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Abstrakt 

Tato práce se zabývá moţnostmi zpomalení odtoku vody z krajiny, a to z důvodu 

sníţení půdní eroze, eroze břehů koryta a zpomalení postupu povodňové vlny 

v závislosti na rozlivu do krajiny. Práce se dále zaměřuje na retenci vody v krajině 

prostřednictvím přírodě blízkých biotopů. K těmto biotopům patří například rašeliniště, 

louky, nivy, luţní lesy, meandry, tůně či stará říční ramena. Podporou těchto 

přirozených forem retence dochází k obohacování krajiny o vodní sloţku, která je 

nezbytná jak pro rostliny, tak ţivočichy. Také se jedná o významnou podporu malého 

koloběhu vody, který je z hlediska mnoţství vody v krajině výrazný a nezbytný. 

Klíčová slova 

půda, přírodní ekosystémy, zpomalení odtoku vody, nivy, přirozený rozliv,eroze břehů 

Abstract 

The thesis deals with the potentials for reducing water runoff from the land, namely 

because of reduction of soil erosion, erosion of banks and slowdown of advance of 

flood wave depending on the overflow to land. Furthermore, the thesis focuses on 

retention of water in land through natural biotopes. These biotopes include peat bogs, 

meadows, alluvial plains, bottomland forests, meanders, pools or old river arms. By 

support of these natural forms of retention the land is enriched of water component, 

which is vital both for plants and for animals. It is also significant support of small 

water cycle, which is marked and essential from the point of amount of water in land.  

Key words 

Land, natural ecosystems, reducing water runoff, alluvial plains, natural overflow, 

erosions of banks 
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1. Úvod 

Voda jiţ od nepaměti patří do krajiny, kterou do jisté míry ovlivňuje a dotváří. 

Odjakţiva byly kolem řek stavěny vesnice a města. Jiţ ve starověkém Egyptě si lidé 

uvědomovali, ţe rozliv Nilu při kaţdoročních povodních přináší novou úrodnou půdu a 

ţe jim tak pomáhá při zemědělství. Těmto povodňovým rozlivům se přizpůsobili a 

dokázali řeky vnímat jako jakéhosi pomocníka při svých pracech. 

V naší vlasti tomu bylo v minulosti taky tak; sídla kolem řek se začala stavět vše a 

fungovalo podobně, jako v Egyptě. Rozliv vody při povodních byl přirozený a lidé 

s ním byli sţití a připraveni na něj. 

Postupem doby lidé přišli s nápady napřimování řek. Mysleli si, ţe kdyţ řeky sevřou do 

betonových koryt a napřímí, ţe toky „zkrotí“ a upraví k obrazu svému. Takové úpravy 

bohuţel nejsou na 100% vhodné, neboť nikdo nedokáţe spočítat průtok, který se bude 

v té, či oné povodni vyskytovat. Příkladem mohou být povodně z roku 1997, 2002 a 

bleskové povodně z roku 2010. Trvalé přeháňky a přívalové deště zvedly 

mnohonásobně hladiny řek. Vlivem napřímení řek, potoků a jejich „spoutáním“ do 

betonových a technických koryt dochází k tomu, ţe průtočné rychlosti při vyšším 

vodním stavu jsou obrovské a mají za následek nekontrolovatelnou erozi břehů, koryt a 

škody v celém povodí. Současně dochází k erozi obrovských mnoţství půdy a 

huminoidních látek, které se dále po proudu usazují. Vzniklé škody jsou pak daleko 

větší, neţ u mělčích toků, kde docházelo k rozlivu do nivy a tlumení rychlosti 

povodňové vlny. Bohuţel ani přesto si mnoho odpovědných osob nepřipouští, ţe je 

NĚCO špatně. 

Nechci nikomu sahat do svědomí, ale mám pocit, ţe v ČR to funguje následovně. 

Několik let se nic neděje, pak přijde katastrofální povodeň, která smete několik měst, 

zabije pár lidí a aţ poté se začne něco tvořit. (Nechci stát za lidmi, kteří i přes 

několikáté vytopení začínají stavět znova na stejném místě ve víře, ţe povodeň uţ 

nepřijde.)  Stát věnuje povodím peníze a ta pak začnou konat. Vykácí se břehové 

porosty, navýší se ochranné hráze a prohloubí se dno řeky (např. Odry v roce 2010). 

Pak je zase několik let klid. Několikeré menší povodně opět „doplní“ materiál v řečišti, 

keře a stromy opět dorostou a jde se tvořit nanovo…  

Cílem této bakalářské práce není nikomu sahat do svědomí, ani napravovat povodňové 

škody v dolních částech toků, ale navrhnout moţnosti, které je moţné pouţít ke 

zpomalení odtoku v horních částech povodí. Zde je jistá moţnost zadrţení vody 

prostřednictvím přírodních ekosystémů a její zpomalení v dalším postupu do spodních 

částí povodí, kde vznikají největší povodňové škody.  

Podporou přirozené retence a rozlivů do krajiny a niv jsme schopni přispět ke sníţení 

průtoku a následně k menší erozi v dolních částech povodí.  
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Je třeba si uvědomit, ţe tyto revitalizace jsou sice draţší neţ běţná údrţba toků, ale 

zato jsou efektivnější. V této práci jsou popsány a osvětleny některé moţnosti 

revitalizací toků, které mají za následek sníţení rychlosti proudění, zvětšení retence 

krajiny, zpomalení postupu povodňové vlny, ochrany sídelních celků v blízkosti řek a 

flóry pouţitelné při realizacích revitalizace v krajině. Zpomalení odtoku vody taktéţ 

podporuje malý koloběh vody, který je v krajině bezesporu důleţitý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definování cílů bakalářské práce 

 Příprava teoretických podkladů pro zpomalení odtoku vody z krajiny. 

 Moţnosti retence velkých vod v nivách. 

 Návrhy slouţící ke zvětšování průtočné kapacity koryt a niv. 

 Posouzení vhodnosti dřevin k revitalizacím. 
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2. Zvětšení omočeného povrchu koryta 

 

Tohoto efektu se nejčastěji vyuţívá při revitalizačních úpravách koryt. Jedná se o 

zrušení téměř hladkého povrchu dna regulačního koryta. Toto dno je nahrazeno 

kamenným pohozem, který má větší aktivní omočenou plochu. Můţeme si to představit 

jednoduše. Ať je průměr stejně velkých koulí nastavěných vedle sebe v jedné vrstvě na 

rovinnou plochu jakýkoliv, na jednotku plochy tvoří povrch koulí její 3,14 násobek. 

Tedy z 1m
2
 plochy pokryté koulemi má omočený povrch 1+3,14= 4,14m

2
[6] 

 

V případě, ţe je kamenné dno pokryto bahenními usazeninami, můţe být omočený 

povrch niţší, i vyšší, protoţe kamenivo není uloţeno pouze v jedné vrstvě, nýbrţ tvoří 

hlubší vrstvu nepropustného podloţí. 

 

Obecně lze říci, ţe oproti rovnému dnu, tvořenému betonovou deskou můţe mít dno 

pokryté kamenivem aktivní povrch jedenapůlnásobný aţ několikanásobný. 

 

Omočený povrch koryta i spodní strany kamenů mají obrovský význam z hlediska 

oţivení dna. Z vodohospodářského hlediska je zcela neopomenutelný význam 

samočištění vody. K tomuto jevu přispívají drobní ţivočichové nazývaní bentos, kteří 

ţijí na povrchu dna. Pak je důleţité si uvědomit, ţe v okamţiku, kdy zvětšíme omočený 

povrch dna, zvětšíme zároveň přirozený domov těmto ţivočichům. Pak je rozdíl, jestli 

měrná jednotka osídleného povrchu je jedna, nebo čtyři jednotky. Ekologicky 

významný je také prostor mezi částicemi pokrývajícími dno.  Dalším důvodem je, ţe 

kameny na říčním dně tvoří prostředí, ve kterém se zachytávají jikry a plůdky rybí 

populace. Příkladem můţe být pstruh potoční (Salmotruttamorphafario), lipan podhorní 

(Thymallusthymallus), vranka obecná (Cottusgobio).[6] 
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Obr. 1Velikost měrného aktivního povrchu dna[6] 

 

2.1 Prodloužení doby proběhu korytem 

Prodlouţením koryta, jeho podélným zvlněním a zdrsněním dna koryta, dochází ke 

zpomalení proudění. To má za následek prodlouţení průtoku vody krajinou, které je 

podstatné i z hlediska sníţení energie proudící vody. V důsledku sníţení této 

energie vznikají i při vyšších průtocích menší škody na příbřeţní zóně a korytě 

samotném.Další moţnost je vytvoření průtočných tůní, které proudící vodu ještě 

více zdrţí.Doba zdrţení je rozhodujícím parametrem zejména pro samočištění, resp. 

přirozenédočišťování vody v korytě. Zněkolikanásobení hodnoty tohoto parametru 

je z hlediska samočištění významné.[6] 
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Obr. 2 Možnost prodloužení koryta[6] 

