6. MOK¤ADY
Jako mokﬁad se oznaãuje území, v nûmÏ hladina vody
vystupuje k terénu a nad terén, aniÏ by vytváﬁela vût‰í
volnou vodní plochu s hloubkou vody pﬁes 0,6 m, kterou
bychom oznaãili jako jezero nebo nádrÏ. Jde o velmi ãlenité pﬁechodové prostﬁedí s nejednoznaãnou hranicí mezi
vodou a sou‰í, které vyniká pestrostí a bohatostí rÛzn˘ch
forem Ïivota. Hlavními prostﬁedími mokﬁadu jsou zátopa
o hloubce od 0 do cca 0,6 m, pﬁíznivá pro koﬁenící vodní
rostliny, a podmáãené území s hloubkou hladiny podzemní
vody do cca 0,2 m, pﬁíhodnou pro mokﬁadní rostliny. Tato
základní prostﬁedí mohou b˘t ãlenitû kombinována s v˘‰e
vystupující sou‰í i s hlub‰í vodou.
Hlavní funkce mokﬁadÛ:
• Prostﬁedí v˘znamná svojí biodiverzitou. Mokﬁady jsou bohatû oÏivené, vãetnû mnoha vzácn˘ch
a chránûn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ.
• ZadrÏování vody v krajinû; pﬁitom zásoba vody v mokﬁadech je do znaãné míry aktivní, neboÈ
za pﬁísu‰kÛ jsou schopny dotovat místní hydrografickou síÈ. (Oproti tomu vût‰ina mal˘ch vodních
nádrÏí vytváﬁí pasivní zásobu vody - dotování tokÛ odpou‰tûním vody z mal˘ch nádrÏí je obecnû
záleÏitostí pouze teoretickou. Mokﬁad si mÛÏeme pﬁedstavit jako nasátou houbu, která vodu zvolna
popou‰tí, kdeÏto správnû fungující nádrÏ pÛsobí jako nepropustná nádoba.)
• Fixace uhlíku (CO2) a jeho ukládání do sedimentÛ, a tím dílãí ovlivnûní globálního klimatu. Tyto
sedimenty mají v del‰ím ãasovém odstupu v˘znam jako zdroj energie a mohou najít uplatnûní
v zemûdûlství.
• Intenzivní v˘par z vodní hladiny a z rostlin zvlhãuje místní klima a pﬁispívá ke stabilitû malého
vodního obûhu.
• Tlumení prÛbûhu povodní jejich rozléváním do plochy mokﬁadu a zpomalováním jejich
postupu. Retenãní funkce mÛÏe b˘t v˘raznûj‰í, pokud je mokﬁad ohrázován a toto ohrázování
vytváﬁí retenãní prostor (zejm. mokﬁady na místû zanikl˘ch rybníkÛ a v polosuch˘ch poldrech).
Pomûrnû intenzivní zaná‰ení mokﬁadÛ vût‰ích niv povodÀov˘mi splaveninami patﬁí k jejich pﬁirozené
dynamice a je nutno s ním poãítat.
• Podpora a stabilizace zdrojÛ pitné vody.
• Zdroje rákosí nebo proutí pro tradiãní druhy v˘rob. Tato biomasa mÛÏe slouÏit také jako alternativní obnoviteln˘ zdroj energie. Vzhledem k malému zájmu v‰ak mají tyto funkce okrajov˘
v˘znam.
S mokﬁady jsou spojena následující specifika:
• Nejsou vhodné pro chov ryb a jejich zpenûÏitelné v˘tûÏky jsou omezené. Pﬁi souãasném malém
zájmu o zemûdûlskou pÛdu v‰ak je dnes anachronické nahlíÏet na mokﬁady jako na zbyteãnû ladem
leÏící plochy, které je tﬁeba odvodnit a hospodáﬁsky vyuÏít, nebo jako na produkty zanedbané údrÏby.
Naopak dnes pﬁib˘vá ploch, na nichÏ lze mokﬁady zakládat.
