2. REVITALIZACE KORYT VODNÍCH
TOKÒ A NIV
2.1 Pﬁínosy revitalizací koryt
Technické úpravy zbavovaly koryta a nivy ãlenitosti a jejich
úãelem zpravidla bylo vodu z krajiny co nejrychleji odvádût.
Cílem revitalizací je naopak obnovení ãlenitosti vodního
prostﬁedí a jeho schopnosti vodu drÏet. Základní revitalizaãní
úlohou je vytvoﬁení koryta, které je proti obvyklému upravenému korytu ãlenitûj‰í. Revitalizaãní koryto má zpravidla
men‰í kapacitu a je ménû zahloubené.

Klasick˘ je pﬁípad, kdy pﬁed revitalizací existuje koryto napﬁímené, nepﬁirozenû zahloubené a opevnûné
pln˘mi nebo polovegetaãními tvárnicemi. Kapacita takového koryta byla v zemûdûlské krajinû
navrhována na dvouletou aÏ pûtiletou vodu. Hodnotná revitalizace je nahrazuje korytem, jehoÏ stopa je
pﬁirozenû zvlnûná, pﬁíãn˘ profil podstatnû mûlãí a ãlenit˘ tím, Ïe dno a bﬁehy koryta tvoﬁí zemina
a kamenivo. Podéln˘ sklon je men‰í a podéln˘ profil je rozãlenûn na stﬁídající se pasáÏe men‰ího a vût‰ího sklonu.
Smûry revitalizací mohou vycházet z rÛzn˘ch pﬁedstav. Hledání teoretického „pﬁírodního pravzoru“,
estetické vnímání potokÛ a ﬁek, rybáﬁské zájmy, ochrana flory a fauny, snaha dosahovat racionálnû
popsateln˘ch revitalizaãních efektÛ ve vodohospodáﬁské oblasti. Tyto pﬁístupy by se mûly vzájemnû
doplÀovat, ale také kontrolovat.
Hlavní efekty revitalizace koryta:
2.1.1 Zvût‰ení omoãeného, resp. biologicky aktivního povrchu koryta
Opevnûní pln˘mi tvárnicemi nechÈ je pﬁi revitalizaci nahrazeno kamenn˘m pohozem. Pro orientaãní zhodnocení, jak se zmûní velikost omoãeného povrchu, si lze pﬁedstavit rovn˘ povrch souvisle pokryt˘ tûlesy
kulového tvaru. Mal˘ návrat ke stﬁedo‰kolské geometrii ukáÏe zajímavost - aÈ je prÛmûr stejnû velk˘ch
koulí nastavûn˘ch vedle sebe v jedné vrstvû na rovinnou plochu jak˘koliv, na jednotku plochy tvoﬁí povrch
koulí její 3,14 násobek. Tedy 1 m2 plochy pokryté koulemi má omoãen˘ povrch 1 + 3,14 = 4,14 m2.
Omoãen˘ povrch dna koryta pokrytého pﬁírodním kamenivem mÛÏe b˘t men‰í, pokud je kamenivo
pokryto bahenní usazeninou, ale také mÛÏe b˘t vût‰í, protoÏe kamenivo neb˘vá vyrovnáno jenom
v jedné vrstvû, n˘brÏ tvoﬁí hlub‰í zónu propustného prostﬁedí.
Orientaãnû lze ﬁíci, Ïe oproti rovnému dnu, tvoﬁenému betonovou deskou, mÛÏe mít dno pokryté
kamenivem aktivní povrch jedenapÛlnásobn˘ aÏ nûkolikanásobn˘.
Omoãen˘ povrch koryta, vãetnû spodních stran kamenÛ, má velk˘ v˘znam pro oÏivení. Z vodohospodáﬁského hlediska je v˘znamn˘ jeho vliv na intenzitu procesÛ samoãi‰tûní vody. Hlavním ãinitelem
samoãi‰tûní v drobn˘ch tocích je bentos, tedy drobnohledn˘ Ïivot na povrchu materiálu dna. Pak je rozdíl, zda je mûrná velikost osídlitelného povrchu jedna jednotka, nebo ãtyﬁi jednotky. Ekologick˘
v˘znam mají také prostory mezi ãásticemi, pokr˘vajícími dno. Opût model s koulemi - na 1 m2 plochy
pokryté souvisle koulemi o prÛmûru 5 cm pﬁipadá 12,5 litru objemu „pod rovníky koulí“, tedy objemu
potenciálních úkrytÛ pro rÛzné formy Ïivota. Tentokráte se ov‰em v˘sledek s prÛmûrem koulí mûní tﬁícentimetrové koule uÏ dávají jenom 7,5 litru úkrytÛ.
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Velikost mûrného aktivního povrchu dna. Ploch˘ povrch
mÛÏe odpovídat betonové desce. Pokrytí koulemi nebo
polokoulemi modeluje povrch tvoﬁen˘ kamenivem.
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2.1.2 Posílení stability koryta
Revitalizací se vytváﬁí koryto o malé kapacitû, tedy také vystavované men‰ím rychlostem proudûní
vody. Z toho dÛvodu mÛÏe b˘t revitalizaãní koryto proti upravenému pﬁirozenû stabilnûj‰í, tedy
ménû nároãné na opevnûní. V pﬁípadû revitalizací se vyuÏívá zejména kamenn˘ch pohozÛ a záhozÛ, které
se mírn˘m zmûnám koryta pﬁizpÛsobují a je‰tû jimi nab˘vají na stabilitû (vznik pﬁirozené dnové dlaÏby).
V Pravonínû v bene‰ovském okrese byl pﬁi
revitalizaci zru‰en úsek upraveného koryta
a nahrazen nov˘m korytem, pﬁírodû blízk˘ch
tvarÛ. Koryto pﬁed revitalizací bylo za kapacitního plnûní vystaveno rychlostem pﬁes
4 m.s-1. Proto muselo b˘t opevnûno betonov˘mi Ïlabovkami. Nové koryto po revitalizaci
má podstatnû men‰í kapacitu. Pﬁi plném vyuÏití kapacity bude vystaveno rychlostem
kolem 1,1 m.s-1, kter˘m by mûl odolat stﬁední
‰tûrk. Za vût‰ích neÏ kapacitních prÛtokÛ
bude v˘znamnûj‰ímu narÛstání rychlostí
bránit rozliv do nivy.

v

Pﬁitom v‰ak jistá míra nestability, která se
projevuje v dotváﬁení koryta, zvût‰ování jeho
pﬁíãné a podélné ãlenitosti, vzniku bﬁehov˘ch
úkrytÛ apod., je pﬁi revitalizacích Ïádoucí.
Vznik pﬁíãného proudûní v korytû. Nejvût‰í
rychlosti jsou vyvinuty v horních vrstvách profilu. V obloucích nejrychleji proudící vrstvy
naráÏejí pÛsobením odstﬁediv˘ch sil na vnûj‰í
bﬁeh a zavinují se podél nûho. Takto vznikající
pﬁíãná sloÏka proudûní má tendenci erodovat
nárazov˘ bﬁeh. V hlubokém profilu (regulaãní
lichobûÏník) se pﬁíãné proudûní soustﬁeìuje do
válce s velkou erozní silou. V mûlkém, ‰irokém
profilu se rozpadá a jeho úãinky jsou slab‰í.

koryto regulaãní

koryto revitalizaãní
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Velké a hluboké
lichobûÏníkové koryto
(pﬁed revitalizací) je
za kapacitního plnûní
vystaveno velk˘m
podéln˘m rychlostem
proudûní a soustﬁedûnému pﬁíãnému proudûní. Malé a mûlké
revitalizaãní koryto,
u nûhoÏ dochází pﬁi
tomtéÏ prÛtoku
k rozlití do nivy, je
podstatnû ménû
namáháno podélnou
i pﬁíãnou sloÏkou
proudûní.
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2.1.3 ProdlouÏení doby probûhu korytem
Zvlnûním koryta, tedy prodlouÏením délky a zmírnûním podélného sklonu, a jeho zdrsnûním se
zpomalí proudûní a prodlouÏí doba probûhu vody urãit˘m úsekem. Pro pﬁedstavu, jak˘ vliv mÛÏe
mít revitalizaãní úprava na hlavní parametry proudûní, pouÏijeme opût orientaãní propoãet revitalizace
potoka v Pravonínû. NejdÛleÏitûj‰í údaje odvozené z propoãtu konzumãní kﬁivky koryta pﬁed revitalizací a po ní obsahuje tabulka 1.
Koryto pﬁed revitalizací bylo napﬁímené, prizmatického tvaru s lichobûÏníkov˘m prÛﬁezem, o ‰íﬁce ve
dnû 0,8 m a sklonem svahÛ 1:1,25, opevnûné Ïlabovkami. Délka sledovaného úseku ãinila 360 m, v˘‰kov˘ rozdíl mezi poãátkem a koncem 8,75 m, tedy prÛmûrn˘ sklon 2,5 %. Konsumãní kﬁivku tohoto
koryta mÛÏeme propoãíst z Chezyho rovnice podle Manninga. Drsnost koryta se Ïlabovkami uvaÏujme n = 0,025. Pro bûÏn˘ prÛtok 20 l.s-1 vychází stﬁední rychlost 0,6 m.s-1 a doba probûhu úsekem
8 minut.
Revitalizace spoãívala v dÛsledném zvlnûní koryta. Tím se jeho geometrická délka v daném úseku prodlouÏila na 540 m, tedy na 1,5 násobek. Nové koryto má mûlce mísovit˘ prÛﬁez, kter˘ lze pro potﬁeby
v˘poãtu zhruba nahradit lichobûÏníkem o ‰íﬁce dna 0,6 m a sklonu svahÛ 1:3. Je zpevnûno kamenn˘m
pohozem s jednotlivû vloÏen˘mi lomov˘mi kameny. Pro tent˘Ï prÛtok vychází stﬁední rychlost 0,4 m.s-1
a doba probûhu tímtéÏ úsekem 25 minut.
Tabulka 1 - Hlavní hodnoty konzumãních kﬁivek koryt v Pravonínû
hloubka vody
Koryto pﬁed revitalizací:
3,5 cm (bûÏn˘ prÛtok)
120 cm (kapacitní prÛtok)
Koryto po revitalizaci:
7 cm (bûÏn˘ prÛtok)
50 cm (kapacitní prÛtok)

stﬁední rychlost

prÛtok

doba probûhu úsekem

0,6 m.s-1
4,4 m.s-1

0,02 m3.s-1
12,2 m3.s-1

9,5 min
1,4 min

0,4 m.s-1
1,1 m.s-1

0,02 m3.s-1
1,1 m3.s-1

24,6 min
8,3 min

V tomto pﬁípadû vede revitalizace za bûÏného prÛtoku k ztrojnásobení doby probûhu vody tímtéÏ úsekem údolí, pﬁiãemÏ rozhodující vliv má prodlouÏení délky koryta v úseku. Tato rozvaha ani nezahrnuje
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moÏnost v˘raznûj‰ího rozãlenûní koryta vzdut˘mi úseky, tedy proudov˘mi tÛnûmi. Potom by se doba
probûhu vody úsekem je‰tû zvût‰ila o dobu zdrÏení v tÛních.
Doba zdrÏení je rozhodujícím parametrem zejména pro samoãi‰tûní, resp. pﬁirozené doãi‰Èování
vody v korytû. Znûkolikanásobení hodnoty tohoto parametru je z hlediska samoãi‰tûní v˘znamné.

dy stﬁední

hloubka vo
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dy c

ka vo
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ProdlouÏení délky koryta
a doby dobûhu
- revitalizaãní pﬁípad
Pravonín.

po revitalizaci:
délka 540 m
kapacitní prÛtok 1,1 m3/s
vkap = cca 1,1 m/s
pﬁed revitalizací:
délka 360 m
kapacitní prÛtok 12 m3/s
vkap = cca 4,4 m/s

hloubka koryta cca 0,5 m

hloubka
koryta 1,2 m

2.1.4 Zvût‰ení aktuální zásoby vody v korytû
V technicky upraven˘ch korytech zpravidla teãe voda po rovném dnû proudem o malé hloubce. Objem
vody pﬁítomn˘ v tomto proudu je v˘raznû men‰í proti mnoÏství vody, které by se nalézalo ve srovnatelném pﬁírodním korytû, ãlenûném tÛnûmi. MnoÏství vody pﬁítomné v korytû má v˘znam z nûkolika
pohledÛ. RovnûÏ voda pﬁítomná v korytû pﬁedstavuje ãást zásoby vody v krajinû. „Zásobní objem“
v korytû zvût‰uje dobu probûhu vody úsekem. Koneãnû rozhojnûné prostﬁedí koryta sk˘tá prostor rostlinám a ÏivoãichÛm. Proto jedním z cílÛ revitalizace koryta je zvût‰it aktuální mnoÏství vody, které
v nûm je za bûÏn˘ch prÛtokov˘ch pomûrÛ pﬁítomno.
Pro orientaãní pﬁedstavu mÛÏeme opût porovnat aktuální zásobu vody v korytû v potoce pod Pravonínem, okr. Bene‰ov. V pÛvodním upraveném korytû se bûÏn˘ prÛtok 20 l.s-1 odehrával pﬁi stﬁední hloubce
sloupce vody 3,5 cm a plo‰e prÛtoãného prÛﬁezu 0,03 m2. Zásoba vody v korytû se takto dá vyãíslit na
30 litrÛ na bûÏn˘ metr, v celém úseku o délce 360 m pak bylo asi 10 m3 vody. V korytû po revitalizaci
je stﬁední hloubka 7 cm a plocha prÛtoãného profilu 0,057 m2. Tedy zásoba vody ãiní 57 l/bm.
Meandrací se tent˘Ï úsek prodlouÏil na 540 metrÛ, tedy vychází mnoÏství vody v úseku 30 m3. Je tento
rozdíl zanedbateln˘? (KvÛli jednoduchosti propoãtu neuvaÏujeme zde rozãlenûní revitalizovaného
koryta na tÛnû, které zásobu vody zvût‰uje nejménû o dal‰í desítky procent.)
2.1.5 Zvût‰ení zásoby nivní vody
Revitalizace koryta ovlivÀuje také mnoÏství mûlké podzemní vody v nivû, coÏ je z hlediska ochrany
zásob vody v krajinû v˘znamná poloÏka. Zatímco regulovaná koryta byla v˘raznû zahloubena, aby
zachytila hlavníky drenáÏí a odvodnila nivní pozemky, snahou revitalizací je opût koryta zmûlãit,
a tím mimo jiné zv˘‰it úroveÀ bezprostﬁednû navazující hladiny podzemní vody. Pﬁípad od pﬁípadu
se podmínky velmi li‰í, velk˘ vliv mají vlastnosti zemin. Pro orientaãní úvahu o v˘znamnosti vlivu
revitalizace drobného toku na zásobu vody v nivû si lze pﬁedstavit docela pravdûpodobnou situaci:
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Revitalizací nechÈ se vyzdvihne hladina vody v potoce prÛmûrnû o 0,5 m. Na související hladinû podzemní
vody v nivû se tento zdvih projeví v pásu kolem koryta, jehoÏ ‰íﬁka mÛÏe b˘t 15 metrÛ. V tomto pásu nechÈ
stﬁední vzestup hladiny nivní vody ãiní 0,2 m. UvaÏujme tûÏkou, ulehlou pÛdu, jejíÏ pórovitost se pohybuje
kolem 30 %. Potom na „bûÏn˘ metr revitalizace“ vytváﬁíme zásobu cca 1 m3 mûlké podzemní vody.
Kdybychom vytvoﬁení zásoby vody pokládali za jedin˘ efekt revitalizace a vztáhli na nû celkové
náklady, mohlo by stát zadrÏení 1 m3 nivní vody dva tisíce korun. V pﬁípadû v˘stavby malé vodní nádrÏe
ãiní náklady zadrÏení jednoho kubíku cca 300 korun. Ov‰em u revitalizace koryta je zadrÏení vody jen
vedlej‰ím efektem, zatímco v pﬁípadû nádrÏe hlavním. Z toho plyne, Ïe z technického ani ekonomického hlediska nádrÏe nejsou jedin˘m nástrojem zadrÏování vody v krajinû – nutno poãítat
i s podéln˘mi revitalizacemi tokÛ a niv.
Vliv revitalizace
na zásobu mûlké
podzemní vody
v nivû.

