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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem vodohospodářských úprav 

malých vodních toků v údolních nivách. První kapitola popisuje vodní toky, jejich vznik a 

vývoj. Dále se v kapitole nachází charakteristiky malého vodního toku a údolní nivy. 

V druhé kapitole je popsána historie úprav říční nivy, historický vývoj vodohospodářských 

úprav a rozepsány jsou jednotlivé používané technické úpravy. Třetí kapitola je zaměřená 

na negativní vlivy vodohospodářských úprav s částí věnující se způsobu ovlivnění retenční 

schopnosti krajiny antropogenními změnami. Tato poslední kapitola je zakončena 

možnostmi náprav těchto úprav pomocí renaturace a revitalizace.   

  

Klíčová slova: malý vodní tok, vodohospodářské úpravy, nížinný tok, údolní niva, úpravy 

říční nivy 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the historical development of water management of 

small watercourses in fluvial plains. The first chapter describes watercourses,their origin 

and development. Furthermore, in the chapter are the characteristics of a small 

watercourse and fluvial plain. The second chapter describes the history of fluvial plains 

modification, historical development of water management modifications and there are 

described particular technical modifications. The thirdchapter is focused on 

negative impacts of water management modifications with a section devoted to ways of 

influence of retention capacity of the landscape byanthropogenic changes. This 

last chapter is finished in the summary of correction possibilities of these 

modifications by use of renaturation and revitalization. 

 

Key words: small watercourse, water treatment, lowland flow, flood plain, editing 

floodplains 
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1 Úvod 

Voda. Voda byla na Zemi mnohem dříve, než sám člověk. Byla, je a vždy bude 

jedním ze základních faktorů potřebných pro existenci lidské populace a všeho živého. Již  

od nepaměti člověk osídloval říční nivu, která mu zajistila dostatek pitné vody, úrodnou 

půdu pro živobytí, ale také jej ohrožovala povodněmi. Její okolí začal postupně využívat 

k pastevectví a zemědělství, které se stalo jeho hlavní obživou. Postupně začal pomalu 

přetvářet okolní krajinu ke svým potřebám, první tyto zásahy se datují od 5. tis. př. n.l. 

Příznivé účinky vodních ploch člověk začal využívat, kdežto naopak jejich negativní vlivy 

se nažil potlačit popřípadě jim úplně zabránit. Mezi první zásahy patřila ochrana území 

proti záplavám kamennými hromadami. S rozvojem zemědělství začalo docházet k čím dál 

většímu záboru půdy, jejímu vysoušení či zavlažování a kácení lesů. Tento rozvoj 

doprovázela výstavba rybníků, náhonů a mlýnů. Pouze tyto úpravy však lidské populaci 

nestačily. Pro regulaci drobných vodních toků položil základ meliorační zákon v roce 

1884. Následovala plošná úprava vodních toků, úprava nevhodných koryt, jejich 

usměrňování, přemisťování či zatrubnění.  

Následky těchto zásahů do vodních toků a okolních ploch nás pronásledují  

do dnešní doby. Ne všechny provedené zásahy a regulace byly totiž vhodné. Po provedení 

jednotlivých úprav začalo docházet k odvodnění krajiny, zhoršení následků povodní, 

mizení bioty aj. Člověk si tyto následky ve své krajině začal uvědomovat. V současné době 

je jeho předmětem náprava těchto dříve provedených úprav revitalizací vodních toků, díky 

kterým se snaží upravené vodní toky přiblížit k přírodně blízkému stavu. 

Cílem mé bakalářské práce je shrnout v rešerši historický vývoj 

vodohospodářských úprav malých vodních toků v údolních nivách. První část této práce 

bude popisovat charakteristiku vodních toků se zaměřením na malé vodní toky, především 

v údolních nivách. Ve střední části mé práce se zaměřím na historický vývoj 

vodohospodářských úprav malých vodních toků, a to zejména v České republice,  

na které navážu jejich popisem. Poslední část bude zahrnovat zhodnocení vlivu dříve 

provedených úprav s dnešní možností řešení.   
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2 Vodní tok 

Voda v povrchové či podzemní formě, vyskytující se v přírodě, je v neustálém 

oběhu. Působí na ni sluneční teplo, které má za příčinu její přechod výparem ze všech 

jejich zdrojů, ať už je to mořská hladina, hladina jezer, půda i vegetace, do ovzduší. 

V ovzduší, po ochlazení přechází tato vodní pára do oblak, ze kterých poté padá zpět  

na zemský povrch ve formě deště nebo sněhových srážek. Část takto spadené vody se 

vypaří nebo vsákne do půdy, část se infiltruje v podobě hypotermického (podpovrchového) 

odtoku a zbytek po půdním povrchu odtéká, čímž vytvoří povrchový odtok srážkové vody 

(Jůva et al., 1984).  Povrchového odtoku se účastní zhruba 40 000 km
3 

vody, čas oběhu 

vody trvá v průměru 12 dní (Ruda, 2013). 

Množství srážek spadlé na území povodí lze zjisti z bilanční rovnice oběhu vody 

v přírodě, a to:  

Hz = Ho + HE ± R [m
3
] nebo [mm] 

Kde:  

 Hz – výška srážek spadlé na povodí 

Ho – množství vody odteklé z povodí závěrným profilem 

HE – množství vody odpařené z živého i neživého povrchu povodí, 

evapotranspirace 

R – změna zásob vody v povodí 

(Ruda, 2013) 

Na Zemi se vyskytuje zhruba 1 400 miliónů kubických kilometrů vody. 96 % tvoří 

slaná voda. Sladká voda zabírá asi 3 % z celkového množství zásob vody na Zemi. 

Sladkovodní jezera a bažiny zabírají pouze 0,29 % z pozemských sladkovodních zásob  

a jen 0,006 % světových zásob sladké vody se nachází v řekách. V řekách a jezerech se 

nachází pouze zlomek procenta z celkového objemu vody na Zemi, a to 93 000 

krychlových kilometrů. Z celkových zásob sladkovodní vody se 68 % nachází v ledovcích 

a dalších 30 % pak v zemi. Rozdělení světové zásoby vody na Zemi viz Tabulka 1. 

(water.usgs.gov)  
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Tabulka 1: Odhad a rozdělení světové zásoby vody (zdroj:water.usgs.gov) 

 

Hydrografickou síť v České republice tvoří zhruba 76 000 km vodních toků,  

ke kterým lze přičíst dalších 15 000 km toků umělých. Vodní toky jsou v České republice 

rozděleny do dvou kategorií. První kategorii tvoří významné vodní toky a druhou drobné 

vodní toky viz Tabulka 2. V České republice máme proměnlivou hustotu hydrografické 

sítě. Průměrná hustota vodních toků je v naší republice kolem 0,96 km*km
2
, a to bez 

započítání umělých kanálů. Hustota toků s povodím větší než 5 km
2
 činí 0,47 km*km

2
 

.Objem ročního odtoku vody z našeho území kolísá od 8 do 19 miliard m
3
 (Blažek et al., 

2006). 

 

Tabulka 2: Rozdělení délek vodních toků (zdroj: Blažek, 2006) 

Vodohospodářsky významné 17 tis. km 
Toky s plochou povodí  

nad 5 km
2 37 tis. km 

Drobné toky 59 tis. km 
Toky s plochou povodí  

pod 5 km
2
 

39 tis. km 

Celkem 76 tis. km  Celkem  76 tis. km 



Jarmila Postránecká: Historický vývoj vodohospodářských úprav malých vodních 

toků v údolních nivách 

2014                                                                                                                          4 

 

 

Velkou část říční sítě postihly antropogenní změny. Tyto změny se v České 

republice týkají zhruba 28,4 % vodních toků, tj. 21,6 tis. km z celkových 76 tis. km 

vodních toků. 40 % těchto úprav se týkalo drobných vodních toků v zemědělské krajině. 

Pouhých 10 % úprav bylo provedeno na horských úsecích a zbylé úpravy proběhly  

na vodohospodářsky významných tocích, které byly upraveny na 1/3 jejich celkové délky 

(Blažek et al., 2006). 

2.1 Vývoj a vznik vodního toku a říční sítě 

Místo trvalého výronu podzemní vody i místo vytékání vody z ledovců  

je pramenem vznikající řeky. Pramenné úseky se mohou také označit jako zdrojnice. 

Horotvornými procesy a erozní činností vzniká členitý zemský povrch. Povrchový odtok  

se tedy sdružuje v hlavních podélných a podružných šikmých sníženinách členitého terénu. 

(Hubačíková, Oppeltová 2008). Takto sdružený odtok vytváří rýhy, brázdy, stružky, 

bystřiny a potoky. Tyto tekoucí vodní útvary se spojují v říčky, řeky i veletoky, které mají 

své vyústění do moře. Jak již bylo zmíněno, vývoj i vznik vodního toku je výsledkem 

dlouhodobého historického procesu. Erozní činnost tekoucí vody, tektonické procesy  

i další činitelé přetvořili náhodně členitý reliéf do jednotlivých povodí. Odtoky z těchto 

povodí nadále vytvořily říční síť (Jůva et al., 1984). Změny vlastností koryta vodního toku 

v jeho jednotlivých zónách můžeme vidět na Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Změny vlastností koryta v jednotlivých úsecích (zdroj: Králová, 2001) 

Pramen 

Jak již bylo zmíněno výše, pramenem, neboli zdrojnicí nazýváme místo, odkud 

podzemní voda trvale vyvěrá na povrch nebo odkud vytéká voda z ledovců a nadále začíná 

tvořit povrchový odtok (Hubačíková, Oppeltová, 2008). 

Horní úsek 

Horní úsek toku (Obrázek 2) se vyznačuje velkým sklonem dna toku i terénu (více 

než 2 %), což podporuje vysoké rychlosti proudění. Údolí je v této části ve tvaru písmene 

V. Díky velkým sklonům a rychlosti proudu dochází k převládání dnové eroze nad boční, 

přičemž se tok zahlubuje, dále k transportu a k obrušování erodovaných splavenin. Také 

zde vznikají výmoly. Transport sedimentů je téměř nepřetržitý, dochází i k transportu 
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kamenů a valounů o váze několik kilogramů. Příčný profil toku je nepříliš vyvinutý  

a podléhá neustálým změnám (Kravka, 2009). 

 

Obrázek 2: Horní úsek toku (zdroj:Králová, 2001) 

Střední úsek 

Podélný sklon vodního toku i rychlost proudění se v jeho středním úseku, který  

je zobrazen na Obrázek 3, pozvolna snižuje. Díky snížení rychlosti částečně ustává dnová 

eroze, zahlubování a naopak začíná usazování hrubozrnných splavenin. Snížením rychlosti 

se začne projevovat boční eroze, v jejímž důsledku nastává rozšiřování koryta. Průtočný 

profil je vyvinutý. V tomto úseku probíhá eroze i akumulace. Pozvolné vlnění toku dává  

za vznik štěrkovým lavicím, které jsou při větších průtocích znovu rozplavovány,  

a materiál je unášen dále po proudu. Na tomto úseku dochází k unášení jemnozrnných  

i jemnozrnnějších částic, plavenin (Kravka, 2009). 

 

Obrázek 3: Střední tok (zdroj: Králová, 2001) 
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Dolní úsek 

Rychlost proudění dolního úseku toku (Obrázek 4) neustále klesá. Začíná  

zde převládat akumulace (ukládání) sedimentů a plavenin nad erozí, ke které takřka 

nedochází. Vodní tok vytváří zákruty a následné meandry (zákruty s velkým středovým 

úhlem). Při velkých průtocích dochází k přesunu materiálu a formování koryta ve vlastních 

naplaveninách. Při protržení meandru dochází k náhlé změně trasy koryta a k vzniku 

slepých ramen (Kravka, 2009). 

 

Obrázek 4: Dolní tok (zdroj: Králová, 2001) 

Říční síť 

Hydrografická neboli říční síť je dynamickým prvkem, který má svůj podíl  

na vytváření vodního režimu krajiny. Tuto síť určují geomorfologické a orografické 

charakteristiky daného území spolu s nevýhodnými odtokovými poměry centrální části 

evropské pevniny. K rychlejšímu odtoku vody z území přispívá jak výškové členění,  

tak sklonové poměry jednotlivých tras toků. Česká republika má značnou hustotu 

hydrografické sítě díky svému členitému povrchu. Tvoří ji přes 75 000 km vodních toků  

a cca 15 000 km uměle vytvořených náhonů, kanálů i příkopů viz výše (Havel, 2003). 

Povodí 

Za povodí považujeme: „území, z něhož odtéká voda z atmosférických srážek nebo 

akumulovaná v ledovcích a ve stálé sněhové pokrývce povrchovou i podzemní cestou  

do jediného závěrového profilu“ (Hrdinka, 2014). Jedná se o základní hydrologickou 

oblast. V této oblasti se sleduje odtokový proces a zjišťují se jednotlivé prvky hydrologické 

bilanční rovnice. Povodí dělíme na orografické, hydrogeologické. Orografické povodí je 
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vymezeno rozvodnicí. Rozvodnice je čára, která probíhá skrz nejvyšší body ležící 

v blízkosti daného vodního toku. Hydrogeologické povodí se svrchní částí shoduje 

s orografickým, avšak díky složitější geologické stavbě může docházet k odtoku podzemní 

vody do vedlejšího povodí (Hrdinka, 2014). 

2.2 Třídění a typologie vodních toků 

Základní klasifikace geomorfologických typů vodních toků je dle Leopolda  

a Wolmana z roku 1957. Podle této teorie se rozlišují vodní toky přímé, divočící, 

meandrující a anastomózní viz Příloha č. 1 (Hubačíková, Oppeltová, 2008). 

Každý vodní tok má jinou povahu, proto se toky nadále mohou rozdělovat dle 

několika dalších hledisek. A to podle jejich charakteristických znaků a vzniku.   

Způsob vzniku nám dělí toky na přirozené, umělé (tzv. kanály). Přirozené toky jsou 

takové, u kterých bylo koryto vytvořené přirozenou činností vody, člověk nijak do tohoto 

vývinu nezasáhnul (bystřiny, potoky, řeky). Umělé toky vytvořil člověk pro vlastní 

využívání. Mezi umělé toky patří například plavební kanály, zásobovací kanály, meliorační 

aj. (Hubačíková, Oppeltová, 2008).  

Charakteristickými vlastnostmi, podle kterých se také obecně třídí toky, jsou tvar  

a velikost povodí, délka toků, průtokové poměry a podélný sklon toků. Tyto vlastnosti nám 

rozdělují vodní toky na bystřiny, horské potoky, potoky, říčky, řeky a veletoky  

(Jůva et al., 1984). 

Bystřiny 

Bystřiny mohou být jak krátké horské toky, tak části dlouhých toků ležící 

v nejvyšší oblasti. Tyto toky mají malé povodí (do 50 km
2
) a své charakteristické 

vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti řadíme nepravidelný směr toku, nepravidelný a velký 

podélný sklon (až nad 2 %), nepravidelný příčný profil i dno toku. Příčný profil i dno tvoří 

velké balvany a hluboko zaříznutá koryta do skal. Pro různorodou pevnost hornin vznikají, 

díky nerovnoměrnému hloubkovému zařezávání toku, přepady, prahy, peřeje a slapy 

(Macura, 1966).  
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Při prudkých deštích vznikají rychlé a prudké přívaly vody s náhlým vzrůstem 

hladiny, při kterých dochází k erozní činnosti a odnášení zvětralých hmot. Tyto unášené 

části se poté ukládají, vlivem ztráty unášecí schopnosti, v nížeji položených místech toku. 

