12. ZÁJMY OCHRANY P¤ÍRODY
P¤I REVITALIZACÍCH

12.1 Právní minimum poÏadavkÛ ochrany
rostlin a ÏivoãichÛ
Pﬁi v‰ech revitalizaãních akcích dochází k zásahÛm do biotopÛ rostlin a ÏivoãichÛ. Proto je na tomto místû nutné pﬁipomenout základní
právní aspekty ochrany pﬁírody, se kter˘mi by mûl b˘t kaÏd˘ investor vãas a dobﬁe obeznámen. Ochrana pﬁírody je pﬁedmûtem Zákona
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny. Podle § 5, odst. (1),
tohoto zákona jsou „v‰echny druhy rostlin a ÏivoãichÛ chránûny pﬁed zniãením, po‰kozováním, sbûrem
ãi odchytem, kter˘ vede nebo by mohl vést k ohroÏení tûchto druhÛ na bytí nebo k jejich degeneraci,
k naru‰ení rozmnoÏovacích schopností druhÛ, zániku populace druhÛ nebo zniãení ekosystému, jehoÏ
jsou souãástí…“. Navíc ãást druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ (ohroÏené, vzácné, vûdecky ãi kulturnû zajímavé)
poÏívá podle Zákona 114 / 1992 Sb. o ochranû pﬁírody a krajiny zvlá‰tní ochrany – jedná se o tzv.
zvlá‰tû chránûné druhy. Ty jsou v souãasné dobû dle stupnû ohroÏení podle § 48, odst. (2) zaﬁazeny
do tﬁí kategorií – a) kriticky ohroÏené, b) silnû ohroÏené, c) ohroÏené. Kompletní seznam tûchto druhÛ
je obsahem Pﬁílohy ã. II vyhlá‰ky ministerstva Ïivotního prostﬁedí ã. 395/1992 Sb.
Základní podmínky ochrany zvlá‰tû chránûn˘ch rostlin stanovuje § 49, odst. (1) – (5). Je tﬁeba zejména
citovat, Ïe „Zvlá‰tû chránûné rostliny jsou chránûny ve v‰ech sv˘ch podzemních a nadzemních ãástech
a v‰ech v˘vojov˘ch stádiích; chránûn je rovnûÏ jejich biotop.“
Základní podmínky ochrany zvlá‰tû chránûn˘ch ÏivoãichÛ ﬁe‰í § 50, odst. (1) – (5), z nichÏ je pro úãely
této publikace nejdÛleÏitûj‰í citovat pﬁedev‰ím odst. (1) „Zvlá‰tû chránûní Ïivoãichové jsou chránûni ve
v‰ech sv˘ch v˘vojov˘ch stádiích. Chránûna jsou jimi uÏívaná pﬁirozená i umûlá sídla a jejich biotop.
…“ a odst. (2) „Je zakázáno ‰kodlivû zasahovat do pﬁirozeného v˘voje zvlá‰tû chránûn˘ch ÏivoãichÛ,
zejména je chytat, chovat v zajetí, ru‰it, zraÀovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, niãit, po‰kozovat ãi pﬁemisÈovat jejich v˘vojová stadia nebo jimi uÏívaná sídla.“
Pozornost bude nutné vûnovat novele zákona 114/92 Sb., do které budou implementovány smûrnice
Evropského Spoleãenství. T˘ká se to pﬁedev‰ím Smûrnice o ochranû pﬁírodních stanovi‰È, volnû Ïijících
ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin (92/43/EEC) a Smûrnice o ochranû volnû Ïijících ptákÛ
(79/409/EEC).
Z v˘‰e uveden˘ch informací plyne pro investora velmi dÛleÏitá povinnost - v pﬁípadû, Ïe je na lokalitû
urãené k revitalizaci zji‰tûn v˘skyt zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ, je je‰tû pﬁed zapoãetím jak˘chkoliv prací nezbytné poÏádat o v˘jimku z ochrann˘ch podmínek zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ rostlin
a ÏivoãichÛ, kterou podle § 56, Zákona 114/1992 Sb. „ …mÛÏe v pﬁípadech, kdy veﬁejn˘ zájem v˘raznû
pﬁevaÏuje nad zájmem ochrany pﬁírody, povolit orgán ochrany pﬁírody.“ Tím je v souãasné dobû
u druhÛ silnû a kriticky ohroÏen˘ch MÎP, v pﬁípadû druhÛ ohroÏen˘ch pak pﬁíslu‰n˘ krajsk˘ úﬁad.
V pﬁípadû, Ïe tato v˘jimka nebude vydána a bûhem realizace díla bude zji‰tûno, Ïe dochází k negativnímu zásahu do biotopu zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ, hrozí zde i pomûrnû vysoké finanãní postihy. Pﬁitom nerozhoduje, zda dotyãn˘ o v˘skytu tûchto ÏivoãichÛ na lokalitû pﬁedem vûdûl. Zde je na místû
znovu podtrhnout dÛleÏitost a v tûchto pﬁípadech i v˘hodnost jiÏ dﬁíve nastínûného postupu, kdy se
kaÏdá lokalita nejprve podrobí biologickému prÛzkumu, kter˘ mimo jiné ovûﬁí pﬁítomnost chránûn˘ch
druhÛ.
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12.2 PoÏadavky ochrany rostlin a ÏivoãichÛ pﬁi revitalizaãních
stavbách, pﬁírodovûdecké posouzení
Pﬁed uskuteãnûním kaÏdé revitalizaãní akce je potﬁeba vzít v úvahu, Ïe kaÏd˘, byÈ i men‰í a pro laika
na první pohled bezv˘znamn˘ zásah do pﬁírodního prostﬁedí mÛÏe mít na populace mnoha druhÛ chránûn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin velmi zásadní vliv, a to jak pozitivní, tak i negativní.