2.2 Zvětšení zásoby vody v korytě 

Při posuzování stavu vody v korytě je nutno brát v úvahu, jestli toto koryto je 

přírodní, či uměle upravené. Zatímco v umělých korytech teče voda po rovném dně 

a za značně malého mnoţství, bez moţnosti vytvářet tůně.U přírodních koryt je 

tomu právě naopak.   V korytech dochází ke zvětšení tzv. zásobního objemu, který 

zásobu vody opět zvýší. Zvětšením prostředí koryta dochází ke zvětšování prostoru 

pro rostliny a ţivočichy. Cílem revitalizace je zvětšení mnoţství vody v korytě, 

které je za běţných průtokových poměrů přítomno a s tím souvisí i zvětšení 

mnoţství vody v krajině.[6] 

2.3 Zvětšení zásoby nivní vody 

Nivní voda je neopomenutelnou součástí krajiny. V minulosti docházelo k častému 

vysušování niv v důsledku zemědělské činnosti. Vytvořením hlubokých 

regulovaných koryt a drenáţí docházelo k postupnému vysychání mělké podzemní 

vody. Tato činnost měla negativní vliv na výšku hladiny podzemní vody. Při 

dnešních revitalizačních opatřeních dochází ke změlčování regulovaných koryt a 

tím k postupnému zvyšování úrovně bezprostředně navazující hladiny podzemní 

vody. Zde záleţí na kvalitě a sloţení půdy v okolí revitalizovaného koryta. Ve 

srovnání s uloţením 1m
3
 v nádrţi a v samotné nivě vychází levněji varianta nádrţe. 

Při pohledu z druhé strany je primární vlastností nádrţí vodu uchovávat, kdeţto u 
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nivy je to pouze sekundární vlastnost. Z tohoto důvodu je třeba se zamyslet, zda by 

nebyla výhodnější větší spolupráce ze stran povodí podílet se na obnovách těchto 

prvků v krajině.[6] 

2.4 Tlumení průběhu velkých vod 

Pouţití kapacitního koryta je nutné tam, kde se nacházejí objekty, které je nutno 

chránit příkladem mohou být obce, města, průmyslové podniky atp. V minulosti se 

ve velké míře  vytvářelakapacitní koryta i nad těmito sídelními celky. V průběhu 

povodní docházelo k tomu, ţe tato koryta nedokázala převést takové mnoţství 

vody. Voda protékající těmito hydraulicky téměř hladkými koryty získávala 

obrovskou rychlost a sílu. Následným vylitím ze svého uměle vytvořeného koryta 

páchala obrovské škody dále v povodí. Hlavně u krátkodobých povodní, u nichţ 

nedochází k dlouhodobému zaplavení ploch, rozhoduje o škodách rychlost nástupu 

a samotná výška kulminace. Zbytečná ochrana pozemků, které to nepotřebují, jako 

jsou například neobhospodařované, či jen extenzívně obhospodařované nivy 

stupňuje nároky na protipovodňovou ochranu v místech, které to skutečně 

potřebují. Příkladem mohou být zastavěná území, či zemědělsky obhospodařované 

oblasti. Významným přínosem revitalizačních opatření je zejména obnova 

povodňových rozlivů mimo zastavěná území a zpomalení průběhu povodňové vlny 

těmito úseky. 

Z protipovodňového hlediska je přínosná revitalizace toku nad územím, které má 

být chráněno. Změlčení, zdrsnění koryta zpomaluje rychlost proudění v daném 

místě a také podporuje přirozený rozliv do nivy a následnou krátkodobou retenci 

vody v krajině. K omezováním průtočné kapacity v okolí chráněných objektů jako 

jsou silnice, ţeleznice přistupujeme zvlášť uváţlivě.Nad citlivými místy jako jsou 

obce, musíme být opatrní při usměrňování povodňové vody do kapacitního koryta 

v obci. Pod obcí zase musíme brát v úvahu, ţe při příliš brzkém zpomalení 

povodňové vody rozlivem do niv, můţe dojít k zpětnému vzdutí této vody aţ do 

zástavby obce. 

Posouzení vlivu koryta a jeho změn na průběh velkých vod je nezbytnou součástí 

hydrotechnických výpočtů v projektu revitalizace. 

U revitalizačních opatření se podporuje členitost koryta, sklopení a rozčlenění 

břehů. Vytváří se méně kapacitní koryto, široce mísovitého tvaru s alespoň mírně 

rozvlněnými břehovými čarami s moţností rozlivu do niv či luţních lesů, případně 

mokřadů.[6] 
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2.5 Malý vodní cyklus 

Při odpařování vody se povrch půdy (evaporace) i rostlin (transpirace) ochlazuje. 

Spotřebovává se při tom energie, která by jinak svrchní vrstvy ohřívala. Protoţe je 

povrch chladnější, sráţí se na něm voda. V rámci povodí se tak ustaluje vodní 

bilance a posiluje význam uzavřeného (malého) koloběhu vody. V rámci malého 

vodního cyklu se ve zdravé krajině zachycují sráţky ze sráţkově nadprůměrných 

období. Projevuje se to například formou lokálních dešťů a rosy. V poškozené 

krajině se uzavírá jiný cyklus a způsobuje ztrátu vody, ţivin i humusu. Jedná se o 

spiralizaci negativních efektů plošného odvodnění naší krajiny. Malý vodní cyklus 

se u nás při plánování v povodích většinou opomíjí. Jde přitom o zásadní průlom do 

dosavadní představy, ţe při rostoucím odtoku z povodí můţeme zachytit více vody 

vevodních rezervoárech, coţ není úplně pravda, protoţe vyschlá půda jímá daleko 

menší mnoţství vody, neţ půda vlhká.[3], [4] 

3. Říční ramena 

Stará poříční ramena jsou velmi významnými ekologickými prvky krajiny. Často jsou 

útočištěm mnoha chráněných druhů, představují v podstatě jakési archivy řek, odkud 

můţeme získat cenné poznatky o vývoji celého povodí. Komplexní výzkum slepých 

ramen započal v roce 2000.[10],[11],[12],[13] 

Ramena, která alespoň částečně souvisí s vodním tokem, představují cennou 

povodňovou přirozenou průtočnou kapacitu. Ztráta původního průtoku a postupné 

zazemňování způsobují zánik těchto říčních ramen. V přirozených nivách by se na 

místě zaniklého ramena vytvořilo rameno nové. Vzhledem k úpravám koryt k tvorbě 

nových ramen příliš nedochází. V některých případech je nutné přistoupit k technickým 

opatřením k postupné obnově starých říčních ramen. Zcela neprůtočné rameno rychle 

podléhá zazemňování a následné eutrofizaci.  

Z tohoto důvodu je nejčastějším řešením obnovy ramen odstraňování usazenin a 

úpravy okolního terénu, slouţící k úplnému, nebo alespoň periodickému zprůtočnění. 

[6] 

Vzhledem k tomu, ţe obnova starých, ne zcela zanesených a zaniklých ramen by 

mohla nenávratně poškodit zbytky fauny i flory v těchto ramenech, musíme při 

návrhu revitalizace postupovat šetrně a jen velmi opatrně. 

Jakýkoliv zásah musí vycházet z kvalitního biologického průzkumu a při 

minimálních škodách musí přinášet maximální uţitky. V řadě případů se od 

razantních zásahů upouští, nebo se provádí jen dílčí úpravy. V případě obnovy 

zaniklých a zcela zazemněných ramen se můţe bez větších škod postupovat i 

razantnějšími způsoby bez škod na přírodě.  
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Obnova ramen má dvě specifika: 

V případě opětovného zavodnění vodou z koryta je problém v okamţiku, kdy je 

původní koryto z jakýchkoliv příčin hlouběji neţ v minulosti. Ať jiţ z důvodu 

samovolné eroze, či regulačních zásahů. K odstranění tohoto stavu by bylo nutné 

vytvořit vzdouvací objekt, od čehoţ se upouští. Zavodnění ramene je v tomto 

případě odkázáno na podzemní vodu, nebo na postranní přítoky. 

Tím druhým je to, ţe před samotným zásahem nelze rameno odvodnit a všechny 

práce se dělají pod vodou. Ať uţ se jedná o práci lanových bagrů, klasických bagrů 

s ramenem, nebo stále populárnější mokrou cestou, tedy sacím bagrem. Sací bagr 

má nevýhodu, ţe k jeho pouţití je zapotřebí velké mnoţství ředící vody a následné 

uloţení vytěţené hmoty. To se děje buď rozstřikem rovnou do nivy, nebo uloţením 

do poměrně velké, ohrázované odvodňovací laguny. Práci sacího bagru navíc 

komplikují staré kmeny, které se nalézají na dně. Před frézou sacího bagru dokáţí 

ţivočichové celkem snadno unikat, proto se jedná o technologii celkem šetrnou 

k přírodě. Pouţití této technologie také skrývá své nevýhody, jakými jsou kontrola 

rozsahu prací a vytěţeného materiálu. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o nemalé 

částky, je důleţité, aby bylo vytvořeno zaměření dna před realizací prací a po ní. 

