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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá tématikou analýzy potřeb revitalizací poříční zóny a říční nivy. 

Práce je zpracovaná formou rešerše na základě důvěryhodných zdrojů. V první části se 

věnuji definicím základních pojmů. Popisuji jednotlivé přírodní poměry, útvary a sloţky 

nacházející se v říční nivě a zdůrazňuji provázanost celého ekosystému. V další části 

charakterizuji obecné zásady revitalizací a jejich stručnou historii. V poslední části 

rozebírám jak, by měl správně vypadat celý revitalizační proces. Dokládám, jak musí být 

provedena revitalizační studie. Udávám podklady pro vytvoření revitalizačního projektu a 

vyhodnocení následného revitalizačního efektu. 

Klíčová slova 

Říční niva, revitalizace, meandr, slepé rameno, nivní půdy, nivní louky, luţní lesy, 

odvodňovací (zavodňovací) kanál, nivní tůň, mokřad. 

Summary 

The bachelor thesis deals with topics of the analysis of the needs of riverine zone and river 

flood-plane. The thesis is processed through recherche based on credible sources. In the 

first part I deal with definitions of basic concepts. I describe individual proportions, units 

and components, which are located in river flood-plane and I accentuate coherence of the 

whole ecosystem. After that I characterize general principles of revitalizations with brief 

history. In the end I analyse correct revitalization process. I demonstrate, how 

revitalization study must be performed. I mention about revitalization project and 

revitalization effect. 

Keywords 

River floodplain, revitalization, meander, dead arm, fluvisols, alluvial meadows, 

alluvialforests, drainage (irrigation) channel, alluvial pool, wetland. 
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1. Úvod a cíl práce 

Říční niva a vše, co je s ní spojeno, je hlavním předmětem zájmu této bakalářské práce. Jedná 

se o nesmírně cenný ekosystém se specifickým krajinným rázem. Nivy jsou oblastmi 

azonálními, tudíţ se mohou vyskytovat v různých klimatických oblastech. Jestliţe hovoříme o 

říční nivě, musíme brát vţdy v úvahu i vodní tok, bez kterého by niva nemohla existovat. 

Vše je tak úzce spjato, ţe kdyţ to toho začne nevhodně zasahovat člověk, můţe dojít 

v krajním případě aţ k naprostému kolapsu. V dřívějších dobách lidé často chybovali, 

vyuţívali a upravovali toky pro svůj prospěch, káceli luţní lesy, odvodňovali zamokřená 

území atd. Hlavním důvodem veškerých regulací byla především intenzifikace zemědělství. 

Nezřídka tak vznikaly orné plochy, které nakonec nebyly aţ tak úrodné, jak se prvně zdálo. 

Teprve po pádu socialismu si lidé začali uvědomovat neblahé následky dřívějších nevhodných 

zásahů do krajiny. Pomalu, ale jistě následovala doba jakéhosi „osvícenství“ v revitalizacích. 

O stále lepší výkony v oblasti revitalizací se snaţíme dodnes a postupně odstraňujeme omyly 

z minulosti. Ideálním cílem by byl úplný návrat do přírodního stavu. Tato vize můţe být však 

jen teoretická, protoţe prakticky se tohoto stavu dosáhnout nedá. Proto se v reálném světě 

snaţíme přírodě blízkému stavu alespoň co nejvíce přiblíţit. Existují nejrůznější způsoby, jak 

dosáhnout touţené mety. Především se jedná o nejrůznější technické úpravy. V posledních 

letech jsou novinkou renaturace, kdy si příroda v různé míře s problémem poradí sama. 

V České republice se nivy nacházejí často v chráněných územích. Konkrétně bych mohla 

jmenovat např. CHKO Poodří, které je krásným ukázkovým územím. Jedná se o krajinu říční 

nivy v tom pravém slova smyslu. Řeka Odra vytváří přímo ukázkové meandry a v její 

blízkosti se nachází spousta slepých ramen, tůní a rybníků. Stále zde probíhají a budou 

probíhat další a další revitalizační akce. Pro názornost je má bakalářská práce doplněna 

vlastními fotografiemi znázorňujícími charakteristické objekty. Zmiňuji se zde o tom právě 

proto, ţe byly nafoceny právě v CHKO Poodří a nejbliţším okolí (Obrázek 1). 

Cílem mé bakalářské práce je pomocí rešerše zpracovat problematiku revitalizací říčních niv. 

Vymezuji, o jaké oblasti se jedná a jaké útvary jsou s nimi spjaty. Popisuji nejen, co jsou 

revitalizace a jaká byla historie, ale i postup, jak vlastně celý proces probíhá. Pokud si někdo 
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naivně myslí, ţe je za vodou, kdyţ jen tak přijde do terénu, vybagruje kus říčního koryta 

a vedle něj menší tůňku, je na velkém omylu. Nejspíš by to nebyl první ani poslední případ 

tzv. falešné revitalizace, o které se v práci také zmiňuji. Tento nevhodně zvolený zásah by 

mohl více uškodit neţ prospět. Celý obecně řečeno revitalizační proces není vůbec 

jednoduchý, jak by se moţná zdálo. Dovolila bych si říci, ţe je to proces poměrně dlouhodobý 

a finančně náročný. V závěrečné části bakalářské práce se zabývám jednotlivými částmi 

celého revitalizačního postupu od primárních analýz, přes samotnou akci aţ po následný 

revitalizační efekt. 

 

Obrázek 1: Luţní louka - CHKO Poodří, Studénka (Dospivová, 2009)
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2. Vymezení základních pojmů 

Je důleţité vymezit nejpouţívanější pojmy v souvislosti s tematikou bakalářské práce 

a přiblíţit celkově oblasti především poříční zóny a říční nivy. Cílem je utřídit základní fakta. 

2.1 Poříční zóna 

Poříční zóna je různě široký pás, který svazuje vodní tok s říční nivou. Na poříční zónu má 

vliv okolní krajina. Poříční hranice lze orientačně zjistit podle vrstevnic z map s měřítkem 

1:10 000, čáry rozlivu při průtoku Q100 (průtok je mnoţství vody tekoucí průtočným profilem 

za sekundu, index označuje stoletý průtok; stoletá voda je povodeň, která by se za tisíc let 

neměla vyskytnout více jak přibliţně desetkrát), zaměřených údolnicových profilů 

v dokumentaci záměru. Jestliţe je údolí úzké a zahloubené, nelze jasně stanovit nivu, pak 

poříční zóna můţe sahat aţ na svahy údolí (Šindlar, 2009). 

Poříční zóna je pravidelně zaplavovaná oblast, která je charakteristická značnou členitostí 

povrchu, minerální sedimentací, slabě mezotrofním prostředím a rozkolísaným vodním 

reţimem (Bufková a Rydlo, 2008). 

2.2 Říční niva 

Mezi základní ekosystémy říční krajiny patří říční niva. Je v celé krajině nejprostornější 

a opticky nejnápadnější. Jedná se o nejdůleţitější suchozemský ekosystém říční krajiny. 

Definice říční nivy není snadná a existuje více různých definic. Niva v říční krajině je 

charakterizována jako čtvrtohorní náplavová rovina podél řeky. Představuje nejmladší 

akumulační stupeň. Jemné částice sedimentovaly, a tak se vytvořil půdní horizont na obvykle 

štěrkovém aluviálním podkladu. Mocnost horizontu bývá od několika centimetrů aţ po 

mnoho metrů (Štěrba, 2008). 

