1. P¤EDMùT REVITALIZACÍ VODNÍHO
PROST¤EDÍ
1.1 Struãn˘ historick˘ nástin
JiÏ od stﬁedovûku probíhaly vodohospodáﬁské zásahy v údolích
potokÛ a ﬁek, a to hlavnû v souvislosti s budováním ml˘nÛ, pil
a hamrÛ. Doba nejvût‰ích technick˘ch zásahÛ do vodního prostﬁedí pak nastala ke konci 19. století. Rostoucím nárokÛm
ochrany staveb a zemûdûlsk˘ch ploch pﬁed zaplavováním
a pﬁed zamokﬁením vycházely vstﬁíc nové technické moÏnosti.
Námaha pﬁi tûÏení a pﬁepravû zemin se pﬁesouvala z lidsk˘ch
a zvíﬁecích svalÛ na stroje, a to umoÏÀovalo provádût vodní
stavby v podstatnû vût‰ím mûﬁítku neÏ dﬁíve. Strojník parního
bagru mohl ke kubíku zeminy pﬁistupovat s lehãí myslí neÏ pracovník vybaven˘ krumpáãem, lopatou
a koleãkem. Katastrofální povodnû v 90. létech 19. století v˘znamnû pﬁispûly k rozvoji protipovodÀov˘ch úprav vodních tokÛ. Tyto úpravy vycházely pﬁeváÏnû z doktríny souvislého zkapacitnûní sítû vodních tokÛ za úãelem rychlého odvádûní vody. Na protipovodÀové regulace navázaly zemûdûlské úpravy
drobn˘ch vodních tokÛ, umoÏÀující funkci plo‰n˘ch odvodÀovacích soustav. Z krajiny se zaãaly ztrácet potoky a ﬁíãky a jejich místo zaujímaly upravené vodní toky, svodnice a kanály. Historie tûchto
zásahÛ do vodního prostﬁedí zaznamenává nûkolik vln zvlá‰tû silné aktivity. Dodnes existuje ﬁada úprav
drobn˘ch vodních tokÛ, provádûn˘ch zajatci za první svûtové války a nezamûstnan˘mi v rámci veﬁejnû
prospû‰n˘ch prací za krize ve 30. létech 20. století. Dal‰í rozvoj tûchto aktivit souvisel se zavádûním
kolektivní zemûdûlské velkov˘roby v 50. a 60. létech. Vyvrcholením pak byla 70. a 80. léta. Tehdy se
velkoplo‰né odvodÀování setkalo s mohutnou chemizací zemûdûlství, která se projevila mimo jiné
v˘razn˘m zhor‰ením kvality vody. Hluboké a celoplo‰né zmûny vodního prostﬁedí v na‰í krajinû
postupnû pﬁesáhly únosnou míru. Nastalé problémy zaãaly vyvolávat potﬁebu revitalizací.
Obhospodaﬁovatelé zemûdûlsk˘ch ploch a uÏivatelé ploch, ohroÏovan˘ch povodnûmi, pokládali technické
zásahy do vodního prostﬁedí za nezbytné a oprávnûné. Ov‰em tyto zásahy pﬁiná‰ejí téÏ negativa. Ta jsou
tím v˘raznûj‰í, Ïe i samotná technická a ekonomická úãelnost ﬁady vodohospodáﬁsk˘ch úprav byla a je
problematická. Zvlá‰tû v posledním „melioraãním“ období, kdy v rozhodování o vodohospodáﬁsk˘ch
investicích zdaleka nehrály roli jenom racionální úvahy o praktick˘ch uÏitcích, ale téÏ politicky motivované plánování a potﬁeba stále drÏet pﬁi Ïivotû pomûrnû velké projekãní a dodavatelské odvûtví.
