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ANOTACE 

P edložená práce se zabývá hydroekologickým monitoringem toku Sedlinky a 

jejího áste n  zrevitalizovaného pravostranného p ítoku za ú elem definování 

hydromorfologického stavu zmín ných útvar  a ur ení míry úsp šnosti realizované 

revitalizace. V první ásti práce jsou p edstaveny metody hydroekologického pr zkumu 

používané v okolních státech a chronologický p ehled metod využívaných pro monitoring 

eských tok . V druhé ásti je charakterizovaná použitá metodika ve vztahu k výzkumu 

Sedlinky a jejího p ítoku. T etí ást práce je v nována popisu území v kontextu p írodních 

pom r  a  antropogenních zásah . V další ásti jsou zmín ny základní charakteristiky 

každého sledovaného úseku toku, resp. p ítoku, vyhodnocení hydromorfologického stavu 

jednotlivých ukazatel  i vyšších prostorových celk . P edposlední ást práce je v nována 

diskusi, ve které jsou hodnoceny zjišt né výsledky a sledované ukazatelé z hlediska 

použitelnosti metody pro monitoring zájmového toku a p ítoku. V záv re né ásti jsou 

shrnuty veškeré výsledky ve vztahu k cíl m a p edpoklad m práce. 

Klí ové slova: hydroekologický monitoring, hydromorfologický stav, tok, koryto, dno, 

b eh, údolní niva, Sedlinka 



SUMMARY 

The thesis is interested in hydroecological research of river Sedlinka and it´s right 

hand inflow, which was partly revitalized. The aim of the research was to find out the 

hydromormphological conditions of mentioned flows and to define the successfulness of 

revitalization. There is the summary of hydroecological methods, which are used in 

surrounding states as well as in the Czech republic in the first part of thesis. In the second 

part there is characterization of used method in context to researching flows. The third part 

is interested in characterization of area, it´s natural conditions and the antropogenic 

influence. The next part is aimed at charakterization of each stage of flow, 

hydromorphological condition of monitoring indicators and higher dimensional units. The 

discussion is aimed at evaluation of results and indicators used for realized reaserch. In the 

conclusion there are mentioned all results in relation to aim and preconditions of thesis. 

Keywords: hydroecological monitoring, hydromorphological condition, flow, channel, 

riverbed, river bank, food plain, Sedlinka river 
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AOPK  Agentura ochrany p írody a krajiny 
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CPR   Charakter proud ní 

HMÚ eský Hydrometeorologický ústav 

R  eská republika 

SN  eská technická norma 
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EN  Evropská norma 

ES  Evropské spole enství 

EU  Evropská Unie 

HEM  Hydroekologický monitoring 

HMK  Hydromorfologická kvalita 

HYD   Proud ní a hydrologický režim 

JZD  Jednotné zem d lské družstvo 

KOR    Koryto a trasa toku 

MDK  Mrtvé d evo v koryt

MKOL  Mezinárodní komise pro ochranu Labe 

MŽP  Ministerstvo životního prost edí 

NIV   B eh a inunda ní území 

OHR   Ovlivn ní hydrologického režimu 

PPK   Podélná pr chodnost koryta 

PRI   Pr chodnost inunda ního území 

P F   P írodov decká fakulta 

Sb.  Sbírka 



STD   Struktury dna 

TRA   Upravenost trasy toku 

UBR   Upravenost b ehu 

UDN   Upravenost dna 

UK  Univerzita Karlova 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VHL   Variabilita zahloubení v podélném profilu 

VHP   Variabilita hloubek v p í ném profilu 

VNI   Využití údolní nivy 

VPR   Variabilita pr toku 

VPZ   Využití p íb ežní zóny 

VSK   Variabilita ší ky koryta 
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EcoRivHab Ecological survey of river habitat 

FS   Field Survey 

GFIH   German Federal of Hydrology  

GPS  Global positioning system 

OS  Overview Survey 

SSU  Sub survey unit 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

V obecném pojetí vnímáme eku jako klí ový prvek krajiny, který formuje její 

vzhled a p edur uje její využití (Kamp et al. 2006; Brierley et al. 2010). eky mají 

d ležitou ekologickou funkci, jsou symbolem ur ité stálosti podmínek i vysoké druhové 

rozmanitosti. Jejich nezastupitelná úloha se projevuje zejména p i povodních. Krom

ekologického významu disponují z pohledu lov ka kulturní hodnotou a harmonií. 

S v domím tohoto velkého významu ek musíme p istupovat odpov dn  k podpo e i 

obnov  jejich p irozených funkcí (Thorne et al. 1997; Kuba ka a Kuba ka 2009).  

eská republika se vstupem do Evropské Unie zavázala plnit její legislativu. Ve 

vztahu k povrchovým vodám si Evropská unie dala za cíl, aby všechny lenské státy do 

roku 2015 spl ovaly p inejmenším dobrý stav všech povrchových vod (Matoušková 

2008a). Pro pot eby tohoto závazku byla navržena tzv. Water Framework Directive 

2000/60/EC (WFD), jejímž hlavním cílem je sjednotit p ístup k monitoringu, hodnocení 

jakosti a ochran  povrchových vod (Ilnicki et al. 2010). Princip hodnocení každého toku je 

dle této sm rnice založen na komplexním ekologickém hodnocení vodních tok , jezer, 

estuárií a pob ežních vod, stejn  jako na jejich integrované ochran  (Matoušková 2008a). 

Sm rnice se tedy stala obecným základem pro návrh r zných metod, které vedou ke 

zjišt ní hydromorfologického stavu vodních tok . 

Tato práce je zam ena na hydroekologický monitoring toku Sedlinky spolu s jeho 

bezejmenným pravostranným p ítokem za použití metodiky HEM (hydroekologický 

monitoring), která je uznávanou metodou pro hodnocení hydromorfologického stavu toku 

v souladu s Water Framework Directive 2000/60/EC. Vodní tok Sedlinka je pravostranným 

p ítokem eky Opavy, jejíž horní a st ední povodí bylo v roce 2007 mapováno ú elov

modifikovanou, avšak kompatibilní metodou s HEM, tzv. HEM-F za ú elem zjišt ní 

upravenosti toku, údolní nivy a následky povodní (Langhammer 2008b).  

1.1 Cíle práce 

Z výše zmín ných fakt  vychází cíl, resp. p edpoklad práce. Cílem práce bylo 

zjišt ní hydromorfologického stavu Sedlinky a jejího, áste n  zrevitalizovaného, 

pravostranného p ítoku. Díl ím cílem potom bylo zhodnocení aplikace použité metodiky.  



Z hlediska hydroekologického monitoringu m že být práce podkladem pro 

revitalizaci kritických úsek , resp. návrh ochrany a podpory úsek  p írodních, pop . m že 

také posloužit jako základ pro komplexn jší pochopení vztah  v povodí Opavy. 

Zvláštní význam z hlediska hydromorfologické kvality je p edpokládán u 

bezejmenného p ítoku Sedlinky, který by m l ve své revitalizované ásti vykazovat velmi 

dobrý nebo dobrý hydromorfologický stav. Krom  ov ení tohoto p edpokladu bude také 

zkoumán vliv zrevitalizovaného úseku na celkový stav tohoto p ítoku.  

Data pro samotnou analýzu byla získávána p edevším terénním mapováním, 

analýzou historické mapy II. Vojenského mapování z let 1832 - 54, dále z podklad  Správy 

tok , HMU a AOPK.  



2.  METODY HYDROEKOLOGICKÉHO PR ZKUMU 

2.1 Státy Evropská unie 

22. prosince roku 2000 byla Evropskou komisí schválena Rámcová sm rnice o 

vodní politice ES, tzv. Water Framework Directive (WFD), která zavazuje všechny lenské 

státy k ochran  povrchových vod, rozvoji podmínek vodních ekosystém  a zlepšování 

stavu um lých a siln  ovlivn ných vodních útvar  (Kamp et al. 2006). WFD v díl ích 

krocích po lenských státech požaduje:  

1) Zamezit zhoršování stavu všech povrchových vod, 

2) Zajistit ochranu, zlepšení a obnovu všech útvar  povrchových vod, s cílem 

dosáhnout dobrého stavu povrchové vody nejpozd ji do 15 let od po átku platnosti 

sm rnice. Tento požadavek je dále up esn n t mito mezikroky: 

a) Definováním p írodních nebo referen ních podmínek, 

b) Identifikací a popisem aktuálního stavu, 

c) Hodnocením aktuálního stavu ve vztahu k referen ním podmínkám (Kamp 

et al. 2006). 

3) Zajistit zlepšení stavu všech um lých a siln  ovlivn ných vodních útvar  s cílem 

dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a chemického stavu povrchové vody 

nejpozd ji do 15 let od po átku platnosti sm rnice. 

4) Cílen  snížit zne išt ní prioritními látkami a zastavit nebo postupn  odstranit 

emise, vypoušt ní a úniky prioritních nebezpe ných látek (Matoušková 2008a). 

Zjednodušen  si Evropská unie prost ednictvím WFD klade za cíl dosáhnout do 

roku 2015 „dobrého ekologického stavu“ všech povrchových vod nap í lenskými státy, 

p i emž ekologickým stavem rozumíme jakousi kombinaci hydromorfologických, 

hydrochemických a hydrobiologických parametr  toku (Šípek et al. 2009). Za tímto 

ú elem Evropská komise pro standardizaci (CEN) také formulovala instrukce k hodnocení 

morfologie toku, koryta, p íb ežní zóny a nivy (CEN 2002) a vydala pokyny 

k hydromorfologickému pr zkumu ek, které byly následn  implementovány do národních 

legislativ lenských stát  (Šípek et al. 2009). 



Navzdory jednotným požadavk m, cíl m i legislativ , neexistuje univerzální 

metoda pro hydroekologický monitoring povrchových vod. Nap í  státy Evropské unie 

tedy za aly vznikat, resp. se modifikovat, r zné metody k hydroekologickému hodnocení 

tok , které vždy odrážely unikátní podmínky každého státu. Bez ohledu na použitou 

metodu jsou výsledky hydroekologického pr zkumu toku hodnoceny na základ  jednotné 

p tistup ové škály: 

I. P írodní nebo p írod  blízký stav 

II. Nepatrn  pozm n ný 

III. Mírn  pozm n ný 

IV. Siln  pozm n ný 

V. Zcela pozm n ný (Šípek et al. 2009). 

Názvy jednotlivých kategorií se mohou lišit v závislosti na použité metodice, resp. 

autorovi. Jejich význam je ale jednotný. 

2.1.1 N mecko 

První snahy o zlepšování kvality vodních tok  a systematický monitoring se 

v N mecku za aly objevovat již v roce 1970 (Kamp et al. 2006). P edm tem zájmu byla 

p edevším kvalita vody. Okolní prost edí vodního toku bylo zkoumáno jen minimáln . 

Tento fakt se zm nil až v roce 1999, kdy byl spušt n první národní program pro komplexní 

monitoring toku, jehož výsledkem byla také první mapa vyjad ující habitaty vodních tok

(Kamp et al. 2006). V roce 2000 se N mecko v rámci zavedení Water Framework 

Directive (WFD) 2000/60/EC zavázalo chránit a rozvíjet podmínky vodních ekosystém . 

Na základ  tohoto dokumentu se v N mecku rozvinuly dv  metody hydromorfologické 

klasifikace. Jedná se o metodu LAWA Field Survey (LAWA-FS) a LAWA Overview 

Survey (LAWA-OS) (Matoušková 2008a).  

LAWA-OS je ur ena pro monitoring velkých ek s minimální ší kou 10 m. Využívá 

se p edevším v oblasti strategického plánování a národního managementu tok . Metoda 

zahrnuje hodnocení základních morfologických charakteristik toku, p i emž informace 

jsou získávány z historických, tematických, hydrologických, geologických map i z r zné 

speciální literatury, plán  a zpráv. Využívá satelitních snímk  a leteckých snímk   



(Kamp et al. 2006). Hodnoceno je 17 ukazatel  na úsecích s homogenní délkou 500 m. 

Monitoring probíhá ve t ech ekomorfologických zónách  - koryt , b ehu a okolí vodního 

toku. Výsledky mapování jsou hodnoceny na základ  5stup ové škály  

(Matoušková 2008a). 

Oproti tomu metoda  LAWA-FS slouží k monitorování st edních a malých tok

p edevším pro ú ely sestavení regionálních plán  údržby a rozvoje. Délka sledovaného 

úseku toku je 100 m. Zp sob získávání dat je realizován terénním monitoringem (Kamp et 

al. 2006). Rozdíl oproti LAWA-OS spo ívá v množství sledovaných parametr , kterých je 

25. Také je zde odlišný systém skórování, který je 7stup ový (pro ú ely WFD je následn

upraven na 5stup ový; Šípek et al. 2009). Metoda je složit jší a nákladn jší než  

LAWA-OS. 