Napﬁíklad odtûÏení mûlk˘ch partií nádrÏe, vloÏení prahu do pﬁítoku, oddûlení nádrÏe od toku pﬁítokovou troubou mÛÏe zlikvidovat celou místní populaci ÏivoãichÛ. Napﬁíklad na první pohled nepﬁíli‰
zásadní odtûÏení mûlk˘ch partií dna a pﬁítoku do jedné nádrÏe na Pﬁíbramsku (akce mimo revitalizaci)
zpÛsobila úplné vymizení dﬁíve masovû se vyskytující zvlá‰tû chránûné stﬁevle potoãní z této lokality.
Na stejné vodoteãi byla cca 1,5 km proti proudu toku zbudována nová revitalizaãní nádrÏ, jejíÏ realizace byla jiÏ ve fázi projektu a pozdûji i pﬁi vlastní stavbû prÛbûÏnû konzultována s odborníky – zoology. V této nádrÏi do‰lo jiÏ v prvním roce její existence k masovému v˘tûru stﬁevle a navíc ji úspû‰nû
vyuÏilo k reprodukci nûkolik druhÛ obojÏivelníkÛ. Velmi negativní dopad na populace nûkter˘ch druhÛ
ÏivoãichÛ mÛÏe mít i zvolení ‰patného termínu pro vlastní terénní práce – odstraÀování sedimentÛ
z nádrÏí v zimním období mÛÏe mít za následek likvidaci cel˘ch populací nûkter˘ch druhÛ obojÏivelníkÛ, kteﬁí pﬁeãkávají zimu na dnû tûchto nádrÏí; pﬁi jarním vypou‰tûní nádrÏí dochází k eliminaci
cel˘ch generací v‰ech druhÛ obojÏivelníkÛ, kteﬁí danou nádrÏ vyuÏívají k reprodukci.
TotéÏ platí pro rostliny. Stavba neovlivní jenom pﬁípadné vzácné rostlinné druhy vyskytující se pﬁímo
v nádrÏi, ale také druhy a spoleãenstva v jejím okolí. Pﬁi jinak vhodnû provedené revitalizaci nádrÏe
mÛÏe dojít k nepﬁípustnému zniãení velmi cenn˘ch ploch na pﬁilehl˘ch pozemcích (napﬁ. vlhk˘ch loukách, ol‰inách), které mají ãasto rovnûÏ mokﬁadní charakter a tvoﬁí s nádrÏí jeden ucelen˘ komplex.
T˘ká se to zejména uloÏení materiálu (bahna) na tûchto pozemcích, vytváﬁení doprovodn˘ch objektÛ
(rÛzn˘ch struh) nebo v nûkter˘ch pﬁípadech pojezdu tûÏké techniky.
Biologické posouzení a projekt se proto musí zab˘vat v‰emi plochami, které mohou b˘t pﬁi akci z hlediska ochrany pﬁírody naru‰eny.
Z uvedeného vypl˘vá nejzásadnûj‰í poÏadavek ochrany rostlin a ÏivoãichÛ pﬁi revitalizaãních stavbách
– nutnost individuálního posouzení kaÏdého zámûru odborníky – botanikem a zoologem. Ti by
mûli po první obhlídce terénu posoudit vhodnost daného zámûru a dále pak urãit, zda je na dané lokalitû nutno provést detailnûj‰í biologick˘ prÛzkum. Jejich zji‰tûní a závûry pak jsou jedním ze základních
podkladÛ pﬁi posuzování celé akce, pﬁi vytváﬁení koneãné podoby díla a pﬁi stanovování termínÛ
a nejvhodnûj‰ích postupÛ realizace jednotliv˘ch prací. Z toho plyne, Ïe zaji‰tûní odborného posouzení lokality musí b˘t jedním z prvních investorov˘ch krokÛ. DÛvodem je jednak ãasová nároãnost pﬁípadného biologického prÛzkumu lokality (podrobn˘ biologick˘ prÛzkum lokality mÛÏe trvat i více
mûsícÛ a jeho tûÏi‰tû zpravidla leÏí v jarním období) a jednak i to, Ïe se investor pﬁi dodrÏení tohoto
postupu vyvaruje ãasovû i finanãnû nároãného pﬁepracovávání nevyhovujícího projektu, popﬁ. dal‰ích
nepﬁíjemn˘ch situací, které mohou nastat pﬁi zji‰tûní, Ïe pﬁi realizaci stavby do‰lo napﬁ. ke zniãení biotopu zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ. Jedním z moÏn˘ch závûrÛ odborníka po podrobném prÛzkumu lokality
mÛÏe b˘t navíc i zji‰tûní, Ïe biologické hodnoty zkoumaného území jsou natolik vysoké, Ïe jak˘koliv
zásah je zde z pohledu ochrany pﬁírody nepﬁípustn˘ – takováto situace by byla pro investora, kter˘ jiÏ
vloÏil nemalé prostﬁedky do vypracování projektu, velmi nepﬁíjemná.
Pﬁírodovûdecké posouzení lokality
KaÏdé revitalizaci musí pﬁedcházet kvalitnû vypracované pﬁírodovûdné posouzení, které dostateãnû pokr˘vá sloÏku botanickou i zoologickou. (Orgán ochrany pﬁírody pﬁi projednávání zámûru
stavby mÛÏe uloÏit zpracování na vy‰‰í úrovni tzv. biologického hodnocení ve smyslu zákona ã.