• Nehodí se ke koupání.
• Komáﬁi - mohou b˘t dÛvodem pro to, aby mokﬁady nebyly novû zakládány v tûsné blízkosti sídel.
Hlavní technicky popsatelné parametry, vyjadﬁující revitalizaãní efekty mokﬁadÛ:
• velikost plochy mokﬁadu celková;
• velikost plochy nejaktivnûj‰ích ãástí mokﬁadu - mûlkovodního pásma s hloubkou vody do 0,6 m a silnû
podmáãeného území s hloubkou hladiny podzemní vody do cca 0,2 m;
• velikost plochy navazujícího území, ovlivnûného mokﬁadem ãi mokﬁad obalujícího a slouÏícího pﬁedev‰ím pﬁírodním funkcím;
• délka bﬁehové ãáry;
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• zadrÏen˘ objem vody;
• povodÀová retenãní a prÛtoková kapacita.
V˘znamnou pﬁedností mokﬁadÛ proti mal˘m vodním nádrÏím jsou malé poﬁizovací a provozní
náklady. Zapojen˘ mokﬁad ve vût‰inû pﬁípadÛ nepotﬁebuje údrÏbu, s v˘jimkou pﬁípadÛ, kdy
ochrana cenn˘ch spoleãenstev vyÏaduje zvlá‰tní ochranáﬁsk˘ management.
Vzhledem k v˘znamn˘m pﬁínosÛm z hlediska pﬁírody, krajiny a vodního hospodáﬁství, jichÏ lze dosahovat s vynaloÏením skromn˘ch prostﬁedkÛ, pﬁedstavuje mokﬁad prvek velmi vhodn˘ pro revitalizaci
niv po‰kozen˘ch regulaãními úpravami. Za samozﬁejmou pokládáme ochranu stávajících mokﬁadÛ.
Novû zakládan˘ mokﬁad, vytváﬁen˘ v procesu revitalizací, pﬁijímáme jako druh vodohospodáﬁského díla.
V oboru revitalizací se mohou vyskytnout rÛznorodé technické úlohy, t˘kající se mokﬁadÛ:
• Podpora stávajícího mokﬁadu úpravami odtokového reÏimu. Zv˘‰ení úrovnû nevhodnû zahlouben˘ch odtokov˘ch koryt, která mokﬁad zbyteãnû odvodÀují. MÛÏe jít o prosté pﬁisypání stavûcí
úrovnû odtoku, o jednoduchá hrazení drobn˘ch odtokov˘ch koryt stavbami z kulatiny, kamene a drnÛ
aÏ o budování standardních vzdouvacích objektÛ v korytû toku.
• Stabilizace mokﬁadu, kter˘ se vyvinul na místû nûkdej‰ího rybníka. Pokud se na místû b˘valé
nádrÏe vyvinul kvalitní mokﬁad, mÛÏe b˘t vhodné stabilizovat stávající pomûry. Pokud nádrÏ udrÏuje
pÛvodní vzdutí, av‰ak je zazemnûná a nevypustitelná, je nezbytné uvést do vyhovujícího stavebního
a kapacitního stavu bezpeãnostní pﬁeliv a dle potﬁeby opravit hráz, neboÈ na objekt v tomto stavu se
z bezpeãnostního hlediska nadále pohlíÏí jako na nádrÏ. Pokud nádrÏ pro poru‰ení hráze neudrÏuje
pÛvodní úroveÀ vzdutí, je moÏné ãásteãn˘m zahrazením prÛrvy nastavit vhodnou neovladatelnou
úroveÀ hladiny. Novû vytvoﬁen˘ stav rovnûÏ musí odpovídat poÏadavkÛm ne‰kodného provádûní
velk˘ch vod – nesmí dojít k pﬁelití a protrÏení hráze, vzdouvající vodu.