A koliv ob  metody vykazují rozdíly v p ístupu a zp sobu hodnocení, rozsáhlé 

srovnávací studie prokázaly, že výsledky metod jsou srovnatelné (Kamp et al. 2006). 

2.1.2 Slovensko  

Hodnocení hydromorfologické kvality slovenských tok  je založeno na n mecké 

metod  LAWA-OS, p i emž metodika je modifikována na míru slovenským podmínkám. 

Za tímto ú elem Slovenský hydrometeorologický ústav vydal protokol s návodem pro 

mapování, vyhodnocování a proškolování mapovatel . 

Základem této metodiky je výzkum jednotek (SU). Tyto jednotky jsou rozd leny na 

5 podjednotek (SSU) o délce odpovídající velikosti toku v daném míst . S tím jak postupn

roste ší ka toku, se zv tšuje také délka hodnoceného úseku. Základem tohoto p ístupu je 

myšlenka, že ší ka toku v sob  odráží morfologii toku, geologii, geomorfologii, a pop . 

využití území. 

Hodnocenými parametry koryta jsou p íb ežní zóna, niva a hydrologické pom ry. 

Niva je hodnocena v celé své ší ce, p íb ežní zóna pak ve 20m pásu.  

Vyhodnocení hydromorfologické kvality vychází z 5stup ové škály  

(Pedersen et al. 2004). 



2.1.3 Polsko 

První studie zabývající se hydromorfologickým oce ováním polských tok  byly 

realizovány v devadesátých letech (Ilnicki et al. 2010). Auto i metodiky Ilnicki a 

Lewandowski (2010) založili hodnocení ekologického stavu na oce ování osmi parametr

toku: morfologii koryta, hydrologických charakteristikách, fyzikáln -chemických 

vlastnostech, b ehové a p íb ežní vegetaci, vodních rostlinách, využití údolní nivy a 

rozsahu ochrany p írody. Na základ  aritmetického pr m ru hodnocených parametr  byla 

definována p ti lenná stupnice ekologického stavu toku. 

Krom  této metody byla v Polsku aplikována také britská metoda River Habitat 

Survey (Matoušková 2008a). 

A koliv Polsko testuje i jiné metody využívané v rámci Evropské unie, nepovažuje 

zatím žádnou z metod za zcela vhodnou pro zjišt ní ekologického stavu vodních tok  na 

svém území a pracuje na vývoji nové metodiky, která by hodnotila více znak  toku a 

stanovila by jasná pravidla pro referen ní podmínky a hranice mezi jednotlivými 

kategoriemi ekologické kvality toku. (Ilnicki et al. 2010) 

2.2 Vývoj  a metody hydroekologického pr zkumu v R 

Od konce 90. let 20. století vzr staly tendence pro vytvo ení komplexních metod k 

hodnocení hydromorfologického stavu vodních tok . Objevily se nové principy hodnocení, 

které byly v tšinou založeny na analýze odtokového režimu, stavu jakosti povrchových 

vod a hydromorfologickém stavu koryta, resp. p íb ežní zóny. Tento nový pohled na 

hodnocení toku vycházel z p edpokladu, že hydromorfologické a morfometrické 

charakteristiky koryt úzce souvisí s hydrochemickými a hydrobiologickými ukazateli 

jakosti vody (Matoušková 2008a). 

V roce 1998 byl Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL) zpracován projekt 

harmonizace postup  pro mapování ekomorfologických struktur na vodních tocích a 

nivách, který byl použit na prioritních úsecích eky Labe. Pro projekt byla použita metoda 

LAWA-OS (Fuksa et al. 2000).   

Významným mezníkem z hlediska p ístupu k posuzování hydromorfologického 

stavu toku bylo p ijetí Rámcové sm rnici o vodní politice, na jejímž základ  byla 

vytvo ena norma SN EN 14614, která obsahuje návod pro standardní zaznamenávání 



charakteristik í ních koryt, b eh , p íb ežních zón a inunda ních území a je výchozím 

dokumentem pro r zné metody pr zkumu toku (Matoušková 2008a). Strategie ochrany 

obsažené ve zmín né sm rnici je zahrnuta také do Vodního zákona R . 254/2001 Sb. o 

vodách a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní zákona . 20/2004 Sb., ve kterém je 

zakotveno plánování v oblasti vod jako soustavná koncep ní innost uložená státní správ

(Matoušková 2008a). 

Pro pot eby hodnocení vlivu zm n p írodního prost edí na projevy a následky 

povodní byla na P F UK vyvinuta metodika MUTON, jejímž cílem bylo objektivn

hodnotit souvislost mezi antropogenní upravenosti í ní sít , údolní nivou a 

geomorfologickými projevy povodn . Pro hodnocení je mapováno t ináct ukazatel , které 

jsou zvoleny s d razem na použitelnost v obecných geografických a hydrologických 

podmínkách R. Rozsah hodnocených ukazatel  je volen tak, aby bylo možné rychle 

zmapovat i rozsáhlá území v pot ebném asovém období. Mapovaný vodní tok je rozd len 

na délkov  prom nné úseky homogenní v alespo  jednom z klí ových parametr  (pr b h 

trasy toku, upravenost koryta, využití p íb ežní zóny). Výsledkem hodnocení je celkový 

index upravenosti toku pro daný úsek, pop . pro nad azené prostorové celky (Langhammer 

2006). 

Problematikou hydroekologického hodnocení toku s d razem na 

hydroekomorfologii se ve své diserta ní práci zabývala Matoušková, která p edstavila, 

dnes hojn  využívanou, metodu EcoRivHab (Matoušková 2003). Tato metodika zahrnuje 

analýzu hydromorfologických charakteristik vodních tok , stavu realizovaných 

antropogenních úprav, stupn  dynamiky proud ní, jakosti povrchové vody, stavu b ehové 

vegetace, využití ploch a reten ního potenciálu p íb ežní zóny a údolní nivy (Matoušková 

2008b). Metodika je založena na terénním mapování, stejn  jako na analýze dostupných 

podklad , p edevším map a leteckých snímk . Mapování je provád no na heterogenních 

úsecích, které jsou kvalitativn  homogenní, p i emž jsou hodnoceny tyto prostorové 

jednotky: koryto vodního toku, zóna doprovodných vegeta ních pás  a zóna údolní nivy. 

Zjišt ný stav úseku toku je porovnáván s místním referen ním stavem, p i emž výsledný 

hydromorfologický stav je charakterizován p ti jakostními t ídami (Matoušková 2008a). 

Metoda je pln  kompatibilní s platnou legislativou hydroekomorfologického hodnocení 

kvality í ních habitat . 



Dalším materiálem je manuál pro hydromorfologické hodnocení vodních tok

(Demek et al. 2006), který je založen na metodice Ecomorphological Survey of Large 

Rivers, 2002, German Federal of Hydrology (GFIH). Cílem hodnocení je p edevším ur ení 

funk ní schopnosti celé koryto-nivní jednotky (Matoušková 2008a). 

V roce 2007 byl pro pot eby MŽP R zpracován návrh metodiky monitoringu 

hydromorfologických charakteristik tok  – HEM, která byla využita pro vyhodnocení 

hydromorfologického stavu toku Sedlinky a jejího bezejmenného p ítoku. Metodika je 

podrobn  popsána v kapitole 3. 



3. APLIKOVANÁ METODA A JEJÍ CHARAKTERISTIKA 

3.1 Obecné parametry metody 

Použitá metodika HEM (Hydroekologický monitoring) je metodickým postupem 

pro hodnocení hydromorfologických charakteristik toku, respektující základní požadavky 

legislativy R i EU. Výhodou metodiky je její kompatibilita s jinými hodnotícími p ístupy 

a praktická aplikovatelnost (Langhammer 2007). 

Základní principy metodiky jsou jedním z d vod , pro  byla použita pro hodnocení 

hydromorfologického stavu toku Sedlinky, resp. jejího pravostranného p ítoku. Jedná se 

p edevším o tato východiska: 

1) soulad s požadavky Rámcové sm rnice ES o vodní politice 2000/60/ES, 

2) soulad s evropskou i eskou normou EN 14614 – Návod pro hodnocení 

hydromorfologických charakteristik tok , 

3) návaznost na stávající metodické p ístupy aplikované v R a EU, 

4) praktická aplikovatelnost v rámci program  monitoringu v R (Langhammer 

2007). 

Dalším d vodem, pro  byla vybrána tato metodika, je možnost p ípadného použití 

výsledk  pro ú ely zhodnocení upravenosti tok , údolní nivy a následk  povodní eky 

Opavy, do které se Sedlinka vlévá, a která byla na svém horním a st edním toku mapována 

ú eln  modifikovanou, avšak kompatibilní metodou, tzv. HEM-F. 

V neposlední ad  byla tato metodika zvolena z d vodu p ístupu k referen ním 

podmínkám, které není pot eba vymezovat, nebo  se vychází obecn  z faktu, že referen ní 

podmínky existují tam, kde je hodnota hydromorfologického stavu velmi dobrá. Z hlediska 

praktické aplikovatelnosti toku je výhodou metodiky transparentnost systému hodnocení, 

jednozna nost stanovení jednotlivých ukazatel , jednoduchost zaškolení mapovatel  a 

srovnatelnost výsledk  p i mapování v tším po tem mapovatel  (Langhammer 2007). 



3.2  Metodika monitoringu 

3.2.1 Rozsah sledování 

Monitoring probíhá formou terénního mapování vybraných hydromorfologických 

charakteristik toku a údolní nivy. Mapování probíhá na úsecích vymezených mapovatelem, 

p i emž zjišt né hodnoty se zaznamenávají do mapovacího formulá e (Langhammer 

2007). 

Monitoring vodního toku by m l zahrnovat reprezentativní vzorek úsek  toku pro 

daný útvar, z tohoto d vodu v tšinou hodnocení probíhá na páte ním toku. 

Monitoring Sedlinky vycházel z obecného požadavku metodiky, tedy z hlediska 

rozsahu byl hodnocen páte ní tok. Pravostranný bezejmenný p ítok Sedlinky byl zkoumán 

samostatn  pro pot eby zhodnocení úsp šnosti revitalizace a prokázání vlivu 

revitalizované ásti p ítoku na jeho celkový hydromorfologický stav. 

V rámci každého zvoleného úseku byly sledovány tyto zóny: 

- koryto, 

- b eh (hodnocen odd len  pravý a levý b eh), 

- p íb ežní zóna (pás údolního dna do vzdálenosti 50 m od koryta na levém, resp. 

pravém b ehu), 

- inunda ní území (hodnoceno v celém svém rozsahu), viz Obrázek 1. 

Obrázek 1: Zóny hydroekologického monitoringu (vytvo eno dle Sierra College, 2004) 



3.2.2 Vymezování úsek  toku 

Úseky toku p edstavují základní jednotky mapování, pro které jsou zjiš ovány 

hodnoty jednotlivých ukazatel  hydromorfologické kvality. Úseky toku jsou jednozna né 

a unikátní a jsou voleny tak, aby jeden vymezený úsek reprezentoval pouze jednu ást 

koryta toku (Langhammer 2007). 

Princip len ní toku na úseky je založen na homogenit  klí ových ukazatel

v daném úseku, p i emž pro vymezování hranic úseku jsou významní tito ukazatelé: 

- p dorysný pr b h trasy koryta 

- charakter využití p íb ežní zóny 

- charakter upravenosti koryta 

Délka jednotlivých úsek  je prom nlivá podle stupn  morfologické stejnorodosti. 

Metodika udává orienta ní hodnoty délek úsek . Pro toky se ší kou koryta pod 10 m by 

m l být vymezen 100m úsek, pro 10-30 m široké koryto úsek dlouhý 500 m a nad 30 m 

široké koryto pak úsek o délce 1 km.  Uvedené hodnoty nejsou závazné, délka úseku se 

m že významn  m nit dle charakteru reliéfu, intenzity úprav krajiny a charakteru využití 

území (Langhammer 2007). 

Úseky vymezené pro monitoring Sedlinky a jejího bezejmenného p ítoku byly 

zvoleny v souladu s požadavky na homogenitu klí ových ukazatel  a unikátní ásti toku. 

Z tohoto d vodu jsou délky úseku rozmanité. 

Hlavní tok Sedlinky byl rozd len na 19 úsek , její pozorovaný pravostranný p ítok 

pak na 3. Nejkratší úsek má délku 167 m, nejdelší 1200 m. Pr m rná délka úseku je  

506 m. Mapování samotné bylo provád no sm rem od ústí toku, resp. soutoku k prameni. 