114/92 Sb.) Pokud není zpracovatel pﬁímo regionálním znalcem v daném oboru, mûl by si zjistit údaje
o v˘skytu ochranáﬁsky v˘znamn˘ch druhÛ a spoleãenstev (tj.: chránûné druhy rostlin a ÏivoãichÛ dle
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Vyhl. ã. 395/1992 Sb, chránûné druhy rostlin dle âerveného seznamu (Procházka 2001), ohroÏená rostlinná spoleãenstva dle Moravce (Moravec et al. 1995)) z regionální odborné literatury, od regionálních
muzeí (kde b˘vají ãasto k dispozici aktuální, byÈ tﬁeba nepublikované údaje), od jednotliv˘ch znalcÛ
území nebo pﬁípadnû od pracovníkÛ Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âR ãi Správy CHKO. Tak lze
pﬁedejít tomu, Ïe by v posudku nebyl uveden (ãi byl dokonce popﬁen) v˘skyt ochranáﬁsky v˘znamn˘ch
druhÛ, které se na lokalitû prokazatelnû vyskytují, a tento fakt je odborné veﬁejnosti znám nebo byl
pﬁímo publikován.
Odborn˘ zpracovatel rozhoduje podle místních podmínek o potﬁebném rozsahu posouzení. Pokud je
napﬁíklad stavbou dotãena pouze orná pÛda a ruderalizované svahy upraveného koryta, posuzovatel
pravdûpodobnû vystaãí s omezen˘m poãtem náv‰tûv lokality, posouzení nebude rozsáhlé a spí‰e se
vûnuje moÏnostem, jak dané prostﬁedí co nejúãinnûji rehabilitovat. Pokud se v‰ak zasahuje do pﬁírodovûdecky cennûj‰ích formací, rozsah sledování a jeho v˘stupu tomu musejí odpovídat.
Lokalitu je vhodné nav‰tívit nûkolikrát v prÛbûhu roku. Optimální období terénního prÛzkumu závisí
na konkrétním oboru a dal‰ích okolnostech. Zatímco ichtyologick˘ prÛzkum je moÏné provádût takﬁka po cel˘ rok, tak posouzení v˘skytu obojÏivelníkÛ je optimální provádût v období rozmnoÏování, tj. od poãátku bﬁezna. Obdobnû tak je nutné volit vhodn˘ termín i pro ornitologick˘ prÛzkum.
Pro botanick˘ prÛzkum je optimální náv‰tûva lokality koncem kvûtna nebo bûhem ãervna
a potom opakovanû dle konkrétní potﬁeby (napﬁíklad v srpnu – v dobû kvûtu pozdnû letních druhÛ
rostlin jako napﬁ. hoﬁec hoﬁepník).
Vzhledem k brzké implementaci evropsk˘ch smûrnic (92/43/EHS) je nutné vûnovat patﬁiãnou pozornost nejen v˘skytu ochranáﬁsky hodnotn˘ch druhÛ, ale také spoleãenstev, resp. pﬁírodû blízk˘ch biotopÛ
(Chytr˘ et al. 2001).
Pro kvalitu revitalizaãních akcí neb˘vá potﬁebné, aby posouzení rozsahem pﬁipomínalo habilitaãní práci a mnoho jeho stran zaplnily seznamy latinsk˘ch jmen v‰ech zji‰tûn˘ch rostlin a ÏivoãichÛ. Podstatné je, co na lokalitû a v jejím okolí je z hlediska ochrany pﬁírody cenné, zda a jak
to mÛÏe b˘t projektem ohroÏeno a jak má b˘t postupováno, aby bylo plnû vyhovûno právnû stanoven˘m podmínkám ochrany, aby ‰kody na pﬁírodû obecnû byly co nejmen‰í a naopak dosaÏené
pﬁíznivé efekty co nejlep‰í. Kvalitní posouzení porovnává navrÏené ﬁe‰ení s nulovou alternativou
(uvaÏovaná akce se nerealizuje) a v pﬁípadû potﬁeby navrhuje variantní ﬁe‰ení. Není podstatn˘
rozsah, ale kvalita zpracování a konkrétnost a srozumitelnost závûrÛ, které musí b˘t schopen
zpracovat projektant stavby.
Zapotﬁebí je posuzovat koneãnou podobu revitalizaãního zámûru a porovnávat ji s v˘chozím stavem
pﬁed realizací. Z pohledu ochrany rostlin a ÏivoãichÛ je nesmírnû dÛleÏité, aby revitalizaãní akce
poskytovala po svém dokonãení stejné nebo lep‰í Ïivotní podmínky minimálnû tûm druhÛm, které
zde byly zji‰tûny pﬁed zahájením celé akce. Ideálním stavem je samozﬁejmû dosaÏení vût‰í druhové diverzity oproti pÛvodnímu stavu, coÏ je také jedna ze základních my‰lenek „Programu
revitalizace ﬁíãních systémÛ MÎP“, obsaÏená i v pﬁíslu‰n˘ch pravidlech tohoto programu.
Biologické posouzení obsahuje zejména tyto informace:
1) Lokalizace a vymezení území. ·ir‰í „biogeografie“.
2) Popis biotopÛ a vegetace v jednotliv˘ch ãástech území pﬁed akcí (vhodná je fotodokumentace).
3) V˘ãet v˘znamn˘ch taxonÛ rostlin a ÏivoãichÛ, jejich lokalizace a poãetnost:
- chránûn˘ch, ohroÏen˘ch, Zvlá‰tní pozornost je zapotﬁebí vûnovat zejména druhÛm uveden˘m
v pﬁíloze II smûrnice ã. 92/43/EHS
- invazních (tj. nepÛvodních intenzivnû se ‰íﬁících) a expanzivních (sice v na‰í kvûtenû pÛvodních, av‰ak intenzivnû se ‰íﬁících na nová stanovi‰tû)
- dal‰ích z rÛzn˘ch hledisek pozoruhodn˘ch (napﬁ. kulturnû, esteticky….)
