9. REVITALIZACE JAKO SOUâÁST
PROTIPOVOD≈OV¯CH OPAT¤ENÍ
Opatﬁení, posilující pﬁirozen˘ ráz koryt vodních tokÛ a niv, mohou
souãasnû pﬁispívat k protipovodÀové ochranû. Základní ﬁe‰ené
úlohy mohou b˘t tyto:
• Zpomalení postupu povodÀové vlny a sníÏení úrovnû její
kulminace zmen‰ením kapacity koryta a rozlivem v nivû.
• Podpora pﬁirozen˘ch forem retence povodÀov˘ch vod ve
sníÏeninách, vyhlouben˘ch v nivû (vãetnû obnoven˘ch nebo
napodoben˘ch pﬁirozen˘ch retenãních prvkÛ - star˘ch ramen
a tÛní).
• Revitalizaãními zpÛsoby provedené zvût‰ení prÛtoãné
kapacity koryta nebo nivy uvnitﬁ zástavby nebo tûsnû pod ní.
• ZadrÏení ãásti povodÀov˘ch vod ve vícefunkãních, polosuch˘ch poldrech.
Tyto pﬁístupy se mohou vhodnû kombinovat a doplÀovat.
V na‰ich podmínkách se vodní hospodáﬁství teprve propracovává od jednostrannû hydrotechnického
pojímání protipovodÀové ochrany (kapacitní koryta, ochranné hráze, nádrÏe, suché poldry) k pochopení
velmi v˘hodného propojení revitalizaãních a protipovodÀov˘ch opatﬁení. V pokroãilej‰ím zahraniãí
v‰ak jsou komplexní pﬁistupy tohoto druhu bûÏné. Napﬁíklad v Nûmecku jsou uskuteãÀovány i v nivách
vût‰ích ﬁek pomûrnû velké úpravy, které za velk˘ch vod posilují retenci nebo naopak prÛtoãnou kapacitu území, kdeÏto v „dobách míru“ se uplatÀují jako souãást pﬁírodního prostﬁedí.
Toto pojetí vychází ze dvou dÛleÏit˘ch principÛ:
1. Diferencované pﬁístupy k nivám a korytÛm vodních tokÛ z hlediska provádûní povodní:
• V obcích a vÛbec v územích, která vyÏadují ochranu pﬁed zaplavením, je na prvním místû
ochrana lidí a majetku. Proto tam jsou potﬁebná dostateãnû kapacitní koryta vodních tokÛ.
• V úsecích mimo zastavûná území spí‰e podporujeme malou kapacitu koryt, a tedy tlumivé
rozlévání povodní v nivách.
2. Víceúãelovost prostﬁedí koryt a niv. Není racionální, aby urãité ãásti krajiny slouÏily buì jenom
tlumení povodní, nebo jenom byly pﬁírodními územími, pokud lze tyto dvû funkce v˘hodnû spojit.

9.1 Zpomalení postupu povodÀové vlny a sníÏení úrovnû její
kulminace zmen‰ením kapacity koryta a rozlivem v nivû
Tyto efekty pﬁiná‰ejí i bûÏné podélné revitalizace, které velmi kapacitní, nepﬁirozenû zahloubená, napﬁímená a hydraulicky hladká upravená koryta nahrazují koryty pﬁírodû blízkého charakteru, která mají
v˘raznû men‰í kapacitu, jsou v˘raznû mûlãí, v pÛdorysu, pﬁíãném a podélném profilu ãlenitá. ¤e‰ení
tohoto druhu se uplatní zejména v úsecích tokÛ a niv mimo obce, kde je povodÀov˘ rozliv pﬁípustn˘.
MÛÏe b˘t v˘znamné zejména v síti drobn˘ch vodních tokÛ pﬁi ochranû sídel pﬁed krátkodobû dynamicky pÛsobícími povodnûmi.