Požadavky na obnovu ramen: 

 Objem vody 

 Velikost plochy vodní hladiny 

 Povodňová průtočná kapacita prvku 

 Velikost plochy navazujícího příbřeţního území, které je zamokřené, či  pokryté 

břehovou vegetací 

 Délka a členitost břehové čáry 

 Velikost plochy mělkovodního pásma (do 0,5m hloubky) 

 Mírné sklony břehů 

V případě ekologicky cenných prvků není rozhodujícím parametrem objem vody. 

3.1 Břehy a záplavová území řek 

Vodní toky představovaly v minulosti významný faktor, který výrazně modeloval 

jak po stránce geomorfologické, tak po stránce hydrologické krajinu v rámci jejich 

povodí. Nejvýraznější působení vodních toků se projevovalo v částech, které 

označujeme jako „záplavové území“ někdy téţ aluvium případně říční či údolní 

niva. Nyní po tisíciletém působení člověka v krajině můţeme konstatovat, ţe právě 
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tyto části povodí jednotlivých toků byly aktivitami člověka nejvíce dotčeny a 

pozměněny. Záplavová území jsou oblasti s nejvyšší biodiverzitou. Záplavové 

území představuje významnou část, z hlediska hydrologického i ekosystémového v 

podstatě součást vlastního toku. Omezení a změna jejich původní podoby a 

dynamiky (ve spojení s mateřským tokem) následně ohroţuje existenci řady částí 

původní biodiverzity.  

Změny, ke kterým došlo v oblasti, které vymezujeme jako „záplavové území“ 

včetně vlastních toků, vedou k tomu, ţe je ohroţena existence zejména druhů 

existenčně vázaných na specifické formy vodních biotopů, které byly produktem 

aktivní funkce vodního toku v krajině. V současné době však naše aktivity zásadně 

pozměnily jak vlastní toky, tak i jejich záplavová území včetně tamních 

charakteristických biotopů. Moţná se to zdá poněkud kacířský přístup, ale 

pravděpodobně jiná cesta nebude – v současnosti je jiţ pasivní ochrana naprosto 

nedostatečná, neboť často důsledkem takovéhoto přístupu je zánik původního 

objektu či důvodu ochrany. 

Poznatky získané při výzkumech v posledních letech prokázaly, ţe vodní biotopy v 

záplavových územích uvedených řek se dostávají do stádia, které lze označit jako 

postupný zánik. V některých případech došlo jiţ k jejich zaniknutí v důsledku 

zazemnění. Právě zanášení biotopů organickými i anorganickými sedimenty vede 

ke sniţování výšky vodního sloupce a následné hrozbě vysýchání v suchých 

obdobích s následným úhynem tamního rybího osídlení. Při obnovení zavodnění 

vzhledem k neexistenci záplav jsou takovéto lokality bez ryb. Rovněţ případný 

přínos odstavených říčních ramen se stává s ohledem na jejich nepropojení s 

kmenovým tokem problematický.[7],[8],[9] 

Přirozené břehy byly ve velké míře nahrazovány břehy stabilizovanými 

v nepřirozeně velkých sklonech. Stranou pozornosti zůstává další motiv. Ten 

spočívá v získání území pro zemědělství, zástavbu i jiné vyuţití. Jedná se 

především o ztrátu ekologicky a krajinářsky významných částí nivy. Příbřeţního 

pásma mělké vody, říčních břehů, a častěji zaplavovaných území, jejichţ 

přirozeným pokryvem bývaly luţní lesy a háje. I přes přísliby, ţe všechny tyto 

úpravy jsou dělány z důvodu posílení protipovodňové ochrany, docházelo 

k pravému opaku na úkor povodňové průtočnosti území. 

Po letech, kdy docházelo k bezmyšlenkovitému napřimování řek a k jejich 

„sevření“ do betonové svěrací kazajky. Lidstvu začíná docházet, ţe tyto stavby by 

se měly rekonstruovat a revitalizovat. Je nutné si uvědomit, ţe získaná půda při 

regulacích nebyla dobře vyuţita a ztráta ekologicky nejcennějších částí říčních 

profilů a niv není plně vyváţena pozitivy regulací. V minulosti docházelo k tomu, 

ţe na území získané při regulaci byly stavěny různé sklady, staveniště a skládky 

všeho nepotřebného. Při povodních se pak stává, ţe voda pronikne do těchto staveb 

a následně odplaví prakticky vše, co se zde nachází. To s sebou přináší řadu 
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problémů, jako je zvětšování mnoţství plaveného materiálu a jeho další úklid dále 

po proudu.Významnou součásti rehabilitace niv je obnova starých říčních ramen 

zaniklých při regulacích. 

 

Katastrofické povodně v letech 1997 a 2002 nás nutí k zamyšlení, zda tradiční 

koncepce souvisle upravovaných koryt mají smysl. Na mnohých místech byly 

opevňovací prvky dravou řekou zcela vytrhány a uloţeny na dně, na jiných zase 

docházelo k tomu, ţe na opevnění sedimentovaly splaveniny. S ohledem na tyto 

zkušenosti bychom si měli uvědomit, ţe v některých místech má smysl udrţovat 

umělé prvky technické stabilizace a v jiných tyto prvky nechat na pospas přírodě. 

V důsledku přirozené renaturace v těchto úsecích dojde za pár let k naprostému 

návratu k přirozenému stavu zanášením či zarůstáním.[6] 

 

V naší krajině spíše musíme počítat s dílčími revitalizacemineţ s komplexní 

ucelenou revitalizací. To z důvodu intenzivně vyuţívané krajiny. Pro příklad 

můţeme uvést opatření následujících typů: 

 

 Nahradit strmé svahyudrţované v nepřirozeně velkém sklonu technickým 

opevněním svahy s menšími sklony s kamenným pohozem 

 Zpevnit břehy porostem keřových vrb 

 Zlikvidovat rumiště a skládky v okolí, nahradit je vytvořením tůní, zaloţení 

břehových a příbřeţních porostů 

 Sklopením svahů přispíváme i k zvětšení průtočného profilu, coţ můţe 

kompenzovat zvětšení drsnosti a zároveň zvětšit i povodňovou průtočnost 

koryta a nivy  

 Svahy se sklonem 1:4 a menším bývají dostatečně odolné a při výsadbě 

přirozených keřových vrb a travin se dosáhne ještě větší protipovodňové 

odolnosti 

 

Revitalizace nevhodně opevněných břehů: 

 

Cílem těchto revitalizací je návrat k co moţná nejpřirozenějšímu prostředí. Proto 

betonové prefabrikáty z břehů nejčastěji poškozené velkou vodou bývají vytrhány a 

sklony svahů sníţeny. Tyto břehy jsou následně pokryty vrstvou kamenného 

pohozu, ve kterém nacházejí útočiště různé keře, stromy a další flora, které se opět 

„zadarmo“ podílejí na zpevňování břehů. Důleţitou funkci mají zejména správci 

povodí, kteří by měli svým dohledem a pracemi řídit růst keřů, stromů a jejich 

rozdílné stáří a různorodost.[6] 

 

Dnes bohuţel dochází k pravému opaku. Břehové porosty jsou nechávány na 

pospas osudu a nejčastěji při povodních, jsou nemocné a vyvrácené stromy a 

odnášeny dále do povodí, kde mohou působit další škody. Po povodních při vzniku 
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hysterických ohlasů lidí dochází k nekompromisnímu kácení a mýcení. Pro příklad 

uvedu Ostravici po povodních v roce 2010, kdy konkrétně pod Komenskými sady 

v Ostravě docházelo k nekompromisnímu kácení a následnému frézování pařezů 

vporostu vrb. Nepůsobily tyto keře spíše jakozpevňující člen? Dalším faktorem je 

ten, ţe zpevňovaly břehy a koryto proti erozi.  

 

Po razantních akcích tohoto typu se na místě různě starých vrb a olší rozhojní 

výskyt invazních rostlin např. křídlatky či netýkavky. 

 

Proto je důleţité k takovému mýcení přistupovat vţdy s rozumem a ohleduplností 

k přírodě. Na druhou stranu je jasné, ţe stejnověké monokultury rostlin určitě 

častěji napadány chorobami a neprospívají tak svému okolí, neboť mezi nimi 

vzniká velké mnoţství souší a vývratů. Následně jsou vykáceny a koloběh se 

opakuje. 

 

Nejnovější poznatky ukazují, ţe při výběru materiálu na zpevnění břehů se dají 

pouţít i geotextilie, pouţívané zatím nejčastěji ve stavebnictví. Tyto textilie se 

rozloţí na břeh, překryjí se vrstvou zeminy a zapíchají se do nich proutky vrb. Pro 

tato pouţití se jeví jako nejvíce výhodné druhy vrba potoční, vrba nachová, vrba 

trojmuţná, vrba vnitrozemská a vrba popelavá. Při pokusných zpevněních břehů na 

závlahové nádrţi Bílovec se v porovnání s biologickým zpevněním geotextilie 

jevila jako výhodnější. 