Každému úseku byl p id len identifika ní kód. Pro hlavní trasu je použit kód ve 

tvaru  SEDXYZ, kde X, Y a Z vyjad ují íslo úseku. Pro hodnocený p ítok Sedlinky pak kód 

SEDXYZa, kde a vyjad uje fakt, že se jedná o p ítok pozorovaného toku.  

Obrázek 2 znázor uje polohu vymezených úsek  v rámci celého toku i 

s monitorovaným pravostranným p ítokem. 



Obrázek 2: Poloha vymezených úsek  (vytvo il autor na podkladu mapy.cz) 

Seznam chronologicky azených úsek  od ústí po pramen je v P íloze 1. 

3.2.3 Na asování monitoringu 

Z hlediska na asování metodika doporu uje mapování v jarní a podzimní ásti roku 

(Langhammer 2007). V tšina pr zkumu byla realizována v dubnu, kdy vegetace nebránila 

p ístupu ke korytu, pop . v pozdn  jarním období (kv ten). ást monitoringu byla 



realizována také na konci léta (srpen) a ást v zimním období bez sn hové pokrývky 

(prosinec).  

Úrove  pr tok  ve zmín ných m sících byla nízká a bylo možné rozpoznat 

požadované charakteristiky koryta, dna i b eh . 

3.2.4 Podkladové materiály a vybavení 

Pro hodnocení toku byly použity materiály získané od zapojených institucí:  

Správce toku - oblast povodí Odry, HMU, AOPK a data získaná terénním mapováním, 

p i kterém bylo dle požadavk  metodiky použito toto vybavení: 

Mapovací formulá

Pro každý vymezený úsek byl použit jeden mapovací formulá , do kterého se 

zaznamenávaly hodnoty jednotlivých ukazatel  a dopl ující charakteristiky toku a nivy. 

Mapa 

Pro ú ely hodnocení historického pr b hu trasy toku byla dle instrukcí metodiky využita 

mapa II. Vojenského mapování. Hranice úseku byly zakresleny do topografické  

mapy 1:10 000.  

P ístrojové vybavení 

Metodika doporu uje využití ru ní GPS a dálkom ru. P i monitoringu byla využita ru ní 

GPS pro zaznamenání poloh hranic úseku. Dálkom r byl využit pro ur ení ší ky koryta a 

údolní nivy. 

3.2.5 Mapované ukazatele 

V rámci monitoringu toku je sledováno celkem 17 hlavních ukazatel , které 

hodnotí hlavní aspekty hydromorfologické kvality toku a inunda ní zóny spolu 

s morfometrickými charakteristikami prost edí a ukazateli hydrologického režimu, viz 

Tabulka 1. Hodnocené ukazatelé jsou azeny do skupin parametr  charakterizující 

jednotlivé zóny p írodního prost edí toku podle v cné a logické souvislosti i definice 

normy EN 14614 (Langhammer 2007). 



Tabulka 1: sledované ukazatelé hydromorfologické kvality a hydrologického režimu (Langhammer, 2007) 

Skupina parametr  Ukazatel 

Upravenost trasy koryta 

Podélná pr chodnost koryta 

Variabilita ší ky koryta 

Variabilita zahloubení v podélném profilu 

Koryto a trasa koryta 

Variabilita hloubek v p í ném profilu 

Struktury dna 

Dnový substrát 

Upravenost dna 
Dno 

Mrtvé d evo v koryt

Upravenost b eh

B ehová vegetace 

Využití p íb ežní zóny 

U
ka

za
te

lé
 h

yd
ro

m
or

fo
lo

gi
ck

é 
kv

al
it

y 

B eh a inunda ní území 

Využití údolní nivy 

Charakter proud ní 

Ovlivn ní hydrologického režimu 

Pr chodnost inunda ního území Proud ní a hydrologický režim 

Variabilita pr tok

- p evzato z Langhammer (2007) 

Upravenost trasy koryta – ukazatel hodnotí charakter p dorysného tvaru pr b hu trasy 

toku. Je to také klí ový ukazatel pro stanovení délky úseku. Hodnotí se p evládající 

typ ukazatele, historický stav, pop . známky nap ímení. 

Podélná pr chodnost koryta – díky tomuto ukazateli se zhodnotí charakter a etnost 

výskytu um lých p í ných p ekážek v koryt , které mohou ovlivnit migraci 

organism  i charakter proud ní. Zaznamenává se po et výskytu jednotlivých 

objekt  na daném úseku.  



Variabilita ší ky koryta – mapuje se minimální a maximální ší ka koryta v daném úseku. 

Na základ  jednoduchého výpo tu se stanoví variabilita koryta, resp. jeho pr m rná 

ší ka. 

Variabilita zahloubení v podélném profilu – díky tomuto ukazateli se zjiš uje hloubka ode 

dna toku ke hran  b ehu. Ukazatel tedy není závislý na aktuálním stavu.

Variabilita hloubek v p í ném profilu – dle jednoduchých obrázk  charakterizující typ 

variability hloubek se stanovuje výskyt jednotlivých typ  a rozsah v rámci 

sledovaného úseku. 

Struktury dna – tento ukazatel udává rozsah výskytu vybraných typ  struktur dna, které 

významn  ovliv ují charakter proud ní v koryt . P edpokládá se, že výskyt 

erozních i akumula ních tvar  je znakem p írodních a p írodn  blízkých pom r

toku s fungujícím splaveninovým režimem. Kritériem pro mapování jednotlivých 

struktur je jejich velikost, která by m la p edstavovat minimáln  1/5 ší ky toku. 

Dnový substrát – tento ukazatel hodnotí zastoupení materiálu, kterým je tvo eno dno. 

Zjiš uje se rozsah výskytu jednotlivých kategorií v daném úseku. Jedná se o 

d ležitý ukazatel p írodnosti toku, nebo  je d ležitý z hlediska životního prost edí 

pro organismy. 

Upravenost dna – hodnotí se charakter antropogenních zásah  do struktury a stability 

substrátu dna. Hodnocený parametr vypovídá o komunikaci koryta s podzemní 

vodou. 

Mrtvé d evo v koryt  – hodnotí se p ítomnost kmen  strom , jejich ástí, vývratu nebo 

shluk  v tví, které leží ve vod  nebo jsou do ní z velké ásti pono eny. U malých 

tok  se vybírají pouze kusy d ev v tší než 1,5 m. 

Upravenost b eh  – hodnotí se charakter úprav koryta pro pravý a levý b eh. Tento 

ukazatel je také kritériem pro vymezení úseku. Hodnocený parametr vypovídá o 

komunikaci koryta s podzemní vodou. 

B ehová vegetace – zaznamenává se pom rný rozsah výskytu jednotlivých kategorií pro 

pravý a levý b eh. B ehová vegetace ovliv uje p edevším erozní a akumula ní 

procesy i sv telné podmínky toku. 



Využití p íb ežní zóny – mapování tohoto ukazatele probíhá v páse o ší ce 50 m od koryta 

pro pravý a levý b eh, p i emž se zaznamenává vždy rozsah dané kategorie. 

Využití údolní nivy – princip i stanovení kategorie jsou totožné s p edchozím ukazatelem 

s tím rozdílem, že mapování probíhá v celém rozsahu inunda ního území. 

Charakter proud ní – zaznamenává se rozsah výskytu jednotlivých kategorií (nap . 

vodopád, stupe , t n , vzdutí apod.). Parametr odráží rozmanitost 

hydromorfologických struktur. 

Ovlivn ní hydrologického režimu – hodnocení spo ívá v ur ení míry um lých zásah  do 

hydrologického režimu (nap . odb ry vody, asana ní pr tok, trvalá regulace apod.) 

Pr chodnost inunda ního území – u tohoto ukazatele se hodnotí výskyt um lých objekt  a 

staveb, které rozd lují záplavové území a omezují pohyb koryta a toku v rámci 

inunda ního území. 

Variabilita pr tok  – z hodnot pr m rného denního pr toku a pr m rného ro ního 

pr toku se na základ  vzorce vypo te míra variability denních pr tok  v rámci 

toku. 

Krom  t chto základních hodnotících ukazatel  se zaznamenávají také tzv. doprovodné 

údaje, které slouží pro komplexn jší pochopení vodního útvaru. 

3.2.6 Postup vyhodnocení 

Vyhodnocení hydromorfologické kvality je založeno na bodovém oce ování 

jednotlivých ukazatel , ze kterého jsou v následných krocích vypo ítány hodnoty pro 

nad azené funk ní nebo prostorové hierarchické úrovn  (Langhammer 2008a). Hodnocení 

je provád no t mito navazujícími kroky: 

- p evzato z Langhammer (2008a) 

1. skórování hydromorfologické kvality pro hodnocené ukazatele v rámci úseku, 

2. výpo et díl ího skóre hydromorfologické kvality pro jednotlivé zóny hodnocení, 

3. výpo et výsledného skóre hydromorfologické kvality úseku, 

4. klasifikace hydromorfologického stavu úseku, 

5. výpo et pr m rné hodnoty za vodní útvar. 



3.2.7 Skórování základních ukazatel   

Skórování jednotlivých ukazatel  probíhá individuáln  dle klasifika ních postup , 

které jsou sou ásti manuálu pro hodnocení ukazatel . Jednotlivé ukazatele jsou dle 

stanoveného postupu bodov  hodnoceny na stupnici 1-5, p i emž 1 p edstavuje nejlepší a 5 

nejhorší hodnotu. 

3.2.8 Výpo et hydromorfologické kvality 

Hydromorfologická kvalita úseku je vypo tena jako vážený pr m r skóre, 

zjišt ného pro jednotlivé ukazatele. Výpo et je proveden ve dvou krocích.  

Nejprve se vypo te vážený pr m r pro hlavní zóny (koryto, dno, b eh, inunda ní 

území, proud ní a hydrologický režim). Hodnoty vah jsou p edem stanoveny a 

reprezentují vliv daného ukazatele na hydromorfologický stav. 

V druhém kroku je vypo ten aritmetický pr m r díl ích hodnot vypo tených pro 

jednotlivé zóny (Langhammer 2008a). 

I. Výpo et díl í hydromorfologické kvality zón

1. Koryto a trasa toku 

KOR = (TRA*0,3+PPK*0,3+VSK*0,1+VHL*0,15+VHP*0,15) 

2. Dno 

DNO = (STD*0,3+DNS*0,2+UDN*0,3+MDK*0,2) 

3. B eh a inunda ní území 

NIV = (UBR*0,3+BVG*0,3+VPZ*0,25+VNI*0,15) 

4. Proud ní a hydrologický režim 

HYD = (CPR*0,3+OHR*0,3+PRI*0,2+VPR*0,2) 

II. Výsledná hydromorfologická kvalita

HMK = (KOR+DNO+NIV+HYD)/4 



3.2.9 Klasifikace hydromorfologického stavu úseku 

Klasifikace hydromorfologického stavu spo ívá v p i azení vypo tené hodnoty 

hydromorfologické kvality úseku do jednoho z p ti stup  hydromorfologického stavu 

podle Tabulky 2. 

Tabulka 2: Klasifikace hydromorfologického stavu úseku a jejich kartografického zobrazení (Langhammer 
2008a) 

Hydromorfologický stav Hydromorfologická 

kvalita 

Kartografické 

zobrazení 

1 Velmi dobrý 1,0 – 1,7 Tmav  modrá barva 

2 Dobrý 1,7 – 2,5 Zelená barva 

3 Pr m rný 2,5 – 3,5 Žlutá barva 

4 Špatný 3,5 – 4,3 Oranžová barva 

5 Zni ený 4,3 - 5 ervená barva 

Pozn. Vzhledem k tomu, že metodika HEM nepracuje s kartografickým zobrazením, byla barevná škála pro 
výsledný hydromorflogický stav p evzata z metodiky EcoRivHab (Matoušková  2008b). 



4. CHARAKTERISTIKA POVODÍ SEDLINKY 

4.1 Fyzickogeografická charakteristika 

Obecn  je povodí vnímáno jako nejvyšší hydroekologická jednotka, nebo

ovliv uje veškeré procesy, které dále p sobí, a  už p ímo nebo nep ímo, na vodní tok 

(Matoušková 2008b). 

íslo hydrologického po adí: 2-02-03-008 

Plocha povodí: 18,437 km2

Délka toku: 10,2 km 

Lesnatost povodí: 60 % 

Obrázek 3: Lokalizace toku Sedlinky (vytvo eno na podkladu ZABAGED) 



Podle typologie vodních tok  od Langhammera (2009) m žeme na Sedlince 

rozpoznat dva typy tok , a to 221 a 222. Oba typy náleží do úmo í Baltského mo e. 

