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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá revitalizacemi vodních toků. Cílem je návrhu revitalizace 

slepého ramene řeky Lučiny v k.ú. Horní Bludovice a biologické zhodnocení území před 

revitalizací. Důvodem revitalizace je obnova odstaveného ramene a tím navrácení krajiny 

do původního stavu a návrat fauny a flóry. Část práce se zabývá typy revitalizací vodních 

toků, metodami opevnění koryta a moţností výsadby vhodných dřevin po revitalizaci.  

 

Klíčová slova: revitalizace, slepé rameno, meandr, balvanitý skluz 

 

Sumarry 

 

This Bachelor thesis deals about the revitalization of water courses. The aim is to 

design revitalization of a blind arm of the river Lučina in k.ú Horní Bludovice and 

biological evaluation of the revitalization area. The reason for revitalization is restore arm 

and return this area its original condition and strive for the return of fauna and flora. Part of 

this work deals with the kinds of revitalization of water courses, methods of fortification 

and the possibility of planting of suitable tree species for regeneration. 
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1. Úvod 

Při pohledu na krajinu si kladu otázku, co přimělo lidi, aby se k přírodě chovali tak 

bezohledně? Jedním z důvodů proč lidé káceli lesy a narovnávali toky, byla vidina zisku 

zemědělské půdy. Chamtivost lidí ohrozila nejen přírodu, ale i je samotné. Vţdyť příroda 

byla jiţ odedávna pro lidi zdrojem jak obţivy, tak místem, kde si mohli zajít odpočinout. 

Poškozená krajina nejde vrátit jiţ do jejího původního stavu, ale můţeme ji napomoct, aby 

se původnímu stavu alespoň z části přiblíţila.  

Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na obnovu vodních toků poškozených 

v devatenáctém století jejich narovnáváním. Konkrétně jsem si vybrala slepé rameno řeky 

Lučiny, které leţí na území Horních Bludovic. Revitalizace má slouţit pro obnovu starého 

odstaveného ramene na pravém břehu řeky. Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny je 

naplánovaná za účelem obnovit původní meandr řeky Lučiny a oţivit tak vodní a okolní 

biotop pro původní flóru a faunu. 

Cílem mé práce byl průzkum oblasti, kde se rameno nachází a zhodnocení 

ekologických podmínek slepého ramene před realizací. Posledním bodem byl konkrétní 

návrh revitalizace tohoto odstaveného ramene. 

Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na 2 základní kapitoly. První kapitola 

se zabývá popisem přírodních poměrů v území plánované revitalizace. Druhá kapitola je 

zaměřena na teoretické vysvětlení pojmu revitalizace a na konkrétní metody revitalizací 

vodních toků a opevnění koryt včetně vhodné výsadby zeleně.  

V praktické části, ve které se zabývám ekologickým hodnocením lokality, je zde 

uveden soupis druhů rostlin a ţivočichů a ekologické zhodnocení místních významných 

druhů, jeţ se v lokalitě vyskytují. Dále je zde uveden návrh revitalizace slepého ramene 

řeky Lučiny, a návrh ochranných opatření během revitalizace.  
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2. Popis přírodních podmínek v území (včetně širšího okolí) 

Slepé rameno řeky Lučiny se nachází na konci intravilánu obce Horní Bludovice 

v okrese Karviná u hranice katastrálního území Ţermanice, na středním toku řeky, (viz obr 

č. 1: mapa území a viz příloha č. 1: Přehledná mapa 1:50 000) (Lepík, 2009). 

Vodní tok Lučina pramení na severozápadním úbočí vrcholu Prašivá v nadmořské 

výšce 580 m. n. m., nejprve míří severním směrem, pak se ale stáčí západním 

aţ severozápadním směrem. Jiţně od Havířova je na tomto toku vybudována přehradní 

nádrţ Ţermanice. Řeka Lučina ústí na území Slezské Ostravy do řeky Ostravice. Délka 

od ramene po ústí do řeky Ostravice je 37,66 kilometrů a povodí má plochu 

197,1 kilometrů. Lučina patří do povodí Odry a jejím správcem je státní podnik Povodí 

Odry. Číslo hydrologického pořadí má řeka Lučina 2-03-01-70 (Buček, 2005).  

Nad zájmovým územím se nachází přehradní nádrţ Ţermanice, která byla 

vybudována v letech 1951 - 1957. Vodní nádrţ má plochu 248 ha a je vyuţívána jako voda 

uţitková pro zdejší průmysl, na výrobu elektrické energie, proti povodním a k rekreačnímu 

účelu, koupání, rybaření apod. (www.pod.cz). 

Začátek zájmového úseku je určen říčním kilometrem 23.323 řeky Lučiny a konec 

úseku je v říčním kilometru 23.480. Celková délka upravovaného meandru je 260 metrů. 

V říčním kilometru 23.313 je vodovodní shybka DN800 „Bruzovice – Bludovice I“ 

(viz obr. č. 2 trubní most) a v říčním kilometru 23.456 je trubní most vodovodu DN800 

„Bruzovice – Bludovice II“. V říčním kilometru 23.480 se nachází spádový stupeň výšky 

asi 2 metry (viz obr. č. 18: spádový stupeň) (Lepík, 2009). 

Realizovaný meandr je pravobřeţním odstaveným ramenem řeky Lučiny, které je 

z větší části zaneseno zemním nánosem a nepravidelně zavodňováno průsakem 

podzemních vod (Lepík, 2009). 
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Obr. č. 1: mapa území (zdroj: mapy.cz) 

 

 

Obr. č. 2: trubní most (zdroj: Sendlerová, 2010) 
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2.1 Geologické poměry území 

Území se nachází ve vnější části Západních Karpat v tzv. Flyšovém pásmu. Flyšové 

pásmo tvoří tektonicky definované jednotky, které mají charakteristickou příkrovovou 

stavbu, a je vyznačeno flyšovou sedimentací mezozoického a terciérního stáří (Chlupáč, 

2002). 

Stratigraficky je ve flyšovém pásmu severní Moravy zastoupena nejvyšší jura, celá 

křída a téměř celá spodní část třetihor (paleogénu). Sedimentace flyšového pásma je 

rytmické střídání hrubších (pískovcových) a jemnějších (břidlicových) vrstev. Horniny 

jsou většinou chudé na zkameněliny. Častěji je moţno se zde setkat s různými nerovnostmi 

na vrstevních plochách (hieroglyfy) vč. nerovností mechanického původu (čeřiny, bahenní 

praskliny, proudové rýhy aj.), i biologického původu (stopy po lezení i hrabání organismů). 

Často je zde i flyšoidní vývojem vrstev, tj. s menší pravidelnou rytmičností sedimentací, 

a s přítomnosti vrstev rozmanitější petrografické povahy (písčité vápence, vápence, 

křemité rohovce apod.) (Řehoř, 1998). 

 

křída – zpevněný sediment -  jílovce, pískovce, pelosiderit 

křída – vulkanity – těšenity, pikrit; a vulkanostatika – tuf a tufit 

kvartér – zvětraliny 

kvartér – říční sedimenty – hlíny písek, štěrk 

kvartér – nezpevněný sediment - sprašová hlína (Geologická mapa 1:50 000, Česká 

geologická sluţba, 2000-2010). 

fluviální sedimenty- usazeniny naplavené tekoucí vodou říční a potoční (štěrky, písky, 

povodňové hlíny). Pro hrubozrnné fluviální sedimenty je charakteristické zvrstvení, 

vytřiďování a orientace částic materiálu po proudu toku.  

sprašové hlíny – nevápnité hlinité sedimenty eolického původu; vyluhováním sráţkovou 

vodou, méně často také vyluhováním pomocí spodní vody, ztrácí spraš obsah CaCO3, 

a vzniká tak sprašová hlína. Zpravidla si sprašové hlíny zachovávají určitý obsah CaCO3, 

zjistitelný jemnými analytickými metodami (Svoboda, 1983). 
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2.2 Geomorfologické poměry území 

Zájmové území se nachází v geomorfologickém okrsku Bruzovická pahorkatina.  

Základní geomorfologické členění ČR (viz obr. č. 3: Základní geomorfologické členění 

České republiky): 

Provincie: Karpaty 

 Soustava: IX. Západní Karpaty 

 Podsoustava:  IXD. Západobeskydské podhůří  

 Celek: IX D1. Podbeskydská pahorkatina  

 Podcelek: IX D1G. Těšínská pahorkatina  

 Okrsek: IX D1G a. Bruzovická pahorkatina IX D1G a  

 

Bruzovická pahorkatina se nachází v jihozápadní části Těšínské pahorkatiny. 

Pahorkatina je tvořena flyšovými pískovci a jílovci slezského a ţďánicko - podlezského 

příkrovu na nichţ se nachází kvartérní sedimenty. Jedná se o erozně denudační reliéf 

na flyši. Je moţno zde najít sedimenty glacigenní a glacilakustrinní z dob sálského 

zalednění (Demek, 1987). 

 

Obr. č. 3: Základní geomorfologické členění České republiky (www.skarpety.slask.pl) 
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2.3 Půdní poměry území 

V zájmovém území a jeho okolí se nacházejí 4 typy půd. Fluvizem modální, 

kambizem melanická, kambizem psefitická a luvizem oglejená arenická (půdní mapa ČR 

1: 50 000, list 15-44, 2005). 

2.4 Hydrologické poměry území 

Zájmová oblast spadá do povodí Odry a dílčího povodí Ostravice. Územím protéká 

řeka Lučina, jeţ pramení pod Prašivou (v katastru obce Komorní Lhotka) a ve Slezské 

Ostravě se vlévá do Ostravice. Hydrologické pořadí toku Lučina je 2-03-01-70. Lučina 

patří mezi vodohospodářsky významné toky. Asi 7 metrů nad meandrem se nachází 

spádový stupeň vysoký přibliţně 2 metry (Základní vodohospodářská mapa ČSR 1:50 000, 

list 15-44, 1988). 

2.5 Klimatologické poměry území 

Území leţí v teplé oblasti s dostatkem sráţek během roku. Podle Quitta leţí 

hodnocené území v klimatické oblasti mírně teplé MT10 (viz obr. č. 4: Mapa klimatických 

poměrů). Tato oblast je charakteristická dlouhým teplým mírně suchým léto. Jaro a podzim 

jsou krátké a mírně teplé. Zima je krátká, mírně chladná a mírně suchá, s krátkým trváním 

sněhové pokrývky. 

Tabulka 1: Klimatické charakteristiky MT10 (upraveno podle: E. Quitt, 1971) 

 MT10 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou  10°C a více 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu ve °C -2 aţ -3 

Průměrná teplota v červenci ve °C 17-18 

Průměrná teplota v dubnu 7-8 

Průměrná teplota v říjnu 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 
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Počet zamračených dnů 120-150 

Počet jasných dnů 40-50 

 

Letní den den, kdy teplota dosáhne nebo překročí 25°C 

Mrazivý den  den, kdy teplota klesne pod bod mrazu, pod 0°C 

Ledový den  den, kdy teplota nevystoupí nad bod mrazu a je celý den pro 0°C 

Vegetační období  počet dnů, kdy průměrná denní teplota neklesne pod 10°C 

Zimní období počet dnů, kdy průměrná denní teplota je pod bodem mrazu (Jan 

Pivec, 2002) 

 

Obr. č. 4: Mapa klimatických poměrů (zdroj: janpivec.wz.cz/pivec/002.htm) 
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2.6 Fytogeografické členění 

Oblast je součástí fytogeografické oblasti Mezofytikum, fytogeografického obvodu 

Karpatské mezofytikum, fytogeografického okresu 84. Podbeskydská pahorkatina – 

a. beskydské podhůří. 

Oblast mezofytika, je oblastí opadavých listnatých lesů. V niţších oblastech 

mezofytika se však vyskytují ve zbytcích klimaxové porosty habrových doubrav, dále 

borové doubravy a jedlové doubravy aţ jedliny. Ve vyšších polohách se vyskytují květnaté 

nebo acidofilní bučiny submontánního stupně. Plochy, které byly odlesněny, slouţí jako 

pole pro pěstování brambor a řepy (Hejný, Slavík, 1997) 

Podbeskydská pahorkatina je vysoce specifická tím, ţe byla několikrát během 

čtvrtohor zaplavena ledovcovým jezerem. Z velké části je podloţí tvořeno 

glacilakustrinními usazeninami. Klima je význačné tím, ţe jako v jediné oblasti pahorkatin 

se vyskytují sráţky 700 aţ 1 100 mm. Průměrný odtok z oblasti je 6 – 12 l/km
2
/sec. Celá 

oblast se nachází v rozmezí nadmořských výšek 190 – 630 m n. m. (Hruban, 2007). 

2.7 Zoogeografická charakteristika 

Fauna České republiky je součástí palearktické zoogeografické oblasti a patří k její 

eurosibiřské podoblasti, která se dělí na 4 provincie. Území patří do provincie listnatých 

lesů, a dále do distriktu podkarpatského. Hlavními charakteristickými druhy distriktu 

podkarpatského jsou modranka karpatská (Bielzia coerulans), čolek karpatský (Triturus 

montandoni) a plch lesní (Dryomys nitedula). Co se týká vodních ekosystémů, patří oblast 

do úmoří Baltského moře (Opatrný, 2001). 

2.8 Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability je definován v zákoně 114/1992 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. 
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V sousedství záměru se nachází lokální biocentrum „Ve stavech“, k.ú. Horní 

Bludovice a Ţermanice, plocha je 5 ha. Současný stav zde je niva řeky Lučiny a listnatý 

porost (lípa, javor, bříza, habr), cílový stav je 3C5, 3B4, 3BC3. 