Vodohospodáﬁské revitalizace se v pokroãil˘ch zemích rozvíjejí zhruba od 70. let 20. století. Jako souãást snah o rekonstrukci naru‰ené krajiny a obnovení jejího pﬁírodû blízkého stavu probíhají v Británii
a v USA. Zvlá‰tû v britském pojetí jsou silné biologické aspekty revitalizací. V tom se mimo jiné projevuje tradiãní zájem o studium a ochranu ptactva. Nám nejbliÏ‰í a do na‰ich podmínek nejlépe pﬁenosné pﬁíklady nacházíme v Nûmecku, Rakousku a ·v˘carsku. Pokud se na Internetu vydáme po hesle
Renaturierung, coÏ je ponûkud pﬁíhodnûj‰í ekvivalent na‰ich revitalizací, nalezneme velké mnoÏství
odkazÛ na uskuteãnûné, probíhající nebo plánované akce. V nám blízkém Bavorsku patﬁí revitalizace
koryt a niv potokÛ, ﬁíãek i vût‰ích ﬁek, vãetnû podpory mokﬁadÛ, ke standardní ãinnosti Ministerstva pro
otázky Ïivotního prostﬁedí a územního rozvoje a jemu podﬁízen˘ch krajsk˘ch vodohospodáﬁsk˘ch
úﬁadÛ (Wasserwirtschaftsamt). Prolínají se s protipovodÀovou ochranou, která zcela samozﬁejmû zahrnuje diferencované pﬁístupy k vodním tokÛm a podporu tlumivého rozlivu povodní v nivách mimo
zastavûná území. Revitalizace koryt a niv provádûjí také mûsta a obce, pﬁípadnû se na nich podílejí
obãanská sdruÏení. Starostové, radové a pﬁednostové se nechávají s bûlostnû nov˘mi lopatami fotografovat do novin pﬁi slavnostech „prvního kopnutí“.V novinách i mûstsk˘ch ãi obecních bulletinech se
objevují zprávy o revitalizacích pod optimistick˘mi nadpisy, jako „Ven z betonového korzetu!“ V tisku
se mÛÏeme dozvûdût i to, Ïe nûkteré revitalizované úseky pﬁímûstsk˘ch potokÛ mají v péãi tﬁídy místních ‰kol a Ïáci chodí na jaﬁe sázet do bﬁehÛ vrbové pruty.
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V zemích Evropské unie nalézají revitalizaãní snahy oporu ve Smûrnici 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. ﬁíjna 2000, stavující rámec pro ãinnost Spoleãenství v oblasti vodní politiky. Dle
této smûrnice je cílem uvést v‰echny vodní toky do dobrého stavu jednak po stránce ekologické,
jednak z hlediska kvality vody. Známkou dobrého ekologického stavu jsou pﬁíznivé podmínky pro
pﬁirozené formy oÏivení, jeho vzorem jsou vodní toky nenaru‰ené ãinností ãlovûka.
V âechách se zaãaly revitalizace rozvíjet po roce 1990. Jejich hlavním nástrojem jsou krajinotvorné
programy Ministerstva Ïivotního prostﬁedí. Nûkteré principy, v zahraniãí bûÏnû známé, jako tﬁeba
zásadu „mal˘mi, mûlk˘mi a ãlenit˘mi koryty k vodohospodáﬁské a ekologické stabilitû“ nebo podporu
tlumiv˘ch rozlivÛ povodní v nivách, objevujeme nûkdy zbyteãnû zdlouhavû vlastními cestami.
Nicménû i pﬁes dosud pﬁetrvávající pﬁevahu revitalizaãní v˘stavby mal˘ch vodních nádrÏí jiÏ i u nás
probûhla ﬁada dobr˘ch revitalizací koryt a niv, které poskytly cenné zku‰enosti a potvrdily rámcovou
správnost revitalizaãních snah.