Typ 221 reprezentuje p edevším pramenné oblasti v blízkosti rozvodí. Toky jsou 

p evážn  menší a krátké. Morfologie okolí toku odpovídá pahorkatinám až nízkým 

vrchovinám. Spád toku nebývá výrazný. Tento typ tok  nebývá p íliš antropogenn

ovlivn n. 

Typ 222 p edstavuje toky protékající z velké ásti karpatským flyšem. Toky jsou 

charakteristické velkým množstvím unášeného materiálu. V rovinných, pahorkatinných až 

nížinných oblastech toky asto meandrují. Z hlediska antropogenního ovlivn ní asto 

vykazují znaky protipovod ových a regula ních zásah . 

Typické rysy obou typ  tok  jsou zjednodušen  zmín ny v Tabulce 3. 

Tabulka 3: P ehled typ  tok   povodí Sedlinky (Langhammer et al. 2009) 

Kód 

typu 
Popis typu Úmo í 

Nadmo ská 

výška  (m n. m.) 
Geologie 

221 
Tok st edních výšek úmo í 

Baltského mo e na krystaliniku 

Baltské 

mo e 
200-500 

Krystalinikum 

a vulkanity 

222 

Tok st edních výšek úmo í 

Baltského mo e na 

sedimentárních horninách 

Baltské 

mo e 
200-500 

Pískovce, 

jílovce, 

kvartér 

4.1.1 Geomorfologické len ní 

ást povodí Sedlinky se nachází v provincii eská vyso ina, subprovincii 

Krkonošsko-jesenické, celku Nízkého Jeseníku, podcelku Vítkovské vrchoviny a okrsku 

T škovické pahorkatiny. Druhou provincií, kterou Sedlinka protéká je St edoevropská 

nížina, subprovincie St edopolská nížina, celek Opavská pahorkatina, podcelek Poopavská 

nížina, okrsek Opavsko-moravická niva a Komárovská nížina, viz Tabulka 4 

(Weissmanová et al. 2004; Demek et al. 2006). 



Tabulka 4: Geomorfologické len ní zájmového území (Demek et al. 2006) 

Provincie Subprovincie Celek Podcelek Okrsek 

eská 

vyso ina 

Krkonošsko-

jesenická 

Nízký 

Jeseník 

Vítkovská 

vrchovina 

T škovická 

pahorkatina 

Opavsko-moravická 

niva St edoevropská 

nížina 

St edopolská 

nížina 

Opavská 

pahorkatina

Poopavská 

nížina Komárovská nížina 

Charakter reliéfu typický pro tyto celky je erozn -akumula ní, s p evahou plochých 

pahorkatin a rovin. Akumula ními tvary jsou p evážn  údolní nivy, í ní terasy a povrchy 

na proluviálních, deluviálních a eolických sedimentech. Z erozních tvar  to jsou pak suchá 

údolí a úpady s astou asymetrií svah , erozní plošiny a zaoblené h bety na ledovcových a 

neogenních sedimentech (p evážn  v podloží spraší a sprašových hlín). Údolí mívají 

úvalovitý, neckovitý n kdy až žlabovitý p í ný profil. Sou asné rysy krajina získala až po 

ústupu posledního ledovce (Czudek 2005).

4.1.2  Biogeografické len ní 

Z hlediska biogeografického len ní zasahuje povodí Sedlinky do dvou bioregion

a to Nízkojesenického a Opavského (Culek et al. 2005). Hranice t chto bioregion  je nad 

vesnicí Nové Sedlice. Horní ást toku tedy spadá do Nizkojesenického bioregionu, zatímco 

st ední a dolní ást do bioregionu Opavského (Culek et al. 2005). 

4.1.3  Geologické pom ry 

Geologické podloží v tšiny povodí je tvo eno drobami (Demek et al. 2006). Reliéf 

má p evážn  charakter plošiny. P i úpatí svah  drob se vyskytují koluviální sedimenty 

(Demek et al. 2006). Sedlinka protéká výrazným pásmem sprašových hlín, u Štítiny št rky 

hlavní Opavské terasy a dále pak nivou eky Opavy. V tém  celé své délce Sedlinka 

vytvá í vlastní nivu. 



4.1.4  Pedologické pom ry 

P evládajícím p dním druhem je kambizem (hn dá p da nižších poloh), v niv

Sedlinky a Opavy se vyskytuje fluvický glej. Na spraších se vyvinula oglejená luvizem, 

v malé mí e i pseudoglej modální (Culek et al. 2005). 

4.1.5  Klimatické pom ry 

Z hlediska podnebí Sedlinka spadá v ásti Nízkojesenického bioregionu do 

klimatické oblasti MT9, v ásti Opavského bioregionu do oblasti MT10 (Quitt 1971). 

Charakteristiky zmín ných oblastí jsou uvedeny v Tabulce 5. 

Tabulka 5: Klimatické charakteristiky povodí Sedinky (podle Quitta (1971) 

Klimatická oblast MT9 MT10 

Po et letních dní 40-50 

Po et dní s teplotou alespo  10 st. 140-160 

Po et mrazových dní 110-130 

Po et ledových dní 30-40 

Pr m rná teplota v lednu -3- -4 -2- -3 

Pr m rná teplota v dubnu 6-7 7-8 

Pr m rná teplota v ervenci 17-18 

Pr m rná teplota v íjnu 7-8 

Po et dní se srážkami alespo  1mm 100-120 

Srážkový úhrn ve vegeta ním období 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období 250-300 200-250 

Po et dn  se sn hovou pokrývkou 60-80 50-60 

4.1.6 Fauna a flóra 

Typickým vegeta ním stupn m zájmové oblasti je 3. - dubobukový, který v sinusii 

d evin dominuje dubem letním (Quercus robur) s p ím sí dubu zimního (Quercus 

petraea), místy i habrem obecným (Carpinus betulus). Synusie bylinného patra je p evážn

tvo ena druhy st edoevropského listnatého lesa, jako nap . svízelem vonným (Galium 

odoratum), ky elnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera) nebo kopytníkem evropským 



(Asarum Euopaeum). Podrosty nivních les  jsou typickým stanovišt m nitrofilních a 

hygrofilních rostlin (Culek et al. 2005).  

V sou asné dob  je krajina zem d lsky využívána p edevším k p stování obilovin. 

Liniová spole enstva zem d lské krajiny jsou tvo ena k ovinami svazu Berberidion, asto 

se vyskytuje habr obecný (Carpinus betulus), v b ehových porostech potom olše lepkavá 

(Alnus Glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus axcelsior) a vrba k ehká (Salix fragilit). Horní 

ást povodí je výrazn  zalesn ná p evážn  smrkovou monokulturou (Weissmanová 2004).  

V rámci úprav b eh  Sedlinky v intravilánu obce Štítina, viz odstavec 4.2.1 byl 

proveden Biologický pr zkum za ú elem posouzení možného negativního dopadu tohoto 

zásahu na biotop, jedince a populace druh  fauny, které jsou výskytem nebo potravn

vázány na tamní vodní prost edí a dot ené úseky b eh  (Lojkásek 2011). Poznatky, 

z tohoto pr zkumu byly použity jako relevantní údaje pro charakteristiku fauny toku. 

V rámci pr zkumu byl zkoumán makrozoobentos a ichtyofauna. Pr zkum byl 

proveden v dubnu 2011 na úseku odpovídajícím délce upravované ásti toku ( . km 1,450 – 

1,8134). Pro pr zkum ichytofauny byl úsek rozší en o 500 m nad horní okraj lokality 

zásahu z d vodu existujících ekologických vazeb. 

B hem pr zkumu nebyl evidován výskyt raka í ního (Astacus astucus). Dále bylo 

zjišt no, že Sedlinka ve zkoumaném úseku nemá vhodné podmínky, které by vyhovovaly 

nárok m mihule poto ní (Lampetra planeri). 

V dob  pr zkumu se v úseku vyskytovalo netypické rybí spole enstvo, tvo ené 

ty mi druhy ryb. Ojedin le se vyskytovaly juvenilní druhy pstruha obecného (Salmo 

trutta) ve v ku 1plus o celkové délce 120 mm. V úseku se vyskytovala po etn  silná 

populace m enky mramorované (Barbatula barbatula). Byl zde také zjišt n náhodný 

výskyt dvouletých jedinc  plotice obecné (Rutilus rutilus) a jeden juvenilní jedinec 

hrouzka obecného (Gobio gobio). 

Z hlediska hodnocení obojživelník  a plaz  nebyl b hem pr zkumu evidován 

žádný jedinec, není zde ale vylou en sezónní výskyt užovky obecné (Natrix natrix). 

Vzhledem k nízkému po etnímu stavu ryb a druhové stavb  se zde nep edpokládá 

ani p íležitostný výskyt led á ka í ního (Alcedo atthis). 

Tok je obýván ondatrou pižmovou (Ondatra zibethica). 



Pr zkumem bylo zjišt no, že v hodnoceném úseku Sedlinka plní p irozenou funkci 

biokoridoru pro vodní organismy v obou sm rech pr to ného profilu. Funkci biocentra si 

zachovává pouze zoobentos a rybá sky neobhospoda ované druhy ryb. 

4.2 Antropogenní zásahy v povodí Sedlinky 

Povodí Sedlinky je a bylo, vzhledem ke své poloze, vystaveno zejména 

antropogenním zásah m ve vztahu k zem d lské innosti, která byla zam ena p edevším 

na p stování obilovin. (Anon1 2013). 

Zem d lská innost ovlivnila trasu samotného toku, která byla p edevším v místech 

mezi Štítinou a soutokem s Opavou razantn  zkrácena. Zkoumaný pravostranný p ítok 

Sedlinky byl také poznamenán zem d lskou inností v podob  zatrubn ní v tšiny toku. 

Sedlinka protéká dv mi obcemi, p i emž v obou je její koryto zna n  opevn no a 

upraveno. Vodní pom ry toku jsou ovlivn ny p ehradní nádrží Sedlinka. 

4.2.1 Úprava b eh  Sedlinky intavilánu obce Štítina 

V pr b hu mapování toku došlo v . km 1,450 – 1,8134 k úprav  b eh  v obci 

Štítina za ú elem stabilizace poškozeného a nevyhovujícímu úseku toku tak, aby byla 

zajišt na polohová stálost a dostate ná pr to ná kapacita. V p edchozích letech došlo 

v t chto místech v období povod ových pr tok  k poškození opevn ní b eh  toku, což 

vedlo k vyerodování b eh  a áste nému posunu trasy mimo p vodní parcelu. P vodní 

opevn ní koryta bylo poškozeno a v n kterých místech byla narušena protipovod ová 

ochrana. (Anon3 2011).  

Vzhledem k tomu, že monitoring úseku dot eného touto úpravou prob hl p ed její 

realizací, bylo pot eba na tomto úseku provést opakovaný monitoring a srovnat možné 

rozdíly ve výsledcích. 

Charakteristika úpravy  

Pr to ný profil byl dimenzován na Q100, (18,8 m3.s-1) pouze v km 1,760 – 1,8134 

byla úprava dimenzována na Q5 s tím, že v t chto místech byla vytvo ena inunda ní zóna 

pro ochranu okolních pozemk . Pr to ný profil je lichob žníkovitého tvaru se ší kou ve 

dn  1,8 – 3,4 m, pr m rná hloubka koryta je 2 m (Anon3 2011). 

- p evzato z dokumentace Správy toku (Anon3 2011) 



Km 1,450 – 1,626 - pr to ný profil byl opevn n v pat  a ásti b ehu kamennou 

rovnaninou. 

Km 1,648 – 1,698 - pata b ehu byla opevn na gabiony, ást b eh  potom kamennou 

rovnaninou a dlažbou. Na pravém b ehu byl proveden násyp do 

výšky 50 cm nad Q100. 

Km 1,698 – 1,764 - je z hlediska trasy kritický, nebo  se nachází ve stísn ném prostoru 

mezi zástavbou. Byly zde vybudovány op rné zídky o výšce 2 m. 

Km 1,764 – 1,819 -  se zkapacitnil terénní výškovou úpravou o výšce 50 cm (plus 300 

mm nad Q100). Opevn ní koryta bylo vy ešeno kamennou 

rovnaninou.  

4.2.2 Úprava b ehových porost

B hem monitoringu toku byla v níže zmín ném úseku provedena úprava b ehových 

porost . Vzhledem k tomu, že úsek nebyl hodnocen p ed jeho realizací, nebylo nutné 

provád t opakovaný monitoring.  

Délka upravovaného území: 1, 600 m 

Kilometráž toku: km 3,000 – 4,900  

Vynechaný úsek: km 4,400 – 4,700 

Ve zmín ném úseku prob hla v listopadu a prosinci 2011 údržba b ehových porost

v podob  vy ezání náletových d evin, pa ezových výmladk  a k ovin, které omezovaly 

pr to ný profil toku. Byly vykáceny podemleté, zlomené a suché stromy v rozsahu 46 ks 

(29 vrb, 12 olší, 2 javory a 3 jasany). Z koryta byly odstran ny napadané v tve a kmeny. 