Na biocentrum „Ve stavech“ navazuje lokální biokoridor „Lučina“ v k.ú. Horní 

Bludovice o délce 1 km a šířce 20 m. Současný stav biokoridoru je údolní niva s meandry 

a břehovými porosty (lípa, vrba, hloh, jilm). Cílový stav je 3C5, 3BC4, 3B3. 

Vzdálenějším biocentrem je lokální biocentrum  „Valašinec“ v k.ú. Horní Bludovic, 

které zabírá plochu 3 ha. Současný stav biocentra je podmáčená louka a doubrava 

s javorem, lípou a habrem podél přítoku Lučiny. Cílový stav je 3C5, 3BC4, 3B3 

(Filipová, 2009). 

2.9 Zvláště chráněná území 

Nejblíţe lokalitě se nachází severně na pravém břehu řeky Lučiny přírodní památka 

Stará řeka (viz obr. č. 5: PP Stará řeka). Jako přírodní památka byla vyhlášena v roce 2002 

a má rozlohu 1,42 ha. Jedná se o pozůstatek přirozeného meandru řeky Lučiny. Tato oblast 

je útočištěm několika druhům zvláště chráněných ţivočichů, především obojţivelníkům. 

V lokalitě přírodní památky jsou zachovány pozůstatky měkkého luhu v porostu na břehu 

toku řeky. Dále od břehu se rozprostírá mokřad, kde kromě chráněných obojţivelníků 

se daří také plazům. Z obojţivelníků se ve zdejší oblasti vyskytuje čolek obecný (Triturus 

vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris) a čolek velký (Triturus cristatus), dále je zde 

ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan krátkonohý (Rana 

lessonae), skokan zelený (Rana esculenta) a kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata). 

Z plazů se v přírodní památce nachází uţovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka obecná 

(Lacerta agilis). Z ptactva se v této lokalitě vyskytují ledňáček říční (Alcedo atthis) 

a volavka popelavá (Ardea cinerea) (www.turistik.cz). 

Od 1. Ledna roku 1992 je jihozápadně od města Havířova vyhlášena přírodní 

památka Meandry Lučiny. Lučina je neregulovatelný tok, který po mnoha desetiletí vytváří 

přírodní meandry v několikametrových naplaveninách a na něj navazují mokřady či drobné 

rybníčky (www.priroda.cz). 
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Obr. č. 5: PP Stará řeka (zdroj: iszp.kr-moravskoslezsky.cz, 2008) 
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3. Revitalizace říčních systémů – metody a řešení 

Revitalizace je snaha o obnovení, či posílení přírodního a přírodě blízkého rázu 

krajiny, o obnovení funkcí vodních sloţek a ekologické stability v krajině. Cílem 

revitalizace je odstraňování následků devastace vodního reţimu krajiny. Nejedná se však 

jen o znečistění toků, ale hlavně o obnovu vodního reţimu drobných vodotečí 

(Kender, 2000). 

3.1 Meandrování a vznik slepého ramene 

Meandrování vzniká na dolním toku v údolní nivě. Údolní nivou rozumíme 

akumulační rovinu podél vodního toku, která je tvořena nezpevněnými sedimenty, jeţ byly 

transportovány a usazeny tímto vodním tokem. Během povodní je tato oblast často 

zaplavována. Údolní niva vzniká dvěma způsoby. Prvním je sedimentace uvnitř zákrutů 

a meandrů vodních toků. Druhým způsobem je sedimentace na povrchu při povodních. 

Meandrování (viz obr. č. 6: model údolní nivy meandrující řeky) je proces, při 

kterém dochází k boční erozi. Řekou unášené částice na jedné straně řeky naráţí do břehu 

a postupně jej erodují (vydutý břeh - výsep) a na druhé straně koryta se erodované částice 

usazují (vypuklý břeh - jesep). V nivě řeky vytvářejí meandry tzv. meandrový pás. 

Působením eroze se řeka zařezává hlouběji do břehů a ty se postupně vymílají, aţ dojede 

v nejuţším místě k jejich přetrţení. Tím se řeka narovnává a vzniká tzv. slepé neboli mrtvé 

rameno řeky. Druhým způsobem vzniku slepých ramen, bylo napřimování toků v dolních 

částech povodí, kdy se tímto způsobem získávaly větší plochy zemědělské orné půdy 

(Demek, 1988). 
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Obr. č. 6 model údolní nivy meandrující řeky, vysvětlivky: 1 – Skalní podloţí,  

2 - štěrkovité (dole) a písčité (nahoře) sedimenty, 3 - hlíny s obsahem organických látek (hnilokaly v mrtvých 

ramenech). (zdroj: Demek, 1988) 

 

Existuje několik typů říčních postranních ramen (viz obr. č. 7: typy říčních ramen). 

První je vedlejší rameno, kterým doposud voda protéká a probíhá současně s hlavním 

korytem. Druhým typem je rameno staré, kterým voda jiţ neprotéká, avšak na jedné straně 

je stále spojeno s aktivním korytem. Třetím typem je rameno mrtvé, které jiţ není 

s korytem propojeno a komunikuje s ním pouze přes podzemní vodu. Čtvrtým typem 

říčního ramene je rameno mrtvé, které je navíc odděleno hrázemi. Toto rameno není 

s aktivním korytem propojeno ani povodňovou komunikací, proto rychleji zarůstá 

a zazemňuje se (Just, 2005). 
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Obr. č. 7: typy říčních ramen, vysvětlivky: a – vedlejší rameno, b – staré rameno, c - mrtvé (odstavené) 

ramen, d – mrtvé (odstavené) rameno oddělené hrází (zdroj: just, 2005) 

 

3.2 Parametry koryta vodního toku 

Proto, aby bylo moţno provést revitalizaci, je nutné, aby se předběţně prozkoumaly, 

posoudily a následně zhodnotily konkrétní podmínky a parametry koryta v dané lokalitě 

(Kender, 2000). 

3.2.1 Kapacita koryta 

Kapacita průtočného koryta vodního toku je v přirozených podmínkách přímo 

úměrná hodnotám příčného profilu v konkrétním místě, drsnosti dna a břehů a celkového 

podélného profilu (Kender, 2000). 

Technické úpravy v dřívějších dobách byly hlavně za účelem zvětšení průtočné 

kapacity koryta. Současná revitalizace je orientována opačně, je tedy snaha zmenšit 

průtočnou kapacitu (Just, 2003). 
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3.2.2 Břehová stabilita koryta 

Koryto je povaţováno za stabilní, je-li schopno provést bez poškození tzv. kapacitní 

průtok. V praxi je to zajištěno, pokud rychlost proudění toku v konkrétním průřezu 

nenabývá větších hodnot neţ tzv. rychlost nevymílací (Kender, 2000). 

3.2.3 Trasa vedení koryta 

Trasa koryta je ovlivněna řadou lokálních (geologicko – geomorfologických) 

činitelů, které tok musí při své cestě překonat. Nejideálnější je, pokud projektant respektuje 

přírodní poměry a meandry se snaţí situovat do míst, ve kterých se v minulosti nacházely. 

Nejvhodnější je si místa vytipovat pomocí leteckých snímků území a následně je porovnat 

s terénním průzkumem přímo v lokalitě (Kender, 2000). 

3.2.4 Podélný profil 

Podle TNV 75 2102 musí hloubka a sklon nivelety dna zabezpečit poţadovanou 

průtočnou kapacitu a stabilitu. Sklon nivelety musí být navrţen tak, aby se zajistila stabilita 

dna a břehů. Hloubka a průběh nivelety v podélném profilu se při úpravě přizpůsobí horní 

a dolní neupravované trati tak, aby byla zajištěna plynulá návaznost a nedocházelo 

k poruchám splaveninového reţimu (TNV 75 2102, 2010). 

Podélný profil se má plynule zmenšovat od pramene po ústí. Při návrhu nivelety 

se musí vycházet z dosavadního podélného profilu toku (Mareš, 1997) 

3.2.5 Příčný profil 

Příčný profil můţe být otevřený nebo uzavřený. Otevřené profily se upřednostňují nejen 

proto, ţe jsou ekonomičtější a méně náročné, ale také z ekologických důvodů (Raplík, 1989). 

Koryto by mělo být prizmatické s pravidelnými geometrickými tvary v příčném profilu. 

V obloucích by mělo mít koryt asymetrický tvar, který bude odpovídat přirozenému vývoji 

koryta (Ehrlich, 2003). 
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3.2.6 Vegetační doprovod koryta 

Druhové a porostní sloţení vegetačního doprovodu koryta se určujícím způsobem 

podílí na jeho ekologickém zapojení do okolní krajiny. Břehové porosty mají dále funkci 

zpevňovací, protierozní, migrační, úkrytovou, ekologicko – stabilizační, krajinářsko – 

estetickou a rekreační (Kender, 2000). 

Pro navrhování, výsadbu a ošetřování vegetačního doprovodu koryt potoků 

a drobných vodních toků je doporučena TNV 75 2102 Úpravy potoků a typizační směrnice 

Navrhování úprav toků z hlediska tvorby a ochrany ţivotního prostředí. Při navrhování 

v intravilánech by se mělo vycházet ze zásad zahradní a parkové architektury (Ehrlich, 

Gergel, Ondr, 2003). 

3.3 Historie úpravy koryt 

Krajina byla nejvíce poškozena na konci 19. století. Nejdříve se jednalo o ochranu 

staveb a zemědělských ploch před povodněmi, kdy byla snaha odvést vodu co nejrychleji 

z krajiny. Na protipovodňové aktivity navazovaly zemědělské úpravy drobných toků, které 

se z krajiny začaly vytrácet. Místo nich byly vybudovány upravené vodní toky, svodnice 

a kanály. V 70. a 80. letech pak docházelo navíc k chemizaci zemědělství, kdy 

se chemikálie při odvodňování dostávaly do vodních toků a tím zhoršily jejich kvalitu 

(Just, 2003). 

Napřimování řek mělo několik důvodů, jako jsou například zmírnění následků 

povodní, odvodnění zemědělské půdy, sníţení eroze břehů, údrţba plavební cesty nebo 

kvůli náhradě zemědělské půdy, která stejně i po melioračních úpravách nebyla 

hospodářsky výnosná (Králová, 2001). 

Mezi hlavní negativa technických úprav patří zúţení břehových pásem potoků a řek, 

prostorová redukce koryt, tůní, ramen a mokřadů, omezení zásob mělké podzemní vody 

a sníţení biodiverzity vodních ekosystémů (Kender, 2000). 

Na začátku je nutné si uvědomit, ţe pokud je cílem úspěšná revitalizace, tak se zásah 

do krajiny musí provést šetrně s ohledem na ekologické podmínky. Rovněţ je vhodné, 

aby větší část revitalizace byla ponechána na přírodě, která svými procesy vykoná 

poţadovanou práci za lidi a stroje, a to lépe (Kender, 2000). 
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3.4 Revitalizace v Evropské unii a u nás 

V zemích EU je revitalizace podporována Směrnicí 2000/60 ES Evropského 

parlamentu a Rady z 23. října 2000, stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti 

vodní politiky. Na území České republiky se revitalizace začínala rozvíjet po roce 1990, 

kdy byly hlavním nástrojem programy Ministerstva ţivotního prostředí. V roce 1992 

vznikl Program revitalizace říčních systémů. V zákoně 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů je uvedeno, ţe správce vodních toků má povinnost provádět 

vodohospodářské revitalizace. §47 písmeno f) uvádí, povinnost „obnovovat přirozená 

koryta vodních toků, zejména ve zvláště chráněných územích a v územních systémech 

ekologické stability“(Just, 2003). 

3.5 Vymezení revitalizací 

Lidé po celém světě si stále více zvědomují, ţe řeky jsou degradované a stále častěji se 

obracejí k obnově říčních systémů a k jejich navrácení k přírodnímu stavu. Obnova řek 

pomocí lidí je prezentována třemi systémy: plánováním, prováděním a sledováním (B. G. 

Laub and M. A. Palmer, 2009).   

Revitalizace řek je akt, kdy degradovanou řeku nebo potok se snaţíme navrátit do stavu 

před jeho narušením. Narušení je něco, čím tok ztratí svou rovnováhu (Todd Trout, 2008). 

Existují tři procesy, které vedou k obnově přírodního rázu: 

 dlouhodobá samovolná renaturace 

 postupná renaturace korekční údrţbou 

 renaturace povodněmi 

 technická revitalizace (Just, 2003). 

3.5.1  Dlouhodobá samovolná renaturace 

Dlouhodobá samovolná renaturace se zakládá na zanášení upravených koryt 

splaveninami, na zarůstání bylinami a dřevinami a erozi upravených umělých koryt. 

K renauraci dochází díky ústupu intenzivních forem zemědělství, rozpadu odvodňovacích 
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zařízení a návratem přirozeného zamokření. Procesy samovolné renaturace jsou prakticky 

zadarmo. Jedná se však o velmi zdlouhavý proces, který nemusí ve všech případech vést 

k obnově přírodě blízkého stavu. Takovým problémem můţe být zahloubení a velká 

kapacita koryta, které způsobují proudění velkými podélnými i příčnými rychlostmi a tím 

pádem i čím dál tím větší prohlubování koryta. V tomto to případě musí dojít 

k technickému zásahu (Just, 2003). 

3.5.2 Postupná renaturace korekční údržbou 

Postupná renaturace je procesem, kdy je přirozená renaturace podporována nepříliš 

náročnými zásahy, které vedou hlavně k rozvlnění proudnice a následně celého koryta. 