Říční niva je oblast tvořená typickými půdami. Základním typem půdy je fluvizem, vznikající 

z jemnozrnných usazenin po povodních, která významně podmiňuje růst vegetace. Dále se 

v těchto oblastech vyskytují gleje, černice a organozemě (Štěrba, 2008). 
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Podle vodohospodářské literatury je niva plochou částí dna údolí. Je ovlivňována a formována 

velkými vodami. Pro vymezení z geomorfologického a vodohospodářského hlediska není 

podstatné, zda jsou na povrchu přírodní porost, orná půda nebo zástavba (Just, 2005). Je velmi 

důleţité, aby ekolog nemyslel stejně jako vodohospodář. Pokud bychom stále nebrali v úvahu, 

co se vyskytuje na povrchu, docházelo by neustále k chybám z minulosti. Chybami je 

myšleno neuváţené napřimování toků i budování obrovských vodních nádrţí na místech 

cenných luţních lesů. 

Nivní krajina je typicky tvořena mozaikou ekosystémů vodních toků, poříčních jezer, 

periodických tůní, slatin, travinných společenstev a různých typů luţního lesa (Machar, 1998). 

Mozaikovitost ekosystému je částečným důkazem ekologické stability. 

Z hlediska krajinné ekologie můţeme říční nivu definovat následovně. Říční niva je holocenní 

náplavová rovina podél řek, pokrytá povodňovými usazeninami (půdou), jeţ jsou oţiveny jak 

v podpovrchové části, tak na samotném povrchu mnoha společenstvy, včetně pravidelného 

vegetačního pokryvu, ať jiţ v podobě různých lesních, keřových nebo trvalých travinných 

porostů (Štěrba, 2008). 

Říční niva lemuje většinu toků v České republice. Jedná se o soubor specifických 

vnitrozemských ekosystémů. Mnoho z nich je vzácných. Nivní oblast je poměrně rozlehlá 

a má specifické funkce. Je to nejbliţší okolí vodního toku, které snáší periodické záplavy. 

Tímto se stává rozhraním mezi suchozemskými a vodními ekosystémy (Holland a kol., 1991). 

Díky obrovské rozmanitosti prostředí se zde nachází velké mnoţství organismů (Prach, 2003). 

Vodní tok společně se svou nivou vytváří biokoridor. Podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny je charakterizován jako významný krajinný prvek a liniový prvek územního systému 

ekologické stability (Suchoň, 2009). 

2.3 Mokřady 

Mokřad (Obrázek 2) je všeobecný název pro močály, rašeliniště, slatiny, zaplavované luţní 

lesy a louky. Díky nadměrnému mnoţství vody v těchto oblastech je zde vyvinut přechod 

mezi suchozemským a vodním prostředím. Tato rozdílná prostředí jsou domovem 
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nepřeberného mnoţství organismů. Mokřady jsou nepostradatelné kvůli tomu, ţe umoţňují 

neškodné rozlití povodní (Králová, 1999). 

 

Obrázek 2: Ukázkový mokřad naučné stezky v CHKO Poodří, Studénka (Dospivová, 2010) 

2.4 Lužní lesy 

Luţní lesy se nacházejí v níţinách v okolí vodních toků. Vegetace, která zde roste, potřebuje 

dostatek vody a snáší občasné povodně, jenţ dodávají nové ţiviny. Lesy můţeme rozčlenit na 

měkké luhy (Obrázek 3) a tvrdé luhy (Králová, 1999). Mezi charakteristické dřeviny měkkých 

luhů patří vrby (Salix sp.), břízy (Betula sp.) a topoly (Populus sp.). Nachází se na nejvlhčích 

místech v těsné blízkosti řek. Půda je měkká v souvislosti se svou vlhkostí. Tvrdé luhy se 

vyznačují dřevinami, jako jsou duby (Quercus sp.), jasany (Fraxinus sp.), olše (Alnus sp.), 

lípy (Tilia sp.), javory (Acer sp.) a jilmy (Ulmus sp.). Objevují se především na sušších 

místech za zaplavovanou oblastí nivy (Švehláková a kol., 2006). 

Luţní lesy jsou s řekou skutečně úzce vázány. Nejdůleţitějším předpokladem pro jejich vznik 

je vysoká hladina podzemní vody. Výška hladiny podzemní vody se přímo úměrně zvyšuje 

s hladinou řeky. Druhou podstatnou podmínkou jsou pravidelné záplavy z povrchových toků. 
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Luhy si v minulých dobách začal člověk přeměňovat a vyuţívat, a proto se dnes vyskytují 

pouze jejich pozůstatky. Lidé si mysleli, ţe záplavy v těchto oblastech jsou zničující, 

a proto se pustili do stavby ochranných hrází. Lesy díky nedostatku vody strádaly a začaly 

odumírat. Posléze došlo k jejich vykácení a přizpůsobení území pro zemědělskou činnost 

(Reichholf, 1988). Tyto oblasti byly pod vlivem mnoha dalších antropických zásahů. Jedná se 

o regulace vodních toků, které zrychlily odtok vody a sníţily hladinu podzemní vody, stavbu 

přehrad, čímţ bylo zatopeno rozsáhlé území luţních lesů, těţbu písku a štěrku na území 

mrtvých ramen řeky, vztah mezi lesem a intenzivním zemědělstvím v blízkém okolí, vznik 

monokulturních porostů a plantáţí lesních dřevin, zvyšování intenzity rekreace a lovectví 

(Klimo, 2003). 

Z ekologického hlediska jsou luhy významné obrovskou produkcí biomasy. Produktivita 

takového ekosystému je srovnávána s tropickými deštnými lesy. Z biogeografického hlediska 

je řadíme do biomu opadavých širokolistých stromů (Machar, 1998). Luţní lesy jsou dále 

významné pro ochranu vodních toků před erozí a vstupem polutantů, vysoký počet 

chráněných přírodních území, mají rekreační a estetickou roli a slouţí k ochraně vodních 

zdrojů (Klimo, 2003). 

 

Obrázek 3: Pozůstatek měkkého luhu v blízkosti řeky Odry, Studénka (Dospivová, 2010) 
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2.5 Nivní louky 

Jedná se o místa původních luţních lesů, která si v průběhu středověku člověk přeměnil na 

vysoce úrodné louky. V 70. letech byla většina luk rozorána a přeměněna na pole. Pokud se 

luţní louky udrţují, dokáţou zachytit velké mnoţství vody a jsou tak vhodným prostředím pro 

velké mnoţství organismů (Králová, 1999). 

V České republice se nejčastěji vyskytují psárkové, metlicové nebo pcháčové louky. Nivní 

louky jsou druhotně bohaté a cenné, jestliţe jsou obhospodařovány tradičním způsobem. Mají 

schopnost rychlé degradace, a proto je důleţité tyto oblasti chránit. Druhové sloţení je závislé 

i na malých změnách vlhkostního reţimu. Vegetace je tedy značně mozaikovitá i v rámci 

jednoho vegetačního typu (např. psárkové louky). Obecně není vegetace podmíněna pouze 

vlhkostí, ale i mnoţstvím dostupných ţivin a intenzitou narušování. Narušování můţe být 

způsobeno přírodou (záplavy) nebo lidským faktorem (kosení) (Prach, 2003). 

Luční vegetace má protierozní funkci a způsobuje zpomalení vodního toku a zvýšenou 

sedimentaci při povodních. Kořeny i nadzemní části lučních rostlin se účastní půdotvorných 

procesů, obohacování říčních sedimentů organickou hmotou (Květ, 1996). 