Prudké deště střídají období sucha, při němž dochází k snížení průtoku nebo k úplnému 

vyschnutí koryta (Macura, 1966). Jedná se tedy o periodické toky.  

Každá bystřina je rozdělena do několika oblastí. První oblastí je sběrná oblast 

neboli pásmo odnášení, splachování a eroze. Druhou oblast tvoří pásmo transportu. V této 

oblasti dochází k transportu a přenosu erodovaných hmot. Třetí oblast se stává 

z nánosového kužele (dejekční kužel), dochází zde k ukládání přemisťovaných hmot. 

Činnost bystřin je velmi nebezpečná. Má vliv na vytváření vlastního koryta i na další toky, 

do kterých se vlévá nebo jsou jejím pokračováním, tak i na přilehlé pozemky (Macura, 

1966). 

Horské potoky 

Horské potoky jsou toky horských oblastí. Tvoří přechod mezi bystřinami a potoky 

s mírnějším sklonem dna. Jejich vlastnosti jsou: výrazná transportní činnost splavenin 

z horních, bystřinných toků, značný podélný sklon (do 2 %) a malá tvorba nových 

splavenin. Koryto těchto toků je vyvinutější a v širším údolí tvoří již zákruty (Jůva et al., 

1984).  

Bystřinné proudění přechází do plynulého říčního proudění tzv. vodním skokem. 

To znamená, že se sníží průtočná rychlost vody náhle. Sklonité svahy a ostré ohraničení 

povodí je znakem horských potoků. Vznikají zde rozsáhlé povodně při náhlém tání sněhu 

či přívalovém dešti, i průtoky jsou rozkolísané (Jůva et al., 1984). 

Potoky 

Potoky mohou být toky pahorkatin, nížin a podhorských částí s proměnlivým, 

ale již vyvinutým údolím i vyrovnanějším podélným sklonem, avšak mají stále větší 

proměnlivost, než řeky. Patří mezi toky s malým povodím. Pokud protékají členitým 

územím, je jejich podélný sklon větší (až 1 %), tím pádem dochází k většímu transportu 

hrubších splavenin (písku, drobného štěrku), vymílání a prohlubování koryta. V nížinných 

oblastech tvoří meandry díky malému sklonu toku (0,05 až 0,2 %). Tyto meandry  

se zanášejí splaveninami z vyšších pásem toku. Při větším průtoku dochází k rozlivu vody 



Jarmila Postránecká: Historický vývoj vodohospodářských úprav malých vodních 

toků v údolních nivách 

2014                                                                                                                          10 

 

mimo koryto, povodním. Na našem území je celková délka potoků značná  

(Jůva et al., 1984). 

Říčky 

Říčky jsou přechodem mezi potoky a řekami. Rozhodující faktory, které určují,  

zda se jedná o potok nebo řeku, jsou velikost povodí, meteorologické, orografické  

a hydrologické poměry, průtokový i splaveninový režim toku. Říčky mají středně velké 

povodí kolem 100 km
2
. Toto povodí má již vlastní hydrografickou síť. Nachází-li se říčka 

na menším povodí, má stejnou povahu, jako potok. Na větším povodí mají říčky charakter 

spíše řek (Hubačíková, Oppeltová, 2008). 

Řeky 

Řeky patří mezi nížinné vodní toky mající větší až velká povodí (nad 150 km
2  

až 2000 km
2
). Jejich povodí se člení na dílčí povodí bočních přítoků. Podélný profil řek  

je vyvinutý s vyrovnaným a menším sklonem dna (0,01 až 0,2 %). Příčný profil řek je více 

či méně stabilizován, avšak při větších průtocích může dojít ke změně trasy koryta nebo 

k nátržím břehů (Jůva et al., 1984).  

Údolí, kterým tok protéká, je široké, zaplavované při větších průtocích. Dno 

pokrývají říční naplaveniny, v nichž tok vytváří mnoho zákrutů. Vodou unášené 

splaveniny jsou jemnějších frakcí, hrubší frakce se vyskytují pouze za zvýšených průtoků. 

Při nízkých vodních stavech tyto splaveniny zanášejí řečiště. Velké vody v tomto povodí 

vznikají déletrvajícími regionálními dešti a rychlým táním sněhu, vyvolávající rozsáhlé 

povodně. Řeky napájené z dešťového odtoku a tajícího sněhu jsou charakterizovány 

velkým rozkolísáním průtoků. Největší průtoky jsou tedy na jaře, kdy taje sníh, nejmenší 

pak v letních měsících (Jůva et al., 1984). 

Veletoky 

Mezi veletoky řadíme mohutné, dlouhé řeky, ústící do moří nebo velkých jezer. 

Zásobuje je voda z velkých povodí. Veletoky mají velké průtoky. Obecně není pevně 

stanovena jejich délka nebo velikost povodí. Hlavními řekami naší říční sítě jsou Labe  

a Odra, ty řadíme do skupiny veletoků (Hubačíková, Oppeltová, 2008). 
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2.3 Malý vodní tok 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) se vodní tok na našem území dělí na významný vodní tok a drobný vodní tok. Mezi 

malé vodní toky (drobné vodní toky) řadíme takové, které mají malá povodí, viz níže. Patří 

zde bystřiny, horské potoky, potoky i některé říčky. Stručný popis těchto toků je uveden 

v kapitole 2.2.  

Drobné vodní toky v nížinných oblastech mají velmi malý sklon dna, díky čemuž 

se v korytě ukládají jemné splaveniny. Usazování jemných splavenin převládá  

nad výmolovou činností. Břehy i dno toku jsou tvořeny hlinitými a písčitými zeminami. 

Tok je směrově nevyrovnaný a často meandruje nebo tvoří zákruty. Nejnižší průtoky 

protékají korytem v průběhu vegetačního období, naopak největší průtoky jsou v jarním 

období, kdy vznikají i krátkodobé záplavy (Novák, 1986). 

V různých oblastech našeho státu se liší hydrologické i hydraulické charakteristiky 

vodních toků. Hranice mezi velkým a malým vodním tokem byla dříve dle hydrologické 

konference, konané v roce 1957 v Praze, stanovena na velikost povodí 50 km
2
 (Zuna, 

1977).  Nyní je velikost malého povodí podle Langhammera stanovena na velikost pod 100 

km
2 

(Langhammer et al., 2010). Mezi charakteristické znaky ovlivňující vlastnosti malých 

vodních toků řadíme: délku toku, povodí toku, podélný sklon toku, průtokový  

a splaveninový režim (Hubačíková, Oppeltová, 2008). 

2.3.1 Povodí malých vodních toků 

Povodí menší velikosti (viz výše) jsou povodí malých vodních toků. Jedná  

se o území, ze kterého odtéká srážková voda povrchovou či podpovrchovou cestou  

do jediného závěrového profilu. Celé povodí je ohraničeno rozvodnicí. Rozvodnice  

je pomyslná čára spojující nejvyšší body v povodí. Povodí malého toku má zaokrouhlený, 

protáhlý nebo prutovitý tvar. Povodí bystřin a horských potoků je pahorkaté až horské dle 

aktuálního výskytu toku. Rovinné či méně sklonité povodí náleží potokům a říčkám. Tato 

povodí jsou zejména zalesněná nebo zemědělsky obdělávaná. Planimetrováním v mapách 

se dříve zjišťovala plocha povodí. Vhodné měřítko map bylo např. 1 : 25 000, 1 : 50 000 

s výškovými vrstevnicemi (Hubačíková, Oppeltová, 2008). V dnešní době se provádí 

měření a zjišťování ploch povodí pomocí GIS.  
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Jak již bylo zmíněno zákon o vodách č. 254/2001 Sb. člení toky na významné 

vodní toky a drobné vodní toky, všechny toky jsou pak předmětem správy. Seznam 

významných vodních toků stanovuje Ministerstvo zemědělství, spolupracuje s vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí. Správci toků v působnosti MZe u nás jsou: státní podniky 

Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) a Lesy ČR, s.p. . Pouze 6 % toků  

je na našem území ve správě obcí, újezdních úřadech vojenských újezdů a správy 

národních parků, zbytek toků patří do správy výše vyjmenovaných institucí. Odborná 

správa vodních toků v roce 2011 a 2012 viz Tabulka 3 (Hubačíková, Oppeltová, 2008). Od 

roku 2012 byla činnost ZVHS ukončena a toky spadající pod její správu byly převedeny 

pod správu státních podniků Povodí a státního podniku Lesy ČR. 

 

Tabulka 3: Odborná správa vodních toků (Zdroj: ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY, 2013) 
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Tvary povodí malých toků 

Nejčastějším tvarem povodí malých vodních toků jsou zaokrouhlené, protáhlé  

a prutovité viz Obrázek 5 (Hubačíková, Oppeltová, 2008). Tvar povodí hodnotíme 

charakteristikou povodí α viz Tabulka 4:  

   
 

  
 

Kde: 

P – plocha povodí 

L – nejkratší vzdálenost od ústí k nejvzdálenějšímu bodu povodí 

 

Tabulka 4: Tvar povodí podle charakteristiky   (zdroj: Hubačíková,  Oppeltová, 2008) 

Povodí P < 50 km
2
 P > 50 km

2
 

Protáhlé < 0,24 < 0,18 

přechodný typ 0,24 – 0,26 0,18 – 0,2 

Vějířovité > 0,26 > 0,2 

 

 

 

Obrázek 5: Povodí malých vodních toků: a) zaokrouhlené, b) protáhlé, c) prutovité (zdroj: Hubačíková , 

Oppeltová, 2008) 

Odtok vody z povodí 

Objem vody odteklý z povodí vyjadřuje odtok. V hydrologii se kromě objemové 

míry (m
3
) často s výhodou vyjadřuje tzv. odtokovou výškou ho. Odtoková výška 

znázorňuje tloušťku vrstvy vody (v mm), která by daný objem vytvořila na ploše, která by 

odpovídala půdorysnému průmětu povodí. Další způsob vyjádření odtoku je specifický 

odtok q. Jedná se o objem vody v průměru odteklý z plošné jednotky povodí za jednotku 
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času (m
3
*s

-1
*km

-2
 nebo l*s

-1
*km

-2
). Specifický odtok je pomyslná veličina a vztahuje se 

k určitému povodí (Kemel, 1996). 

 

Odtoková výška:  

    
 

 
        [mm] 

Kde: O – odtok [m
3
]
 

         P – plocha povodí [km
2
] 

Specifický odtok: 

   
 

 
   [l*s

-1
*km

-2
] 

Kde: Q – průtok [m
3
*s

-1
]
 

         P – plocha povodí [km
2
] 

(Kemel, 1996) 

Plošně zaokrouhlená povodí (Obrázek 5 a), která jsou vázána na morfostrukturu 

pánví vytvářejí větší a rychlejší odtoky tím, že rychleji soustřeďují srážkovou vodu 

k jednomu profilu, díky tomu zde mohou vznikat rozsáhlé povodně. Oproti tomu stejně 

velká protáhlá a prutovitá povodí (Obrázek 5 b, c) vytvářejí tyto odtoky menší, pomalejší, 

vyrovnanější, což vede k menšímu výskytu výrazných povodní. Taktéž povodí s větší 

sklonitostí a délkou svahů způsobuje rychlé odtokové vlastnosti. V pahorkatinách  

a horských povodích tedy vznikají díky jejich větší sklonitosti nebezpečnější odtoky vody, 

než v méně sklonitých či rovinatých povodí (Hubačíková, Oppeltová, 2008).   

Půdní vlastnosti povodí, zejména druhové složení půdy, struktura a propustnost se 

výrazně podílí na tvorbě srážkového odtoku. Lehčí půdy (písčité, hlinitopísčité) a půdy 

s dobře vyvinutou drobovitou strukturou snižují povrchový odtok vsakováním části 

srážkové vody. Opačnou vlastnost mají půdy ulehlé, nepropustné, vyskytující se zejména 

na sklonitých plochách, stejně tak i trvale zamokřené půdy vodou. Téměř všechna srážková 

voda odtéká po povrchu na holých svazích a horských úbočí  

(Hubačíková, Oppeltová, 2008).  
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Povaha vegetačního krytu půdy úzce souvisí se srážkovým odtokem. Lesní půda 

s mocnou vrstvou hrabanky, bohatá na humus, která je pokryta dobře vyvinutým smíšeným 

porostem lesních dřevin, zlepšuje vsakování srážkové vody a zároveň zmenšuje povrchový 

odtok vody. Podobný účinek je prokázán i u luční půdy s hustým a vzrostlým trvalým 

travním porostem. Opakem těchto půd je orná půda. Nejvíce na svažitém terénu, či po 

sklizni, má mnohem menší záchytnou schopnost. Srážkoodtokový proces lze omezit  

a prospěšně upravit vhodným agrotechnickým opatřením při obdělávání orné půdy 

(Hubačíková, Oppeltová, 2008)  

2.3.2 Délka malých vodních toků 

Délka vodních toků udávající střednice koryta toku od pramene až po zaústění toku 

do toku vyššího řádu je malá. U bystřin a horských potoků, které vytváří poměrně 

přímočaré trasy ve směru největšího sklonu povodí je délka zpravidla krátká. Oproti tomu 

nížinné potoky říčky mají často mnoho zákrut a směrových změn, díky kterým jsou delší 

(Jůva et al., 1984).   

Odhadem lze změřit délku toku z mapy odměřením při měřítku mapy např.  

1 : 25 000. Přesnější způsob změření délky toku je přímé zaměření toku s vyznačením jeho 

délky v kilometrech. Ve státech s upraveným vodním hospodářstvím se evidují delší toky 

v tzv. kilometráži toků. Vývoj toku (index křivolakosti) je vyjadřován poměrem délky toku 

mezi dvěma profily k jejich přímé vzdálenosti. Jelikož trasy toků nejsou přímočaré,  

je tento poměr číselně větší, než 1. Tento poměr platí většinou u nížinných potoků a říček, 

protékajících v mírně sklonitém až rovinatém terénu. Dalším ukazatelem vývoje toku  

je střední šířka povodí. Obraz o poloze toku v povodí se upřesní určením šířky povodí  

na obou březích toku, to znamená určení, zda tok protéká středem povodí, blíží-li  

se k jednomu okraji povodí, popřípadě, jak moc se k okraji blíží (Jůva et al., 1984).  
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Střední šířku povodí lze vypočítat z velikosti plochy povodí a délky toku. Jde o 

podíl plochy v km
2
 a délky toku v km od rozvodnice k danému profilu:   

   
 

  
   [km] 

Kde:  P – plocha povodí [km
2
] 

           L – délka údolnice [km] (pokud tok sahá až k rozvodnici L1 = L) 

(Hubačíková, Oppeltová, 2008) 

2.3.3 Podélný sklon malých vodních toků 

Sklon těchto toků se vyjadřuje stejně jako u velkých toků. Jedná se o hodnoty 

absolutního spádu nebo poměrného (relativního) sklonu. Absolutní spád toku udává 

celkové převýšení toku na jeho délce, většinou od prameniště po ústí do toku vyššího řádu. 