Hlavní metodou, jak rozvlnit geometricky upravená koryta, je vkládání různých prvků, 

které rozčleňují a rozvlňují proudění, čímţ způsobují zavzdutí určitých úseků koryta 

a podporují boční erozi. Toho lze dosáhnout u některých typů koryt například 

umísťováním velkých kamenů střídavě k jednomu a k druhému břehu. Na větších a širších 

tocích je moţno u břehů vybudovat různé usměrňovací výhony z kamene, dřeva nebo drnů. 

Další moţností je střídavě do pravého a levého břehu vetnout vrbové kůly, a tak vypěstovat 

strom či keř, které poslouţí jako ţivé usměrňovače. U velkých toků lze vhodně skácet 

do břehů stromy z břehových porostů, které se tam ponechají a poslouţí jako usměrňovače 

(Just, 2005).  

3.5.3 Renaturace povodněmi 

Třetím procesem je renaturace povodněmi, kdy povodeň můţe přirozené koryto 

přetvářet, ale na rozdíl od koryt upravených nepřetváří jejich podstatu. Pokud se jedná 

o koryto částečně upravené bez souvislého tuhého opevnění, je moţné, ţe soustava nánosů 

a břehových nátrţí do značné míry obnoví přírodě blízký průběh trasy, podélný a příčný 

profil koryta a tím tok revitalizuje. Povodňové nánosy a nátrţe by měly být odstraňovány 

jen v případě, pokud ohroţují cizí majetek. Pokud však má koryto souvislé tuhé opevnění 

a podlehne povodňové destrukci, tak se naruší soudrţnost konstrukce a rozpadne se. Pokud 

však nejsou důvody pro to, aby bylo koryto znovu zrekonstruováno (např. blízkost 

komunikace), je moţné tuto situaci vyřešit technickou revitalizací a nahrazením 

upraveného koryta korytem přírodě blízkým (Just, 2003). 
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3.5.4 Technická revitalizace 

V minulosti bylo úkolem technických úprav odvádět rychle vodu z krajiny, co bylo 

dosaţeno pomocí narovnávání toku. Revitalizace se však snaţí zpět obnovit členitost 

vodního prostředí a tím vodu v krajině zadrţet. Úkolem revitalizace je vytvořit koryto, 

které je na rozdíl od původního členitější, má menší kapacitu a je méně hluboké. 

U technické revitalizace se jedná o zásahy člověkem, hlavní podíl na ni by měli mít stejně 

biolog, krajinář a vodohospodář, kteří musí hledat společný postup. 

Mezi technickou revitalizaci se řadí: 

 obnova a vytváření mokřadů a tůní,  

 obnova mrtvých říčních ramen,  

 podpora retenční schopnosti při povodni,  

 obnova přirozeného charakteru vodních toků a jejich niv, 

 revitalizace nevhodně odvodněných ploch,  

 revitalizace, rekonstrukce nebo výstavba malých vodních nádrţí, 

Mezi hlavními efekty revitalizací jsou:  

 zadrţování vody v krajině,  

 vyrovnávání odtokových poměrů, 

 zmírnění průběhu povodní 

 obnova a zlepšení kvality vodních, mokřadních a na ně navazujících biotopů 

s výskytem mnoha vzácných a chráněných druhů rostlin a ţivočichů, 

 obnova samočistící schopnosti toků (Just, 2003). 

 

Rozdělujeme 2 typy revitalizací a to: 

1. revitalizace částečná – revitalizační úpravy realizované pouze ve vlastním korytě 

ohraničeného břehovými hranami. Můţe být spojena i s úpravami břehových 

porostů (Králová, 2011). 

Příkladem je částečná revitalizace přítoku Slupského potoka v k.ú. Neustupov 

v okr. Benešov, kde na délce 1,5 km byly vysazeny střední sazenice olše lepkavé 
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a dolní úsek v blízkosti nádrţe byl odtrubněn a převeden do přírodě blízkého koryta 

(neustupov.cz). 

2. revitalizace úplná – změna trasy upraveného toku s předpoklady pro postupný 

samovolný vývoj profilu koryta. Bývá spojena s vytvořením vhodně uspořádaných 

doprovodných porostů (Králová, 2001). 

3.6 Revitalizace říčních koryt v různých podmínkách a situacích 

Jak kaţdý tok, tak kaţdý úsek toku je jedinečný a zvláštní a kaţdý se musí posuzovat 

a navrhovat individuálně. Kromě technických parametrů rozhodují hlavně organizační 

podmínky a moţnost disponovat s pozemky, coţ bývá v plánování revitalizace 

to nejnáročnější (Just, 2005). 

3.6.1 Obnova původního koryta, jež bylo z části dochováno z doby před 

technickou úpravou 

U některých toků, na kterých probíhaly technické úpravy, nebyla regulace toku úplně 

důsledná. V nivě zůstaly zbytky původního přirozeného koryta. V dnešní době se jedná 

hlavně o zarostlé a zanesené příkopy nebo nesouvislou řadu prohlubní skrytých 

ve vegetaci. Nejlepším způsobem revitalizace je obnovení tohoto starého koryta a vyuţití 

dochovaných pozůstatků původní doprovodné vegetace.  

Koryto, které bylo v minulosti technicky upraveno, je v takovýchto případech 

nadbytečné a podle podmínek s ním lze naloţit různými způsoby. Pokud proběhla 

plnohodnotná revitalizace ve volné krajině, tak je neţádoucí, aby technicky upravené 

koryto zůstalo otevřené nebo jen z části zasypané jako tzv. povodňová rezerva, protoţe by 

z nivy v okolí odvádělo zbytečně vodu. Pokud revitalizací podporujeme přirozený rozliv 

ve volné krajině, je nutné staré technicky upravené koryto zneškodnit a to buď celkovým, 

nebo pouze částečným zasypáním, kdy lze vytvořit nesouvislou síť tůní.  

Druhým případem je situace, kdy je potřeba posílit povodňovou průtočnost 

potočního nebo říčního koridoru. V takovémto případě je moţné vyuţít průtočnou kapacitu 

koryta starého. Problémem však je nevhodné opevnění a příčný profil koryta, kdy 

v některých případech je vhodné toto opevnění odstranit a staré koryto alespoň částečně 
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přetvarovat do podoby mělčího povodňového průlehu. Je však nutná údrţba a to proto, aby 

se voda nevrátila do starého koryta a koryto revitalizované nezůstalo suché (Just, 2005). 

3.6.2 Vytvoření nového přírodě blízkého koryta 

Vytvoření nového přírodě blízkého koryta je nejlepší variantou, pokud po technické 

revitalizaci nezůstaly ţádné zbytky původního koryta a nedochovalo se ani pozemkové 

vymezení a je moţno technicky upravené koryto zcela opustit a nahradit je korytem 

novým.  

Základem při této revitalizaci je vytvoření potočního nebo říčního pásu v nivě, 

ve kterém se bude nové koryto vytvářet. Šířku tohoto pásu určují prostorové nároky 

nového koryta. Nejlepší však je, pokud je moţno získat pozemky pro širší doprovodný pás 

a to z hlediska jak ekologického tak krajinářského. 

Nové koryto by mělo odpovídat geomorfologickým podmínkám a mělo by být 

široké, mělké a s nízkou průtočnou kapacitou. Na stabilizaci koryta mají vliv vlastnosti 

zemin a hornin, ve kterých je koryto vytvořeno.  

Problémem bývají místa napojení starého a nového koryta. Technicky upravené 

koryto bývá více zahloubené neţ koryto nové a pokud by měli na sebe navazovat, nové 

koryto by muselo být také tak hluboko, coţ by neslo následky také na jeho šířku a tvar. 

Je několik moţností jak tento problém vyřešit: 

 vzdouvat vodu ve starém korytě nad horním okrajem revitalizovaného úseku, 

 místa spojení umístit do přirozených lomů sklonitosti terénu, aby problémové 

navazovací části byly co nejkratší, 

 na horním okraji revitalizační rameno zahloubit, nedělat na něm ţádné prahy, stupně 

atd., kde by dál rameno ztrácelo svou výšku a nechat jej co nejrychleji vystoupat 

do přirozené úrovně zahloubení, 

 v dolní části, kde revitalizované rameno sestupuje na úroveň upravovaného koryta, je 

vhodné pouţít kamenitého skluzu, který je dostatečně stabilní proti zpětné erozi 

dna (Just, 2005). 
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Příkladem této revitalizace je vytvoření nového koryta Ostřice u Černé v Pošumaví. 

Revitalizace zde je velmi blízká přírodě. Koryto je mělké a přiměřeně vlnité s nesouvisle 

rozloţenými kameny ze starých polních sběrů (Just, 2005). 

 

Úprava starých koryt 

Stará technicky upravená koryta lze upravit několika způsoby, které lze mezi sebou 

vzájemně kombinovat. 

 Koryto se zasype bez náhrady a lze jej vyuţít buď k zemědělství, nebo jej ponechat 

přírodě. Pokud je terén méně sklonitý a nehrozí v něm nestabilita vloţeného 

materiálu v podélném směru, je vhodné koryto zasypat i s tvárnicemi, jeţ slouţily 

jako opevnění. Pokud zásypový materiál je propustný je vhodné pouţít po určitých 

úsecích těsnící clony z jílů. 

 Před zasypáním koryta se do vhodné výškové úrovně vloţí plnostěnný trubní 

sběrač drenáţních hlavníků. Toto potrubí ústí buď pod úsek, který je 

zrevitalizovaný nebo do vhodně zahloubeného místa koryta nového. 

 Koryto se nechá z části zasypat a z části se v něm vytvoří tůně. Do takto 

vytvořených tůní mohou ústit drenáţní hlavníky. Velkým rizikem je, pokud jsou 

tůně kaskádovitě poloţeny a jsou odděleny pouze úzkými nasypanými hrázemi, 

které jsou velmi citlivé na protrţení. Proto je lepší jednotlivé tůně oddělit delšími 

a mohutnějšími zásypy pomocí zeminy. 

 Technicky upravené koryto nezasypat vůbec, nebo jen do určité hloubky a ponechat 

jej jako povodňové rezervní koryto. Pokud koryto zůstává ve své hloubce a příroda 

jej sama nezanese, je vhodné odstranit opevnění. Místa kde se staré nezasypané 

rameno odděluje od revitalizačního, je třeba stabilizovat (Just, 2005).  

3.6.3 Revitalizace koryta v plochém terénu, kde se musí zamezit okolnímu 

zamokření 

Pokud se tok nachází v rovině a je obklopen různě obhospodařovanými pozemky, 

které není moţné zamokřit, nastává problém polohy hladiny za běţných průtoků. Pokud by 

nové koryto mělo dosahovat takové hloubky, která by neohrozila okolní pozemky, 

neodpovídal by jeho tvar poţadavkům, které jsou na revitalizaci kladeny. 
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V takovýchto případech lze v určitém pásu území sníţit úroveň terénu a vybudovat 

zde přírodě blízké koryto. Takto vzniklé koryto můţe mít různé rozměry podle toho, jak 

široký pás pozemků je k dispozici. Pokud bude průleh velmi široký a mělký můţe vytvářet 

novou, sníţenou nivní úroveň, ve které se bude poté vlnit malokapacitní kyneta pro běţné 

průtoky. Pokud bude prohloubení uţší a hlubší je moţné jej označovat jako koryto 

povodňové (Just, 2005). 

Jako příklad lze u této úpravy vodního toku uvést revitalizaci potoka v Orlickém 

Záhoři (viz obr. č. 8: průleh s mírně se vlnící kynetou v Orlické Záhoři), kde byl pro koryto 

v terénu vyhlouben nenápadný širší průleh, ve kterém se mírně vlní kyneta (Just, 2005). 

 

Obr. č. 8: průleh s mírně se vlnící kynetou v Orlické Záhoři (zdroj:vitejtenazemi.cenia.cz) 

3.6.4 Revitalizace nejmenších vlásečnic 

Jednou z důleţitých revitalizačních úprav je osvobozování drobných vlásečnicových 

toků z upravených koryt nebo z potrubí. Tyto toky jsou nejmenší a mají běţný průtok 

nejvýše v jednotkách litrů za sekundu. Vlásečnice tvoří síť, do které přechází zóna 

plošného odtoku. Tato síť má veliký význam pro tvorbu odtoku z povodí, pro pohyb 

splavenin a vyplachování ţivin z půdních profilů. Revitalizace je účelná v případě, pokud 
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zahrnuje nejen samotné koryto, ale také široký zatravněný pás, který se stane hájem nebo 

mokřadem. Tento pás bude plnit funkci zóny soustředěného odtoku. Vhodné je, aby koryto 

mělo kapacitu pouze pro běţné průtoky a bylo přiměřeně členité. 

Nejvhodnější je opustit původní stopu technicky upravené strouhy a vytvořit koryto 

nové. Nejjednodušší moţnost jak to udělat je vyhloubit prostý obdélníkový profil na jednu 

aţ dvě šířky rýče se zvlněním trasy. 

Na stabilizaci koryta se podílí drnový porost, pod kterým mohou vznikat kapsy, které 

poté slouţí jako úkryty ţivočichům. 

Malou vlásečnici, kterou občas nic neteče, lze revitalizovat také vytvořením 

nepravidelné soustavy mělkých plochých tůněk. Tato metoda je pouţitelná pokud se jedná 

o malý podélný sklon (Just, 2005). 

Jako příklad lze u této revitalizace uvést vlásečnicové přítoky Jankovského potoka, 

které byly vyhloubeny na dva rýče vedle sebe (Just, 2005). 

3.6.5 Částečná revitalizace s částečným rozvlněním půdorysu pokud není možné 

změnit trasu vedení koryta 

Jedná se o revitalizaci, která probíhá na napřímených a opevněných korytech. 