Konkrétní pﬁíklad, dokumentující vliv revitalizace drobného toku na prÛbûh povodnû, uvádí Matou‰ek:
Horní úsek podhorského potoka Borové na âeskokrumlovsku byl komplexnû revitalizován v létech 1998
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aÏ 2002. TûÏce upraven˘ melioraãní kanál byl na délce cca 3 km nahrazen nov˘m korytem pﬁírodû blízk˘ch tvarÛ a ãásteãnû promûnûn v nesouvislou soustavu tÛní. V srpnu 2001 zasáhl povodí místní
extrémní pﬁíval o úhrnu 70 aÏ 99 mm, kter˘ na potoce zpÛsobil bleskovou povodeÀ. Hydraulick˘mi
v˘poãty bylo následnû stanoveno, Ïe závûrn˘m profilem revitalizovaného úseku pro‰el kulminaãní prÛtok 21,5 m3.s-1. Zejména v horní ãásti úseku dosahovaly kulminaãní prÛtoky úrovnû Q100. Nedávno pﬁedtím dokonãená revitalizaãní stavba pﬁeãkala tuto událost se ‰kodami, které byly pomûrnû zanedbatelné
ve srovnání s destrukcemi, k nimÏ do‰lo v níÏe leÏících upraven˘ch úsecích, jeÏ nebyly revitalizovány.
Následnû bylo provedeno podrobné hydraulické vyhodnocení události. Podle nûho, pokud by tent˘Ï pﬁíval zasáhl povodí pﬁed revitalizací, místo v˘‰e uvádûné hodnoty 21,5 m3.s-1 by kulminaãní prÛtok dosáhl
cca 26 m3.s-1. To znamená, Ïe úãinkem revitalizace se kulminaãní prÛtok zmen‰il o víc neÏ 20 %. Díky
malé kapacitû revitalizaãního koryta a rozlivu povodÀové vlny do nivy probíhalo kulminaãní proudûní
pﬁi rychlostech pﬁíli‰ nepﬁesahujících 2 m.s-1. Takov˘m rychlostem revitalizaãní koryto i povrch nivy
vpodstatû odolaly. Upravené koryto z doby pﬁed revitalizací by za srovnateln˘ch podmínek bylo vystaveno rychlostem proudûní i pﬁes 5 m.s-1. Tomu by sotva odolalo i tûÏké opevnûní tvárnicemi – jak v reálu
ukázal obﬁí v˘mol v níÏe leÏícím upraveném úseku.
Revitalizace tedy mûla následující úãinky:
• Zmen‰ení kulminaãního prÛtoku.
• Zmen‰ení rychlostí proudûní za povodnû.
V obou tûchto aspektech není revitalizace absolutním, v‰e zachraÀujícím ﬁe‰ením, její pﬁíspûvky v‰ak
nejsou nikterak zanedbatelné.
PﬁíleÏitostnû se objevuje názor, Ïe nahrazení upraveného koryta o kapacitû napﬁíklad Q5 („pûtiletá
voda“) pﬁírodû blízk˘m malokapacitním korytem jiÏ nemá vliv na povodnû pﬁesahující kapacitu pÛvodního koryta (tﬁeba Q50), neboÈ prÛtokové mnoÏství pﬁekraãující kapacitu koryta se tak jako tak rozlévá
do nivy. Skuteãnost je sloÏitûj‰í. Zatímco velmi malé koryto, tﬁeba o kapacitû Q30d, se za mimoﬁádnû velkého prÛtoku s velkou pravdûpodobností ocitne v obalové vrstvû proudûní (proudící voda je „pﬁeskoãí“), velkokapacitní regulované koryto naopak i po vybﬁeÏení vody do nivy pﬁedstavuje v˘raznou
dráhu, v níÏ se proudûní soustﬁeìuje v mimoﬁádnû velk˘ch rychlostech. Existence takovéto predisponované dráhy má velk˘ vliv na celkovou rychlost a kulminaãní úroveÀ povodÀového proudu. To
ukazuje i pﬁíklad z Borové.
BûÏná i popovodÀová údrÏba koryt tokÛ v úsecích, kde má b˘t podporován povodÀov˘ rozliv, by se
mûla provádût jen v takové míﬁe, aby zbyteãnû nezvût‰ovala jejich prÛtoãnou kapacitu, resp. aby
udrÏovala prÛtoãnost právû na potﬁebné úrovni. Zpravidla není Ïádoucí v tûchto úsecích tûÏit z koryt
usazeniny, odstraÀování bariér z pláví se provádí jenom tam, kde je to vyslovenû nezbytné.
