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1. Koryta vodních toků a sucho 
 

 
Česká republika:  
86 tis. km drobných vodních toků, 
z toho 14 tis. km technicky upravených 
 
nejméně 16 % DVT je ekologicky a 

vodohospodářsky poškozeno vlivem úprav 
 
 
+ cca 11 tis. km odvodňovacích kanálů (HMZ),  
   které úředně nejsou vodními toky 
 



Technicky upravený drobný vodní tok (DVT) 



Technicky upravený významný vodní tok – dolní Výrovka 



Dolní Výrovka před kanalizací 

Q30d – Q1 



Schéma kanalizace dolní Výrovky 

min. Q2 



Rozsah omezení dynamické akumulace 
mělké podzemní vody v nivách…….?  
 
 
 
 
Vodohospodářský úkol: 
Změlčování nepřirozeně zahloubených 
koryt 



Dílčí aspekt:  
 
Poškození 
ekologického stavu 
technickou úpravou 



Schémata revitalizace drobných toků 



Revitalizace Stropnice pod Novými Hrady 
Akce Povodí Vltavy, s.p., podpořená v rámci operačního programu 
Životní prostředí, 2014 

výchozí stav - dosud nerevitalizovaný úsek 
(náhradní rekultivace za JETE) 



Revitalizace podle projektu, ke dni kolaudace, duben 2014 



Září 2014: Revitalizace vhodně dotvořená povodní 



Jaro 2018 



Zlepšení podmínek v upraveném vodním toku za 
sucha: 
 
Opatřením 1. volby není stavění nádrží pro 
nadlepšovací vypouštění nebo převádění vody z jiných 
povodí, 
nýbrž zpřírodnění koryta  revitalizace, renaturace 
 
 
 
Pokud chybí ředící průtok pro odtoky z ČOV: 
 
Opatřením 1. volby je zkvalitnění čisticího procesu.  
 



2. 
Samovolné 
renaturace 
vodních toků 



Právní podmínky nejsou 
ujasněné, ale na nové zákony 
čekat netřeba. 
 
Podstatným okamžikem je 
zánik vodního díla a 
převedení úseku do 
kategorie přírodní vodní 
tok  
 
……ale faktická renaturace 
na tento moment nečeká 
 



Dilema správce vodních toků: 
 
Utlumování oprav a údržby existujících, administrativně 
nerušených  technických úprav koryt vodních toků 
 
§1 Povinnosti správce svěřeného majetku 
 
§2 Stejně jsou prostředky na udržování jenom části 
technických úprav  §1 lze v každém případě naplňovat 
jenom zčásti 
 
§3 Udržování a opravy nevhodných a nepotřebných 
technických úprav = udržování vodního toku v nedobrém 
ekologickém stavu  jde proti zjevným věcným zájmům 
 i proti požadavkům rámcové směrnice o vodní politice 
 
 



Situace 1 – jednoduchá: 
Vodní dílo neexistuje (nejsou k němu dohledatelné „vodoprávní 
papíry“, není v majetkové evidenci) 
 



Situace 2: 
Vodní dílo je natolik poškozené, že je vodoprávní úřad na návrh 
správce/majitele prohlásí za zaniklé (není potřebné vodoprávní 
řízení) 
Věci prospěje vstřícný postoj vodoprávního úřadu.  



Situace 3: 
Vodní dílo se ruší 
vodoprávním rozhodnutím, 
zbytky stavby se ponechávají 
na dožití, samovolnému 
rozpadu 
Možné komplikace ze strany 
účastníků řízení.  



Situace 4: 
V rámci vodoprávního řízení se vodní dílo ruší a povoluje se 
nová, revitalizační stavba 

Revitalizace Rokytky, Hloubětín, 2014 
Magistrát hl.m. Prahy 



Situace 5: Administrativně i realizačně úsporná dílčí revitalizace: 
Nahrazení nevhodného opevnění opevněním vhodnějším,  
např. kamenným záhozem.  
Šlo by provést v rámci oprav, bez vodoprávního řízení  ? 



3. Zlepšování morfologického stavu 
VT ve VH plánování 
 
 
Problémové aspekty situace: 
 
• Hydromorfologie je v přístupech plánování upozaděna (asi 

že je poměrně dobře uchopitelná a měřitelná a snadno by se poznalo, 
jak málo se ve skutečnosti udělalo….) 
 

• Hydromorfologie je nevhodně oddělena od PPO 
 

• V oblasti HMF plány povodí nepředestírají vizi žádoucího 
stavu sítě toků, ale pouze jednotlivé návrhy opatření 
 



Jak se s tím snažíme zacházet: 
 
• Plánovací kategorie „úsek vodního toku určený k 

samovolné renaturaci“ (v kategorii „B“ – bez časového 
vymezení) 
 

• Návrhy „úseků k renaturaci“ a „úseků k revitalizaci v 
kategorii B“ se snažíme pokrýt co nejvíc v síti vodních 
toků 
 
 

Návrhy v kategorii B správce toků nebolí, nenutí je plnit konkrétní 
termíny…….. 



Co od toho čekáme: 
 
• Vytvoření alespoň rámcového obrysu vize žádoucího 

stavu vodních toků 
 

• Zatím alespoň „politickou podporu“ správcům toků v 
omezování nepotřebné a nežádoucí údržby technických 
úprav koryt 
 



Aktivní podpora samovolné renaturace 



Obnova štěrkových struktur v korytě….. 
v malém……vhodná náplň občanského ekotělocviku….. 

