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Základně můžeme identifikovat dva principy, kterými dochází ke zlepšení stavu:  

1. opatření aktivně prováděné člověkem – revitalizace stavebně technickými 
prostředky  

2. samovolný proces přírodních sil – renaturace (Šindlar a Sucharda 2011) (Just 2011).  
  

V mezinárodním vědeckých publikacích jsou obdobně rozlišovány passive/ active river 
restoration (Groll 2017). 



Revitalizace technickými prostředky (s dotvořením habitatů přirozenou renaturací)  

Převážná část cílového stavu je vytvořena stavebně-technickými prostředky a přírodní 
procesy jsou využity k dotvoření detailů, jako jsou korytové (případně jen dnové) útvary 
a podobně.  

Řízená renaturace 

Cílový stav je tvořen systematickým usměrněním přírodních procesů. Působící síly jsou 
usměrňovány tak, aby docházelo k vývoji ve vymezených prostorech a došlo k zabránění 
nežádoucích efektů. Řízena je také rychlost a intenzita procesů. K usměrnění jsou 
využity místní úpravy spočívající v realizaci technických a přírodě blízkých objektů.  

Renaturace 

Vodní tok je ponechán, aby se samovolně vyvíjel přírodními procesy bez lidského 
zásahu. Postupným vývojem dochází ke zlepšení zejména hydromorfologického stavu.  

Ekologická správa a údržba toku 

Přístup je možné použít v lokalitách, kde není vhodná rozsáhlá přeměna současného 
stavu a přitom dochází k postupné samovolné renaturaci bez extrémních, dynamických 
projevů. Stávající opevnění a objekty zajišťující stabilitu, protipovodňovou ochranu a 
podobě jsou citlivě obnovovány, zároveň je umožněn vznik přírodních útvarů, které 
nejsou v kolizi s bezpečností úpravy. 
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Usměrňovací objekty 
Pro zvýšení účinnosti renaturace je možné 
využít objekty, které urychlí nebo usměrní 
geomorfologický proces.  
Objekty mohou mít: 
- technický,  
- kombinovaný (biotechnický)   
- nebo přírodní charakter.  

 
Většinou jsou tvořeny prvkem, který 
interaguje s vodním proudem. Ten přetváří 
tak, aby usměrnil nebo posílil jeho erozně-
akumulační schopnost a tím i přetvoření 
koryta.  



Z vodohospodářské praxe známe tento princip jako „usměrňovací objekty“ (Macura 1966).  
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Ukázka návrhu a řešení usměrňovacího objektu projektu společnosti Mc Bain na Chenunda 
Creek, návrh a realizace 2006-2008 , USA, konstrukce je tvořena pasem z kamenného záhozu 
a vrbovými pruty, které tvoří hydraulickou překážku. 



Ukázka historického využití dřevní hmoty jako usměrňovacího objektu (Macura 1966) 



Systém a základní princip využití dobře ilustruje schéma z německé publikace Entwicklung 
naturnaher Bäche und Flüsse: Massnahmen zur Strukturverbesserung. Grundlagen und 
Beispiele aus der Praxis (Gebler 2005) 
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