2.6 Typy vegetace v blízkosti vodního toku 

V těsné blízkosti vodního toku se nacházejí dva základní typy vegetace. Je důleţité jejich 

správné vymezení, jelikoţ můţe docházet k nesrovnalostem způsobeným ztotoţněním obou 

pojmů. 

a) Břehová vegetace 

Břehová vegetace je pás rostlin od hladiny vodního toku za normálních podmínek po 

břehovou hranu koryta (Matějček, 2008). 

Břehový porost je sloţen ze vzrostlé zeleně (stromy, keře) a bylinného patra. Lemuje vodní 

tok v jeho přirozené druhové skladbě (Švehláková a kol., 2006). 

Břehové porosty jsou důleţitým prvkem pro zpevnění břehů před vodní erozí a není moţné je 

jakkoliv nahradit. Důleţitou součástí jsou stromy, které svými kořeny nejlépe zpevní břehy. 
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Vegetace je schopna zlepšit kvalitu vody, ovlivnit vzhled krajiny, slouţí jako úkryt pro 

ţivočichy (Králová a Florová, 1999). 

O břehovou vegetaci je za potřebí se starat. To spočívá v pravidelné kontrole a údrţbě, 

odstraňování starých stromů a větví, vysazování nových stromů. Jestliţe na místě rostou 

stromy druhově i věkově rozmanité, jsou břehy dobře chráněny a mohou odolat i povodňové 

vlně (Králová a Florová, 1999). 

Doslovně podle ČSN 75 2101 je břehový porost dřevinný a luční vegetační doprovod rostoucí 

na březích vodního toku aţ po břehovou čáru., který mimo plnění ostatních funkcí 

vegetačního doprovodu zvyšuje nebo zajišťuje odolnost břehů. 

b) Doprovodná vegetace 

Tento typ je tvořen úzkým pruhem vegetace doprovázející vodní tok. Porosty, které jsou 

součástí doprovodné vegetace, by měly být druhově i věkově rozmanité. Výhodné je 

zastoupení starých stromů ve stádiu rozpadu, perspektivních jedinců z náletů nebo pařezoviny 

a spletí těţko prostupných keřů a bylin (Suchoň, 2009). 

Doslovně podle ČSN 75 2101 je doprovodný porost dřevinný a luční vegetační doprovod 

rostoucí u vodních toků bez ochranných hrází za břehovou čárou v bezprostřední návaznosti 

na břehové porosty, u vodních toků s ochrannými hrázemi na předhrází nebo na vhodných 

stanovištích za hrázemi. 

2.7 Mrtvé dřevo v řece a nivě 

Mrtvým dřevem rozumíme padlé stromy (Obrázek 4). To se můţe nacházet v korytě vodního 

toku, příbřeţní zóně i v místech vzdálenějších od koryta. V dřívějších dobách se často 

odstraňovalo téměř ve všech oblastech, ale výzkumy následně ukázaly, ţe takovéto řešení 

není vhodné. Mrtvé dřevo má v nivě nezastupitelnou funkci, protoţe přináší ţiviny, pomáhá 

okysličovat vodu a pro mnohé lidi má nezanedbatelný estetický význam. Plavená dřevní 

hmota zvyšuje stabilitu koryta vlastní fyzickou přítomností jako velkého tělesa a zvyšuje jeho 

drsnost, čímţ rozptyluje energii a klade odpor vůči proudění. Přímo i nepřímo má vliv na 

zvětšení morfologické diverzity koryta. Podílí se na vytváření tůní a mělčin a můţe mít vliv 

na uspořádání říční sítě. Díky dřevní hmotě dochází k zpomalení průchodu sedimentů a jejich 



Petra Dospivová: Analýza potřeb revitalizací poříční zóny a říčních niv 

2011  9 

 

ukládání (Krejčí, 2009). Tyto názory mohou být pravdivé, ale vţdy závisí na konkrétní situaci 

a dalších faktorech. 

Někteří lidé si myslí, ţe mrtvé dřevo v krajině vyvolává nechvalný dojem nepořádku. 

Z ekologického hlediska se však můţe jednat o cenné části ekosystému. Jeden starý padlý 

strom má moţnost být domovem mnoha různých organismů, i kdyţ je třeba na první pohled 

nespatříme. 

 

Obrázek 4: Periodická tůň s kusy mrtvého dřeva, Studénka (Dospivová, 2009) 
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3. Geomorfologické a hydrologické poměry v říčních 

nivách 

Údolní niva patří k nejmladším útvarům z hlediska geologie a geomorfologie. Vývoj probíhal 

po celou dobu holocénu a na jednotlivých neregulovaných úsecích probíhá dodnes (Poláček, 

1999). Geomorfologické poměry zásadně ovlivňují utváření nivy. Rozdíly jsou dobře znatelné 

v rozmanitých územích a to i v České republice (Rauch a Francírková, 2003). 

Nivou rozumíme plochý terén v nejbliţším přilehlém okolí vodního toku. Plocha je pokryta 

říčními naplaveninami neboli fluviálními sedimenty. Sedimenty mohou být hrubozrnné 

v oblastech s vysokou rychlostí průtoku vody v korytě nebo jemnozrnné v místech s pomalu 

proudící vodou. Charakter naplavenin nezávisí pouze na příčném, ale i na podélném směru 

vzhledem ke sklonu toku. Vše samozřejmě závisí na míře sklonu toku a s tím související 

rychlostí průtoku. Obecně platí, ţe nejblíţe toku se nachází zrnitostně hrubší materiál. Čím 

dále jsou částečky materiálu naplaveny od koryta toku, tím je jejich zrnitost menší. 

Jemnozrnný sediment se zásadně ukládá v pomalu tekoucích nebo stojatých vodách slepých 

ramen (Rauch a Francírková, 2003).  

Můţeme tedy říci, ţe údolní niva vzniká dvěma základními pochody. Máme tím na mysli 

sedimentaci uvnitř zákrutů a meandrů vodních toků a sedimentaci na povrchu za povodní 

(Demek, 1988). Jelikoţ se proces pochodů nikdy zcela nezastaví, dochází stále k přetváření 

celkového vzhledu nivy. 

Geomorfologické a hydrologické poměry spolu velmi úzce souvisí a navzájem se ovlivňují, 

jak jiţ dokládají předchozí tvrzení. 

Řeky představují dynamický systém, který neustále mění svou podobu. Mají schopnost 

obnovovat se a vytvářet nové biotopy, ale ta je často omezena nebo zcela zastavena 

technickými úpravami toku, včetně změn příčného profilu nebo opevnění břehů. Dochází tak 

ke změnám v četnosti a síle povodní, v sezónním průběhu průtoků, mění se přirozený průběh 

transportu sedimentů a výměna ţivin. Celkově nastává oslabení spojení řeky s nivou (Králová 

ed., 2001). 
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V okolí toku se vytvářejí vyvýšené valy (příbřeţní, agradační valy), které jsou tvořeny 

propustnějším sedimentem. Vzdálenější místa od toku, slepá ramena a tůně mají méně 

propustný charakter. Na takových místech se vyvíjejí glejové a oglejené půdy, pro které je 

charakteristická mokřadní vegetace (Rauch a Francírková, 2003). 