Relativní sklon toku značí převýšení na délce 1 km, udává se v promilích. Ze sklonu 

vodního toku můžeme vyčíst jak velký je rozdíl hladin na dané délce toku. Průměrný sklon 

toku je využíván k stanovení spádu vodního toku po jeho celé délce. Jeho jednotkou jsou 

% nebo promile (Jůva et al., 1984).  

Vyjadřuje se: 

Pro celou délku vodního toku: 

It = 
        

 
   [%, ‰] 

Kde: Hp – nadmořská výška pramene [m] 

        Hú – nadmořská výška ústí [m] 

        L – délka vodního toku [m] 

(hydro.upol.cz). 
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Pro plošku povodí: 

I = 
            

  
 [%, ‰] 

Kde: Hmax – maximální nadmořská výška povodí [m] 

        Hmin – minimální nadmořská výška povodí [m] 

        P – plocha povodí [km
2
] 

(Ředinová et al, 2009). 

Sklon toku rozhoduje o rychlosti a unášecí síle vody. Zjišťuje se v jednotlivých 

úsecích toku nivelací. Přehled těchto sklonů v jednotlivých úsecích toku poskytuje podélný 

profil daného toku. Podélný profil vyznačuje svislý řez vedený nejhlubšími místy toku 

v jeho podélném směru. Platí, že relativní sklon toku klesá od prameniště po ústí 

(Hubačíková, Oppeltová, 2008).   

Malé toky však tyto charakteristické úseky nemusí vždy vytvářet. Bystřiny často 

zaúsťují přímo do údolních toků, popřípadě v méně sklonitém terénu se bystřinný úsek 

nevytváří a tok má od začátku charakter horského potoku, potoku aj. Ukončení vývoje toku 

můžeme pozorovat z podélného profilu, kdy se profil již nemění a zachovává rovnovážný 

stav (Hubačíková, Oppeltová, 2008). Vývojový stav podélného profilu je znázorněn 

křivkou na Obrázek 6 a Obrázek 1. 

 

Obrázek 6: Charakteristická křivka podélného profilu toku (zdroj: Hubačíková, 2008) 
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2.3.4 Průtokový režim malých vodních toků 

Průtokem se rozumí množství vody protékající daným průtočným průřezem  

za jednotku času [m
3
 * s

-1
]. Značí se Q (Kemel, 1996). 

Výpočet průtoku: 

       [m
3
*s

-1
] 

Kde: S – průtočná plocha [m
2
] 

        v – rychlost proudění [m*s
-1

] 

Průtokový režim malých vodních toků trpí velkou rozkolísaností průtoků. 

Rozkolísanost průtoků zapříčiňuje proměnlivost vodnosti toku.  Na každém toku se obecně 

rozlišuje průtok malý, střední a velký. Průtoky na malých vodních tocích jsou: Q90d < 0,6 

[m
3
*s

-1
] a Q330d < 0,2 [m

3
*s

-1
]. Velké průtoky se objevují při jarním tání sněhu  

a přívalových srážkách. Střední průtoky (trvalé, normální) jsou zaznamenávány po větší 

část roku (Hubačíková, Oppeltová, 2008). Malé průtoky se v nížinách vyskytují na podzim 

a koncem léta, v období sucha, kdy mohou klesat až na hodnoty průtoku ročního minima. 

Minimální roční průtok je nejnižší zaznamenaný průtok v daném roce (Nypl, Kuráž, 1992). 

M-denní průtok je průměrným denním průtokem, který je dosažený nebo překročený  

po M-dní ve zvoleném období, značí se QMd. N-letý průtok, jinak kulminační, je dosažen 

nebo překročen průměrně jednou za N-let, značí se QN.  

Pro navrhování úprav průtoků i melioračních, odvodňovacích, energetických,  

či závlahových účelů je nutno znát průtokové poměry daného toku. Průtoky se na tocích 

zjišťují ve výskytu, trvání a množství (Hubačíková, Oppeltová, 2008). Křivku 

charakteristického průtoku najdeme na Obrázek 1. 

2.3.5 Splaveninový režim malých vodních toků 

Splaveninový režim vyjadřuje výskyt, množství a pohyb pevných částic 

rozptýlených ve vodě (tzv. splavenin). Splaveninový režim je tedy významným ukazatelem 

činnosti a stavu toků. Splaveniny jsou různě velké částice hornin (od 500 mm do 0,002 

mm) unášené vodou, vznikající při erozní činnosti vody rozrušováním a vymíláním dna, 

smyvem půdy a horninových zvětralin z povodí a strháváním břehů. Největší množství  

a největší splaveniny se nachází u bystřinných toků. Jedná se o ostrohranné splaveniny, 
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které jsou obrušovány při válení a přemisťování po dně. V nížeji položených částech toku 

jsou unášeny stále menší splaveniny a dochází k jejich třídění a postupnému ukládání (Jůva 

et al., 1984).  

Ve všech úsecích toku tvoří splaveniny směs zrn různých velkostí a tvarů. Křivka 

zrnitosti charakterizuje tuto směs. Ukázka křivky zrnitosti pro klidný tok viz Obrázek 7. 

Množství splavenin je různé dle geologických, geomorfologických, půdních a jiných 

podmínek v korytě toku i jeho povodí. Specifický průtok splavenin vyjadřuje množství 

splavenin, které projde korytem toku v šířce jednoho metru za jednu sekundu [kg*s
-1

*m
-1

]. 

Zjišťuje se nepřímo pomocí empirických vzorců, nebo přímo zachycováním splavenin 

speciálními přístroji. Specifický průtok splavenin je důležitý při řešení úprav vodních toků, 

navrhování vodohospodářských staveb a zařízení (Jůva et al., 1984).  

 

Obrázek 7: Zrnitostní křivka půdního substrátu (zdroj:Šálek, 2009) 

 

Splaveniny a plaveniny 

Dle tvaru, velikosti, hmotnosti a způsobu pohybu ve vodním proudu rozlišujeme 

dvě jejich kategorie, posuvné a unášené. Posuvné splaveniny jsou posouvány a váleny 

vodou po dně koryta (od 7 mm do 500 mm), kdežto unášené (neboli plaveniny) jsou jemné 

částice (od 0,002 mm do 7 mm) rozrušených hornin rozptýlené a unášené vodou v celém 
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průtočném profilu toku. Zrnitostně blízké splaveniny jsou posouvány a plaveniny unášeny 

podle velikosti unášecí síly vodního proudu. Tabulka 5 uvádí rozdělení splavenin podle 

zrnitosti od nejhrubších po nejjemnější frakce (Jůva et al., 1984). 

Na nížinných částech toku převládají plaveniny, viz Tabulka 5 kategorie splavenin 

– unášené. Naopak splaveniny se zde ukládají, viz Obrázek 1. 

 

Tabulka 5: Rozdělení splavenin podle zrnitosti (zdroj: Jůva et al., 1984) 

Kategorie splavenin Druhy splavenin Průměr zrna v mm 

Posouvané 

Balvany 

Kameny 

Hrubý štěrk 

Střední štěrk 

Drobný štěrk 

500 

70 – 500 

30 – 70 

15 – 30 

7 – 15 

Unášené 

Hrubý písek 

Střední písek 

Jemný písek 

Hrubý prach (kal) 

Jemný prach 

Fyzikální jíl 

2 – 7 

0,1 – 2 

0,05 – 0,1 

0,01 – 0,05 

0,002 – 0,01 

0,002 

 

2.3.6 Základní význam a funkce malých vodních toků v krajině 

Malé vodní toky v lesní a zemědělské krajině nemohou být ztotožňovány 

s požadavky platícími obecně pro vodní toky. V porovnání s významnějšími vodními toky 

mají potlačen do určité míry důraz na jejich přímé hospodářské využití. Mimořádný 

význam však mají funkce hydrologické, vodohospodářské, ekologické a krajinotvorné 

(Havel, 2003).   

Malý vodní tok je úzce propojen se svým povodím. Na stavu vodního toku lze 

dokumentovat formu, rozsah a intenzitu všech jevů probíhajících v jeho povodí. Význam 

malých vodních toků je v jejich prostorovém rozložení a hustotě sítě. Významnost těchto 

toků tedy nespočívá v jejich velikosti a v objemu převáděné vody (Havel, 2003).    
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Vodohospodářský význam malých vodních toků 

Základní vodohospodářská funkce malého toku je odvod povrchové vody z území, 

patří sem i bezpečný odvod povodňových průtoků (Havel, 2003).  Je nutné, aby tyto 

odtoky byly odváděny toky neškodně a aby docházelo k vsakování vody do půdy. 

Vsakováním se srážkové odtoky zmenšují a zároveň se zmenší erozní účinky. Vsakovaná 

voda se akumuluje v podzemních zvodněných horizontech, odkud ji lze vodohospodářsky 

využívat a zásobuje podzemní vody (Jůva et al., 1984). 

V dřívější době byl vodní tok brán pouze jako recipient pro rychlý a bezpečný 

odtok vody z povodí. Úloha zadržení převáděné vody na dané krajině pro dotaci podzemní 

vody byla však potlačena (Havel, 2003).  

Krajinný význam malých vodních toků 

Malé vodní toky se uplatňovaly ve vývoji krajiny různým způsobem, převážně 

v hustotě, průtokových poměrech, vodnatosti aj. Byly tedy jejím důležitým prvkem (Jůva 

et al., 1984). Toky svou tvorbou mokřadů a tůní pozitivně ovlivňovaly retenci vody 

v krajině. Retencí se rozumí dočasné nebo trvalé zadržování vody v krajině.  

Tyto útvary pro zadržování vody vznikaly nejčastěji při vývoji nížinných toků. 

Především při jednorázové změně koryta toku, ke kterým docházelo při povodních nebo 

při pouhém jeho rozlití do okolní krajiny. Dále mohly vznikat při vyšších stavech vody, 

které vedly k její akumulaci v okolních depresích. Mokřadem se jednak rozumí vodní útvar 

přechodné povahy mezi vodním a terestrickým (suchozemským) ekosystémem s hladinou 

vody ležící u povrchu substrátu anebo jde o mělce zaplavené území (Blažek et al., 2006). 

Tůň představuje vodní nádrž umělého nebo přirozeného původu. Nacházejí se v nivách 

nížinných řek, které jsou na jaře zaplavovány, kde se vyskytují na slepých a mrtvých 

ramenech řek. Tůně jsou zásobovány buďto seshora při záplavách, anebo infiltrací řeky 

přes půdní horizonty. Trvalý typ má průměrnou maximální hloubku 2 m. V periodických 

tůních se voda zpravidla drží pouze do května a poté vysychají  (Švehláková et al., 200). 

Významnou krajinotvornou funkci měly malé vodní toky tvořící hustou a bohatě 

rozvětvenou síť, s vyrovnanými průtoky, správně vytvořenými koryty, s čistou vodou  

a povodím s vhodně rozmístěnou kulturou pro dobrý srážkový odtok (Jůva et al., 1984). 

Dnes tuto funkci toky tvoří pouze v CHKO. 

http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/
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Naopak nepříznivý až škodlivý vliv mají toky s erozně ohrožovaným povodím, 

nevhodně využívaným povodím,  špatnou a řídkou hydrografickou sítí, nevyvinutými 

koryty s rozkolísaným průtokem a se silně znečištěnou vodou ať už splaveninami, 

biologicky nebo závadnými látkami (Jůva et al., 1984). 

Ekologický význam malých vodních toků 

Z ekologického hlediska jsou tyto toky velmi důležitou složkou krajiny, poněvadž 

voda patří k základním zdrojům života. Husté, všestranně rozvětvené sítě těchto toků jsou 

nejhodnotnější. Takto rovnoměrně rozvětvená síť zásobuje vodou přilehlé plochy, svým 

průsakem z koryt přispívá k tvorbě podzemní vody a vyrovnávají průtoky řek, do nichž 

ústí. Protéká-li tokem čistá voda, jsou často tyto toky jedinečné lokality obývány typickými 

až vzácnými společenstvy fauny i flóry (Jůva et al., 1984). 

2.4 Údolní niva 

Údolní niva patří k nejmladším geomorfologickým a geologickým útvarům. Vývoj 

údolních niv probíhal v holocénu, dodnes může tento děj probíhat v neregulovaných 

úsecích řek. Dynamický vývoj říčních údolí se střídal s procesy eroze a akumulace (Šeffer, 

Stanová, 1999). Jedná se o akumulační rovinu podél toku, vyplňující ploché dno 

neckovitého, úvalovitého údolí říčními usazeninami (Smolová, Vítek, 2007). Demek 

(1988) definuje údolní nivu jako akumulační rovinu podél vodního toku. Tato rovina  

je tvořena nekonsolidovanými sedimenty transportovanými a usazenými vodním tokem 

zde protékajícím, a při povodních bývá zaplavována částečně nebo celá. Obrázek 8 

ukazuje údolní nivu s protékajícím vodním tokem.  
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Obrázek 8: Údolní niva s vodním tokem (zdroj: geologie.vsb.cz) 

Nivní ekosystém se skládá z uloženin naplavovaných při vyšších vodních stavech 

nebo přemístěných při tvorbě zákrutů a s výplní starých říčních ramen (Ložek, 2003). 

Vysedimentované částice vytvářejí půdní horizont na pleistocenním štěrkovém aluviálním 

podkladu. Mocnost tohoto horizontu je různá. Nový půdní horizont sleduje štěrkopískový 

podklad (aluvium) (Štěrba, 2008).  

V usazených sedimentech můžeme rozlišit několik druhů facií. Složitý nivní 

mikroreliéf může obsahovat korytovou facii, která se ukládá uvnitř zákrutů (meandrů) a je 

tvořena hrubšími sedimenty, povodňovou facii, jež je tvořena jemnými sedimenty 

vznikajícími při povodních, facii mrtvých ramen tvořenou jemnými sedimenty s vysokým 

obsahem humusu a facii břehových valů (Demek, 1988).  

Dále niva obsahuje agradační valy, ploché stupně v různých úrovních, odstavená 

koryta v různém stupni zazemnění. Na jejích jednotlivých částech vznikají různorodá 

stanoviště charakterizovaná příslušnou vegetací, faunou nivy malých vodních toků tvoří 

významné krajinné prvky obsahující původní květenu a zvířenu (Ložek, 2003). 

2.4.1 Morfologie údolní nivy 

Mezi jednotlivými částmi reliéfu povodí dochází prostřednictvím nivy  

ke komunikaci. Díky této „komunikaci“ může vodní tok reagovat na změny v povodí tím, 

že změní charakter fluviálních procesů. V závislosti na pozici dané části údolní nivy 

z hlediska spádové křivky vodního toku se mění charakter fluviálních procesů. Tyto 
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fluviální procesy lze rozdělit do dvou skupin: erozní fluviální procesy a akumulační 

fluviální procesy. U erozních fluviálních procesů převládá odnos materiálu, naopak  

u akumulačních fluviálních procesů převládá sedimentace (Křížek, 2007).  