2.1.6 Tlumení prÛbûhu velk˘ch vod
Soustﬁedûní povodÀového prÛtoku do kapacitního koryta a omezení rozlivu mimo nû je nezbytné
v zastavûn˘ch územích obcí a v blízkosti ploch a objektÛ, které musejí b˘t chránûny. V minulosti v‰ak
byly úpravy tohoto druhu mnohdy provádûny i v úsecích údolí nad obcemi. O to pak byly dopady
povodní na níÏe leÏící zastavûná území tûÏ‰í. V˘znamn˘m pﬁínosem revitalizací je zejména obnova
povodÀového rozlivu v úsecích mimo zastavûná území a zpomalení prÛbûhu povodÀové vlny
tûmito úseky.
âím hydraulicky hlad‰í cestu v korytû a v nivû povodÀová vlna nachází, tím rychleji postupuje a tím
vy‰‰í úrovnû dosahuje dál v povodí její kulminace. Hlavnû u krátkodob˘ch povodní, u nichÏ nedochází
k dlouhodobému zaplavení ploch, rozhoduje o ‰kodách právû prudkost nástupu a v˘‰ka kulminace. Nejtvrd‰í pojetí regulací vycházelo z pﬁedstavy, Ïe se podaﬁí po celé délce vodního toku vytvoﬁit dostateãnû
kapacitní koryto, a tím minimalizovat riziko zaplavování pobﬁeÏních pozemkÛ. Tato pﬁedstava je dost
nebezpeãná. Vytvoﬁení kapacitního koryta a vylouãení rozlivu do niv koncentruje prÛbûh vlny, zrychluje
její prÛbûh a zvût‰uje úroveÀ její kulminace. Zbyteãná ochrana pozemkÛ, které to nepotﬁebují,
napﬁíklad neobhospodaﬁovan˘ch nebo jen extenzívnû obhospodaﬁovan˘ch niv, stupÀuje nároky
na protipovodÀovou ochranu v místech, kde je to skuteãnû potﬁeba – jako jsou zastavûná území
obcí nebo intenzivní zemûdûlské kultury.
Naproti tomu revitalizace vodních tokÛ a niv mohou do jisté míry pﬁispívat k tlumení nepﬁízniv˘ch
úãinkÛ povodní. Je‰tû pouÏijme pﬁíkladu z Pravonína: Pﬁed revitalizací pojalo upravené koryto prÛtok
cca 12 m3.s-1 pﬁi rychlostech, které dávaly dobu probûhu úsekem nivy 1,4 minuty. Revitalizaãní koryto
pojme nûco pﬁes 1 m3.s-1 a rychlosti pﬁi kapacitním plnûní dávají dobu probûhu tímtéÏ úsekem kolem 8
minut. Pﬁípadné vût‰í povodÀové prÛtoky se budou rozlévat do nivy a rychlosti proudûní v nivû nebudou o mnoho vût‰í. MÛÏe b˘t dosaÏen˘ ãasov˘ posun kulminace povodÀové vlny v˘znamn˘?
Z hlediska protipovodÀové ochrany je pﬁínosná zejména revitalizace drobného vodního toku v úseku
nad územím, které má b˘t chránûno – nad zastavûn˘m územím obce apod. Zdrsnûní a zmûlãení koryta
jednak zpomaluje proudûní, jednak podporuje rozliv do nivy. RozloÏením povodÀového prÛtoku do
nivního pásu nutnû dochází ke zpomalení a k jisté krátkodobé retenci vody.
K omezování prÛtoãné kapacity v obcích a v blízkosti chránûn˘ch objektÛ, jako jsou silnice
a Ïeleznice, samozﬁejmû pﬁistupujeme nanejv˘‰ uváÏlivû. Citlivá místa jsou také bezprostﬁednû nad
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obcemi, kde jde o vhodné nasmûrování povodÀového proudu, a bezprostﬁednû pod obcemi, kde by
pﬁíli‰ brzké zmen‰ení kapacity mohlo zpÛsobovat zpûtné vzdutí povodÀové vlny do zástavby.
Posouzení vlivu koryta a jeho zmûn na prÛbûh velk˘ch vod je nezbytnou souãástí hydrotechnick˘ch
v˘poãtÛ v projektu revitalizace.
Zvlá‰tním revitalizaãnû - protipovodÀov˘m opatﬁením mÛÏe b˘t ov‰em, na rozdíl od dosud uvádûného,
zvût‰ování prÛtoãné kapacity koryta. Uplatní se uvnitﬁ obcí a tûsnû pod nimi, kde je potﬁeba omezovat
rozliv a zpûtné vzdouvání povodÀov˘ch proudÛ. Na rozdíl od pouze hydrotechnick˘ch zkapacitÀujících
úprav se pﬁi tûchto revitalizacích souãasnû podporuje ãlenitost koryta. Nejjednodu‰‰ím pﬁíkladem revitalizaãních opatﬁení tohoto druhu je sklopení a rozãlenûní bﬁehÛ upraveného koryta, tedy vytvoﬁení
‰iroce mísovitého koryta s alespoÀ mírnû rozvlnûn˘mi bﬁehov˘mi ãarami.
2.1.7 Posílení ãlenitosti koryta z hlediska oÏivení
Z hlediska rÛzn˘ch forem oÏivení koryta, bﬁehÛ a nivy sledujeme zejména:
• âlenitost pﬁíãného profilu koryta, která souvisí s velikostí omoãeného povrchu a s ãetností v˘skytu
úkrytÛ, proudov˘ch stínÛ apod. LichobûÏník opevnûn˘ tvárnicemi je z biologického hlediska podstatnû chud‰ím prostﬁedím neÏ tﬁeba mísovit˘ profil v kamenitém materiálu.
• Podélnou ãlenitost koryta (tÛnû a peﬁeje – stﬁídání rÛzn˘ch typÛ prostﬁedí).
• Rozsah ãlenûní hloubek a rychlostí proudûní. Napﬁíklad tenk˘ proud vody, rozloÏen˘ na hladkém
povrchu betonov˘ch tvarovek, neumoÏÀuje Ïivot ryb. Ty vyÏadují dostateãné hloubky pro pohyb, pﬁítomnost proudov˘ch stínÛ a úkrytÛ pro odpoãinek apod. U zde vyuÏívaného pﬁíkladu z Pravonína
ãinila za bûÏn˘ch prÛtokÛ stﬁední hloubka vody v korytû 3,5 cm a vzhledem k opevnûní hladk˘mi tvárnicemi byly odchylky od této hloubky malé. Revitalizaãní koryto má za stejn˘ch prÛtokÛ stﬁední
hloubku 7 cm a odchylky od ní jsou pﬁi kamenitém povrchu dna pomûrnû velké. Právû v tûchto polohách mÛÏe leÏet kritické rozmezí dostupnosti pro bûÏné potoãní ryby.
• Rozsah a hloubku biologicky mimoﬁádnû cenné bﬁehové oblasti, v níÏ se dot˘ká vodní prostﬁedí
a sou‰. Obecnû ãím strmûj‰í bﬁehy zapadají do vody, tím je tato oblast ménû rozvinutá. K ãlenitosti
pﬁirozen˘ch bﬁehÛ ov‰em také patﬁí úkryty v podobû vymlet˘ch bﬁehov˘ch a podkoﬁenov˘ch kapes.
• âetnost úkrytÛ v korytû, vãetnû tûch, které poskytuje napadané dﬁevo. To je ponûkud problematické
z vodohospodáﬁského hlediska, nicménû praktické zku‰enosti ukázaly moÏná ﬁe‰ení, jako jsou kotvené
paﬁezy z v˘vratÛ, kotvené kmeny ãi jejich ãásti. Dﬁevo je nûkdy v toku velmi v˘znamné, napﬁíklad u koryt
na jílovitém podloÏí, která jsou chudá na úkryty pro ryby i benthos (organismy dna). Zvlá‰tû v prvních
letech (ﬁádovû 10-15) po provedení úprav, kdy toto dﬁevo zároveÀ supluje právû podemleté koﬁenové
systémy stromÛ v pobﬁeÏním porostu (hlavnû ol‰e) nebo pﬁevislé vûtve tûsnû nad vodní hladinou (vrby).
• Charakter dnového substrátu, kter˘ musí odpovídat jednak pﬁirozenému potenciálu vodního toku
(jistû není úãelné umûle vytvoﬁit v toku takov˘ substrát, kter˘ první vût‰í voda odnese nebo pﬁekryje),
a souãasnû by mûl vyhovovat poÏadavkÛm cílov˘ch druhÛ organismÛ, pro které chceme vytvoﬁit prostﬁedí. To se mÛÏe velmi li‰it i pro druhy Ïijící bûÏnû v jednom spoleãenstvu. Kupﬁíkladu vranka
obecná preferuje kamenité dno s úkrytov˘mi ‰tûrbinami, naproti tomu mihule potoãní jednoznaãnû
vyÏaduje jemné písãitohlinité náplavy. Na substrátu závisejí i vhodná místa pro rozmnoÏování vodních ÏivoãichÛ, pﬁedev‰ím ryb. Preferovan˘ substrát, na kterém se jednotlivé rybí druhy vytírají, pﬁitom nemusí vÏdy odpovídat prostﬁedí, ve kterém Ïijí po cel˘ zbytek roku. Jako pﬁíklad poslouÏí opût
mihule potoãní, jejíÏ larvy Ïijí nûkolik let (nejãastûji ãtyﬁi roky) v jiÏ popsan˘ch jemnozrnn˘ch náplavech, nicménû rozmnoÏování probíhá na ‰tûrku. Je zﬁejmé, Ïe pro v˘skyt tohoto druhu jsou nezbytné
oba v˘‰e uvedené biotopy.
• Charakter porostu bﬁehÛ. Cenûn˘mi vlastnostmi jsou ãlenitost a velká míra pﬁirozenosti. V první ﬁadû
je tﬁeba chránit pﬁirozen˘ zeminn˘ povrch a jeho vegetaci. Náhrada pﬁetvoﬁen˘m povrchem neb˘vá
jiÏ nikdy plnohodnotná.
• Podmínky i pro dal‰í druhy ÏivoãichÛ. Jedním z nich je napﬁíklad chránûn˘ a silnû ohroÏen˘ ledÀáãek ﬁíãní kter˘ potﬁebuje pro hnízdi‰tû kolmé hlinûné stûny nad vodou, ve kter˘ch si vyhrabává
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hnízdní nory. Pﬁi vytváﬁení biotopÛ pro jednotlivé skupiny organismÛ v rámci revitalizaãních opatﬁení na tocích je nutné brát v úvahu i vzájemné vazby - napﬁíklad benthos tvoﬁí zásadní sloÏku
potravy pro mnohé rybí druhy, ledÀáãek je zase závisl˘ na v˘skytu drobnûj‰ích ryb apod.
Hodnocení upraven˘ch koryt podle tûchto kriterií b˘vá velmi nepﬁíznivé a cílem revitalizací je
dosáhnout zlep‰ení.
pﬁed revitalizací

hmax

Pﬁínos revitalizace k ãlenitosti pﬁíãného profilu
z ekologického hlediska.
Regulaãní koryto je charakteristické malou ãlenitostí aktivního povrchu,
mal˘m ãlenûním hloubek
a málo rozvinutou bﬁehovou zónou.

‰íﬁka bﬁehové zóny

po revitalizaci

hmax

‰íﬁka bﬁehové zóny

2.1.8 Zlep‰ení migraãní prostupnosti koryta
Souãástí revitalizaãních opatﬁení je také obnovení obousmûrné prostupnosti koryta. PﬁekáÏky
v pohybu ryb vodním tokem pﬁedstavují zejména pﬁíãné vzdouvací objekty a místa s nedostateãnou hloubkou a ãlenitostí vodního proudu.
Otázku prostupnosti ve vztahu k vodním dílÛm akcentoval také nov˘ zákon 254/2001 Sb., o vodách.
V §15, odstavci (6) uvádí:
Pﬁi povolování vodních dûl, jejich zmûn, zmûn jejich vyuÏívání a jejich odstranûní musí b˘t zohlednûna
ochrana vodních a na vodu vázan˘ch ekosystémÛ. Tato vodní díla nesmûjí vytváﬁet bariéry pohybu ryb
a vodních ÏivoãichÛ v obou smûrech vodního toku.
Migraãní prostupnost tokÛ je tﬁeba udrÏovat, chránit a pﬁípadnû obnovovat tam, kde má vûcn˘
v˘znam. Z v˘‰e uvedeného poÏadavku vodního zákona plyne, Ïe prostupnost je tﬁeba zabezpeãit na
tocích, kde k migraci ryb dochází a je z ekologického hlediska v˘znamná. Je tedy tﬁeba se jí zab˘vat
i v pﬁípadû v˘stavby nûkter˘ch prÛtoãn˘ch mal˘ch vodních nádrÏí. Pﬁitom v‰ak nutno zachovat
rozumn˘ pﬁístup a individuálnû posuzovat úãelnost zﬁizování nákladn˘ch rybochodn˘ch objektÛ na
drobn˘ch tocích, kde je pohyb ryb okrajovou záleÏitostí, a jejichÏ charakter neumoÏÀuje trval˘
v˘skyt ichtyocenóz. Podobnû nûkteré nádrÏe, jejichÏ prioritním úãelem je chov ryb, mohou b˘t
rybími pﬁechody zbavovány obsádek, coÏ jistû hospodáﬁi nepﬁivítají. Navíc prostﬁedí takov˘ch nádrÏí
není vhodné nejen pro Ïivot, ale ani pro migraci nûkter˘ch rheofilních (proudomiln˘ch) druhÛ, takÏe
napﬁíklad vranka obecná ãi pruhoploutvá projde funkãním rybím pﬁechodem, av‰ak nedokáÏe proplout prostﬁedí se stojatou vodou do toku nad nádrÏí. V takov˘ch pﬁípadech je vhodné zab˘vat se
moÏností obtokového uspoﬁádání nádrÏe.
UváÏlivû je také tﬁeba posuzovat vodní toky, které jsou v souãasnosti fragmentovány stávajícími stupni,
jezy ãi vodními nádrÏemi a ani v dlouhodobûj‰ím horizontu není nadûje na komplexní zprÛchodnûní.
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Podobná je situace i v tûch pﬁípadech, kdy se jedná o tok trvale zneãi‰tûn˘ nebo jinak dlouhodobû nevyhovující Ïivotním podmínkám ryb.
Cílem revitalizací bûÏnû není dûlat víc, neÏ mÛÏe dûlat sama pﬁíroda, tedy zprÛchodÀovat koryta nad
úroveÀ, odpovídající pﬁirozen˘m pomûrÛm. To znamená, Ïe za vyhovující z hlediska prostupnosti je
pokládáno koryto, jehoÏ ãlenitost dosahuje pﬁirozené míry. Revitalizace se nesnaÏí napﬁíklad zpﬁístupnit horní úseky tokÛ rybám, které by se do nich vzhledem k malému mnoÏství a malé hloubce vody
nebo skromné potravní nabídce ani za normálních podmínek nedostaly.
Prostupnost dosud neprÛchodn˘ch úsekÛ koryt ﬁe‰í revitalizaãní úpravy, které zajistí vyhovující
hloubky, rychlosti a ãlenûní ﬁeãi‰tû. V pﬁípadû vodních dûl, jako jsou stupnû, jezy nebo prÛtoãné vodní
nádrÏe, pﬁicházejí v úvahu rÛzné typy rybích pﬁechodÛ a podobn˘ch zaﬁízení. Tûm je dále vûnována
samostatná kapitola. Z nároãnosti této problematiky plyne, Ïe podkladem revitalizaãního zámûru, kter˘
se nûjak˘m zpÛsobem dot˘ká prostupnosti vodního toku, by mûla b˘t odborná znalost rybího i dal‰ího oÏivení nejen v samotném místû uvaÏovan˘ch opatﬁení, ale i v ‰ir‰ích souvislostech daného
povodí.
(V dobû, kdy vzniká tato publikace, je projednávána novela zákona o vodách. Podle dosavadních
návrhÛ lze pﬁedpokládat, Ïe i v § 15 nastanou zmûny, umoÏÀující lépe rozli‰ovat rÛzné pﬁípady podle
skuteãné potﬁebnosti zprÛchodÀujících opatﬁení.)
2.1.9 Nahrazení degradovan˘ch povrchÛ biologicky a krajináﬁsky hodnotnûj‰ími povrchy
V˘znamn˘m revitalizaãním efektem mÛÏe b˘t rehabilitace ploch v nivách, na svazích a bﬁezích, které
jsou z ekologického hlediska ménû hodnotné. MÛÏe jít o skládky, rumi‰tû, plochy znehodnocené
nevhodn˘m odvodnûním, zemûdûlské kultury, hospodáﬁské lesy. Tyto formace mohou b˘t nahrazeny
formacemi ekologicky a vodohospodáﬁsky cennûj‰ími - vodní hladinou, loukou, neobdûlávan˘m úhorem, vícefunkãním lesem, hájem, mokﬁadem. Také rÛzné typy „revitalizaãních“ ﬁe‰ení povrchu mají
rÛznou hodnotu, kterou je tﬁeba v jednotliv˘ch pﬁípadech dobﬁe zvaÏovat. Z ekologicko - krajináﬁského
hlediska má napﬁíklad louka, háj nebo mokﬁad ve vût‰inû pﬁípadÛ vût‰í hodnotu neÏ hluboké zatopení
vodou.
2.1.10 Zlep‰ení podmínek pro samoãi‰tûní a doãi‰Èování vody
Samoãi‰tûním se rozumí soubor pﬁirozen˘ch procesÛ, pﬁispívajících ke zlep‰ování kvality vody.
O doãi‰Èování hovoﬁíme v pﬁípadû zámûrného vyuÏívání tûchto procesÛ v korytech nebo nádrÏích
pod zdroji zneãi‰tûní. Pﬁedpisy o vypou‰tûní odpadních vod neumoÏÀují zapoãítávat úãinky samoãi‰tûní v potoce pod ãistírnou k efektÛm ãistírny. Nicménû tyto úãinky jsou v˘znamné a lze je
pokládat za jeden z pﬁínosÛ revitalizaãních opatﬁení v korytech a nivách zejména drobn˘ch vodních
tokÛ.
PﬁeceÀování kyslíkového problému
Dodnes se traduje, Ïe pﬁíãné objekty - prahy nebo stupnû - provzdu‰Àováním vody napomáhají procesu
samoãi‰tûní. Tento názor nemá valné opodstatnûní. Úseky tokÛ tak zneãi‰tûné, aby v nich obsah kyslíku limitoval samoãi‰tûní, jsou vzácné. Zdárn˘ prÛbûh samoãi‰tûní umoÏÀují koncentrace kyslíku jiÏ
v rozmezí 1 aÏ 2 mg.l-1. K jejich zaji‰tûní bûÏnû postaãuje pouh˘ prostup hladinou, a to i v silnû fekálnû
zneãi‰tûn˘ch strouhách pﬁímo pod obcemi bez ãistíren odpadních vod. V˘znamnûj‰í zvût‰ování koncentrace kyslíku nad tuto úroveÀ jiÏ pro samoãi‰tûní nemá velk˘ v˘znam. Také samotn˘ efekt provzdu‰nûní proudu vody vloÏením pﬁíãn˘ch objektÛ je problematick˘. V místû pﬁepadu sice dochází
k místnímu provzdu‰nûní, ov‰em nad objektem se vystavuje klidná hladina, kterou kyslík prostupuje do
vody ménû intenzivnû neÏ hladinou v proudn˘ch úsecích. Ani není tﬁeba rozvádût, Ïe tak silné zneãi‰tûní vody, které by nezbytnû vyÏadovalo umûlé vnosy kyslíku, je tﬁeba pﬁednostnû ﬁe‰it pﬁímo ve
zdroji.
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Úãinky samoãi‰tûní závisejí na jin˘ch faktorech:
Intenzita samoãi‰tûní je pozitivnû závislá hlavnû na dobû a intenzitû kontaktu zneãi‰tûné vody
s biologicky aktivním povrchem koryta.
TakÏe samoãi‰tûní lze podpoﬁit prodlouÏením doby zdrÏení vody v korytû a zvût‰ením jeho pﬁíãné
a podélné ãlenitosti. Pro úãinné odstraÀování zneãi‰tûní je vhodné, aby úseky aktivního kontaktu byly
proloÏeny úseky umoÏÀujícími sedimentaci produktÛ samoãi‰tûní, tedy tÛnûmi nebo nádrÏemi. Vodohospodáﬁsky vhodn˘m ﬁe‰ením mÛÏe b˘t sestava dostateãnû dlouhého a ãlenitého samoãisticího úseku
koryta a malé vodní nádrÏe, která není vyplavena kaÏd˘m de‰tûm a z níÏ je moÏné zachycené usazeniny obãas vytûÏit.
Vyãíslování závislostí samoãisticích úãinkÛ koryt na ‰kále urãujících parametrÛ se ov‰em neukázalo
jako reálné. Jedná se o procesy, které závisejí na mnoha promûnliv˘ch a vzájemnû se ovlivÀujících
veliãinách. TakÏe tûÏko lze dopﬁedu zodpovûdnû ﬁíci, Ïe ten kter˘ zásah do koryta povede k eliminaci
urãitého procenta zneãi‰tûní.
2.1.11 Zlep‰ení vzhledu koryt a niv
Pro pohodu pobytu v krajinû a následnû pro vztah lidí k ní je dÛleÏit˘ i vzhled koryt a niv. Upraven˘
melioraãní kanál obrostl˘ kopﬁivami nevzbuzuje v pozorovateli libé pocity. Naopak podporuje nepﬁízniv˘ dojem, Ïe posláním sítû vodních tokÛ je odvádût nûkam pryã cosi neÏádoucího. I tento drobn˘ pﬁíspûvek k pocitu odcizení ubírá ãlovûku na radosti ze Ïivota a zhor‰uje jeho vztah k pﬁírodû. Vydaﬁená
revitalizace mÛÏe tato negativa mírnit ãi odstraÀovat.
Souãasnû bychom v‰ak nemûli podléhat klamn˘m pﬁedstavám, Ïe revitalizace za jak˘chkoliv podmínek
vytvoﬁí nûco na zpÛsob horské bystﬁinky nebo potÛãku v japonské zahradû. V obyãejné ploché louce je
pﬁirozená mûlká struÏka s bahnit˘m dnem, kterou v trávû není ani vidût a která ani netvoﬁí Ïádné
„pûkné“ meandry. Její hodnota spoãívá v tom, Ïe je mûlká, má ãlenité, travnaté bﬁehy a její trasa nevede
podle pravítka. Vzhled vût‰iny revitalizaãních dûl se také dotváﬁí ãasem, neboÈ syrová stavba je
pouze polotovarem pro pﬁirozené procesy dotváﬁení a obrÛstání.