ÚdrÏbu zaplavovan˘ch niv je vhodné provádût tak, aby v nich neleÏelo nadmûrné mnoÏství materiálu, kter˘
by mohl b˘t uná‰en a mohl by ucpávat propustky, mosty, bezpeãnostní pﬁelivy nádrÏí a podobná citlivá místa.
To znamená, Ïe v nivách by nemûlo dlouho leÏet seno a sláma a snadno odplavitelné dﬁíví.
Odolnost povrchÛ vÛãi zaplavení
Povrchy niv, které pokr˘vají louky, pastviny, neobdûlávané plochy, vlhké háje a mokﬁady sná‰ejí bez
problémÛ i vícedenní zaplavení. Ovlivnûní jejich biotopÛ zaplavením je pﬁirozené a z ﬁady ohledÛ
Ïádoucí. Nûkteré ãásti nivy ov‰em mohou pokr˘vat intenzivní zemûdûlské kultury, kter˘m má b˘t
poskytnuta jistá úroveÀ ochrany – kapacita koryta a nivy je navrhována tak, aby k zatopení tûchto ploch
do‰lo aÏ od urãitého prÛtoku. Pak ov‰em nutno poãítat s tím, Ïe pokud bude mezní prÛtok pﬁekroãen,
i krátkodobé zatopení pûstované kultury pravdûpodobnû zniãí.

9.2 Podpora pﬁirozen˘ch forem retence velk˘ch vod v nivách
Pﬁirozené retenãní úãinky mají volné prostory v nivách, které se za velk˘ch vod zaplÀují boãnû nebo
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pﬁeteãením pﬁirozen˘ch v˘‰kov˘ch pﬁekáÏek. Po opadnutí velk˘ch vod se vyprazdÀují pﬁímo nebo
kombinací vsaku a v˘paru. V obdobích mezi povodnûmi se uplatÀují jako hodnotná pﬁírodní území.
V pﬁírodû takto pÛsobí jak aktivní, tak stará postranní a povodÀová ramena a tÛnû. Z objektÛ, vytvoﬁen˘ch ãlovûkem, mohou mít i spontánnû tyto úãinky napﬁíklad rÛzné tûÏební jámy.
Retenãní revitalizace tohoto druhu se v zahraniãí provádûjí i v dosti velkém rozsahu. Napﬁíklad na
nûmecké ﬁece Mohanu (projekt Ebensfeld - Unterbrunn) se vyuÏívá usmûrnûné tûÏby ‰tûrkopískÛ
k vytváﬁení nové, v˘raznû zvlnûné trati ﬁeky a rozlehl˘ch nivních sníÏenin, v nichÏ se za bûÏn˘ch podmínek nalézají tÛnû a ãlenité mokﬁadní biotopy a které se za povodní naplní vodou.
Tyto revitalizace mohou zãásti obnovovat pÛvodní strukturu star˘ch ramen a tÛní. Zãásti jde o novotvorbu, která ov‰em v kaÏdém pﬁípadû co nejlépe vyuÏívá místních podmínek, pﬁihlíÏí ke v‰em znalostem o prÛbûhu ﬁeky a jejích ramen v minulosti a bere ohled na existující pﬁírodní hodnoty území.

9.3 Revitalizaãní zvût‰ování prÛtoãné kapacity koryt a niv
Jedná se o ne zcela typické uplatnûní revitalizací, které se jinak pﬁeváÏnû snaÏí prÛtoãné kapacity koryt
zmen‰ovat. MÛÏe ﬁe‰it tyto situace:
• Zastavûná území sídel, kde je prioritou ochrana sousedních území a objektÛ pﬁed zaplavením.
• Dolní okraje sídel a úseky bezprostﬁednû pod sídly, kde je ze stejn˘ch dÛvodÛ tﬁeba ãelit zpûtnému
vzdouvání povodÀov˘ch proudÛ.