1.2 Negativa vodohospodáﬁsk˘ch technick˘ch úprav
lze nejobecnûji popsat jako zmen‰ování rozsahu, ãlenitosti a stability vodního a zvodnûlého prostﬁedí,
pﬁiãemÏ kaÏd˘ z tûchto parametrÛ má rozmûr vodohospodáﬁsk˘ i ekologick˘.
Hlavními aspekty prostorové redukce vodní sloÏky prostﬁedí jsou:
• zúÏení meandraãních a bﬁehov˘ch pásem potokÛ a ﬁek, která v minulosti b˘vala i nûkolikanásobnû ‰ir‰í neÏ po proveden˘ch regulaãních zásazích;
• prostorová redukce koryt, tÛní, ramen a mokﬁadÛ, a tedy zmen‰ení mnoÏství vody v nich pﬁítomné a omezení rozsahu na nû vázaného prostﬁedí;
• omezení zásob mûlké podzemní vody pÛsobením plo‰ného odvodnûní a soustavy regulovan˘ch
drobn˘ch vodních tokÛ.
Ztráta ãlenitosti po‰kodila jak bohatost pﬁírody a krajiny, tak vodohospodáﬁské funkce. Nahrazení ãlenit˘ch koryt prizmatick˘mi kanály (= nepromûnného prÛﬁezu) s hladce opevnûn˘m dnem a bﬁehy mimo
jiné zmen‰uje intenzitu procesÛ samoãi‰tûní vody, zmen‰uje bohatost oÏivení vodního prostﬁedí a lidi
zbavuje pﬁíznivého estetického vjemu.
SníÏení biodiverzity vodních ekosystémÛ je zpÛsobeno fatálními zmûnami prostﬁedí pro mnoho skupin vodních organismÛ. Podmínky pro existenci nûkter˘ch spoleãenstev i jednotliv˘ch druhÛ jsou velmi
ãasto natolik specifické, Ïe byly plo‰nû zniãeny rozsáhl˘mi úpravami koryt tokÛ a ﬁada druhÛ se ocitla
na pokraji vyhynutí nebo na na‰em území vyhynula.
Naru‰ení distribuce sráÏkov˘ch vod na povrchu zemû se projevuje rozkolísáním reÏimu povrchového
a podzemního odtoku, zv˘raznûním extrémÛ. S tím souvisí destabilizace prostﬁedí, v nûmÏ probíhá
odtok - nárÛst eroze ploch a koryt, odnosu splavenin, zaná‰ení koryt a nádrÏí.
Úpravy koryt tokÛ sledovaly pﬁedev‰ím zvût‰ování prÛtoãné kapacity a zahlubování, umoÏÀující vyúsÈovat systémy plo‰ného odvodnûní. Tyto úpravy spoãívaly v napﬁimování, prohlubování a roz‰iﬁování
koryt a v podpoﬁe jejich hydraulické hladkosti. V takto upraven˘ch korytech proudí voda rychleji,
a proto je bylo tﬁeba umûle opevÀovat.
Úpravy koryt a niv pﬁinesly ﬁadu problémÛ:
• nepﬁíznivé zmûny prÛtokového a splaveninového reÏimu následkem zvût‰ení podélného sklonu;
• vût‰í nároky na pevnost koryt, resp. vût‰í riziko destabilizace v souvislosti s rychlej‰ím proudûním;
• zrychlení odtoku velk˘ch vod a vût‰í ‰kody v níÏe leÏících územích v dÛsledku zvût‰ení hydraulické
kapacity koryt a omezení rozlivu do nivních ploch;
• zmen‰ení zásob podzemní vody v nivách jako následek plo‰ného odvodnûní niv a zahloubení koryt tokÛ;
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• ztíÏení aÏ znemoÏnûní migrace vodních ÏivoãichÛ zﬁizováním pﬁíãn˘ch staveb a vytváﬁením nevhodn˘ch prÛtokov˘ch pomûrÛ v korytech;
• omezení pﬁíleÏitostí pro trval˘ v˘skyt pÛvodních druhÛ vodních ÏivoãichÛ zmen‰ením ãlenitosti
koryt, v pﬁípadû nejmen‰ích tokÛ zdÛraznûním monotónních pasáÏí s nízk˘m sloupcem vody;
• zhor‰ení podmínek pro pﬁirozené samoãi‰tûní a doãi‰Èování vody, coÏ souvisí opût se ztrátou podélné
a pﬁíãné ãlenitosti koryta a se zkrácením doby probûhu úsekem koryta;
• zmen‰ení biodiverzity na pﬁilehl˘ch odvodnûn˘ch pozemcích – zmûnu aÏ destrukci spoleãenstev
organismÛ a vymizení citliv˘ch druhÛ.