2.2 Obecné pﬁístupy k revitalizacím koryt
2.2.1 Ochrana a vyuÏívání pﬁirozen˘ch obnovn˘ch procesÛ
Prostﬁedky programu revitalizace jsou zatím skromné ve srovnání s penûzi, které byly v minulosti vydávány na technické úpravy koryt. Revitalizaãní akce mají zatím charakter spí‰e ojedinûl˘ch ukázek.
Na‰tûstí je na na‰í stranû pﬁíroda. Koná nejvût‰í díl revitalizaãní práce tím, Ïe upravená koryta
tu eroduje, tu zaná‰í splaveninami a nechává obrÛstat zelení. Koná tak zadarmo a zpravidla dobﬁe.
MÛÏeme napﬁíklad poãítat s tím, Ïe strom, kter˘ uspûl z náletu, roste na svém místû vskutku „dobﬁe“ na rozdíl od umûl˘ch v˘sadeb, v nichÏ ãasto zji‰Èujeme ztráty a Ïivoﬁení.
První zásadou revitalizací je ochrana a vyuÏívání pﬁirozen˘ch obnovn˘ch procesÛ.
To platí i pﬁi technick˘ch revitalizacích, které pouze pﬁipravují polotovar pro pﬁirozené procesy. Stavební dílo se následnû dotváﬁí pÛsobením pﬁírodních sil, údrÏba tûmto silám napomáhá a koriguje jejich
úãinky. Rozumnû zaloÏené dílo s tím poãítá a vytváﬁí pro tento v˘voj co nejlep‰í podmínky. Dílo
nevhodnû zaloÏené vnucuje budoucímu provozovateli trval˘ boj s pﬁírodou.
Nejzﬁetelnûj‰í je to v pﬁípadû zelenû. Povrch vytvoﬁen˘ nebo zasaÏen˘ stavbou, napﬁíklad bﬁehy koryta,
lze podle zaÏit˘ch stavaﬁsk˘ch postupÛ pokr˘t ornicí a osít travní smûsí. Vznikne ãasto podivn˘ trávník
nepﬁirozeného rázu, kter˘ je nutné v pﬁijatelném stavu udrÏovat seãením. Následnû se v nûm velmi
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obtíÏnû uchycují nálety stromÛ a keﬁÛ. MÛÏe se v‰ak podaﬁit lep‰í ﬁe‰ení: Povrch se nepokryje ornicí
a neoseje. Na jílu, ‰tûrku i hrubém kamenivu se uchytí pﬁirozen˘ nálet ol‰í, ozelenûní je poﬁízeno
bez v˘dajÛ a s velmi skromn˘mi nároky na dal‰í údrÏbu.
RÛzné názory b˘vají na dotváﬁení koryt erozí. Tradiãní vodohospodáﬁská ‰kola pojímá erozi koryt
jako v zásadû neÏádoucí a snaÏí se ji omezovat. V pﬁípadû hloubkové eroze s tím lze pﬁeváÏnû souhlasit i v oboru revitalizací. Ov‰em jistá míra boãní eroze bﬁehÛ je potﬁebná pro dotváﬁení pﬁirozenû ãlenit˘ch tvarÛ koryt. V kaÏdém jednotlivém pﬁípadû je tﬁeba rozumnû posuzovat, zda je úãelné dotváﬁení
bﬁehÛ ovlivÀovat. Pﬁed opravou nátrÏe nebo opevÀováním bﬁehu je potﬁeba zvaÏovat, zda pﬁirozenû probíhající proces nûãemu nebo nûkomu ‰kodí a zda je úãelné a efektivní provádût opravu.
Nebo zda naopak není vhodnûj‰í zásah neprovádût, u‰etﬁit prostﬁedky a souãasnû napomoci
vzniku pﬁirozen˘ch pobﬁeÏních stanovi‰È.
Také je nutno poãítat s tím, Ïe pﬁirozené procesy velmi úãinnû likvidují i mnohé na‰e dobﬁe mínûné
v˘tvory, které jsou souãástí revitalizací. âím je nûjak˘ objekt, tﬁeba tÛÀ, stupeÀ nebo úkryt pro Ïivoãichy umûlej‰í, tím spí‰ se brzy rozpadá v trosky. Pﬁirozené procesy jsou tedy provûrkou pﬁirozené
odolnosti konstrukcí.
2.2.2 Systémová revitalizace nivy s obnovou potoãního pásu
Revitalizace drobn˘ch vodních tokÛ, pro nûÏ jsou k dispozici jenom samotná koryta, naráÏejí na ãetná
omezení a b˘vají odsouzeny k poloviãatosti. Následnû vznikají pﬁi údrÏbû a provozu revitalizaãního
díla problémy na styku s pobﬁeÏními pozemky. Základem plnohodnotného ﬁe‰ení je získání
pozemkÛ pro vytvoﬁení dostateãnû ‰irokého potoãního pásu. Státní organizace, obec nebo i soukromá osoba, která revitalizaci provádí, absolvuje nelehká jednání s vlastníky, v rámci moÏností
vykoupí a posmûÀuje pozemky pro potoãní pás, uskuteãní revitalizaci a následnû potoãní pás sama
spravuje nebo jej pﬁedává vhodnému správci. Je celkem pochopitelné, Ïe podmínkou tohoto postupu je
plná podpora státní dotací. Pro smûny pozemkÛ mÛÏe b˘t velmi uÏiteãn˘m spolupracovníkem pﬁíslu‰n˘
pozemkov˘ úﬁad, optimální pﬁípad nastává, pokud revitalizace probûhne v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy. Jinak se mohou za pﬁedpokladu souhlasu zúãastnûn˘ch vlastníkÛ uplatnit
alespoÀ jednoduché pozemkové úpravy.
V pﬁípadû drobn˘ch vláseãnicov˘ch tokÛ by pro hodnotnou revitalizaci postaãovalo vytvoﬁení
potoãního pásu ‰irokého cca 10 metrÛ. Tato ‰íﬁka by mnohde umoÏÀovala rozvolnit upravené koryto
nebo je nahradit korytem nov˘m, pﬁírodû blízk˘ch tvarÛ, otevﬁít hlavníky drenáÏí (a tím eliminovat
i budoucí stﬁety mezi revitalizací a odvodnûním) a vytvoﬁit vegetaãní doprovod bﬁehÛ. TrÏní cena polních, luãních, pastevních ãi ostatních ploch se na na‰em venkovû bûÏnû pohybuje kolem 10 korun za
ãtvereãn˘ metr. Potom by bûÏn˘ metr deset metrÛ ‰irokého pásu pﬁi‰el na 100 korun. Kdyby se nabízelo pro pﬁekonání rozpakÛ prodávajících dokonce 20 korun, stál by bûÏn˘ metr 200,- Kã. PakliÏe
nûkdy ãiní vlastní provádûcí náklady revitalizace drobného potoka aÏ 2.000 korun na bûÏn˘ metr nivy,
jednoznaãnû by se vyplatilo i za uvedenou pomûrnû velkou cenu v˘kup pozemkÛ uskuteãnit. V˘sledkem by bylo zásadní zhodnocení celé investice a trvalé získání potoãního pásu pro pﬁírodu.
Stavba by pak mohla b˘t provádûna efektivnûj‰ími zpÛsoby (napﬁ. staré koryto zru‰it a vedle
vyhloubit nové), coÏ by se pravdûpodobnû projevilo v úspoﬁe realizaãních nákladÛ. S velikostí
revitalizovaného toku ov‰em roste potﬁebná ‰íﬁka potoãního pásu.
U potokÛ stﬁední velikosti, o bûÏn˘ch prÛtocích v desítkách aÏ stovkách l.s-1, je vhodná celková
‰íﬁka pásu 20 aÏ 50 metrÛ.
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2.3 Základní parametry koryt drobn˘ch vodních tokÛ
2.3.1 Kapacita koryta
závisí na velikosti a tvaru pﬁíãného prÛﬁezu a na drsnosti a sklonu koryta. Úpravy koryt byly provádûny
hlavnû s cílem kapacitu zvût‰it, revitalizace vût‰inou smûﬁují opaãn˘m smûrem. Praxe úprav tokÛ se
drÏela druhdy normovan˘ch hodnot návrhov˘ch prÛtokÛ. V zastavûn˘ch územích, v blízkosti komunikací apod. se poÏadovala kapacita nad Q50 („padesátiletou“ vodu), v dosahu velmi cenné pÛdy vinic,
chmelnic apod. nad Q20, v dosahu orné pÛdy Q5 aÏ Q20 a v lukách a lesích Q2 aÏ Q5.
Ochrana zastavûn˘ch území pﬁed rozléváním vody je nutná, jakkoliv mnohé objekty byly v nivách vodních tokÛ postaveny nevhodnû a z vodohospodáﬁského hlediska by bylo lep‰í je odstranit. Ochranu
nároãn˘ch kultur a orné pÛdy je tﬁeba ﬁe‰it rozumnû, dle místních podmínek. Ov‰em nejbûÏnûj‰í revitalizaãní situací je tok obklopen˘ loukami nebo je‰tû ãastûji neobdûlávanou pÛdou, byÈ v minulosti, právû pﬁi provedení úprav, byla snaha tuto pÛdu zornit.
Luka, neobdûlávanou pÛdu nebo nivní háje není tﬁeba chránit pﬁed dvou aÏ pûtiletou vodou. Nûkterá
rostlinná spoleãenstva jsou dokonce na pravideln˘ch záplavách pﬁímo závislá a jejich více ãi ménû
pravidelné zaplavování mÛÏe b˘t proto v zájmu ochrany biodiverzity. Luãní porosty snesou souvislé
zaplavení 14 i více dní, roãní úhrn krátkodob˘ch zaplavení mÛÏe b˘t i del‰í. Tomu orientaãnû odpovídá
kapacita koryta Q30d - v tomto pﬁípadû je pravdûpodobné, Ïe v prÛmûrném roce voda vybﬁeÏí z koryta
celkem po dobu 30 dnÛ. Taková kapacita také odpovídá pﬁedstavû, Ïe prÛchod velk˘ch vod by mûl b˘t
úãinnû tlumen rozlivem v nivû.
Kapacitu revitalizovaného koryta drobného vodního toku v lukách a podobn˘ch plochách je
vhodné navrhovat v rozmezí Q30d aÏ nanejv˘‰ Q1. Vût‰í prÛtoky se rozlévají do nivy. V pﬁípadû
neobdûlávané pÛdy, mokﬁadÛ a luÏních hájÛ je problém kapacity prakticky bezpﬁedmûtn˘
a koryto mÛÏe mít men‰í kapacitu neÏ Q30d.
Pﬁesn˘ hydraulick˘ propoãet nepravidelného revitalizaãního koryta není reálné provádût. Pro úãely
zjednodu‰eného orientaãního propoãtu lze do koryta vepisovat hydraulicky snáze definovatelné tvary,
drobnou ãlenitost vyjadﬁovat drsností apod. V bûÏn˘ch situacích, kde se revitalizace provádûjí, beztak
neb˘vá pﬁesn˘ v˘poãet nezbytn˘.
2.3.2 Stabilita koryta
Koryto by mûlo b˘t stabilní pﬁi kapacitním prÛtoku. V hydrotechnick˘ch v˘poãtech pak prÛﬁezová
rychlost za kapacitního prÛtoku není vût‰í neÏ nevymílací rychlost, odvozená pro efektivní zrno
materiálu dna a bﬁehÛ. S kapacitou roste dosaÏitelná prÛﬁezová rychlost, z ãehoÏ plyne, Ïe ãím hlub‰í,
sklonitûj‰í a hlad‰í je koryto, tím silnûj‰í vyÏaduje opevnûní. Cesta k rozumnému opevnûní zaãíná
návratem k pﬁirozené kapacitû koryta - viz v˘‰e.
Regulaãní stavby vycházely z úãelovû navrÏeného tvaru a kapacity koryta a jeho nestabilitu ﬁe‰ily v pﬁípadû potﬁeby tvrd˘m opevnûním. Naproti tomu revitalizaãní koryta by mûla b˘t navrhována tak,
aby byla stabilní v místních zeminách, s pﬁídavn˘m opevnûním pﬁeváÏnû kamenn˘mi záhozy,
pohozy ãi nesouvisl˘mi kamenn˘mi figurami. Tento poÏadavek pak ovlivÀuje návrh tvarování
koryta, a tedy i jeho kapacitu a rychlosti proudûní za kapacitního plnûní.
Literatura (Mare‰, 1997) uvádí pro prÛmûrnou hloubku proudûní do 0,4 m tyto vymílací rychlosti
• pﬁirozen˘ch materiálÛ dna a tvárn˘ch kamenn˘ch opevnûní:
stﬁední písek
0,25 – 1 mm
0,27 – 0,47 m.s-1
hrubozrnn˘ písek 1 – 2,5 mm
0,47 – 0,53 m.s-1
drobn˘ hrub˘ ‰tûrk 10 – 15 mm
0,8 – 0,95 m.s-1
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stﬁední ‰tûrk
25 – 40 mm
hrub˘ ‰tûrk
40 – 75 mm
malé kameny
75 – 100 mm
stﬁední kameny
100 – 150 mm
velké kameny
150 – 200mm
• umûl˘ch opevnûní:
drnování na plocho
drnování ãelné
opevnûní proutím
dlaÏba z kamenÛ 15 aÏ 20 cm
betonová dlaÏba

1,2 – 1,5 m.s-1
1,5 – 2,0 m.s-1
2,0 – 2,3 m.s-1
2,3 – 2,8 m.s-1
2,8 – 3,2 m.s-1
0,6 m.s-1
1,5 m.s-1
1,8 m.s-1
2,5 m.s-1
4,2 m.s-1