• ·iroké, ploché nivy, které pÛvodnû trpûly zaplavováním v celé ‰íﬁce, a nyní je úãelné rozdûlit je
v podélném smûru na ãást chránûnou a na ãást zaplavovanou. Zaplavovaná ãást se vyvíjí souãasnû
jako pﬁírodní nebo pﬁírodû blízké území. Pokud je toto rozdûlení podpoﬁeno podéln˘mi ochrann˘mi
hrázemi, trváme na pﬁírodním charakteru území mezi hrázemi.
Ani tam, kde je potﬁeba zajistit velkou prÛtoãnou kapacitu, nejsou ani nejlep‰ím, ani jedin˘m moÏn˘m
ﬁe‰ením technicky pojaté, odpﬁírodnûné prÛtokové kanály. Základní metody revitalizaãního ﬁe‰ení jsou:
• Roz‰íﬁení upraveného koryta „poloÏením“ bﬁehÛ do rozevﬁenûj‰ího pﬁíãného profilu. Pﬁi tomto
zásahu je pﬁíleÏitost rozãlenit alespoÀ prÛbûh bﬁehov˘ch ãar.
• Vyhloubení aktivních postranních ramen v pﬁírodû blízk˘ch tvarech.
• Obnovení ãi vytvoﬁení povodÀov˘ch prÛlehÛ se zbytky ãi napodobeninami star˘ch ramen, tÛní
a mokﬁadÛ. Jednotlivé tÛnû a mokﬁady v povodÀovém prÛlehu mohou b˘t propojeny protékan˘m
paralelním korytem, odboãen˘m z hlavního koryta, nebo postranním pﬁítokem. Takto se pﬁi revitalizaci posílí korytní sloÏka vodního prostﬁedí v nivû.
Kapacita roz‰íﬁen˘ch koryt, povodÀov˘ch postranních ramen nebo prÛlehÛ vychází z potﬁeb, plynoucích
z koncepce lokálního protipovodÀového ﬁe‰ení. Jejich návrh, a to zejména co se t˘ãe vlivu na rychlost
povodÀového proudûní, by v‰ak mûl samozﬁejmû brát ohled také na níÏe poloÏené ãásti povodí - urychlování prÛbûhu povodÀov˘ch vln nad nezbytnû nutnou míru není pﬁípustné.
Provedení tûchto prvkÛ je podﬁízeno jejich víceúãelovosti. Nezbytn˘ je urãit˘ kompromis mezi hydraulickou hladkostí na jedné a ãlenitostí a ozelenûním na druhé stranû. Jen tak se mÛÏe jednat
o revitalizaãní díla. Hydraulicky hladké kanály bez vegetace nelze pokládat za revitalizaãní objekty,
n˘brÏ za pouhé hydrotechnické stavby.

9.4 Nízké, víceúãelové protipovodÀové poldry
Zvlá‰tním druhem malé vodní nádrÏe je protipovodÀov˘ poldr. Cel˘ jeho zádrÏn˘ prostor (jednoúãelov˘ such˘ poldr) nebo jeho vût‰í ãást (poldr s ãásteãn˘m stál˘m nadrÏením) slouÏí krátkodobému
zachycování povodÀov˘ch prÛtokÛ. ProtoÏe základním funkãním prvkem je hráz, která vzdouvá vodu,
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vztahují se na poldry technicko - bezpeãnostní pravidla, jimiÏ se ﬁídí v˘stavba a provoz mal˘ch vodních nádrÏí. Konstrukce poldru zaji‰Èuje tyto funkce:
• za normální hladiny protékají bûÏné prÛtoky;
• za vût‰ích prÛtokÛ, pﬁesahujících kapacitu spodní v˘pusti, se plní retenãní prostor poldru;
• po zaplnûní retenãního prostoru se zapojuje bezpeãnostní pﬁeliv, kter˘ nedovoluje pﬁekroãit maximálnû pﬁípustnou úroveÀ hladiny;
• po odeznûní povodÀového pﬁítoku do nádrÏe voda z retenãního prostoru postupnû odtéká spodní
v˘pustí, aÏ po dosaÏení normální hladiny;
• v pﬁípadû potﬁeby lze cel˘ prostor vypustit a vyãistit.