Cílem úpravy bylo zvýšení pr to né kapacity koryta (Ml oušek 2011). 

4.2.3 Vodní nádrž Sedlinka 

Vodní nádrž Sedlinka je malá vodní nádrž vybudována v 80. letech 20. století. 

P vodn  tato nádrž m la plnit funkci závlahové nádrže za ú elem akumulace vody pro 

závlahu 100 ha pozemk  JZD Kylešovice a áste né i transformace povod ových vln. K 

závlaze ale nebyla nikdy použita. Vzhledem k této skute nosti byla správcem nádrže 

iniciována a provedena zm na ú elu užívání vodní nádrže a zm na nakládání s odpady.  



Sou asný ú el vodní nádrže: 

a) ochranná transformace povod ových vln, 

b) funkce rybochovná, 

c) funkce rekrea ní. 

Zm na ú elu díla spo ívala ve zv tšení ochranného prostoru nádrže a snížení stále 

zásobní hladiny toku na kótu 283,5 m n. m., ímž se zv tšil objem reten ního prostoru pro 

transformaci povod ových pr tok . Prostor nad touto kótou je tzv. ochranný, po kótu

bezpe nostního p elivu (284,70 m n. m.) je ovladatelný, nad úrove  bezpe nostního 

p epadu je reten ní prostor neovladatelný. Vzhledem k tomu, že nádrž má hlavn  ochranný 

ú el jsou oba reten ní prostory považovány za jeden – neovladatelný, kde odtok 

výpustným za ízením je nastaven na kapacitu 4,5 m3.s-1 a není s ním manipulováno. 

Zbývající ást p ívalových vod odtéká bezpe nostním p epadem (Anon2 2011). 

B žný provoz nádrže 

P i b žném provozu je v nádrži udržována hladina MPROV = Mz = 283,50 m n. m. 

Celkový objem akumulované vody v nádrži p i této hladin  VPROV = 158 380 m3

s rozsahem zatopené plochy 63 030 m2 (Anon2 2011). 

Chování nádrže p i stoleté vod

Pr tok povodn  Q100 = 18,4 m3.s-1 (objem povod ové vlny 393 000 m3) je p eveden 

p es hrázové t leso požerákem a bezpe nostním p epadem. Reten ním prostorem je 

kulmina ní pr tok snížen na 14,02 m3.s-1, z toho 3,96 m3.s-1 protéká výpustným za ízením 

a 10,02 m3.s-1 bezpe nostním p epadem. P i tomto spolup sobení výpustného a 

bezpe nostního za ízení je povod ová vlna transformována vodní nádrží a dosahuje 

hladiny na kót  285,63 m n. m. (Anon2 2011). 

4.3 Nástroje ochrany p írody v povodí Sedlinky 

Ochrana povrchových a podzemních vod je v eské republice dána tzv. vodním 

zákonem . 254/2001 Sb. Ustanovení tohoto zákona jsou up esn na i rozvedena 

vyhláškami a na ízeními vlády. Ochranu Sedlinky danou tímto zákonem realizují  

Lesy R – správa vodních tok  se sídlem ve Frýdku - Místku. innost správy vodních 



tok  je zam ena na opravy, rekonstrukce a výstavby objekt  za ú elem vytvo ení 

reten ních prostor , stabilizace koryta a zajišt ní protipovod ové ochrany (Anon4 2012). 

Také zákon 114/1992 Sb. o Ochran  p írody a krajiny si klade za cíl udržovat a 

zachovávat p irozený charakter vodních tok  a ekosystém . Zákon také definuje ÚSES.  

P ibližn  od obce Štítina po ústí s ekou Opavou Sedlinka protéká nadregionálním 

biokoridorem eky Opavy, která tvo í osu tohoto biokoridoru. 

Za migra n  významné území, tedy ást krajiny, kde je zachována pr chodnost 

p edevším pro velké savce, je považována oblast mezi pramenem toku a obcí Nové 

Sedlice.  

V povodí Sedlinky u Pusté Polomi se nachází památný strom – dub letní. 

4.3.1 Lokální biokoridor – „Na Niv “ 

Významným zásahem z hlediska ochrany vodních ekosystém  byla revitalizace 

ásti pravostranného p ítoku Sedlinky. Z tohoto d vodu prob hlo samostatné monitorování 

tohoto p ítoku se zám rem zjistit, zda revitalizace úseku byla úsp šná a jaký vliv má 

revitalizace na celkový hydromorfologický stav p ítoku. 

Revitalizace pravostranného p ítoku Sedlinky v lokalit  „Na Niv “ zapo ala v roce 

2006 za ú elem obnovením zatrubn ného místního toku a výsadby d evin v obnovené 

poto ní niv  o celkové ploše 11 485 m2 (Bardo ová 2007).  

Pravob ežní pozemky poto ní nivy zmín ného toku byly v letech 1960–1961 

odvodn ny systematickou trubkovou drenáží. V letech 1978–1979 byl tok zatrubn n a 

provedeno odvodn ní trubkovou drenáží levob ežních pozemk . V sou asné dob  se 

p edpokládá, že ú inek starých drenáží je již vzhledem k jejich stá í zanedbatelný. 

Cíle revitalizace: 

a) vytvo ení základních podmínek pro zvýšení ekologické stability místního  

agro-ekosystému,  

b) obnova významného krajinotvorného prvku -  potoka s navazující poto ní nivou, 

c) zvýšení retence vody (vyhloubení t ní) a zpomalení odtoku (Bardo ová 2007). 



len ní stavby: 

1) Tok - odtrubn ní vodního toku

Obnova toku vyžadovala vybourání nebo zaslepení ásti stávajícího hlavního 

meliora ního za ízení z železobetonových trub v celkové délce 566 m. Dané zatrubn ní 

bylo vybouráno v úsecích km 0,031-0,080, dále 0,031-0,080, 0,405-0,520 a km 0,590-

0,615. Byly vybourány také revizní šachtice. Zbývající úseky zatrubn ní byly p erušeny ve 

vzdálenostech cca 20 m tamponáží – p ekopem potrubí rýhou širokou 50 cm a ut sn nou 

hutn nou jílovitou zeminou. 

Koryto bylo vy ešeno jakožto široké bermy, v p í ném ezu ve tvaru ploché mísy 

s prom nlivou ší kou 6-13 m, sklonem 1:5, s pom rem ší ky 15:1 a množstvím rozlivu 

v rámci poto ní nivy již p i Q30d.  

Niveleta dna obnovované poto ní nivy byla navržena p evážn  nad úrovní 

stávajícího zatrubn ní tak, aby bylo eliminováno její zbyte né zahloubení. V horní ásti 

nivy bylo zahloubení eliminováno zvýšením nivelety dna dv ma pr to nými protáhlými 

t kami (Bardo ová 2007). 

2) T n

V poto ní niv  byly vyhloubeny dv  t n  s podélným tvarem ve sm ru toku za 

ú elem zvýšení reten ní kapacity poto ní nivy, zpomalení odtoku a eliminaci zahloubení 

nivelety v místech napojení.  

První t  (ve sm ru proud ní) má plochu vodní hladiny 400 m2, ší ku 9-15 m, 

délku 33 m, max. hloubku 102 cm. T  druhá má vodní hladinu o ploše 280 m2, ší ku 6-14 

m, délku 25 m, max. hloubku 79 cm. 

V km 0,033-0,053 byla poto ní niva maximáln  rozší ena za ú elem vzniku 

podmínek pro mok iny o maximální ploše 160 m2. Sou asn  se vytvo il reten ní prostor 

pro p ípad extrémních pr tok  (Bardo ová 2007). 

3) Zele

Biokoridor tvo í pás dlouhý 650 m. Ší ka v etn  vodote e i reten ní nádrže je 20 m.  

Celková plocha p echodného pásu: 6 500 m2 

Celková plocha zatravn ného lemu: 56 000 m2 



Celková obsazovaná plocha biokoridoru: 10 640 m 2 

Pro osázení biokoridoru byly použity p vodní druhy ke  a strom  v tomto procentuálním 

zastoupení: 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 18,3 % 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)13,8 % 

Javor klen (Acer pseudoplatanus) 4,6 % 

Jilm horský (Ulmus glabra) 2,1 % 

Topol osika (Populus tremula) 7,1 % 

Krušina olšová (Frangula alnus) 10,8 % 

St emcha obecná (Padus avium) 10,8 % 

Svída krvavá (Swida sanguinea) 10,8 % 

R že šípková (Rosa canina) 8,1 % 

Brslen bradavi natý (Euonymus verrucosa)  5,4 % 

Kalina obecná (Viburnum opulus) 8,1 % 

Výskyt vrb (salix) je omezen na plochy mok in, resp. míst nad a pod t n mi 

o celkové rozloze 540 m2. Koryto potoka nad úrovní hladiny Q30d je oseto sm sí trav a 

bylin. B ehy t ní jsou osázeny bahenními rostlinami (Bardo ová 2007). 



5. VÝSLEDKY 

5.1  Charakteristika jednotlivých úsek  páte ního toku Sedlinky 

SED001 

Délka: 400 m 

K ivolakost úseku: 1,03 

Tvar údolí charakteristický pro tento úsek je plochý, niva toku je široká s dostatkem 

prostoru pro rozliv. Tok je v tomto úseku p ímý nebo s velice rozvoln nými zákrutami, bez 

znak  antropogenního nap ímení. Z hlediska podélné pr chodnosti nebyly v koryt

zjišt ny žádné p ekážky. P evládající variabilita hloubek úseku je st ední, struktury dna 

reprezentují t n  i m l iny. Dnový substrát je tvo ený p edevším št rkem, pískem a 

prachem. Dno ani b eh nenesou žádné známky úprav (Obrázek 4). Na b ezích se objevují 

nátrže. B ehová vegetace levého b ehu je rozmanitá, tvo í ji p irozený les, jednotlivé 

stromy, ke e i galeriová vegetace a p erušované pásy vegetace. Pravý b eh reprezentuje 

p edevším galeriová vegetace a p erušované pásy vegetace. P íb ežní zónu levého b ehu 

tvo í les a zem d lská plocha, na pravém pak dominuje zem d lská plocha s nepatrným 

zastoupením luk. Niva obou b eh  je využita p edevším pro zem d lské ú ely. Inunda ní 

území úseku nemá omezenou pr chodnost, dynamika úseku je áste n  ovlivn na 

p ehradou. P evládá klouzavý typ proud ní. 



Obrázek 4: Úsek SED001 (foto:autor) 

SED002 

Délka úseku: 245 m 

K ivolakost úseku: 1,04 

Tvar údolí tohoto úseku je plochý, trasa toku spíše p ímá z d vodu d ív jšího 

um lého zásahu. Podélná pr chodnost koryta je ovlivn na nízkým stupn m. Zahloubení 

koryta je v míst  k ížení toku s cestou um le zvýšené. Variabilita hloubek je p evážn

p irozen  nízká, nebo nízká z d vodu úpravy koryta. Struktury dna jsou rozmanité, tvo ené 

t n mi, m l inami i lavicemi. V dnovém substrátu p evažuje písek a št rk. Dno je áste n

upraveno kamennou dlažbou, která je použita také na zpevn ní b eh  (Obrázek 5). 

B ehová vegetace je tvo ena p edevším galeriovou vegetací, údolní niva levého b ehu je 

využita zejména jako zem d lská plocha a louka s výskytem roztroušené zástavby. V niv

pravého b ehu p evládá zem d lská plocha. Inunda ní území má ovlivn nou pr chodnost. 

P evládá slapový typ proud ní. Dynamika úseku je áste n  ovlivn na p ehradou.  



Obrázek 5: úsek SED002 (foto:autor) 

SED003 

Délka úseku: 890 m 

K ivolakost úseku: 1,21 

Pro tuto ást toku je charakteristické ploché údolí. Z hlediska historického pr b hu 

trasy tok v sou asné dob  protéká zcela mimo svou p vodní trasu. Tok vytvá í zákruty. 

Variabilita hloubek této ásti je st ední, ze struktur dna se zde objevují lavice, m l iny i 

t n  (Obrázek 6). Dnový substrát je tvo en p evážn  št rkem a kameny. Dno ani b eh 

nevykazují žádné znaky úprav. V b ehové vegetaci obou b eh  dominují p erušované pásy 

vegetace. P íb ežní zónu obou b ehu úseku tvo í p edevším zem d lská plocha. Údolní 

niva levého úseku je využita pro zem d lskou plochu a intravilán. Na pravém b ehu údolní 

nivy dominuje zem d lská plocha. Pr chodnost inunda ního území není nijak ovlivn na. 