V těchto případech není umoţněno, kvůli drţbě okolních pozemků, měnit stávající situační 

poměry. I v tomto případě se musí usilovat o získání několikametrového pobřeţního pásu 

pro zvlnění alespoň linie břehů a pro vysazení vegetace. Nejtěţší na této revitalizaci je 

změlčení příliš zahloubeného koryta.  

Prvky této revitalizace: 

 odstranění nevhodného stabilizačního opevnění, 

 rozvolnění břehů do mírnějších a proměnlivých sklonů, 

 změlčení koryta, 

 rozčlenění břehových linií výhony a zálivy tam, kde pro to jsou alespoň základní 

prostorové podmínky, 

 zpevnění a rozčlenění povrchu koryta kamennými pohozy a záhozy, zejména 

v brodových místech mezi oblouky, občasnými kamennými záhozovými figurami 

a nesouvislými liniemi kamenů, vloţenými do břehových čar, 



Lucie Sendlerová: Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny 

 

2011   24 

 

 rozčlenění koryty jednotlivými velkými balvany, 

 zaloţení břehových porostů. 

Při této revitalizaci je vhodné, aby zemina, která je vytěţena na rozvolňování břehů, 

byla pouţita při změlčování koryta. Proto je nejvhodnější odebírat zeminu přímo 

v drnových blocích, aby nebyla zemina odplavovaná (Just, 1005) 

Příkladem můţe být revitalizace Milené u Frymburka, kde opevnění tvárnicemi bylo 

odstraněno a do koryta byly nepravidelně vloţeny kameny (Just, 2005) 

3.6.6 Velmi kapacitní, zahloubené nebo erodované koryto malého vodního toku 

Koryta jsou vůči erozi velmi nestabilní díky nevhodným technickým úpravám, při 

kterých bylo přirozené koryto nahrazeno napřímeným zemním příkopem.  

Napřímením trasy se zvětšil podélný sklon tím, ţe se zvětšil a zejména prohloubil 

příčný profil, byla nastartovaná hloubková eroze. Nadměrné zahloubení je však neţádoucí 

a revitalizační opatření se je snaţí korigovat.  

3.7 Obnovení starých říčních ramen 

Stará ramena jsou cenné prvky v krajině, na které je navázáno veliké mnoţství rostlin 

a ţivočichů. Z vodohospodářského hlediska se jedná o součást zásoby vody v nivě. Při 

obnovování ramen mají přednost mírné sklony břehů a členitá břehová čára (Just, 2003).  

3.7.1 Obnovení aktivního průtoku ramenem 

Toho aby voda znovu protékala ramenem, lze docílit buďto odbočením z hlavního 

toku nebo zaústěním nějakého postranního přítoku. To však můţe být ztíţeno tím, ţe řeka 

v důsledku samovolné eroze nebo regulačních zásahů teče hlouběji neţ v minulosti. 

Obnovení zásobování ramene vodou, není vţdy hlavním důvodem k tomu, aby bylo 

vystavěno vzdouvací zařízení, a proto je rameno zásobováno buď z postranních přítoků, 

nebo podzemní vodou. 

Míru vzájemné propustnosti a napojení je nutné volit s ohledem na priority ochrany 

ţivé přírody. Nejčastější je situace, kdy je moţné propojení přímé pomocí otevřeného 
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průkopu. Napojené rameno v takovémto případě připívá k lepšímu ekologickému stavu 

vodního toku a to tím, ţe do toku přivádí ţivé organismy a pomáhá jim najít útočiště před 

vyplavením. V některých případech je však nevhodné připojení přímé, a proto se pouţívají 

trubní přívody. V některých případech můţe být také řešením přítok mělkým přeronem 

přes záměrně ponechané nebo vytvořené litorální pásmo. Podle podmínek určitého místa je 

moţné také rameno a řečiště spojit na obou koncích ramene průtokem, na obou koncích 

potrubím, nebo se dají kombinovat (Just, 2005).  

Existuje několik moţností pro napojení mrtvých ramen (viz. obr. č. 9: moţnosti 

napojení mrtvých ramen) 

 

Obr. č. 9: možnosti napojení mrtvých ramen (zdroj: Just, 2005) 

A: Rameno je nahoře i dole spojeno potrubím. Voda ramenem protéká, ale s tokem 

povodňově nekomunikuje. Pokud však nedojde k rozlití vody v nivě. Pro ţivočichy je tato 

propustnost velmi malá. 

B: Rameno je nahoře propojeno potrubím a dole je otevřené. Voda ramenem sice protéká, 

ale zvýšené průtoky se do něj nedostanou, pokud nedojde k přelití hlavního koryta. 

Pro ţivočichy můţe takto upravené koryto slouţit jako útočiště při povodních. 



Lucie Sendlerová: Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny 

 

2011   26 

 

C: Rameno je celé otevřené na obou stranách. Rameno tedy můţe slouţit jako paralelní 

povodňová průtočná kapacita. 

D: Přímé koryto je z části zasypáno a zachováno pro běţné průtoky jako tůňky a pro 

povodňové průtoky jako záloţní průtočná kapacita. Tato úprava koryta je vhodná v oblasti, 

kde je nutné nechat velkou průtočnou kapacitu, ale biotop se musí rehabilitovat. 

E: Koryto, které bylo technicky upravené, je zcela přerušené a jen z jedné strany 

ponechána část jako tůň. Takto upravené koryto se vyskytuje v místech, kde se usiluje 

o plnou ekologickou obnovu toku. 

F: tento případ nastává ve chvíli, kdy v mrtvém rameni vznik specifický biotop a je vhodné 

jej zachovat. Propojení ramena s aktivním tokem je záměrně omezeno mělkými 

a zarostlými litorály (Just, 2005). 

3.7.2 Odbahnění ramene 

Jedná se o organizačně náročné a velmi nákladné řešení. U většiny případů není 

moţné rameno před odbahněním vysušit, a proto se pouţívá speciální technika pro těţbu 

ze břehu.  

Další moţností je odbahnění pomocí sacího bagru, jehoţ práci komplikují výrazně 

spadlé kmeny stromů. Vodní ţivočichové jsou ve většině případů schopni před sacím 

bagrem unikat. Bagrování lze v tomto případě provádět bez jakýchkoli větších zásahů 

do pobřeţní vegetace. Při odbahňování sacím bagrem je však těţké uhlídat rozsah prací 

a mnoţství odtěţeného materiálu. Proto je vhodné, zejména u drahých prací, poţadovat 

zaměření dna před a po zásahu (Just, 2005). 

3.7.3 Vyhloubení ramene nového 

V některých případech je po technické stránce jednodušší vyhloubit úplně novou 

protáhlou tůň, jeţ bude napodobovat postranní rameno, neţ odbahňovat rameno 

zabahněné. Moţností je také vytvořit povodňové průlehy s tůněmi a mokřady, jeţ budou 

napodobovat stará říční ramena. Zbytky ramene jako jsou ojedinělé tůně a mokřadní 

plochy jsou velmi cenné přírodní enklávy a jakýkoli zásah do nich musí vycházet 

z kvalitního průzkumu. 



Lucie Sendlerová: Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny 

 

2011   27 

 

Při plánování umístění a rozsahu revitalizovaných ramen je dobré vyuţívat staré 

mapy a různé letecké snímky. Vhodné jsou také letecké snímky pořízené za zvýšených 

jarních vod, kdy mohou být zaplaveny i různé nenápadné terénní sníţeniny (Just, 1005). 

3.8 Metody stabilizace vodních toků 

Koryto, které má přírodní charakter by se mělo obejít bez dodatečného opevnění 

a i v ostatních případech by mělo mít charakter pouze doplňkový.  

Pro účely revitalizací je moţno opevnění rozdělit na: 

 opevnění vhodné pro místní i podélnou stabilizaci – kamenné pohozy a záhozy, 

 opevnění vhodné pro místní i podélnou stabilizaci, které je však omezeno pouţitím 

vzhledem k pracnosti – drnování, vrbové stavby, 

 opevnění vhodné pro místní stabilizaci, 

 opevnění, které je vhodné ve speciálních případech, jako jsou inţenýrské stavby 

apod. – kamenné dlaţby, drátokamenné konstrukce, laťkové plůtky a podobné 

dřevěné konstrukce, 

 nevhodná opevnění – betonové desky, tvárnice, folie, pneumatiky (Just, 2003). 

Jako nejvhodnější stabilizační opevnění se při revitalizaci jeví tvárná kamenná 

opevnění – pohozy a záhozy. Nejvhodnější je, aby nebyly kladeny souvisle, ale pouze 

ohroţených pasáţí koryt.  

Zához je tvořen hrubým kamenem, který je zapuštěn pod úroveň dna nebo břehu 

a doplňuje se drobnějším netříděným kamenivem.  

Pohoz je ukládán na opevňovaný povrch a je proveden z hrubého kameniva a je 

do povrchu vtlačován. 

Nejvhodnější pro revitalizaci je přírodou opracované kamenivo jako jsou staré polní 

sběry, těţba z říčních teras, říční štěrky a aţ jako další je moţno pouţít kamenivo z lomů. 

Vhodné je kamenivo netříděné na rozdíl od pravidelného kameniva, které vzniká jako 

odpad při výrobě dlaţebních kostek, nebo při řezání kamene. 

Při volbě kameniva je důleţité brát ohled na místní podmínky. Například do toku 

ve vápencovém krasu nebo v pískovcovém území není vhodné dát lomovou ţulu.  
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Kamenivo, které má pouze dočasnou ţivotnost, se pouţívá jako umělé opevnění, jeţ 

má svůj hlavní význam v době krátce po revitalizaci do doby, neţ dojde k přirozenému 

slehnutí utuţení zemin a k zapojení vegetace. V takovýchto případech se dá pouţít méně 

kvalitní kamenivo, jelikoţ kdyţ se po čase rozpadne, tak to revitalizační stavbě nemusím 

být na škodu. 

Opevnění, která jsou vhodná pro stabilizaci 

Účinnou metodou je drnování. Jedná se o metodu, kdy při sklonu větším neţ 1:2 

potřebuje svah opěrnou patku z kameniva a připichování dřevěnými kolíky aby drny 

nesjíţděly. 

Další moţností je pouţití vrbových objektů. Účinné a levné jsou nejjednodušší 

aplikace vrbového materiálu – husté zapichování řízků a různé pokryvy z větví, i drcených, 

které jsou částečně přesypány zeminou.  

Pro stabilizaci svaţitých ploch je moţné uplatnit rohože z rostlinných materiálů, 

které se po několika sezónách rozpadnou. 

Poslední moţností je kamenná rovnatina, která je ručně kladena s ohledem 

na provázání kamenů a klínovaná menšími kameny. Rovnatina je tvárná plocha, která se 

na rozdíl od tuhých opevnění v případě poruch nehroutí a nerozpadá. Na rozdíl od záhozů 

a pohozů se jedná o metodu ekonomicky nákladnější a proto je vhodné ji pouţít, jen pokud 

to je nutné (Just, 2003).  

Opevnění, která jsou vhodná omezeně a v některých případech jsou problematická 

Prvním takovýmto typem jsou laťkové plůtky, které se na počátku revitalizačních 

úprav zdáli jako velmi vyhovující, avšak dnes jiţ převaţují nevýhody. Plůtky jsou pracné 

na výstavbu a navíc tvoří nepřirozený příčný průřez bez jakékoli břehové zóny, která 

postrádá jak úkryty ţivočichům, tak omezené moţnosti dotváření. Další nevýhodou je, 

ţe dřevěný plůtek se po pár letech rozpadá a svah za ním, který není stabilní, se sesouvá.  

Druhým, ne moc vhodným opevněním, jsou drátoštěrkové a drátokamenné prvky, 

tzv. gabiony. Tento typ je moţno uplatnit na styku vodního toku s komunikační stavbou 

nebo v intravilánu. Pokud by se tato metoda pouţila na větší plochu koryta, vytvářelo by to 

nepřirozený tvar a omezovalo by to dotváření koryta (Just, 2003). 
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Třetím typem jsou geosyntetika, jejichţ výhodou je jejich neviditelnost 

ve stabilizovaném břehu. Konstrukce je zapracovaná do svahu a následný vývoj 

kořenových systémů dřevin či bylin začíná vytvářet stabilizační prvek. Tato stabilizace je 

vhodná zejména pro méně rozsáhlá technická řešení ve zvláště exponovaném terénu, pro 

stabilizaci břehu nad opevněním paty svahu v intravilánu apod. Jedná se o vyuţití 

armarových konstrukcí za podpory kořenových systémů vhodných dřevin. 

Základem je výběr vhodného syntetika, kterého je na našem trhu v dnešní době 

mnoho: 

 Geotextilie – propustný plošný syntetický nebo přírodní textilní materiál, který je 

buď netkaný, pletený nebo tkaný. 

 Geomříţ – jde o plošnou polymerní strukturu, která se skládá z pravidelně 

otevřené sítě celistvě spojených tahových prvků. 

 Geomatrace – trojrozměrná propustná struktura, jenţ je vyrobena z polymerních 

monofilamentů nebo jiných prvků, které jsou spojeny mechanicky popřípadě 

tepelně, chemicky či jinak. Jsou pouţívány pro zadrţení částic zeminy při 

ohumusování svahů, kořenů nebo malých rostlin při zemních a stavebních 

pracích. 

 Geokompozit  - vznikl kombinací předešlých částí. Uplatňuje se především jako 

drenáţní, těsnící, protierozní nebo výztuţný prvek. 