4) Vliv projektu na populace v˘znamn˘ch rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch taxonÛ (viz bod 3) vãetnû návrhÛ
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co, jak a kdy se má udûlat (naãasování prací, transfer, ponechání urãit˘ch patrií bez zásahu).
5) Pokud se vyskytují ohroÏená rostlinná spoleãenstva (Moravec et al. 1995) a typy pﬁírodních biotopÛ (Pﬁíloha I smûrnice ã. 92/43/EHS resp. Chytr˘ et al. 2001) musí b˘t uvedeno, zda a jak do nich
projekt mÛÏe zasáhnout, jaké z toho vypl˘vá ohroÏení a návrhy na ﬁe‰ení.
6) Návrhy optimalizace koneãné podoby díla a jeho dal‰ího vyuÏití z hlediska v˘sledkÛ biologick˘ch
prÛzkumÛ.
7) Celkové shrnutí.

12.3 Minimalizace negativních dopadÛ revitalizaãních akcí na faunu
Z pohledu ochrany fauny závislé na vodních biotopech je my‰lenka revitalizace ﬁíãních systémÛ jedním
z nejpozitivnûj‰ích signálÛ posledních let. DÛvodem je skuteãnost, Ïe nosn˘m pilíﬁem tohoto programu
by mûla b˘t i náprava nedozírn˘ch ‰kod, které na na‰ich vodních tocích, mokﬁadních biotopech
a vodách vÛbec napáchaly ãasto samoúãelné a megalomanské regulace ﬁek a potokÛ, meliorace a dal‰í
podobné snahy o ovládnutí pﬁírodního prostﬁedí. Mnozí odborníci a ochránci pﬁírody vidí proto v revitalizacích ﬁíãních systémÛ velkou ‰anci alespoÀ na ãásteãnou nápravu tûchto ‰kod a na opûtovné zvût‰ení biologické hodnoty vodních biotopÛ u nás.
JiÏ ze samotné podstaty revitalizací vypl˘vá skuteãnost, Ïe v podstatû pﬁi kaÏdé akci dochází k pomûrnû
razantním zásahÛm do vodních biotopÛ a jejich okolí, a tím i do biotopÛ mnoha druhÛ ÏivoãichÛ, ãasto
i zvlá‰tû chránûn˘ch. Populace ÏivoãichÛ se pak s tûmito zákroky ãasto vyrovnávají se znaãn˘mi obtíÏemi a v krajních pﬁípadech se jim to nemusí vÛbec podaﬁit. To, jak˘ dopad bude mít konkrétní revitalizaãní zákrok na Ïivoãichy Ïijící v dotãeném území, pak závisí na mnoha faktorech, z nichÏ velkou ãást
lze ovlivnit. Negativní dopad zásahu na obojÏivelníky lze napﬁ. v˘raznû zmen‰it volbou vhodného termínu provádûní zemních prací nebo transferem (pﬁenesením) ÏivoãichÛ na náhradní stanovi‰tû.
12.3.1 Zákroky rizikové z pohledu ochrany fauny
V této kapitole jsou struãnû shrnuty nejãastûji se opakující problematické zákroky s velmi negativním
dopadem na faunu, vázanou na vodní a mokﬁadní biotopy a jejich okolí, ke kter˘m by mohlo v souvislosti s provádûním revitalizaãních akcí docházet:
• Kácení dﬁevin v okolí nádrÏí, v nivách vodních tokÛ apod. V souvislosti s touto problematikou je
tﬁeba si uvûdomit obrovsk˘ v˘znam dﬁevin v tûchto ekosystémech: poskytují mnoÏství hnízdních
pﬁíleÏitostí pro ptáky, souvislej‰í nivní porosty slouÏí jako v˘znamné biokoridory, stromy v okolí
tokÛ zpevÀují jejich bﬁehy, atd. Znaãn˘ v˘znam v takov˘chto biotopech mají pak uhynulé stromy,
jejichÏ dutiny poskytují útoãi‰tû velkému mnoÏství druhÛ ÏivoãichÛ. Ty jsou v‰ak vût‰inou pouze
z „estetick˘ch“ dÛvodÛ likvidovány nejãastûji jako první. Vyskytly se i pﬁípady, kdy zájemce
o v˘stavbu revitalizaãního objektu dopﬁedu vykácel porosty, aby vytvoﬁil dojem, Ïe místo je zpusto‰ené a vyÏaduje revitalizaci. Kdo si takto poãíná, nemÛÏe se divit, kdyÏ se místo dotace na stavbu
doãká vy‰etﬁování orgány ochrany pﬁírody.
• Vypou‰tûní vodních nádrÏí v nevhodn˘ch termínech – volba nevhodného termínu vypou‰tûní
nádrÏí a následn˘ch zemních prací má katastrofální dopady zejména na populace obojÏivelníkÛ, ale
negativnû se odráÏí i v reprodukãním cyklu vodních ptákÛ apod.
• Nevhodné úpravy vodních tokÛ – necitlivé úpravy pﬁírodních a pﬁírodû blízk˘ch koryt bez pﬁedchozího prÛzkumu lokality mohou mít následky zcela odli‰né od zámûrÛ revitalizací. Napﬁ. odstraÀování doprovodn˘ch dﬁevin i s koﬁenov˘mi systémy v˘raznû sniÏuje nabídku pﬁirozen˘ch úkrytÛ
pro ryby a jiné vodní Ïivoãichy, odstraÀováním hlinitopísãit˘ch sedimentÛ mohou b˘t likvidovány
celé populace mihulí atd.