P evládajícím charakterem proud ní je slapový proud. Dynamika hydrologického režimu

je áste n  ovlivn na p ehradou. 



Obrázek 6: úsek SED003 (foto:autor) 

SED004 

Délka úseku: 370 m 

K ivolakost úseku: 1,11 

Tvar údolí, kterým protéká tato ást toku, je plochý. Trasa toku je významn

antropogenn  ovlivn ná a je p ímá. Variabilita hloubek úseku je nízká z d vodu úpravy 

koryta. Dno je bez výrazn jších dnových struktur. Dnový substrát p edstavují p edevším 

kameny a št rk. ást toku je zakrytá. B ehy jsou áste n  zpevn ny kamennou dlažbou a 

betonem. Tok vykazuje souvislou úpravu svého profilu. B ehovou vegetaci tvo í jednotlivé 

stromy, vysoké byliny, vyskytuje se i b eh zcela bez vegetace (Obrázek 7). P íb ežní zóna i 

niva jsou využity pro intravilán. Pr chodnost inunda ního území je zna n  omezená. 

Na ásti úseku prob hla v roce 2012 úprava b eh , viz odstavec 4.2.1 Vzhledem 

k tomu, že tento úsek byl hodnocen také p ed úpravou (Obrázek 8), bylo možné srovnat do 

jaké míry a v em provedená úprava ovlivnila zkoumané charakteristiky. Ve výsledném 

pojetí nemá úprava vliv na zm nu kategorie v rámci hydromorfologického stavu úseku. 

Pro porovnání p ípadného rozdílu byly použity charakteristiky pro podélnou pr chodnost 

koryta, upravenost b eh , b ehovou vegetaci a pr chodnost inunda ního území. V rámci 

skórování nebyly zjišt ny žádné zm ny ve výsledných hodnotách. Zásahy nevedly k tak 



významným zm nám, aby metodika v rámci nastavených hranic pro jednotlivé ukazatele 

hydromorfologické kvality byla schopna vyhodnotit tyto nuance. 

Obrázek 7: úsek SED004 po úprav  koryta v roce 2012 (foto:autor) 

Obrázek 8: úsek SED004 p ed úpravou koryta v roce 2011 (foto:autor) 



SED005 

Délka úseku: 190 m 

K ivolakost úseku: 1,04 

Tvar údolí tohoto úseku je plochý. Trasa toku je p ímá. Variabilita hloubek úseku je 

st ední. Vyskytují se zde lavice, t n  i m l iny. Dnový substrát je tvo en p evážn  kameny 

a št rkem. Dno nevykazuje žádné známky úprav. B ehová vegetace je galeriovitého typu. 

P íb ežní zóna pravého b ehu je využita pro louku, levého b ehu potom pro zem d lskou 

plochu a louku. Niva pravého b ehu je využita áste n  pro intravilán a zem d lskou 

plochu, levého b ehu potom výhradn  pro zem d lskou plochu. Pr chodnost inunda ního 

území je ovlivn na železni ní tratí (Obrázek 9). Úsek je charakteristický slapovým 

proud ním, na dynamiku hydrologického režimu má vliv p ehrada. 

Obrázek 9: úsek SED005 (foto:autor) 

SED006 

Délka úseku: 240 m 

K ivolakost úseku: 1,08 

Úsek toku protéká údolím s plochým tvarem. Trasa toku je p ímá, podélná 

pr chodnost koryta není omezená. Na sledovaném úseku se vyskytují m l iny i t n . 

Dnový substrát je tvo en p evážn  kameny a št rkem. Dno nevykazuje žádné známky 

úprav. Levý b eh je áste n  zpevn n kamenným pohozem, betonem, pražci apod. 

v místech, kde se vyskytují zahrady dom  (Obrázek 10). Pravý b eh je tvo en výhradn



galeriovou vegetací, levý b eh tvo í vysoké byliny, v míst  zpevn ní pražci a betonem je 

b eh bez vegetace. P íb ežní zóna i niva pravého b ehu je využita pro zem d lskou plochu, 

levý b eh tvo í intravilán. Pro úsek je typické slapové proud ní. Pr chodnost inunda ního 

území je áste n  omezená. 

Obrázek 10: úsek SED006 (foto:autor) 

SED007 

Délka úseku: 680 m 

K ivolakost úseku: 1,19 

Údolí toku má plochý charakter. Trasa toku je zákrutovitá, podélná pr chodnost 

koryta není narušena. Variabilita hloubek úseku je st ední, vyskytují se zde t n , m l iny i 

lavice. Dnový substrát je tvo en p evážn  kameny a št rkem. Dno ani b eh nevykazuje 

žádné známky úprav. B ehová vegetace obou b eh  je typov  pom rn  rozmanitá. Tvo í ji 

galeriová vegetace, p erušované pásy vegetace, vysoké byliny i jednotlivé stromy a ke e. 

Pravá p íb ežní zóna je využitá p edevším pro zem d lskou plochu, v malé mí e je 

zastoupena louka. V levé také dominuje zem d lská plocha, vyskytuje se zde i plocha 

vodní a louka. Pravá údolní niva je využita dominantn  pro zem d lské ú ely, levou nivu 

tvo í zem d lská plocha a intravilán. Pro úsek je typické slapové proud ní (Obrázek 11). 

Pr chodnost inunda ního území je áste n  omezená. 



Obrázek 11: úsek SED007 (foto:autor) 

SED008 

Délka úseku: 630 m 

K ivolakost úseku: 1,18 

Pro úsek toku je typické ploché údolí. Úsek má p ímý charakter. Podélná 

pr chodnost koryta je omezena výskytem nízkých stup  a propustku, variabilita hloubek 

je p irozen  nízká (Obrázek 12).  Na úseku nebyly pozorovány žádné výrazné struktury 

dna. Dnový substrát tvo í kameny a št rk se sporadickým výskytem um lého substrátu. 

Dno je bez známek úprav, b ehy jsou zpevn ny betonem pouze v míst , kde tok vytéká 

z pod cesty. P evážná ást pravého b ehu je tvo ena galeriovou vegetací nebo 

p erušovanými pásy vegetace, na levém b ehu je galeriová vegetace, vysoké byliny i b eh 

bez vegetace. P íb ežní zóna pravého b ehu je využita p edevším pro zem d lskou plochu. 

Vyskytuje se zde i roztroušená zástavba. Pravou p íb ežní zónu tvo í p edevším intravilán. 

Využití údolní nivy pravého b ehu je v podob  zem d lské plochy, levá údolní niva je 

tvo ena p edevším intravilánem. Na úseku se vyskytuje rovnom rn  slapové i klouzavé 

proud ní. 



Obrázek 12: úsek SED008 (foto:autor) 

SED009 

Délka úseku: 350 m 

K ivolakost úseku: 1,001 

Tvar údolí tohoto úseku je asymetrický. Úsek je antropogennn  ovlivn n, je p ímý 

s množstvím nízkých stup . Variabilita hloubek je malá z d vodu úprav koryta. Nebyly 

evidovány žádné struktury dna. Dnový substrát tvo í p evážn  št rk a kameny, nalezneme 

zde i um lý substrát. Dno je z velké ásti zpevn no kamennou dlažbou. Pravý b eh je 

zpevn n rozmanitými strukturami - betonovými panely, kamennou dlažbou, kamenným 

pohozem, ást b ehu je porostlá vysokými bylina nebo jednotlivými stromy. U levého 

b ehu p evládá zpevn ní betonem, vyskytuje se také vegeta ní zpevn ní, pop . kamenný 

pohoz (Obrázek 13). Pravob ežní vegetace je zastoupena p edevším vysokými bylinami, 

ke i, p ípadn  stromy. B eh v celé délce úseku navazuje na zahrady objekt  lemující tok. 

Levý b eh je v tšinou bez vegetace, ást b ehu tohoto úseku tvo í vysoké byliny a stromy. 

P íb ežní zóna i niva je využívána pro intravilán. Jedná se o úsek s p evládajícím slapovým 

proud ním. 



Obrázek 13: úsek SED009 (foto:autor) 

SED010 

Délka úseku: 252 m 

K ivolakost úseku: 1,3 

Tvar údolí tohoto úseku je neckovitý. Trasa toku je zákrutovitá, podélná 

pr chodnost koryta není ovlivn ná. Variabilita hloubek je p irozen  nízká, vyskytují se zde 

drobné t n , úsek je v n kterých místech slab  pe ejnatý. Dnový substrát je tvo en 

p evážn  kameny a št rkem, dno nejeví žádné známky úprav. Pravý b ehy je na zhruba 

15 % délky zpevn n starším kamenným pohozem, levý b eh pak asi z 50 %, (Obrázek 14). 

B ehová vegetace obou b eh  je rozmanitá, b ehy jsou tvo eny z velké ásti galeriovou 

vegetací, jednotlivými stromy nebo vysokými bylinami. Levý b eh je více antropogenn

ovlivn n a jsou zde i místa tém  bez vegetace. P íb ežní zóna pravého b ehu je tvo ena 

roztroušenou zástavbou a loukou. Levou p íb ežní zónu pak tvo í intravilán. Pravá i levá 

údolní niva je tvo ena p evážn  intravilánem a loukou, p i emž levá má zastoupení 

intravilánu v tší. P evažuje zde slapové proud ní. 



Obrázek 14: úsek SED010 (foto:autor) 

SED011 

Délka úseku: 1020 m 

K ivolakost úseku: 2,02 

Údolí tohoto úseku má asymetrický tvar. Trasa toku je meandrující, v koryt  se 

nevyskytují žádné p ekážky narušující podélnou pr chodnost (Obrázek 15). Variabilita 

hloubek je vysoká. Ze struktur dna se zde vyskytují t n , m l iny i lavice. Dnový substrát 

je rozmanitý, tvo í jej p evážn  št rk, kameny a písek, ojedin le i balvany. Dno ani b eh 

nevykazují žádné známky úprav. B ehová vegetace je galeriová. Pravá p íb ežní zóna je 

využita p edevším pro louku, levá pro zem d lskou plochu. V údolní niv  pravého b ehu 

p evažuje louka. Levá údolní niva je využita pro zem d lskou plochu. Úsek nemá 

narušenou pr chodnost inunda ního území. Z hlediska proud ní p evažuje slapový 

charakter, vyskytují se i místa s klouzavým proud ním. Dynamika úseku je ovlivn na 

p ehradou. 

Na tomto úseku prob hla v prosinci 2011 úprava b ehových porost ,  

viz odstavec 4.2.2. 

Obrázek 15: úsek SED011 (foto:autor) 



SED012 

Délka úseku: 456 m 

K ivolakost úseku: nem ena 

Z hlediska hodnocení je úsek velice unikátní výskytem p ehrady Sedlinka. Více o 

této p ehrad  je napsáno v odstavci 4.2.3. Pozorovaný úsek zahrnuje jak samotnou plochu 

p ehrady tak také navazující bezpe nostní p eliv v celé své délce (Obrázek 16). Vzhledem 

k tomu, že metodika neuvádí žádné instrukce pro p ípady, kdy se na toku objevuje vodní 

dílo, byly veškeré ukazatele m eny standardn  dle formulá e. Trasa toku je v tomto úseku 

p ímá. Podélná pr chodnost koryta je zcela omezena výskytem hráze. Dnový substrát 

nebylo možné ur it, p edpokládá se ale výskyt splavenin – p edevším písku, prachu a 

št rku. B ehy jsou souvisle upraveny kamenným pohozem. B ehovou vegetaci tvo í 

vysoké byliny, ke e nebo je b eh bez vegetace. P íb ežní zóna pravého b ehu je tvo ena 

vysokými bylinami, levého b ehu potom stromy a vysokými bylinami. Údolní niva 

pravého b ehu je tvo ena p edevším lesem, levou nivu tvo í roztroušená zástavba a 

intravilán. Úsek má narušenou p irozenou pr chodnost inunda ního území. Charakter 

proud ní odpovídá vzdutí. Dynamika úseku odpovídá trvalému vzdutí. 

Obrázek 16: úsek SED012 (foto:autor) 

SED013 

Délka úseku: 240 m 

K ivolakost úseku: 1,15 

Údolí tohoto úseku má asymetrický charakter. Trasa toku tvo í zákruty, tok se zde 

áste n  v tví a oblast tohoto úseku je siln  podmá ena a zamok ená. Podélná pr chodnost 

koryta není ovlivn na. Variabilita hloubek je p irozen  nízká. Z dnových struktur se 



vyskytují lavice. Dnový substrát je tvo en kameny, št rkem a pískem. Pravý b eh ani levý 

b eh nevykazuje žádné známky úprav. B ehová vegetace i p íb ežní zóna obou b eh  je 

tvo ena p irozeným lesem (Obrázek 17). Údolní niva levého b ehu je tvo ena lesem, 

pravého potom, ve stejném pom ru lesem a loukou. Pr chodnost inunda ního území je 

omezená. V úseku p evládá slapové proud ní, dynamika hydrologického režimu je beze 

zm n. 