Na mocnosti a propustnosti horninového podloţí závisí veškerý oběh vody na povrchu i pod 

ním. Fluviální sedimenty často slouţí jako zásobárna pitné vody (Rauch a Francírková, 2003). 

Díky tomuto by měla být v hlavním zájmu ochrana těchto oblastí. 

V údolní nivě se vytvářejí různé geomorfologické úvary, a proto je potřeba zmínit se alespoň 

o pár základních z nich. 

3.1 Meandrování 

V údolní nivě mohou téct vodní toky téměř přímočaře nebo častěji vytvářejí nejrůznější 

zákruty a meandry, které tok zpomalují. Řeka a její tvar se neustále mění. „Meandry jsou 

zákruty koryta větší délky, neţ je polovina obvodu kruţnice nad jeho tětivou. Středový úhel 

oblouku je větší neţ 180°.“ Jednoduché zákruty mají hodnotu středového úhlu oblouku menší 

neţ 180° (Obrázek 5) (Demek, 1988). 

 

Obrázek 5: Schéma říčního zákrutu a meandru podle ČSN 73 6511 (Demek, 1988) 

Ze dvou břehů meandru je vţdy jeden erozní a druhý akumulační. Díky boční erozi působící 

na nárazový břeh se meandr stále přesouvá a můţe dojít aţ k jeho přetrţení. Řeka si tak 
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přirozeně zkrátí svou cestu. Tímto přetrţením vznikají mrtvá ramena, která jsou oddělena od 

tekoucí vody (Obrázek 6). Zde dochází k zarůstání vegetací a tvorbě hnilokalů (sedimenty 

s vysokým obsahem organických látek vyplňující dna slepých ramen) (Demek, 1988).  

 

Obrázek 6: Meandrování toku v údolní nivě (Sierra College, 2004) 

Slepá ramena mohou být domovem různých druhů ţivočichů, především sladkovodních ryb, 

a proto se tyto objekty stávají zájmem rybářů. Konkrétním příkladem můţe být jezero 

Slaňáky v CHKO Poodří, které je bývalým říčním ramenem s trvalou vodní hladinou 

(Obrázek 7). 

 

Obrázek 7: Jezero Slaňáky v kráse podzimu, CHKO Poodří (Dospivová, 2009) 
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3.2 Říční terasy 

Pokud se intenzivní eroze střídá s usazováním naplavenin, vytvářejí se terasové stupně. Ty 

přetrvávají po dlouhá období v tektonicky málo aktivních oblastech. Terasy se nachází 

v oblasti Českého masívu, v údolích Vltavy a Labe (Rauch a Francírková, 2003). 

Říční terasy jsou stupně vytvořené říční činností, které se nachází na svazích říčních údolí. 

Jsou to bývalá údolní dna, která vznikla proříznutím vodního toku a prohlubováním údolí. 

Mají stupňovitou strukturu, kdy se střídají rovné plochy se sráznými svahy. Tento povrchový 

tvar můţe vzniknout erozí nebo akumulací. Vznik teras podmiňují také tektonické pohyby, 

změny podnebí a změny hlavní erozní báze. Podle vzniku rozlišujeme terasy akumulační, 

erozní a často mezi nimi vznikají různé kombinace. Jejich analýzou dokáţeme stanovit etapy 

vývoje říční sítě a údolí (Demek, 1988). 

3.3 Náplavové kužely 

Náplavový kuţel je těleso, které vzniklo fluviálním usazováním. Těleso se směrem po proudu 

toku rozšiřuje. Na kuţelech se vodní toky zpravidla větví do mnoha menších ramen. Tento jev 

je označen jako divočení toku. Příkladem můţe být divočící tok Kněhyně 

v Moravskoslezských Beskydech. Jednotlivá ramena jsou v horní části, vzhledem ke směru 

toku, více zaříznutá, ve spodní části jsou mělčí a dochází zde k akumulaci materiálu. Různá 

velikost a půdorysný tvar kuţelu závisí na povodí vodního toku, vodnosti toku, litologickém 

sloţení povodí, vegetační pokrývce, sklonu povodí, klimatických a tektonických podmínkách 

(Demek, 1988). 
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4. Revitalizace nivní krajiny 

Co si můţeme představit pod pojmem revitalizace? Pojem není zcela ustálen, ale jedná se 

zjednodušeně o jakési „znovuoţivení.“ Je to soubor procesů, které vedou k obnově 

přirozeného (přírodního) stavu koryta vodního toku a celé nivy, která byla dříve narušena 

lidským faktorem (Simon, 2003). Úpravy mohou být technické i biotechnické. Speciálním 

typem úpravy je tzv. renaturace. Proces probíhá přirozeně a je zaloţen na schopnosti přírody 

vracet se k původnímu stavu. Proces renaturace podrobněji popisuji ve stejnojmenné kapitole. 

Revitalizaci si můţeme vyloţit jako jakékoliv zlepšení ekologického stavu krajiny. Ve většině 

případů máme na mysli zvýšení druhové diverzity v zájmovém území, vytvoření vhodných 

biotopů a záchranu ohroţeného druhu. Dále se jedná o zadrţení vody v krajině, obnovu 

či tvorbu mokřadů, zamezení půdní eroze, zlepšení estetiky krajiny, zlepšení protipovodňové 

situace, ekologickou nápravu zpřírodněných částí říční krajiny, znovunapojení odstavených 

říčních meandrů a ramen, aktivaci opuštěných náhonů, obnovu zlikvidovaných úseků řek, 

tvorba nových koryt, obnovu rybníků, změnu vyuţívání krajiny, obnovu podélného i příčného 

ekologického kontinua krajiny, vybudování rybích přechodů a navození samovolné 

revitalizace. Úpravy by měly probíhat také ve prospěch rekreace a estetiky (Štěrba, 2008). 

Přirozený stav krajiny a společenstev v ní se vyskytuje pouze v několika málo případech. 

Dokonalé rovnováhy tzv. klimaxu lze dosáhnou jen stěţí. Klimax je nejstabilnější 

společenstvo, je charakterizován vysokou druhovou diverzitou, rozsáhlými potravními řetězci 

a velkou odolností vůči rušivým vlivům (www.vitejtenazemi.cenia.cz). V antropogenní 

krajině je vize takového klimaxu naprosto nereálná, a proto jsou snahy krajinu rovnováze 

maximálně přiblíţit (Dostál, 2008). 

Revitalizace vodního toku (nivy, říčního systému) zahrnuje stavební a koncepční 

(managementové) opatření. Cílem je, co nejvíce se přiblíţit přírodnímu stavu. Jedná se 

o obnovení pohybu koryta, návrat do původní trasy, obnovení kontaktu s nivou, odstranění 

opevnění, zajištění přirozené vegetace a další (Simon, 2003). 



Petra Dospivová: Analýza potřeb revitalizací poříční zóny a říčních niv 

2011  15 

 

Cílem obnovy říční nivy je nejenom protipovodňová ochrana, ale i zvýšení retenční 

schopnosti nivy, zlepšení jakosti vody, kladný vliv na krajinný ráz a rekreační potenciál, 

zvýšení biodiverzity a ochrana vzácných druhů (Simon a Pithart, 2003). 