Zemní armatury byly pouţity například na březích závlahové nádrţe Bílovec 

na údolní nádrţi Brno, kde podle autora článku se jedná o dobrou zkušenost. V dnešní 

době se geosyntetika rozpadají působením klimatu a půdní mikroflóry v jednotkách roků. 

Po rozpadu by měl funkci stabilizace převzít biologický materiál – kořenové systémy 

a nadzemní části vhodných bylin a dřevin. 

Problémem však nastává přítomnost nepřírodních materiálu ve stabilizaci břehů. Existují 

však plasty, které je moţno vyuţít a samovolně se rozpadají v zemi prostřednictvím 

půdních bakterií a klimatických podmínek (Šlezingr, 2011). 

Zcela nevhodná opevnění 

Takovými to opevněními jsou opevnění umělá, která se v korytě toku zachovávají 

po dlouho dobu a neumoţňují zvýšit ekologickou hodnotu toku. Za takováto opevnění se 



Lucie Sendlerová: Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny 

 

2011   30 

 

povaţují zejména betonové desky a tvárnice, ţlabovky a polovegetační tvárnice. Nevhodné 

jsou také umělohmotné folie, i kdyţ jsou perforované, jelikoţ po fólii zemina i s vegetací 

sklouzává. Folie se po čase dokonce rozpadá a znečišťuje tak ţivotní prostředí (Just, 2003). 

3.9 Hlavní výsledky revitalizace koryt vodních toků 

V minulosti byly toky ochuzovány technickými zásahy o svou členitost, byly 

narovnávány tak, aby voda byla co nejrychleji odváděna z krajiny. Cílem revitalizace však 

je snaha navrátit vodnímu toku a jeho okolní krajině co nejlépe jejich přirozenou funkci 

a vodu v krajině zadrţet (Kender, 2000). 

3.9.1 Zvětšení biologicky aktivního povrchu koryta 

V minulosti byly koryta a dna koryt zpevňována tvárnicemi, které vytvářejí rovný 

povrch. Pokud se však tyto tvárnice nahradí například kamenivem, tak smáčený povrch 

koryta bude větší, jelikoţ kameny jsou přibliţně kulaté a nevytvářejí vedle sebe souvislou 

jednotvárnou vrstvu. Kameny jelikoţ na sebe nenavazují a souvislou vrstvu netvoří, mohou 

být smáčeny i ze spodní vrstvy, co má veliký význam pro oţivení vodních toků. 

Zvětšení biologicky aktivního povrchu má však taky dobrý vliv na samočištění vody 

v korytě, jelikoţ k samočištění je za potřebí bentosu, který skýtá útočiště na povrchu 

materiálu dna (Just, 2003).  

3.9.2 Posílení stability koryta 

Vlivem napřimování řek došlo k tomu, ţe vodní toky mají v upravených korytech 

větší průtokovou rychlost a proto musely být koryta zpevněna betonovými kvádry nebo 

jinými stabilizačními prvky. Při revitalizaci se však vytváří koryto o malé kapacitě. 

To znamená, ţe není vystavováno tak velkým rychlostem proudění toku. Z tohoto důvodu 

je revitalizované koryto stabilnější neţ koryt upravované. Při revitalizaci je však jistá míra 

nestability ţádoucí, jelikoţ dotváří koryto, zvětšuje jeho příčnou a podélnou členitost 

a vytváří břehové úkryty (Just, 2003). 



Lucie Sendlerová: Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny 

 

2011   31 

 

3.9.3 Prodloužení doby proběhu korytem 

Při revitalizaci je snaha koryto zvlnit, to znamená vytvořit meandry, zmírnit podélný 

sklon a zdrsnit povrch a tím zpomalit proudění a průběh vody určitým úsekem. 

Doba zdrţení je rozhodujícím parametrem pro samočištění, resp. přirozeného 

dočišťování vody v korytě (Just, 2003). 

3.9.4 Zvětšení akutní zásoby v korytě 

Jedním z hlavních účelů revitalizace je zvětšení aktuální zásoby vody v korytě. Větší 

mnoţství vody dává nový prostor pro rostliny a ţivočichy. Zvětšení objemu vody je 

dosaţeno meandrováním koryta, vytvořením tůněk a zdrsněním povrchu koryta (Just, 

2003). 

3.9.5 Zvětšení zásoby nivní vody 

Dalším důleţitým cílem revitalizace je zvětšení zásob vody v okolí toku. Regulovaná 

koryta byla zahloubena co nejvíce pod úroveň terénu. Oproti tomu revitalizovaná koryta 

jsou situována tak, aby jejich hloubka byla co nejniţší. Mělká koryta pomáhají rozlivu 

a zavlaţování přilehlých oblastí. Na zásobě vody v nivě však závisí i vlastnosti půdy 

(Just, 2003). 

3.9.6 Tlumení průběhu velkých vod 

V zastavěných oblastech a v blízkosti chráněných ploch a objektů je nezbytné, aby 

tok byl soustřeďován do koryta. 

V minulosti však byla koryta takto upravována i nad obydleným územím a povodně 

pak měly horší následek v místě obce. Koryta byla rozšiřována, čímţ byla snaha, aby 

všechna voda byla odváděná korytem a nerozlévala se. A to dokonce i v místech, která 

nebyla zastavěná a nemusela se chránit. 

Během povodní se voda rozlévá do okolní nivy, v oblastech zástavby je to však 

nechtěné. Při revitalizaci je však snaha o to, aby se voda rozlila v úsecích mimo zastavěné 
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území a zpomalil se tak průběh povodňové vlny těmito úseky. Toho se dosáhne zdrsněním 

a změlčením koryta a tím pádem zpomalením proudění (Just, 2003). 

3.9.7 Posílení členitosti koryta z hlediska oživení 

Je sledováno několik hledisek různých forem oţivení koryta, břehů a nivy: 

 členitost příčného profilu koryta – čím je povrch členitější, tím je větší omočený 

povrch a vyšší výskyt úkrytů, proudových stínů a podobně, 

 podélná členitost koryta, 

 rozsah členění hloubek a rychlostí proudění, 

 rozsah a hloubka biologicky cenné břehové oblasti v místě, kde se voda dostává 

do kontaktu se souší, 

 mnoţství úkrytů v korytě, včetně těch, které skýtá napadané dřevo, 

 charakter substrátu na dně koryta, který musí vyhovovat cílovým druhům 

organismů (pro kaţdý druh, se můţe hodit jiný substrát) a musí také odpovídat 

přirozenému potenciálu vodního toku, 

 povaha břehových porostů (Just, 2003). 

 

Koryto regulovatelného toku má malou členitost aktivního povrchu a také malé 

členění hloubek s málo rozvinutou břehovou zónou. Takto upravené koryto je podle těchto 

kritérií nepříznivé a proto je dalším cílem revitalizace dosáhnout zlepšení (Just, 2003). 

3.9.8 Zlepšení migrační propustnosti 

Součástí revitalizace je také snaha pro obnovení obousměrné propustnosti koryta. 

Tento problém je řešen v zákoně 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon). V §15, odstavci 6 je uvedeno: „Při povolování vodních děl, jejich změn, 

změn jejich uţívání a jejich odstranění musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu 

vázaných ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních 

ţivočichů v obou směrech vodního toku. To neplatí v případech, 

a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrţe pro chov ryb nebo o stavby k hrazení bystřin 

a strţí, 
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b) vyţaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo 

c) kdy pohyb ryb a vodních ţivočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit 

z důvodu technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů.“(zákon 

č. 254/2001 Sb. o vodách, 2010) 

3.9.9 Zlepšení podmínek pro samočištění nebo dočišťování vod 

Pojem samočištění znamená soubor přirozených procesů, které vedou ke zlepšování 

kvality vod. Dočišťování znamená záměrné vyuţívání těchto procesů v korytech nebo 

nádrţích pod zdroji znečištění. 

Intenzita samočištění podléhá době a intenzitě kontaktu znečištěné vody s biologicky 

aktivním povrchem koryta. Z toho vyplývá, ţe proces samočištění se dá prodlouţit 

zvětšením příčné a podélné členitosti koryta. Pro lepší účinnost je dále střídání aktivních 

úseků s úseky, ve kterých dochází k sedimentaci produktů samočištění a to tůněmi nebo 

nádrţemi (Just, 2003). 

3.9.10 Zlepšení vzhledu koryt 

Tento bod je důleţitý pro pobyt lidí v přírodě a jejich vztah k ní. Pokud je koryto 

upraveno betonovými panely a zarostlé kopřivami, člověk z toho nemá dobrý pocit, jako 

kdyţ je koryto přirozené. Vzhled koryta vodního toku se dotváří aţ časem, protoţe stavba 

samotná je pouze začátek cesty k přirozeným procesům dotváření a obrůstání koryt 

(Just, 2003). 

3.10 Vhodná výsadba zeleně na zrevitalizovaných tocích 

Porosty jsou nedílnou a přirozenou součástí koryt vodních toků a jejich niv, proto 

jejich obnova a posilování je při revitalizacích nezbytná. Nejdůleţitější je chránit zeleň, 

která jiţ existuje a přirozeně se vyvíjí. Tato zeleň vyhovuje nejlépe místním podmínkám 

(Just, 2005).  

Břehové porosty jsou ohraničeny patou svahu a břehovou hranou. Prostorové 

uspořádání a druhová skladba se liší u toků, které byly upravené a u toků, které technicky 

upravené nebyly. Neupravované toky mají druhovou skladbu přirozenou, ale i ta můţe být 
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částečně ovlivněna lidskou činností. K porostům takovýchto toků patří zejména vrba bílá, 

vrba křehká, olše lepkavá a šedá, jasan ztepilý a topol černý a šedý. Porosty na tocích 

upravených tvoří zejména uměle vysazený pruh keřových vrb nespecifického výběru 

(Šimíček, 1999). 

Zásahy do zeleně je nutné minimalizovat, Pokud je zásah nezbytný je nejvhodnější 

ponechat pařezy, které následně obrazí. To se týká například olší, vrb a jasanů. 

Po dokončení prací se musí místa, která byla na dřevinách poškozená, ošetřit (Just, 2005). 

Bylinná společenstva jsou velmi pestrá a přitahují v létě hmyz a v zimě savce a ptáky 

ţivící se semeny. V oblastech, kde je vysoká vegetace, jsou vytvořena stanoviště pro 

hnízdění ptáků (Králová, 2001). 

V mnoha případech je v oblasti, kde probíhá revitalizace, nutná výsadba další zeleně. 

Proto je důleţité, aby návrh obsahoval také vhodně zpracovaný návrh ozelenění 

(Just, 2005). Pro výsadbu by se měli při revitalizacích pouţívat domácí neboli autochtonní 

druhy rostlin. V mnoha případech byly dříve původní druhy nahrazeny druhy 

nepůvodními, které zde neměli konkurenci a dokázali se ve velkém rozmnoţit, příkladem 

můţe být křídlatka japonské (Reynoutria japonica). Původní druhy jsou důleţité nejen pro 

svou konkurenci schopnost, ale je na ně vázána také fauna příslušného stanoviště. Pokud 

by původní druhy flóry vymizely, vyhynula by také původní fauna, která je na tyto rostliny 

vázána.  

3.10.1 Trávobylinné patro 

V některých případech je nutné, aby plocha po revitalizaci prodělala tzv. ozelenění. 

Účel můţe být různý, například kvůli stabilizaci břehů zemních koryt nebo vytvoření 

druhově bohatého lučního porostu (Just, 2005).  

Výběr osevného materiálu je problematický. Pokud by se pouţily tzv. druhově 

bohaté květnaté směsi, tak není zaručeno, ţe nebudou do oblasti zavlečeny i druhy, které 

zde nepatří. Nejvhodnější je v takovýchto případech pouţívat tzv. regionální směsi, které 

se produkují bohuţel zatím jen ojediněle (Just, 2005).  

V oblastech, kde výsadba je technicky zbytečná, je nejvhodnější ponechat je sukcesi. 

V některých případech je však vhodné sukcesi napomoct. V takovémto případě je 
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nejvhodnější takto učinit oddrolky z druhově bohatých stanovišť, která jsou v co 

nejbliţším okolí. Tyto oddrolky, které obsahují diaspory, se sbírají ručně nebo se pouţívá 

suché seno, které se přehazuje po ploše, a přitom z něj vypadávají semena. Specifickým 

způsobem je přenášení drnů z druhově bohatých luk (Just, 2005). 

Pokud však je výsadba nezbytná, je nutné dávat přednost travinám, které jsou 

schopny vyprodukovat v co nejkratší době hodně nadzemní hmoty. Traviny musí mít 

schopnost odolávat nepříznivým povětrnostním a klimatickým podmínkám a musí snášet 

dlouhotrvající zaplavení. Dále by měly mít traviny schopnost vytvářet dostatečně bohatý 

a hustý kořenový systém (Kender, 2000). 

3.10.2 Dřeviny vhodné pro revitalizace 

Stejně jako u bylinného patra je nutné se drţet několika skutečností, jako jsou 

stanovištní podmínky – pedologické hydrogeologické a geologické poměry, klimatické 

poměry a to zejména teplota, vláhové poměry a směr a síla převaţujících větrů. Dalším 

parametrem je druhová skladba existujících dřevin podél toku a cíle, kterých chceme 

výsadbou dosáhnut (Kender, 2000). 

Při revitalizačních výsadbách zeleně se musí dbát na vhodnost druhové skladby 

a na původ a kvalitu genetického materiálu podle vyhlášky 82/1996 Sb. Ministerstva 

zemědělství, o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se 

semeny a sazenicemi lesních dřevin (Just, 2005). 