Dle morfologie lze nivy rozdělit na konvexní a ploché. V konvexních údolních 

nivách je okolí vodního toku víš než oblast pod patou údolních svahů. Dochází zde tak 

k větší akumulaci dnových sedimentů (splavenin) než unášených plavenin. Tento typ se 

vyskytuje především u velkých vodních toků a veletoků, jedná se o úvalovitá údolí. Ploché 

údolní nivy mají rovné dno v příčném profilu, zejména na středním až větším toku. 

Konkávně prohnuté se vyskytují u malých vodních toků. Konkávní tvar dokazuje neustálou 

remodelaci prostoru obklopující malý vodní tok. Údolní niva se rozšiřuje s rostoucí 

vzdáleností od pramene a klesá i počet svahových procesů (Křížek, 2007). 

2.4.2 Vodní toky v údolní nivě 

Vodní toky tvoří ve své údolní nivě zvlněné nebo přímé úseky. Zvlněné úseky toku se 

nazývají zákruty (Křížek, 2007).  

 Zákruty mají dva břehy, jesep (vypuklý) a výsep (vydutý). Jesepový břeh  

je takový, kde dochází k sedimentaci erodovaného, transportovaného materiálu. Naopak 

výsepový břeh je ten, kde probíhá boční eroze břehu. Zákruty vodního toku můžeme vidět 

na Obrázek 8 (Křížek, 2007). 

V údolní nivě se mohou nacházet i vodní toky s více koryty, paralelními koryty,  

či divočící toky, které zde ukládají velké množství sedimentů. Nejdynamičtější část údolní 

nivy tvoří břehy vodních toků. Břehy ovlivňuje vegetace, která je svým kořenovým 

systémem zpevňuje. V případě vysokých vodních stavů tento kořenový systém může 

zasahovat do koryta, čímž může dojít k jeho zúžení a negativnímu ovlivnění průběhu 

povodně, nebo naopak zachytává materiál unášený vodou (Křížek, 2007). 

2.4.3 Říční niva 

Říční niva se nachází uvnitř údolní nivy, a to v blízkosti koryta vodního toku. Jedná 

se o tu část údolní nivy, která je vytvářena povodňovými sedimenty daného toku při 

povodních. Aktivní niva tvoří tu část, která je zaplavována a liší se pro jednotlivé n-leté 

průtoky (Hartvich, 2014). 
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3 Úpravy malých vodních toků 

V říční krajině existují dva přírodní objekty, řeka a říční niva. Dříve byly tato dva 

objekty studovány a využívány samostatně. Například zemědělci odlesnili říční nivu  

a vytvořili si z ní nové pole. V řece pak viděli hlavního nepřítele své úrody, přestože dříve 

ta samá řeka vytvořila jejich nivu (Štěrba, 2008).   

Jako každý organismu má i krajina své komunikační toky. Přírodní a zdravý říční 

ekosystém má vlastní přirozenou dynamiku spojenou s řadou důležitých společenstev. 

S negativními, antropogenními faktory (znečištění vod, zvýšená eroze půdy) se přirozené 

toky dokážou vyrovnat samy. K přirozené dynamice toku patří periodické zvýšení průtoků 

s následným rozlivem v říční nivě i častá změna morfologie koryta toku (arnika.org).  

3.1 Úpravy říční nivy 

Nivy potoků a řek řadíme k prvkům krajiny, které byly v posledním století 

postiženy. Nejvíce je postihly záměrné záhy i celá řada druhotných negativních vlivů 

vytvořenými soudobou civilizací. Díky povodním v posledních letech se říční nivy začaly 

považovat za rizikové plochy z hlediska lidských zájmů. Příčinou velké části povodňových 

škod je nepochopení přírodní podstaty niv. K předcházení těmto škodám pomůže znalost 

základních poznatků o vývoji a životě říčních niv (Ložek, 2003). 

Údolní niva není pouze produktem daného toku, jelikož obráží stav prostředí celého 

povodí. Niva každého vodního toku je díky různorodým přírodním podmínkám jiná 

(Ložek, 2003).  

3.1.1 Nepřímé ovlivnění 

Od pravěku docházelo k postupnému odlesňování krajiny, což vedlo k narušení 

stále většího povrchu půdy, ke kterému patřil vznik plošných a stržových erozí. Díky tomu 

se do niv dostávalo stále větší množství splavenin, které se usazovaly v podobě nivních 

hlín, ty dnes budují svrchní polohy niv větších toků. S tím je spojen proces retrográdního 

vývoje půd (Ložek, 2003).   

Retrográdní vývoj půd spočívá v rozrušení plně vyvinutých půd až na matečný 

substrát, ten je posléze zasažen odnosem a dostává se do niv, kde může změnit jejich půdní 
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poměry. Nivy obsahující větší nánosy nivních hlín se začaly využívat k pastvinám  

a koseným loukám (Ložek, 2003).  

3.1.2 Přímé ovlivnění 

Jak již bylo zmíněno výše, v pozdější době se člověk začal snažit o přímou úpravu 

niv a to zásahem do její dynamiky. Přímé ovlivňování má také své počátky již v pravěku. 

Větší rozmach těchto změn však začal až ve středověku. Začaly se budovat mlýny a hamry. 

K výstavě mlýnů bylo nutno vybudovat náhon, nádrže, čímž docházelo k úpravám nebo 

přemisťování koryta menšího toku. Okolní niva byla často odvodňována a využívána jako 

kosené louky, kdežto údolí bylo využito ke spásání, které podporovalo splachy do nivy. 

Tyto velké zásahy však neměly pouze negativní vliv. Pro různé vlhkomilné druhy otevřené 

krajiny se staly vhodným útočištěm vlhké a mokré louky, dokonce i náhony a nádrže 

poskytovaly stanoviště mnoha významným i ohroženým druhům (Ložek, 2003).    

Mnohem větším zásahem bylo v 16. – 17. století budování rybníků v údolních 

nivách. Vybudované rybníky změnily dynamiku celých toků, na kterých byly zakládány. 

V nižších polohách byla tímto způsobem pozměněna velká část niv větších toků. Zásahy  

ze starších dob však byly prováděny v souladu s přírodou. Negativní dopady těchto staveb 

se lidé snažili nahradit vybudováním nových stanovišť, což vedlo dokonce k vytvoření 

zvýšené biodiverzity (Ložek, 2003).    

Oproti tomu pozdější regulace 18.tého a 19.tého století vedly k většímu  

a hrubějšímu zásahu do přírody. Umělá opevnění, budování nových umělých koryt nebo 

napřimování toků vedlo k odvodnění niv a ochuzení jejího ekosystému. Výše uvedené 

změny však nemají tak velký dopad jako údolní přehrady (Ložek, 2003).   Příklad 

napřímeného toku je na Obrázek 9. 



Jarmila Postránecká: Historický vývoj vodohospodářských úprav malých vodních 

toků v údolních nivách 

2014                                                                                                                          27 

 

 

Obrázek 9: Napřímený Pekelský potok u Zdislavic (zdroj:koaliceproreky.cz ) 

Velké údolní přehrady byly budovány zejména po II. Světové válce. Přehrady 

menšího rozsahu či nádrže jezerního typu nemají katastrofální dopady na okolní nivu. 

Jezerní nádrže, pokud nezatopily hodnotný přírodní objekt, se totiž mohou stát 

významným náhradním stanovištěm mnoha druhů, popřípadě prvkem obohacujícím 

krajinu. Bohužel velké, dlouhé a hluboké přehradní nádrže vyskytující se v kaňonovitých 

údolích mají na svědomí likvidaci niv na velkých, dlouhých úsecích. Tento fakt se 

stupňuje, pokud se jedná o celé soustavy takových přehrad (Ložek, 2003).   

3.2 Historický přehled úprav vodních toků  

Říční krajina byla pro člověka důležitá již od nepaměti. Hospodářský život  

a úspěšná civilizace vznikala v blízkosti okolí velkých řek. Vodní toky lidem zajišťovaly 

vláhu pro zemědělství, cennou energii, dopravu, ochranu před nepřáteli a mnoho dalšího. 

Postupným osídlováním vyšších částí toků začalo docházet k ovlivňování malých povodí. 

Ovlivnění srážko – odtokového režimu probíhalo především ve výše položených oblastech 

malých povodí, a to především díky vykácení lesů a spásáním (Kravka, 2009). 

Díky hospodaření začal člověk využívat příznivé účinky toků, kdežto naopak jejich 

nepříznivým účinkům začal vzdorovat a následně toky upravovat. Dodnes se nacházejí 

stopy po dávných úpravách v Egyptě, Číně a dalších zemích. K nejstarším dochovaným 

úpravám patří výstavba hrází na ochranu území proti záplavám.  
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V dávných dobách se budovaly nejdříve hráze na pobřežích moří. Tyto ochranné 

hráze jsou přechodem mezi novodobými usměrňovacími stavbami a ochrannými hrázemi. 

Jednalo se o vysoké hromady kamení, které měly za úkol usměrnit proud vody a tím 

chránit přilehlé pozemky před zaplavením. Již v minulosti byly známy průpichy  

na usměrnění velmi rozvinutých a křivolakých toků, ve kterých docházelo ke špatnému 

odtoku vody, či k ucpání ledem v období zimy, a v důsledku toho docházelo za velkých 

vod k rozlehlým záplavám (Macura, 1966) 

Největší první ovlivnění krajiny však přineslo usedlé zemědělství. Při jeho vzniku 

došlo k zničení původní rostlinné formace a k likvidaci lesů. Od počátku civilizace se 

zemědělci zajímali o říční krajinu. Zprvu jejich vliv nebyl na začátku tak markantní, byli 

totiž povodněmi vytlačováni z říční krajiny na terasy (Štěrba, 2008).    

Nejvyšší tlak na říční krajinu z tohoto hlediska proběhl nejspíše až v průběhu 19.  

a 20. století po vytvoření technické protipovodňové ochrany přilehlých polí.  V té době 

došlo k velké přeměně lesů na pastviny, louky a pole. Rozloha lužních lesů se postupně 

zmenšovala (Štěrba, 2008).    

Lužní lesy nebyly decimovány pouze zemědělskou činností, začala je ohrožovat  

i těžba dřeva. Těžba dřeva měla za důsledek zmizení velkých lesních ploch kolem vodních 

toků. V Číně díky těmto činnostem zahynulo v letech 1853 a 1931 díky rozsáhlým 

povodním více, než sto tisíc obyvatel, převážně zemědělců (Štěrba, 2008).    

Na místech, kde byl dostatek jiné zemědělsky využitelné půdy, se dodnes nachází 

obrovská rozloha nedotknuté říční krajiny. Evropu zastihla největší vlna likvidace lužních 

lesů již ve středověku. Zmizení některých lužních evropských lesů má za následek 

průmyslová revoluce, ale také budování velkých, rozsáhlých vodních nádrží, díky kterým 

docházelo k zatápění velkých ploch lužních lesů (Štěrba, 2008).   

Přeměna lesních porostů v pastviny a louky nebyl až tak velký problém. Mnohem 

horší důsledek měla přeměna těchto prostor na pole s ornou půdou. Při této přeměně totiž 

docházelo k výstavbě ochranných hrází, regulacím toků a jiným opatřením (Štěrba, 2008).   

19. století se stalo „mezníkem“ největších úprav vodních toků. Díky rozmachu 

průmyslu, dopravy a růstu měst se začala rozvíjet říční i námořní přeprava. Vodní toky se 

proto začaly upravovat. Šlo o celkovou úpravu vodního toku, zejména jejich koryt. 



Jarmila Postránecká: Historický vývoj vodohospodářských úprav malých vodních 

toků v údolních nivách 

2014                                                                                                                          29 

 

V polovině 20. let se stala jediným možným způsobem pro splavnost toků, úprava vodních 

koryt (Macura, 1966) 

3.2.1 Historie úprav vodních toků v naší krajině 

Vodní toky ČR procházely antropogenními úpravami během posledních staletí. 

Zásahy do říční sítě začaly ovlivňovat i odtokový proces. Změny toků vyvolané dávnými 

úpravami mohou negativně ovlivnit rychlost postupu povodňové vlny, načasování souběhu 

více povodňových vln z rozdílných částí povodí (web.natur.cuni.cz). 

Rozvoj zemědělství 

Nejstarší lidské zásahy do koryt řek, potoků a jejich niv se na našem území 

zaznamenávají již od středověku, přesněji od 5. tisíciletí př. n. l. V této době se datují 

počátky zemědělství, obhospodařování půdy a přeměna původní přírodní krajiny. Údolní 

nivy byly nejdříve ovlivňovány především nepřímo (Křížek, 2007). Mezi první 

zaznamenané úpravy vodních toků se řadí mlynářské, hamernické a pilařské úpravy (Just 

et al., 2005). Díky budování mlýnů, hamrů a pil začalo docházet k opatřením vedoucím 

k potlačení přirozené dynamiky fluviálních procesů v rámci nivního systému.  

(Křížek, 2007)  

Výstavba rybníků 

V 16. a 17. století došlo na našem území k rozvoji rybníkářství (Macura, 1966)  

Rybník je uměle hrazená vodní nádrž s malou hloubkou do 3 m a s rozsáhlým 

příbřežním pásmem. Ve většině případů jde o zcela vypustitelnou nádrž s funkcí k chovu 

ryb, krajinotvornou a rekreační. Existují rybníky napájené spodní vodou, dešťovými 

srážkami, ale většina jich má přítok a odtok (Švehláková et al., 2006). Podle ČSN 75 2410 

je malá vodní nádrž ta, která má objem po hladinu ovladatelného prostoru do 2 mil. m
3
  

a největší hloubku do 9 m. Na Obrázek 10 lze vidět výstavbu rybníku Studený. 

http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/
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Obrázek 10: Výstavba rybníku Studený (zdroj: studenec.unas.cz) 

Rybníky vznikaly vesměs na potocích a říčkách menších velikostí. Nejdříve lidé 

pouze přehradili jejich tok malou hrází, která byla zpevněná kůly. Na tomto místě pak 

 po vzdutí hladiny vznikaly malé nádrže (Blažek et al., 2006). Následkem tohoto rozvoje 

došlo k výstavbě náhonů. Některé z těchto úprav se řadí mezi první větší úpravy na našem 

území. Náhony se využívaly k přivádění nebo k odpouštění vody z rybníků a rybničních 

soustav. Jejich další využití bylo k pohánění mlýnů, pil, k odvodu části povodňových vln  

či k zásobování vodou nebo odvodu vody z povodí do druhého povodí (Macura, 1966). 

Příklad náhonu na Obrázek 11. 

 

Obrázek 11: Svratecký náhon Brno (zdroj: ponavka.brno.cz) 
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Velikost těchto úprav se dotkla postupně všech našich údolí, málokteré nebylo 

zasaženo (Just et al., 2005). 

V době, kdy se kanalizační odpad odváděl přímo do nejbližšího vodního toku, 

docházelo k projevu eutrofizace především na malých vodních tocích a pod velkoměsty  

na velkých tocích. K eutrofizaci vod tedy docházelo ještě před začátkem intenzivního 

hnojení zemědělských půd (Ložek, 2003).  

Regulace malých vodních toků 

Meliorační zákon z roku 1884 položil základ pro regulaci drobných vodních toků. 

V souvislosti s pozemkovou reformou (1919 – 1935) došlo k rozsáhlým, plošným úpravám 

toků. Tyto úpravy doprovázely v zemědělské krajině úpravy malých vodních toků 

(web.natur.cuni.cz). Regulace toku Jesenka viz Příloha č. 2. 

