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Investiční revitalizace jsou výborné….. ale i 

kdyby fungovaly naplno, obsáhnou jenom 

malou část sítě vodních toků   

 

nemohou být jedinou cestou zlepšování 

stavu toků…. 

 

……nad Rámcovou směrnicí jenom s nimi 

nezvítězíme 

 

 

 



Nákladné razantní revitalizace ani nejsou všude nutné…. 

….velkou práci odvádí sama příroda….      renaturace 



Ekologicky orientovaná správa vodních toků 

 cíle zlepšení stavu zohledňovat při všech činnostech správy VT 

Hned teď je možné: 

 omezit poškozující činnosti  

 využívat a podporovat 

samovolné renaturace 

 péči o morfologický stav 

zohlednit v každodenní správě 

vodních toků 



Diferenciace přístupů k úsekům VT různého 

charakteru  různé podmínky, různé možnosti, různé cíle 

volná krajina 

zastavěná území 



Důsledná ochrana dochovaného stavu  

toků a niv před zhoršováním 



To platí také o upravených tocích,  

zejména pokud již prodělaly částečnou renaturaci 



Respektování samovolného vývoje  

přírodních a přírodě blízkých úseků vodních toků 

Toto není nepořádek a zanedbaná údržba, toto je přirozeně se vyvíjející potok. 



Dynamické pojetí stability koryta 

 rozlišovat vymílání do strana  do hloubky 

Toto koryto se příhodně dotvarovává vymíláním do stran, 

charakter a funkce vodního toku se nemění 



Toto koryto je nestabilní - havarijně se zahlubuje, 

mění se jeho charakter a funkce 

Strašecký potok, Nové Strašecí, před revitalizací 



Neprovádět nepotřebné rušivé zásahy 



Úsporné a ekologicky šetrné provádění běžné 

údržby vodních toků 
Kontrolních otázky: 

  jaké riziko představuje tato dřevní hmota ? 

 čemu doopravdy vadí tato nátrž ? 

 co se (ne)stane, když tato naplavenina zůstane na 

svém místě ?  



Racionální výklad povinností správce vodního toku: 

 

Odstraňování překážek z vodních toků  odstraňování 

takových překážek, které skutečně něčemu vadí 

 

Udržování průtočnosti  udržování takové průtočnosti, 

jaká je v daném místě či úseku odůvodněně potřebná  



Evergreen (Immergrün, вечнозелëный): Usazeniny 
Uvážlivý přístup k usazeninám v korytech – těžení je většinou  

poškozující zásah 



Vliv usazenin v korytě na povodňovou průtočnost 

 jakou část průřezu koryta zaujímají usazeniny? 

 jakou kapacitu má koryto? 

 jak velké vody začínají být rizikem pro zástavbu? 

 jaký vliv na tyto rizikové průtoky mohou mít usazeniny?  



Ukládání sedimentů podél koryta  

– nevhodné a protiprávní 
§ vodní hospodářství   ekologický stav vodního toku a nivy 

    průtočnost mezi korytem a nivou 

§ ochrana přírody  ruderalizace břehů a nivy 

    poškození VKP niva 

§ odpadové hospodářství  sediment = odpad 



Ochrana toků, niv a záplavových území před 

vodohospodářsky, ekologicky a krajinářsky 

nevhodnými zásahy a činnostmi 

Hala postavená v Berouně u soutoku Litavky a Berounky 



Nezbytné nepříznivé zásahy provádět pouze 

výjimečně,  
jen v odůvodněném rozsahu, s co nejmenšími nepříznivými dopady  

a s přiměřenými kompenzacemi  

Smědá pod Frýdlantem 



Oprav a rekonstrukcí vodních děl a údržby toků 

 využívat k navozování příznivějšího ekol. stavu 



Uvážlivá opatření po povodních a přiměřené 

využívání pozitivních povodňových změn 



Využívat § 45 VZ – vykupování pozemků 

povodňových transformací koryt  

(i když zavezení bývá jednodušší) 



Skončit zbytečné ničení vodních toků nevhodnými 

popovodňovými zásahy 

Vodslivský potok, BN, 2002 



Přiměřenost a úspornost opatření: 
Bylo přiměřené takto opevňovat břeh, za nímž leží extenzívní louky? 

Stabilita x kapacita x charakter okolních ploch…..?  