Dimenzování spodní v˘pusti a bezpeãnostního pﬁelivu je záleÏitostí hydrotechnického návrhu stavby.
Dosud nejãastûji byly poldry opatﬁovány sdruÏen˘mi objekty, ve spodní v˘pusti b˘vá zaﬁazen v˘tok
‰krtícím otvorem nebo ‰krtící trubní tratí. Nastavení ‰krtícího prvku je zpravidla moÏné provoznû dolaìovat.
Pokud je autorÛm známo, dosud nebyla v na‰ich podmínkách provûﬁena koncepce poldru, kter˘ za
bûÏn˘ch prÛtokÛ nebude pÛsobit jako migraãní pﬁekáÏka pro vodní Ïivoãichy. Pro uplatnûní na
vodnûj‰ích, zarybnûn˘ch potocích v‰ak bude takové ﬁe‰ení nezbytné. V tomto pﬁípadû nelze vést bûÏné
prÛtoky voln˘m pﬁepadem pﬁes pﬁelivy ani ‰krtícími trubními tratûmi. V úvahu pﬁipadá otevﬁená traÈ
s potﬁebn˘mi hloubkami, sklony, rychlostmi a zdrsnûním dna, vytvoﬁená v souladu se zásadami budování rybích pﬁechodÛ. PrÛbûh této trati uzavﬁen˘m profilem odpadního potrubí je tﬁeba minimalizovat.
·krcení prÛtoku je moÏné deskovou hydraulickou clonou nebo otevﬁen˘m ‰rtícím kanálem, nikoliv
trubní ‰krtící tratí.
Funkãnû lze poldry dûlit na:
• Jednoúãelové suché poldry, slouÏící pouze zadrÏení povodÀov˘ch prÛtokÛ, bez ãásteãného stálého
nadrÏení, s hospodáﬁsky vyuÏívanou zátopovou plochou. Nejedná se o revitalizaãní zaﬁízení, n˘brÏ
o technické vodohospodáﬁské stavby. Od v˘stavby jednoúãelov˘ch poldrÛ se v dne‰ní dobû upou‰tí kvÛli problematické vyuÏitelnosti jejich plochy a v pﬁípadû nûkter˘ch jiÏ realizovan˘ch such˘ch
poldrÛ se uvaÏuje pﬁinejmen‰ím o ãásteãném zatopení. Hlavním dÛvodem je to, Ïe pÛvodnû pﬁedpokládané zemûdûlské obhospodaﬁování zátopové plochy neb˘vá pﬁíli‰ rentabilní.
• Víceúãelové poldry. BûÏn˘ je poldr s ãásteãn˘m nadrÏením, kter˘ se uplatÀuje jako malá vodní
nádrÏ. Za revitalizaãní objekt lze pokládat poldr, kter˘ nelikviduje hodnotné pﬁírodní území,
n˘brÏ naopak je budován v území ekologicky degradovaném s tím, Ïe jeho zátopa a pﬁíslu‰né
obvodové území budou pﬁírodního nebo pﬁírodû blízkého charakteru. Takov˘ poldr znamená
nejen posílení protipovodÀové ochrany, ale také obohacení pﬁírody a krajiny.
Revitalizaãním objektem je poldr, kter˘ pﬁiná‰í tyto revitalizaãní efekty:
• Má ãásteãné stálé nadrÏení vody, takÏe plní bûÏné biotopní, vodohospodáﬁské, pﬁípadnû téÏ rekreaãní funkce malé vodní nádrÏe. Mûlké zatopení, neumoÏÀující chov ryb, posiluje funkci biotopu
obojÏivelníkÛ, ptactva apod.
• V zátopové plo‰e poldru jsou vytvoﬁeny dal‰í hodnotné biotopy – tÛnû a mokﬁady.
• Zátopová plocha poldru a pokud moÏno i její ‰ir‰í ochrann˘ obvod, které byly pÛvodnû zemûdûlsky
intenzivnû obdûlávány nebo ruderalizovány, jsou promûnûny v luka ãi háje, zhodnoceny v˘sadbami
zelenû apod.