• Nevhodné odvodÀování ploch, napﬁíklad pﬁíli‰ zahlouben˘mi odpadními strouhami od v˘pustí
nádrÏí, po‰kozuje mokﬁadní biotopy ve v‰ech jejich sloÏkách.
• Vytváﬁení migraãních bariér v tocích – vytvoﬁením migraãních bariér v tocích (vysoké pﬁíãné
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stupnû, jezy, prÛtoãné vodní nádrÏe, prizmatické úseky s nevhodn˘m pﬁíãn˘m profilem,…) ãasto
dochází k v˘raznému po‰kození populací vodních ÏivoãichÛ, zejména mihulí a ryb.
• Nevhodné vyuÏívání revitalizaãních nádrÏí - rekonstruované nebo novû budované vodní nádrÏe
jsou nûkdy dále vyuÏívány pouze k intenzivnímu chovu ryb, ãemuÏ je pﬁizpÛsobován i samotn˘ projekt, ve kterém nejsou ani v nejmen‰ím zohledÀovány ekologické nároky volnû Ïijících druhÛ ÏivoãichÛ. V souvislosti s chovem ryb a jejich dokrmováním navíc dochází v podobn˘ch nádrÏích
k v˘raznému zhor‰ení kvality vody. V˘znamn˘ negativní dopad napﬁ. na obojÏivelníky má navíc
i neúmûrnû zv˘‰en˘ predaãní tlak vÛãi jejich larvám apod.
12.3.2 Faktory ovlivÀující posuzování revitalizaãních zámûrÛ a volbu vhodn˘ch postupÛ pﬁi
jejich realizaci z hlediska fauny
Pﬁi zoologickém posouzení je tﬁeba kromû obecn˘ch zásad (zejm. teprve znalostí konkrétního druhového sloÏení lze specifikovat nejvhodnûj‰í termíny a dal‰í okolnosti provedení prací) dbát také na dal‰í
skuteãnosti, na které by mûl b˘t z pohledu ochrany fauny kladen dÛraz pﬁi samotném posuzování vhodnosti zam˘‰lené revitalizace. NejdÛleÏitûj‰í z nich jsou shrnuty v následujících bodech:
• Izolovanost zji‰tûn˘ch populací – velmi dÛleÏit˘ faktor, kter˘ má pomûrnû zásadní vliv na postupy
pﬁi minimalizaci negativních dopadÛ na faunu dané lokality. V pﬁípadû, Ïe se napﬁ. jedná o jedinou
vhodnou reprodukãní nádrÏ obojÏivelníkÛ v ‰irokém okolí, mÛÏe mít její nevhodná revitalizace na
populace tûchto ÏivoãichÛ zcela katastrofální dopad, jehoÏ dÛsledkem mÛÏe b˘t i jejich úplné vymizení ze znaãn˘ch ploch v okolí lokality (napﬁ. ropuchy migrují do vhodn˘ch reprodukãních nádrÏí
i ze vzdálenosti nûkolika km). V takov˘chto pﬁípadech je tedy nadmíru dÛleÏité klást pﬁi pﬁípravû
i vlastní realizaci celé akce velk˘ dÛraz na úzkou spolupráci s odborníkem na danou skupinu ÏivoãichÛ. Jiná situace nastává v pﬁípadech, kdy je revitalizovaná nádrÏ napﬁ. souãástí vût‰í soustavy vodních biotopÛ. V pﬁípadû, Ïe pﬁíslu‰n˘ odborník zjistí v˘skyt stejn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ i v nádrÏích
okolních, postaãí zde uplatnit napﬁ. pouze nûkterá termínová omezení, zamezující pﬁímému usmrcování
jedincÛ zji‰tûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ. Vût‰ina tûchto ÏivoãichÛ pak bude vyuÏívat náhradní stanovi‰tû
v blízkém okolí a vlastní doãasné vynûtí jedné nádrÏe z „fondu vhodn˘ch reprodukãních stanovi‰È“
neohrozí stabilitu jejich populací v daném území
• Mobilita zji‰tûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ – velmi dÛleÏit˘ aspekt pﬁi volbû postupu, minimalizujícího
negativní následky revitalizaãních akcí na Ïivoãichy upravované lokality. Napﬁ. vût‰ím savcÛm nebo
ptákÛm nehrozí pﬁi provádûní zemních prací pﬁímé nebezpeãí usmrcení a pﬁi doãasné likvidaci jedné
lokality se mohou sami pomûrnû snadno pﬁemístit na náhradní stanovi‰tû. Podobnû je tomu napﬁ.