 

Geotextilie je vyráběna z materiálu, který po čase několika málo let podléhá 

samovolné destrukci. Vzhledem k tomu nevytváří v podstatě ţádnou ekologickou 

zátěţ. Tloušťka vlákna geomříţe je 0,2 – 0,4mm. Po rozpadu této textilie by měl 

biologický pokryv břehu dostatečně odolný, aby převzal funkci tohoto uměle 

vytvořeného zpevňujícího prvku. [17] 

3.2 Omezení nepříznivých účinků odvodňovacích staveb 

Odvodňování území je negativním průvodním jevem zemědělské a lesnické 

činnosti. Nelze opomíjet jeho škodlivost a negativní vlastnosti na krajinu avodní 

reţim této oblasti. 

Především se jedná o tyto negativa: 

 Sníţení hladiny mělké podzemní vody 

 Sniţování filtrační schopnosti půdy 

 Zánik malých vlásečnicových toků, zamokřených míst a na ně vázaných 

stanovišť rostlin a ţivočichů 
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 Výrazné zvýšení výplachu převáţně dusíku do drenáţních vod 

 Postupné vysušování krajiny 

 

Vliv zemědělství na odvodňování krajiny a splach půdy: 

Většina pozemků se rozkládá na hlubokých půdách s relativně velkou retenční 

schopností. Vlivem hospodářských činností a odvodňování je ale tato schopnost 

zadrţovat vodu výrazně omezena. Na plochách se sporým rostlinným krytem 

(polích, nezpevněných cestách) se při netlumeném nárazu dešťových kapek rozpadá 

drobtovitá struktura půdy, zanášejí se póry a vzniká málo propustná kůra. Uţ při 

krátkém dešti se horní vrstva rozbahní a voda rychle odteče. Celý proces je 

mnohem rychlejší neţ v případě půdy kultivované bezorebnými technologiemi 

nebo kryté meziplodinami.  

Retenci ovlivňuje i mnoţství makropórů (skulin, průduchů), kterými se voda 

dostává do hlubších vrstev. Kvůli nedostatku humusu ţije v orné půdě nedostatek 

prospěšných ţivočichů (zejména ţíţal). Důsledkem špatné vodozádrţnosti je eroze. 

Umocňuje ji i práce zemědělských a lesnických strojů. Zanechávají po sobě rýhy, 

do nichţ se v době letních přívalových sráţek soustřeďuje odtékající voda a další 

materiál. Kvalita půdy pak klesá jak z hlediska zemědělské uţitnosti, tak z hlediska 

retenční schopnosti. Splaveniny navíc způsobují milionové škody v níţe 

poloţených částech povodí, zejména v intravilánech obcí. Zanášejí rovněţ koryta 

toků a zabahňují vodní nádrţe.  

V České republice je vodní erozí ohroţeno, silně ohroţeno a nejvíc ohroţeno 42 % 

zemědělských půd. Do kategorie mírně ohroţených patří dalších 26 % a mezi 

náchylné 28 %. Na ohroţených plochách dochází ke smyvu více neţ 7,5 tuny půdy 

na jednom hektaru za rok. To znamená zhruba 2,5–4,0 mm ročně (v závislosti na 

měrné hmotnosti půdy). Za deset let uţ hovoříme o nenávratné ztrátě 25–40 mm 

půdy z nejkvalitnějších svrchních horizontů. Na svazích mohou být čísla mnohem 

vyšší – aţ 35 tun z hektaru za rok. Vzhledem k rychlosti tvorby půdy v našich 

podmínkách (10 mm za 80–150 let) ubývá v současné době na značné části polí 

půda a zhoršují se její vlastnosti z hlediska úrodnosti i vodozádrţnosti.[3][4] 

Celkové zornění zemědělské půdy u nás činí asi 72 %. Vzhledem k tomu, ţe v roce 

1986 to bylo 76 %, se ukazuje, ţe klesá jen velmi pomalu. (Pro porovnání, v rámci 

Evropské unie dosahuje 60 %.)  

Rozsáhlé zjednodušení a rozorání krajiny zásadně změnilo vodní reţim zemědělské 

půdy. Uváţíme-li, ţe se jedná o více neţ polovinu plochy České republiky, je to 

skutečně problém. Kvantifikace vlivu odvodnění a scelování pozemků na průběh 

povodňových vln je obtíţná. Rozhodující roli hraje zejména vliv na rychlost 
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průchodu povodňové vlny územím. Nezanedbatelný je také podíl scelení pozemků 

na mnoţství plavenin při povodni. Prochází-li povodeň členitou krajinou s lesem a 

přirozenými překáţkami, unáší jen minimální mnoţství splavenin a plavenin. 

Zatopené objekty a silnice díky tomu nejsou po opadnutí vody zanesené bahnem. Z 

nechráněné zemědělské půdy oproti tomu odchází mnoho jemných plavenin. Kvůli 

nim se znásobují povodňové škody a všude se hromadí bahno.[4] 

Drenáţe a různé odvodňující prvky v krajině negativně ovlivňují hladinu mělké 

podzemní vody. Z tohoto důvodu dnes dochází k nápravě těchto škod nákladnými 

revitalizacemi. Potřeba revitalizací vzniká i z důvodu, ţe na mnohých místech 

docházelo k nadbytečnému odvodňování, coţ mělo za následek vysušení krajiny a 

poškození biotopů citlivých na sucho a samotnou funkci krajiny. Kýţeného 

výsledku tím stejně nebylo dosaţeno. 

Revitalizace mají za úkol řešit nevhodně odvodněné pozemky a odvodňovací 

soustavy. Nejedná se o systematické rušení jakýchkoliv odvodňovacích zařízení, 

ale na prvním místě o řešení případů, kdy nevhodně provedené odvodnění výrazně 

poškozuje přirozené funkce území a přitom neumoţňuje jeho efektivní vyuţití. [6] 

Prvním stupněm je nahrazení drenáţních hlavníků otevřenými koryty, nebo 

kaskádami tůní. Druhým, vyšším stupněm je eliminace plošného odvodnění, tedy i 

melioračního detailu. 

Odstranění drenáţních hlavníků otevřenými koryty. 

Při revitalizaci takového území postupujeme vţdy opatrně a citlivě. Dno původního 

koryta zasypáváme jílem, či jiným vhodným materiálem z důvodu zamezení 

masivního odtoku vody, vlásečnicové postranní přítoky obnovujeme rýčem tak, ţe 

prodluţujeme jejich délku, okolí těchto toků zatravníme a osadíme stromy. 

Zachovalé drenáţní hlavníky zaúsťujeme do revitalizačního koryta. Rušené 

drenáţní hlavníky nevykopáváme po celé délce a to z finančních důvodů. Proto je 

dostačující po určité délce hlavník, přerušit a zatěsnit pytli s jílem, nebo tzv. 

„suchým betonem“. 

 

Eliminace plošného odvodnění. 

Systematickévykopávání drenáţního detailu je nepřiměřeně nákladnéa zpravidla 

zbytečné. Pak zůstává moţnost přerušování drénů soustavou příčně vedených 

výkopů. Jejich zásyp se následně v místech přerušených drénů hutní. Pokud se 

chceme vyhnout soustředěnémuzamokření některých míst plochy, vzdálenost mezi 

přerušovacími výkopy by měla být taková, abyv zachovaných úsecích drenáţního 

potrubí mezi nimi nevznikal tlakový sloupec vody, který by mohldostupovat k 

povrchu.[6] 
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V centru pozornosti je zejména hydrologická funkce rašelinišť. Otázka vlivu 

rašelinišť na odtokový proces, především pak vlivu revitalizačních opatření 

rašeliništních lokalit na hydrologický reţim toků, které je odvodňují, není přes řadu 

tuzemských i zahraničních projektů a mnohé spory vedené v odborných kruzích 

doposud uspokojivě vyřešena. Tzv. „houbová teorie“, která byla v domácí i světové 

literatuře uznávána přibliţně do 60. let 20. století, předpokládala, ţe rašeliniště 

zadrţují vodu při vysokých sráţkách (povodňových průtocích) a naopak v období 

sucha průtoky nadlepšují a podílejí se tak na vyrovnávání odtoku. 

Od 70. let 20. stol. se objevují práce, které retenční funkci rašelinišť zpochybňují a 

za jedinou moţnost zvýšení jejich retenční kapacity doporučují sníţení hladiny 

podzemní vody pomocí odvodnění. Tyto meliorační zásahy byly poté provedeny v 

řadě horských oblastí na území České republiky. Problematika odvodnění, resp. 

hrazení původních melioračních kanálů odvodňujících rašeliniště, se od té doby 

stala podnětem pro široké diskuse v rámci zahraniční i tuzemské odborné 

literatury.[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24] 

3.3Přírodní činitelé zpomalující odtok vody 

U těchto činitelů se jedná především o přirozené biotopy, které jsou schopny tlumit 

změny týkající se  úhrnu sráţek, případně pojmout i větší mnoţství vody při 

dlouhodobých sráţkách a zase je postupně uvolňovat dále do krajiny. Mezi tyto 

biotopy patří rašeliniště, horské louky a mechy, tůně, nivy, luţní lesy, meandry, 

stará říční ramena a mokřady. Z těchto činitelů se mohou uvolňovat určitá mnoţství 

huminových látek, nicméně v daleko menší míře, neţ kdyby přívalový déšť zasáhl 

jehličnatý les, který nemá dostatečně vyvinuté bylinné a mechové patro.[6] 

3.4 Mokřady 

Pod pojmem mokřad představuje území, ve kterém voda vystupuje k terénu, nebo 

nad něj, aniţ by vytvořila větší plochu s volnou hloubkou, která je hlubší neţ 0,6m. 