Je na místě vymezit obecné parametry přirozeného vodního toku. Co je pro přirozený vodní 

tok charakteristické? Tok musí mít přirozené dno, které vzniklo prouděním vody. Důleţité je 

střídání mělkých úseků s vyšší rychlostí proudění a hlubších tůní. Proudné úseky s vysokou 

rychlostí proudění, vysokou turbulencí a peřejemi se střídají s klidnými úseky, kde rychlost 

proudění je malá aţ stagnující. Kolem toku by se měla vyskytovat původní vegetace, která má 

funkce úkrytu, získání potravy, reprodukce a odpočinku. Hlavním cílem revitalizačních aktivit 

je oţivení původními druhy organismů. Jedná se o nejspolehlivější indikátor úspěšnosti 

revitalizace. S tímto úzce souvisí migrační prostupnost, protoţe pro mnoho ţivočišných druhů 

je migrace nedílnou součástí ţivotního cyklu (Dostál, 2008). 

Cílem revitalizace je dospět co nejblíţe k přirozenému vodnímu toku. Vkládáním překáţek, 

např. kamenů, do koryta můţeme rozlišit rychlosti proudění a vytvořit tak úkryt pro 

organismy. V určitých částech je vhodné odstranit opevnění a vybudovat výmoly a tůně. 

Sklon břehů se můţe změnit i po celé délce toku, čímţ dochází k rozvlnění trasy koryta. 

V případě radikální revitalizace se celý tok převede do přírodě bliţšího koryta. Trasa nového 

koryta je zvlněná aţ meandrující s lehkým a pruţným opevněním, nepravidelným příčným 

profilem koryta a přirozeným dnem. V poslední řadě je ţádoucí kontrola a zlepšení kvality 

vody. Silně znečištěná voda totiţ zamezuje ţivotu organismů v ní a revitalizace se tak stává 

bezpředmětnou. Neţádoucí je také nadměrný transport sedimentů, který můţe způsobit nejen 

zhoršení kvality vody ale i celkové zanesení koryta a tůní (Dostál, 2008). 

Je nutné pečlivě zváţit, jak by měla být údolní niva vyuţívána. Zátopové prostory v nivách 

jsou nenahraditelné pro zachycení vody z povodňových vln. Nemusí sice zachytit veškerou 

povodňovou vodu, ale čím více se ji podaří zadrţet v nivě, tím menší budou náklady na 

ochranu sídel poloţených níţe na toku. Celá niva by měla být přizpůsobena záplavám, a proto 

by se zde nemělo stavět. Pokud zde jiţ nějaké stavby nebo zařízení stojí, měly by být povodni 

také přizpůsobeny. Jedná se např. o zdroje pitné vody, které po průchodu povodňové vlny 

mohou být na dlouhou dobu znehodnoceny. Pole by bylo nejvhodnější přeměnit zpět na nivní 

louky, případně i na luţní lesy, kterým zaplavování vodou svědčí (Králová a Florová, 1999). 
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I kdyţ revitalizací můţe být lidská činnost potlačena, nesmí být dotčena podstata lidské 

přítomnosti, nesmí být způsobeny škody na majetku a zdraví. V krajních případech nesmí být 

ohroţeny lidské ţivoty (Dostál, 2008). 

4.1 Historie změn říčních niv 

První úpravy toků se datují jiţ od středověku. Jednalo se především o mlynářské, pilařské 

a hamernické úpravy a vyuţívání rybničních soustav. Člověk toky vyuţíval pro své dobro, 

ale déle uţ nedomyslel, ţe vystavěním mlýnského jezu vytvořil také migrační bariéru pro 

vodní ţivočichy (Nováková, 2009). 

V 19. století se toky začaly napřimovat a upravovaly se nejčastěji pomocí různých panelů, 

betonu nebo kamenné dlaţby, v některých extrémních případech dokonce docházelo k jejich 

odvádění do potrubí. Nemilým následkem byla devastace nebo úplné vyhubení příbřeţní 

vegetace (Králová, 1999). Tyto úpravy byly výhodné pro traktoristy jezdící po poli 

nebo bagristy odebírající usazeniny z koryta nikoliv však pro přírodu. Napřímením toku 

dochází k rychlejšímu odvodu vody z krajiny a hrozbě rozlivů na nevhodných místech. Takto 

nepřiměřeně upravené toky se vyskytují na mnoha místech dodnes. 

Člověk neustále hledal další prostory, které by mohl vyuţívat pro zemědělské potřeby. Orné 

půdy bylo nedostatek a přeměňovat lesy na pole bylo velmi nákladné. Zamokřené oblasti byly 

plné ţivin, ale doposud nevyuţívané. Začaly se realizovat rekultivační programy pro výstavbu 

odvodňovacích kanálů, které měly za úkol odvádět vodu z rašelinišť a podmáčených luk. 

Odvodněním se narušil cenný ekosystém, který pak v suchých obdobích nedokázal zadrţet 

vodu a při období dešťů nezvládal slouţit jako dostatečný rezervoár vody (Reichholf, 1988). 

Aţ do této doby nelze hovořit o revitalizacích. Vhodněji všechny neuváţené úpravy 

nazýváme regulacemi. Na regulace se váţe nejen znehodnocení krajinného rázu, 

ale i obrovské finanční náklady. Nemálo peněz bylo zajisté vkládáno do regulací a ještě více 

jich můţe být potřeba pro následné revitalizace. Vše samozřejmě závisí na konkrétní situaci. 

V průběhu 80. let se pomalu, ale jistě začínaly plánovat a realizovat revitalizace nivních 

oblastí v tom pravém slova smyslu. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ve 
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spolupráci s Odborem ekologie krajiny Ministerstva ţivotního prostředí zakládala podpůrné 

programy na financování revitalizací. (Novotná a Kender, 1998). 

Po pádu socialismu vzniká Program revitalizace říčních systémů. Je zařazen do 

tzv. krajinotvorných programů Ministerstva ţivotního prostředí ČR, podporuje ekologickou 

stabilitu, obnovu a péči o vodní reţim krajiny. Cílem je podpořit a zvýšit retenční schopnost 

krajiny, systémově napravovat chyby dřívějších nevhodných úprav, obhospodařovat půdy, 

obnovovat přirozené funkce vodních toků a jejich koryt, zvyšovat odolnost břehů a koryt, 

podporovat samočistící schopnost, zajistit minimální průtoky a podmínky pro biologické 

rozmnoţování. V praxi se program bohuţel vyhýbá úplným revitalizacím. Je postaven na 

pasivním přístupu státu. Nemá promyšlenou linii a je odkázán na přicházející ţádosti. 

Prováděné akce jsou bodové a chybí jim prostorová, časová i funkční návaznost. Často 

docházelo k nevhodným zásahům do krajiny, jako je např. vybagrování koryta a na něj 

navazující vysychání tůní, vyhloubení tůní na nevhodných místech a následné vysychání 

a úhyn organismů, tvorba nových rybníků s hrozbou povodňového přelivu (Štěrba, 2008). 

4.2 Falešné revitalizace 

Jestliţe je princip projektu realizován nevhodným způsobem, dochází k velkým škodám, 

obzvlášť pokud se cílová oblast nachází v chráněném území. V CHKO Litovelké Pomoraví 

došlo k vybagrování nejdelšího a nejvodnatějšího periodického koryta a jeho napojení 

na řeku. Tímto zásahem se zničilo 23 periodických tůní, ve kterých nacházeli kriticky 

ohroţení korýši (ţábronoţky, listonozi) vhodné podmínky pro ţivot. Tyto tůně byly velmi 

cenné a především zdrojové, kdy z hlediska populační ekologie měly velký význam 

pro současnou i potencionálně budoucí saturaci níţe poloţených tůní dotyčnými korýši 

(Štěrba a Měkotová, 2008). Takovýto nepříjemný revitalizační efekt bude mít kaţdá 

revitalizace, která nebude postavena na dostatečných podkladech. Nejspíše chyběl názor více 

odborných pracovníků, kteří by na chybu mohli přijít ještě před uskutečněním samotné akce. 