u ryb pﬁi úpravách ãástí vodních tokÛ. Zcela odli‰ná situace ale nastává v pﬁípadû ÏivoãichÛ vázan˘ch pﬁímo na vodní prostﬁedí, jako jsou napﬁ. ryby nebo larvy obojÏivelníkÛ napﬁ. pﬁi vypu‰tûní
vodní nádrÏe pﬁed jejím odbahÀováním. Zákrok mÛÏe skonãit usmrcením velkého mnoÏství tûchto
ÏivoãichÛ, coÏ je nepﬁípustné. To znamená, Ïe v pﬁípadû tûchto ÏivoãichÛ je tﬁeba ﬁe‰it situaci buìto
volbou ménû drastick˘ch technologií, nevyÏadujících napﬁíklad úplné vypu‰tûní nádrÏe (napﬁ. sací
bagr), nebo napﬁ. jejich odchytem a pﬁenosem na jiné vhodné stanovi‰tû (napﬁ. ryby, popﬁ. dospûlí
obojÏivelníci). V pﬁípadû larev obojÏivelníkÛ zÛstává v podstatû jedin˘m ﬁe‰ením volba vhodného
termínu pro vypu‰tûní nádrÏe (viz dále)
• Typ revitalizace – je dal‰ím velmi dÛleÏit˘m aspektem, ovlivÀujícím pﬁístup k minimalizaci pﬁípadn˘ch negativních dopadÛ pﬁíslu‰ného zásahu na zji‰tûnou faunu. Nejrizikovûj‰í jsou rekonstrukce
mûlk˘ch, del‰í dobu hospodáﬁsky nevyuÏívan˘ch a vegetací zarÛstajících nádrÏí. Takovéto biotopy jsou pro bezobratlé, obojÏivelníky a ptáky velmi ãasto právû tím nejatraktivnûj‰ím prostﬁedím,
nabízejícím mnoÏství vhodn˘ch úkrytÛ i velmi vhodné podmínky pro Ïivot a reprodukci. Revitalizace takov˘chto biotopÛ se pak stává znaãnû diskutabilní záleÏitostí, protoÏe biodiverzita revitalizované lokality ãasto nedosáhne kvalit pÛvodního stavu. V tûchto pﬁípadech by mûlo b˘t na zváÏení
odborníka – biologa zda by nebylo vhodnûj‰í zde preferovat zájmy ochrany pﬁírody a od úprav
podobn˘ch biotopÛ radûji upustit. Mnohem men‰í riziko znamená v˘stavba nov˘ch nádrÏí. I zde
je v‰ak nutno prozkoumat oÏivení v budoucnosti zatopené plochy a provést ichtyologick˘ prÛzkum
vodoteãe, ze které má b˘t budoucí nádrÏ napájena. V pﬁípadû zji‰tûní v˘skytu mihulí nebo vzácnûj‰ích
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druhÛ ryb je pak nezbytné zachovat migraãní prostupnost toku v obou smûrech buìto zbudováním
rybího pﬁechodu, nebo zváÏením varianty nádrÏe s obtokov˘m korytem. Nejménû rizikové jsou
úpravy meliorovan˘ch a regulovan˘ch koryt potokÛ, která jsou ve vût‰inû pﬁípadÛ velmi skromnû
oÏivená. I tyto lokality by mûl pﬁed realizací projektu nav‰tívit biolog, kter˘ by pak spolupracoval na
optimalizaci ﬁe‰ení pﬁíslu‰né revitalizace toku.
12.3.3 Nejvhodnûj‰í zpÛsoby provádûní revitalizaãních akcí z pohledu ochrany fauny
V následujících odstavcích jsou struãnû formulovány a zobecnûny nejvhodnûj‰í zpÛsoby, vedoucí
k minimalizaci negativních dopadÛ zásahÛ do vodních biotopÛ a jejich okolí, ke kter˘m dochází v souvislosti s provádûním revitalizaãních akcí. JelikoÏ pﬁeváÏnou vût‰inu tûchto akcí tvoﬁí opravy star‰ích
vodních nádrÏí a odstraÀování sedimentÛ z rybníkÛ, jsou zde nejohroÏenûj‰ími skupinami ÏivoãichÛ,
pomineme - li mnoÏství bezobratl˘ch, zejména ryby a obojÏivelníci. Negativní dopady na tyto skupiny
ÏivoãichÛ lze zmírnit v zásadû následujícími pﬁístupy:
Volba vhodn˘ch termínÛ pro realizaci jednotliv˘ch fází akce - tímto zpÛsobem lze sníÏit na minimum negativní dopad zejména tûch revitalizaãních akcí, pﬁi nichÏ je nutné vypustit existující vodní
nádrÏ. Jedná se o nejefektivnûj‰í zpÛsob zmírnûní negativních dopadÛ zejména u obojÏivelníkÛ, a to
hned z nûkolika dÛvodÛ:
a) nûkteré druhy obojÏivelníkÛ pﬁeãkávají zimu na dnû vodních nádrÏí (toto prostﬁedí vyhledávají na
podzim, v závislosti na prÛbûhu poãasí);
b) vût‰ina druhÛ obojÏivelníkÛ se v dospûlosti ve vodních nádrÏích zdrÏuje pouze po krátké období
v jarních mûsících roku, a to v souvislosti s reprodukcí – po nakladení snÛ‰ek pak Ïijí suchozemsk˘m zpÛsobem Ïivota, pﬁiãemÏ se vzdalují i nûkolik kilometrÛ od vodních nádrÏí;
c) v˘voj larev obojÏivelníkÛ probíhá v jarních a letních mûsících (u vût‰iny druhÛ konãí nejpozdûji
v prÛbûhu srpna);
d) záchrann˘ odlov dospûl˘ch jedincÛ vût‰iny druhÛ obojÏivelníkÛ mimo období reprodukce by byl
velmi neefektivní a co se t˘ká záchranného odlovu a pﬁenosu larev obojÏivelníkÛ, je napﬁ. u ocasat˘ch obojÏivelníkÛ (ãolci, mlok) prakticky nemoÏn˘.
Z bodÛ a) – c) je jasnû patrné, Ïe v prÛbûhu roku existují období, kdy se ve vodním prostﬁedí a v jeho
okolí zdrÏuje pouze omezen˘ poãet tûchto ÏivoãichÛ. Vypu‰tûním nádrÏí a realizací revitalizaãních
akcí právû v tûchto ãasov˘ch úsecích tedy dojde k v˘raznému sníÏení negativních dopadÛ na
jejich populace. Naopak nevhodné naãasování tûchto prací mÛÏe mít na populace tûchto vesmûs vzácn˘ch a zvlá‰tû chránûn˘ch ÏivoãichÛ katastrofální dopad. Shrneme–li tedy pﬁedcházející informace,
vyplyne z nich nejvhodnûj‰í ãasov˘ harmonogram revitalizaãních akcí:
Vypu‰tûní nádrÏe – mûlo by k nûmu dojít poté, co metamorfované larvy obojÏivelníkÛ opustí vodní
prostﬁedí, coÏ se dûje v závislosti na druzích, prÛbûhu poãasí a dal‰ích faktorech bûhem období ãerven
- zhruba konec srpna. K vypu‰tûní vody z nádrÏe v‰ak musí dojít zároveÀ dﬁíve, neÏ bude vyhledána
dospûl˘mi jedinci k pﬁípadnému pﬁeãkání zimního období (zhruba v prÛbûhu ﬁíjna).