Tuto plochu bychom mohli nazvat jezero nebo nádrţ. 

Jde o velmi členité území s nejednoznačnou hranicí mezi vodou a souší. Je to území 

s velkým mnoţstvím různých forem ţivota, ať rostlin, či ţivočichů. Nejdůleţitější 

plocha mokřadu je zatopené území, kde hloubka vodní hladiny dosahuje rozmezí 0–

0,6m, příznivá pro kořenící rostliny a podmáčené území s hloubkou hladiny 

podzemní vody do cca 0,2m. Toto základní prostředí můţe být kombinováno 

s různou hloubkou, či vystupující souší.[6] 
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3.4.1 Hlavní funkce mokřadů: 

 Fixace uhlíku (CO2) a jeho ukládání do sedimentů. Tyto sedimenty se 

v delším časovém období dají pouţít jako zdroj energie, v zemědělství. 

Dílčí úlohou je udrţování globálního klimatu. 

 Zadrţování vody v krajině. Zásoba vody v mokřadech, která je do jisté míry 

aktivní. V bezdeštných obdobích vodu pozvolna uvolňují a dotují tak 

hydrografickou síť naopak v období dešťů, nebo povodní tuto vodu 

akumulují. Lze si to představit na případu houby; namočená houba vodu 

pozvolna uvolňuje, kdeţto uměle vytvořená nádrţ nikoliv. 

 Prostředí významná svou biodiverzitou. Vytváří domov pro velké mnoţství 

druhů rostlin a ţivočichů. 

 Tlumení průběhu velkých vod jejich rozléváním do plochy mokřadu a 

zpomalováním jejich postupu. V případě, ţe je mokřad ohrázován je jeho 

retenční schopnost mnohem větší, neţ v případě, ţe mokřad není ohrázován. 

Výhodou je vytvoření mokřadů ze starých zaniklých rybníků, nebo 

v polosuchých poldrech. Jejich intenzivní zanášení povodňovými 

splaveninami je zcela přirozený a je nutno s tím počítat. 

 Podpora a stabilizace zdrojů pitné vody. 

 Zdroje materiálu slouţící k dalšímu vyuţití. Materiál jako traviny, či rákos 

se dají vyuţít jako biomasa pro výrobu tepla nebo elektřiny. Dalšími 

moţnostmi vyuţití je výroba došků. Pro malý zájem se toto ve velké míře 

nevyuţívá.[6] 

3.4.2 Výhody a nevýhodu mokřadů: 

 Velký výskyt komárů v okolích těchto ploch, proto se nevytvářejí v okolích 

obcí a měst. 

 Vodní plochy mokřadu se nehodí ke koupání 

 Z rybářského hlediska nejsou mokřady vhodné k chovu ryb. Ze 

zemědělských důvodů uţ nemůţe být hovořeno o vhodnosti mokřady 

vysušovat. Naopak s ústupem zemědělství přibývá ploch, kde je moţné 

mokřady zakládat.[6] 

3.4.3 Hlavní technicky popsatelné parametry, vyjadřující revitalizační efekty 

mokřadu: 

 Celková velikost plochy mokřadu. 
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 Velikost nejaktivnější plochy mokřadu, tj. mělkovodní pásmo s hloubkou 

vody 0 – 0,6m a silně podmáčené území s hloubkou hladiny podzemní vody 

do 0,2m. 

 Délka břehové čáry. 

 Zadrţený objem vody. 

 Povodňová retenční a průtoková kapacita. 

 Velikost plochy navazujícího území, ovlivněného mokřadem či mokřad 

obalujícího a slouţícího především přirozeným funkcím 

Některé lesní porosty a mokřadní louky mají vysokou ekologickou hodnotu. V 

nivách Liběchovky a Pšovky se dokonce vytvořily unikátní mokřadní 

ekosystémy, které byly v roce 1997 zapsány na seznam Ramsarských stanovišť, 

tj. mokřadů mezinárodního významu. Přitom ještě před 50-60 lety zde tyto 

mokřady prakticky vůbec neexistovaly! Pokračování zamokřování a dalšího 

šíření lesa však můţe paradoxně vést ke sniţování druhové rozmanitosti a 

zániku biotopů některých vzácnějších druhů rostlin a ţivočichů, vázaných na 

otevřená stanoviště. Celkově je dnes krajina údolní nivy a celých údolí daleko 

více zarostlá, změnil se doslova celý krajinný ráz obou údolí včetně krajinné 

scenérie samotného hradu Kokořína. Nesporné zvyšování ekologické stability 

území je tak v rozporu se spíše negativně vnímanou změnou krajinného rázu, 

který je ovšem kategorií velmi subjektivní.[14],[15] 

3.5 Rašeliniště 

Tento biotop byl v minulosti v ČR velice ohroţen. To jak z důvodu těţby rašeliny 

při které docházelo k vysušování těchto lokalit. Byly pouţívány různé drenáţní 

systémy. Na vysušená místa byly následně vysazovány ekonomicky výhodnější 

kultury smrku ztepilého.[6] 

3.5.1 Hlavní funkce rašelinišť: 

 Rašeliník sám o sobě dokáţe pojmout obrovské mnoţství vody (10-25násobek své 

suché hmotnosti) coţ je obrovský retenční potenciál, kterého by se mělo začít ve 

větší míře vyuţívat. Jejich obnova oproti výstavbě přehrad a poldrů vychází 

finančně lépe.  

Nevýhodou při obnově rašelinišť je, ţe lesní hospodář přijde o plochu, kde rostly 

kultury smrku ztepilého. Podmínky pro vznik rašelinišť tvoří zejména nepropustné 

podloţí, které dokáţe na povrchu trvale zadrţet velké mnoţství vody. Jedná se 

o oblasti s vysokými sráţkami, mělké ploché sníţeniny, okolí pramenů apod. Další 

podmínkou je nízký obsah ţivin, trvalé zamokření podporuje růst zejména mechů. 
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Při rozkladu organických zbytků ve stagnující vodě se spotřebovává kyslík a další 

organické látky se ukládají nerozloţené ve formě humolitu.Humolit je převáţně 

hmota, která se vytvořila zvláštním anaerobním rozkladným pochodem 

(rašeliněním), hlavně ze zbytků odumřelých rašeliništních rostlin. Jako nerost je 

původu přírodního, obsahuje přes 50% spalitelných látek a rostlinné zbytky si v ní 

dlouho uchovávají svou strukturu. 

 Nízký obsah ţivin má za následek zpomalení aţ zastavení aktivity dekompozitorů 

a to vede k ukládání humolitu. Rašeliniště vzniká velice dlouho, proto je téměř 

nemoţného uměle vytvořit. Za rok se vytvoří pouze 1- 2  milimetrový sloupec 

rašeliny. Rašeliniště v ČR dosahují výšky zhruba osmi metrů. [5],[6],[3] 

3.5.2Flóra v rašeliništích: 

Rašeliník - je nejrozšířenější rostlinou, jen deset centimetrů vysokou. Vytváří velké, 

vţdy zelené plochy, které zadrţují vláhu. Pokud je rostlina vystavena přímému 

slunci, roste velmi rychle. V některých případech můţe vytlačit i lesní porost, který 

nepřeţije v kyselém a na ţiviny chudém prostředí. 

Suchopýry - poznáte, aţ kdyţ odkvetou. Na stvolu vysokém šedesát centimetrů se 

tvoří charakteristické bílé vatové chomáčky s drobnými semínky. 

Brusnice vlochyně - je podobná borůvkám, má šedozelené listy, plody jsou jedlé a 

v malém mnoţství neškodné. Ve větším mnoţství mají omamné účinky. 

Klikva ţoravina - je poléhavý keřík s plazivými, dlouhými větévkami s drobnými 

lístky. Květy má růţové, drobné a plody červené, podobné brusinkám, jsou jedlé. 

Rosnatka okrouhlolistá - masoţravá rostlina dorůstá maximálně patnácti centimetrů 

výšky. Má bílý květ a lepivé listy velikosti desetikoruny, které vysávají drobný 

hmyz a jsou uspořádány do kruhu. Z dřevin roste na rašeliništích nejčastěji borová 

kleč, vzácněji bříza zakrslá, dorůstající maximálně do jednoho metru, a borovice 

blatka. 

