuje rozšíření průtočného profilu řeky pod jezem Přerov (až k ČOV),
přičemž plocha koryta se zvýší na dvojnásobek a bude mít přírodě blízký charakter (s částečným
působením fluviálních procesů v rámci vymezeného prostoru). Dalšími protipovodňovými
opatřeními zaměřenými na snížení hladin je rekonstrukce pohyblivého jezu Přerov (přidání
dalších dvou polí), úpravy mostů (zejm. železniční most) a prohrábka koryta přes městskou trať
(snížení dna průměrně o 1 m). Doprovodnými opatřeními je budování či zvyšování hrází či zídek
podél řeky a usměrňovací hráze (valu, zídky) v pravobřežní části Přerova, která koncentruje vodu
3 -1
z inundace zpět do řeky. Návrhový průtok 936 se m .s se blíží kulminaci povodně z 07/1997.
Hranice - protipovodňová opatření: V souladu se „studií zkapacitnění“ se i koncepce návrhů
UPRM zaměřuje na snížení úrovně hladiny velkých vod a zvýšení úrovně koruny ochranných
prvků. Stávající jez Hranice nestačí převádět povodňové průtoky a významným způsobem
vzdouvá hladinu velkých vod ve městě. Proto je navrhována výstavba pravobřežního pevného
přelivu (délka 100 až 250 m), navazujícího vývařiště a obtokového koryta kolem jezu. Součástí
stavby je i rybochod. Navrhována je rovněž prohrábka koryta Bečvy v Hranicích, s tím,
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že vytěžený štěrk bude na vhodných místech navrácen zpět do řeky. Dalšími navrhovanými
opatřeními je budování či zvyšování protipovodňových hrází a zdí.
Bečva pro život - závěry: Přírodě blízká protipovodňová ochrana sídel v Pobečví je i pro povodeň
blížící se velké povodni z 07/1997 možná bez poldru Teplice a její zajištění spočívá v kombinaci
prvků, jako jsou:

technická opatření ve městech Přerov, Hranice, Lipník n/B.

lokální ochrana (hrázování) obcí (např. Troubky)

revitalizace říčního koryta (krajina)

využití přirozených fluviálních procesů (krajina)

obnova říčního kontinua (migrace ryb)

Obr. 1: Bečva u Oseku n/B. Povodní v r. 1997 samovolně zpřírodněný úsek zvaný „Osecká Bečva“
se vyznačuje dynamikou vývoje a morfologickou diverzitou fluviálních tvarů.

