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Směrnice 2000/60/ES stanovující rámce pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky – „Rámcová 

směrnice o vodách“: 

 

 Ekologický stav vodních toků 

 

Složky ekologického stavu: 

  morfologický stav  

  kvalita vody 

  biologický stav  

 

Směrnice ukládá: 

 

 stav veškerých vodních toků chránit a nezhoršovat 

 zlepšovat stav toků, které nejsou v dobrém stavu 



Vzorem dobrého stavu vodního toku je tok přírodní,  

člověkem neovlivněný  

– charakterem odpovídající stanovišti a místu v povodí 



Charakteristiky přírodních 

vodních toků  

(= dobrého stavu) 



Přirozeně velký prostorový rozsah  

• koryta 

• meandrového pásu,  

• ploch pro rozlivy povodní 



Přirozeně velká  

tvarová  

členitost koryta 

 
Členitost 

• trasy 

• podélného profilu 

• příčných průřezů 

• detailních tvarů a materiálu 

dna a břehů 

• břehové vegetace 

•  

 

 

 

 

 



Přirozeně velká hydraulická členitost 

- členitost hloubek vody, směrů a rychlostí proudění 

foto Pavel Mudra 



Velký přirozený prostorový rozsah 

  

+ velká členitost 

 

= bohatá nabídka stanovišť a úkrytů pro biotu 

   vodního toku 



Dílčí ekologicky  

zajímavé prostory  

koryta vodního toku 



Dílčí kriteria : 

• velký omočený (aktivní) povrch / bm 

• velké množství vody, které je koryto schopno přirozeně 

zadržovat / bm 



Přirozené tvary a rozměry koryta: 
koryto přirozeně málo kapacitní, relativně mělké a ploché 

 podporuje tlumivé rozlivy povodní do nivy 



Typické tvary příčného průřezu přírodního  

a technicky upraveného koryta 



Obvyklé kapacity přírodních  

a upravených koryt 



Zachována schopnost přirozeného morfologického 

vývoje toku 



Nenápadný, ale významný aspekt: 

Komunikace koryta, hyporeálu  

a vodonosných zeminových 

vrstev v nivě  



Migrační prostupnost  

pro vodní živočichy 



Nenarušený průtokový režim 
 

Průtokový režim může být narušován: 

 

 změněnými charakteristikami povodí 

 nadměrnými odběry vody 

 úniky vody mimo koryto (kanalizace, kolektory,…)  

 kořistnickým provozováním vodních elektráren 



Nenarušený splaveninový režim  

 
  Podpora splaveninového režimu v Isaře nad Mnichovem 



Hydromorfologická autentičnost –  

- věrnost přírodním morfologickým vzorům 

meandrující vodní tok 



 Podmínky pro rozvoj přirozeně bohatého oživení  



Schopnost přežívání života ve vodním toku za sucha 



„Inženýrský koncept“ přežívání ve vodním toku za sucha 



Přírodní vodní tok z vodohospodářského hlediska : 

 
1) Malá kapacita, velká členitost a drsnost koryta pomalé vedení 

odtoků, transformace povodňových průtoků rozlivem 

 

2) Mělké koryto  dynamicky stabilní díky svému tvaru 

 

3) Mělké koryto  nedochází k nadměrnému odvodnění okolních 

 ploch 



Ad 1) Odtok povodňové vody z primárního povodí,  

zasaženého přívalem 

 tvorba povodňové vlny 



Ad 1) Proběh povodňové vlny vodním tokem a údolím 

 rychlost postupu korytem 

 transformace rozlivem do nivy 

 koncentrace postupu povod. vlny 

 tlumivý vliv vegetace 



Vliv charakteru koryta na hydraulickou účinnost  

tlumivého rozlivu povodně do nivy 



Ad 2) Stabilita koryt – koncept příčných složek proudění 



Upravené koryto uměle 

stabilizované 

 

Přírodní koryto  

přirozeně stabilní 

Koryto destabilizované 

(obvykle blbým zásahem lidským) 



Dynamicky stabilní 

přírodní koryto 



Ad 3) Přirozeně mělké koryto   

zbytečně neodvodňuje okolní nivu  



Osvědčené hlavní metody poškozování  

morfologicko-ekologického stavu vodních toků: 