Pro vût‰í prÛmûrné hloubky proudûní jsou uvádûny hodnoty vymílacích rychlostí vût‰í.
Pﬁinejmen‰ím mimo zastavûná území se chceme obejít bez tvrd˘ch opevnûní kamenn˘mi dlaÏbami,
rovnaninami a tvárnicemi. Proto se navrhují koryta, která budou vystavena pﬁimûﬁenû men‰ím rychlostem.
K tomu se vyuÏívá:
• pﬁimûﬁenû malá kapacita koryta;
• zmírnûní podélného sklonu rozvlnûním trasy;
• vût‰í drsnost koryta.
Koryta pﬁírodû blízk˘ch parametrÛ (kapacita a ãlenitost) jsou zpravidla spolehlivû bezpeãná pﬁi
opevnûní kamenn˘mi pohozy, ãasto v‰ak vyhoví i pouhá rostlá zemina. Pﬁijateln˘mi ﬁe‰eními jsou
také kombinace rostlé zeminy a zpevÀujících nesouvisl˘ch kamenn˘ch pohozÛ nebo kamenn˘ch
figur, které v korytû plní i dal‰í funkce, vãetnû biologick˘ch a krajináﬁsk˘ch. Dle zku‰eností je uspokojivá odolnost pﬁirostl˘ch drnov˘ch opevnûní a travních porostÛ na bﬁezích.
Z hlediska stability jsou riziková ãerstvá zemní koryta, zvlá‰tû pak v sypané zeminû, a nepﬁirostlá drnování. Na‰tûstí doba nejvût‰í nestability nového koryta pﬁedstavuje ve vegetaãním období
pouze nûkolik t˘dnÛ, coÏ je vzhledem k riziku v˘skytu velk˘ch vod pﬁijatelná doba. Pﬁesto destrukce
ãerstv˘ch staveb pﬁívalov˘mi vodami hrozí a nutno s nimi poãítat. Z tohoto pohledu je vhodné
provádût stavby, resp. jejich citlivé fáze co nejrychleji a vyvarovat se napﬁíklad obnaÏování
neopevnûn˘ch zemních povrchÛ na konci vegetaãního období. Pﬁíznivé je, pokud situace umoÏÀuje
vybudovat nové koryto stranou pÛvodního a prÛtok do nûj pﬁivést aÏ poté, co se bﬁehy stabilizují
travou apod.
Odolnost nepruÏn˘ch opevnûní vÛãi velk˘m rychlostem proudûní je závislá na jejich neporu‰enosti.
I malá naru‰ení, uvolnûní jedné tvárnice mrazem nebo vztlakem podzemní vody, mÛÏe zpÛsobit rozpad
celého opevnûní. Uvolnûné plo‰né opevÀovací prvky pak mohou hrát negativní roli i jako usmûrÀovaãe
proudûní, podporující vymílání zeminy koryta. V˘razné nátrÏe za po‰kozen˘m plo‰n˘m opevnûním
(podobnû jako za po‰kozen˘mi laÈov˘mi plÛtky) nejsou vzácností. Naproti tomu pruÏná kamenná opevnûní jsou dost pﬁizpÛsobivá. Jejich odolnost vÛãi proudûní se po nasypání zvût‰uje – kameny se pﬁirozenû ukládají do dnové dlaÏby, která je i díky prostoupení ãásticemi men‰ích prÛmûrÛ v˘raznû
odolnûj‰í neÏ ãerstv˘ pohoz ãi zához.
Cílem revitalizací není pouze nahradit jedno plo‰né opevnûní (tvárnice) jin˘m plo‰n˘m opevnûním napﬁíklad souvisl˘m pohozem, záhozem nebo rovnaninou. Takové ﬁe‰ení by Ïádalo velké náklady
a znemoÏÀovalo korytotvornou ãinnost toku. Ve vût‰inû pﬁípadÛ ani není objektivnû nutné. Ke stabilizaci koryta ãasto staãí nesouvislé kamenné prvky, které je téÏ vhodnû rozãleÀují.
Ke stabilitû vlnícího se koryta pﬁispívají tÛnû ve vrcholech nárazov˘ch obloukÛ, v nichÏ se ãásteãnû
tlumí energie pﬁíãného proudûní. V˘znamn˘m zpevÀujícím ãinitelem u zapojen˘ch koryt jsou koﬁeny
stromÛ rostoucích na bﬁehu nebo pﬁímo v bﬁehové ãáﬁe. Pokud by se naskytla situace, kdy by nové
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koryto bylo budováno ve vzrostlém stromovém porostu, je tﬁeba jeho koﬁenÛ co nejlépe vyuÏít, a nikoliv
nenápaditû vytrhávat paﬁezy stromÛ, které tﬁeba dle projektu „stály v cestû“.
2.3.3 Trasa koryta
Pﬁírodní koryto tlumí energii vodního proudu mimo jiné také stﬁídáním protismûrn˘ch obloukÛ. Snahou
revitalizací je obnovit téÏ pﬁirozen˘ tvar a ãlenitost trasy koryta.
Obãas dochází k nedorozumûní v tom smyslu, Ïe za nezbytnou souãást revitalizace je pokládáno co nejv˘raznûj‰í zmeandrování koryta. Tak tomu není. Ani pﬁirozená koryta nevytváﬁejí ve v‰ech situacích
v˘razné meandry. V ﬁadû pﬁípadÛ mÛÏe pﬁirozen˘m podmínkám nejlépe vyhovovat napﬁíklad celkovû
mírnû zvlnûná trasa s pouze detailním rozãlenûním bﬁehÛ.
Tradiãní teorie úprav vodních tokÛ nabízí exaktní matematicko–geometrické pﬁístupy k návrhu koryt.
V˘sledkem je koryto geometricky pravidelné trasy, v nûmÏ se oãekává definovatelné proudûní. Naopak
revitalizace poÏadují co nejpﬁirozenûj‰í tvarování koryta. To odpovídá jak poÏadavku co nejvût‰í ãlenitosti,
tak pﬁírodou dané promûnlivosti reáln˘ch podmínek, které jsou beztak pro exaktní navrhování koryt nepﬁíznivé. Pﬁístupy, zvládnuté v teorii úprav tokÛ, se tedy v oboru revitalizací uplatní spí‰ jako kontrolní nástroje.
Pﬁi revitalizacích drobn˘ch vodních tokÛ je dobrou metodou napodobování pﬁirozen˘ch nebo
pﬁírodû blízk˘ch koryt tokÛ, existujících ve srovnateln˘ch podmínkách. Projektant revitalizace
hledá vzorov˘ úsek toku v blízké krajinû. Pﬁirozen˘ nebo pﬁírodû blízk˘ vzorov˘ úsek by mûl mít
podobn˘ prÛtokov˘ reÏim, sklonitostní a geologické pomûry jako tok urãen˘ k revitalizaci. Jeho stav
by mûl b˘t pﬁízniv˘ z hlediska krajináﬁského i vodohospodáﬁského.
Ze vzorového úseku toku odvodíme geometrii
revitalizaãního koryta, kterou v‰ak lze popisovat pouze rozsahy hlavních parametrÛ. Z hlediska trasování jsou hlavními parametry ‰íﬁka
pásu meandrace, polomûry a tvar obloukÛ,
délka pﬁechodov˘ch úsekÛ mezi jednotliv˘mi oblouky. Snaha o pﬁesn˘ matematick˘
popis je zﬁejmû zbyteãná. Geodetické zamûﬁení vzorového úseku je uÏiteãné, ale mÛÏe b˘t
nahrazeno pouze leteck˘m snímkem známého
mûﬁítka. Pﬁenesení geometrie vzorového úseku
do místa revitalizace vyÏaduje tvoﬁiv˘ pﬁístup
a tûsn˘ kontakt s terénem. Projektant musí
trasu nového koryta vychodit v terénu.
Navrhuje ji se ztﬁetelem ke v‰em místním
danostem, jako jsou napﬁíklad:
• dostupnost pozemkÛ pro realizaci revitalizaãního zámûru (vlastnické pomûry);
• vztah údolnice k navrhovanému korytu
(napﬁíklad: pﬁeteãení velk˘ch vod do níÏe
poloÏené zatravnûné údolnice mÛÏe b˘t
zámûrnû plánováno jako zpÛsob ochrany
nového koryta pﬁed destrukcí - byÈ dlouhodobû je poloha mimo údolnici nestabilní);
• v˘‰kové pomûry zejména v místech navázání
regulovan˘ch a revitalizovan˘ch úsekÛ (riziko
nadmûrného zahloubení revitalizaãního
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Trasa, pﬁíãn˘ a podéln˘ profil revitalizaãního koryta
(podle publikace Flüsse und Bäche, München 1989).
TÛnû ve vrcholech obloukÛ, brody v pﬁechodech mezi
oblouky.

koryta);
• prÛbûh dávného pﬁirozeného
koryta podle star˘ch map, leteck˘ch snímkÛ apod.;
• dochované stopy pÛvodního pﬁirozeného koryta, vãetnû pÛvodní
doprovodné vegetace;
• zbytky starého ml˘nského náhonu;
• staré odvodÀovací pﬁíkopy;
• stopy pﬁíleÏitostn˘ch povodÀov˘ch koryt v nivû;
• prÛbûh a v˘usti hlavníkÛ drenáÏních soustav – diferencovanû podle
toho, zda musejí b˘t zachovány
v úplnosti aÏ po vyústûní do koryta,
zda mohou b˘t zkráceny napﬁíklad
pouze po okraj nivy nebo zda
mohou b˘t zcela zru‰eny;
• rozmístûní porostÛ, které mohou b˘t
vyuÏity pﬁi novém utváﬁení nivy.

Kter˘ vzor trasy se hodí pro vá‰ revitalizaãní pﬁípad? Nejlep‰í
odpovûì dá srovnání s podobn˘m úsekem toku, kter˘ zÛstal v pﬁirozeném stavu.

2.3.4 Podéln˘ profil
vychází pokud moÏno z tvarÛ terénu a je ãlenit˘. Regulaãní úpravy tokÛ se snaÏily zámûrnû ãlenitost
podélného profilu omezovat, a to jak z dÛvodu navrhování („aby se koryto dalo spoãítat“), tak v˘stavby
a následné údrÏby. Podléhaly klamnému pﬁesvûdãení, Ïe pravidelnost a jednotnost je nezbytná. V zájmu
jednotného podélného profilu se odhodlávaly i k nerespektování pﬁirozeného prÛbûhu terénu. Konflikty
mezi terénem a prÛbûhem dna upravovaného koryta se projevovaly nepﬁirozen˘m zahloubením nûkter˘ch úsekÛ, v nichÏ pak koryto samozﬁejmû nab˘valo i nepﬁirozenû velk˘ch ‰íﬁek. ObtíÏnû pochopiteln˘
je dnes poÏadavek rovného dna - „aby v nûm nebyly bezodtoké dolíky“. I kdyÏ se tomu nechce vûﬁit,
do nûkter˘ch níÏinn˘ch potokÛ, nikterak neohroÏovan˘ch erozí, byly vkládány tvárnice jenom proto,
aby bagrista pﬁi ãi‰tûní „udrÏel lajnu“.
Revitalizace naopak co nejvíce respektují pﬁirozen˘ prÛbûh terénu a ãlenitost podélného profilu
je pro nû pﬁedností.
Návrh revitalizaãního koryta se zab˘vá ãlenitostí podélného profilu jednak po úsecích, jednak v detailu:
a) Rozdílné sklony úsekÛ závisejí pﬁedev‰ím na sklonitosti terénu, pﬁípadnû na v˘skytu v˘znamnûj‰ích
spádov˘ch míst. (Zatím není známo, Ïe by v revitalizacích nûkdo navrhoval vodopád. Leã byla by to
úloha velmi zajímavá a pro horlivého revitalizátora vzru‰ující. Pokud by ov‰em nebyl pran˘ﬁován pro
vytvoﬁení migraãní pﬁekáÏky.) Jednotlivé sklonové úseky jsou základními jednotkami pro hydrotechnick˘ v˘poãet.
b) Detailní ãlenitost se odehrává v rámci jednotliv˘ch úsekÛ a spoãívá ve stﬁídání klidov˘ch a proudov˘ch pasáÏí. Po vzoru pﬁírodních koryt by rytmus tohoto ãlenûní mûl do urãité míry souviset s rytmem
trasování. Pﬁirozená poloha proudov˘ch míst - peﬁejí a brodÛ - je v pﬁechodech obloukÛ, kdeÏto místo
tÛní je v nárazov˘ch vrcholech obloukÛ. Tam tÛnû pﬁirozenû vznikají pÛsobením pﬁíãného proudûní,
které souãasnû pomáhají tlumit. TÛÀ v této poloze se také nebude tolik zaná‰et, protoÏe pﬁíãné proudûní
ji bude proãi‰Èovat.
Stﬁídání pasáÏí s vût‰ím a men‰ím sklonem dna, resp. hladiny, je vhodné z více ohledÛ. Soustﬁeìuje vût‰í spád, a tedy potﬁebu odolnûj‰ího provedení, do krat‰ích ãástí koryta. RozãleÀuje koryto
ekologicky, vytváﬁí místa proudová i ti‰inná. Je pﬁíznivé z hlediska samoãisticí kapacity koryta,
protoÏe v proudov˘ch úsecích dochází k intenzivnûj‰ímu kontaktu vody s biologicky aktivním povrchem
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dna, zatímco v ti‰inách b˘vá pﬁíleÏitost pro usazování a mohou se tam vyskytovat místní dnové bezkyslíkaté zóny, vhodné mj. pro pﬁirozené odstraÀování dusíkatého zneãi‰tûní (denitrifikaci).
V reálném korytû se detailní ãlenûní podélného profilu vyvíjí samovolnû. Návrh a provedení revitalizaãní stavby pro nû vytvoﬁí pouze hlavní osnovu - napﬁíklad rozloÏením kamenn˘ch záhozov˘ch
figur.
RovnûÏ se nask˘tá moÏnost ãlenit podéln˘ sklon koryta pﬁíãn˘mi objekty - prahy a stupni. Pﬁi
revitalizacích by v‰ak mûly b˘t pﬁíãné objekty, soustﬁeìující spád, vyuÏívány uváÏlivû. Mají
totiÏ i podstatné nev˘hody. Z provozního hlediska je v˘znamná rizikovost tûchto objektÛ - velká
ãást právû tûch nejjednodu‰‰ích prahÛ a stupÀÛ, které b˘vají prezentovány jako úsporné a v˘hodné,
je po krátké dobû po‰kozena vodou a podtékána nebo obtékána. Z ekologického hlediska pak znamenají pﬁíãné objekty s koncentrovan˘m spádem pﬁedev‰ím ochuzení koryta o dÛleÏité proudové
úseky a migraãní pﬁekáÏky. Pﬁirozen˘m pomûrÛm lépe odpovídá proudov˘ úsek, zdrsnûn˘
a zpevnûn˘ pﬁirozenû tvárn˘m materiálem – balvanit˘ ãi kamenit˘ skluz nebo ‰ir‰í kamenit˘
práh.
Nûkdy b˘vají pﬁíãné objekty instalovány do koryta za úãelem vytvoﬁení tÛní. Vznikl˘ objekt má potom
vût‰inou krátké trvání, protoÏe prostor nad tûmito pﬁehráÏkami b˘vá rychle zanesen splaveninami.
Podstatnû vhodnûj‰í jsou prosté zahloubené tÛnû - tÛnû se zápornou niveletou dna.
2.3.5 Pﬁíãn˘ profil koryta
Technické úpravy nejãastûji uÏívaly lichobûÏníkov˘ prÛﬁez koryta. Sklony svahÛ se navrhovaly pro
dlaÏby a tvárnice 1 : 1 aÏ 1 : 2, pro kamenné pohozy a vegetaãní opevnûní 1 : 2,5 a mírnûj‰í. Za pﬁípustné se pokládaly i svahy v prosté zeminû ve sklonech 1 : 3 a mírnûj‰ích. V praxi se ov‰em ãasto provádûly svahy strmûj‰í, neÏ by odpovídalo tûmto doporuãením. Vzácností nejsou zemní svahy aÏ 1 : 1,5.
Pﬁi takov˘ch sklonech jiÏ mohou nastávat poruchy stability, koryto je víc ohroÏeno erozí a vzhledovû
pﬁipomíná nûkteré objekty Ïenijního stavitelství.
Koryto upravené do prizmatického lichobûÏníkového prÛﬁezu se sklony svahÛ cca 1 : 2 pﬁedstavuje
v ploch˘ch nivách níÏin a pahorkatin cizorod˘ objekt. Cenné pásmo pﬁíbﬁeÏní mûlké vody je v korytû
tohoto tvaru velmi redukováno, bﬁehová ãára postrádá ãlenitost. Pokud funguje opevnûní, v korytû
scházejí podkoﬁenové a poddrnové úkryty. Korytu dominují strmé svahy, pro nûÏ pﬁíroda tûÏko nachází
jin˘ pokryv neÏ kopﬁivy a podobnou buﬁeÀ. Mezi pﬁírodními tvary koryt není u nás jednoduch˘ lichobûÏník obvykl˘. Ve snáze erodovateln˘ch materiálech v hlubokém korytû, které soustﬁeìuje i prÛtoky
velk˘ch vod, neobstojí u lichobûÏníka paty svahÛ a profil se roz‰íﬁí do tvaru hluboké podkovy nebo
pekáãe s velmi strm˘mi aÏ pﬁevisl˘mi svahy.
Pﬁirozená koryta potokÛ a ﬁíãek mají nejãastûji v pﬁíãném ﬁezu tvar pekáãe, jehoÏ ‰íﬁka je nûkolikanásobkem hloubky. Pomûr ‰íﬁky k hloubce koryta se u stabilních koryt bûÏnû pohybuje v rozmezí
4 : 1 aÏ 10 : 1. Pomûrnû ploché dno je ãlenûné v proudová místa, tÛnû a naplaveninové mûlãiny. Bﬁehy
koryta jsou strmé, ale relativnû nízké, místy podemleté, zpevnûné koﬁeny. Pﬁímo v bﬁehové ãáﬁe mohou
rÛst stromy, coÏ korytu rovnûÏ v˘znamnû pﬁidává na odolnosti. V ‰irokém a mûlkém korytû se za bûÏného i za kapacitního plnûní nevytváﬁí tak soustﬁedûné pﬁíãné proudûní, jako by tomu bylo u hlubokého
koryta ve tvaru úpraváﬁského lichobûÏníka. Pak ov‰em vymílání tohoto koryta pÛsobí spí‰e do stran neÏ
do hloubky - tu je vysvûtlení, proã pﬁirozená koryta pﬁíli‰ nepodléhají progresivní hloubkové erozi, a to
ani v ménû odoln˘ch zeminách. Pﬁirozené koryto tohoto tvaru mÛÏe mít pomûrnû velkou kapacitu, za
to v‰ak vdûãí své ‰íﬁce.
V revitalizacích se ov‰em pekáãovit˘ tvar bûÏnû nenavrhuje, a to pﬁedev‰ím kvÛli nestabilitû
strm˘ch svahÛ v ãerstvé stavbû. Jako vhodn˘ kompromis mezi pﬁírodou a technikou se v ﬁadû
pﬁípadÛ uplatní tvar mûlké, ploché mísy.
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Na tomto tvaru oceÀujeme pﬁedev‰ím to, Ïe:
• základní pomûr mezi hloubkou a ‰íﬁkou se blíÏí hodnotám obvykl˘m u pﬁírodních koryt;
• mírnû sklonité svahy jsou i v málo odolné zeminû jiÏ bezprostﬁednû po provedení pomûrnû stabilní
a pﬁípadná umûlá stabilizace kamenivem apod., potﬁebná na ochranu pﬁed neÏádoucí hloubkovou
erozí, se mÛÏe omezit na dno koryta;
• ploch˘ tvar vytváﬁí podmínky pro vznik ãlenité bﬁehové ãáry a bohaté pﬁíbﬁeÏní zóny;
• následná eroze se pﬁeváÏnû omezuje na boãní pÛsobení, koryto spí‰e vhodnû dotváﬁí a postupnû ho
pﬁibliÏuje pﬁírodním tvarÛm (= prÛﬁezu tvaru mûlkého pekáãe);
• pro úãely orientaãního hydraulického propoãtu lze do mísovitého tvaru vepsat lichobûÏník.
Vhodn˘m tvarem pﬁíãného prÛﬁezu technicky revitalizovan˘ch koryt drobn˘ch vodních tokÛ je
plochá mísa se sklonem svahÛ nanejv˘‰e 1 : 3, radûji mírnûj‰ím.
Pﬁíli‰ plochému rozlití vodní vrstvy ve dnû mísy lze snadno pﬁedejít tﬁeba jen lehk˘m náznakem stopy
ãlenité kynety. Koryto tohoto prÛﬁezu neb˘vá pﬁekáÏkou nebo dokonce pastí pro zvûﬁ nebo pro lidi. Toto
koryto následnû dotváﬁí mírná boãní eroze, která v nárazov˘ch obloucích vytvoﬁí pﬁirozenû strmûj‰í
nárazové svahy. Pﬁíznivé také je, pokud se koryto podélnû rozãlení v tÛÀovité prohlubnû a mûlké
proudní úseky.
Vhodnû provedené revitalizaãní koryto je dynamicky stabilní, jeho pﬁimûﬁené dotváﬁení je Ïádoucí.
DÛvod k opravnému zásahu nastává aÏ v pﬁípadû destabilizace progresivní erozí, pﬁedev‰ím hloubkovou. Pﬁitom opravn˘ zásah v poãátcích destabilizaãního procesu mÛÏe b˘t podle podmínek jednoduch˘,
nejspí‰e vysypání nestabilních míst kamenem souvisle nebo v jednotliv˘ch figurách.
Pﬁi terénní realizaci by vzorov˘ pﬁíãn˘ profil mûl slouÏit jenom jako orientaãní pomÛcka, tvary koryta
mohou b˘t promûnlivé. V˘sledek by mûl b˘t je‰tû o nûco lep‰í neÏ „bobová dráha“, která vzniká nenápadit˘m pouÏitím jednotného mísovitého profilu.
V pﬁírodû se lze také setkat se sloÏen˘mi koryty, a to spí‰e u proudnûj‰ích
potokÛ v údolích vût‰ích podéln˘ch
sklonÛ. Jejich hlavní - povodÀové koryto má velmi promûnliv˘ tvar, orientaãnû popsateln˘ lichobûÏníkem. BûÏné
prÛtoky procházejí kynetou, která se
vlní ve dnû hlavního koryta. Kyneta má
pﬁíãn˘ profil opût nejspí‰e pekáãovit˘
nebo mísovit˘. Pﬁi revitalizacích pouÏijeme sloÏeného tvaru nejspí‰e v pﬁípadû regulovaného lichobûÏníkového
koryta, které je pﬁíli‰ hluboké a rozloÏité na to, aby bylo pﬁetvoﬁeno
v nûjak˘ mûlãí jednoduch˘ tvar. Velké
lichobûÏníkové koryto se ponûkud rozvolní úpravami svahÛ, které je pak
moÏné osadit dﬁevinami. Ve dnû se
vymodeluje za pouÏití kamene a drnu
vlnivá kyneta pro bûÏné prÛtoky. Pﬁi
návrhu sloÏeného revitalizaãního
koryta lze pﬁijmout kapacitu hlavního koryta orientaãnû na Q1 aÏ Q5,
coÏ souãasnû poskytne ochranu i pﬁípadn˘m kulturám na sousedních