Obr. 2: Bečva pod jezem a stupněm u Oseku n/B. Napřímené, opevněné a příliš zahloubené koryto je
příkladem uměle udržovaného kanálu a nemocné řeky.
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Problémy s pozemky a legislativní překážky revitalizací
Ing. David Veselý
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 601 75 Brno
Kontakt: vesely@pmo.cz
Přístup k revitalizacím z hlediska pozemků se za poslední dvě desetiletí výrazně změnil.
Z počátku devadesátých let, kdy se revitalizace začínaly prosazovat, pochází koncepce „kde
máš k dispozici pozemek, tam revitalizuj“. U menších toků se jednalo o nepříliš šťastné pokusy
zpestřit prostředí vkládáním drobných dřevěných či kamenných staveb v rámci stávajícího
pozemku toku. V případě velkých řek se zájem soustředil zejména na odstavená ramena.
O krok dál postoupily projekty, které kombinovaly zásahy v rámci stávajícího koryta
s razantnější revitalizací v místech dostupných pozemků. Stále ale přetrvávala zásada
nezasahovat mimo pozemky investora. Zásadní impuls v přístupu k revitalizaci přinesly
povodně v létě 1997. Revitalizace začaly být posuzovány také z pohledu zmenšení rizika
povodní. Uplatňování tohoto principu nakonec vedlo k vytvoření koncepce přírodě blízkých
protipovodňových opatření (PBPPO). Podstatou je maximální využití a podpoření přirozené
schopnosti řeky a její nivy čelit povodním, vyvážení všech funkcí a požadavků kladených na
vodní tok v krajině.
Účinná přírodě blízká protipovodňová opatření není možné omezit pouze na stávající pozemek
toku, ale je nezbytné pro ně získat nový dostatečný prostor. V této souvislosti hovoříme
o rozšíření říčního koridoru. Je tedy nutné získat pozemky v nepřerušené linii podél vodního
toku nebo ploše vodní nivy vhodné pro retenci.
Účinným nástrojem se staly studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření
podporované Operačním programem Životní prostředí, jejichž součástí je také vyhodnocení
majetkoprávních vztahů.
Zkušenosti z prvních dokončených studií proveditelnosti ukazují, že právě jednání s vlastníky,
řešení majetkoprávních vztahů a zajištění potřebných pozemků představují stěžejní díl práce
a zároveň největší překážku realizace.
Příkladová studie - řeka Valová
Nejlépe všechno popíšeme na příkladu zpracované studie řeky Valové. Tato studie řeší odsazení
stávajících hrází, rozšíření a zpřírodnění říčního koridoru, lokální ochranu obcí při zachování
nebo zintenzivnění využití nezastavěné nivy pro retenci povodňových vod.
Pokud si návrhy promítneme na pozemkovou mapu, uvidíme roztříštěnou pozemkovou držbu,
velké množství parcel a vlastníků. Je zde velmi malé procento pozemků ve vlastnictví zadavatele,
obce nebo pozemkového fondu, které jsou k dispozici automaticky, nebo u nichž lze
předpokládat kladné vyřízení. Bylo nutné vytvořit komunikační strategii obsahující
vícestupňové projednání, prezentace a jednání s vlastníky směřující k vytvoření pozitivního
obrazu projektu a k získání předběžných souhlasů dotčených soukromých vlastníků.
Výsledky předběžného projednání byly zaznamenávány barevnou škálou „semaforu“
vyjadřující souhlas, souhlas s podmínkou nebo nesouhlas. Použitý formulář předběžného
souhlasu umožňoval uvést také zdůvodnění případného nesouhlasu, což poskytlo cenné
informace pro zpětnou vazbu a plánovaní dalšího strategického postupu.
V případě podmíněného souhlasu se nejčastěji objevovaly podmínky ohledně prodejní ceny,
podmínka prodeje jen celého pozemku, upřednostňování směny pozemku nebo souhlasu
vlastníka s provedením stavby bez výkupu pozemku. Důvody odmítnutí (pokud byly uvedeny)
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byly různé. Od lakonického sdělení „a co bychom potom jedli“ po zpochybňování smyslu
projektu nebo nabízené ceny.
Přes velmi komplikované vlastnické vztahy a pro lokalitu Hané typický silný vztah k zemědělské
půdě se i zde podařilo najít úseky, kde se rychlá realizace zdá reálná. Také se ale ukázaly skupiny
problémů, jejichž vyřešení by mohlo úspěšnost a účelnost studií proveditelnosti přírodě
blízkých opatření výrazně zvýšit.
Časový horizont a zdroje financování
Současný stav vodních toků, jejich upravenost a odpřírodnění nejsou výsledkem činnosti
posledních několika let. Technické úpravy toků se se stoupající intenzitou provádějí již několik
století. Přírodě blízká protipovodňová opatření představují nový a rozdílný pohled na vodní
toky. Je tedy zřejmé, že jejich postupné prosazování představuje úkol na několik desetiletí.
Z tohoto pohledu studie proveditelnosti naplňují také potřebu koncepce návratu toku do
přírodě blízkého stavu pro střednědobé a dlouhodobé směřování.
V současné době je hlavním „motorem“ a zejména zdrojem financování přírodě blízkých
protipovodňových opatření Operační program Životní prostředí, ten ale zajišťuje zdroje
financování pouze do konce roku 2013, respektive 2015. Přírodě blízká protipovodňová
opatření svých rozsahem značně přesahují jedno plánovací období. V tomto časovém horizontu