Hlavním úkolem úprav v zemědělské krajině byla tvorba odvodňovací soustavy, 

k plošnému odvedení vody z polí a zkapacitňování koryt na Q5 a Q20, dalším úkolem 

pak získávání zemědělské půdy a zastavitelných ploch. Meliorační stavba v Prčicích viz 

Obrázek 12. Takto upravené vodní toky začaly postupně nahrazovat říčky a potoky v naší 

krajině (Just et al., 2005).  

 

Obrázek 12: Meliorační stavba Prčice (zdroj: sechtl-vosecek.ucw.cz) 
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Splavňování toků 

Následovaly podélné úpravy vodních toků, které byly potřebné k říční plavbě  

a plavení dřeva. Nejprve byly odstraňovány pouze nejhorší překážky v korytech, jako byly 

různě velké či ostré kameny. Toto odstraňování bylo oproti novodobým regulacím mírné, 

avšak docházelo k likvidaci největších prvků tvořících rozmanitost koryt (Just et al., 2005). 

Koryta potoků a řek se také upravovaly pro potřeby plavení dřeva. Plavení dřeva 

lze vidět na Obrázek 13. Docházelo k tzv. průpichům meandrů z důvodu snadnějšího 

postupu plavených vorů v nížinných tocích. Nejstarší zdokumentovaná takováto úprava  

je z období 1780 – 1836 v úseku Kvasice – Kroměříž (Štěrba, 2008).    

 

Obrázek 13: Plavení dříví Rajnochovice (zdroj: rajnochovice.cz) 

Na našem území docházelo k plavení i na malých tocích. Klády dřeva byly 

skládány na suché dno říčky pod klauzu (malá vodní nádrž vzniklá hrázováním 

bystřinných úseků toku). Následně se voda naráz vypustila z klauzy, vznikla tak umělá 

povodňová vlna, na níž dřevo plulo. Dodnes se plavení dřeva provádí na velkých tocích 

dobře splavných řek na Sibiři a v Kanadě (Štěrba, 2008). Klauza dochovaná do dnešní 

doby na Rosošence viz Obrázek 14. 
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Obrázek 14: Dochovaná klauza na Rosošence (zdroj: rajnochovice.cz) 

V 19. století s rozvojem obchodu a výroby vzrůstal zájem o tyto plavební úpravy. 

Rozvoj vodohospodářských úprav urychlila povodeň v roce 1890, která se stala důvodem 

pro úpravy toků k rychlému odvádění vody ze záplavových území (Just et al., 2005).  

Průmysl a stavebnictví  

Na konci 19. a začátku 20. století začalo docházet k znečišťování vod 

průmyslovými odpady. Příkladem mohou být novodobé povodňové náplavy plné 

plastikových nádob, pytlů, zbytků dosloužilých předmětů a polystyrénu (Ložek, 2003).  

Úpravy vodních toků byly realizovány také z důvodu rozšíření zastavitelných ploch 

a jejich následné protipovodňové ochraně. Mělké, členité přírodní koryta s malou 

kapacitou byla nahrazena koryty hlubokými s geometrickou pravidelností a velkou 

kapacitou. Takto upravená koryta se také technicky opevňovala (koaliceproreky.cz) 

Příklad napřímeného, zahloubeného a technicky opevněného potoku je na Obrázek 15. 
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Obrázek 15: Lišanský potok – napřímené, zahloubené koryta, břehy opevněné kamennou dlažbou (zdroj: 

praha.ochranaprirody.cz) 

Dodnes můžeme najít vodohospodářsky upravené vodní toky, které prováděli 

zajatci za první světové války s nezaměstnanými obyvateli v období 30. let 20. století (Just 

et al., 2005) 

Intenzifikace zemědělství 

Od 50. let 20. století se ve vývoji úprav vodních toků stalo dalším mezníkem 

období socialistické kolektivizace zemědělství. Během tohoto období došlo k zprůmyslnění 

zemědělství se snahou využít i méně vhodné pozemky k produkci plodin. Tyto potřeby 

poté vedly k rozsáhlým úpravám drobných vodních toků, zatrubnění, k odvodnění  

a melioraci zemědělských ploch (Langhammer, 2007). Příkladem zatrubnění drobného 

vodního toku je Bolatický potok. Díky intenzifikaci zemědělství s následnou velkou 

spotřebou hnojiv a rozšířením velkochovu dobytka začalo docházet k problému 

s eutrofizací vod. 

V této době začalo docházet i k postupnému záboru půdy pro výstavbu, 

zalesňování, důlní činnost aj. Podíl orné půdy na našem území tehdy klesl na 39,2 %, 

zemědělské půdy na 54,3 % (Blažek et al., 2006). 

Velkoplošné odvodňování ploch v 70. letech 20. století se setkávalo s dalšími 

problémy, a to především s velkou chemizací v zemědělství. Začaly nastávat problémy 
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s kvalitou a množstvím podpovrchových vod. Dalším kritickým bodem se stalo období 

sucha s následnou eutrofizací povrchových vod, především nádrží (Just et al., 2005). 

Zásahy přizpůsobené k rychlému odvodu vody z krajiny vedly k nadměrným 

změnám charakteru toků. Docházelo ke změně směrového vedení toku,  

jako je napřimování toku s likvidací odstavených ramen (dokonce v oblastech, kde by bylo 

možné částečné zachování meandrů), k ničení vegetace v břehové zóně a přednost dostaly 

tuhé stabilizace dna i břehů koryta. Začalo se využívat těžké techniky, betonáží  

a prefabrikátů. Toto rychlé povrchové odvedení vody soustavou toků však mělo za 

následek ohrožení lokalit, které se nacházely níže po směru toku. Nutnost zabránění 

ničivým následkům na dolních tocích vedlo k výstavbě přehradních nádrží, které natrvalo 

ovlivnily říční ekosystém a narušily krajinný ráz (Šlezingr, 2010).  

Protipovodňová ochrana 

Mezi poslední nešetrné úpravy vodních toků se zařadilo zajištění protipovodňové 

ochrany v intravilánu a stability koryta, které vedlo k prohlubování, opevnění a ničení 

doprovodné vegetace toku (Šlezingr, 2010). 

V současné době je v ČR míra upravenosti říční sítě vysoká viz kapitola 2. Drobné 

vodní toky v zemědělské krajině mají upravenost skoro 40 %. Dolní úseky toků v nížinách 

vykazují významnější úpravy, mezi které se řadí: zakrytí, zatrubnění, napřímení a vzdutí 

jednotlivých úseků (Blažek et al., 2006). 

3.3 Technické úpravy 

Účelem úprav malých vodních toků je odstranění různých závad a škod 

způsobených těmito toky, posléze i zlepšení stavu jejich koryt v poloze, v podélném  

i příčném profilu. Způsob těchto úprav se liší podle povahy toku, jeho přirozeného stavu, 

druhu závad a škod jím vyvolaným aj. Úpravám musí proto vždy předcházet průzkumná 

šetření, a to hydrologická, geologická, pedologická a další. Základní, prvotní podmínkou 

těchto úprav je, aby byly v souladu s ustanoveními o územním plánování a v souladu 

s oblastními plány povodí (Jůva et al., 1984).  

Na tocích s malou rozlohou povodí (od 1 do 2 km
2
) a občasným průtokem 

v zemědělské krajině lze uvažovat o jeho zatrubnění (převedení do krytého kanálu). 

Velkou pozornost vyžaduje navrhování nové trasy koryta malých nížinných toků s mnoha 
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ostrými zákruty. Dřívější názor byl, že tyto zákruty zhoršují jeho průtokový režim, a proto 

musely být odstraněny. Odstraňování těchto zákrut se provádělo a provádí tzv. průkopy,  

o kterých se více dozvíme v bodě 3.3.4 (Jůva et al., 1984). V současnosti panuje názor,  

že tyto zákruty zpomalují odtok, což má vliv na samočisticí procesy probíhající uvnitř 

toku.  

Úpravy podélného profilu toku mají za úkol určit hloubkové založení koryta toku, 

jeho podélný sklon a zajistit bezpečný odtok největšího navrhovaného průtoku. Hloubka 

koryta toku se upravuje tak, aby hladina setrvalého (30denního) průtoku upraveného koryta 

byla v úrovni hladiny podzemní vody. Při nedodržení této hloubky může docházet buď 

k zamokření okolní zemědělské půdy, nebo naopak k jejímu vysoušení. Podélný sklon 

koryta toku je třeba navrhovat pro zajištění trvalé stability koryta (rovnováhy mezi 

odolností zemin v korytě a unášecí silou vodního proudu). Příčný profil koryta toku  

je navrhován ve tvaru a velikosti takovém, aby zabezpečil neškodné odvedení největšího 

navrhovaného průtoku QN. QN je průtok pravděpodobně se vyskytující (periodicitně) 

jednou za N-let. Do částečné ochrany spadají dále uvedené oblasti (Jůva et al., 1984). 

Navrhovaný průtok dle TNV 75 2102 je uveden v Tabulka 6. 

 

Tabulka 6: Navrhované průtoky (zdroj: TVN 75 2102) 

Lokalita, kde protéká daný vodní tok Navrhovaný průtok 

Zastavěná území venkovských sídlišť,  

velké zemědělské objekty aj. 

méně než Q100 

obvykle Q50 

nejméně Q20 

Menší zemědělské objekty Q 10 – Q 20 

Obhospodařované polní tratě Q5 – Q10 

Louky a lesy Q2 – Q5 

 

Další důležitou složkou úprav malých vodních toků je jejich stavební úprava 

(podrobněji rozepsané v bodě 3.3). Cílem těchto úprav je opevnění koryta daného toku a 

výstavba doprovodných objektů. Účelem opevnění koryta malých toků je zachovat 

provedené úpravy v trvale nejlepším funkčním a provozním stavu, následně snížit potřeby 

na jeho údržbu (Jůva et al., 1984). 
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3.3.1 Opevnění dna koryta toku 

Po celé délce se dno koryta toku opevňuje pouze výjimečně. Prioritou úprav je, 

ponechat dno v přirozeném stavu. Souvislé opevnění dna koryta toku připadá v úvahu 

v městských tratích a při nutnosti provést průtok korytem s co nejmenšími ztrátami.  

Na těchto místech je pak časté hladké a pevné opevnění, které napomáhá k zvětšení 

rychlosti odtoku a k efektivnímu a rychlému odstraňování nánosů. Z ekonomických 

důvodů je výstavba opevnění na menších tocích stejná jak na březích, tak na dně koryta. 

Opevnění dna pak přebírá funkci patek opevnění břehů. Opevnění dna (Obrázek 16)  

se provádějí a navrhují dle stejných zásad, jako u opevnění břehů bod 3.3.2. Používají se 

stejné stavební metody, a to: pohozy, štětování, dlažba z lomového kamene, betonová 

dlažba, zához i stabilizační prahy (Raplík et al., 1989). 

 

Obrázek 16: Opevnění dna i břehů lomovým kamenem - typ rovnaniny (zdroj:Matoušková, 2008) 

Dlažba z lomového kamene, betonová dlažba: Toto opevnění se používá především 

v městských tratích, v úsecích u objektů pro stabilizaci dna, horských potocích, k dosažení 

minimální drsnosti koryta a při plnění funkce těsnění. Začátek i konec opevnění dlažbou 

musí být zajištěn přetvárným prvkem (záhozem) jak v podélném, tak v příčném směru. 

Povrch dlažby je relativně hladký, tudíž na něm vznikají změny rychlostí a dochází  

až k výskytu makroturbulentních jevů. Tyto jevy mají za následek lokální výmoly (Raplík 

et al., 1989).   
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Pohoz: Pohozy slouží, jako náhrada za přirozený materiál dna tam, kde by 

přirozený materiál neměl po úpravě toku požadovanou odolnost. Jedná se tedy o materiál 

s požadovanou odolností, zrnitostí aj. Pohozy se zhotovují buď z říčního materiálu nebo 

z lomového kamene či drceného kameniva. V místech usazování splavenin je využití 

pohozů nevhodné, při odtěžování těchto nánosů by docházelo i k částečnému odtěžení 

pohozu (Raplík et al., 1989).   

Zához: Používá se především u objektů, mezi které řadíme jezy, stupně ve dně, 

brody aj. Záhozy se zhotovují z lomového kamene, betonových prvků nebo drátokamenné 

matrace. Často plní funkci přetvárného mezičlánku mezi přirozeným materiálem povrchu 

koryta a hladkým opevněním dna či svahů (Raplík et al., 1989).   

Štětování dna: Tento typ opevnění se používá ojediněle pro pracnost při provádění. 

Používají se kameny o velikosti 15 – 30 cm, které jsou urovnané na stojato se slabším 

koncem v líci. Těžkými pěchy se zadusávají do dna, aby byly kameny urovnané a pevně 

spojené. Tyto práce se provádějí při hladině vody do 10 cm nad základovou spárou. 

Ukončení vyštětovaného dna se prování příčnými prahy s přetvárnými prvky mezi prahy  

a přirozeným materiálem dna (Raplík et al., 1989).  

3.3.2 Opevnění břehů toku 

Břehové stavby a opevnění břehů mají za úkol chránit břehy toků před strháváním  

a podemíláním, popřípadě mají za úkol udržet nově vytvořené břehy v potřebném směru. 

Tyto stavby se zhotovují z různých materiálů a různými způsoby (Macura, 1966). 

Nevegetační opevnění  

Pouze pokud nelze navrhovat vegetační opevnění, volíme opevnění nevegetační. 

Tento typ opevnění volíme především tam, kde je rychlost větší než nevymílací rychlost 

vegetačního opevnění, nebo kde vznikají makroturbulentní jevy vlivem objektů 

umístěných na toku (jezy, stupně, mostní pilíře,…). Dalším důvodem jejich zvolení může 

být nevhodnost podmínek pro vegetační opevnění, a to z hlediska režimu průtoků, 

splaveninového režimu, znečištění kvality vody, popřípadě nastává-li nutnost navržení 

koryta s nízkou drsností (Macura, 1966). Ukázka vybraných druhů opevnění je umístěna  

v Příloha č. 3. 

Přednost před všemi ostatními druhy nevegetačního opevnění mají pohozy. 
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Pohoz: Je zhotoven z jedné vrstvy volně sypaných kamenů a štěrku. 

Dělení dle úpravy povrchu a použitého materiálu (Raplík et al., 1987).  

 a) prostý pohoz – urovnání na předepsané místo v dané tloušťce a profilu. Při 

zhutnění se mluví o tzv. štěrkovém koberci (Raplík et al., 1987).  

b) stabilizovaný pohoz – povrch i část tloušťky je stabilizováno uměle. 

Dělení dle velikosti použitého zrna (Raplík et al., 1987).  

a) těžké – nejčastěji se jedná o neupravený lomový kámen, tříděný a netříděný  

o hmotnosti do 200 kg a nad 200 kg. Uplatnění zejména na horských tocích s velkými 

rychlostmi vody (Raplík et al., 1987).   

b) lehké – jsou tvořeny z přirozených materiálů údolní nivy s požadovanou 

velikostí zrna, nebo z drceného kameniva o požadované frakci (22 – 63 mm, 63 – 125 mm, 

70 – 150 mm makadam). Uplatnění na malých i větších tocích. Použití materiálu z údolní 

nivy je ekonomicky efektivnější, než použití kameniva (Raplík et al., 1987).   