• zhor‰ení vzhledu koryta, naru‰ení krajinného rázu, oslabení pozitivního vnímání vodní sloÏky
krajiny veﬁejností.
Obecnû vzato velmi váÏn˘m dÛsledkem nevhodn˘ch úprav je ochuzení malého vodního obûhu. Jedná
se o cyklus sráÏky - odtok - v˘par, odehrávající se nad pevninou. Souãástí tohoto obûhu jsou zásoby
vody v krajinû. Jejich bohatost rozhoduje o kvantitû sycení obûhu vodou. Ochuzení malého vodního
obûhu se mÛÏe projevovat vût‰í rozkolísaností sráÏkov˘ch pomûrÛ a vysu‰ováním klimatu.
·kody na prostﬁedí i ekonomické ztráty rostly v minulosti také díky tomu, Ïe byla dlouho opomíjena
otázka proã, pro jak˘ uÏitek se má ten kter˘ zásah dûlat. Proã má mít koryto tak velkou kapacitu,
komu nebo ãemu vadí v lukách obãasné vybﬁeÏování, jak˘ prospûch pﬁinese odstraÀování sedimentÛ,
zda se skuteãnû jenom poloÏením drenáÏe a zahloubením koryta pﬁinutí oglejená pÛda k efektivním
v˘nosÛm. âetné úpravy koryt a na nû navazující odvodÀování ploch stejnû nepﬁiná‰ely k˘Ïené efekty.
Mnohé „meliorované“ nebo „náhradnû rekultivované“ plochy v nivách sice ztratily pﬁirozen˘ ráz,
oslabily se jejich vodohospodáﬁské, pﬁírodní a krajinné funkce, a pﬁesto se nikdy nestaly hospodáﬁsky
hodnotn˘mi.
Míra negativních vlivÛ pﬁesáhla únosnou mez. Proto vznikají snahy o nápravu. V plochách povodí jde
o soubor opatﬁení ke zlep‰ení sráÏkoodtokov˘ch pomûrÛ a k protierozní ochranû. V síti vodních tokÛ
a nádrÏí se hovoﬁí o revitalizacích. Na nû tûsnû navazují opatﬁení zlep‰ující kvalitu vod a dal‰í krajinotvorná opatﬁení, obnovující pﬁirozené funkce krajiny (v˘sadby zelenû,..) a její biodiverzitu.

1.3 Obecné vymezení revitalizací
K obnovû pﬁirozeného rázu vodního prostﬁedí smûﬁují tﬁi typy procesÛ:
1. Dlouhodobá samovolná renaturace, spoãívající napﬁíklad v zaná‰ení a zarÛstání, popﬁípadû
v erozi upraven˘ch koryt tokÛ.
2. Renaturace povodnûmi.
3. Technické revitalizace.
Tato publikace je vûnována pﬁedev‰ím problematice technick˘ch revitalizací, byÈ jejich skuteãn˘ vliv
na vodní prostﬁedí je z uveden˘ch procesÛ zatím nejskromnûj‰í.
V˘sledky samovolné a povodÀové renaturace je tﬁeba co nejvíce chránit, vyuÏívat a jen v nezbytné
míﬁe korigovat jejich nepﬁíznivé aspekty. Rozumnû zaloÏené technické revitalizace z nich v co
nejvût‰í míﬁe vycházejí.