Podmínkou revitalizaãního charakteru poldru je také citlivé tvarování hráze a objektÛ (zejm. mírn˘
sklon vzdu‰ního líce) a ozelenûní koruny a vzdu‰ního líce hráze.
âásteãné stálé nadrÏení vody, a tedy trvalé zvlhãení alespoÀ spodní ãásti hráze, je pﬁíznivé téÏ z hlediska stability objektu. Na tu panují i mezi hydrotechniky rÛzné názory. Nûkteﬁí se ke stabilitû a bezpeãnosti poldrÛ obecnû vyjadﬁují kriticky. Za rizikov˘ moment pokládají velmi rychlé napou‰tûní
nádrÏního prostoru se suchou hrází, která mÛÏe b˘t navíc po‰kozena hlodavci. Za problematickou
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pokládají nûkteﬁí odborníci v˘‰ku hráze nad 3 metry. Varují, Ïe prÛlomová vlna v pﬁípadû poru‰ení
hráze naplnûného poldru by byla mnohonásobnû vût‰í neÏ povodÀov˘ prÛtok, k jehoÏ transformaci je
poldr navrhován. Pﬁijetí tohoto názoru vyﬁazuje poldry s vysok˘mi hrázemi a omezuje pouÏití tohoto
typu objektÛ spí‰e na ploché, níÏinné terény, kde bude v˘znamné kubatury poldru dosaÏeno velkou rozlohou zátopy.
Na zatápûnou plochu poldru jsou kladeny stejné poÏadavky jako na plochy zaplavovan˘ch niv. BûÏné
porostní formace, které tu pﬁicházejí v úvahu, sná‰ejí i vícedenní zaplavení. Bezproblémov˘mi dﬁevinami pro zatápûné plochy poldrÛ jsou zejména vrby, v obvodov˘ch ãástech, zatápûn˘ch ménû ãasto
a na krat‰í dobu, se velmi dobﬁe uplatní napﬁíklad duby.

Diferencovan˘ pﬁístup k rÛzn˘m úsekÛm drobného vodního toku a jeho nivy. V obci a v její blízkosti je vybudováno kapacitní koryto, které chrání zástavbu pﬁed zaplavováním. Bezprostﬁednû pod obcí bylo vyhloubeno
paralelní rameno, které posiluje povodÀovou prÛtoãnost a omezuje zpûtné vzdutí smûrem do obce. Naopak
v úseku nad obcí jsou provedeny soustavné revitalizace, podporující tlumiv˘ rozliv povodÀov˘ch prÛtokÛ
v nivách. V nivû byly vedle mal˘ch biotopních tÛní vyhloubeny vût‰í retenãní prohlubnû. Na pﬁítoku stojí polosuch˘ víceúãelov˘ poldr.

Schéma komplexní revitalizace nivy ﬁeky Rodach
v pÛsobnosti Vodohospodáﬁského úﬁadu Bamberg v Bavorsku. Revitalizaci tvoﬁí obnovená
ﬁíãní ramena a rozsáhlá soustava tÛní a retenãních prohlubní, která slouÏí souãasnû rozvoji
pﬁírodních prvkÛ a protipovodÀové ochranû.
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Rozdûlení ploché ﬁíãní nivy na ãást chránûnou pﬁed povodnûmi a na ãást zaplavovanou. Ve v˘chozí situaci
(nahoﬁe) byl sice vodní tok regulován, pﬁesto docházelo k nekontrolovatelnému zatápûní ploch v celé nivû.
Základem revitalizace nivy (dole) je vytvoﬁení pﬁírodû blízkého ﬁíãního koridoru o vût‰í povodÀové prÛtoãnosti
(rozvolnûní samotného koryta ﬁeky, vyhloubení paralelních ramen a povodÀov˘ch prÛlehÛ se soustavou tÛní).
Tím se omezí zatápûní nûkter˘ch ploch na okraji nivy, které tak mohou b˘t lépe obhospodaﬁovány. Nûkteré ãásti
nivy, zejména se zástavbou obcí, mohou b˘t chránûny nízk˘mi hrázemi.
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