Zához: Jedná se o nejodolnější druh opevnění, který se používá především 

k ochraně paty svahu (Obrázek 17). Ze záhozu se tvoří tělesa zapuštěné, či částečně 

vystupující ze břehu, dna toku. Je tvořen z lomového kamene a z prefabrikovaných prvků 

(krychle, mnohostěny). Pokud se jednotlivé plochy dlažbovitě urovnávají nebo se 

proštěrkovávají, zhutňuje se tím zához. Kamenný zához se často používá s pohozem  

a s vrbovým pokryvem. Strmý sklon (až 1 : 1,25) a rozměry jednotlivých prvků jsou jeho 

nevýhodou. Jeho využití je často, jako pružný mezičlánek mezi přirozeným materiálem 

koryta a tvrdým opevněním koryta (Raplík et al., 1987).  
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Obrázek 17: Kamenný zához - patka (zdroj:hydraulika.fsv.cvut.cz) 

Rovnanina: Provádí se buď z betonových prvků, nebo z neopracovaných kamenů. 

Tyto prvky a kameny jsou kladeny na sucho, jejich vazba je jak v příčném, tak podélném 

směru. Dutiny se vyklínují menšími kameny a dlaňovitě se urovnávají lícní plochy. 

Velikost použitého kamene není menší, než 20 cm sklon líce pak nemá být strmější jak  

1 : 1. Rovnanina se používá v exponovaných úsecích v blízkosti objektů, či jako patka  

(Raplík et al., 1987). Příklad kamenné rovnaniny Obrázek 18. 

 

Obrázek 18: Upravená Litava - kamenná rovnanina na patě svahu (zdroj: pmo.cz) 
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Kamenná dlažba: Tvoří nejtrvanlivější a nejbezpečnější opevnění na vodním toku. 

Nevýhodou je velká cena a vysoké požadavky na kvalitní ruční práci. Dlažba by měla  

na svahu vytvářet dobrou vazbu bez průběžných spár. Podklad dlažby (ať už umělý nebo 

přírodní) je nutno urovnat a vytvořit jeho odvodnění. Jednotlivé kameny jsou kladeny  

do různých podkladů (beton, cementová malta, štěrkopískové lože) (Raplík et al., 1987).  

Betonová dlažba: Kde dovolí podmínky a při nedostatku lomového kamene 

nahrazují betonové dlažby kamenné. Tento druh dlažby je kladen jednak z již vytvořených 

tvárnic anebo se betonují přímo na místě určení. Tvar dlaždic může být obdélník, čtverec, 

šestihran, aj. Kladení je stejné, jako kladení kamenné dlažby (Raplík et al., 1987).  

Velkoplošné betonové a železobetonové desky: Tyto desky se zhotovují přímo  

na svahu a uplatňují se při stavbách průplavních, melioračních, energetických, příváděčů 

vody. Nevýhody: nízká trvanlivost, obrus splaveninami, působení agresivní vody, 

znesnadňují infiltraci do údolní nivy, nízká drsnost a nesplňují krajinné požadavky. 

Výhody: levnější, nižší nároky na ruční práci (Raplík et al., 1987). 

Drátoštěrkové matrace (gabiony): Vyrábí se z kazet upletených z drátěného pletiva. 

Tyto kazety se plní hrubozrnným štěrkopískovým materiálem, říčním kamenem nebo 

lomovým kamenem. Velikost vkládaného kamene musí být nejméně o 50 % větší, 

než je velikost ok v pletivu. Využití nalézají především na stabilizaci paty svahu  

a opevnění svahu (Hubačíková, Oppeltová, 2008). V současné době se jedná o častý 

způsob opevňování břehů. 

Laťový plůtek: Jeho využití je především tam, kde je zpevnění svahů provedeno 

vegetačním způsobem. Laťový půtek se používá k zabezpečení pat takto zpevněných 

svahů. Konstrukce je podobná, jako u zápletových plůtků.  Kůly jsou vyrobeny 

z jehličnatého dřeva o průměru 10 – 12 cm. Zarážejí se nejméně ¾ své délky do dna koryta 

toku, přičemž jejich délka je závislá na předpokládaném prohlubování dna toku. Hůly se 

zarážejí do rýh ve vzdálenosti 1,5 m. Po zaražení dochází k seříznutí kůlů a k přibití tyčí 

z jehličnatého dřeva. Místo jehličnatých tyčí lze použít půlené tyče, desky, odkorky aj. 

Svou životností se řadí laťové plůtky k dočasným prvkům, ale můžou svou funkci plnit  

i přes 30 let. Nejvíce se tento typ opevnění uplatňuje na malých tocích (Raplík et al., 

1987). 
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Vegetační opevnění  

Vegetační opevnění břehů se provádí ze základních opevňovacích vegetačních 

prvků. Mezi vegetační prvky patří travní koberec, drn, živé výhony, větve, řízky, kůly, 

pruty, povázky, haťoštěrkové ponorné válce, haťové válce, rákosové válce a vrbové 

rohože. Vzrostlá vegetace nadzemní částí zvyšuje drsnost povrchu oživených konstrukcí, 

čímž snižuje rychlost při březích a kořenovým systémem zajišťuje jejich odolnost proti 

unášecí síle vodního proudu (Novák, 1986). Vybrané druhy vegetačního opevnění jsou 

umístěny v Příloha č. 4. 

Zatravnění: Zatravnění (Obrázek 19) je výhodným způsobem pro opevnění svahů 

koryt i hrází pouze při občasném nebo krátkodobém zaplavování (max 14 dní). Zatravnění 

se dociluje dvěma způsoby, a to osetím nebo drnováním (Jůva et al., 1984). 

 

Obrázek 19: Travní porost založený osevem a geotextilie (zdroj: hydraulika.fsv.cvut.cz) 

Řízky: Pouze řízky z keřovitě rostoucích druhů vrb se používají na opevňování 

břehů vodních toků. Řízky se vyrábí z kvalitních vyzrálých prutů, které jsou získány 

z vrbovitých porostů seřezáním. V případě potřeby větších zásob řízků se jejich výroba 

provádí v zimních měsících. Při méně rozsáhlém použití se vyrábějí těsně před jejich 

výsadbou. Osázení břehů těmito vrbovými řízky patří k nejjednodušším způsobům 

zakládání ochranných porostů. Největší využití je při udržovacích pracích, při zajišťování 

malých břehových nátrží. Břehy v konkávním tvaru lze tímto způsobem opevňovat v horní 
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části svahu (Novák, 1986). Po dvou letech dochází k dosažení plné odolnosti (Raplík et al., 

1989). 

Vrbový pokryv: Zhotovuje se z vrbového klestu. Celková tloušťka pokryvu je 5 – 

10cm, přičemž tloušťka použitých prutů je do 4 cm. Tento pokryv se používá při nutnosti 

okamžité ochrany svahu po výstavbě (Raplík et al., 1989). Patří mezi nejčastěji používané 

vegetační opevňovací stavby (Novák, 1986). 

Pruty: Živé vrbové pruty jsou převážně využívané při většině vegetačních 

opevnění. Pruty se využívají jako samostatné prvky při zakládání vrbových porostů 

výsadbou. Mohou být také využity při výstavbě kombinovaného opevnění (Novák, 1986). 

Vrbová povázka: Tvoří ji dlouhé, rovné, živé a nevětvené pruty o průměru 2 – 3 

cm. Tyto pruty se ve vzdálenostech 30 cm svazují do svazku páleným drátem. Průměr 

vrbové povázky je 10 – 15 cm a délka 10 – 12 m. Jejich použití je při upevňování 

vrbových pokryvů nebo do haťových konstrukcí (Raplík et al., 1989).   

Haťový válec: Jedná se o svazek vrbových prutů o průměru 30 cm. Na rozdíl  

od vrbové povázky je převazován páleným drátem ve vzdálenosti 80 cm a jeho délka  

je libovolná. Méně ohebné pruty jsou použity uvnitř válce. Vnější obal pak tvoří slabší  

a pružnější pruty. Výroba válců probíhá na rovné ploše mezi dvěma řadami kůlů. Haťové 

válce jsou tedy základním prvkem haťoštěrkových staveb. Používají se i jako samostatné 

opevňovací prvky při zajišťování paty svahu či při odstraňování břehových nátrží  

(Novák, 1986). 

Haťoštěrkový (ponorný) válec: Obal válce (15 – 20 cm) tvoří živé vrbové pruty. 

Uvnitř se nachází štěrková nebo kamenná výplň. Celkový průměr válce může být 80 – 100 

cm. Nejčastější délka těchto válců je 4 – 6 m. Haťoštěrkové válce řadíme mezi těžké 

prvky. Používají se především k zajištění paty svahů na tocích s vyšší hladinou stálé vody, 

dále pak při odstraňování břehových nátrží na štěrkonosných tocích. Tak jako haťové 

válce, se i tyto válce dále využívají jako základové konstrukční prvky u haťoštěrkových 

staveb (Novák, 1986). 

Haťoštěrkové stavby: Tyto stavby se používají k zajištění břehových nátrží  

a k výstavbě usměrňovacích staveb viz níže. Zřizují se jako tělesa s lichoběžníkovým 

průřezem a sklonem svahů 1 : 1,5 až 1 : 2. Skládají se ze střídavých vrstev vrbového klestu 

a štěrku. Provádí se ve dvou typech: moravský typ a slezský typ (Jůva et al., 1984). 
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Rákosový válec: Rákosový válec je možno využít, jako vegetační prvek k ochraně 

břehů vodních toků s mírně kolísající hladinou vody. Tyto válce se konstruují přímo 

v místě potřebného opevnění svahů koryta v době vegetačního klidu (od října do května). 

Mají přednost před vysazováním vodních rostlin kvůli jejich okamžitému ochrannému 

účinku (Novák, 1986). 

Zápletový plůtek: Tento typ opevnění patří mezi pracné a náročné. Používá se 

především k zajištění paty svahu malých vodních toků, jako přechod mezi tvrdým 

opevněním a přirozeným materiálem koryta či při likvidaci povodňových škod na těchto 

tocích (Raplík et al., 1989). Zápletový plůtek máme možnost zřizovat buď jako jednořadý 

nebo dvouřadý. První řada dvouřadého plůtku jednořadý plůtek se na malých tocích 

umisťuje přímo do paty svahů. Plůtek vytváříme proplétáním živých vrbových prutů skrz 

řadu kůlů (Raplík et al., 1989).   

Vegetace u drobných vodních toků nížin: V úsecích bez keřovitého či stromovitého 

porostu koryto vodního toku intenzivně zarůstá vodními rostlinami. Přirozeně vzniklé 

dřevinné břehové porosty rostou přímo nad hladinou setrvalých průtoků vegetačního 

období. Jednotlivé dřeviny tudíž neposkytují svahům koryta potřebou ochranu, díky 

nerovnoměrnému uspořádání dochází ke vzniku břehových nátrží. Stromy v břehovém 

porostu těchto toků mají funkci pouze doprovodnou, proto je žádoucí je umisťovat v horní 

části svahu, popřípadě až za břehovou linií. Pro stabilizaci svahů stačí pouze jejich 

zatravnění. Doprovodný porost plní funkci začlenění upraveného toku do okolní krajiny 

(převážně zemědělské), dále pak funkci ekologickou. Tyto porosty vytvářejí existenční 

podmínky pro zvířata (Novák, 1986). 

Kombinované opevnění 

Kombinované opevnění se vytváří oživením nevegetačních druhů opevnění 

základními vegetačními opevňovacími prvky. U kombinovaného opevnění se spojí 

výhody, jak vegetačního, tak nevegetačního opevnění a naopak se eliminují jejich 

nevýhody (Raplík et al., 1989). 

Oživení pohozu: Mezi kameny a štěrk, které tvoří pohoz, se nasype vrstva zeminy, 

do které se poté zasadí vrbové řízky. Druhým způsobem je, že se pohoz při jeho stavbě 

podloží proutím (Raplík et al., 1989). 
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Oživení záhozu: Dutiny mezi lomovým kamenem se vyplní štěrkem, hlínou  

a proloží se klestem (Raplík et al., 1989). 

Oživení kamenné rovnaniny: Podobně, jakou u záhozu se dutiny proloží klestem, 

avšak bez výplně štěrku a hlíny (Raplík et al., 1989).  

Oživené rovnaniny a záhozy se využívají k ochraně ohrožených (především 

konkávních) břehů, k opevnění paty svahů, k zajištění výmolu aj. Díky jejich pružnosti 

jsou vhodné tam, kde se předpokládá, že s prohlubováním dna zároveň sedne břehové 

opevnění (Jůva et al., 1984). 

Oživení kamenné dlažby: U kamenné dlažby dochází k oživení při střídání ploch 

vydlážděných a osetých (Raplík et al., 1989). 

Oživení prefabrikátových tvárnic: Otvory uvnitř tvárnic se vyplní zeminou, kterou 

posléze poroste travní porost. Díky otvorům v tvárnicích dochází k dobrému spojení 

podzemní vody s vodou v korytě. K dobrému propojení tvárnic s podložím dochází  

po rozvinutí kořenového systému drnu uvnitř otvorů a ve spárách. Dochází i k omezení 

erozní činnosti proudící vody, které zamezuje vzrostlý travní porost (Raplík et al., 1989). 

3.3.3 Objekty malých toků 

Objekty, jinak stavební zařízení, plní dva základní účely. Prvním účelem  

je upravovací, kdy tyto objekty již prováděnou úpravu toku doplňují. Druhý účel je pak 

účelový, kdy objekty slouží k užívání vody, dopravě, přístupu k vodě atd. Stavby musí být 

však vždy řešeny tak, aby nepříznivě neovlivňovaly průtok vody v korytě a neporušovaly 

stav daného koryta (Jůva et al., 1984).   

a) Upravovací objekty: Jejich účelem je odstupňování nivelety dna koryta o velkém 

sklonu, dále pak umožnění křížení daného upravovaného toku s kanály, příkopy, jinými 

toky, komunikacemi aj. Dalším účelem je regulace průtoku v toku (Jůva et al., 1984).  

Stupně: Jsou používány k odstupňování nivelety dna koryta toku. Zhotovují se 

z betonového či kamenného zdiva, ze dřeva, hatí, plůtkům. Vhodně zvolený materiál  

se odvíjí od poměrů základové půdy, dostupných stavebních hmot, výšky a rozměru 

stupně. Na malých vodních tocích jsou vysoké pouze 0,3 – 0,6 m (nejvýše až 1,5 m). Při 



Jarmila Postránecká: Historický vývoj vodohospodářských úprav malých vodních 

toků v údolních nivách 

2014                                                                                                                          46 

 

vyšších sklonech dna toku se používají stejně vysoké stupně umístěné za sebou (Raplík et 

al., 1989). Příklad vybudovaných stupňů na toku Velička Obrázek 20. 