Smědá pod Frýdlantem, opravy po povodni 2010, stav 05/2011: 



Využití přírodě blízkých PPO 

Revitalizace Wertach, Augsburg, Bavorsko, 2005 

Racionální systém protipovodňové ochrany 



Ochrana přirozené migrační prostupnosti, 

proudnosti a vývoje podélného profilu VT 



Zlepšení péče o břehové porosty 

Jizera, Skorkov, 2010 - 2011 



Největší význam mají 

stromy rostoucí v 

břehové čáře 

Podpora přírodě 

blízkých porostů 



Ochrana, využívání, 

usměrňování a podpora 

samovolných 

renaturací  
technicky upravených 

úseků vodních toků 



rozpad opevnění 

a vymílání koryta 



zanášení koryta 



zarůstání bylinnou vegetací 



zarůstání dřevinami 



renaturace bobrem 



povodňové renaturace 



V Bavorsku propagují renaturace oficiální tiskoviny ekologického 

(a současně vodohospodářského) ministerstva  



Omezení samovolných renaturací: 

•  nadměrné zahloubení koryta 

•  odolné technické opevnění 



Zde sice opevnění nevydrželo, ale nadměrné zahloubení koryta 

rovněž vyvolává potřebu revitalizace 
 



Tento potok se samovolně mění v přírodě blízký  

– investiční revitalizace by byla zbytečná 



Renaturace ve vodohospodářském plánování: 
Na návrh AOPK ČR zařazena ve 2. plán. období kategorie 

upravený vodní tok, určený k samovolné renaturaci 
(s případnou podporou doplňkovými opatřeními) 



Podpora renaturací extenzivními opatřeními: 

• struktury říčního dřeva 

• rozčleňující kamenné záhozy 

• skupiny velkých kamenů 

• výsadby dřevin do břehové čáry 

• obnova štěrkového dna……… 



Struktury říčního dřeva 



Obnova štěrkových struktur v korytě….. 

v malém……vhodná náplň občanského ekotělocviku….. 

Akce NABU Hamburg, foto F. Schichtling 



Kdo má bagr, zmůže víc 

Akce rybářského spolku v Schüttorfu, Dolní Sasko; foto M. Reis-Müller 



Posilovat tvarovou a hydraulickou členitost (Dr. Tent, Tostedt) 



Podporujeme omezování údržby 

a oprav nevhodných 

technických úprav vodních toků. 

 

Nejlepší cestou je zánik 

příslušných vodních děl a 

převedení úseků do 

kategorie přírodní vodní 

tok  

……byť části úprav ještě fyzicky 

existují. 

 



Situace 1 – jednoduchá: 

Vodní dílo neexistuje (nejsou k němu dohledatelné „vodoprávní 

papíry“, není v majetkové evidenci) 

 



Situace 2: 

Vodní dílo je natolik poškozené, že je vodoprávní úřad na návrh 

správce/majitele prohlásí za zaniklé (stále ještě není potřebné 

vodoprávní řízení) 

Věci prospěje vstřícný postoj vodoprávního úřadu.  



Situace 3: 

Vodní dílo se ruší 

vodoprávním rozhodnutím, 

zbytky stavby se ponechávají 

na dožití, samovolnému 

rozpadu 

Možné komplikace ze strany 

účastníků řízení.  



Situace 4: 

V rámci vodoprávního řízení se vodní dílo ruší a povoluje se 

nová, revitalizační stavba 

Revitalizace Rokytky, Hloubětín, 2014 

Magistrát hl.m. Prahy 



Situace 5: Administrativně i realizačně úsporná dílčí revitalizace: 

Nahrazení nevhodného opevnění opevněním vhodnějším,  

např. kamenným záhozem.  

Šlo by provést v rámci oprav, bez vodoprávního řízení  ? 



Dilema správce vodních toků: 

 

Utlumování oprav a údržby existujících, administrativně 

nerušených  technických úprav koryt vodních toků 

 

§1 Povinnosti správce svěřeného majetku 

 

§2 Stejně jsou prostředky na udržování jenom části 

technických úprav  §1 lze v každém případě naplňovat 

jenom zčásti 

 

§3 Udržování a opravy nevhodných a nepotřebných 

technických úprav = udržování vodního toku v nedobrém 

ekologickém stavu  jde proti požadavkům rámcové 

směrnice o vodní politice 

 

 



Co je nevhodné zanedbávání povinností správce svěřeného majetku,  

a co je žádoucí naplňování cílů vodní politiky?  



Nebo chceme raději toto?  



Konec pásma 