 

Příklady dřevin 

Vrby (Salix sp.) – tyto stromy a keře vyţadují vodu a slunce, dobře snášejí záplavy 

a kolísání hladiny vody. Mají rády nezastíněné břehy a vlhká místa. Keřové vrby jsou 

velmi vhodné jako vegetační pokrytí míst, kde není vhodný stromový porost. Pro kaţdou 

oblast se dají najít vhodné druhy různého vzrůstu – keřového, stromového a niţšího 

stromového (Just, 2005) 

Mezi naše druhy vrb patří vrba jíva (Salix capraea), jenţ je pionýrská dřevina, která se 

dokáţe rozšiřovat na veliké vzdálenosti, vrba bílá (Salix alba), která je charakteristickým 

druhem měkkého luhu, vrba popelavá (Salix cinerea) rostoucí u příkopů, na prameništích, 



Lucie Sendlerová: Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny 

 

2011   36 

 

na okrajích rašelinišť a na vlhkých loukách, kde vytváří světlá křoviska. Dalšími druhy 

jsou: vrba křehká (Salix fragilis), která se vykytuje převáţně v měkkém luhu a vrba 

pětimužná (Salix pentandra) (Hecker, 2009). 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) – je světlomilný strom, který roste na kyselých, hlubokých 

jílovitých, hlinitých a štěrkovitých půdách, které jsou trvale mokré a často periodicky 

zaplavované. Hojně se vyskytuje na březích vodních toků a je charakteristickým stromem 

olšového luhu malých vodních toků (Hecker, 2009). 

Olše šedá (Alnus incana) – na rozdíl od olše lepkavé (Alnus glutinosa) nesnáší trvale 

zamokřené půdy, ale snese občasné zamokření (Hecker, 2009). 

Na revitalizace však není olše šedá vhodná, kvůli svému původnímu areálu rozšíření, 

kterým jsou horské a podhorské oblasti (Just, 2005). 

Střemcha obecná (Padus avium) – roste na jílovitých a hlinitých, nebo kamenito-

písčitých jílovitých půdách, které jsou vlhké a občas zaplavované. Vyskytuje se převáţně 

v luţních lesích na březích řek (Hecker, 2009).  

Dub letní (Quercus robur) – je součástí našich tvrdých (dubojilmových) luhů, které 

nejsou trvale zamokřeny a nejsou častěji zaplavovány (Just, 2005). 

Líska obecná (Corylus avellana) – roste na hlubokých a často kameno - hlinitých půdách 

s dostatkem humusu a ţivin (Hecker, 2009). 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) – kvalitní strom luţních lesů, pramenišť i vlhkých 

svahů. Jasan ztepilý nesnáší stagnující vodu a rašeliny (Just, 2005). 

Javor klen (Acer pseudoplatanus) – je strom vyskytující se na vlhčích stanovištích od niv 

aţ po svahy a suťoviska. Javor klen nesnáší stagnující vodu a záplavy (Just, 2005). 

Javor mléč (Acer platanoides) – na rozdíl od Acer pseudoplatanus snáší zastínění 

a stagnující vodu, proto je moţné je občas potkat v luţních lesích. Tento strom však 

nesnáší výkyvy hladiny podzemní vody (Just, 2005). 

Javor babyka (Acer campestre) – vyskytuje se na ţivných, zásaditých vlhkých aţ střídavě 

suchých hlinitých půdách (Hecker, 2009). 

Javor babyka se vyskytuje v teplomilnějších listnatých lesích a často také v lesích luţních 

(Just, 2005). 
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Lípy velkolistá a srdčitá (Tilia platyphyllos, Tilia cordata) – stromy, které se přizpůsobí 

různým vlhkostním a světelným podmínkám. Lípy jsou schopné se uplatnit od vlhkého 

luţního porostu aţ po suché stráně (Just, 2005). 

Bříza bělokorá (Betula pendula) – jedná se o světlomilný druh, které obsazují převáţně 

obnaţená vlhká místa a skály. Nesnáší však kolísání hladiny vody (Just, 2005). 

Bříza pýřitá (Betula pubescens) – světlomilný druh, který se vyskytuj na vlhkých aţ stále 

mokrých půdách, je pionýrskou dřevinou (Hecker, 2009). 

Topol černý (Populus nigra) – tento strom se vyskytuje ve vlhkých nivách větších řek, 

jako jsou Odra, dolní Vltava, Labe a Morava. Topol černý potřebuje tekoucí vodu, nikoli 

stagnující podzemní vodu (Just, 2005). 

Topol osika (Populus tremula) – světlomilný strom, který snáší různé vlhkostní poměry 

kromě záplav (Just, 2005). 

Kalina obecná (Viburnum opulus) – vyskytuje se na ţivných, zásaditých aţ mírně 

kyselých humózních půdách jílovitých, nebo hlinitých. Kalinu je moţno potkat v luţních 

lesích, na okrajích lesů a v křovinách kolem vody (Hecker, 2009). 

Svída krvavá (Cornus sanguinea L.) – keř, který je rozšířen v celé Evropě s výjimkou 

nejsevernějších a nejjiţnějších oblastí. Je nejrozšířenější v luţních a údolních polohách. 

Svída krvavá upřednostňuje zastíněná místa. Vykytuje se na všech půdních typech a snese 

i vysokou hladinu podzemní vody a zamokření. Při revitalizacích je doporučena na břehy 

menších toků, kde je schopna s ostatními keři vytvořit odolný ochranný systém 

(Šimíček, 1999). 

Trnka obecná (Prunus spinosa L.) – trnitý keř tvořící shluky. Je rozšířená v celé Evropě 

s výjimkou nejsevernějších oblastí. V oblasti ČR se vyskytuje téměř na celém území 

hlavně v níţinách a pahorkatinách. Trnka obecná je nenáročná dřevina, která se vyskytuje 

na suchých, slunných a kamenitých stráních, na mezích, pastvinách, v křovinách apod. 

Je odolná proti mrazu a suchu. Trnka je vhodná k upevnění půdy na příkrých kamenitých 

stráních (Šimíček, 1999). 

Brslen evropský (Eonymus europaeus L.) – keř vyskytující se od severní Itálie aţ po jiţní 

Švédsko. Na území České republiky se vyskytuje od níţin do pahorkatin a roste na vlhkých 

lokalitách, v údolích kolem potoků a v pobřeţních houštinách. Brslen evropský je dřevina, 
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která snáší stín a je zcela odolná proti mrazu. Často je v doprovodných porostech 

(Šimíček, 1999). 

Hloh jednosmenný (Crataegus monogyna Jacq.) - trnitý keř, který je u nás zastoupen 

od luţních poloh aţ po nadmořské výšky 900 m. Vyskytuje se hojně na okrajích lesů, 

na pastvinách, křovinách a kamenitých stráních. Má střední aţ vysoké nároky na světlo. 

V lesním hospodářství slouţí jako průkopnická dřevina (Šimíček, 1999). 

Hloh obecný (Crataegus laevigata L.) – trnitý vysoký keř, který se vyskytuje v západní, 

střední Evropě a na východě zasahuje po Ukrajinu. V oblastech České republiky se 

vyskytuje na vlhčích stanovištích, v luţních lesích a údolích. Roste jako světlomilná 

rostlina na místech s trvale řídkým porostem. Stejně jako hloh jednosemenný (Crataegus 

monogyna) je průkopnickou rostlinou v lesnictví (Šimíček, 1999). 
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4. Praktická část bakalářské práce 

Ve své praktické části bych se ráda zabývala v první řadě metodikou, kterou jsem 

pouţila pro sběr dat. V další části bych ráda uvedla výsledky své práce a nakonec bych je 

zhodnotila. Posledním bodem praktické části je návrh konkrétního řešení revitalizace 

slepého ramene řeky Lučiny. 

4.1 Popis konkrétního území 

Průzkum a sběr dat jsem prováděla přímo v lokalitě, kde se nachází odstavené 

rameno řeky Lučiny v katastrálním území Horních Bludovic. V tomto území je plánovaná 

revitalizace jiţ zmiňovaného slepého ramene. Cílem revitalizace je zajistit pravidelný 

a průtok vody odstaveným ramenem. V této lokalitě byl průzkum proveden několika 

na sobě nezávislými lidmi a to pozorováním jak fauny, tak flóry území.  

V odstaveném ramenu se voda nyní zadrţuje jen ojediněle a pochází z dešťových 

nebo sněhových sráţek (viz obr. č. 10: z části zamokřené koryto slepého ramene). Mrtvé 

rameno se nachází na pravém břehu řeky Lučiny, se kterou však není propojeno. Celá trasa 

slepého ramene je olemována stromovou a bylinnou vegetací, jejichţ pokryvnost je různá. 

Koryto má miskovitý tvar, který je rozdělen na dvě části přejezdem na louku. Půda 

v odstaveném rameni je bahnitá, místy zatopená vodou. Koryto je navíc znečišťováno 

přívodem odpadních vod z jednoho z domů. 
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Obr. č. 10: z části zamokřené koryto slepého ramene (zdroj: Sendlerová, 2011) 

4.2 Metodika průzkumu 

Vlastní průzkum probíhal přímo na území slepého ramene v měsících červenec - 

říjen v roce 1010 a v měsíci březnu v roce 2011. V letních měsících byla denní průměrná 

teplota kolem 18 - 25°C v podzimních měsících se průměrná teplota pohybovala kolem 8 -

13°C. V létě jsem lokalitu navštívila ve většině případů, aţ na jeden, za slunného počasí 

Území bylo v letních a podzimních měsících mnou navštíveno přibliţně desetkrát. 

V měsíci březnu se teploty pohybovaly kolem 10 °C.  Průzkum byl věnován výskytu 

různých druhů rostlin a ţivočichů v okolí plánované revitalizace.  

Při průzkumu bylo pouţito základních metod, jako je pozorování a vyhledávání, dále 

bylo pouţito prohledávání dřeva stromů a půdy pod stromy a v korytě odstaveného 

ramene. Půda byla v korytě těţká a vlhká. 

Prozkoumání vodního prostředí bude provedeno následně v diplomové práci. 
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Při vyhodnocování výsledků bylo pouţito biologického hodnocení Revitalizace 

říčního meandru vodního toku Lučina v obci Horní Bludovice, který zpracovala RNDr. 

Lenka Filipová v roce 2009. 

4.3 Flóra v lokalitě plánované revitalizace 

Flóra byla prozkoumána metodou pozorování. Stromové a keřové patro bylo určeno 

v měsíci říjnu. Bylinné patro bylo zkoumáno po celou dobu výzkumu. Většinou se 

v lokalitě nacházejí druhy, které jsou charakteristické pro nivní údolí a zamokřenou půdu. 

V lokalitě se však nacházely také druhy nepůvodní, jako je například křídlatka japonská 

(Reynoutria Japonica). Druhy byly určeny pomocí atlasu květeny Naše květiny od Miloše 

Deyla a Květoslava Hlíska (2008) a stromové a keřové patro bylo určeno pomocí atlasu 

Stromy a keře od Ulricha Heckera (2009). 

Další průzkum bude prováděn v rámci diplomové práce. 

4.3.1 Stromové patro: 

Ve stromovém patře se nacházely v největším počtu vrby, které jsou charakteristické 

pro říční biotopy. Je zde výskyt také jilmu vaz (Ulmus laevis), který patří na červený 

seznam do kategorie C4a. 

Tabulka č. 2: druhy stromů v lokalitě slepého ramene 

Latinský název český název Červený 

seznam 

vyhláška 

395/1992Sb. 

Acer pseudoplatanus L. javor klen    

Alnus glutinosa L. olše lepkavá    

Betula pendula Roth bříza bělokorá    

Carpinus betulus L. habr obecný   

Prunus avium L.  třešeň obecná    

Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý    

Prunus padus L. střemcha obecná   

Quercus robur L. dub letní    

Salix alba L. vrba bílá   

Salix caprea L. vrba jíva   

Salix fragilis L. vrba křehká   

Salix pentandra L. vrba pětimuţná   
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Sorbus aucuparia L. jeřáb obecný    

Tilia platyphyllos Scop. lípa velkolistá    

Ulmus laevis Pallas jilm vaz  C4a  

 

C4a (NT).....vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyţadující další pozornost – méně 

ohroţené 

Jilm vaz (Ulmus laevis) je charakteristickým druhem tvrdých luhů a břehových 

porostů. Vysazuje se ve velkých parcích a zahradách (Hecker, 2009). 

4.3.2 Keřové patro: 

Tabulka č. 3: druhy keřů v lokalitě slepého ramene 

Latinský název český název Červený 

seznam 

vyhláška 

395/1992Sb. 

Corylus avellana L. líska obecná   

Euonymus europaea L. brslen evropský   

Humulus lupulus L. chmel otáčivý   

Prunus spinosa L. trnka becná   

Rubus caesius L. ostruţiník sivý   

Sambucus nigra L. bez černý   

Swida sanguinea L. svída krvavá   

Viburnum opulus L. kalina obecná   

4.3.3 Bylinné patro 

Z bylinného patra zde nejsou zastoupeny jarní druhy bylin, jelikoţ biologický 

průzkum byl prováděn v letních měsících a na začátku měsíce března, kdy zde ještě 

nekvetly ţádné byliny. 

Tabulka č. 4: druhy bylin v lokalitě slepého ramene 

Latinský název český název Červený 

seznam 

vyhláška 

395/1992Sb. 

Barbarea vulgaris L. barborka obecná   

Phleum pratense L. bojínek luční   

Aegopodium podagaria L. bršlice kozí noha   

Alliaria petiolata M. Bieb. česnáček lékařský   

Allium ursinum L. česnek medvědí   
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Angelica sylvestris L. děhel lesní   

Lamium maculatum L. hluchavka skvrnitá   

Trifolium pratense L. jetel luční   

Trifolium repens L. jetel plazivý   

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý   

Dryopterix filix-mas (L.) 