Chybami se člověk učí a nezbývá neţ doufat, ţe z falešné revitalizace si vzal alespoň někdo 

ponaučení. 

Představa vyhloubení jámy ve zvodnělé části nivy za účelem přinesení nové vody do krajiny 

je mylná. Obnaţí se tak mělký horizont podzemní nebo půdní vody. Pokud se tůň nevyhloubí 

na základě dokonalých hydrogeologických znalostí, můţe být aţ trvale bez vody. Nevhodným 
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způsobem byly upravovány i rybníky a vodní toky. Často docházelo k naprosto zbytečnému 

a škodlivému opevňování břehů těţkým kamenným záhozem nebo se kameny vsazovaly 

přímo do betonu. Této úpravy nebylo zapotřebí, protoţe břehy byly ideálně zpevněny 

kořenovým systémem břehových stromů. V ČR se nachází velké mnoţství takto nevhodně 

zregulovaných míst (Štěrba a Měkotová, 2008). 

Nezbývá neţ podotknout, ţe bez fungující nivy bude ekosystém strádat. Nivu si člověk 

nemůţe jen tak jednoduše vytvořit sám, ale potřebuje k tomu vhodné podmínky. Jestliţe se 

v dané oblasti vhodné podmínky nenacházejí, nebudou zde mokřady atd. 

4.3 Renaturace 

V současné době dáváme v některých případech přírodě volnost a ona si pak dokáţe po 

určitém časovém intervalu poradit sama. Řadíme zde zanášení upravených koryt 

splaveninami, poškozování nesprávně provedených příčných objektů, zničení opevněného 

břehu povodní apod. Je proto důleţité rozlišit, kdy s vodou „bojovat“ a kdy se jí podřídit 

(Němec ed., 2006).  

Nejjednodušším typem jsou dlouhodobé samovolné renaturace. Spočívá především v jiţ 

zmiňovaném zanášení upravených koryt splaveninami, zarůstání vegetací a postupném 

rozpadu umělých opevnění, příčných objektů a dalších technických prvků v korytech. Díky 

erozi se koryto přeměňuje. Vzhledem ke kladnému revitalizačnímu efektu je metoda velmi 

praktická a především finančně absolutně nenáročná. Problém můţe nastat u tuhého opevnění 

koryta, které po dlouhou dobu znemoţňuje přírodní vývoj. Dalším problémem je nadměrné 

zahloubení koryta. Důleţité je, aby převaţovala eroze boční nad hloubkovou. Jestliţe tomu 

tak není, je výhodnější koryto zasypat a vytvořit zcela nové s vhodnějšími parametry (Just, 

2005). Nemá smysl za kaţdou cenu realizovat sloţité technické revitalizace, pokud v daném 

úseku jiţ bez problémů probíhají renaturační procesy. 

4.4 Rybí přechody 

Jedním ze základních poţadavků revitalizace je dodrţet poţadavky ÚSES. Jedním z nich je 

i zaručení migrační prostupnosti pro ţivočichy. V minulosti často docházelo k úpravám 

na tocích, které znemoţňovaly průchod pro vodní organismy a vznikla tak migrační bariéra. 

V současné době se snaţíme o nápravu předešlých chyb vytvářením tzv. rybích přechodů. 
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Jen v málo případech se migrační bariéra odstraní. V opačných případech přichází na řadu 

revitalizace vybudováním rybího přechodu. Podle konstrukce se dělí na přírodě blízké 

(balvanité prahy a skluzy, zdrsnělé rybí rampy, obtokové rybí kanály, tůňové rybí přechody), 

technické (komůrkový, Denilův lamelový, štěrbinový, plavební komory a rybí výtahy) 

a kombinované obsahující prvky obou předchozích. Výběr nejvhodnější varianty je vţdy 

specifický (Just, 2005). Samozřejmostí by mělo být preferování přírodě blízké varianty. 

Pokud to situace dovolí je nejjednodušší úprava přímo v korytě (např. vytvoření balvanitého 

skluzu namísto jezu). Dalším moţným zákrokem je vytvoření bypassu vedle říčního koryta. 

4.5 Sukcesní procesy a regenerace vegetace 

V řadě průzkumů byl prokázán vztah mezi silnými periodickými povodněmi a procesy 

sukcese a regenerace. V nivách se na různých místech nachází různě stabilní vegetace. 

Stabilita se odvíjí od počtu záplav v určitém časovém období a kinetické energie kaţdé z nich. 

Záplavy jsou pro nivní ekosystém nezbytné, jelikoţ sniţují mnoţství druhů, které pro ţivot 

v této oblasti nejsou přizpůsobeny, umoţňují existenci slabým i na záplavy adaptovaným 

druhům (Matějček, 2008). Způsob renaturace pomocí záplav je podporován v Programu 

„Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“. Prioritní osa 2 se 

zabývá regionální dostupností a udrţitelným rozvojem, kde ţivotní prostředí a prevence rizik 

jsou jedny z hlavních oblastí podpory (www.at-cz.eu). 

Kvůli naplaveným sedimentům se rostlinám dostává málo kyslíku, jsou poškozeny 

a stresovány. Pokud záplavy proběhnou mimo vegetační sezónu, mají menší dopad 

pro rostliny. Záplavy probíhající v sezóně s sebou nesou mnoţství diaspor a zapříčiňují se 

takto k rozšiřování druhů podél toku. Extrémní povodně mohou značně nepříznivě ovlivnit 

i na ně jinak dobře adaptované organismy. Luční porost je schopen se regenerovat do jednoho 

aţ dvou let. Jako první se na naplaveninách začnou uchytávat jednoleté rostliny (Matějček, 

2008). 

Důsledkem extrémních záplav se rozšiřují invazní rostliny. Semena se přirozeně šíří ve směru 

vodního toku tzv. hydrochorií. Nejčastěji se jedná o Impatiens glandulifera (Obrázek 8), 

Impatiens parviflora, Rudbeckia laciniata, Heracleum mantegazzianum, Solidago canadensis, 

Solidago gigantea, Bidens frondosa, Conyza canadensis, Robinia pseudacacia, Acer negundo, 

Amorpha fruticosa, Juglans nigra, Fraxinus pennsylvanica, Quercus rubra, Reynoutria sp. 
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a Bunias orientalis (Prach, 2003). Invazní rostliny rostou kolem toku a znemoţňují tak růst 

původní břehové vegetace.  

Invazní rostliny jsou sloţitým problémem. Jejich rozšiřování můţe být skutečně enormně 

rychlé. Invazní druhy jsou druhy alochtonní, coţ znamená, ţe byly do naší oblasti zavlečeny 

a ţe mají původ v úplně jiné lokalitě. Tyto rostliny většinou nemají nijak velké nároky 

na podmínky v prostředí, a proto jim nedělá problém snadno se uchytit. Rychle se rozmnoţují 

a ubírají tak prostor druhům autochtonním neboli domácím, původním v dané oblasti. 

Nepříjemný dopad sukcese s názvem invazní rostliny je postrachem mnoha odborníků. 

