13. PROVOZ A ÚDRÎBA
REVITALIZAâNÍCH STAVEB
Dlouhodob˘m cílem revitalizaãních opatﬁení je stav vyÏadující
co nejménû údrÏby. Intenzivnûj‰í údrÏba probíhá v letech po
dokonãení stavby, kdy zaji‰Èuje nezbytné korekce, usazení
a zapojení díla, napomáhá pﬁízniv˘m smûrÛm samovolného
dotváﬁení stavby a zapûstování vegetace. Pozdûji by se mûla
omezovat na základní úkony, bûÏné v krajinném prostﬁedí.
Revitalizace nevytváﬁejí okrasné parky, které by bylo tﬁeba
udrÏovat trval˘m vkládáním znaãného mnoÏství energie.

13.1 Práce v období po dokonãení v˘stavby
Péãe o v˘sadby dﬁevin
AlespoÀ tﬁi roky po vysazení vyÏadují stromy a keﬁe dohled a péãi, lesnické v˘sadby aÏ pût let. V prvním
roce je v su‰‰ích místech potﬁebná zálivka. Pokud jsou sazenice tak malé, Ïe by je pﬁerÛstala buﬁeÀ, vyÏadují
obÏínání, a to v ãervnu a pak asi po dvou mûsících. Poseãen˘m materiálem se sazenice s v˘hodou mulãují.
Pokud v‰ak sazenicím nehrozí, Ïe je buﬁeÀ pohltí, mÛÏe b˘t vhodnûj‰í je neobÏínat. BuﬁeÀ, která jiÏ sazenice
zcela nepﬁerÛstá a nepohlcuje, je do jisté míry chrání pﬁed pﬁísu‰ky a pﬁed zvûﬁí. Dále k údrÏbû patﬁí kontrola
a opravy kÛlÛ, úvazÛ a ochran proti zvûﬁi. Ochrany proti zvûﬁi, které by se mohly ãasem zaﬁezávat do kmenÛ,
je tﬁeba odstraÀovat. Pﬁimûﬁenû se odstraÀují defektní vûtve a provádí v˘chovn˘ ﬁez, zejména odstraÀování
nevhodnû rostl˘ch konkurenãních v˘honÛ, které by jednou, v dospûlosti stromu, hrozily rozlomením.
Seãení ploch
Revitalizace není okrasná zahrada, a tak seãení ploch má b˘t provádûno jenom ve skuteãnû potﬁebném
rozsahu a po nezbytnou dobu. Jedná se o péãi o v˘sadby (viz v˘‰e), zapûstovávání nezbytného rozsahu
zatravnûní, které by jinak bylo pﬁekonáno buﬁení. Seãení je nutné v pﬁípadnû v˘skytu ohroÏen˘ch a chránûn˘ch druhÛ rostlin a ohroÏen˘ch spoleãenstev, která by bez seãení zanikla. V tomto pﬁípadû se poseãená
hmota odstraÀuje, mulãování není Ïádoucí.
PﬁíleÏitostnû se setkáváme s názorem, Ïe seãení patﬁí k bûÏné trvalé údrÏbû bﬁehÛ koryt a hrází. To vpodstatû
postrádá vûcné zdÛvodnûní. Kontrolu prÛsakÛ, coÏ je ãinnost u nádrÏí povinná, lze vût‰inou provádût
i v neposeãeném podhrází. Touha po úpravném vzhledu je subjektivní záleÏitost a sama o sobû neodÛvodÀuje náklady, které by pravidelné seãení vyÏadovalo. Pokud ov‰em nûkdo chce sekat hráze a bﬁehy,
aby získal píci nebo seno, netﬁeba mu v tom bránit - pokud by tím tﬁeba neniãil Ïádoucí nálet dﬁevin.
Korekce dotváﬁení revitalizovan˘ch koryt
Korekce pﬁedev‰ím potlaãují neÏádoucí v˘voj koryta, hlavnû hloubkovou erozi. V pﬁípadech, kdy je
nutno chránit nedotknutelné cizí pozemky, inÏen˘rská díla apod., je tﬁeba kontrolovat téÏ erozi bﬁehovou. Základní korekãní metodou je doplÀování zpevÀujícího kameniva, které pﬁedstavuje tvárn˘
a v revitalizacích vût‰inou vhodn˘ typ opevnûní.
ÚdrÏba vzrostlé vegetace po v˘stavbû
K samotn˘m realizaãním pracem je‰tû patﬁí o‰etﬁení stromÛ, po‰kozen˘ch za v˘stavby. Mechanická
po‰kození se zaãi‰Èují hladk˘mi ﬁezy. Po odstranûn˘ch nebo ulomen˘ch vûtvích se na stromû nenechávají pah˘ly, které by zahnívaly a zakládaly by v kmenech stromÛ dutiny. Odﬁezávají se podle podmínek
hladce u kmene nebo tzv. na vûtevní krouÏek (tûsnû za ztlu‰tûl˘m nábûhem ke kmeni). Cílem je vytvoﬁit takovou ránu, kterou úspû‰nû pﬁekryje hojivé pletivo.
Následkem stavební ãinnosti mohou hynout nûkteré stromy. Napﬁíklad ol‰e, jinak nenároãné, ‰patnû
sná‰ejí vût‰í a dlouhodobûj‰í zmûny polohy hladiny vody. Pokud se uhynul˘ strom zámûrnû neponechává
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v litorálu nádrÏe nebo v mokﬁadu pro ptáky nebo pro hmyz, pokácí se a pokud moÏno vyuÏije alespoÀ
jako palivové dﬁíví.
Rekonstrukce porostÛ nevhodného sloÏení
Souãástí revitalizace a její následné údrÏby mÛÏe b˘t napﬁíklad tûÏba kultivarních topolÛ a jejich nahrazování porostem ol‰í a vrb.