Z fauny zde ţijí tetřívci, kteří se ţiví plody zdejších rostlin.[5] 

4. Zpomalení postupu povodňové vlny a snížení úrovně její kulminace 

zmenšením kapacity koryta a rozlivem v nivě 

K těmto efektům dochází při běţných i podélných revitalizacích, kde jsou 

nepřirozeně zahloubená, hydraulicky hladká, zahloubená a napřímená koryta 

nahrazována koryty přírodě bliţšími. Tato koryta jsou výrazně mělčí s menší 

kapacitou a jsou jak v podélném, tak příčném profilu členitá. 
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Řešení tohoto typu je vhodné převáţně mimo území obce v prostoru niv, kde je 

povodňový rozliv přípustný. Jedná se zejména o revitalizace v síti drobných 

vodních toků při ochraně sídelních celků před krátkodobě dynamicky působícími 

povodněmi.[6] 

 

Konkrétní případ, dokumentující vliv revitalizace drobného toku na průběh 

povodně uvádí[16] 

 

Horní úsek podhorského potoka v Borové na Českokrumlovsku byl komplexně 

revitalizován v letech 1998 aţ 2002. Těţce upravený meliorační kanál byl na délce 

cca 3 km nahrazen novým korytem přírodě blízkých tvarů a částečně proměněn 

v nesouvislou soustavu tůní. V srpnu 2001 zasáhl povodí místní extrémní příval o 

úhrnu 70 aţ 99mm, který na potoce způsobil bleskovou povodeň. Hydraulickými 

výpočty bylo následně stanoveno, ţe závěrným profilem revitalizovaného úseku 

prošel kulminační průtok 21,5m
3
.s

-1
. Zejména v horní části úseku dosahovaly 

kulminační průtoky úrovně Q100. Nedávno předtím dokončená revitalizační stavba 

přečkala tuto událost se škodami, které byly poměrně zanedbatelné ve srovnání 

s destrukcemi, k nimţ došlo v níţe leţících upravených úsecích, jeţ nebyly 

revitalizovány. Následně bylo provedeno podrobné hydraulické vyhodnocení 

události. Podle něho, pokud by tento příval zasáhl povodí před revitalizací, místo 

výše uváděné hodnoty 21,5m
3
.s

-1
 by kulminační průtok dosáhl cca 26m

3
.s

-1
. 

To znamená, ţe účinkem revitalizace se kulminační průtok zmenšil o více neţ 20%. 

 

Díky malé kapacitě revitalizačního koryta a rozlivu povodňové vlny do nivy 

probíhalo kulminační proudění při rychlostech příliš nepřesahujících 2m.s
-1

. 

Takovým rychlostem revitalizační koryto i povrch nivy v podstatě odolaly. 

Upravené koryto z doby před revitalizací by za srovnatelných podmínek bylo 

vystaveno rychlostem proudění i přes 5m.s
-1

. Tomu by sotva odolalo i těţké 

opevnění tvárnicemi – jak v reálu ukázal obří výmol v níţe leţícím upraveném 

úseku. 

4.1.1 Účinky revitalizace: 

 Zmenšení rychlostí průtoků za povodně. 

 Zmenšení kulminačního průtoku. 

Běţná i popovodňová údrţba koryt v úsecích kde má být podporován přirozený 

povodňový rozliv by měla být co nejniţší. To převáţně z důvodu, aby nedocházelo 
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ke zvětšování průtočné kapacity koryta.Zpravidla zde není ţádoucí těţit usazeniny 

z koryta a odstraňovat bariér z pláví. To se provádí jen tam, kde to je nezbytně 

nutné. Těţbou a zahlubováním koryt dochází k opětovnému vytvoření jakési dráhy, 

ve které i přes povodňový rozliv do nivy vzniká soustředěné proudění, které má 

vliv na celkovou rychlost a kulminační úroveň povodňového proudu. Zvyšování 

rychlosti proudění má za následek poškozování břehů.[6] 

Údržba zaplavovaných míst: 

Tuto údrţbu je nutné provádět převáţně z důvodu moţnosti odplavení různých 

předmětů a materiálu. Tento materiál by při povodni mohl poškodit, ohrozit nebo 

ucpávat propustě, mosty, bezpečnostní přelivy a různá citlivá místa leţící dále po 

proudu. Jedná se především o padlé stromy, větve, velké mnoţství sena a slámy.[6] 

4.1.2 Odolnost povrchů niv vůči zaplavení: 

Přirozené povrchy niv snášejí zaplavení bez větších škod. Jedná se především o 

louky, pastviny, vlhké háje, neobdělávané plochy a mokřady. Ty vydrţí i vícedenní 

zaplavení, které je pro ně výhodné i běţné. Nevýhodou je zatopení byť i na pár dní 

zemědělsky kultivovaných plodin, protoţe po zaplavení dochází k jejich poškození, 

nebo úplnému zániku.[6] 

4.2Podpora přirozených forem retence velkých vod v nivách 

Volné prostory v nivách mají přirozené retenční účinky. Voda do nich vstupuje 

nejčastěji vylitím z koryta v důsledku povodní, nebo přetečením přirozených 

výškových překáţek. Vyprazdňují se při opadnutí vody, výparem, nebo vsakem. 

V obdobích mezi povodněmi se tato území uplatňují jako hodnotná přírodní území. 

V přírodě takto působí jak stará říční ramena, tak aktivní povodňová ramena a tůně. 

Z objektů vytvořených lidmi mohou podobně fungovat také různé stavební či 

těţební jámy.[6] 

4.2.1 Retenční revitalizace 

Tohoto druhu revitalizací se vyuţívá nejčastěji v zahraničí, zvláště v Německu, kde 

na různých úsecích řek dochází k regulované těţbě štěrkopísku a s tím 

souvisejícímurozčlenění koryta, vytvoření výrazně zvlněné trati řeky, rozlehlých 

nivních sníţenin. Ve sníţeninách se nacházejí tůně a členité mokřadní biotopy, 

které se za povodní naplní vodou. 

Tyto revitalizace zčásti obnovují původní strukturu starých ramen a tůní. Současně 

navracejí krajinu do stavu blízkého minulosti.[6] 
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5. Revitalizační zvětšování průtočné kapacity koryt a niv 

Snahou těchto revitalizací je zmenšovat průtočné kapacity koryt, ale naopak je zde 

kladeno za prioritu zvětšování přirozených rozlivů povodňové vlny do nivy, kde 

dochází ke zpomalení průtočných rychlostí a sníţení energie proudící vody. 

Musíme počítat s tím, že mohou nastat tyto situace, které je nutné řešit: 

 Zamezení zpětnému vzdutí do sídelních celků. K tomu dochází v případech 

vytvoření brzkého sníţení kapacity koryta pod samotným sídlem. Toto je nutné 

předem vyřešit pomocí hydrotechnických výpočtů. 

 Omezení rozlivu povodňové vlny do celé nivy. To můţe nastat v případě, ţe 

široká, plochá niva, kde se pěstují zemědělské kultury, je častými povodněmi 

poškozována.  Zde je důleţité rozdělit nivu na dvě části. Jednu ponecháme jako 

rozlivovou a vhodnými úpravami dosáhneme podobného, téměř přirozeného 

stavu. Druhou oddělíme od toku ochrannou hrází, popřípadě hrázemi. 

 Převedení velké vody přes zastavěná území.  Zde je nutné uvědomit si, ţe 

zpomalení toku v nivách nad sídly můţe vést ke stavu, kdy je nutné 

„nasměrovat“ proud vody do intravilánu obce aby nedošlo 

k nekontrolovatelným rozlivům povodně v horních částech obcí.Zároveň 

maximálně sníţit povodňový průtok přes sídelní celky či zastavěná území.  

Ani v místech, kde je nutné zajistit velkou průtočnou kapacitu koryta, není vhodné 

pouţít nepřirozené umělé kanály. Revitalizace nabízejí řadu moţností, které jsou 

jistě vhodnější. Například: 

 Vyhloubení přírodě blízkých aktivních postranních ramen. 

 Upravení šířky koryta s vytvořením břehů s menšími sklony a tudíţ 

vytvoření rozevřenějšího příčného profilu. 

 Obnovení nebo vytvoření břehových průlehů. Jedná se o napodobení starých 

říčních ramen, mokřadů a tůní. Mimo to lze ještě vytvořit odbočné rameno, 

napojené z hlavního řečiště, nebo pouţít některý z přítoků, který bude 

propojovat tuto síť mokřadů a tůní a při stabilním průtoku bude udrţovat 

sloţku vodního prostředí v nivě.   

Kapacita rozšířených koryt, povodňových postranních ramen nebo průlehů vychází 

s potřeb plynoucích z koncepce lokálního protipovodňového řešení. Jejich návrh a 

to zejména co se týče vlivu na rychlost povodňového proudění, by měl samozřejmě 

brát ohled na níţe poloţené části povodí. Urychlování průběhu povodňových vln 

nad nezbytně nutnou míru je nepřípustné. [6] 
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Tyto prvky by měly být budovány v závislosti na jejich víceúčelovosti. Nezbytný je 

kompromis mezi hydraulickou hladkostí na straně první a na straně druhé členitostí 

a ozeleněním. Jen při pouţití kompromisu dochází k revitalizaci. Vytvořením 

hydraulicky hladkých kanálů bez vegetace nemůţeme hovořit o vzniku 

revitalizačních objektů, povaţujme je za pouhé hydrotechnické stavby. 