bude obtížné dovést k realizaci všechna opatření navržená v již dokončených studiích
proveditelnosti. U studií, které budou dokončeny v roce 2011 nebo 2012, je realizace do roku
2013 v podstatě nemožná. Pokud mají mít koncepce přírodě blízkých protipovodňových
opatření smysl a neskončit pouze na výkresech, je nutné uvažovat o dlouhodobějším zajištění
zdroje financování nebo jiné formě dlouhodobé podpory.
Pozemky ve vlastnictví státu
Je zřejmé, že největší šanci na rychlou realizaci mají ta opatření, která zasahují pouze nebo
převážně na pozemky ve vlastnictví státu (ČR správce toku, Lesy ČR, Pozemkový fond, Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových atd.). To, zda je těchto pozemků dostatek právě
v těsné blízkosti vodního toku, je věc náhody a většinou se těchto pozemků spíše nedostává.
Domníváme se, že přírodě blízká protipovodňová opatření si zaslouží stejnou úpravu jako
systémy ekologické stability, kdy je možné v případě, že vlastník nesouhlasí, nabídnout
výměnou pozemek ve vlastnictví státu. Citace „vyžaduje-li vytváření systému ekologické
stability změnu v užívání pozemku, se kterou jeho vlastník nesouhlasí, nabídne mu pozemkový
úřad výměnu jeho pozemku za jiný ve vlastnictví státu v přiměřené výměře a kvalitě jako je
původní pozemek, a to pokud možno v téže obci, ve které se nachází převážná část pozemku
původního“. Obdobně by se na pozemky nezbytné pro PBPPO neměla vztahovat ustanovení
o ochraně zemědělského půdního fondu.
Pro tento účel by měl zejména Pozemkový fond blokovat určité procento pozemků v každém
katastru do doby, než bude v katastru zpracovaná studie PBPPO, která vyčíslí, zda vůbec a které
konkrétní pozemky a v jaké výměře jsou pro PBPPO potřebné. V tomto směru je nutné
Pozemkový fond ČR příslušně motivovat.
Základním principem přírodě blízkých protipovodňových opatření je cílená lokální ochrana
pouze zastavěných částí obcí, kombinovaná s umožněním rozlivů na nezastavěné plochy. Při
návrhu a realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření proto vymezujeme značné
výměry ploch, které vracíme do záplavového území, nebo na kterých alespoň zvyšujeme
četnost zaplavování. Na tyto plochy ale nelze aplikovat § 68 vodního zákona o „území určeném
k řízeným rozlivům povodní“. V těchto případech se totiž nejedná o řízené vzdouvání
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či akumulaci vody stavbou na ochranu před povodněmi, naopak rozliv vody je umožněn
odstraněním nevyhovující protipovodňové stavby (např. hráze). V podstatě vracíme vodu do
jejího přirozeného zátopového území. Takto dotčené parcely již není účelné vykupovat, chybí
zde ale nástroj pro jiné vypořádání s jejich vlastníkem.
Ceny pozemků pro PB PPO
Jednou z často uváděných podmínek vlastníků je výše výkupní ceny pozemku. Ve formulářích
2
předběžného souhlasu vlastníků uvádíme orientační cenu 30 až 60 Kč za m tak, jak to
umožňuje oceňovací vyhláška. Tato cena se zdá být dostatečně motivující v řídce zastavěných
územích. V blízkosti větších měst se ale cenová mapa významně mění. Proto doporučujeme
doplnit do oceňovací vyhlášky možnost zvýšení výkupní ceny pozemků potřebných pro PB PPO
koeficientem vyjadřujícím vzdálenost řešeného katastru od velkých např. okresních a krajských
měst. Obdobný princip je již v oceňovací vyhlášce zakotven. V případě PB PPO je možné
navrhnout i další principy, které budou reflektovat jejich specifické potřeby.
PBPPO a uzemní plánování
Jedním z výstupů studií proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření je návrh
etapizace realizace. Do první etapy jsou vybírána opatření mající vysokou pravděpodobnost
úspěšného projednaní a rychlé realizace. Neméně důležitá jsou ale opatření, jejichž realizace
má střednědobý nebo dlouhodobý horizont. V této oblasti je nutné následné využití nástrojů
územního plánování. Pokud se zpracované studie proveditelnosti přírodě blízkých
protipovodňových opatření stanou podkladem územního plánovaní, lze navržená opatření
zařadit například jako veřejně prospěšné stavby.
Slovo na závěr
Stojíme na samém začátku řešení přírodě blízkých protipovodňových opatření. Je jasné, že s
postupujícím zpracováním návrhů se budou objevovat nové problémy a s nabytými
zkušenostmi budeme upřesňovat naše postupy. Přesto se již teď studie proveditelnosti ukazují
jako dobrý a důležitý nástroj, který umožňuje bezprostředně i dlouhodobě usilovat o zlepšení
situace našich řek. Umožňují vyváženě řešit dosažení dobrého ekologického stavu vodních
útvaru (ve smyslu rámcové směrnice EU o vodní politice) v kombinaci se zlepšením
protipovodňové ochrany sídel. Správcům toku dávají možnost, jak naplňovat „povinnost
navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení
přirozených koryt vodních toků“, kterou jim ukládá vodní zákon. Přínosem pro obce je zapojení
jejich lokální protipovodňové ochrany do komplexního systému a zvýšení jejich šance
dosáhnout na dotační prostředky.
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