Pﬁíãné profily pﬁírodních koryt potokÛ. NejbûÏnûj‰í je tvar ‰irokého pekáãe se strm˘mi aÏ pﬁevisl˘mi bﬁehy. Pﬁíroda zná také
sloÏen˘ tvar s kynetou pro bûÏné prÛtoky.
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pozemcích.
V nivách s loukami a podobnû extenzivnû
vyuÏívan˘mi plochami by se kapacita
koryta mûla blíÏit spí‰e dolnímu okraji.
Kyneta je navrÏena orientaãnû na Q30d.

koryto pﬁírodní
h : ‰ = cca 1 : 6

SloÏen˘ tvar koryta se také mÛÏe uplatnit pﬁi ãásteãn˘ch revitalizacích koryt
v zastavûn˘ch územích.
koryto regulaãní

h : ‰ = cca 1 : 2

U nejmen‰ích vláseãnicov˘ch koryt,
pﬁi otvírání drenáÏních hlavníkÛ a pﬁi
podobn˘ch úlohách lze rovnûÏ v sou1,5
1:
ladu s pﬁírodními pﬁedlohami uplatnit
malokapacitní koryto obdélníkového
prÛﬁezu - „na r˘ã“ nebo „na dva r˘ãe“
(rozumûno dva zábûry r˘ãem vedle
koryto revitalizaãní
h : ‰ = cca 1 : 5
sebe). Pﬁesné vyãíslení kapacity takového koryta nikoho nezajímá, uplatní se
1:3
tam, kde se jakákoliv vût‰í voda mÛÏe
ne‰kodnû rozlévat do plochy. Stabilita
takového koryta je chránûna právû
malou kapacitou a drnem, jehoÏ vazná Srovnání základní geometrie pﬁíãn˘ch profilÛ. Regulaãní lichoschopnost sahá prakticky na celou bûÏník vyniká velk˘m pomûrem hloubky k ‰íﬁce, s ãímÏ souvisí
hloubku profilu. Postupnû se v bﬁezích koncentrování pﬁíãného proudûní a men‰í erozní stabilita
pod drnem vytváﬁejí kapsy, které jsou tohoto tvaru.
cenûny jako úkryty ÏivoãichÛ. V˘robní
náklady koryta tohoto typu, provádûného ruãnû, vycházejí prakticky jenom ze mzdy pracovníka
s r˘ãem a mohou se ponûkud mûnit podle odolnosti zeminy. Pohybují se v desítkách korun na bûÏn˘
metr.

2.4 Pﬁíroda jako vzor a spolupracovník
Nûkteﬁí v˘zkumníci, vedení dÛvûrou v matematické popisování pﬁírodních skuteãností, usilují o exaktní
metody navrhování revitalizaãních koryt. Vyãíslují urãující parametry a na jejich základû se snaÏí vypoãítávat pﬁírodnû autentické tvary koryt. Nepochybnû jde o zajímav˘ v˘zkumn˘ obor, av‰ak pﬁíroda
i technická struktura krajiny svou ãlenitostí a promûnlivostí kladou jeho uplatnûní pﬁekáÏky. Praktickému vyuÏití tohoto pﬁístupu brání ãetné omezující podmínky (dostupnost pozemkÛ,…), promûnlivost
podmínek a obtíÏnost úlohy vybudovat pﬁírodnû autentické koryto, které by od poãátku bylo z technického hlediska stabilní.
V praxi revitalizací se spí‰ uplatÀuje metoda pﬁírodnû – technického optima, kterou demonstruje jiÏ
v˘‰e popisovan˘ mísovit˘ tvar koryta. V praxi vede k pouÏiteln˘m v˘sledkÛm kombinace ‰esti obyãejn˘ch pﬁístupÛ, uplatÀovaná s jistou dávkou citu, tﬁíbeného kilometry nachozen˘mi kolem potokÛ a ﬁek:
1. VyuÏívání pﬁedloh pﬁirozen˘ch koryt, existujících v co nejpodobnûj‰ích podmínkách
Pﬁedlohou mÛÏe b˘t pﬁirozen˘ úsek toku, kter˘ je ve srovnateln˘ch podmínkách ekologicky stabilní
a má vyrovnan˘ splaveninov˘ reÏim.
2. Tradiãní hydrologie a hydraulika koryt
V oboru revitalizací se nenavrhují koryta v˘hradnû tak, „abychom je umûli spoãítat“, a pasívní stabilita
koryt není absolutním poÏadavkem. Nicménû tradiãní odborné nástroje je tﬁeba znát a vyuÏívat, a to
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zejména pro kontrolu okrajov˘ch zátûÏov˘ch stavÛ. Napﬁíklad je nutno posuzovat prÛbûh velk˘ch vod.
3. VyuÏívání samovolného dotváﬁení a následn˘ch korekãních zásahÛ
Nûkter˘m konzervativnû sm˘‰lejícím vodohospodáﬁÛm je jakékoliv samovolné dotváﬁení koryt a niv
pﬁinejmen‰ím podezﬁelé. AÈ uÏ ve smyslu eroze koryta, nebo naopak jeho zmûlãování a vzniku zamokﬁení aÏ mokﬁadÛ. V˘sledkem konzervativních pﬁístupÛ jsou v ﬁadû situací zbyteãné investice do stability koryt, které pﬁedstavují jednak pl˘tvání prostﬁedky, jednak po‰kozování pﬁírodního rázu a pﬁirozeného v˘voje. Nejspí‰e by bylo obtíÏné a také zbyteãné nûjak obecnû vymezovat pﬁirozenou míru dotváﬁení, resp. prÛbûÏn˘ch zmûn koryt a niv. V kaÏdé konkrétní situaci jsou zvlá‰tní podmínky, dle nichÏ je
tﬁeba aplikovat obecné kriterium únosnosti. Stejnû jako technické zásahy, tak i samovolné dotváﬁecí
procesy je tﬁeba pomûﬁovat základními otázkami: âemu nebo komu to ãi ono ‰kodí? âemu vadí
zamokﬁení neobdûlávané nivy, vybﬁeÏování potoka do neobdûlávané nivy, extenzívní louky nebo
luÏního háje? Nakolik vadí v neobdûlávané nivû boãní eroze koryta, jak je touto erozí zpÛsobovan˘ transport splavenin v˘znamn˘ ve srovnání s plo‰n˘m erozním odnosem z povodí? Je efektivnûj‰í koryto po celé délce preventivnû v˘raznû pﬁedimenzovat, nebo následnû ﬁe‰it nejzávaÏnûj‰í
poruchy pomístnû jednoduch˘mi kamenn˘mi záhozy?
4. Pﬁírodû vzdálenûj‰í ﬁe‰ení pouÏívat jenom pokud je to prokazatelnû nezbytné
Pokud by mûlo b˘t napﬁíklad navrhováno souvislé opevnûní koryta záhozem nebo dokonce rovnaninou,
je na místû prokázat jeho nezbytnost, v tomto pﬁípadû hydrotechnick˘m propoãtem odolnosti vzhledem
k rychlostem proudûní. Dosavadní projekãní praxe tuto zásadu, na první pohled samozﬁejmou, kupodivu dost opomíjí. Nepﬁimûﬁená opatﬁení na stranû vy‰‰í bezpeãnosti jsou ãasto navrhována bez dÛkazu
potﬁebnosti a bez ohledu na v˘‰i nákladÛ.
5. Navracení prostoru, kter˘ patﬁí vodû
Aby se vodní toky, strouhy a kanály opût promûnily v potoky a ﬁeky, musejí dostat zpátky svÛj prostor,
a tento prostor budou nezbytnû dál samovolnû dotváﬁet. Jedinû tak se od dílãího vylep‰ování a okrá‰lování dostaneme ke skuteãn˘m, plnohodnotn˘m revitalizacím. BlíÏe o tom ve zmínce o revitalizacích ve
vykoupen˘ch potoãních pásech. Tûmto pﬁístupÛm otvírá cestu mimo jiné ústup zájmu o hospodáﬁské
vyuÏívání pozemkÛ v nivách a údolích.
6. Hledání cesty k ﬁe‰ení v husté síti místních podmínek a omezení
¤adû omezení b˘vá nakonec nutno vyhovût. Ale mnohá lze ovlivnit jednáním s majiteli pozemkÛ,
pobﬁeÏníky a správci tokÛ. V˘sledek jednání je zpravidla velmi dÛleÏit˘ pro zdar díla a do znaãné míry
urãuje jeho charakter, mnohdy víc neÏ „fyzikální podmínky“.

2.5 Revitalizace koryt drobn˘ch vodních tokÛ - moÏnosti ﬁe‰ení
KaÏd˘ revitalizaãní pﬁípad je zvlá‰tní a musí b˘t individuálnû posuzován. Vedle technick˘ch daností
rozhodují o moÏn˘ch pﬁístupech k ﬁe‰ení hlavnû organizaãní a vlastnické podmínky. Prakticky nejdÛleÏitûj‰í je dostupnost pozemkÛ v nivû. Nejnároãnûj‰í ãástí pﬁípravy revitalizaãních akcí je právû jednání
s vlastníky pozemkÛ. Souãasnû v‰ak zku‰enosti ukazují, Ïe tam, kde je na stranû revitalizátora skuteãn˘
zájem, pﬁijatelné ﬁe‰ení se zpravidla najde.
2.5.1 Obnova pÛvodního koryta, dochovaného ve zbytcích z doby pﬁed regulací
V nûkter˘ch pﬁípadech nebyla regulace úplnû dÛsledná a v nivû ponechala zbytky pÛvodního pﬁirozeného koryta. Dnes mají tﬁeba charakter zarostlého a zaneseného pﬁíkopu nebo nesouvislé ﬁady prohlubní, skryté ve vegetaci. V nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe b˘t vyuÏito zbytkÛ starého ml˘nského náhonu.
Ve zvlá‰tû pﬁíznivém pﬁípadû mÛÏe toto staré koryto je‰tû dnes existovat nejen fyzicky, ale také právnû,
jako pozemek v katastru nemovitostí. Pﬁirozenou cestou revitalizace pak je obnovení tohoto starého
koryta a vyuÏití dochovan˘ch zbytkÛ pÛvodní doprovodné vegetace.
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2.5.2 Vytvoﬁení nového,
pﬁírodû blízkého koryta
Pokud po regulaãních zásazích
zÛstalo pouze upravené koryto,
nejpﬁíznivûj‰í
revitalizaãní
varianta nastává, pokud je lze
opustit a nahradit korytem
nov˘m, pﬁírodû blízkého charakteru. Podmínkou je dostupnost potoãního pásu pozemkÛ
v nivû, neboÈ pﬁírodû blízké
koryto a jeho zázemí má vût‰í
plo‰né nároky neÏ koryto upravené. Technicky je toto ﬁe‰ení
podstatnû pﬁíznivûj‰í neÏ pozmûÀování upraveného koryta. Pﬁírodû blízké nové koryto je
mûlké, ploché a tam, kde je
moÏn˘ rozliv vût‰ích vod do
nivy, má malou kapacitu.

Obnovení zbytkÛ pÛvodního, pﬁedregulaãního koryta.
Regulaãní koryto bylo po vloÏení drenáÏního sbûraãe ãásteãnû zasypáno a ponecháno jako ochrann˘ prÛleh, zachycující splaveniny z pole.
Obnovení ﬁezu na hlavu snad zachrání staré vrby pﬁed rozpadnutím.

Revitalizaãní schéma, pouÏité u Borové na âeskokrumlovsku. Regulaãní koryto bylo zasypáno, aÏ na nûkolik
tÛní. Po stranû je vedeno nové koryto, pﬁírodû blízk˘ch tvarÛ.