 

Obrázek 20: Stupně na Veličce (zdroj: pmo.cz) 

Skluzy: Používají se při menším odstupňování nivelety dna koryta toku a jsou méně 

náročné než stupně. Skluzy jsou krátké a dobře opevněné úseky koryta toku se sklonem 1 : 

5 až 1 : 10. Nejvhodnější jsou po hydraulické stránce. Zdrsněním skluzové části lze 

napodobit podmínky proudění, které odpovídá průtoku ve volné trati. Z ekologického 

hlediska jsou doporučitelné, protože svou konstrukčně jednoduchou úpravou napodobují 

přirozeně vytvářené dno toku (Jůva et al., 1984). Balvanité skluzy lze využít, jako přírodě 

blízký typ migračního, rybího přechodu. 

Křížení malých toků: Křížení toku s komunikacemi, jinými toky, melioračními 

kanály, příkopy aj. umožňují shybky, akvadukty nebo propusti (Raplík et al., 1989).  

Stavidla: Slouží k regulaci průtoku zdýmáním a uzavíráním aj. Stavidla tvoří 

uspořádané dřevěné desky pohybující se v stavidlovém rámu, který je upevněn do zdiva 

bočních stěn. Zvedání hradících desek může být jak mechanické, tak ruční (Jůva et al., 

1984).   

b) Účelové objekty: Účelové objekty se budují buď k odběru vody pro místní 

potřeby závlahové, zásobní aj. nebo k umožnění přístupu k vodě, vypouštění vod z různých 

zařízení, k ochraně chovu ryb a k zajištění dopravy (Jůva et al., 1984).  
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Odběrné objekty: Takovéto objekty jsou stavěny k zajišťování požadovaného 

odběru vody z toku a musí zadržovat na vtoku nežádoucí splaveniny a musí být 

ovladatelné regulovatelných uzávěrem (Jůva et al., 1984).  

Výpustní objekty: Jsou budovány při vypouštění vod z jiných zařízení  

do upravovaného toku. Výpusť se umisťuje nad úroveň největšího průtoku toku tak,  

aby nebyla ovlivňována ani za povodňových průtoků zpětným vzdutím vody. Pokud není 

toto umístění možné, měly by se výpusti umístit pod stupně, popřípadě opatřit uzávěrem 

(Jůva et al., 1984).  

Přístupy k vodě: Nejčastější druh přístupu je schodiště pro pěší nebo rampy pro 

vozidla. Schodiště je tvořeno z kamenných nebo betonových stupňů. (Jůva et al., 1984). 

Lávky: Jedná se o lehké objekty sloužící k převedení cesty přes malý vodní tok 

nebo odvodňovací kanál. Jsou stavěny jako jednoduché stavby. Mají uložené betonové 

prahy, lehkou mostovku z dřevěných trámů nebo z železobetonových nosníků či ocelové 

konstrukce doplněnou zábradlím (Jůva et al., 1984). 

3.3.4 Průpichy a průkopy zákrut toků 

Vodní toky s ostrými zákrutami zabraňují odtoku velkých vod a často zapříčiňují 

ledové zácpy. Díky ostrým zákrutám dochází k intenzivní boční erozi, k strhávání  

a podemílání břehů, k odplavování zemědělské půdy a v některých případech  

i k ohrožování objektů v blízkosti toku. Pomocí průkopů se tedy upravuje jejich směr. 

Průkopy toků jsou důležité i v plochém a rovinatém území, ve kterém se má úpravou toku 

dosáhnout prohloubení dna a snížení hladiny podzemní vody, popřípadě získat dostatečná 

hloubka toku pro zaústění přítoků odvodňovacích kanálů. Pokud již není možné tok 

v zastavěném území rozšiřovat kvůli zvětšení kapacity koryta, dochází na řadu průkopy 

(Raplík et al., 1989). Vodní tok se průpichy a průkopy nejen směrově zlepšuje,  

ale současně i zkracuje. Toto zkracování délky toku je vážným zásahem do přirozeného 

režimu. Těmito zásahy se zvyšuje podélný sklon toku, čím se zrychluje odtok vody 

z povodí, negativně zasahuje do korkotvorných procesů a zrychluje průtok povodňové vlny 

(Hubačíková, Oppeltová, 2008). U malých nížinných toků s povodím 5 až 50 km
2
 by 

nemělo docházet ke zkrácení jejich trasy o více jak 20 %. U toků s povodím 1 až 5 km
2
 

dochází ke zkrácení toku až o 50%. Při nutnosti většího zkrácení těchto toků je třeba  
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na toku vybudovat nízké stupně (30 – 40cm), popřípadě skluzy se zvýšenou drsností  

ve dně (Jůva et al., 1984).  

Na tocích s malým podélným sklonem a malou průtočnou rychlostí se provádí 

průtoky výkopem normálního profilu v celé šířce (Hubačíková, Oppeltová, 2008). 

S vykopávkou se postupuje proti směru toku, díky čemuž povrchová i podzemní voda 

může odtékat z daného místa. Práce tak probíhá v suchu. Vykopaná zemina se přemisťuje  

a využívá na zahrnutí odstavených ramen toku, na úpravu terénu podél toku, na zasypání 

starého koryta a jiných úpravách koryta toku. Než se voda vypustí do provedeného 

průkopu, musí se břehy důkladně opevnit. Průpichy se provádí na tocích s větší unášecí 

silou, mající mnoho vedlejších ramen. U průpisů dochází pouze k výkopu části profilu. 

Zbylý profil později odplaví vodní tok. Hloubka a šířka průpisu závisí na délce daného 

průpisu, unášecí síle toku a druhu materiálu. Tok musí mít takovou sílu, aby došlo 

k rozšíření průpichu a k odnesení materiálu do nižší části toku (Raplík et al., 1989). 

Hloubka průpichu je vykopána na hladinu podzemní vody. Opevnění břehů se buduje 

pouze dočasně. Na dno břehových rýh pro budoucí patky svahů se deponuje lomový 

kámen či haťoštěrkové válce. Tyto dočasná konstrukce později postupně klesnou do 

výmolu u patek (Hubačíková, Oppeltová, 2008). 

4 Negativní vliv vodohospodářských úprav a snaha o jejich 

nápravu 

Velká část vodních toků všech velikostí na našem území byla v minulosti zasažena 

technickými úpravami. Lze říct, že by dnešní společnost nemohla existovat bez jisté míry 

upravenosti vodních toků, bohužel během let se staly řeky, potoky i nivy technicky 

modifikované podstatně více, než by bylo únosné (koaliceproreky.cz). To se podepisuje 

nejen na stavu přírody, ale zhoršují se vodohospodářské poměry i nepříznivý průběh 

povodní či sucha. (Just, 2014, koaliceproreky.cz).  O těchto úpravách je psáno v kapitole 

3.2. Technicky upravený a napřímený tok viz Obrázek 21. 

Při podélných technických úpravách vodních toků docházelo k nahrazování velmi 

členitých, málo kapacitních přírodních koryt s široce rozvinutými říčními, potočními pásy 

umělými koryty jednoduchých tvarů a velkou kapacitou (koaliceproreky.cz). Zásadním 

způsobem tedy úpravy omezují prostorový rozsah přirozených vodních prvků v krajině, 
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členitost proudění vody a členitost tvarů těchto prvků. V oblasti přírody a krajiny se tyto 

změny projevují rozsáhlou ztrátou biodiverzity. Další významná negativa jsou v oblasti 

vodohospodářské (Just, 2014). 

Technické úpravy dna a především břehů nejčastěji vycházely z představy  

o rychlém odvedení hrozících povodňových vod z povodí jako základní protipovodňová 

ochrana dané lokality (Šlezingr, 2010). Velká, hluboká upravená koryta sice lokálně 

omezují vybřežování povodňových průtoků, ale dochází k tomu na úkor níže položených 

částí povodí. Rozsáhlé úpravy vodních toků v zemědělské a volné krajině nepříznivě 

ovlivňují povodňovou bezpečnost zastavěných území. Na to navazují velké negativní vlivy 

upravených technických koryt při běžných a nízkých stavech, kdy ve větší míře a rychlosti 

odtéká voda z krajiny, což má za následek její vysoušení (praha.ochranaprirody.cz).  

 

Obrázek 21: Technicky opevněné a upravené koryto, napřímené, výrazně zahloubené, zvětšená průtočná 

kapacita, opevnění kamennou dlažbou (zdroj: JUST, T., KRÁLOVCOVÁ P., 2013) 

Velmi vážným důsledkem nevhodných vodohospodářských úprav je tedy ochuzení 

malého vodního oběhu. Malý vodní oběh se skládá z cyklu srážky – odtok – výpar, který se 

odehrává nad pevninou. Jeho součástí jsou i zásoby vody v krajině, jejichž bohatost 

rozhoduje o kvantitě sycení oběhu vody (Just et al., 2003). Výše uvedená negativa výrazně 

znehodnocují hospodářský efekt, který měly úpravy přinést. (Just, 2014). Spousta 

z meliorovaných ploch v nivách ztratila přirozený ráz, oslabily se jejich vodohospodářské, 

krajinné a přírodní funkce, ale i přesto se nestaly hospodářsky výnosnými (Just et al., 

2003). Řada technických úprav byla již od okamžiku svého vzniku zbytečná. Především, 
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pokud jejich provádění neřídily racionální hospodářské zájmy, ale pouze administrativně  

a politicky stanovené plánovací ukazatele (Just, 2014).    

4.1 Antropogenní změny v krajině, jejich vliv na retenční schopnost 

krajiny  

Významnou roli ve srážkovo-odtokovém procesu hrají antropogenní změny 

v krajině. Degradace krajiny probíhala především v posledních dvou stoletích (Kristensen, 

et al, 1012). 

4.1.1 Změny ve struktuře krajiny 

Struktura krajiny byla změněna především ve smyslu četného scelování 

zemědělských pozemků, pozemkových úprav. Scelování pozemků vedlo k rozpadu 

dlouhodobého mozaikovitého uspořádání krajiny a následně k její přeměně na velké 

komplexy lánů s monokulturami (Kupec et al., 2009).   

4.1.2 Plošné odvodnění krajiny 

Otevřené drenážní systémy 

Negativem tohoto systému byla koncentrace povrchového otoku a následné rychlé 

odvedení vody z krajiny bez využití jejího retenčního potenciálu. Dále pak zvýšení 

strmosti odtokové vlny, změna v časování odtokové vlny či zvýšení kulminačních průtoků 

na dolních tocích a snížení transformačního účinku krajiny na povodňový odtok  

(Kupec et al., 2009).    

Uzavřené drenážní systémy 

Působení na odtokový poměr vody z krajiny je vnímán kladněji, než u otevřených 

drenáží. Odvádí přebytečnou vodu z půdního profilu a tím zvyšuje jeho infiltrační kapacitu 

(Kupec et al., 2009).    

4.1.3 Zkrácení říční sítě 

Důvody pro zkrácení a následné napřímení říční sítě byly: odvodnění zemědělských 

ploch, ochrana měst a obcí před povodněmi, industrializace krajiny či doprava materiálu. 

Zkrácení vodního toku má však na odtok vody z krajiny velmi negativní vliv. Tím, že se 
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zkrátí délka toku, dojde k podstatnému snížení objemu říční sítě. Zkrácení má tedy velmi 

často za následek urychlení postupu povodňových vln údolní nivou, zvýšení strmosti 

povodňové vlny a při kulminaci dosažení vyšších stavů a také ovlivňuje samočisticí 

schopnost vodních toků (Kupec et al., 2009).  

Mezi nejčastější úpravy patřilo zahloubení koryta za účelem zvýšení jeho kapacity. 

Vlivy prohlubování řek viz Tabulka 7. Docházelo také k částečnému zatrubnění toku. 

Umělým materiálem zpevněné břehy a dno má za příčinu snížení hydraulické drsnosti 

koryta v příčném profil, to vede ke zvýšení rychlosti proudění vody v toku (Kupec et al., 

2009). Také má za následek změnu biologicky aktivního omočeného povrchu, přičemž 

biologicky aktivní povrch vytváří podmínky pro fyzikální, chemické a biologické procesy 

čištění nežádoucích látek ve vodách.  

Příčné objekty zásadním způsobem ovlivňují erozní a akumulační aktivitu toku. 

Mění totiž podmínky proudění v toku, rychlost a unášecí sílu. Za kritické můžeme 

považovat střídání přírodních a upravených úseků a to především z hlediska vodního 

režimu krajiny (Kupec et al., 2009).  
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Tabulka 7: Možné ekologické a geomorfologické vlivy prohloubení řeky (zdroj: Králová, 2001) 

Cíl technických opatření Následky 

Snížení doby zaplavení přilehlé půdy a 

poskytnutí lepších podmínek pro odvodnění. 

a) Degradovaná morfologie koryta řeky se 

ztrátou biotou tůní a mělčin; ztráta stability 

koryta nad a pod místem prohloubení. 

 

b) Snížená nebo zcela vyloučená možnost 

tvorby slepých a mrtvých ramen. Stávající 

ramena a tůně se přirozeným 

zazemňováním mění na vlhké louky nebo 

lužní lesy a nová ramena a nivní tůně 

nemohou vznikat vůbec, nebo jej 

v omezeném rozsahu. Postupem času tak 

mohou některé biotopy, odpovídající 

určitým fázím procesu zazemňování (např. 

ramena či tůně), z říční nivy zcela vymizet. 

Spolu s nimi zmizí i druhy, které jsou na ně 

vázané. 

 

c) Ztráta rostlin na břehu řeky způsobená 

prudkým a rychlím přechodem stále 

vlhkých břehů na břehy suché 

 

d) Snížení hladiny spodní vody v nivních 

biotopech přilehlých k řece, které vede ke 

snížení biodiverzity mokřadů. Výraznější 

snížení může způsobit i vážné hospodářské 

škody zhoršením stavu lužních lesů a 

snížením úrodnosti luk. 

 

4.1.4 Charakter využití údolní nivy 

Odlesnění krajiny 

Přítomnost přirozených krajinných prvků v povodí (lesy, louky) je klíčovým 

prvkem, který ovlivňuje charakter srážko-odtokového procesu. Pozitivně působí na retenci 

vody v povodí, dále pak na transformaci povodňové vlny a na snížení kulminačního 

průtoku (Kupec et al., 2009).   
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Intenzivní zemědělství 

Intenzivní zemědělství má za následek ztrátu retenční kapacity půdy. Následným 

velkým negativním jevem je plošné odvodnění území, prováděné za účelem zvýšení 

zemědělských výnosů (Kupec et al., 2009).   

4.2 Negativa vodohospodářských úprav  

Lze popsat jako zmenšování členitosti, rozsahu a stability vodního, zvodněného 

prostření (Just et al., 2003, koaliceproreky.cz). Zásadním nedostatkem těchto úprav bylo 

napřimování toků (Šlezingr, 2005). Jak již bylo zmíněno výše, napřimování má velký vliv 

na vývin a průběh povodní.  