Schott 

kapraď samec   

Lycopus europaeus L. karbinec evropský   

Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční   

Polygonatum multiflorum L. kokořík mnohokvětý   

Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. 

kokoška pastuší tobolka  

Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá   

Symphytum officinale L. kostival lékařský   

Veronica chamaedrych L. kozlík lékařský   

Reynoutria japonica Houtt. křídlatka japonská   

Geum urbanum L. kuklík městský   

Papaver rhoeas L. mák vlčí   

Potentila anserina L. mochna husí   

Potentila reptans L. mochna plazivá   

Chrysosplenium 

alternifolium L. 

mokrýš střídavolistý   

Impatiens noli-tangere L. netýkavka nedůtklivá   

Taraxacum officinale Web. pampeliška obecná   

Galeobdolon luteum Huds. pitulník ţlutý   

Glechoma hederacea L. popenec břečťanolistý   

Ranunculus lanuginosus L. pryskyřník kosmatý   

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký   

Stelaria media (L.) Vill. ptačinec prostřední   

Achilea millefolium L. řebříček obecný   

Cardamine amara L. řeřišnice hořká   

Cardamine pratensis L. řeřišnice luční   

Galium aparine L. svízel přítula   

Salvia nemorosa L. šalvěj hajní   

Lotus corniculatus L. štírovník růţkatý   

Rumex acetosa L. šťovík obecný   

Medicago lupulina L. tolice dětelová   

Vicia sepium L. vikev plotní   

Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná   

Campanula patula L. zvonek rozkladitý   



Lucie Sendlerová: Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny 

 

2011   44 

 

4.4 Fauna v lokalitě plánované revitalizace 

Průzkum fauny probíhal při kaţdé návštěvě území. Mezi pouţité metody patří 

pozorování, které bylo nejčastější, dále bylo pouţito prohledávání dřeva stromů, byly 

nadzvedávány kameny, pro zjištění plţů a pomocí klacíku byly prohledány náhodně 

lokality pod stromy nebo na břehu koryta slepého ramene. Druhy ţivočichů byly určovány 

pomocí atlasu Příroda České republiky od Karla Hudce a kol. (2007). Seznam je doplněn 

o druhy, které jsem sice v lokalitě při svém průzkumu nezpozorovala, ale měly by se zde 

vyskytovat. Doplněné druhy byly určeny panem RNDr. Zděňkem Prymusem a RNDr. 

Lenkou Filipovou (2009). 

4.4.1 Měkýši (Mollusca) 

Jedná se o starou skupinu, jejichţ počátek se datuje do období prvohor. Z kmene 

měkkýšů, jsme zde našla pouze zástupce třídy plţů, kteří obývají jak zemské tak vodní 

biotopy (Hudec, 2007). 

Na území slepého ramene se vyskytuje několik druhů z kmene měkkýšů. Z plţů jsem 

zde našla bahnatku malou (Galba truncatula), jantarku obecnou (Succinea putris), plzáka 

španělského (Arion lusitanicus), páskovku keřovou (Cepaea hortensis), a hlemýţdě 

zahradního (Helix pomatia) (viz obr. č. 11: hlemýţď zahradní (Helix pomatia)). V této 

lokalitě by se měli dále vyskytovat druhy keřovka plavá (Fruticicola fruticum) a vodní plţ, 

který u nás jediný má ulitu stáčející se doleva - levotočka baţinná (Aplexa hypnorum).  
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Obr. č. 11: hlemýžď zahradní (Helix pomatia) (zdroj: Sendlerová, 2010) 

4.4.2 Kroužkovci (Annelida) 

Z kmene krouţkovců jsem v této lokalitě našla pouze ţíţalu obecnou (Lumbricus 

terrestris).  

4.4.3 Členovci (Arthropoda) 

Členovci jsou druhově nejpočetnějším kmenem ţivočichů v České republice. 

Z členovců jsem na území odstaveného ramene nalezla z pavouků (Araneida) slíďáka 

mokřadního (Pardosa amentata), který je jedním z nejhojnějších pavouků u nás. Obývá 

vlhké biotopy, kterými jsou například okraje vodních toků a ploch. Dále se zde má 

vyskytovat lovčík hajní (Pisaura mirabilis) a běţník hřebenitý (Xisticus cristatus). 

Z roztočů (Acarina) jsem našla klíště obecné (Ixodes ricinus) a sametku rudou 

(Trombidium  holosericeum). 
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Z třidy chvostoskoků (Collembola), jsem nenašla ani jednoho zástupce, ale dle 

průzkumu pana RNDr. Zdeňka Prymuse zde najdeme pouze jednoho zástupce a to 

mákovku vodní (Podura aquatica). 

Další zástupci členovců patří do třídy hmyzu (Insecta), který je na světě nejbohatší 

skupinou ţivočichů. Z řádu váţky (Odonata) jsem v oblasti našla pouze šidélko páskované 

(Coenagrion puella). V oblasti však byly pozorovány panem RNDr. Zdeňkem Prymusem 

motýlice lesklá (Calopteryx splendens), šídlo velké (Aeshna grandis), váţka čtyřskvrná 

(Libellula quadrimaculata). Ze zástupců řádu škvorů (Dermaptera) jsem zde nenašla ani 

jednoho zástupce, avšak by se zde měl vyskytovat škvor obecný (Forficula auricularia).  

Dalším řádem jsou ploštice (Heteroptera) a z nich jsem zde našla splešťuli blátivou (Nepa 

cinerea) a znakoplavku obecnou (Notonecta galuca). Podle biologických průzkumů se zde 

však vyskytuje také klešťanka velká (Corixa punctata), bruslařka obecná (Gerris 

lacustris), ruměnice pospolná (Pyrrohocoris apterus) a kněţice rudonohá (Pentatoma 

rufipes). Z řádu Homoptera jsem nenašla ţádného zástupce, avšak je zde zaznamenán 

výskyt pěnodějky krvavé (Cercopis vulnerata) a puklice švěstkové (Parthenolecanium 

corni).  

Další zastoupené řády patří mezi hmyz s přeměnou dokonalou. Prvním řádem jsou 

střechatky (Megaloptera) z nichţ zde podle průzkumu pana RNDr. Zdeňka Prymuse 

najdeme střechatku obecnou (Sialis lutaria). Druhým řádem jsou brouci (Coleoptera) 

z jejichţ druhů jsem zde našla slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) 

a střevlíka měděného (Carabus cancellatus). Podle průzkumu pana RNDr. Zdeňka 

Prymuse a RNDr. Lenky Filipové zde najdeme také potápníka rýhovaného (Acilius 

sulcatus), mrchoţrouta načernalého (Phosphuga atrata), kovaříka obilního (Agriotes 

lineatus), páteříčka obecného (Cantharis rustica), páteříčka červeného (Cantharis rufa), 

slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata), bázlivce olšového (Agelastica alni), štítonoše 

lopuchového (Cassida rubiginosa) a nosatce lískového (Curculio nucum). Dalším řádem, 

který se zde vyskytuje, jsou motýli (Lepidoptera), z nichţ jsem zde našla babočku paví oko 

(Inachis io) (viz obr. č. 12: babočka paví oko) a běláska řepového (Pieris rapae). 

V lokalitě by se měl dále nalézat soumračník čárkovaný (Hesperia comma) okáč 

poháňkový (Coenonypha pamphilus) a přástevník šťovíkovaný (Phragmatobia fuliginosa). 

Předposledním řádem jsou dvoukřídlí (Diptera), ze kterých byli mnou určšni: komár 

písklavý (Culex pipiens) a moucha domácí (Musca domestica). Podle biologických 
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průzkumů pana RNDr. Zdeňka Prymuse a RNDr. Lenky Filipové se zde vyskytuje ještě 

tiplice obrovská (Tipula maxima), muchnice březnová (Bibio marci), pakomár kouřový 

(Chironomus plumosus), bzikavka dešťová (Haematopota pluvialis), bzučivka zelená 

(Lucilia sericata), bzučivka zlatá (Lucilia caesar) a bzučivka obecná (Calliphora vicina). 

Posledním z třídy hmyzu, který se vyskytuje v lokalitě slepého ramene, je řád blanokřídlí 

(Hymenoptera). Z tohoto řádu jsem zde zpozorovala mravence obecného (Lasius niger), 

vosu útočnou (Vespula germanica), sršně obecného (Vespa crabro), čmeláka zemního 

(Bombus terrestris) a včelu medonosnou (Apis mellifera). Dalšími druhy, které by se zde 

měly vyskytovat, jsou ţlabatka listová (Cynips quercusfolii), pilatka hálčivá (Pontania 

proxima) a lumčík ţlutonohý (Cotesia glomerata),  

 

Obr. č. 12: Babočka paví oko (Inachis io) (zdroj: Matuszková, 2010) 

4.4.4 Obojživelníci (Amphibia) 

Pro obojţivelníky nemá tok samotný a uţ vůbec ne upravený veliký význam. 

Důleţitější pro ně jsou doprovodné vodní plochy jako slepá, mrtvá a odstavená ramena 

a periodické tůně (Bestová, 2001). 

V době mého průzkumu a hodnocení úseku určeného k revitalizaci jsem 

nezpozorovala ţádného obojţivelníka. V oblasti by se však měl vyskytovat čolek obecný 

(Triturus vulgaris), kuňka obecná (Bombina bombina) a skokan hnědý (Rana temporaria).  
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4.4.5 Plazi (Reptilia) 

Plazi jsou na rozdíl od obojţivelníků na vodě závislí méně, přesto jsou na řeky často 

vázáni. Říční biotopy jsou však pro mnoho druhů plazů častým místem výskytu 

(Bestová, 2001). 

Z třídy plazů jsem zde také nenašla ani jednoho zástupce. A ţádný není uveden ani 

v biologickém průzkumu.  

4.4.6 Ptáci (Aves) 

Jedná se o třídu, která je snadno zjistitelná pozorováním. Jedná se o indikátor 

ekologických změn, proto je moţno monitorovat vliv našich aktivit na prostředí 

a rozhodnou zda je provedená ochrana účinná, nebo zda se musí učinit více (Bestová, 

2001). 

V lokalitě mrtvého ramene se vyskytuje několik druhů z třídy ptáků. Při mém 

průzkumu se zde vyskytovala kachna divoká (Anas platyrhynchos), baţant obecný 

(Phasianus colchicus), holub hřívnáč (Columba palumbus), vlaštovka obecná (Hirundo 

rustica), kos černý (Turdus merula) a sýkora koňadra (Parus major). Dále by se v lokalitě 

měly vyskytovat druhy jako je skřivan polní (Alauda arvensis), konipas bílý (Motacilla 

alba), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), červenka obecná (Erithacus rubecula), drozd 

zpěvný (Turdus philomelos), špaček obecný (Sturnus vulgaris), sedmihlásek hajní 

(Hippolais icterina), budníček menší (Phylloscopus collybita), pěnice pokřovní (Sylvia 

curruca), sýkora modřinka (Parus caeruelus), brhlík lesní (Sitta europaea), sojka obecná 

(Garrulus glandarius), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a strnad obecný (Emberiza 

citrinella). 

4.4.7 Savci (Mammalia) 

V naší republice se vyskytuje přibliţně 100 druhů volně ţijících savců, včetně druhů, 

které jsou cizího původu (Hudec, 2007). 

Při mých návštěvách tohoto území jsem zde sponzorovala jeţka západního 

(Erinaceus europaeus), krtka obecného (Talpa europaea), rejska obecného (Sorex 

araneus), zajíce polního (Lepus europaeus), veverku obecnou (Sciurus vulgaris), a srnce 
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obecného (Capreolus capreolus). Podle dalších průzkumů prováděných panem RNDr. 

Zdeňkem Prymusem a RNDr. Lenkou Filipovou se zde vyskytuje hraboš polní (Microtus 

arvalis), lasice kolčava (Mustela nivalis) a kuna skalní (Martes foina).  

V lokalitě se nenachází ani vydra říční (Lutra lutra), ani bobr evropský (Castor 

fiber). 
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5. Zhodnocení výskytu významných druhů rostlin a živočichů 

v lokalitě 

„Podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů jsou všechny druhy rostlin a ţivočichů chráněny před zničením, poškozováním, 

sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohroţení těchto druhů na bytí nebo 

k jejich degeneraci, k narušení rozmnoţovacích schopností druhů, zániku populace druhů 

nebo zničení ekosystému, jehoţ jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je 

orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.“ (zákon č. 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny, 2010) 

V lokalitě plánované revitalizace řeky Lučiny se nachází 3 zvláště chráněné druhy 

ţivočichů. Prvním je veverka obecná (Sciurus vulgaris), která se vyskytuje na našem 

území téměř všude od níţin aţ po horské oblasti. Podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění 

pozdějších prováděcích předpisů patří veverka obecná mezi ohroţené druhy. 

Druhým druhem je vlaštovka obecná (Hirundo rustica), která zde byla několikrát 

spatřena při přeletu. Vlaštovka obecná však je však vázána na lidská obydlí a svá hnízda 

umisťují pod krovem na stěny uvnitř domů, u stropu ve stájích (www.priroda.cz). 

Do území zalétá za potravou. 

Třetím, a posledním chráněným druhem je čmelák zemní (Bombus terrestris), který 

byl pozorován na celém území plánované revitalizace. Čmelák zemní patří mezi 

tzv. opylovače, kteří se ţiví nektarem kvetoucích rostlin. Podle vyhlášky 395/1992 Sb. 

patří mezi ohroţené druhy ţivočichů. 