• Vytvoﬁení mokﬁadu pﬁi v˘stavbû polosuchého poldru. Mokﬁad vzniká v plo‰e dna poldru, která je
trvale zatopena do hloubky cca 0,6 m. Kombinace mokﬁadu s poldrem mÛÏe b˘t oboustrannû velmi
v˘hodná. Mokﬁad není v rozporu s vodohospodáﬁskou funkcí poldru. Souãasnû jej povy‰uje nad úroveÀ pouhého technického protipovodÀového díla, coÏ mÛÏe b˘t v˘znamné pﬁi hledání finanãních
prostﬁedkÛ na v˘stavbu poldru. (Zku‰enost ukazuje, Ïe snahy vyuÏívat dna poldrÛ jako pole a louky
beztak neb˘vají pﬁíli‰ úspû‰né.) Mokﬁad v poldru je v lep‰í pozici neÏ litorál v rybníce, neboÈ jeho
biologické funkce nejsou naru‰ovány chovem ryb.
• Zﬁízení doprovodn˘ch postranních mokﬁadÛ pﬁi revitalizaci koryta vodního toku. Vhodnû lze
kombinovat vzdouvání vody v korytû, roz‰iﬁování koryta do stran odtûÏováním zeminy, vytváﬁení
paralelních prÛtoãn˘ch nebo slep˘ch ramen apod. Podle místních podmínek mohou b˘t ﬁe‰ení tohoto
druhu velmi rÛznorodá. Tohoto pﬁístupu je hojnû pouÏíváno pﬁi revitalizacích v Nûmecku. U nás
jako by byla tato metoda ponûkud blokována jedním ze zbyteãn˘ch vodohospodáﬁsk˘ch pﬁedsudkÛ - obavou z nejednoznaãnosti rozmezí voda - sou‰e. Pﬁitom právû tato ﬁe‰ení mohou b˘t
velmi dobrou ukázkou souladu zájmÛ ochrany pﬁírody a krajiny a vodního hospodáﬁství. PﬁíbﬁeÏní
mokﬁady pﬁedstavují mimo jiné vodohospodáﬁsky Ïádoucí prostor pro rozliv velk˘ch vod - aktivní
záplavové území.
• V˘stavba mokﬁadu nízk˘m ohrázováním. Ve vhodném úseku ploché nivy se vzduje voda v˘stavbou nízké hráze, která je koncipována podobnû jako v pﬁípadû malé vodní nádrÏe, spokojuje se v‰ak
se stﬁední hloubkou zatopení terénu do 0,6 m. Hráz nemá spodní v˘pust. JelikoÏ jde o hráz vzdouvající vodu, musí b˘t uãinûno zadost bezpeãnosti. Vhodn˘m ﬁe‰ením je hráz s co nejmírnûj‰ími
sklony svahÛ a bezpeãnostní pﬁeliv v podobû nenápadného prÛlehu. Pﬁeliv je opevnûn v korunû rovnaninov˘m pásem a v odpadu kamenn˘m pohozem, odpad je citlivû vyveden do plochy pod hrází.
• V˘stavba mokﬁadu hloubením. Pokud není vhodné v tom kterém místû dosáhnout zmokﬁení terénu
vzdutím vody, mÛÏe pﬁicházet v úvahu sníÏení terénu na úroveÀ hladiny vody. Stejnû jako u hlouben˘ch tÛní v tomto pﬁípadû odpadají problémy s bezpeãností provádûní velk˘ch vod. Obû metody se
v‰ak mohou vhodnû kombinovat. Mokﬁady lze hloubit napﬁíklad jako souãást rozsáhlej‰ích protipovodÀov˘ch retenãních sníÏenin nebo povodÀov˘ch prÛlehÛ - viz kapitolu 9. Hloubení v‰ak lze uplatnit
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pouze v pﬁípadû, Ïe podmínky umoÏÀují ne‰kodné vyvezení a uloÏení vytûÏeného materiálu. Ukládání materiálu v nivách je obecnû nevhodné.