Obrázek 17: úsek SED013 (foto:autor) 

SED014 

Délka úseku: 205 m 

K ivolakost úseku: 1,13 

Tvar údolí úseku je asymetrický. Úsek je p ímý, podélná pr chodnost koryta je 

mírn  ovlivn na. Variabilita hloubek je nízká z d vodu úpravy koryta nebo p irozen

nízká. V úseku byly evidovány nevýrazné m l iny. Dnový substrát je tvo en kameny, 

št rkem a pískem. Pravý b eh i levý b eh je v centru intravilánu áste n  zpevn n 

kamenným pohozem a betonem (Obrázek 18). B ehová vegetace pravého b ehu je tvo ena 

galeriovou vegetací, na levém b ehu se vyskytují vysoké byliny. Využití pravé p íb ežní 

zóny má charakter intravilánu. Levá p íb ežní zóna je tvo ena intravilánem se zem d lskou 

plochou. Údolní niva obou b eh  je tvo ena p edevším intravilánem. Pr chodnost 

inunda ního území je zna n  omezená. V úseku p evládá slapové proud ní, dynamika 

hydrologického režimu je beze zm n. 



Obrázek 18: úsek SED014 (foto:autor) 

SED015 

Délka úseku: 690 m 

K ivolakost úseku: 1,13 

Úsek se nachází v neckovitém tvaru údolí, tok tvo í zákruty (Obrázek 19). Podélná 

pr chodnost koryta není omezená, tok zde má p evážn  st ední variabilitu hloubek. 

Z hlediska struktur dna byly zaznamenány lavice, m l iny i menší t n . Dnový substrát je 

tvo en p edevším balvany a kameny. Dno ani b ehy nevykazují žádné známky úprav. 

B ehová vegetace pravého b eh  je tvo ena ze 2/3 hospodá ským lesem, zbytek tvo í 

vegetace galeriová. U levého b ehu je podíl galeriové vegetace na úkor lesa nepatrn  vyšší. 

P íb ežní zónu pravého b ehu tvo í stejným dílem hospodá ský les a zem d lská plocha, u 

levého b ehu pak les zabírá p ibližn  2/3 délky úseku, zbytek tvo í zem d lská plocha. 

Niva pravého b ehu je využita pro hospodá ský les a zem d lskou plochu ve stejném 

pom ru jako p íb ežní zóna. U levého b ehu má nejv tší zastoupení les, dále zem d lská 

plocha a z hlediska délky úseku nevýrazn  i louka. Pr chodnost inunda ního území není 

omezená, p evládá slapový charakter proud ní, ojedin le se vyskytuje také pe ejnatý typ. 

Dynamika hydrologického režimu je beze zm n. 



Obrázek 19: úsek SED015 (foto:autor) 

SED016 

Délka úseku: 535 m 

K ivolakost úseku: 1,13 

Úsek protéká údolím neckovitého tvaru. Tok má p ímý, místy zákrutovitý 

charakter, um lé ovlivn ní trasy nebylo zaznamenáno. Podélná pr chodnost koryta není 

narušená. Dnový substrát je tvo en p edevším kameny, balvany a št rkem. Dno není um le 

upraveno, b ehy nevykazují známky úprav. B ehová vegetace obou b eh  je tvo ena 

dominantn  hospodá ským lesem. P íb ežní zónu pravého b ehu tvo í hospodá ský les. 

Levá p íb ežní zóna je tvo ena p edevším galeriovou vegetací. Niva pravého b ehu je 

využita pro hospodá ský les, levého b ehu pro louku. Pr chodnost inunda ního území je 

omezená, p evládá slapový charakter proud ní (Obrázek 20). Dynamika hydrologického 

režimu je beze zm n. 



Obrázek 20: úsek SED016 (foto:autor) 

SED017 

Délka úseku: 470 m 

K ivolakost úseku: 1,2 

Charakter údolí tohoto úseku je neckovitý. Úsek je p ímý pravd podobn  z d vodu 

d ív jších antropogenních zásah . Podélná pr chodnost koryta je omezena. Ze struktur dna 

se vyskytují lavice a m l iny (Obrázek 21). Dno je tvo eno p evážn  balvany, kameny a 

št rkem. Pravý b eh je upraven pouze v blízkosti chat, charakter úprav je ale z hlediska 

zásahu do p irozenosti toku bezvýznamný. Levý b eh má nárazové b ehy (u chaty a domu) 

zpevn n betonem. B ehová vegetace pravého b ehu má p evážn  charakter vysokých bylin, 

omezen  galeriové vegetace. Levý b eh je tvo en galeriovou vegetací, vysokými bylinami 

nebo je bez vegetace (pravd podobn  výsledek vyšších vodních stav ). Pravá p íb ežní 

zóna je využita dominantn  pro cestu, vyskytuje se louka i les. Levá p íb ežní zóna slouží 

pro roztroušenou zástavbu a louku. Údolní niva pravého b ehu je využívána pro cestu, 

louku a les, levého potom pro roztroušenou zástavbu. Úsek má áste n  omezenou 

pr chodnost inunda ního území. P evládá slapový charakter proud ní. 



Obrázek 21: úsek SED017 (foto:autor) 

SED018 

Délka úseku: 1200 m 

K ivolakost úseku: 1,02  

Úsek se nachází v údolí tvaru U. Trasa toku tvo í zákruty. Podélná pr chodnost 

koryta není narušená, variabilita hloubek je p irozen  nízká (Obrázek 22). Nevyskytují se 

zde žádné výrazné struktury dna. Dnový substrát je tvo en p edevším kameny, št rkem a 

pískem. Dno je bez známek úprav. B ehy nejsou upraveny. B ehová vegetace pravého 

b ehu je tvo ena z p lky lesem a z p lky vysokými bylinami. Levob ežní vegetaci tvo í 

hospodá ský les. P íb ežní zóna pravého b ehu je tvo ena z p lky lesem a z p lky loukou, 

stejn  jako pravob ežní niva. Levá p íb ežní zóna i niva je tvo ena hospodá ským lesem. 

Inunda ní území je mírn  omezené paraleln  vedenou cestou. P evažuje slapové proud ní. 

Hydrologický režim je beze zm n. 



Obrázek 22: úsek SED018 (foto:autor) 

SED019 

Délka úseku: 1150 m 

K ivolakost úseku: 1,35  

Jedná se o pramenný úsek toku, který vytvá í zákruty. Vysokou k ivolakost 

zp sobuje ostrá zatá ka toku. Podélná pr chodnost koryta je omezena množstvím 

propustk . Variabilita hloubek je p irozen  nízká. Nevyskytují se zde žádné výrazné 

struktury dna (Obrázek 23). Dnový substrát je tvo en p evážn  št rkem a pískem. Dno ani 

b eh nejeví žádné známky úprav. B ehová vegetace obou b eh  je tvo ena p evážn

hospodá ským lesem, pouze pramen je obklopen zem d lskou plochou. Využití p íb ežní 

zóny úseku i nivy obou b eh  slouží pro les, vyjma zmín né pramenné ásti. Charakter 

proud ní je slapový. Hydrologický režim je beze zm n. 

Obrázek 23: úsek SED019 (foto:autor) 



5.2 Charakteristika jednotlivých úsek  sledovaného p ítoku

SED001a 

Délka úseku: 575 m 

K ivolakost úseku: 1,03 

Tento úsek bezejmenného p ítoku Sedlinky protéká plochým údolím. Tok je zcela

zatrubn n (Obrázek 24). Metodika nijak neupravuje hodnocení zatrubn ných úsek , proto 

byl úsek hodnocen standardním zp sobem. Trasa toku je p ímá, podélná pr chodnost 

koryta je zcela destruována. Variabilita hloubek je nulová. Struktury dna se zde 

nevyskytují, dnový substrát je um lý. Dno je zpevn no betonem, b ehy v obecn  vnímané 

form  neexistují. Údolní niva je využita jako zem d lská plocha v plném rozsahu. 

Obrázek 24: úsek SED001a  (foto:autor) 

SED002a 

Délka úseku: 167 m 

K ivolakost úseku: 1,005 

Úsek toku protéká plochým údolím. Trasa toku je p ímá z d vodu nap ímení toku 

(Obrázek 25). Podélná pr chodnost koryta je omezená. Variabilita hloubek je p irozen

nízká. Nebyly zde pozorovány žádné struktury dna. Dnový substrát je tvo en pískem a 

št rkem. Upravenost dna ani b eh  není patrná. B ehovou vegetaci tvo í vysoké byliny. 

P íb ežní zóna je využita pro louku, niva potom pro louku a roztroušenou zástavbu. 



Inunda ní území je omezeno cestou a železni ním koridorem. Proud ní má slapový 

charakter. 

Obrázek 25: úsek SED002a (foto:autor) 

SED003a 

Délka úseku: 182 m 

K ivolakost úseku: 1,04 

Jedná se o úsek toku, který byl revitalizován v rámci revitaliza ní akce „Na niv “. 

Více o této revitalizaci je zmín no v odstavci 4.3.1. 

Úsek protéká plochým údolím. Trasa toku je p irozen  p ímá. Podélná pr chodnost 

koryta není narušena. Variabilita hloubek je p irozen  nízká. V úseku se vyskytují t n , 

které však nemají p irozený charakter (Obrázek 26). Dnový substrát je tvo en št rkem a 

pískem. Dno je bez známek úprav. B ehy nenesou známky úprav. B ehová vegetace je 

tvo ena jednotlivými stromy a ke i i vysokými bylinami. P íb ežní zóna má charakter 

p irozeného lesa, dále od koryta se vyskytuje zem d lská plocha. Údolní niva je využita 

pro zem d lskou plochu. Pr chodnost inunda ního území není omezena. Charakter 

proud ní je slapový. Hydrologický režim není ovlivn n. 

Obrázek 26: úsek SED003a  (foto:autor) 



5.3 Hydromorfologický stav hodnocených ukazatel

Jak již bylo zmín no v odstavci 3.2.5 bylo sledováno 17 hlavních ukazatel , ze kterých 

byly následn  odvozeny syntetické parametry, charakterizující jednotlivé zóny p írodního 

prost edí toku. Z hodnot hydromorfologického stavu jednotlivých zón byl následn

vypo ítán celkový hydromorfologický stav páte ního toku, resp. p ítoku. 

5.3.1  Sedlinka 

Upravenost trasy koryta – z výsledk  hodnocení vyplývá, že charakter p dorysného tvaru 

pr b hu trasy má pr m rný hydromorfologický stav. Nejhorších hodnot dosahoval tento 

ukazatel v úseku SED003, SED006 dále pak v úsecích SED009, SED010 kde protéká obcí 

Nové Sedlice a SED0012 v míst  p ehradní nádrže.  

Podélná pr chodnost koryta – tento ukazatel vykazuje dobrý hydromorfologický stav. 

Podélná pr chodnost koryta je výrazn  ovlivn na v úsecích SED009, SED012 a SED019.  

Variabilita ší ky koryta – tento ukazatel dosáhl pr m rného stavu. Nejhorší hodnoty 

vykazovaly úseky SED004, SED006, SED009, SED012 A SED014.  

Variabilita zahloubení v podélném profilu – ukazatel dosáhl pr m rného 

hydromorfologického stavu. Nejvýznamn jší variabilita zahloubení byla evidována 

v úsecích SED001, SED011 a SED015 a SED016. 

Variabilita hloubek v p í ném profilu – ukazatel vykazuje pr m rný hydromorfologický 

stav. Nejhorší variabilita hloubek je v úsecích SED004 a SED009. 

Struktury dna – ukazatel je hodnocen dobrým hydromorfologickým stavem, p i emž 

nejlepších hodnot dosahovaly úseky SED007, SED011, SED013, SED015 a SED0016. 

Dnový substrát – hydromorfologický stav ukazatele je dobrý.  

Upravenost dna – je z pohledu hydromorfologického stavu dobrá. Nejvýrazn jší úpravy 

byly zaznamenány v úsecích SED004, SED009 a SED012.



Mrtvé d evo v koryt  – ukazatel vykazuje pr m rnou hodnotu hydromorfologického stavu. 

Nejmenší, pop . žádný výskyt mrtvého d eva byl evidován v úsecích SED004, SED008, 

SED009, SED010, SED012, SED014 a SED017. 