Likvidace mnohdy obrovského mnoţství alochtonní vegetace je nesmírně náročná. Ne vţdy 

můţeme pro hubení pouţít chemické prostředky, a proto se musí přistoupit k manuálnímu 

vytrhávání jednotlivých rostlin. Nutno podotknout, ţe se jedná o běh na dlouhou trať, 

jelikoţ rostliny se mnohou za krátkou chvíli opětovně rozmnoţit. 

 

 

Obrázek 8: Impatiens glandulifera (Dospivová, 2010) 
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5. Proces revitalizace 

Před samotnou revitalizací vodního toku a nivy je potřebné vypracovat projektovou 

dokumentaci. Ta by měla obsahovat následující poznatky. Hydromorfologická analýza 

zahrnuje znalosti o dynamice vodních toků a niv, o mechanismech ztráty potenciálních funkcí 

říčních ekosystémů. Je nutné znát legislativní podmínky Evropské Unie. Nejprve se 

za pomocí geomorfologické analýzy stanoví potencionální přirozený stav. Výsledek analýzy 

je rozlišen do dvou základních oblastí. Jedná se o potencionální přirozený stav vodního toku 

před ovlivněním člověkem, který se vyuţívá jako tzv. „nulový bod“ pro srovnání se 

současným stavem. Můţeme jej nazvat jako stav historický. Na druhé straně bereme v úvahu 

potenciální přirozený stav vodního toku pro aktuální okrajové podmínky, které vytvořil 

člověk. Je to současný a budoucí stav krajiny, který v kombinaci s vyuţitím lokality vytváří 

podklad pro návrh opatření. Princip je zaloţen na porovnání nulového stavu se současným 

stavem (www.sindlar.cz). 

Následující podkapitoly mohou slouţit jako jednoduchý a přehledný průvodce celého 

revitalizačního procesu. 

5.1 Příprava revitalizační studie 

Pro návrh revitalizační studie je nutné znát co nejvíce informací o vodním toku a jeho povodí. 

Je nutno brát v úvahu i aktivity, které na daném území proběhly v minulosti. Informace se 

získávají z územně plánovací dokumentace, plánů péče, ze zpráv průzkumu, z dokumentace 

orgánů státní správy a příslušných obecních úřadů. Nemalou váhu má i vlastní hodnocení 

v terénu (Nováková, 2009). 

Pro základní hodnocení pouţíváme ukazatele geomorfologické (sklon toku a povodí, 

koeficient lesnatosti, geomorfologický typ povodí), hydrologické (podélný a příčný profil 

koryta, průtokový reţim ve vybraných profilech, hydrologický reţim toku, odtokové poměry) 

a ukazatele jakosti povrchových vod (monitoring – rozpuštěný kyslík, chemická spotřeba 

kyslíku, pH, amoniak a amonné ionty, dusičnany, celkový fosfor, nerozpuštěné látky v sušině, 

index saprobity). Pro doplnění se vyuţívají další hodnotící ukazatele.  Zde mohou být 

jmenovány inţenýrsko-geologické, hydrogeologické a pedologické ukazatele, průzkum 

splavenin, biologický průzkum a podklady zemědělské a lesní výroby (Nováková, 2009). 
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Návrh revitalizace musí být zaloţen na zhodnocení aktuálního stavu toku a nivy, vyhodnocení 

funkcí vodního toku upravených i neupravených úseků, zhodnocení ekologických a účelových 

poţadavků na revitalizaci a zhodnocení majetkových poměrů. Je nutné, aby návrh splňoval 

poţadavky ÚSES. Musí být zajištěna především migrační prostupnost a kvalita povrchové 

vody. V praxi se pouţívají různá další opatření na toku a mimo něj jako např. omezení 

transportu splavenin v toku, obnova rybí populace a zlepšení chovu ryb, zvýšení ekologické 

stability a obnova architektonických a kulturních hodnot objektů (Nováková, 2009). 

5.2 Podklady pro vypracování revitalizačního projektu 

V současné době je platný zákon č. 114/1992 Sb. ve znění posledních předpisů, který kaţdou 

údolní nivu podle § 3 písm. b) prohlašuje za významný krajinný prvek. Podle § 4 odst. 2 z. č. 

114/1992 Sb. Jsou tyto významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. 

Mohou být vyuţívány pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohroţení 

nebo oslabení jejich stabilizační funkce. V těchto oblastech se často nacházejí dřeviny 

rostoucí mimo les. Jedná se o strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i 

v sídelních útvarech, na pozemcích, které nemají právní reţim lesních pozemků podle lesního 

zákona. Jejich ochrana je ukotvena v §§ 7-9 z. č. 114/1992 Sb. Estetická ochrana údolních niv 

je prosazována prostřednictvím § 12 z. č. 114/1992 Sb., který je určen na ochranu krajinného 

rázu. Krajinným rázem je především přírodní, kulturní a historická charakteristika místa 

nebo oblasti. Ochrana nivy můţe být zajištěna i na základě právních institutů zvláštní ochrany 

přírody, hlavně prostřednictvím kategorií zvláště chráněných území (Prach ed., 2003). Vodní 

zákon č. 254/2001 Sb. byl novelizován a nabyl účinnosti zákon č. 150/2010 Sb. Obsahuje 

některá další ustanovení s přímým i nepřímým vztahem k problematice právní ochrany 

údolních niv. 

Návrhy pro to, jak by se měl současný nevyhovující stav zlepšit, jsou ukotveny v usnesení 

vlády z roku 2005 o Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky. 

V roce 2009 byla započata realizace Plánu oblastí povodí Odry. Jsou zde navrhovány 

ekonomicky přiměřená opatření, která by měla přispět k moţnosti vyuţívání vodního 

bohatství a ke zmírnění extrémních jevů. 
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Výhodné je získání dotací z různých programů. Mezi takovéto programy můţeme zahrnout 

Agroenvironmentální programy, Operační program Ţivotní prostředí (OPŢP) nebo Státní fond 

ţivotního prostředí, (Program péče o přírodní prostředí). Program revitalizace říčních sítí 

v současné době jiţ neprobíhá. (Švehláková a kol., 2006). Z důvodu ukončení programu jiţ 

není potřeba jej více rozebírat. 

OPŢP je zaměřen na vodu vzduch a přírodu. Tento projekt je spolufinancován z prostředků 

Evropské unie, konkrétně z Fondu soudruţnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Součástí projektu je Prioritní osa 1, která je zaměřena na dotace pro vodohospodářskou 

infrastrukturu a sniţování rizika povodní. OPŢP má po dobu let 2007 – 2013 vyhrazený 

rozpočet na dvě miliardy eur. Tyto prostředky jsou investovány do projektů na zlepšení stavu 

povrchových a podzemních vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, 

na sníţení obsahu nebezpečných látek ve vodách a na sníţení rizika povodní. O dotaci mohou 

ţádat především obce a města. Jsou zde přesně vymezeny typy jednotlivých podporovaných 

projektů. Například z oblasti protipovodňových opatření se jedná o budování a modernizaci 

systémů předpovědní a hlásné povodňové sluţby a výstraţných systémů ochrany před 

povodněmi, investiční podporu zpracování digitálních povodňových plánů a mapových 

podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy 

na státní a regionální úrovni nebo úpravu koryt přírodě blízkým způsobem v současně 

zastavěných územích obcí a výstavbu poldrů (www.opzp.cz). 

Evropská unie financuje také Program LIFE+, který probíhá v rozmezí let 2007-2013 a podílí 

se také na financování ţivotního prostředí (www.mzp.cz). 