Dal‰í z prvkÛ, uplatnûn˘ch na Borové: Na dolním okraji revitalizovaného úseku údolí byla vyhloubena dvojice
vût‰ích tÛní. Horní postranní tÛÀ je sycena drenáÏními vodami. Dolní prÛtoãná tÛÀ byla vytvoﬁena pﬁedev‰ím
kvÛli zachycování splavenin z revitalizovaného úseku, aby se pﬁede‰lo stíÏnostem dal‰ích uÏivatelÛ potoka. Obû
tÛnû se uplatÀují jako biotop.
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Vhodné zásady tvorby nového koryta drobného vodního toku:
• pﬁíãn˘ ﬁez ve tvaru mûlké ploché mísy, u mal˘ch vláseãnic je moÏn˘ obdélníkov˘ profil „na jeden
aÏ dva r˘ãe“;
• kapacita jednoduché mísy na Q30d aÏ nanejv˘‰e Q1; vût‰í vody se rozlévají do nivy;
• trasa v parametrech stanoven˘ch empirickou analogií – podle koryt podobn˘ch tokÛ v podobn˘ch
pomûrech;
• v podélném profilu stﬁídání tÛní a brodÛ (proudov˘ch úsekÛ ãi peﬁejek), pﬁiãemÏ pﬁirozené místo tÛní
je v nárazov˘ch obloucích a brodÛ v pﬁechodech mezi oblouky.
V˘znamn˘ vliv na potﬁebu stabilizace koryta mají vlastnosti zemin a hornin, v nichÏ má b˘t koryto
vytvoﬁeno. Pﬁíznivou situaci, za níÏ je malé riziko hloubkové eroze koryta, vytváﬁí napﬁíklad odolné
‰tûrkové podloÏí v úrovni dna. Ménû pﬁíznivé jsou hluboké náplavy hlinit˘ch a písãit˘ch zemin. Kupodivu ne vÏdy návrhy koryt dobﬁe posuzují a vyuÏívají pﬁirozenou stabilitu materiálu, v nûmÏ je koryto
zaloÏeno (posouzení vlastností zemin a hornin, uná‰ecích rychlostí a stability za kapacitního prÛtoku
korytem) a radûji se poji‰Èují silnûj‰ím opevnûním. V˘sledkem b˘vá pl˘tvání - celoplo‰né záhozy,
dnové rovnaniny, zpevÀující pﬁíãné objekty v místech, kde nejsou potﬁebné.
âlenûní koryta lze nûkdy obohacovat rozdvojováním kolem ostrÛvkÛ, vkládáním klkÛ, slep˘ch
odboãek a rÛzn˘ch náznakÛ postranních ramen. Pﬁírodní pﬁedlohy tûchto prvkÛ jsou pomûrnû promûnlivé a málo stabilní. Pokud je napodobujeme pﬁi revitalizacích, nemûli bychom je dûlat v˘raznû
stabilnûj‰í. Meandry, ostrÛvky, klky a podobné by pÛsobily nepﬁirozenû, kdyby byly nadmûrnû obloÏeny pohozy ãi jin˘mi druhy opevnûní. Takové opevÀování by také stavbu zbyteãnû prodraÏovalo.
Citliv˘mi místy jsou napojení starého a nového koryta. Regulované koryto b˘vá v˘raznû zahloubené, a pokud by na nûj mûlo nové, revitalizaãní koryto nasazovat „dno na dno“, rovnûÏ by se dostávalo pﬁíli‰ hluboko, coÏ by se automaticky projevovalo i na jeho ‰íﬁce a tvarech. MoÏné zpÛsoby
ﬁe‰ení:
• nad horním okrajem revitalizovaného úseku ve starém korytû vzdout vodu;
• místa navázání situovat do pﬁirozen˘ch lomÛ sklonitosti terénu, aby problémové navazovací ãásti
byly co nejkrat‰í;
• nejde-li to jinak, revitalizaãní koryto na horním okraji zahloubit, ale pak na nûm nedûlat Ïádné prahy,
stupnû apod., kde by dál ztrácelo v˘‰ku, a nechat co nejrychleji vystoupat do pﬁirozené úrovnû
zahloubení;
• na dolním okraji, kde je nutno z revitalizovaného úseku sestoupit na v˘‰kovou úroveÀ upraveného
koryta, pouÏít kamenitého skluzu, dostateãnû stabilního proti zpûtné erozi dna.
Dal‰ím citliv˘m místem je kﬁíÏení nového koryta se stopou starého, regulovaného. Pokud je staré
koryto zasypáno, v místû kﬁíÏení s nov˘m korytem se dostáváme mimo rostlou zeminu. Proto je tu
tﬁeba zesílit odolnost dna i bﬁehÛ a snaÏit se o takové situativní ﬁe‰ení, v nûmÏ budou dosypávané ãásti
nového koryta co nejménû vystaveny úãinkÛm proudûní.
Se star˘m, regulovan˘m korytem je moÏné naloÏit nûkolika zpÛsoby, které lze kombinovat:
• Zasypat bez náhrady a vûnovat pﬁírodû nebo zemûdûlskému hospodaﬁení. Z úsporn˘ch dÛvodÛ mÛÏe
b˘t hlavnû v ménû sklonitém terénu, kde nehrozí ujíÏdûní, v˘hodné zasypat staré koryto i s opevnûním tvárnicemi. Pokud se zas˘pá propustn˘m materiálem, je vhodné alespoÀ po úsecích vloÏit
tûsnící clony z jílÛ apod., aby koryto nedrénovalo nivu.
• Zasypat, ale pﬁedtím do starého koryta do vhodné v˘‰kové úrovnû vloÏit plnostûnn˘ trubní sbûraã
drenáÏních hlavníkÛ. Toto potrubí ústí pod revitalizovan˘ úsek nebo do vhodnû zahloubeného místa
nového koryta.
• Zãásti koryto zasypat a zãásti v nûm vytvoﬁit biotopní tÛnû. Právû do tÛní mohou ústit drenáÏní hlavníky. Rizikové je ﬁe‰ení se souvislou kaskádou tÛní, oddûlen˘ch pouze úzk˘mi nasypan˘mi hrázemi.
Tyto hráze jsou citlivé na protrÏení. Vhodnûj‰í je oddûlit jednotlivé tÛnû del‰ími a mohutnûj‰ími
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zásypy zeminou. Stabilitnû zcela nevhodné by byly krátké zásypy na neodstranûn˘ch tvárnicích.
• Nezasypávat nebo zasypat jenom na urãitou hloubku a ponechat jako povodÀové rezervní koryto,
resp. prÛleh, zarostl˘ a ztuÏen˘ drnem. (Toto ﬁe‰ení není namístû, pokud se snaÏíme podporovat rozlévání povodÀov˘ch prÛtokÛ do plochy nivy.) Pokud staré koryto zÛstává v pÛvodní hloubce a není
od pﬁírody zanesené, je tﬁeba odstranit neÏádoucí opevnûní. Místa, kde se nezasypané staré koryto
oddûluje od koryta revitalizaãního, je potﬁeba stabilizovat.
S hlavníky drenáÏních soustav, které ústily do upraveného koryta, lze rovnûÏ naloÏit rÛzn˘mi zpÛsoby:
• Na funkci odvodnûní rezignovat, protoÏe je neúãinné nebo nepotﬁebné.
Dolní ãásti hlavníkÛ se odtlakují otevﬁením do terénu nebo kter˘mkoliv
z dále uvádûn˘ch zpÛsobÛ.
• Hlavníky respektovan˘ch odvodÀovacích zaﬁízení otevﬁít v okraji nivy, pod
zlomem boãního svahu, a to volnû do
terénu s následkem Ïádoucího pﬁimokﬁení nivy, do nivní tÛnû nebo do
mûlkého otevﬁeného koryta pﬁírodû
blízkého rázu.
• Vyvést hlavníky do tÛní v nivû nebo
v korytû revitalizovaného toku.
• V místech ústûní hlavníkÛ do ru‰eného
koryta vytvoﬁit v jeho stopû postranní
tÛnû.
• Respektovat místa ústûní hlavníkÛ do
regulovaného koryta, vãlenit je do
nového koryta a situovat do nich, pﬁi
zachování potﬁebné hloubky dna,
„v˘ústní tÛnû“.
• Pﬁi ãásteãné revitalizaci, kdy se zachovává stopa regulovaného koryta, provádût zmûlãování apod. revitalizaãní
úpravy vÏdy nad v˘ústními místy.
• V úsecích, kde nezb˘vá jiné ﬁe‰ení,
poloÏit paralelnû s revitalizovan˘m
korytem sbûrné potrubí, zachycující
hlavníky. MÛÏe b˘t vloÏeno do ru‰eného upraveného koryta. Aby tento
sbûraã nedrénoval revitalizovanou
nivu a nezaná‰el se, pouÏije se plnostûnn˘ch trub. V nezbytné míﬁe se na
tomto potrubí zﬁídí ‰achty. U mal˘ch
vláseãnic, pokud to v˘‰kové pomûry
MoÏnosti, jak pﬁi revitalizaci naloÏit s vyvedením drenáÏí.
umoÏÀují, je vhodné tento sbûraã otví- Nahoﬁe v˘chozí situace. 2. obrázek - revitalizaãní koryto ve
rat do revitalizovaného koryta prÛ- stopû starého, místa v˘ústí se ponechávají v pÛvodní hloubce.
bûÏnû, na více místech, aby nebylo 3. obrázek - do starého koryta pﬁed zasypáním vloÏen trubní
ochuzováno o drenáÏní vodu.
sbûraã. Dole - otevﬁení drenáÏí v bocích nivy.
Obecnû je tﬁeba ﬁíct, Ïe ochrana ãi dokonce podpora odvodÀovacích soustav není pﬁedmûtem ani
zájmem revitalizací, spí‰e naopak. Provedením revitalizace nesmûjí b˘t po‰kozeny oprávnûné zájmy
dal‰ích stran, ale pokud pﬁíslu‰ní majitelé ãi správci na existenci odvodÀovacích zaﬁízení nereflektují,
není v zájmu revitalizace od tohoto pﬁístupu je odvádût.
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skupinová v˘sadba keﬁÛ

v˘sadba jednotliv˘ch stromÛ

tÛÀ

zasypané upravené koryto

Komplexní revitalizace úseku nivy pod Pravonínem na Vla‰imsku. Regulaãní koryto bylo zasypáno, s v˘jimkou 2 tÛní.
V nivû bylo vytvoﬁeno nové koryto, mûlké a vlnité. Stranou byly vyhloubeny dal‰í biotopní tÛnû. Hlavním efektem bylo
obnovení mokﬁadního v˘voje celé nivy.

rybník Na Hrbû

sediment

2.5.3 Nejmen‰í vláseãnice - koryto na r˘ã, souvislá kaskáda mikrotÛní nebo pustit vodu volnû do
louky?
DÛleÏitou revitalizaãní úlohou je osvobozování drobn˘ch vláseãnicov˘ch tokÛ z upraven˘ch koryt nebo
z potrubí. Jedná se o nejmen‰í vodní toky o bûÏn˘ch prÛtocích nejv˘‰e v jednotkách l/s. V síti tûchto
vláseãnic, do níÏ bezprostﬁednû pﬁechází zóna plo‰ného odtoku, se je‰tû pomûrnû dost rozhoduje
o tvorbû odtoku a pohybu splavenin. Proto je rehabilitace pomûrÛ v této oblasti dÛleÏitá. Revitalizaãní
úloha má zpravila smysl tehdy, pokud zahrnuje nejen samotné koryto, ale také pﬁimûﬁenû ‰irok˘ pás,
kter˘ bude zatravnûn, stane se hájem ãi mokﬁadem. Tento pás plní funkci zóny soustﬁedûného
odtoku. V zájmu blízkosti pﬁírodním pomûrÛm, stability i snadnosti budování je Ïádoucí, aby vlastní
koryto mûlo kapacitu pouze pro bûÏné prÛtoky a bylo pﬁimûﬁenû ãlenité.
Pokud to umoÏÀuje modelace terénu, je vhodné opustit pÛvodní stopu a vytvoﬁit nové koryto. Nejjednodu‰‰í moÏností je prost˘ ruãnû hlouben˘ obdélníkov˘ profil na jednu aÏ dvû ‰íﬁky r˘ãe. Koryto
tohoto provedení je laciné - jeho cena je nûkolik desítek Kã na bûÏn˘ metr. Velmi lacin˘ je téÏ „provozní pokus“, zda pro dané prÛtoky, sklony a vlastnosti zemin je toto ﬁe‰ení vhodné. Hlavní podíl na
stabilizaci má okolní drnov˘ porost. Pod drnem mohou vznikat bﬁehové kapsy, které jsou cenûny jako
úkryty. Pﬁípadné následné projevy nadmûrné eroze lze vzhledem k mal˘m rozmûrÛm koryta snadno
pacifikovat maloobjemov˘m kamenn˘m pohozem. Bylo by zbyteãné pokou‰et se trasu tohoto koryta
navrhovat podle nûjak˘ch geometrick˘ch teorií. Pﬁípadné nadmûrné zvlnûní sice mÛÏe zpoãátku vypadat nepﬁirozenû, ale pomûrnû záhy se samo koriguje - ztráta sklonu mÛÏe vést k usazování materiálu,
zmûlãování, posléze vybﬁeÏení vody a vzniku protékaného údolnicového mokﬁadu, coÏ je z hlediska
revitalizace pﬁíznivé. Samo o sobû nadmûrné zvlnûní spí‰e pﬁispívá k revitalizaãním efektÛm - rozhojÀuje aktivní povrch koryta, prodluÏuje bﬁehovou ãáru, prodluÏuje dobu probûhu vody korytem
a následnû vede ke zmûlãování koryta.
Ekologicky velmi pﬁínosn˘ je nov˘ tok vytvoﬁen˘ jako souvislá kaskáda mûlk˘ch ploch˘ch tÛnûk,
coÏ je ﬁe‰ení pouÏitelné zvlá‰tû pﬁi malém podélném sklonu. Zemní stroj, pojíÏdûjící podél toku, je
mÛÏe vytváﬁet jako ﬁadu pﬁíãn˘ch „drápancÛ“. Na jejich kráse bezprostﬁednû po
provedení pﬁíli‰ nezáleÏí. Velmi rychle
prorostou vegetací a nepravidelná ãlenitost je cennou sloÏkou revitalizaãních
efektÛ.
V nûkter˘ch pﬁípadech se nask˘tá moÏnost vpustit vláseãnicov˘ tok volnû do
neobhospodaﬁované nebo jen extenzívnû vyuÏívané údolnice s loukou,
hájem ãi mokﬁadem. I v pﬁírodû se obãas
setkáváme s takov˘mto samovoln˘m
v˘vojem. Voda si cestu najde, podle
potﬁeby si postupnû vytvoﬁí optimální
koryto. Drn brání progresivní erozi
zpravidla úãinnûji neÏ rÛzné technické
zpÛsoby opevnûní.
Pﬁi tvorbû pﬁírodû blízké vláseãnice lze
metody kombinovat. Pak je ov‰em vhodné
napﬁed pustit vodu do údolnice, aÈ ukáÏe
svoje zámûry, a potom její cestu korigovat
r˘ãem, v pﬁípadû potﬁeby stabilizovat
kamenn˘mi pohozy (ãi spí‰e zde vhozy).
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Malé, mûlké koryto v ploché louce. Naznaãené zvlnûní je
zﬁetelnû nadmûrné, neodpovídající pﬁirozen˘m pomûrÛm.
Revitalizaãnímu efektu díla to v‰ak nevadí. Toto koryto se brzy
zanese, voda stoupne, a to podpoﬁí mokﬁadní v˘voj louky.

2.5.4 âásteãná revitalizace pﬁi
nemoÏnosti mûnit trasu,
ale s mírn˘m rozvlnûním
stopy a rozãlenûním
podélného i pﬁíãného
profilu koryta
Jedná se o revitalizaci upraven˘ch,
tedy napﬁímen˘ch a opevnûn˘ch
koryt, v situacích, kdy zejména
drÏba pozemkÛ neumoÏÀuje pﬁíli‰
mûnit stávající pomûry. I v tomto
pﬁípadû je tﬁeba usilovat o získání
alespoÀ nûkolikametrového pobﬁeÏního pásu pro rozvlnûní ne-li trasy,
pak alespoÀ linie bﬁehÛ, a pro zaloÏení bﬁehové vegetace. (V pﬁípadû,
Ïe se oﬁe aÏ na hranu koryta
a vlastníci pozemkÛ nepﬁipou‰tûjí
v této vûci zmûnu, je tﬁeba zvaÏovat, zda vÛbec má smysl se o revitalizaci pokou‰et.) NejobtíÏnûj‰í
ãástí této úlohy je zmûlãení pﬁíli‰
zahloubeného koryta.

âásteãná revitalizace koryta s rozvolnûním trasy. V˘chozí stav vlevo
nahoﬁe. Po odstranûní nevhodného opevnûní se rozãleÀuje prÛbûh
bﬁehÛ, odebrané drny mohou spolu s kamenn˘mi figurami poslouÏit
k rozãlenûní dna.

Tato revitalizace spoãívá v - odstranûní nevhodného opevnûní
- rozvolnûní bﬁehÛ a ãásteãném zmûlãení koryta
- zpevnûní kamenn˘mi pohozy, zejména v nárazov˘ch obloucích,
a obãasn˘mi kamenn˘mi záhozov˘mi figurami
- zaloÏení bﬁehov˘ch porostÛ.
V˘hodné je provádût tuto revitalizaci s nulovou bilancí zemin, tedy materiál odtûÏen˘ pﬁi rozvolÀování bﬁehÛ pouÏít ku zmûlãení koryta. Ov‰em ukládání nezpevnûné zeminy do proudící vody je
operace citlivá, mÛÏe vést k odplavování materiálu. Proto je vhodné odebírat zeminu ze bﬁehÛ
v drnov˘ch blocích a ty vcelku ukládat, resp. hutnit do koryta a pokud moÏno bezprostﬁednû doplÀovat stabilizujícími kamenn˘mi prvky. Drnové bloky lze k podkladu pﬁichycovat zakoﬁeÀujícími
vrbov˘mi kÛly.
Stabilizace a zmûlãování pﬁíli‰ zahlouben˘ch koryt betonov˘mi, zdûn˘mi nebo dﬁevûn˘mi stupni
byly v úpravách tokÛ ãasto uÏívány. Pro revitalizaãní zásahy v‰ak nejsou vhodné, a to z více
dÛvodÛ:
• vût‰inou se jedná o nákladné objekty (ruãní práce pﬁi zdûní apod.);
• tuhé objekty se ‰patnû pﬁizpÛsobují pohybÛm koryta a pokud nejsou zvlá‰È bytelnû zaloÏeny, ãasto
podléhají poruchám aÏ zkáze;
• tvoﬁí migraãní bariéry;
• soustﬁedûním spádu do jednotliv˘ch pﬁelivn˘ch objektÛ se tok zbavuje proudov˘ch úsekÛ, coÏ
v˘znamnû omezuje dosaÏitelné revitalizaãní efekty.
2.5.5 âásteãná revitalizace pﬁi nemoÏnosti mûnit trasu a nutnosti respektovat drenáÏní v˘usti
Tato revitalizace je podobná jako v pﬁedcházejícím pﬁípadû, navíc v místech hájen˘ch drenáÏních v˘ustí
je tﬁeba polohou záhozov˘ch figur stabilizovat hloubku pÛvodního, upraveného koryta.
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2.5.6 âásteãná revitalizace bez moÏnosti rozvolnûní trasy
Revitalizaãní zásah v tomto pﬁípadû spoãívá v odstranûní nevhodného opevnûní, ve stabilizaci koryta
záhozov˘mi figurami a ve v˘sadbách dﬁevin. V pﬁípadû zvlá‰tû velkého a hlubokého koryta lze
vytváﬁet sloÏen˘ profil koryta s vlnivou kynetou - viz dále. Jedná se o mezní situaci, kdy je‰tû mÛÏeme
hovoﬁit o revitalizaci. DosaÏitelnost alespoÀ ãásteãného revitalizaãního efektu je urãena zejména
zahloubením koryta.

Zvlá‰tní pﬁípad:
2.5.7 Velmi kapacitní, zahloubené nebo erodované koryto potoka

MoÏnosti ﬁe‰ení koryta zahloubeného erozí (vlevo nahoﬁe). Nejlep‰í je koryto zasypat a vedle vytvoﬁit nové.
âásti starého koryta pﬁitom mohou b˘t ponechány jako tÛnû. Jinak je nutno koryto zasypat materiálem z hran
svahÛ a stabilizovat kamenivem. Ve vût‰ích sklonech je vhodné zásyp stabilizovat pﬁepáÏkami z kulatin.