Všechny vzácné druhy ţivočichů, které se vyskytují v lokalitě plánované 

revitalizace, by neměly být zásahem poškozeny, jelikoţ se dokáţí pohybovat a nejsou 

na místi vázány permanentně. 

V lokalitě se dále nachází jilm vaz (Ulmus laevis) (viz obr. č. 13: jilm vaz (Ulmus 

laevis)), který patří dle červeného seznamu do skupiny C4a - vzácnější taxony cévnatých 

rostlin ČR, které vyţadující další pozornost a jsou méně ohroţené. I přesto dle mého 

názoru, by se jilmy neměly pokácet a při stavebních pracích by se mělo dát pozor, aby 

nebyly poničené. 
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Obr. č. 13: jilm vaz (Ulmus laevis) (zdroj: Sendlerová, 2011)  
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6. Návrhy opatření a konkrétních řešení ve vztahu k revitalizaci 

meandru řeky Lučiny 

V tomto bodě se budu zabývat návrhem revitalizace slepého ramene, nahrazením 

spádové stupně balvanitým skluzem a nakonec návrhem konkrétních opatření během 

revitalizace. Slepé rameno se nachází na pravém břehu řeky Lučiny. V lokalitě se dále 

nachází trubní most a spádový stupeň (viz obr. č. 14: mapa s popisem konkrétního území) 

 

Obr. č. 14: mapa s popisem konkrétního území (zdroj: mapy.cz) 

6.1 Návrh konkrétního řešení 

Pro konkrétní řešení revitalizace slepého ramene řeky Lučiny v k.ú. Horních 

Bludovic (viz obr. č. 15: slepé rameno řeky Lučiny) jsem si vybrala zaprvé revitalizaci 

samotného meandru, u kterého chci znovu obnovit průtok. Druhým bodem je zrušení 

spádového stupně, který se nachází nad zmiňovaným ramenem. Ten bych ráda zcela 

zrušila a vytvořila balvanitý skluz, který umoţní rybám protiproudní migraci. 
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Obr. č. 15: slepé rameno řeky Lučiny (zdroj: Sendlerová, 2011) 

 

Revitalizaci samotného meandru jsem navrhla pomocí přímého napojení slepého 

ramene s hlavním korytem a otevřeným průtokem v horní i dolní části ramene (viz příloha 

č. 2: nákres navrhovaného meandru), coţ by mělo umoţnit lepší propustnost ţivočichů, 

kteří jsou vázáni na vodní biotopy. Pro přímé napojení v horní části ramene je však 

problém s přivaděčem pitné vody, který je veden v místě napojení ramene. Tento problém 

bych vyřešila přesunutím trubního mostu asi o 10 metrů před meandr, čímţ by vznikl 

prostor pro zaústění hlavního toku do koryta slepého ramene. Návrh jsem vytvořila po 

prozkoumání lokality a historické mapy území.  I kdyţ bych ráda rameno napojila stejně 

jako v minulosti, tak to bohuţel nejde, jelikoţ Lučina jiţ má jinou trasu koryta (viz obr. č. 

16: historická mapa nejbliţší lokality). 
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Obr. č. 16: historická mapa nejbližší lokality (zdroj: mapy.cz) 

Místo kdy by se mělo rameno napojovat je v současné době zasypané a zatravněné. 

Pro řešení tohoto problému navrhuji odtěţit zeminu a nánosy v místě, kde je koryto zcela 

zazeměno, a celkově odtěţit nánosy v korytě. Celkové odtěţení nánosů je moţné provést, 

jelikoţ v korytě není znám ţádný vodní ţivot a rameno bývá zatopené jen z části v době 

tání sněhu nebo vyšších dešťových přeháněk. Koryto meandru je nutné částečně 

prohloubit, aby se voda z hlavního koryta dostala do meandru bez problému a nemuselo 

být navrhované ţádné zdýmací zařízení. Pro rozšíření koryta jsem si vybrala levý břeh, 

který by měl mírný svah. Na pravém břehu by svahy byly strmější z důvodů blízkosti 

lidského obydlí. Voda by se tím pádem vylila na pozemky, které leţí uvnitř meandru, 

na tzv. ostroh. 

Meandr by se po obnově měl i nadále vyvíjet přirozenou cestou (viz obr. č. 17: 

nákres navrhovaného meandru). U vypuklého břehu (jesepu) by mělo docházet 

k sedimentaci splavenin, které by se zde měly kumulovat. Naproti tomu ve vydutém břehu 

(výsepu) by mělo docházet k bočním erozím břehu.  
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Co se týká dosavadního hlavního koryta, tak to bych navrhovala jej z části zasypat 

a z části v něm vytvořit soustavu dvou tůní. Kapacita tohoto koryta by slouţila v době, kdy 

by koryto slepého ramene, nebylo schopno pohltit všechnu vodu. Například při vysokých 

sráţkách nebo při vypouštění vody z Ţermanické přehradní nádrţe. Tůně bych navrhovala 

předělit mohutnými zásypy zeminou, tak aby nedošlo k jejich protrţení. Pouze mezi nimi 

vytvořila úzký průtok, který by neporušil stabilitu při vyšších průtocích. Tůně by vytvářely 

cenný biotop, který by mohl slouţit pro obojţivelníky a další vodní ţivočichy 

vyhledávající klidnější vody. Dalším důvodem, proč bych navrhla koryto zasypat 

a vytvořit v něm tůně, je ten, ţe pro estetičnost krajiny má toto řešení veliký význam.  

Přes koryto slepého ramene navrhuji postavit dřevěný mostek pro pěší, aby se dalo 

dostat na pozemky uprostřed meandru. Navrhuji jej postavit před zaústěním koryta 

meandru zpět do hlavního toku, jelikoţ, pokud by byl navrţen v místech současného 

přejezdu, hrozí zde, ţe se bude břeh erodovat. 

Pro výsadbu zeleně navrhuji zejména výsadbu stromového a keřového patra. Jelikoţ 

na opevnění koryta navrhuji vrbové kůly, ze kterých vyraší vrby, zejména vrba bílá (Salix 

alba) a vrba křehká (Salix fragilis), tak bych je jiţ nevysazovala. Doporučuji zde vysadit 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olši lepkavou (Alnus glutinosa), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), střemchu obecnou (Prunus padus), brslen evropský (Euonymus 

europaeus) a svídu krvavou (Cornus sanguinea). Stromy bych vysazovala v období 

od podzimu do jara, v době kdy nebude zem zamrzlá. Co se týká výsadby bylinného 

a travinného patra, tak tu bych přenechala na přírodě. Byliny a traviny se zde dostanou 

z okolí, čímţ budou charakteristické také pro jejich zdejší zastoupení. 



Lucie Sendlerová: Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny 

 

2011   56 

 

  

Obr. č. 17: nákres meandru (zdroj: www.geocaching.com) 

 

Mým cílem obnovy mrtvého ramene je navrácení původního biotopu do krajiny. 

V dnešní době voda ramenem neprotéká vůbec a to bych ráda změnila. V lokalitě kde se 

rameno nachází, se v minulosti vyskytovaly chráněné druhy obojţivelníků, které jsme však 

při biologickém průzkumu nezjistila. Obojţivelníci se však vyskytují níţe po toku v PP 

Stará řeky a dále ještě v PP Meandry řeky Lučiny u města Havířova. Mým cílem je to, aby 

se obojţivelníci jako je skokan hnědý (Rana temporaria) (viz obr. č. 18: skokan hnědý), 

kuňka obecná (Bombina bombina), nebo čolek obecný (Triturus vulgaris) do lokality 

slepého ramene znovu vrátili. Moţností je, ţe by se v lokalitě mohl po čase vyskytovat 

také bobr evropský nebo vydra říční, které se zde nyní nenacházejí, avšak v níţe 

poloţených úsecích řeky Lučiny jsou znaky jejich pobytu pozorovány. 
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Obr. č. 18: skokan hnědý (Rana temporaria) (zdroj: Dan Kane) 

 

Druhým bodem mého návrhu samotné revitalizace je zrušení spádového stupně 

(viz obr. č. 20: spádový stupeň), jenţ je vysoký přibliţně 2 m a je absolutní překáţkou pro 

ryby a další vodní ţivočichy v jejich migraci směrem proti proudu. 

Spádový stupeň bych zcela zrušila a nahradila jej balvanitým skluzem (viz obr. č. 19: 

balvanitý skluz přes celou šířku koryta). Balvanitý skluz by měl do koryta zasahovat přes 

celou jeho šířku. Sklon skluzu by měl být co nejmírnější, navrhovala bych přibliţně 1:20 

a více, jelikoţ čím je skluz mírnější, tím je prostupnost pro ryby snadnější.  

 

 

Obr. č. 19: balvanitý skluz přes celou šířku koryta (zdroj: pro-venkov.cz) 
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Obr. č. 20: spádový stupeň (zdroj: Sendlerová, 2010) 

 

Balvanitý skluz (viz obr. č. 21: balvanitý skluz) bude zároveň slouţit pro změlčení 

a stabilizaci koryta. Pro kamenný skluz bych pouţila velké balvany, které musí být ze 2/3 

zapuštěny do dna, jelikoţ v letních měsících můţe hladina vody klesnout a v takovémto 

případě by měl balvanitý skluz opačnou funkci a to, ţe by byl pro ryby větší překáţkou neţ 

dosavadní spádový stupeň.  Zbylé dno mezi balvany bych zasypala drobnějším 

kamenivem. 

Kamenitý skluz jsem navrhla z důvodu, ţe v dnešní době patří, řekla Lučina v této 

oblasti, kvůli zmiňovanému spádovému stupni, mezi biokoridory pouze v propustném 

směru. Skluz by poslouţil jak pro migraci ryb v protiproudém směru, kde by se mohly 

za kameny schovávat, tak jako útočiště mnoha vodním ţivočichům.  
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Obr. č. 21: balvanitý skluz (zdroj: Just, 2005) 

 

6.2 Návrh opatření ve vztahu k revitalizaci 

Prvním konkrétním opatřením bych navrhla ochranu stromů při úpravě koryta 

technikou. Snaţit se o co nejmenší poničení stávajícího stromového a keřového patra. 

Pokud však bude nějaký strom poškozen, je třeba jej ošetřit. Dalším opatřením týkajícím 

se stromového a keřového patra je nekácet dřeviny. Jestliţe budou dřeviny zasahovat 

do území plánovaného koryta, je moţno je pokácet a dřevo doporučuji pouţít pro 

stabilizaci koryta. Stromy, které budou pokáceny, musí být nahrazeny jinou vhodnou 

výsadbou. 

V keřovém patře je zde zaznamenán výskyt křídlatky japonské (Reynoutria 

japonica), kterou navrhuji vymýtit a v rámci ochranných opatření po revitalizaci se snaţit 

ji co nejvíce eliminovat. 

Co se týká chráněných ţivočichů, tak nejdůleţitější jsou obojţivelníci, kteří se sice 

během průzkumu v lokalitě nevyskytovali, ale jejich výskyt zde je moţný. Proto navrhuji 

před i během úpravy ramene pozorovat, zda se tu obojţivelníci nevyskytují, a kdyţ tak je 

přemístit na bezpečnější místo.  
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Další chránění ţivočichové jako je vlaštovka obecná nebo veverka obecná, jsou 

schopny samy během prací si najít své útočiště. 
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7. Závěr 

Revitalizace v dnešní době jsou důleţitou sloţkou obnovy krajiny. I kdyţ není 

moţno krajinu navrátit do jejího původního stavu úplně, plány revitalizací se snaţí alespoň 

tomuto stavu přiblíţit. Obnova vodních toků je nedílnou součástí tohoto všeho. Jsou dva 

postoje k revitalizacím tok. Jedním je nechat vše na přírodě a druhým je, ţe bychom měli 

přírodě napomoct my. I kdyţ další zásah člověka do přírody není zcela vhodný, tak ne 

vţdy  je příroda schopna poradit s následky lidského řádění sama v krátkém čase, 

v takovémto případě je nasnadě abychom jí my pomohli.  

Cílem této práce bylo nejprve nastudování různých moţností obnov toků. Dalším 

cílem byl biologický průzkum lokality, kde se odstavené rameno nachází a předběţný 

návrh revitalizace. Při průzkumu lokality bylo zjištěno, ţe rameno je v současné době 

od hlavního toku zcela odstaveno. Voda v korytě se vyskytuje jen při vyšších sráţkách 

nebo působením podzemní vody. Do koryta ramene jsou vypouštěny navíc odpadní vody 

z okolních domů, které nemají pozitivní vliv na sloţení fauny a flóry.  

Při biologickém průzkumu nebylo zjištěno veliké mnoţství chráněných druhů, ale 

těch pár co se v lokalitě vyskytují, bychom měli chránit a dávat si pozor abychom je ani 

jejich útočiště při práci nepoškodit.  

Návrh na obnovu meandru, kdy by měl být ramenem znovu obnoven průtok, by měl 

slouţit nejen k navrácení přírodního rázu krajiny v této lokalitě, ale také pro návrat 

původní fauny a flóry jako jsou například obojţivelníci. 

Vypracování bakalářské práce mi přineslo mnoho uţitečných informací 

o revitalizacích a o krajině blízko mého bydliště. Dala mi moţnost setkat se jak se 

zajímavou literaturou, tak s lidmi, kteří se o tuto problematiku zajímají. 

Vytyčené cíle práce jsem splnila a dále bych ráda v tomto tématu pokračovala také 

na diplomovou práci. 
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