Akce NABU Hamburg, foto F. Schichtling 



Foto Dr. Ludwig Tent, Tostedt 



Kdo má bagr, zmůže víc 
Akce rybářského spolku v Schüttorfu, Dolní Sasko; foto M. Reis-Müller 



Renaturace kanalizované dolní Vltavy přičiněním povodně 2002 



4. Revitalizace x údržba drobných 
vodních toků 
 
 
Podzim 2016: 
MZe vyhlašuje dotační program 129 290 „Podpora opatření 
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ 
 
Předmět podpory v části vodní toky: 
Rekonstrukce a oprava drobných vodních toků a souvisejících 
vodních děl za účelem stabilizace odtokových poměrů a zlepšení 
vodního managementu krajiny 
 

 



Kritéria a podmínky podpory: 
 
(1)Podmínkou pro přiznání podpory je: 
a) naplnění účelu programu, kterým se rozumí: 
 
 1. zvýšení kapacity koryt drobných vodních toků 
 
 2. zvýšení průtočnosti koryt drobných vodních 

toků 
 
 3. zvýšení stability dna, břehů a souvisejících 

objektů vodního toku 



„Řešení“ Srbečského potoka; 2017 



Obnovou melioračních kanálů v polích  
proti suchu a povodním 



5. Problematika tzv. neodkladného 
odstraňování povodňových škod  
 
Zákon 254/2001, Sb., o vodách; §83, písm. m): 
 
Správci vodních toků: 
 
m) odstraňují povodňové škody na korytech vodních 
toků, zejména zabezpečují kritická místa pro případ 
dalších povodně, obnovují průtočný profil koryta 
vodního toku; na tyto činnosti se nevztahují zvláštní 
právní předpisy; 34a) zahájení těchto činností oznámí 
správce vodního toku 10 pracovních dní předem 
příslušnému orgánu ochrany přírody.  





Ilustrační případ:  
Nesplavná Vltava u Hořína 12/2015  
- odstraňování škod z povodně 06/2013  







Špatně nastaveno : 
 
 chybí rozlišení škod a přijatelných změn 
 nedostatečná diferenciace škod podle významu a 
naléhavosti 
 závěry škodních komisí jsou činěny operativně ve 
stresových situacích, jsou však obtížně korigovatelné a 
závazně určují nepřiměřeně velký rozsah i časově odlehlých 
opatření 
 nepřiměřené suspendování předpisů o ochraně přírody i u 
škod odstraňovaných po delší době 
 ještě je to špatně napsáno („výčet“ 34a) 



 neadekvátní vymístění zájmů ochrany přírody a krajiny 
 
 z toho plynoucí zbytečné škody na přírodě a krajině 
 
 problematická účelnost a efektivnost některých prvků 
opatření 

„Mimořádný režim“ dle písm. m) § 83 je uplatňován na 
četná opatření, jejichž charakter a časový plán realizace 
to neopodstatňuje. 



Co je nutno změnit: 
 
I. Diferencovat škody a přijatelné změny 
 

II. Rozdělit škody na 
     1. neodkladné   suspendování „obtížných“ předpisů 
    realizace v režimu bez VŘ 
    provedení ve vymezeném čase (3 měs.?) 
 
 2. ostatní     následné seriozní vyhodnocení 
          příprava, realizace a omezení - jako každé jiné 
    opatření ve vodních tocích (!)  



6. Velmi stručně  
k břehovým  
a doprovodným 
porostům 
  
 
6.1 Přirozené porosty  
Nejdůležitější a nejcennější 
jsou dřeviny rostoucí přímo  
v březích  



Kořenový pletenec ničím nenahradíš! 



Tzv. „vodohospodářsky bezpečná výsadba“ nemá  
s přirozeným břehovým porostem funkčně mnoho společného 



Jak my, vodohospodáři, často sázíme 



6.2 Více než drahé výsadby, 
které stejně málokdo navrhne, 
provede a bude udržovat 
správně,  
je lepší podporovat samovolnou 
obnovu porostů 



Nesprávný odhad schopností provádějícího personálu 



Revitalizace potoka u Zdislavic 



Jak tedy tu přirozenou obnovu porostů podporovat: 
 
 podporovat přirozené ploché pasáže břehů a příbřeží 
 surové povrchy břehů a okolí (jíl, písek, štěrk,…) 

ponechat otevřené pro nálet a náplav semen a 
zakořenitelných úlomků dřeva ( olše semení přes 
zimu) 

 nehumusovat 
 neosévat trávním semenem 

 
 

Následně nutná kontrola šíření invazních rostlin.  



6.3 Když sázet, tak: 
 
 pro doplnění prvků, jejichž samovolná obnova by 

byla obtížná 
 s nekompromisním důrazem na kvalitu návrhu, 

provedení a následní údržby 
 využívat také lesnických metod výsadby (malé 

sazenice na husto)  
 

Využívat vegetativních metod zakládání vrbových 
porostů.  



7. Cyklostezky podél řek 

Labe u Brandýsa 



Hlavní problémové aspekty cyklostezek: 
 
• „Cyklodálnice“ jako překážka budoucí revitalizace 

morfologicky degradovaného říčního koryta 
 

• Cyklostezka na náspu jako omezení přirozených rozlivů 
do nivy 
 

• Odpovědnost za bezpečnost uživatelů  kácení nebo 
nepřiměřená údržba stromů 
 

• Ekologická bariéra mezi korytem a nivou 
 

• Jezdit po tom je nuda 



Děkuji za pozornost 

http://praha.ochranaprirody.cz/ 
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