Tvarování vlastní plochy mokﬁadu nemá Ïádná pevnû stanovená pravidla. Podle místních podmínek se mohou uplatnit rÛzné námûty, vycházející z úvah krajináﬁsk˘ch nebo biologick˘ch. ObojÏivelníci jistû uvítají obohacení mokﬁadu tÛnûmi rÛzné velikosti, plazi a ptáci naopak izolované vyv˘‰eniny
s hromadami kamenÛ nebo s jednotliv˘mi stromy. Vítaná je i podrobná ãlenitost povrchu mokﬁadu. Jeho
dal‰í pﬁirozen˘ v˘voj dobﬁe vyuÏije i nerovností po stavbû, které by konzervativci oznaãili za „nepoﬁádné provedení dokonãovacích prací“.
Ozelenûní mokﬁadÛ
Míra a zpÛsob ozelenûní vnitﬁních ãástí mokﬁadÛ musí vycházet z biologického posouzení lokality a pﬁilehlého okolí. Obvykle je vhodné ponechat v˘znamné ãásti nezavodnûné plochy mokﬁadu bez dﬁevinné
vegetace s ohledem na Ïivotní podmínky obojÏivelníkÛ, plazÛ atp. Dﬁeviny rozãleÀují mokﬁad spí‰e
doplÀkovû. V úvahu pﬁipadají skupinové v˘sadby vrbov˘ch prutÛ a stﬁemch, skupinové nebo jednotlivé
v˘sadby ol‰í lepkav˘ch. Pokud v‰ak je v blízkosti napﬁ. vzrostlá ol‰ina, semenn˘ nálet dokáÏe obsadit
obnaÏené plochy velmi rychle a úãinnû.
Zato v‰ak velká pozornost by mûla b˘t vûnována ozelenûní obvodu mokﬁadu. V intenzivní zemûdûlské krajinû je potﬁebná ochrana pﬁed vnûj‰ími ru‰iv˘mi vlivy. Mokﬁad by mûl b˘t obklopen dostateãnû ‰irok˘m ochrann˘m lemem dﬁevin a zatravnûn˘ch ploch. Po samotném obvodu zamokﬁení se
uplatní prstenec keﬁov˘ch vrb, na nû navazuje ol‰ina se stﬁemchou, dále od vody dal‰í druhy dﬁevin.
ÚdrÏba mokﬁadÛ
Povinnou standardní údrÏbu vyÏadují technické prvky, pokud k mokﬁadu náleÏí - hráz a bezpeãnostní
pﬁeliv.
Nároky na plo‰nou údrÏbu závisejí na místních podmínkách a na sledovan˘ch cílech. Zámûrem revitalizací je pﬁedev‰ím podporovat vznik stabilních prvkÛ krajiny, které nejsou závislé na soustavné témûﬁ
zahradnické péãi. Pokud napﬁíklad vytvoﬁení mokﬁadu spoãívá v zatopení, resp. zamokﬁení ekologicky
degradovaného pÛdního povrchu, ãasto je samo zamokﬁení dostateãnû siln˘m faktorem, postaãujícím
pro nastartování pﬁíznivého samovolného v˘voje spoleãenstev. Nûkdy pﬁicházejí v úvahu poãáteãní
korekce v˘voje vegetace, spoãívající v nûkolikrát opakovaném seãení zejména obvodov˘ch partií
mokﬁadu, jejichÏ cílem je zv˘hodnûní nároãnûj‰ích rostlin proti vysokobylinné nitrofilní vegetaci.
Zvlá‰tním pﬁípadem mÛÏe b˘t ochranáﬁská péãe, zamûﬁená k udrÏení nebo repatriaci nûkter˘ch cenn˘ch pﬁírodních prvkÛ. V mokﬁadu také lze tûÏit rákos a vrbové proutí, v obvodovém lemu probírkovû palivové dﬁíví - pokud to není v rozporu se zájmy ochrany pﬁírody a o tyto materiály je zájem.