Samovolná renaturace
spoãívá zejména v zaná‰ení upraven˘ch koryt splaveninami, v zarÛstání bylinami a dﬁevinami
a v postupném rozpadu umûl˘ch opevnûní, pﬁíãn˘ch objektÛ a dal‰ích technick˘ch prvkÛ v korytech.
K renaturaci niv dochází v souvislosti s ústupem intenzivních forem zemûdûlského hospodaﬁení, s doÏíváním odvodÀovacích zaﬁízení a s návratem pﬁirozeného zamokﬁení. Tyto procesy pﬁiná‰ejí cenné revitalizaãní efekty prakticky zadarmo. Pﬁedev‰ím je nutno pﬁedcházet jejich zbyteãnému maﬁení samoúãelnû
provádûnou údrÏbou vodohospodáﬁsk˘ch úprav. ÚdrÏba by mûla b˘t omezena jenom na skuteãnû
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opodstatnûné ãinnosti. Provádût napﬁíklad ãi‰tûní koryt, spoãívající v likvidaci usazenin a porostÛ,
jenom proto, Ïe „tak je to správné a tak to má správce toku dûlat“, nemá smysl.
Postup samovoln˘ch renaturací je pomal˘ a v jednotliv˘ch konkrétních pﬁípadech mÛÏe b˘t dosaÏení
plnû uspokojivého stavu velmi vzdálené. Napﬁíklad koryto potoka, opevnûné polovegetaãními tvárnicemi, je‰tû po dvaceti letech samovolné obnovy nebude pﬁirozen˘m korytem, n˘brÏ jen ãásteãnû zanesen˘m a zarostl˘m korytem s polovegetaãními tvárnicemi. Ale v úhrnu samovolné procesy dosahují
velkého revitalizaãního v˘konu, zatímco zámûrnû provádûné technické revitalizace pﬁedstavují zatím
jen ojedinûlé akce, jejichÏ v˘znam je pﬁedev‰ím metodick˘.
BohuÏel ne ve v‰ech situacích mohou pﬁirozené procesy pÛsobit k obnovení pﬁírodû blízkého stavu.
Zvlá‰È nepﬁíznivé je zahloubení upraven˘ch koryt. Zahloubení a obecnû velká kapacita koryta zpÛsobují koncentraci proudûní s velk˘mi podéln˘mi i pﬁíãn˘mi rychlostmi. Koryto má tendenci samovolnû
se dál zahlubovat. Pak je potﬁebn˘ technick˘ zásah, byÈ právû v této situaci neb˘vá jednoduch˘.
Renaturace povodnûmi
Pﬁirozená koryta a nivy mÛÏe prÛbûh povodní pﬁetváﬁet, nemûní v‰ak jejich podstatu. Naopak upravená
koryta a nivy mÛÏe ovlivÀovat zásadnûj‰ím zpÛsobem.
V pﬁípadû ãásteãnû upraveného koryta bez souvislého tuhého opevnûní mÛÏe povodní vytvoﬁená soustava nánosÛ a bﬁehov˘ch nátrÏí do znaãné míry obnovit pﬁírodû blízk˘ prÛbûh trasy, pﬁíãn˘ i podéln˘
profil koryta, a tím vpodstatû koryto revitalizovat. Následná popovodÀová opatﬁení je tﬁeba provádût diferencovanû. V zástavbû obcí a v dosahu inÏen˘rsk˘ch staveb a podobn˘ch objektÛ, vyÏadujících ochranu, je na prvním místû ochrana pﬁed ‰kodami, a tedy obnova stabilního a kapacitního koryta.