Erozní nestabilita koryt je ãasto následkem nevhodnû provádûn˘ch úprav, pﬁi nichÏ bylo pÛvodní pﬁirozené koryto nahrazeno napﬁímen˘m zemním pﬁíkopem. Poru‰ení pﬁirozeného pomûru hloubky a ‰íﬁky
koryta umoÏnilo koncentrovat zejména pﬁíãné sloÏky proudûní a nastartovalo hloubkovou erozi. Ta
mÛÏe mít, samozﬁejmû v závislosti na vlastnostech místních zemin ãi hornin a na podélném sklonu, progresivní v˘voj. âím více se proud v erodovaném korytû koncentruje, tím intenzivnûj‰í je dal‰í
vymílání. Nadmûrné zahlubování, aÈ uÏ je pouze v˘sledkem technického zásahu nebo pokraãuje
následnou erozí, je spojeno se zmen‰ováním pﬁíãné ãlenitosti koryta, s ústupem pobﬁeÏní zóny
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mûlké vody, s omezen˘mi podmínkami pro rozvoj bﬁehov˘ch stanovi‰È a se strháváním hladiny
nivní vody. Obecnû je tedy nadmûrné zahloubení neÏádoucí a revitalizaãní opatﬁení se je snaÏí korigovat. Tato úloha je v‰ak obtíÏná - stabilizovat, zmen‰it a zmûlãit takové koryto je podstatnû nároãnûj‰í,
neÏ napﬁíklad v rostlém terénu vyhloubit nové koryto pﬁírodû blízk˘ch tvarÛ.
Proto lze doporuãit pﬁístupy k ﬁe‰ení v následujícím poﬁadí:
• Pokud to místní podmínky umoÏÀují, pak destabilizované ãi pﬁíli‰ zahloubené koryto opustit zasypat nebo pﬁemûnit v nesouvislou kaskádu tÛní. V rostlém terénu vytvoﬁit koryto nové,
vyhovujících tvarÛ.
• Pokud nelze stopu stávajícího koryta opustit, usilovat o jeho zmûlãení. Chybûjící materiál ve
dnû je tﬁeba nahradit, coÏ b˘vá spojeno s obtíÏemi. Z hlediska stability se vût‰inou zdráháme zmûlãovat koryto, zvlá‰tû aktivnû protékané, pouhou zeminou. Kameniva, které je pro tento úãel
vhodné, by byla potﬁeba velká mnoÏství. Tuh˘m pﬁíãn˘m objektÛm ze dﬁeva ãi zdiva po technické
ani revitalizaãní stránce pﬁíli‰ nedÛvûﬁujeme a obáváme se nepﬁimûﬁenosti jejich nákladÛ. Pak je
tﬁeba v‰echny tyto moÏnosti ve vhodném pomûru kombinovat - zeminové zásypy stabilizovat
kamenn˘mi záhozy, záhozov˘mi ãi rovnaninov˘mi figurami a v nezbytí pﬁíãn˘mi sruby z kulatin.
Na vyzkou‰ení ãeká metoda zmûlãování koryta velk˘mi drnov˘mi bloky, seﬁíznut˘mi z hrany
svahu a upevnûn˘mi proti posunu probit˘mi vrbov˘mi kÛly, které po uchycení vytvoﬁí hlavové
vrby.
• Zejména pokud je koryto nejen hluboké, ale také rozloÏité, lze usilovat o vytvoﬁení stabilního sloÏeného tvaru koryta. Stávající velké a hluboké koryto se pﬁetváﬁí ne zcela pravideln˘m modelováním bﬁehÛ do stabilních sklonÛ, v nichÏ budou vysazeny dﬁeviny. S vyuÏitím materiálu ze bﬁehÛ,
zejména soudrÏn˘ch drnov˘ch blokÛ, a kameniva se ve dnû vymodeluje vlnivá kyneta o malé
kapacitû cca na úrovni Q30d. Kyneta je stabilizována a ãlenûna kamenem. Hlavní nev˘hodou
tohoto ﬁe‰ení je, Ïe v˘raznûji nezdvíhá hladinu vody v korytû a návaznû ani v nivû.
Zvlá‰tní pﬁípad:
2.5.8 Upravené koryto s postranním valem starého v˘kopku
Val z materiálu, vytûÏeného pﬁi ãi‰tûní, v˘raznû pﬁispívá k degradaci koryta na odpudlivou strouhu.
Vytváﬁí nepﬁirozenû vysok˘ a strm˘ vnitﬁní bﬁeh, ãasto podléhající vymílání. Brání pﬁirozenému
pohybu vody mezi korytem a nivou. Omezuje rozvoj pﬁirozen˘ch bﬁehov˘ch porostÛ, nadmûrné zásobení materiálu Ïivinami podporuje ruderální vegetaci s kopﬁivami a bezem ãern˘m.
Nezbytnou souãástí revitalizace je odstranûní valu. Materiál lze odtûÏit a odvézt, vzhledem k zaplevelení v‰ak nebude pﬁíli‰ Ïádoucí na polnostech. S korytem se pak nakládá, jak bylo naznaãeno v˘‰e.
Pﬁirozenûj‰ím ﬁe‰ením je vrátit v˘kopek zpátky do koryta, a tím je zmûlãit. Materiál je sice dÛkladnû
prorostl˘ buﬁení, coÏ jej úãinnû zpevÀuje, pﬁesto se v‰ak pﬁi tomto postupu neobejdeme bez stabilizaãních vloÏek z kamenn˘ch záhozÛ, pohozÛ nebo kamenn˘ch pﬁíãn˘ch figur.
Vyzkou‰et by se mûla stabilizace zmûlãení koryta pﬁíãn˘m brlením ze zatluãen˘ch vrbov˘ch kÛlÛ.
Zvlá‰tní pﬁípad:
2.5.9 Koryto pﬁímûstského potoka s tvrdou úpravou na de‰Èová odlehãení
Pﬁi zastavování mûstsk˘ch periferií, ponejvíce v 70. a 80. letech minulého století, byly ãetné potoky
upraveny pro odvádûní vod z de‰Èov˘ch kanalizací nebo dokonce z de‰Èov˘ch odlehãení jednotn˘ch
kanalizací. Úpravy byly vesmûs provádûny velmi tvrdû, vãetnû opevnûní betonov˘mi deskami nebo
lit˘m betonem. V dne‰ní dobû je celkovû otﬁesn˘ stav tûchto potokÛ a jejich okolí shledáván nevyhovujícím a pﬁistupuje se k revitalizaãním úpravám. Vzhledem k pochybné kvalitû vody je zpravidla
nemoÏné dosáhnout úplné ekologické rehabilitace potoka. Lze v‰ak dosáhnout toho, Ïe se otevﬁená
stoka promûní alespoÀ v pﬁijatelnou souãást pﬁímûstské zelenû.
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MoÏnosti ﬁe‰ení koryta postranním
v˘kopkem zeminy (nohoﬁe v˘chozí
stav).
Vegetaãní doprovod kultivarních
topolÛ je v tomto pﬁípadû nahrazován v˘sadbou vhodnûj‰í kladby.

Revitalizace koryta v pﬁímûstské krajinû, zatûÏovaného vodami z de‰Èov˘ch odlehãení.
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Nosn˘m opatﬁením je v tûchto pﬁípadech rehabilitace nivy, resp. dostateãnû ‰irokého pásu území,
doprovázejícího vodní tok. Bez toho by samotná revitalizace potoka, zpravidla dosti nákladná, sotva
mûla smysl. Tato rehabilitace spoãívá v odstranûní nevhodn˘ch stavebních objektÛ, naváÏek, skládek
a ruderálních porostÛ, v úpravách terénních novotvarÛ, v o‰etﬁení vyuÏitelné stávající zelenû a zaloÏení
nové.
Revitalizace koryta je pomûrnû nároãná, vzhledem k nutnosti nadále provádût nárazové sráÏkové
odtoky. Odstranûní nevyhovujícího opevnûní je prakticky nezbytnou podmínkou i ãásteãné ekologické
rehabilitace. Pak je moÏné koryto roz‰íﬁit do rozevﬁenûj‰ího mísovitého tvaru s mírnû rozvlnûn˘mi
bﬁehy. Zvût‰ení prÛtoãného profilu umoÏní pouÏít drsnûj‰í opevnûní, aniÏ by do‰lo ke ztrátû kapacity.
Opevnûní se provede v závislosti na prÛtokovém reÏimu a podélném sklonu. Napﬁíklad v Praze na Prokopském potoce se osvûdãilo souvislé revitalizaãní opevnûní záhozem z hrubého lomového kamene.
I kdyÏ po v˘stavbû pÛsobilo toto opevnûní aÏ pﬁíli‰ mohutnû a bûÏné prÛtoky se místy ztrácely mezi
kameny, pÛsobením bﬁehové vegetace a usazenin mezi kameny se koryto pomûrnû brzy zapojilo. Obavy
z usazování splavenin b˘vají pﬁehnané. PakliÏe bylo koryto prÛtoãné pﬁed revitalizací, lze pﬁedpokládat, Ïe po revitalizaci se podmínky nebudou pﬁíli‰ li‰it. Usazeniny v dnové ãásti zarovnají nerovnosti
nového opevnûní a sráÏkové prÛtoky si budou nadále udrÏovat potﬁebn˘ prÛtoãn˘ profil.
Tyto pﬁípady se zpravidla vymykají z rámce obvykl˘ch revitalizací, pokud jde o v˘‰i nákladÛ. Vût‰í
nároãnost prací dává vy‰‰í úroveÀ nákladÛ. Ov‰em devastace vodních tokÛ a vÛbec prostﬁedí na obvodu
mûst je dÛsledkem rozsáhl˘ch investiãních ãinností, které v pﬁímûstském prostﬁedí probíhají nebo probíhaly. Toto prostﬁedí je zatíÏeno velk˘mi investicemi, a s jejich velikostí je tﬁeba porovnávat náklady
revitalizaãních ãi obecnû rehabilitaãních opatﬁení. Urãitû je správné hledat zpÛsoby, jak financování
revitalizaãních zásahÛ tohoto druhu pﬁenést na investory, vyuÏívající pﬁímûstské území.

2.6 Stabilizace koryta opevnûním
Jak vypl˘vá z kapitoly vûnované obecnû parametrÛm revitalizovan˘ch koryt, pﬁírodû blízké koryto má
takovou trasu, podéln˘ a pﬁíãn˘ profil, které v kombinaci s dan˘m hydraulick˘m zatíÏením umoÏÀují
jeho provedení z pﬁírodních nebo pﬁírodû blízk˘ch materiálÛ.
Pro úãely revitalizací lze opevnûní rozdûlit na:
• vhodná pro místní i podélnou stabilizaci - kamenné pohozy a záhozy;
• vhodná pro místní i podélnou stabilizaci, av‰ak omezenû pouÏitelná vzhledem k pracnosti - drnování,
vrbové stavby;
• vhodná pro místní stabilizaci - kamenné rovnaniny;
• pouÏitelná ve speciálních pﬁípadech, v návaznostech na inÏen˘rské stavby apod. - kamenné dlaÏby,
drátokamenné konstrukce, laÈové plÛtky a podobné dﬁevûné konstrukce;
• nevhodná - betonové desky, tvárnice a Ïlabovky, polovegetaãní tvárnice, fólie, pneumatiky.
Za nejvhodnûj‰í ku stabilizování revitalizovan˘ch koryt lze pokládat tvárná kamenná opevnûní pohozy a záhozy. Zpravidla nejsou kladena souvisle, ale pouze v ohroÏen˘ch pasáÏích koryt.
Zához z hrubého kamene je zapu‰tûn pod úroveÀ dna nebo bﬁehu. Vytváﬁí paty svahÛ, plo‰ná opevnûní
koryt, stabilizaãní a vzdouvací pﬁíãné figury, které se charakterem blíÏí balvanit˘m skluzÛm. DoplÀuje
se drobnûj‰ím netﬁídûn˘m kamenivem.
Pohoz je ukládán na opevÀovan˘ povrch. Pokud je proveden z hrubého kameniva a je do povrchu
vtlaãován, od záhozu se ve v˘sledku pﬁíli‰ neli‰í.
Pohozy a záhozy doplÀují jednotlivé velké kameny. Tyto kameny koryto pﬁedev‰ím rozãleÀují.
Nûkteré je vhodné z dÛvodu stability ãásteãnû zapustit do dna nebo do bﬁehÛ. âást ploch˘ch kamenÛ se
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ponechá volnû v korytû, aby vytváﬁely úkryty pro vodní organizmy. Samotné velké kameny, jednotlivû
vloÏené do zemního koryta, nelze pokládat za stabilizaci - nesoudrÏn˘ materiál kolem nich se snadno
odplavuje a kolem kamenÛ vznikají v˘moly.
Vhodnost pouÏití kameniva
Nûkdy se má v revitalizacích za to, Ïe ãím víc kamenÛ a ãím vût‰ích, tím lépe. Ve sklonitûj‰ích korytech
tomu tak mÛÏe b˘t. Ale nesmí se zapomínat na pﬁirozenou tváﬁnost koryta. V plochém terénu, kam patﬁí
malá, mûlká, bahnitá a líná strouha, se zapu‰tûním balvanÛ horsk˘ potok nevytvoﬁí. Ani souvisl˘ kamenn˘
pohoz není v takovém pﬁípadû vhodn˘. Nadbyteãné kameny pÛsobí ru‰ivû a prodraÏují stavbu.
Pro revitalizace je nejcennûj‰í pﬁírodou opracované kamenivo - staré polní sbûry, tûÏba z ﬁíãních teras,
ﬁíãní ‰tûrky. Teprve na dal‰ím místû pﬁichází kamenivo lomové. Vhodnûj‰í je netﬁídûné ãi odpadní
kamenivo. Málo vhodné pro revitalizace koryt je
tﬁídûné kamenivo, nevhodné jsou pravidelné
odpady z v˘roby dlaÏebních kostek nebo z ﬁezání
kamene.
Volba kameniva by mûla brát ohled na místní
podmínky.
Napﬁíklad do potoka ve vápencovém krasu nebo
v pískovcovém území nepatﬁí lomová Ïula. Sotva
kdo by se nechal pﬁesvûdãit, Ïe jde o splaveniny
z jiného, v˘‰e poloÏeného geologického tûlesa
nebo o kámen vytrou‰en˘ ledovcem.

Nepﬁimûﬁené pouÏití balvanÛ u mûlké strouhy v ploché louce pÛsobí ru‰ivû.

Kamenivo s doãasnou Ïivotností: Umûlé opevnûní koryta plní velkou ãást svého poslání v dobû krátce
po v˘stavbû, neÏ dojde k pﬁirozenému slehnutí a utuÏení zemin a k zapojení vegetace. Z tohoto pohledu
lze pro revitalizace pouÏít místní ménû kvalitní druhy kameniva, kter˘m se tradiãní vodní stavby vyh˘bají. V nûkter˘ch oblastech lze napﬁíklad snadno získat odpady z tûÏby opuky nebo pískovce, a to i ve
velk˘ch mnoÏstvích, umoÏÀujících objemové zasypávání erodovan˘ch koryt apod. Pokud se toto kamenivo zaãne po nûjaké dobû rozpadat, nemusí to b˘t revitalizaãní stavbû ke ‰kodû.
PouÏití geotextilie pod kamenné opevnûní je stále pﬁedmûtem dohadÛ. Pro hovoﬁí ochrana pﬁed vyplavováním drobn˘ch ãástic z podloÏí, aktuální zejména u ménû soudrÏn˘ch zemin. Naopak nepﬁíznivá je
moÏnost klouzání kameniva po textilii. Pﬁi rozhodování je tﬁeba posuzovat odolnost podloÏního materiálu proti vyplavování. KaÏdopádnû pﬁírodní potoky Ïádné geotextilie neobsahují.
Drnování je úãinnou metodou stabilizace bﬁehÛ koryta nad bûÏnou hladinou. Pﬁi sklonu svahu vût‰ím
neÏ 1 : 2 vyÏaduje solidní opûrnou patku z kameniva a pﬁipichování dﬁevûn˘mi kolíky, aby drny nesjíÏdûly. Provádí-li se na jaﬁe nebo v létû a má zaji‰tûnou zálivku, pﬁihojuje se k zeminû bûhem nûkolika
t˘dnÛ. Ov‰em snímání a následné pﬁikládání drnÛ je velmi pracné, a tak nutno v jednotliv˘ch pﬁípadech
dobﬁe zvaÏovat, zda je toto ﬁe‰ení opravdu potﬁebné.
Vrbové stavby - válce z vrbového proutí v patách svahÛ a rohoÏe na svazích. Pracnost a potﬁeba velkého mnoÏství materiálu omezuje jejich pouÏití. Tradiãní úpravy tokÛ mûly k tûmto postupÛm rezervovan˘ vztah kvÛli zarÛstání prÛtoãného profilu. Toho se v‰ak revitalizace jiÏ tolik neobávají. Lacinûj‰ím
a jednodu‰‰ím opatﬁením mÛÏe b˘t stabilizace plochy nahusto zapíchan˘mi vrbov˘mi ﬁízky.
(V poslední dobû se pﬁi jedné revitalizaãní stavbû nechtûnû podaﬁilo oÏivit vlhkou staveni‰tní plochu
tím, Ïe byla na jaﬁe zahrnuta smûsí zeminy a odpadního vrbového klestu. Tento zpÛsob jiÏ nelze ﬁadit
mezi „vrbové stavby“, mÛÏe v‰ak b˘t velmi efektivní.)
RohoÏe z rostlinn˘ch materiálÛ – mohou se uplatnit pro stabilizaci svaÏit˘ch ploch, po nûkolika
sezónách se rozpadají.
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Kamenná rovnanina je ruãnû kladena s ohledem na provázání kamenÛ a navíc klínována men‰ími
kameny. Takto pﬁedstavuje velmi odolné opevnûní, pouÏitelné ve zvlá‰tû namáhan˘ch úsecích. Poru‰ená rovnanina se nehroutí, ale dostává se na úroveÀ tvárn˘ch kamenn˘ch opevnûní. Oproti pohozÛm
a záhozÛm je v˘raznû nákladnûj‰í, a proto je tﬁeba ji pouÏívat jenom v nejnutnûj‰ích pﬁípadech.
Souvislé podélné opevnûní koryta rovnaninou je zpravidla zbyteãné a nákladovû neodÛvodnûné.
Problémem je také nûkdy ‰izení rovnanin - mohou b˘t provedeny jako lep‰í zához nebo pohoz, ale
fakturovány jako rovnanina.
Kamenné dlaÏby na sucho nebo na cementovou maltu pﬁedstavují velmi odoln˘ typ opevnûní,
souãasnû v‰ak velmi nákladn˘. Jsou málo pﬁizpÛsobivé a po prvním poru‰ení mohou rychle ztrácet
funkci. V revitalizacích koryt mimo zastavûná území obcí by se mûly objevovat nanejv˘‰ jako speciální doplnûk - opevnûní v okolní v˘pustních ãi odbûrn˘ch objektÛ, mostÛ apod.
Opevnûní omezenû vhodná
aÏ problematická:
LaÈové plÛtky
Zpoãátku bylo v revitalizacích
dﬁevo pﬁíznivû pﬁijímáno jako
pﬁírodní materiál. PﬁevaÏují v‰ak
nev˘hody. PlÛtky jsou pracné
a svislé stûny tvoﬁí zcela nepﬁirozen˘ pﬁíãn˘ prÛﬁez bez bﬁehové
zóny, s nedostatkem úkrytÛ
a s omezen˘mi moÏnostmi
dotváﬁení. Problémem je trvanlivost. Dﬁevûn˘ plÛtek se po nûkolika letech zaãíná rozpadat, a pak
se projevuje nestabilita svisl˘ch
zemních svahÛ za ním. Svahy se
bortí a vysypávají. Mezi uvolÀujícími se tyãemi pak vÏdy nûkteré
pÛsobí jako nepﬁíznivé usmûrÀovaãe proudu. Pﬁi pomûrnû
rychlém proudûní, které laÈové
opevnûní podporuje, za poru‰en˘mi plÛtky ãasto vznikají velké
nátrÏe.