Z národních zdrojů MŢP je moţno čerpat dotace z Programu péče o krajinu, který podporuje 

opatření zaměřená na ochranu krajiny proti erozi, udrţení kulturního stavu krajiny, podporu 

druhové rozmanitosti, péči o zvláště chráněná území a ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy 

rostlin a ţivočichů v daných územích (www.mzp.cz). 

5.3 Revitalizační akce 

Revitalizační akce je přímá realizace projektu v terénu. Je důleţité, aby byla provedena 

důsledně a na základě kvalitních a důvěryhodných podkladů. Rozsah a délka trvání akce 

závisí na konkrétních podmínkách revitalizované lokality. 
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5.4 Revitalizační efekt 

Revitalizační efekt je charakterizován jako rozdíl původního a nového stavu ekosystému před 

realizací a po realizaci revitalizačního opatření (Marhoun, 1998). 

Po určité době je nutné kontrolovat následky revitalizační akce, zhodnotit její úspěšnost 

či neúspěšnost. Investice do revitalizací nejsou zrovna levnou záleţitostí, a proto je ţádané 

dokládat jejich výsledky. 

Revitalizační efekt je stupeň zpětného obnovení přirozených funkcí a charakteru ekosystému. 

Důleţité je odstranění nepříznivých zásahů do vodních ekosystémů a vodního reţimu 

v krajině obecně. V konečném důsledku se projevuje zlepšením stavů biotopů. Mezi hlavní 

efekty revitalizace řadíme zvětšení biologicky aktivního povrchu, prodlouţení doby proběhu 

vody, zvětšení aktuální zásoby vody v korytě, zvětšení zásoby nivní vody, tlumení průběhu 

velkých vod, posílení oţivení koryta, zvětšení migrační prostupnosti, zlepšení samočisticího 

efektu a zlepšení vzhledu koryt a niv (Švehláková a kol., 2006). 

Hodnocení efektů by mělo odborné a pokud moţno objektivní. Nelze vytvořit jednotný 

systém hodnocení revitalizačních efektů, jelikoţ se od sebe značně liší. Nakolik posuzované 

řešení vyuţívá revitalizačního potenciálu, který v daných podmínkách reálně přichází 

v úvahu? Tato otázka by měla být základem. Posléze se u jednotlivých kritérií posuzuje, 

nakolik bylo dosaţeno maximálního moţného efektu, částečného nebo ţádného. Větší počet 

nevyuţití nebo jen částečného vyuţití svědčí o nedostatcích záměru (Just, 2005). 

Hodnotících hledisek existuje nepřeberné mnoţství. Řadíme mezi ně i ekonomické ukazatele, 

které je nutné posuzovat kvůli přiměřenosti měrných nákladů díla (investiční náklady 

na měřitelnou jednotku díla). Nepřiměřeně vysoké měrné náklady odhalují pochybný záměr 

po stránce koncepční, technické i krajinářské. Posouzení nákladů napomáhá vyhýbat se 

nevhodným záměrům. Častým důvodem nepřiměřeně vysokých nákladů je předimenzované 

opevnění koryt (Just, 2005). 
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6. Závěr 

Bakalářská práce byla zpracována na základě kvalitních informací ze spolehlivých zdrojů. 

Mou snahou bylo vytvořit ucelený náhled do problematiky revitalizací říčních systémů. Je 

důleţité si uvědomit, ţe revitalizace by se neměla týkat jen konkrétního koryta toku, ale celé 

přilehlé oblasti. Vodní tok a jeho říční niva vytváří jeden obrovský propojený systém a je 

nevhodné se zabývat jen malou dílčí částí. 

V dřívějších dobách docházelo často k devastaci a nepřirozeným zásahům do těchto systémů. 

Nedá se říci, ţe se jednalo o revitalizace. Vhodným označením těchto zásahů je regulace. 

Velmi mě pobavilo Justovo přirovnání vodohospodářských názorů 20. století k jakési 

svérázné filosofii. Uvádí, ţe první článek její víry by se mohl psát „Nepustit vodu z koryta“. 

„Neupravené koryto – špatné koryto“ bylo další nepsanou zásadou. Některé názory bohuţel 

překračovaly rámec racionálního myšlení a docela mě zaráţí, ţe se tento problém nezastavil 

jiţ dříve. V současné době se snad umíme ponaučit z chyb minulosti a provádíme revitalizace 

tak, abychom se alespoň částečně přiblíţili přírodě blízkému stavu. Člověk se musel naučit 

s přírodou vycházet v dobrém. 

Je samozřejmostí, ţe se charakter revitalizace liší v závislosti na konkrétní situaci, 

a proto nemohu jmenovat jedno nejvýhodnější řešení. Obecně však lze říci, ţe přírodě blízké 

východisko je tím nejlepším. Výhodné je preferování přirozených rozlivů ve volných místech 

v krajině, na základě nichţ se neustále přetváří a vyvíjí říční niva. To bohuţel není moţné 

uvnitř měst. V blízkosti lidských sídel se nabízejí jen omezené moţnosti úprav. Myslím si, 

ţe by bylo vhodné se více inspirovat státy, jako je např. Německo, které jsou v oblasti 

takovýchto  revitalizací pokrokovější. 

Revitalizace musí být provedena vţdy na základě kvalitních podkladů. Před samotnou 

revitalizační akcí je nutno vytvořit dostatek posudků, které vypovídají o vhodnosti výběru 

revitalizačního opatření. Z hlediska úspěšnosti je vhodné provádět revitalizace celých toků 

a jejich okolí. O správnosti zvolené taktiky vypovídá zhodnocení revitalizačního efektu. 

Vyhodnocení musí probíhat aţ po uplynutí určité doby dostačující k regeneraci a uchycení 

vegetace. 
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Myslím si, ţe bakalářská práce naplnila svůj cíl. Snaţila jsem se veškeré informace zpracovat 

přehledně a s určitou návazností tak, aby mohly slouţit jako výukový materiál či podklady 

pro další zpracování. Nutno podotknout, ţe celková problematika je velmi rozsáhlá. 

Pro podrobnější probádání tématiky doporučuji vyuţití veškerých zdrojů uváděných 

v seznamu literatury. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – Vědecké názvy rostlin 

Tabulka 1: Seznam vědeckých názvů rostlin vyskytujících se v nivní oblasti 

Latinský název Český název 

Acer sp. rod javor 

Acer negundo L. javor jasanolistý 

Amorpha fruticosa L. netvařec křovitý 

Betula sp. rod bříza 

Bidens frondosa L. dvouzubec černoplodý 

Bunias orientalis L. rukávník východní 

Conyza canadensis (L.) Cronquist turanka kanadská 

Fraxinus sp. rod jasan 

Fraxinus pennsylvanica Marshall jasan pensylvánský 

Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier bolševník velkolepý 

Impatiens glandulifera Royle netýkavka ţláznatá 

Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá 
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Juglans nigra L. ořešák černý 

Populus sp. rod topol 

Quercus sp. rod dub 

Quercus rubra L. dub červený 

Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtková křídlatka česká 

Reynoutria Japonka Houtt. křídlatka japonská 

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai křídlatka sachalinská 

Robinia pseudacacia L. trnovník akát 

Rudbeckia laciniata L. třapatka dřípatá 

Solidago canadensis L. zlatobýl kanadský 

Solidago gigantea Aiton zlatobýl obrovský 

Tilia sp. rod lípa 

Ulmus sp. rod jilm 

 

 