Dal‰í nároky na údrÏbu mohou vznikat v souvislosti s pomûrnû rychl˘m stárnutím mokﬁadÛ. Hromadûní biomasy vede k zazemÀování a následnû k zarÛstání buﬁení a dﬁevinami. Tûmto procesÛm se mÛÏe
nechat pﬁirozen˘ v˘voj, kter˘m se mokﬁad postupnû mûní napﬁíklad v háj. MÛÏe v‰ak b˘t zvolen urãit˘
reÏim udrÏování nebo obnovování, od seãení a vyﬁezávání porostÛ po opakované zraÀování zarÛstajících povrchÛ, hloubení tÛní a mokﬁadních prohlubní nebo zvy‰ování úrovnû zatopení území. Intenzita
obnovn˘ch krokÛ mÛÏe b˘t rÛzná. V nûkter˘ch rozsáhlej‰ích mokﬁadních územích se osvûdãil systém
cyklické obnovy po jednotliv˘ch ãástech. KaÏdoroãnû se mÛÏe vyhloubit nûkolik tÛní ãi vlhk˘ch
depresí, zatímco ostatní zarÛstají. V celém území se pak vyskytují tyto prvky v rÛzn˘ch stádiích v˘voje,
coÏ je velmi pﬁíznivé z hlediska bohatosti a ãlenitosti oÏivení.
Vedení údrÏby mokﬁadÛ vyÏaduje alespoÀ rámcovou úãast pﬁírodovûdcÛ, zejména botanika a zoologa. Zpravidla jde o postupn˘ proces, zahrnující vyhodnocování pﬁirozeného v˘voje a reakcí systému
na umûlé zásahy.
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RÛzné moÏnosti vytváﬁení zamokﬁen˘ch míst v nivû regulovaného potoka.
Malá vodní nádrÏ s rozsáhl˘m litorálem nebo jen nízká vzdouvací hráz
s mokﬁadní rozlitinou, b˘val˘ rybník
(po stabilizaci prÛrvy v hrázi fungující
nadále jako mokﬁad), hlouben˘ mokﬁad,
polosuch˘ poldr, soustava vzdouvacích prahÛ v korytû potoka, soustava
hlouben˘ch tÛní.

Námût ke komplexní revitalizaci nivy
z Rakovnicka. V souãasnosti (nahoﬁe)
teãe potok v upraveném korytû, b˘val˘
ml˘nsk˘ odpad pode vsí slouÏí jako
sbûraã odpadních vod, pozemky pode
vsí byly odvodÀovány, pﬁesto jsou
dnes zamokﬁené a nemohou b˘t obdûlávány. V louce u potoka se zachovaly
zbytky pÛvodního koryta. Pﬁi revitalizaci by mohlo b˘t vytvoﬁeno nové, pﬁírodû blízké koryto ve stopû ml˘nského
odpadu (obec by místo zahnilé stouhy
obtékal Ïiv˘ potok) a ve zbytcích
pÛvodního potoka. Regulaãní koryto
by bylo promûnûno v povodÀov˘ prÛleh se soustavou tÛní. V mokﬁinû pod
obcí by bylo vyhloubeno nûkolik vût‰ích tÛní. Jedna z nich by slouÏila
jako doãi‰Èovaã odtoku z ãistírny, jejíÏ
vybudování je rovnûÏ nezbytnou
souãástí zlep‰ení dzej‰ích pomûrÛ.
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Námût k revitalizaci úseku nivy z Rakovnicka. Pod soutokem regulovan˘ch potokÛ leÏí zabahnûná závlahová
nádrÏ, na jejím bﬁehu je skládka. Obec a místní rybáﬁi mají zájem nádrÏ obnovit. Akci lze pojmout komplexnûji, jak ukazuje dolní obrázek. Plocha nádrÏe mÛÏe b˘t v˘raznû zvût‰ena s tím, Ïe v novû vytvoﬁené horní ãásti
bude pﬁevaÏovat litorál. Dosud neuÏiteãnû odvodnûná plocha nad nádrÏí bude promûnûna v mokﬁad.

67