5.1 Vegetační doprovod vodních toků: 

5.1.1 Dub letní 

Neboli křemelák je rozloţitý strom s nepravidelnou korunou a křivolakými 

větvemi. Snáší občasné zaplavení kratší 14dnů.Vyskytuje se na hrázích rybníků a 

v okolí vodních toků. Tento druh dřeviny se jeví jako vhodný pro zpevňování 

břehů, hrází rybníků a okolí vodních toků. Jeho nevýhodou je dlouhé časové 

období, neţ vyroste a jeho kořeny začnou zpevňovat břehy, či okolí vodních toků. 
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Obr. 3 Dub letní 

 

5.1.2 Dub zimní 

Neboli drnák se od dubu letního liší štíhlejší korunou s téměř rovnými větvemi. 

Jeho kořeny nesnáší zatopení, proto se vyskytuje dál od vodních toků. Spíše na 

sušších místech. 
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5.1.3 Olše lepkavá. 

Je to strom s kuţelovitou korunou, vysoký aţ 30 m. Doţívá se asi 200 

let.Typickými stanovišti pro olše lepkavé jsou vlhké aţ bahnité půdy v luţních 

lesích, na březích vodních ploch, v baţinách a podobně. V České republice se 

nachází hojně.Krajinotvorná dřevina, jak uţ jsem řekl, se vyskytuje zvláště na 

březích vodních toků, kde spolu s dalšími keři a stromy plní zpevňující funkci. 

Mohou se jí osazovat i průmyslové oblasti, poněvadţ docela dobře snáší znečištěné 

ovzduší. Zkvalitňuje půdu. Také se jí říká pionýrská rostlina, protoţe jako jedna 

z prvních osidluje a obsazuje vlhká stanoviště. 

 

Obr. 4Olše lepkavá 
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5.1.4 Olše šedá 

Tato rostlina patří do čeledi břízovitých. Olše dosahuje výšky aţ dvaceti metrů, ale 

můţe mít i podobu keřovou a tehdy měří kolem tří metrů. Olše šedá má korunu 

kuţelovitého aţ pyramidálního tvaru s vystoupavými postranními větvemi a bývá 

spíše zašpičatělá. Kmen se většinou větví. Je tenký a někdy se najde i zakroucený. 

Na mělkých skalnatých půdách se olše rozmnoţuje velmi snadno. Pomocí 

kořenových a pařezových výmladků, které slouţí k tomu, aby lépe odolávaly 

prudké vodě. Další výhodou také je, ţe naprosto velmi dobře vzdoruje mrazu. 

Nejčastěji se vyskytuje podél horských potoků, ale také tato olše často sestupuje i 

do rovin, kde se pak přirozeně kříţí se svou níţinnou kolegyní. Typickým 

stanovištěm Olše jsou vlhké a chudé půdy na ţiviny. Také velmi dobře snáší 

vápenitý substrát. Dále se vyskytuje na mělkých skalnatých (štěrkovitých) půdách v 

blízkosti horských bystřin. Protoţe je řazena k břehovým porostům, během doby 

tání sněhu je často zaplavována. 

Meliorační dřevina. Její schopnost "rychle" dosahovat svého vzrůstu na místech, na 

kterých by jiné dřeviny uhynuly. Olše šedá se navíc často pouţívá na zalesňování 

důlních hald a jinak neúrodných pustých půd. 

5.1.5 Jasan ztepilý 

Jasan je vysoký, úhledný strom s přímým kmenem, pravidelným větvením a vysoko 

posazenou vejčitou korunou. Dosahuje výšky kolem 40 metrů, průměru aţ 1,5 

metru a stáří do 250 let. Kořenový systém jasanu je kůlový s bohatě rozvětvenými 

postranními kořeny, takţe vývraty netrpí. V mládí vyţaduje stín, v dospělosti je 

naopak světlomilný. Půdy vyţaduje hluboké, svěţí, bohaté na minerální látky, 

nejlépe obohacené dusíkem, je indikátorem nejkvalitnějších půdních stanovišť. Je 

citlivý na klimatické výkyvy, zvláště pozdní mrazy. Nesnese stagnující vodu a tudíţ 

roste dále od vodních toků. 

V Evropě se s jasanem setkáte prakticky všude. U nás se vyskytuje podle ekotypu, 

který má větší potřebu vláhy buď v luzích, nebo podél potoků aţ do výšky 1000 m 

n. m. Ekotyp vápencový se naopak vyskytuje společně s dubem zimním a bukem na 

sušších podkladech nebo na lokalitách lesostepního charakteru. 
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Obr. 5Jasan ztepilý 

 

5.1.6 Střemcha obecná 

Výjimečně keř do 2 m výšky, častěji však strom aţ 15 m vysoký. Střemcha roste 

nejčastěji v luţních lesích, podél toků a na provlhčených humózních půdách. Občas 

je vysazována jako okrasná dřevina.  

 

Obr. 6Střemcha obecná, detail květu 
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Obr. 7Střemcha obecná 
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5.1.7 Vrba 

Rod vrba je dalším komplikovaným rodem pro časté hybridizace i relativně velký 

počet zaměnitelných původních druhů (určování vrb je obtíţné). Dřevo mají měkké 

a lehké, větve křehké. Vrby jsou typickou sloţkou luţních hájů a pobřeţních 

porostů. Řezem se často udrţují na keřové úrovni i některé stromové druhy. 

Keřovité druhy se hodí hlavně pro krajinářské úpravy na osazování vlhkých míst, 

zpevňování břehů vodních toků apod. Rychle rostou. Druhy s plstnatými listy 

snesou i sušší stanoviště a patří mezi průkopnické dřeviny.  

Rozmnoţují se snadno dřevitými řízky i silnějšími větvemi. Zakrslé (miniaturní) 

vrby tvoří početný sortiment horských a severských druhů domácích i cizích. 

Kromě nízkých vzpřímeněji rostoucích jsou některé poléhavé aţ plazivé. Uplatní se 

nejlépe na vlhčích místech ve skalkách, u jezírek apod. Bývají světlomilnými, na 

půdu většinou nenáročnými dřevinami, snášejícími i dosti suché půdy, s výjimkou 

subalpínských druhů, které nejlépe rostou na vlhkých stinných svazích skalek, nebo 

v korytech.V ČR se vyskytuje kolem 21 druhů vrb. 

 

Obr. 8Vrba obecná 
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5.1.8 Jilm 

Opadavý, aţ 40 m vysoký strom. Jilm horský se doţívá věku aţ 500 let a plodit 

začíná ve stáří 30 aţ 40 roků.Vytváří stinné, roklinové a sutinové lesy, vzácně i v 

luţních lesích. Roste na půdách vlhkých, humózních, výţivných, zásaditých aţ 

mírně kyselých, stanoviště stinné, s vyšší vzdušnou vlhkostí. 

5.1.9 Javor mléč 

U nás roste roztroušeně od níţin aţ do podhorských poloh v celém území. 

Tento druh javoru roste často v suťových a roklinových lesích, občas i v jiných 

druzích lesů (méně v luţních lesích). Strom dorůstající 20–30 m výšky. Má hustou 

široce vejcovitou korunu, kmen je přímý. Javor mléč snáší polostín, ale vyţaduje 

bohaté a čerstvě vlhké půdy. Je to velice často pouţívaný druh ve veřejné zeleni, 

parcích či zahradách.  

 

Obr. 9Javor mléč 

5.1.10 Javor klen 

Statný strom vysoký i přes 30 metrů, ve stáří často s mohutným kmenem.Primárně 

roste na humózních půdách v suťových lesích, na svazích hlubších údolí, v 

bučinách a některých smrčinách. Druhotně se vyskytuje téměř všude, často byl 

vysazován v extravilánech i intravilánech obcí, jako alejový strom apod. Mnohdy 

se s ním setkáme na starých zbořeništích, kde upozorňuje na bývalé osídlení. 

Nesnáší časté zamokření, proto se kolem řek a vodních toků příliš nevyskytuje. 

5.1.11 Javor babyka 

Strom aţ 20 m vysoký s kulovitou korunou, řidčeji keř. Nejčastěji obsazuje meze, 

křoviny, teplé doubravy, lesostepi, listnaté a smíšené lesy, okraje lesů, na půdách 

výţivných, na minerály bohatých, často vápnitých, suchých aţ čerstvě vlhkých, 

stanoviště polo stinné a teplé, nesnáší přemokření. 
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Vyţaduje polo stinné stanoviště, půda by měla být spíše sušší, výţivná, nejlépe 

zásaditá, ale snese i mírně kyselou reakci. 

5.1.12 Lípa srdčitá 

Lípa je mohutný strom s košatou korunou, vysoký aţ 25 m, rostoucí často na sutích 

v křovité formě. V souvislých porostech se často vyskytuje v křovité formě. Doţívá 

se aţ 500 let. Tento strom se v okolí vodních toků vyskytuje zřídka, neboť jeho 

kořeny nemají rády přílišné zamokření.  

 

Obr. 10Lípa srdčitá 

5.1.13 Topol černý 

Topol je značně vzrostlý strom s klenutou rozloţitou korunou, silným svalcovitým 

kmenem a nápadnými kořenovými náběhy. Dosahuje výšek aţ 40 metrů, průměru 

kmene do dvou metrů a doţívá se stáří aţ 150 let. Kořenový systém je dobře 

vyvinutý všemi směry, takţe topoly odolávají bez problémů i značně silným 

větrům.  