 

 technické úpravy koryt 

 

 výstavba příčných objektů (jezy, hráze, stupně) 
 



Technická úprava  vodní tok v nepříznivém 

morfologicko-ekologickém stavu (vodní tok 

morfologicky degradovaný) 

 prostorová redukce 

 ztráta tvarové a hydraulické členitosti 

 ztráta biodiverzity 

 zbytečné odvodňování krajiny  

 zrychlení běžných a povodňových odtoků 

koncentrace a zrychlení postupu povodňových vln 



Ztráta přirozeného 

prostorového rozsahu 

říčního prostředí 

Ploučnice nad Českou Lípou 

Mrlina na Nymbursku 

Zdroj snímků: Google Earth 



Ztráta přirozených tvarů a rozměrů vodního toku 
 technicky upravená koryta jsou zejména nepřirozeně hluboká a kapacitní 

Doubrava 

 u Záboří  

nad Labem, 

2005 



Ztráta tvarové členitosti vodního toku 

Labe, Čechy, splavná část, 2012 



Ztráta hydraulické členitosti 

vodního toku 



Omezení migrační prostupnosti vodního toku 

Červený potok, Hořovice, 2013 



Narušení průtokového režimu vodního toku 

Nadměrný odběr vody pro MVE: Litávka u Libomyšli, 2012 



Narušení splaveninového režimu vodního toku 

Přítok Zahořanského potoka u Davle, 2013 



Nežádoucí vodohospodářské a ekologické dopady: 
 

Podélné úpravy koryt: 

• podpora koncentrace povodňových odtoků z území 

zasažených dešti nebo táním 

• zrychlení postupu povodňové vlny říčním územím, omezení 

efektů tlumení rozlivem 

• podpora nežádoucího odvodňování půd v povodí 

• prostorová redukce a strukturální ochuzení až rozpad 

ekosystémů říčního prostoru, narušení biodiverzity,…. 

• zhoršení podmínek procesů samočištění 

 

 

Příčné stavby: 

• ztráta přirozené proudnosti vodních toků  

• omezení migrace  oslabování společenstev vodních živočichů 

• ničení vodních živočichů průchodem VE 

• zhoršení průběhu povodní  vzdutí do zástavby 



Podpora koncentrace povodňových 

odtoků z území zasažených dešti nebo 

táním 

Zrychlení postupu povodňových vln 

říčním územím, omezení efektů tlumení 

rozlivem 

Doubrava u Záboří nad Labem – úprava na Q20 ze 30. let 19. století 



Podpora nežádoucího odvodňování půd v povodí 

Drobný vodní tok proměněný v HOZ, u Vodochod, 2012 



Prostorová redukce  

a strukturální ochuzení  

až rozpad ekosystémů říčního 

prostoru, narušení 

biodiverzity,… 

Labe u Kolína, 2013 



Zhoršení podmínek procesů samočištění…. intenzitu samočištění 

určuje hlavně doba a intenzita kontaktu znečištěné vody s aktivním 

povrchem koryta 



Destrukce přirozených ( či jakýchkoliv) rybích společenstev 

Jílovský potok, Děčínsko, 2010 



Jezy, stupně, MVE: 
 omezení migrační prostupnosti 

 ztráta přirozené proudnosti 

 poškození průtokového režimu 

 poškození splaveninového režimu 

 ničení vodních živočichů průchodem VE 

  zhoršení průběhu povodní  vzdutí do zástavby 



Jistá míra upravenosti vodních toků je pro fungování 

kulturní krajiny nezbytná. 

 

Avšak rozsah 

 ekologické destrukce vodních složek krajiny 

 nepříznivých vlivů na vodní režim krajiny 

zřetelně přesáhl únosnou mez. 

 

 snahy o částečnou obnovu dobrého stavu vodních 

toků 



Revitalizace Pekelského potoka u Zdislavic, 2007 

Metoda zlepšování morfologického stavu vodních toků:   

INVESTIČNÍ   REVITALIZACE       





2008 



jaro 2009 



podzim 2009 



březen 2010 



Ale jenom s investičními revitalizacemi  

nevystačíme ! 



Konec pásma 