Erozní destrukce nepruÏného opevnûní polovegetaãními tvárnicemi.
Opevnûní laÈov˘m plÛtkem vytváﬁí nepﬁirozen˘ pﬁíãn˘ profil koryta.
S rozpadem plÛtkÛ tato koryta ãasto podléhají zesílené erozi, za zbytky
opevnûní vznikají nátrÏe.

Dráto‰tûrkové a drátokamenné prvky,
téÏ zvané gabiony (pÛvodnû se takto oznaãovaly proutûné ko‰e, plnûné zeminou, kter˘ch se v dávném
vojenství pouÏívalo k opevÀování). Mohou se uplatnit jako speciální místní zpevnûní, napﬁíklad na
styku vodního toku s komunikaãní stavbou, jejich ‰ir‰í pouÏití ale Ïádá opatrnost. Pﬁi plo‰ném pokrytí
koryta by mu toto opevnûní nejen dávalo nepﬁirozen˘ tvar a omezovalo jeho dotváﬁení, ale také by ve
vût‰inû situací bylo zbyteãnû pevné a nákladné. Je tﬁeba poãítat s tím, Ïe se povrchy klecí ãasem poru‰í
a pﬁinejmen‰ím z nich budou trãet dráty.
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Opevnûní nevhodná:
O revitalizaci lze sotva hovoﬁit, pokud se v korytû vodního toku zachovávají umûlé druhy opevnûní, neumoÏÀující zv˘‰it jeho ekologickou hodnotu a blokující jeho pﬁirozen˘ v˘voj, a to
zejména
• betonové desky a tvárnice
• Ïlabovky
• polovegetaãní tvárnice.
Nevhodné jsou rovnûÏ umûlohmotné fólie, byÈ perforované, které se pﬁíli‰ neosvûdãily ani v tradiãních
úpravách tokÛ. Po fólii sklouzává zemina i s vegetací, po ãase se fólie rozpadá a její ãásti zneãi‰Èují prostﬁedí.

2.7 Stabilizace a ãlenûní koryta pﬁíãn˘mi objekty
PoÏadavky na pﬁíãné objekty v revitalizacích koryt vodních tokÛ:
• V˘‰ka volnû pﬁepadajícího vodního proudu za bûÏn˘ch prÛtokÛ do 0,2 m. Tento poÏadavek vychází
z potﬁeby udrÏení prÛchodnosti toku pro bûÏné formy oÏivení. (Ale i takto nízké objekty s voln˘m
pﬁepadem je lep‰í omezit na pﬁípady, kde není moÏné jiné ﬁe‰ení.)
• Dobrá spolupráce s pﬁirozen˘m materiálem koryta, tedy jistá míra pﬁizpÛsobivosti. Tomuto poÏadavku nevyhovují ﬁe‰ení vzdálená revitalizaãnímu pojetí, jako jsou objekty z litého betonu nebo
zdiva.
• Pﬁimûﬁená pracnost a nákladnost.
Z hlediska tûchto poÏadavkÛ se jako vhodné ãi pﬁijatelné objekty jeví klády a jiné dﬁevûné prvky
v úrovni dna, kamenné pásy, jednotlivé velké balvany, pﬁíãné záhozové nebo rovnaninové figury
a kamenité ãi balvanité skluzy. Ve skupinû objektÛ, jejichÏ vhodnost mÛÏe b˘t podmíneãná aÏ problematická, lze uvést zejména práh z kulatiny, práh z kamene, kulatiny a drnu, práh s tÛní nebo stabilizovan˘ v˘mol - opevnûné pﬁeváÏnû kamenem. Málo vhodn˘mi objekty jsou stupnû, a to jiÏ z dÛvodu v˘‰ky
pﬁepadu, stabilizované v˘moly a tÛnû zpevnûné kulatinou nebo neúmûrnû opevnûné kamenivem. Revitalizaãnímu pojetí cizí jsou splaveninové pﬁehráÏky, uÏívané k hrazení bystﬁin. Vnucují vodnímu toku
nepﬁirozen˘ podéln˘ profil a pﬁedstavují neprostupné migraãní pﬁekáÏky. (V nûkter˘ch pﬁípadech lze
akceptovat jejich pouÏití k hrazení strm˘ch erozních strÏí v horních ãástech vodních tokÛ, kde migrace
ryb a jin˘ch vodních ÏivoãichÛ nemají velk˘ v˘znam, potom se ov‰em nejedná o revitalizaci.)
K jednotliv˘m objektÛm:
Kláda ve dnû
Nejãastûji hrubá kláda místního pÛvodu, vloÏená do úrovnû dna. Vkládá se do r˘hy, vyhloubené v rostlém materiálu dna, a zaklínovává se kamenivem. Pﬁípadnû se do rostlého dna vtlaãuje. Jejím hlavním
úãelem je stabilizace dna proti podéln˘m posunÛm. Dostateãn˘ pﬁesah do bﬁehÛ brání uvolnûní klády.
Kláda vystupující nad úroveÀ dna a tvoﬁící práh je ohroÏena podemíláním.
Klády ve dnû, spojené do rozevﬁeného V
Tento stabilizaãní prvek se vyrábí ze dvou kulatin, spojen˘ch v tupém úhlu. Vkládá se do dna koryta
vrcholem po proudu a mírnû ‰ikmo dolÛ. Mûl by pﬁispívat nejen ke stabilizaci dna v podélném smûru,
ale téÏ proudnice ve smûru pﬁíãném. Pro posílení pevnosti je tento dﬁevûn˘ prvek kombinován s kamenn˘m záhozem.
Kamenné pásy
jsou ve dnû a zpravidla i ve svazích koryta vytvoﬁeny z vût‰ích kamenÛ, vyãnívajících nad úroveÀ dna
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Stabilizaãní pﬁíãné prvky z kulatin. Kládu ve
dnû, prahy a stupnû nutno dobﬁe kotvit a stabilizovat. ·ikmé umístûní prahÛ mÛÏe napomoci eroznímu rozvlnûní koryta.

Stabilizaãní a rozãleÀující pﬁíãné prvky.
Kamenn˘ pás ve dnû. Práh z kamene, drnu
a dﬁeva. Kamenit˘ ãi balvanit˘ stupeÀ. StupeÀ s tÛní z kamene a dﬁeva.
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nejv˘‰e jednou tﬁetinou, spí‰e v‰ak vloÏen˘ch do úrovnû dna. Stabilizují dno a souãasnû rozãleÀují
podéln˘ profil koryta. ·ir‰í pás pﬁedstavuje v korytû zdrsÀující prvek.
Velké kameny
pﬁepaÏující v˘znamnou ãást ‰íﬁky koryta lze rovnûÏ pokládat za pﬁíãné rozãleÀující objekty. Pokud
nejsou zapu‰tûny do dna, uplatní se jako velmi dobré úkryty pro vodní Ïivoãichy. Jejich stabilizaãní
úãinek je problematick˘, proud kolem nich mÛÏe hloubit hrnec, do kterého se postupnû propadají. RozvlÀují proud tak, Ïe mÛÏe ve vût‰í míﬁe napadat nechránûné ãásti koryta. Takto jich lze vyuÏívat pro
ﬁízenou boãní erozi pﬁím˘ch koryt.
Prahy, skluzy a podobné figury z kamene
jsou vhodné pro zmûlãení, stabilizaci a podélné rozãlenûní koryta. Spád se nesoustﬁeìuje na ostrohrann˘ch pﬁelivech, n˘brÏ v proudov˘ch pasáÏích, podobn˘ch pﬁirozen˘m peﬁejím. Tyto objekty jsou tvoﬁeny pﬁeváÏnû lomov˘m kamenem rÛzn˘ch velikostí. Základem jsou velké kameny, zãásti zapu‰tûné do
dna. Tato kostra objektu je prosypána ãi proklínována drobnûj‰ím kamenivem rÛzn˘ch frakcí, coÏ
zmen‰uje riziko, Ïe za mal˘ch prÛtokÛ se bude voda procezovat vnitﬁkem objektu a ten se stane
migraãní pﬁekáÏkou. U nejmen‰ích tokÛ lze pro tento úãel kombinovat kámen s drnem a jílem.
Z dÛvodÛ stability i migraãní propustnosti by nemûly malé objekty tohoto druhu pﬁekonávat jednotlivû
spády vût‰í neÏ nûkolik decimetrÛ. Balvanité skluzy ve vût‰ích tocích mohou soustﬁeìovat spády vût‰í,
ov‰em za pﬁedpokladu velmi mírného sklonu spádové plochy - v rozmezí 1 : 10 aÏ 1 : 20.
Problematické objekty:
Kamenné pásy do betonové malty, pásy zdûné nebo prolité betonem do bûÏn˘ch revitalizací koryt
ve volné krajinû nepatﬁí a lze je akceptovat pouze pro nezbytnou stabilizaci koryta v blízkosti inÏen˘rsk˘ch objektÛ. Technicky jsou tyto tuhé objekty riskantní, protoÏe ‰patnû spolupracující s tvárn˘m
materiálem koryta.
Stupnû z dﬁevûné kulatiny
Tyto objekty byly i v revitalizaãní praxi uÏívány k rozãlenûní a ke stabilizaci podélného profilu toku.
Kombinace pﬁírodních materiálÛ, dﬁeva a kamene, b˘vá pokládána za vhodnou. Ov‰em hodnocení ﬁady
proveden˘ch staveb odhaluje závaÏné problémy. âetné stupnû z dﬁevûné kulatiny po ãase ztrácejí
funkãnost, protoÏe voda si najde cestu pod nimi nebo kolem nich.
V této situaci jsou moÏné dva pﬁístupy:
a) Stavût vzdouvací objekty z kulatin tak solidnû, aby jejich funkãnost byla zaji‰tûna. Hluboké vázání
do bﬁehÛ a do rostlého dna, navazující opevnûní nad i pod objektem, stabilní v˘var s dolním prahem,
tesaﬁské spoje jednotliv˘ch kulatin, podpûrné kÛly zaraÏené do dna, tûsnûní fólií nebo geotextilií. To v‰e
je jiÏ nepﬁimûﬁenû pracné a nákladné a promûÀuje prahy a stupnû v nároãné objekty, vzdalující se
pomûrÛm pﬁírodních koryt. Proto se zdá, Ïe v oboru revitalizací se jejich pouÏitelnost omezuje jenom
na speciální pﬁípady.
b) Zakládat tyto objekty naopak co nejúspornûji a nejjednodu‰eji, s vûdomím nespolehlivosti vzdouvacího úãinku. Pﬁirozen˘m vzorem tu je padání kmenÛ do koryta. I jen vhodnû skácené kmeny, poloÏené
do regulovaného koryta, mohou pﬁiná‰et revitalizaãní efekt v podobû podélného rozãlenûní, vytvoﬁení
úkrytov˘ch míst, usmûrnûní proudu k vhodné bﬁehové erozi nebo naopak odklonûní proudu od míst,
v nichÏ je eroze neÏádoucí. Volnû poloÏené kmeny by mûly b˘t na bﬁezích kotveny, aby je neodplavila
velká voda a nûkde níÏ nedo‰lo ke ‰kodám. Kmeny lze také poloÏit do jednoduch˘ch zemních r˘h,
s velk˘mi pﬁesahy do bﬁehÛ.
Zdûné stupnû
Pro nákladnost provedení, netvárnost a vzdálenost rázu pﬁirozen˘ch koryt by se tyto objekty v oboru
revitalizací mûly uplatnit pouze ve zvlá‰tních situacích, kdyÏ jsou nezbytné pro stabilizaci inÏen˘rsk˘ch
objektÛ apod. Pro prÛbûÏné rozãlenûní a stabilizaci revitalizovan˘ch koryt nejsou vhodné. Pokud jiÏ
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k v˘stavbû tûchto objektÛ dochází, je tﬁeba trvat na dostateãném zavázání do hloubky a do bﬁehÛ a na
stabilizaci v˘varu.
Drátokamenné objekty
Prahy a nízké stupnû z drátûn˘ch ko‰Û, plnûn˘ch kamenivem (gabionÛ), mají technicky pomûrnû pﬁíznivé vlastnosti. Pﬁi dostateãném zaloÏení do dna a bﬁehÛ a provázání jednotliv˘ch prvkÛ jsou stabilní,
a pﬁitom se pﬁizpÛsobují chování pﬁirozeného materiálu koryta. Hlavními nev˘hodami jsou nepﬁirozen˘, pravoúhl˘ tvar jednotliv˘ch prvkÛ a otázka, co se v korytû stane s drátûn˘m materiálem po poru‰ení jeho soudrÏnosti. Napﬁíklad drátokamenné pﬁehráÏky na nûkter˘ch tocích, rozvalené velkou vodou
v roce 1997, pÛsobily nepﬁíjemn˘m dojmem stavebních sutin. Z tûchto dÛvodÛ je vhodné pﬁijímat také
tento konstrukãní typ jako speciální záleÏitost. Napﬁíklad pro pﬁíãné stabilizaãní pásy vût‰ích balvanit˘ch skluzÛ, nevyãnívající nad dno koryta.
Stupnû kombinované s tÛnûmi nebo tzv. stabilizovan˘mi v˘moly
Objekty tohoto druhu mohou mít rÛznou podobu podle toho, zda je tÛÀ spí‰ zahloubená nebo spí‰
vzdouvaná, podle v˘‰ky stupnû a stabilizaãního prahu, podle materiálového provedení. Pokusy tyto
objekty typizovat nevedly k nejlep‰ím v˘sledkÛm. Vût‰inou mají malou revitalizaãní i technickou hodnotu, neodpovídající poﬁizovacím nákladÛm. Opevnûné tÛnû se strm˘mi svahy postrádají cennou pﬁíbﬁeÏní zónu, nároãnost jejich provedení není pﬁimûﬁená krátké Ïivotnosti. PrÛtoãná tÛÀ se ãasto zaná‰í
bûhem nûkolika let. Jako nejproblematiãtûj‰í objekt se v tûchto ohledech jeví tzv. stabilizovan˘
v˘mol, opevnûn˘ kulatinou, kter˘ vypadá jako vydﬁeven˘ zákop. Z hlediska funkãnosti, pomûru
nákladnosti, trvanlivosti a revitalizaãních efektÛ se jako relativnû vhodné jeví tÛnû s mírnû svaÏit˘mi
zemními bﬁehy, které jsou pﬁirozenû stabilní. Opevnûní se omezuje pouze na zaji‰tûní stability vzdouvacího prahu.

2.8 Opravy regulaãních úprav nejsou revitalizacemi

Zásahy do upraven˘ch koryt, jaké byly
v minulosti nevhodnû vydávány za revitalizace.
V první fázi se odstraní vegetace a usazeniny, kter˘mi se pﬁíroda snaÏila regulaci
samovolnû revitalizovat.
Ve druhé fázi se instalují rozãleÀující pﬁíãné
prvky, jejichÏ skuteãná revitalizaãní hodnota
je mizivá. Celkov˘ revitalizaãní efekt zásahu
je spí‰e záporn˘. Dne‰ní revitalizaãní praxe
jiÏ zásahy tohoto druhu nepodporuje.
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Na‰e revitalizace ve sv˘ch poãátcích, z nedostatku znalostí a pﬁedstav o správn˘ch pﬁístupech a metodách, ãinily aÏ velmi nev˘hodné kompromisy s konzervatismem nûkter˘ch pracovníkÛ správ vodních
tokÛ. Zpravidla se jednalo o akce, jejichÏ podstatou byly údrÏba a opravy upraven˘ch koryt, zachovávající trasu, pﬁíãn˘ prÛﬁez i nevhodné opevnûní. Aby bylo moÏné nárokovat prostﬁedky programu revitalizací, byly do tûchto koryt vkládány rÛzné drobné objekty, rozãleÀující podéln˘ profil. Akce tohoto
druhu zpravidla zaãínala odstranûním usazenin a náletové vegetace. Po‰kozené opevnûní koryta bylo
opraveno - v lep‰ím pﬁípadû mohlo b˘t lokálnû rozpadlé tvárnicové opevnûní nahrazeno kamennou rovnaninou. Do tohoto koryta byly vsazeny rÛzné typy stupÀÛ, stupÀÛ s tÛnûmi, stabilizovan˘ch v˘molÛ.
Nakonec byly provedeny v˘sadby bﬁehové zelenû, zpravidla v‰ak pouze liniovû a po jedné stranû
koryta.
Revitalizaãní efekt takov˘ch opatﬁení b˘vá spí‰e záporn˘. Odstranûním usazenin a náletÛ jsou zmaﬁeny
v˘sledky dlouhodobé pﬁirozené obnovy. Vkládané objekty b˘vají nákladné a ãasto protékají, jejich revitalizaãní efekty jsou obecnû velmi skromné. Celkovû opatﬁení tohoto druhu postrádají ty nejdÛleÏitûj‰í
efekty, které oãekáváme u revitalizací - obnovení pﬁirozen˘ch tvarÛ a v˘voje trasy, ãlenitého podélného
a pﬁíãného profilu. Pﬁitom jde o zásahy dosti nákladné, jejichÏ rozpoãty v ﬁadû konkrétních pﬁípadÛ
i v˘znamnû pﬁesahovaly náklady porovnateln˘ch skuteãn˘ch revitalizací.
Prostﬁedky urãené na revitalizace by nemûly b˘t zneuÏívány na opatﬁení, která jsou pﬁeváÏnû
opravami regulaãních úprav.
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