Dále se díky této změně odstraňovalo přirozené vinutí toků, docházelo k likvidaci 

břehových porostů, koryta začala mít matematicky pravidelný tvar a to vše doprovázelo 

neživé opevnění. Tyto zásahy spolu se značným znečišťováním toků dospěly k téměř 

úplnému znemožnění života podél i uvnitř toku (Šlezingr, 2005). Některé příklady 

poškození vodního prostředí nevhodnými technickými úpravami jsou uvedené v tabulce 

Tabulka 8. 
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Tabulka 8: Některé příklady poškození vodního a zvodnělého prostředí nevhodnými technickými úpravami 

(zdroj: Jut, et al., 2008) 

Druh poškození V aspektu vodohospodářském V aspektu ekologickém 

Ztráta rozsahu 

- zmenšení množství vody v korytech 

- zbytečné odvádění zásob mělkých 

podzemních vod 

- zúžení potočních a říčních pásů 

- redukce ploch pro přirozený rozliv 

povodní 

- likvidace biotopů koryta a 

jeho okolí 

- zmenšení aktivního 

omočeného povrchu koryta 

 

Ztráta členitosti 

- zmenšení drsnosti koryt a zkrácení 

tras – zrychlení odtoků 

- zmenšení členitosti hloubek a 

rychlostí proudění 

- ztráta stanovišť a úkrytů 

vodních živočichů 

- ztráta biodiverzity 

Ztráta stability 

- oslabení schopnosti niv zmírňovat 

nedostatky přebytky vody 

- odvodnění půd – jejich následná 

mineralizace – zhoršování 

vodohospodářských vlastností půdy 

- destabilizace koryt narušením 

přirozeného vývoje podélného profilu 

a příčných průřezů toku (uměle 

vytvořená místa rychlého proudění 

jako iniciační body hloubkové eroze) 

- destabilizace společenstev 

vodních živočichů 

omezením ožnutí pro 

migrace (překážky v 

korytech) 

 

4.2.1 Ztráta členitosti 

Měla za následek poškození bohatosti přírody a krajiny i vodohospodářské funkce. 

Zmenšování intenzity samočisticích procesů vody, bohatosti oživení vodního prostření  

a zbavení estetičnosti doprovázelo nahrazení členitých koryt umělými s hladce opevněným 

dnem i břehy (Just et al., 2003).  

4.2.2 Snížení biodiverzity 

Ke snížení biodiverzity docházelo při fatálních změnách prostředí. Pro mnoho 

druhů jsou podmínky k přežití natolik specifické, že díky úpravám koryt toků došlo  

až k jejich vyhynutí nebo se dostali na jeho pokraj (Just et al., 2005). 
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4.2.3 Úpravy koryt a niv 

Tyto úpravy přinesly řadu problémů. Mezi tyto problémy řadíme: nepříznivé změny 

průtokového a splaveninového režimu, jež vedly k zvětšení podélného sklonu; zrychlení 

odtoku velkých vod čímž byly zapříčiněny větší škody v níže ležících územích; zamezení  

a ztížení migrace vodních živočichů v důsledku zřizování příčných staveb; zmenšením 

členitosti koryta bylo zamezeno trvalému výskytu původních druhů; zkrácení a ztráta 

podélné a příčné členitosti koryta toku vedla k zhoršení podmínek pro přirozené 

samočištění vody; změna biodiverzity na sousedních odvodněných pozemcích; zhoršení 

vzhledu koryta toku, následné narušení krajinného rázu (Just et al., 2003). 

4.3 Nápravná řešení vodohospodářských úprav 

Evropská unie reaguje na negativa vodohospodářských úprav vodních toků snahou 

o zlepšení či částečné navrácení vodních toků a niv do přírodně blízkého stavu. V roce 

2000 tak reagovala vydáním Směrnice 2000/60/ES, kterou stanovila rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky. Jejím prvořadým pojmem je ekologický stav vodních 

toků, jehož hlavním aspektem je morfologický stav. Tato směrnice je nejvyšší 

vodohospodářskou normou všech států EU. Stanovuje, že ekologický stav vodních toků 

nemá být dále zhoršován, naopak má být v rámci možností zlepšován (Just, 2014). 

Dlouhodobým a důležitým závazkem České republiky jsou povinnosti vyplívající 

z této směrnice. Dosažení dobrého ekologického potenciálu a stavu vodních toků  

je příležitostí k ozdravění životního prostředí všech obyvatel (belbo.cz). Je tedy třeba 

částečně obnovit přírodní tvary, vzhled a především funkci vodních toků a niv. K obnově 

nám slouží samovolné renaturační procesy a vodohospodářské revitalizace 

(koaliceproreky.cz). 

4.3.1 Renaturace 

Samovolná renaturace technicky upraveného vodního toku je souborem procesů, 

díky kterým technická úprava ztrácí funkčnost a postupně se degraduje, přičemž stav dané 

řeky nebo potoka se postupně přibližuje přírodě. Jedná se tedy o rozpad technického 

opevnění, zarůstání, zanášení koryta či jeho vymílání, což vede k obnově členitosti koryta, 

změlčení nebo zmenšení jeho dříve upravené velké průtočné kapacity. Mezi nejúčinnější 
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denaturační proces řadíme povodeň. Renaturační procesy jsou žádoucí na těch úsecích 

upravených toků, kde tyto úpravy působí negativně. Jedná se o obecně efektivní řešení, 

protože mnoho nestojí. Omezením je jejich možnost selhání nebo pomalého působení 

v příliš zahloubených úsecích či při příliš odolném technickém opevnění (Just, 2014). 

Renaturaci malého vodního toku jde vidět na Obrázek 22. 

 

Obrázek 22: Koryto malého vodního toku bylo v minulosti technicky upraveno. Postupným zanášením a 

zarůstáním dochází k jeho renaturaci, obnovuje se přirozeně malá hloubka i tvarová členitost koryta, 

technické opevnění je pod nánosy (zdroj: JUST, T., KRÁLOVCOVÁ P, 2013) 

4.3.2 Revitalizace 

Revitalizací se rozumí obnova v minulosti nevhodně technicky upravených koryt 

vodních toků, a to směrem k původnímu i přírodě blízkému stavu (dotace.nature.cz). 

Nadále revitalizace přispívají ke zmírnění negativního dopadu technických 

protipovodňových opatření tím, že vytváří možnost retenčního prostoru přírodního 

charakteru a náhradních biotopů (ecmost.cz).  Revitalizační úpravou začíná obnovný 

proces ekologické funkce vodního toku (Šlezingr, 2010). Česká republika začala 

vodohospodářské revitalizace rozvíjet až v 90. letech 20. století. Program revitalizace 

říčních systémů vznikl v roce 1992 a ukončen byl v roce 2008 (ecmost.cz). Obsah 

Programu revitalizace říčních systémů byl včleněn od roku 2007 do programu EU 

Operační program Životního prostředí a Program rozvoje venkova (ochranaprirody.cz). 

Ukázka revitalizace Pekelského potoku je na Obrázek 23, jeho předešlý stav zobrazuje 

Obrázek 9. 

http://www.dotace.nature.cz/voda-opatreni/revitalizace-vodnich-toku.html
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Obrázek 23: Revitalizace Pekelského potoku (zdroj: koaliceproreky.cz) 

Revitalizace částečná 

Částečná revitalizace se skládá z dílčích úprav v korytě až po břehovou hranu. Při 

tomto typu revitalizace napomáhá vegetační doprovod daného vodního toku. Pokud 

vegetace chybí, jeho vhodně navržená druhová, prostorová skladba významně zvýší 

ekologickou a biologickou hodnotu říčního ekosystému. Poměry se však v momentě 

výsadby nijak výrazně nezmění, ale při každém dalším vegetačním období se pomalu 

přibližují k dosažení konečného cíle. Při kombinaci s biotechnickými či jen biologickými 

úpravami v oblasti pat svahů, které tvoří břehy toku, a koryta toku lze dílčími zásahy 

přinést pro řeku zásadní změnu. U částečné revitalizace je účelem, popřípadě jedinou 

možností, se zaměřit pouze na jednostrannou úpravu koryta toku (Šlezingr, 2010). 

Revitalizace úplná 

Během revitalizačních úprav je žádoucí provést nápravné zásahy v celém rozsahu 

dřívějších nevhodných úprav, a to jak koryt vodních toků, tak i celé aktivní nivy. Základem 

je zajištění kvalitní vody v toku. Vhodným řešením na horním a středním toku je v řadě 

případů návrat k původnímu vedení říčního koryta i úprava inundačního území. Další 

zásadní součástí této revitalizace je obnova vegetačního doprovodu toku, oživení 

litorálních pásem s pozvolným přechodem do lesních pásů v okolí toku. Revitalizací 

říčního ekosystému zahrnujícího vlastní vodní tok a přilehlé inundace se přispívá k tvorbě 

místního ÚSES (Šlezingr, 2010). 
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5 Závěr 

Mým úkolem při tvorbě této bakalářské práce bylo shrnout do rešerše historický 

vývoj vodohospodářských úprav malých vodních toků v údolních nivách. Vodní toky jsou 

a vždy byly součástí krajiny, kterou obývá člověk. Tak, jak se člověk postupně vyvíjel  

a jeho potřeby se měnily, měnil se i jeho způsob využívání a přeměna vodních toků. 

Negativita jeho přeměn či nadměrného využívání se začaly postupně projevovat na stavu 

krajiny, ve které žil. Tyto změny si však začal uvědomovat a následně je řešit.  

V druhé kapitole jsem na úvod uvedla obecně rozdělení množství vody na celé 

Zemi s následným rozdělením a zastoupením vody v České republice. Na našem území se 

nachází zhruba 76 000 km vodních toků, ke kterým připočítáváme další 15 000 km toků 

umělých. Antropogenní změny, kterými jsem se zabývala v této práci, se u nás týkají 

přibližně 21 600 km vodních toků, nezapočítávají se zde však umělé toky, z toho se 40 % 

těchto úprav týkalo vodních toků v zemědělské krajině. Následně jsem řešila vznik a vývoj 

vodních toků a říční sítě, na něž navazovalo třídění a typologie vodních toků. Další 

podkapitola byla zaměřena na charakteristiku malého vodního toku. Od jejich definice 

zákonem přes jejich určující charakteristiky jsem se dostala až k významu a funkci těchto 

toků. Jednotlivé charakteristiky byly definovány, popřípadě byly použity vzorce pro jejich 

vyjádření. Jelikož mé téma bylo specifikováno na malé vodní toky v údolní nivě, věnovala 

jsem se tedy v poslední podkapitole údolní nivě. Vodní toky jsou s údolní nivou úzce 

provázány a navzájem se ovlivňují.  

Historický přehled vodohospodářským úprav byl obsahem třetí kapitoly. V této 

části bakalářské práce jsem se nejprve věnovala historií úprav říční nivy. Její ovlivňování  

a pozměňování se datuje již od pravěku. V té době docházelo k nepřímému ovlivnění  

a k prvotním změnám krajiny, především postupným kácením lesů. Mizení lesů mělo  

za následek přísun i usazování stále většího množství splavenin. Přímé ovlivnění niv 

představuje zásahy a úpravy koryt vodních toků. Jedním z těchto zásahů bylo přemístění 

nebo upravení malých vodních toků k jejich následnému využití u mlýnů, hamrů a pil. 

Velkým zásahem však byla i změna způsobu využívání okolí nivy, kdy docházelo k jejímu 

odvodnění a následnému využití pro pastevectví. Pozornost jsem věnovala dále historii 

úprav vodních toků, nejprve z celkového světového významu, poté se zaměřením  

na Českou republiku.  Historie byla zpracována podle jednotlivých potřeb člověka  



Jarmila Postránecká: Historický vývoj vodohospodářských úprav malých vodních 

toků v údolních nivách 

2014                                                                                                                          59 

 

do několika etap. Prvotní zásahy na našem území jsou datovány od 5. tis. př. n. l., kdy se 

začalo rozvíjet zemědělství. Dle mého názoru byly dřívější zásahy více v souladu 

s přírodou. Neovlivňovaly ji tolik a především ji až tak neničily. Dalším velkým bodem 

v historii byla výstavba rybníků. Následovaly regulace malých vodních toků, kterým dal 

základ meliorační zákon v roce 1884. Velkoplošné odvodnění krajiny a regulace toků měly 

na svědomí narušení malého oběhu vody a nerovnoměrné rozložení zásob vody v krajině. 

Lidstvo se nadále vyvíjelo a přetvářelo říční síť dle svých potřeb. Přes splavňování toků se 

dostalo až k znečišťování vod vypouštěním průmyslových odpadů, které následně 

podpořila intenzifikace zemědělství s velkou spotřebou hnojiv. Vodní toky se nepřirozeně 

napřimovaly a opevňovaly i z důvodů protipovodňové ochrany. Marně si lidé mysleli, 

že ve všech případech ochrání těmito změnami svůj majetek.  

Do druhé částí této kapitoly jsem zpracovala popis jednotlivých, u nás 

používaných, technických úprav k opevnění dna i břehů koryt toků. Nevegetační  

a vegetační opevnění se prolínalo a stále prolíná v kombinovaném opevnění. Při psaní této 

kapitoly jsem došla k domněnce, že vegetační typy opevnění by měly být bližší  přírodě  

a jejich použití tedy nebylo tak závažné. Naopak pevná nevegetační opevnění mají za vinu 

závažnější změny na vodních tocích.  

Negativita vodohospodářských úprav jsem zařadila do poslední, čtvrté kapitoly. 

Lze říci, že jejich negativní vlivy převyšují nad jejich pozitivy. V krajině došlo k scelování 

pozemků, což přispělo ke ztrátě členitosti, k jejímu odvodnění i ke změně a zkrácení říční 

sítě. Významným problémem je následné snížení biodiverzity, na niž měly vliv přestavby  

i úpravy vodních koryt. Dle mého názoru však díky těmto úpravám mohlo dojít nejen 

k zániku, ale i k vzniku nových stanovišť určitých druhů živočichů a rostlin. Pozitivum 

vidím v tom, že zmíněné úpravy vyřešily problémy v době jejich vzniku. Bohužel  

do budoucnosti nikdo neviděl. Velký pokrok vnímám ve snaze lidí o nápravu 

revitalizacemi výše zmíněných negativních úprav. I sama příroda napomáhá pomocí 

renaturace, kterou se zbavuje nevhodně provedených zásahů. 
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Příloha č. 1 

Klasifikace geomorfologických typů vodních toků (zdroj: Just et al., 2005, 

Nováková et al., 2006)  
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Příloha č. 2  

Regulace potoku Jesenka. První obrázek před regulací. Druhý obrázek při regulaci 

(1890). Třetí obrázek po regulaci (1900). (zdroj: priroda-valasska.cz) 
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Příloha č. 3 

Na prvním obrázku lze vidět drátokamenné matrace, na druhém kamenná rovnanina 

a na třetím laťový plůtek (zdroj: hydraulika.fsv.cvut.cz). Čtvrtý obrázek zachycuje 

stabilizaci břehu kamenným záhozem na řece Vydře (zdroj: Šlezingr, 2005). Pátý obrázek 

představuje tok opevněný betonovými deskami (zdroj: Just, 2003).  
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Příloha č. 4 

Na prvním obrázku lze vidět haťoštěrkový válec, na druhém pak kámen s vrbovým 

opletem (zdroj: hydraulika.fsv.cvut.cz). Třetí obrázek zachycuje patu svahu, která je 

stabilizována dvojitým zápletovým plůtkem, dále je svah chráněn proti erozi kokosovou 

stabilizační sítí, která postupně zaroste, na čtvrtém obrázku lze vidět vrbový porost (zdroj: 

Šlezingr, 2005). 
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