Zemní práce by mûly v ideálním pﬁípadû probûhnout tak, aby byla nádrÏ opût napu‰tûna zhruba poãátkem bﬁezna. Pokud se akce protáhne i pﬁes toto období, je nutno poãítat s tím, Ïe v jarním období dojde
do míst b˘valé zátopy k masové migraci obojÏivelníkÛ. Tuto situaci lze ﬁe‰it pﬁeru‰ením prací nebo
odchytem a pﬁenosem ÏivoãichÛ na jinou vhodnou lokalitu.
Provedení záchranného odlovu ÏivoãichÛ – tento zpÛsob zmírnûní negativních dopadÛ je efektivní
napﬁ. u mihulí a ryb, ale lze k nûmu s men‰í úspû‰ností pﬁistoupit i u obojÏivelníkÛ, a to zejména u tûch
druhÛ, které jsou celoroãnû vázány na vodní nádrÏe a jejich bezprostﬁední okolí (napﬁíklad zástupci
komplexu tzv. „zelen˘ch skokanÛ“ nebo kuÀky). U obojÏivelníkÛ se jedná o jedin˘ pouÏiteln˘ zpÛsob,
pokud ze závaÏn˘ch dÛvodÛ nelze pﬁizpÛsobit termíny prací jejich Ïivotnímu cyklu. Pak je tento odlov
nejefektivnûj‰í v jarním období, tedy ve chvílích kumulace cel˘ch populací v reprodukãních nádrÏích.
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DÛleÏitou a neopominutelnou souãástí úspû‰ného záchranného pﬁenosu ÏivoãichÛ je vyhledání
vhodného náhradního stanovi‰tû. Optimální situace nastává napﬁ. pﬁi odlovech ryb z upravovan˘ch
partií potokÛ, kdy je pouze pﬁeneseme do jin˘ch úsekÛ stejného toku a zamezíme jim v opûtovném
‰íﬁení do proloven˘ch partií. Vhodn˘ je také pﬁenos obojÏivelníkÛ na lokality v tûsném sousedství upravovaného biotopu. Mnohem závaÏnûj‰í problém v‰ak nastává, pokud se v bezprostﬁední blízkosti upravovan˘ch lokalit jiné vhodné stanovi‰tû nenachází. Zde je potﬁeba dÛsledná spolupráce s odborníky na
pﬁíslu‰né skupiny ÏivoãichÛ, protoÏe nalezení vhodného náhradního stanovi‰tû je pomûrnû sloÏitá záleÏitost, pﬁi které je nutno brát v potaz napﬁ. moÏnost zavleãení rÛzn˘ch parazitÛ a chorob na nové lokality (napﬁ. raãí mor pﬁi transferu rakÛ). Neménû dÛleÏit˘ je zejména u ryb i dal‰í aspekt, vypl˘vající
z podrobn˘ch genetick˘ch v˘zkumÛ nûkter˘ch druhÛ, probíhajících v posledních letech, a tím je
v˘razná genetická odli‰nost populací, ob˘vajících napﬁ. rÛzná povodí. Pﬁi dobﬁe my‰leném záchranném
pﬁenosu takov˘chto druhÛ napﬁ. na lokality v jiném povodí by tak do‰lo k neomluvitelnému „genetickému zneãi‰tûní“ pÛvodní populace.
Volba alternativních technologií – ke zmírnûní negativních dopadÛ revitalizaãních zásahÛ na faunu
mÛÏe v˘raznû pﬁispût napﬁ. i volba ekologicky ménû drastick˘ch technologií. Napﬁ. pﬁi odstraÀování
sedimentÛ z nádrÏí lze místo klasického odbagrování vypu‰tûné nádrÏe pouÏít tzv. sací bagr, jehoÏ
v˘hodou je, Ïe se pﬁi jeho pouÏití nádrÏ nevypou‰tí. I zde je ov‰em nutno dodrÏet urãitá termínová omezení, vypl˘vající napﬁ. ze Ïivotního cyklu obojÏivelníkÛ (ani tyto práce nelze provádût v období reprodukce tûchto ÏivoãichÛ).

12.4. PoÏadavky ochrany flory a vegetace pﬁi revitalizaãních
stavbách
Z botanického hlediska pﬁiná‰ejí nejvíce potenciálních problémÛ revitalizace vodních nádrÏí. Problematika revitalizací z hlediska flóry (tj. kvûteny; souboru rostlinn˘ch taxonÛ) a vegetace (tj. rostlinstva;
rostlinného krytu tvoﬁícího rostlinná spoleãenstva) je rozdílná v jednotliv˘ch ãástech nádrÏe:
Oblast volné vody (pelagiál), dna (bentál) a pobﬁeÏní pásmo pod úrovní nízké letní hladiny vody
(sublitorál):
Jedná-li se o sedimentární pásmo nádrÏe, je pﬁi odbahÀování zapotﬁebí ponechat ãást plochy s reprezentativním v˘skytem specifické vegetace (Riccion, Eleocharition ovatae, Charition, Oenanthion aj.)
vázané ãasto na bahnité substráty bez zásahu tak, aby byla zachována refugia, kde by pﬁedmûtné druhy
(resp. zásoba jejich diaspor) zÛstaly zachovány a mohly se ‰íﬁit zpût do nádrÏe.