Ale v úsecích tokÛ a niv ve volné krajinû je tﬁeba podporovat obnovu pﬁirozeného rázu. Pﬁízniv˘
je zejména tlumiv˘ rozliv povodÀov˘ch prÛtokÛ v nivách. Proto by odstraÀování povodÀov˘ch nánosÛ
a nátrÏí mûlo b˘t provádûno jen v naprosto nezbytné míﬁe, napﬁíklad pokud by docházelo k neakceptovatelnému naru‰ení cizího majetku.
V nûkter˘ch pﬁípadech tûÏce upravené koryto se souvisl˘m tuh˘m opevnûním podlehne povodÀové
destrukci. Naru‰í se soudrÏnost konstrukce, nepﬁizpÛsobivé ke zmûnám koryta, a celé opevnûní z betonov˘ch desek, Ïlabovek, polovegetaãních tvárnic apod. se rozpadne. Pokud nejsou pádné dÛvody pro
to, aby byla úprava koryta zrekonstruována, napﬁíklad blízkost komunikaãní stavby, je moÏné ﬁe‰it
nastalou situaci cestou technické revitalizace, nahrazením upraveného koryta korytem pﬁírodû blízkého
rázu. PovodÀová destrukce nevhodného opevnûní pﬁinejmen‰ím odstraÀuje obtíÏe, které by jinak byly
spojeny s jeho úãetní likvidací.
Technické revitalizace
Revitalizace by nemûly b˘t vnímány jenom v uÏ‰ím, biologickém smyslu jako znovuoÏivení, byÈ to je
jejich v˘znamnou souãástí. Revitalizacemi v ‰ir‰ím smyslu se rozumûjí takové zásahy, které se
snaÏí posílit pﬁírodní a krajinné hodnoty a souãasnû pﬁíznivé vodohospodáﬁské funkce vodního
prostﬁedí. Tato jednota pﬁínosÛ se mimo jiné promítá v pevné pﬁesvûdãení, Ïe v oblasti revitalizací mají
biolog, krajináﬁ a vodohospodáﬁ hledat spoleãn˘ postup.
NejdÛleÏitûj‰í efekty, které mohou pﬁiná‰et revitalizace:
• ZadrÏování vody v krajinû. Kompenzace ochuzování malého vodního obûhu.
• Vyrovnávání odtokov˘ch pomûrÛ. NejdÛleÏitûj‰í je zadrÏení vody ve zvodnûlém pÛdním a zeminovém prostﬁedí, v nivách, v mokﬁadech a v korytech vodních tokÛ. Tyto prvky zadrÏují vodu ze sráÏek a vytváﬁejí podmínky pro její pomal˘ odtok. DoplÀkov˘ v˘znam má zadrÏení vody v nádrÏích,
které z hlediska odtokov˘ch pomûrÛ pﬁedstavují spí‰e pasivní zásobu.
• Tlumení prÛbûhu velk˘ch vod, a to zejména podporou rozlivu v nivách, zpomalením postupu povodÀov˘ch vln a vyuÏitím retenãních objemÛ.
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• Obnova a zkvalitÀování vodních, mokﬁadních a na nû navazujících biotopÛ s v˘skytem mnoha vzácn˘ch a zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ.
• Zlep‰ování kvality vody - podpora procesÛ samoãi‰tûní.
V oboru technick˘ch revitalizací vodního prostﬁedí se vyskytují zejména tyto úlohy:
• Obnova pﬁirozenûj‰ího charakteru koryt vodních tokÛ a jejich niv. Obnova tlumivého povodÀového
rozlivu v nivách.
• Obnova ãi vytváﬁení tÛní a mokﬁadÛ.
• Obnova star˘ch ﬁíãních ramen a tÛní. Podpora pﬁirozen˘ch forem povodÀové retence.
• Revitalizace nevhodnû odvodnûn˘ch ploch, opatﬁení pro podporu vsakování vody a tvorby zásob
podzemní vody, rehabilitace prameni‰È.
• Revitalizaãní obnova, rekonstrukce nebo v˘stavba mal˘ch vodních nádrÏí
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