13.2 Práce nastupující po del‰ím ãasovém odstupu
Vyklízení ochrann˘ch sedimentaãních tÛní nebo pﬁedprostorÛ nádrÏí
âetnost vyklízení závisí na intenzitû zaná‰ení. Sedimentaãní tÛnû b˘vají nevypustitelné, a tak se tûÏí z vody. Usazovací pﬁedprostory se naopak vysu‰ují pﬁi vypou‰tûní nádrÏe a tûÏba se provádí suchou cestou. Pﬁed následn˘m
uloÏením vytûÏen˘ch usazenin se kontroluje jejich chemické sloÏení a porovnává s pﬁíslu‰n˘mi normami.
TûÏba usazenin z malé vodní nádrÏe
Provádí se podle intenzity zaná‰ení a podle moÏností majitele nádrÏe - jedná se o nákladn˘ zásah. âasto
pﬁesahuje rámec údrÏby a s pﬁidruÏen˘mi opravami hráze a objektÛ se stává samostatnou investiãní akcí.
Pûstební probírky mlad˘ch porostÛ
Po bûÏn˘ch krajináﬁsk˘ch v˘sadbách, provádûn˘ch v hust˘ch skupinách, následují pûstební probírky,
jejichÏ ãetnost a razance vycházejí z projektu ozelenûní a ze skuteãného stavu porostÛ.
UdrÏovací probírky bﬁehov˘ch porostÛ
Pokud tomu zájmy ochrany pﬁírody v˘slovnû nebrání, lze bﬁehové a nivní porosty v rozumné míﬁe udrÏovat
zimními probírkami, zamûﬁen˘mi na tûÏbu alespoÀ palivového dﬁíví. Jednorázovû by se nemûlo vybírat víc neÏ
10 % kmenÛ, v˘bûr by nemûl stírat rÛznovûkost a tvarovou ãlenitost porostÛ. Nemûly by b˘t dÛslednû odstraÀovány v‰echny staré a rozpadající se stromy, protoÏe ty jsou cenné pro ptactvo, hmyz apod. Pﬁirozená skladba
porostÛ se podporuje pﬁednostním vybíráním neÏádoucích druhÛ, zejména akátÛ a kultivarních topolÛ.

13.3 Práce provádûné trvale
Kontrola a údrÏba hrází a jejich objektÛ
Provádí se podle manipulaãního ﬁádu díla. Patﬁí sem zejména kontrola paty hráze kvÛli prÛsakÛm a udrÏování plné funkãnosti v˘pustního zaﬁízení a bezpeãnostního pﬁelivu.
Seãení trval˘ch luk
Souãástí revitalizovaného území mÛÏe b˘t téÏ louka. Seãeme ji pro píci a seno nebo v pﬁípadû, Ïe to
vyÏaduje napﬁíklad v˘skyt cenn˘ch druhÛ a spoleãenstev, která by bez seãení zanikla. Pouhé estetické
dÛvody vût‰inou nestaãí pro to, aby na seãení a sklízení materiálu byla vynakládána práce.
Eliminace invazních rostlin
Zvlá‰tû na naru‰en˘ch povr‰ích se mohou uchycovat kﬁídlatky, bol‰evníky, net˘kavky a dal‰í neÏádoucí
rostliny. Pokud souvisle obsadí napﬁíklad bﬁehy potoka, znemoÏní obnovu Ïádoucích bﬁehov˘ch porostÛ.
Jejich likvidaci se vyplatí provádût od poãátku a razantnû, protoÏe s odklady a nedÛslednostmi potﬁebn˘
objem prací rychle narÛstá. Proti kﬁídlatkám se napﬁíklad osvûdãil opakovan˘ postﬁik mlad˘ch zelen˘ch
vrcholÛ roztokem Roundupu. Bol‰evníky je podle vût‰iny zdrojÛ vhodné vykopávat. Net˘kavku Ïláznatou
je vhodné vytrhávat. Trnovník akát se spolehlivû niãí postﬁikem roundupu na mladé zelené v˘hony.
Management biotopu zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ
Pokud je revitalizaãní dílo biotopem vzácného a ohroÏeného druhu nebo spoleãenstva, mÛÏe b˘t v jeho
prospûch nad rámec revitalizaãního programu provádûn urãit˘ speciální management.
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