Topol je světlomilný a potřebuje značnou vlhkost, kterou dokáţe získávat i z velké 

hloubky dlouhými kořeny. Nemá rád stagnující vodu, ale pravidelné záplavy snáší 

dobře. Nejlépe mu vyhovují hluboké, vlhké pískovité či štěrkovité půdy. Dobře 

snáší imise. Přirozeně se vyskytuje nejvíce v údolích podél vodních toků. U nás je 

přirozeně zastoupen v luţních lesích nejniţších poloh společně s vrbami a v teplých 

úvalech podél toků řek. Různé kultivary topolu černého se vysazují jako ochranná 

stromořadí okolo cest, vodotečí, hřišť, hospodářských budov, továren apod. 
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V revitalizačních výsadbách by se nemělo vyuţívat kříţenců topolu černého a 

jiných amerických druhů. Tyto stromy, jeţ byly v minulosti poměrně hojně 

vysazovány, je vhodné postupně nahrazovat druhy přirozenými. Břehové porosty 

kultivarních topolů jsou málo vhodné nejen biologicky, ale také technicky. 

Obsazují břehový koridor natolik, ţe se jiţ pod nimi neuplatní olše a vrba, ale zase 

pod nimi zůstává dost prostoru a světla pro podrost, v němţ se nejčastěji uplatňují 

rumištní druhy. Nevýhodou stejnověkých porostů kultivarních topolů je také 

poměrně brzké současné zestárnutí a rozpad. 

 

Obr. 11Topol černý 

5.1.14 Topol osika 

Topol osika je odolná pionýrská dřevina, která se jako první spolu s břízou objevuje 

na obnaţených půdách a pasekách. Dále roste ve světlých lesích, na pasekách, 

opuštěných pastvinách a v lesních lemech. Je velmi světlomilný, proto v 

zapojených porostech ustupuje k okrajům. Je odolný mrazu a tolerantní k půdní 

reakci. Roste jak na vlhkých, tak suchých půdách, nejčastěji však na 

písčitohlinitých a ţivinami bohatých. 

Středně vysoký strom s nepravidelnou řídkou korunou dorůstající do výšky 15–25 

m. Roste velmi rychle a doţívá se i 150 let. 
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Osika se hodí k výsadbě na rekultivované plochy, v kultuře se objevují i okrasné 

kultivary lišící se vzrůstem a zbarvením listů. 

 

Obr. 12Topol osika 

 

 

Obr. 13Topol osika, detail listu 
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5.1.15 Kalina obecná 

Středně bujný, opadavý keř. Středně bujný, opadavý keř. Na typ půdy nenáročný 

druh, lépe prospívá ve vlhčích půdách, roste v okolí vodních toků nejčastěji 

v luţních lesích, její drobné kořeny dobře zpevňují břehy. Snáší časté zamokření a 

vyskytuje se v prostředí s vyšším obsahem vápníku. Snáší dobře polostín a městské 

prostředí.Původní druh nachází uplatnění také v krajině v rozptýlené zeleni, 

remízcích, ochranných výsadbách i jako krycí případně výplňová dřevina. 

 

Obr. 14Kalina obecná 

5.1.16 Brslen evropský 

2-6m vysoký vytrvalý keř.  

Stanoviště: luţní lesy, lesní okraje, 

křoviny, mírně vlhké, hluboké půdy.  

 

 

Obr. 15Brslen evropský 
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V případě, že se revitalizace provádí dál od řeky mohou se využít i následující stromy 

a keře: 

5.1.17 Trnka obecná 

Trnka je hustý a nepravidelně větvený trnitý keř vysoký 1 aţ 3 m, jen zřídka vyšší. 

Vytváří četné kořenové výběţky, jimiţ se rychle vegetativně rozmnoţuje. Na 

substrát je velice nenáročná a vyskytuje se především na suchých a slunných 

místech, zvláště s dostatkem vápníku. Je velmi hojná na mezích, suchých 

křovinatých stráních, okrajích lesů, cest, na skalách a suchých pasekách od níţin do 

podhůří. Přirozené porosty trnky mají velký význam jako úkryty zvěře a hnízdní 

prostor ptactva.  

 

Obr. 16Trnka obecná 
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5.1.18 Habr obecný 

Habr obecný známe jak ve formě keře, tak ve formě stromu. V případě stromu 

dorůstá habr obecný výšky do 20 metrů. Silně kořenící struktura kořenů se rozšiřuje 

směrem od kmenu spíše horizontálně a zasahuje do značně velké plochy, někdy se 

habr obecný pouţívá i jako meliorační dřevina. Habr obecný je v Česku původní, a 

velmi rozšířený druh. Vyskytuje se do nadmořské výšky 700 metrů, Na půdní 

nároky je zcela nenáročný, nalezneme jej ve smíšených a listnatých lesy na 

hlinitých, humózních, ale i skřetovitých půdách v teplých a mírně suchých 

oblastech.  

 

Obr. 17Habr obecný 

5.1.19 Buk lesní 

Aţ 40 m vysoký strom s kmenem o průměru i přes 1 m. Buk lesní se doţívá aţ 400 

let a plodit začíná ve věku 50 aţ 80 let.  

Výskyt: Smíšené a listnaté lesy, preferuje půdy čerstvě vlhké, dobře provzdušněné, 

humózní a na minerály bohaté, nesnáší trvalé zamokření, záplavy a půdy chudé, 

suché nebo příliš ulehlé. V okolí vodních toků příliš neroste. 
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Obr. 18Buk lesní, detail listu 

 

Obr. 19Buk lesní 
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5.1.20 Hloh jednosemenný 

Hloh jednosemenný má charakter malého stromku dosahující výšky cca 6 metrů. 

Černé větve jsou porostlé ostrými trny. Velmi hojný keř, vysazovaný zejména v 

parcích či zahradách. Roste v luţních lesích, podél lesních okrajů a v 

křovinách.Kvete od dubna do června. 

 

Obr. 20Hloh jednosemenný 
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Obr. 21Hloh jednosemenný, detail plodu 

5.1.21 Ovocné stromy 

Do svahů, mezí a jako doprovod k cestám, navazujícím na revitalizační zásahy jsou 

vhodné výsadby ovocných dřevin, zejména těch druhů, které nevyţadují soustavný 

řez jako hrušeň, švestka, třešeň, ořešák královský, některé druhy jabloně, případně 

jabloň lesní. Pro krajinářské výsadby jsou vhodnější stromy neroubované, nebo 

roubované na podnoţích, umoţňujících vysokokmenný růst. V případě 

roubovaných stromů ve volné krajině je vhodné uplatňovat staré krajové odrůdy. 

6. Závěr 

Práce je zaměřena namoţnosti zpomalení odtoku vody z krajiny. Zabývá se 

především přirozeným rozlivem do niv a luţních lesů a retencí vody v krajině. Hlavní 

důvody byly: sníţení půdní eroze, eroze břehů koryta a zpomalení postupu povodňové 

vlny v závislosti na rozlivu do niv, luţních lesů a krajiny. 

Dalšími důvody vzniku této práce byly důvody spjaté s obnovou přirozených forem 

retence vody v krajině. Tyto přirozené formy retence byly v minulosti hojně 

poškozovány a ničeny. Pro příklad uvádím rašeliniště, louky, nivy, meandry, tůně a 

stará říční ramena. Hlavním důvodem byly finance, které mnohdy stály za zničením 

tohoto přírodního biotopu. Pouze zisky z prodeje dřeva, případně těţby a prodeje 

rašeliny uspokojovaly jejich majitele. V nivách se pěstovaly převáţně zemědělské 
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plodiny a v případě příchodu povodní došlo ke zničení této zemědělské kultury a ke 

značným ztrátám. V dnešní době jiţ jsou prováděna opatření k zamezení poškozování 

těchto míst i biotopů a zároveň jejich návratu do stavu blízkému minulosti. 

Revitalizace těchto území je finančně dosti náročná, ale v kaţdém případě je 

výhodnější. V porovnání se škodami, které způsobí povodeň a její rozliv v nivách a 

luţních lesích jsou škody napáchané v zastavěných oblastech daleko vyšší a déle se 

odklízejí. 

Podpora těchto přirozených forem retence má za následek obohacování krajiny o 

vodní sloţku, která je nezbytná jak pro rostliny, tak i ţivočichy. Navíc je dokázáno, ţe 

půdní vlhkost umoţňuje půdě při deštích pojmout daleko větší mnoţství vody, neţ je 

tomu u půdy suché. Zde je i důvod, proč tuto přirozenou retenci podporovat. 

V okamţiku, kdy půda jímá vodu ve větší míře, neţ kdyby se nacházela ve fázi 

sucha,dochází také ke sniţování eroze půdy, huminoidních látek z krajiny a jejich 

sedimentaci v niţších částech povodí. To má za následek zanášení koryt bahnem a při 

vstupu povodňové vlny do sídelních objektů dochází k sedimentaci tohoto bahna na 

majetek lidí a těchto sídel. Likvidace tohoto odpadu je drahá ale bohuţel nezbytná.
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