Jedná-li se o asedimentární pásmo, kde pﬁevaÏují písãité a kamenité pÛdní sloÏky, neb˘vá vût‰inou
zásah v rámci revitalizací nutn˘.
Zvlá‰tní problematiku pﬁedstavují periodicky obnaÏovaná dna (v letnûn˘ch rybnících, rybnících s jarním v˘lovem a nebo v nebesk˘ch rybnících, kde se po podzimním v˘lovu rybník celou dal‰í polovinu
roku pomalu napou‰tí). Pokud se zde vyskytuje vysoce ochranáﬁsky hodnotná vegetace (napﬁ. porosty
puch˘ﬁky útlé), je nutné nechat plochy v˘skytu zcela bez zásahu a dal‰í postup konzultovat se specialisty. Uvedená vegetace je vázána vût‰inou na písãit˘ substrát; odbahnûním pﬁilehl˘ch ploch je moÏné
tato rostlinná spoleãenstva vhodnû podpoﬁit. V pﬁípadû nádrÏí s hodnotnou vegetací obnaÏen˘ch den je
nutné zajistit do budoucna takové vyuÏívání a vodní reÏim revitalizované nádrÏe, aby bylo vhodn˘m
zpÛsobem zaji‰tûno periodické obnaÏování dna (interval letnûní jednou za 3-5 let nebo drÏení na nízké
vodû).
Vlastní pobﬁeÏní pásmo v kontaktu s kolísající hladinou (eulitorál):
Pokud se zde vyskytuje ochranáﬁsky hodnotná flóra a vegetace, nelze do porostÛ zasahovat. Jedná-li se
o bûÏnou vegetaci (zejména porosty rákosu, chrastice, orobince ‰irolistého apod. bez v˘skytu chránûn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ), je moÏné plochy tûchto porostÛ napﬁ. pﬁi odbahÀování redukovat, ale vÏdy
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musí b˘t zachovány reprezentativní úseky tak, aby byla umoÏnûna jejich reprodukce. Zcela nepﬁípustné
je deponování bahna napﬁ. v podobû valu v tûchto partiích, kdy se naru‰í pﬁirozená zonace litorálu
a vytvoﬁí se podmínky pro expanzi neÏádoucích agresivních druhÛ (kopﬁiva dvoudomá, tﬁtina kﬁovi‰tní)
nebo invazních druhÛ (kﬁídlatky, net˘kavky,…).
PobﬁeÏní pásmo mimo dosah hladiny (epilitorál):
Tato zóna jiÏ není pﬁeplavována vodou, leÏí v‰ak v oblasti, kde je v˘‰ka hladiny podzemní vody ovlivnûna v˘‰kou vody v nádrÏi. Pﬁesto mohou b˘t tyto plochy, které z botanického hlediska mohou mít
velmi vysokou ochranáﬁskou hodnotu (napﬁ. ra‰elinná a slatinná spoleãenstva), pﬁi revitalizaci vodní
nádrÏe v˘raznû negativnû postiÏeny. Nepﬁípustné je zde zejména trvalé deponování vyhrnutého bahna.
V pﬁípadû hodnotné flory a vegetace je nutné zváÏit, zda je pﬁípustn˘ pojezd tûÏké techniky. Následnû
je zde moÏné uvaÏovat o v˘sadbû vhodn˘ch, stanovi‰tnû odpovídajících dﬁevin. Av‰ak v pﬁípadû, Ïe se
v epilitorálu vyskytuje hodnotná travinná vegetace, jsou tyto v˘sadby neÏádoucí a je nutné naopak provést redukci náletu a pokud moÏno zajistit i extenzivní obhospodaﬁování (kosení) dle zásad ochranáﬁského managementu (blíÏe viz Petﬁíãek et al. 1999).
Pﬁi revitalizaci vodní nádrÏe je nutné také dbát na sloÏení a velikost pﬁípadné rybí obsádky. B˘loÏravé
druhy, jako je zejména amur bíl˘, mohou zcela decimovat populace vodních rostlin. Nepﬁípustné je také
hnojení revitalizovan˘ch nádrÏí; mÛÏe v˘raznû zmûnit chemizmus vody, sloÏení vegetace a v˘skyt
ohroÏen˘ch a chránûn˘ch druhÛ a zpÛsobit eutrofizaci litorálu.
Pﬁi revitalizaci vodních tokÛ zpravidla k v˘raznému naru‰ování ochranáﬁsky cenné flory a vegetace
nedochází, protoÏe se nejãastûji jedná o plochy z pﬁírodovûdného hlediska málo hodnotné. DÛvodem
degradace mohlo b˘t zejména provedení meliorací (odvodnûní) v minulosti. Pﬁesto i zde je tﬁeba, aby
dotãené plochy nav‰tívil botanik.
Pokud se jedná o zakládání nov˘ch tÛní, tak je nutné provést podrobn˘ prÛzkum tûchto ploch. Vyhloubení tÛnû má smysl tam, kde znamená zvût‰ení hodnoty plochy. Napﬁíklad v cenn˘ch luãních spoleãenstvech je hloubení tÛní nevhodné aÏ nepﬁípustné. Pﬁi návrhu umístûní tÛnû je tedy nutné preferovat relativnû nejménû botanicky v˘znamnou plochu. Pokud je tÛÀ zakládána na louce, je nutné také
myslet na její umístûní tak, aby nebyla znemoÏnûna obhospodaﬁovatelnost a nedo‰lo k neÏádoucí fragmentaci luãní enklávy. Musí b˘t zachován dostateãn˘ prostor pro prÛjezd a otáãení techniky, provádûjící kosení okolních ploch.
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