Upravenost b eh  – je hodnocena dobrým hydromorfologickým stavem, s nejvýrazn jším 

ovlivn ním v úsecích SED004, SED009 a SED012. 

B ehová vegetace – vykazuje pr m rný hydromorfologický stav. Nejhorších hodnot 

dosahují antropogenn  ovlivn né úseky SED004, SED009 a SED012. 

Využití p íb ežní zóny – ukazatel má pr m rný hydromorfologický stav. Nejlépe jsou 

hodnoceny úseky SED001, SED005, SED015, SED018 a SED019. 

Využití údolní nivy – ukazatel je hodnocen pr m rným hydromorfologickým stavem. 

Charakter proud ní – vykazuje dobrý hydromorfologický stav. Nejlepší hodnoty byly 

zaznamenány v úsecích SED007, SED011, SED013 a SED015. 

Ovlivn ní hydrologického režimu – je hodnoceno pr m rným hydromorfologickým 

stavem. Nejhorších hodnot dosahuje tento ukazatel v úsecích SED004 – SED012. 

Pr chodnost inunda ního území – má pr m rný hydromorfologický stav. Nejhorší 

hodnocení bylo zjišt no u úsek  SED004, SED009, SED010, SED012, SED014 a 

SED017. 

Variabilita pr tok  – ukazatel vykazuje špatný hydromorfologický stav. 

Hodnocení jednotlivých ukazatel  a parametr  všech úsek  je v P íloze 2. 

5.3.2  Sledovaný pravostranný p ítok 

Upravenost trasy koryta – ukazatel vykazuje pr m rný hydromorfologický stav, 

s nejhorším dosaženým hodnocením v úseku SED001a. 

Podélná pr chodnost koryta – je dobrá, v úsecích SED002a a SED003a dokonce velmi 

dobrá. 

Variabilita ší ky koryta – je hodnocena špatným hydromorfologickým stavem. Nejlepších 

hodnot dosahuje v úseku SED003a. 



Variabilita zahloubení v podélném profilu – ukazatel dosáhl špatného  

hydromorfologického stavu. 

Variabilita hloubek v p í ném profilu – ukazatel vykazuje pr m rný hydromorfologický 

stav, p i emž nejlepších hodnot dosahuje v úseku SED003a. 

Struktury dna – ukazatel je hodnocen zni eným hydromorfologickým stavem. Nejhoršího 

skóre dosáhl úsek SED001a a SED002a. 

Dnový substrát – hydromorfologický stav ukazatele je pr m rný.  

Upravenost dna – je z pohledu hydromorfologické stavu dobrá. V úsecích SED002a a 

SED003a nebyly zaznamenány žádné úpravy dna. 

Mrtvé d evo v koryt  – ukazatel odpovídá zni enému hydromorfologickému stavu. 

V úsecích nebyl zjišt n žádný výskyt mrtvého d eva nebo shluku v tví. 

Upravenost b eh  – je hodnocena pr m rným hydromorfologickým stavem. Nejhorších 

hodnot dosáhl úsek SED001a. 

B ehová vegetace – vykazuje pr m rný hydromorfologický stav. Úsek SED003a má 

hodnotu tohoto ukazatele velmi dobrou. 

Využití p íb ežní zóny – ukazatel má pr m rný hydromorfologický stav. Nejlépe byl 

hodnocen úsek SED003a. 

Využití údolní nivy – ukazatel je hodnocen pr m rným hydromorfologickým stavem, 

p i emž nejh e byl hodnocen úsek SED002a. 

Charakter proud ní – vykazuje pr m rný hydromorfologický stav, p i emž nejhorší 

hodnoty jsou p edpokládány v úseku SED001a. 

Ovlivn ní hydrologického režimu – je hodnoceno velmi dobrým hydromorfologickým 

stavem. 

Pr chodnost inunda ního území – má dobrý hydromorfologický stav. 

Variabilita pr tok  – ukazatel vykazuje špatný hydromorfologický stav. 

Hodnocení jednotlivých ukazatel  a parametr  všech úsek  je v P íloze 2. 



5.4 Hydromorfologický stav zón toku 

5.4.1 Koryto a trasa toku  

Sedlinka 

Koryto toku Sedlinky je ze  42,1 % hodnoceno dobrým, tedy druhým 

hydromorfologickým stavem, viz Obrázek 27. 

Upravenost trasy toku, v porovnání s historickým pr b hem, je nejvýrazn jší 

v úseku SED003, kde má tok oproti historickým podklad m zcela novou, podstatn  kratší 

trasu. Zm na trasy toku je také patrná v míst , kde je nyní p ehrada Sedlinka. 

Z historických podklad  dále vyplývá, že tok vytvá el hojné zákruty nebo meandry 

p ibližn  od místa, kde dnes stojí vodní nádrž (sm rem k ústí). Tento charakter toku byl 

mimo zastav né území zachován. V intravilánech a jejich okrajových ástech byla 

p irozená k ivolakost narušena a tok byl v rámci ochrany obyvatel a jejich majetk

narovnán. Tok nad p ehradní nádrží m l zvln ný až p irozen  p ímý charakter, který byl 

z velké ásti udržen do dnešního dne.   

Na podélnou pr chodnost trasy Sedlinky mají vliv hojn  se vyskytující propustky. 

P edevším v intravilánu obce Nové Sedlice se vyskytují nízké stupn . Podélná 

pr chodnost toku je narušena také p ítomností p ehradní hráze.  

Sedlinka vykazuje v nenarušených úsecích p irozenou variabilitu ší ky koryta i 

variabilitu zahloubení. Variabilita hloubek v p í ném profilu je mimo intravilán 

rozmanitá. 



Obrázek 27: Zastoupení jednotlivých hydromorfologických stup  Koryta a trasy toku na páte ním toku 
Sedlinky 

P ítok Sedlinky 

Koryto a trasa p ítoku je hodnocena zcela rovnom rn  prvním, t etím a pátým 

hydromorfologickým stupn m (Obrázek 28). Dá se p edpokládat, že vzhledem k výrazné 

odlišnosti jednotlivých úsek  se nejedná o žádnou syntézu díl ích pom r , ale každému 

hodnocenému úseku p ítoku p ipadá práv  jeden hydromorfologický stupe . 

Z historických podklad  se nedá ur it p vodní trasa p ítoku, nicmén  vzhledem 

k sou asnému stavu se dá o ekávat, že p ítok byl nap ímen. Podélná pr chodnost koryta je 

zcela omezena p edevším v úseku SED001a, kde je tok zatrubn n. P ítok nevykazuje 

žádné znaky variability zahloubení. Variabilita hloubek je nízká, pouze v revitalizované 

ásti se vyskytují t n , které však byly vyhloubeny um le. 

 Obrázek 28: Zastoupení jednotlivých hydromorfologických stup  koryta a trasy u sledovaného p ítoku   
Sedlinky 



5.4.2 Dno 

Sedlinka 

Dno Sedlinky je ze 42,1 % hodnoceno velmi dobrým hydromorfologickým stavem 

(Obrázek 29). V koryt  se asto vyskytují p irozené struktury dna, p edevším t n , lavice 

a m l iny. P irozený dnový substrát toku je zna n  rozmanitý a odráží dynamiku 

proud ní. Dá se p edpokládat, že pod p ehradou má tok narušenou distribuci splavenin, 

nicmén  tento ukazatel se neprojevil natolik výrazn , aby byl p i pr zkumu patrný. 

V intravilánu byl lokáln  evidován um lý substrát, jeho výskyt se dá ale považovat za 

náhodný a svým vlivem zanedbatelný. Upravenost dna toku má p edevším charakter 

propustk , pop . zpevn ní kamennou dlažbou. Zpevn ní dna betonem bylo evidováno u 

p epadu p ehradního t lesa. Mimo intravilán je dno bez jakýchkoliv známek úprav.  

V koryt  toku mimo intravilán byl zaznamenán rozsáhlý výskyt mrtvého d eva a shluk

v tví. 

 Obrázek 29:  Zastoupení jednotlivých hydromorfologických stup  Dna na páte ním toku Sedlinky 

P ítok Sedlinky 

Dno p ítoku má z 66,7 % pr m rný hydromorfologický stav (Obrázek 30). Nebyly 

zde vyvinuty žádné struktury dna. P i hodnocení revitalizovaného úseku byla zohledn na 

p ítomnost t ní, nicmén  z hlediska hodnocení struktur dna se nejedná o typické, 

p irozen  vznikající t n . Dnový substrát p ítoku není rozmanitý. Upravenost dna je 

evidována p evážn  u zatrubn ného úseku SED001a. Na p ítoku nebylo zaznamenáno 

žádné mrtvé d evo ani shluky v tví. 



 Obrázek 30: Zastoupení jednotlivých hydromorfologických stup  Dna u sledovaného p ítoku Sedlinky 

5.4.3 B eh a inunda ní území 

Sedlinka 

42,1 % toku Sedlinky p edstavuje druhý, tedy dobrý hydromorfologický stupe

(Obrázek 31). V zastav ném území jsou b ehy zpevn ny kamenným pohozem, gabiony, 

pop . kamennou dlažbou. Úprava b eh  je patrná také u p ehradního t lesa. Mimo 

intravilán, pop . jeho okrajovou ást jsou b ehy bez známek úprav. B ehová vegetace toku 

má v tšinou galeriový charakter, vyskytují se také jednotlivé stromy, ke e i vysoké byliny 

nebo hospodá ský les. V intravilánech nalezneme b ehy bez vegetace, asto i zde se ale 

vyskytují stromy, ke e nebo vysoké byliny. Využití údolní nivy odráží geomorfologické 

pom ry. P edevším v úsecích SED001 - SED003, dále pak SED007 a SED011, je údolní 

niva využita pro zem d lskou plochu. V úsecích SED15 - SED019 je využita pro 

hospodá ský les a p edevším v úseku SED004, SED009, SED010 a SED014 je ovlivn na 

intravilánem nebo roztroušenou zástavbou. 



Obrázek 31:  Zastoupení jednotlivých hydromorfologických stup  B ehu a inunda ního území na páte ním 
toku Sedlinky 

P ítok Sedlinky 

Vzhledem k tomu, že b eh a inunda ní území p ítoku Sedlinky má rovnom rné 

zastoupení velmi dobrého, špatného a zni eného hydromorfologického stavu, odráží, 

stejn  jako „Koryto a trasa toku“, spíše pom ry jednotlivých úsek  tohoto p ítoku 

(Obrázek 32). 

Obrázek 32: Zastoupení jednotlivých hydromorfologických stup  B ehu a inunda ního území u 
sledovaného p ítoku Sedlinky 

5.4.4 Proud ní a hydrologický režim 

Sedlinka 

47,4 % toku Sedlinky vykazuje druhý, tedy dobrý stupe  hydromorfologické 

kvality (Obrázek 33). Charakter proud ní toku je rozmanitý, p edevším v úsecích mimo 



intravilán bylo evidováno n kolik typ  proud ní. Z hlediska ovlivn ní hydrologického 

režimu bylo všem úsek m pod p ehradou p i azeno ur ité procento trvalé regulace. Tok 

nad p ehradou má dynamiku proud ní beze zm n. Pr chodnost inunda ního území toku je 

ovlivn na objekty vedenými nap í  nivou, propustky a zástavbou. 

Variabilita pr tok  byla u Sedlinky zjišt na odhadem (Králová 2012), nebo  pro 

tento tok nejsou k dispozici pr m rné denní pr toky, se kterými metodika pro výpo et 

variability pr toku po ítá. Pro úseky SED001 – SED003 a dále SED013 – SED019 bylo 

po ítáno se st ední variabilitou. Úsek m SED004 - SED0012 byla p i azena nízká 

variabilita pr tok . 

Obrázek 33: Zastoupení jednotlivých hydromorfologických stup  Proud ní a hydrologického režimu na 
páte ním toku Sedlinky 

P ítok Sedlinky 

66,7 % p ítoku Sedlinky vykazuje pr m rný, tedy t etí hydromorfologický stupe

(Obrázek 34). Charakter proud ní p ítoku není variabilní. Ovlivn ní hydrologického 

režimu p ítoku je beze zm n. Pr chodnost inunda ního území je omezena železnicí a 

cestou. Z hlediska variability pr tok  byl p ítoku v celé jeho délce p id len nízký stupe .  



Obrázek 34: Zastoupení jednotlivých hydromorfologických stup  Proud ní a hydrologického režimu u 
sledovaného p ítoku Sedlinky 



5.5  Hydromorfologický stav úsek

Vyhodnocením ukazatel  hydromorfologické kvality a základních zón byl zjišt n 

celkový hydromorfologický stav pro každý úsek páte ního toku i sledovaného p ítoku 

(Obrázek 35).  

Obrázek 35: Hydromorfologický stav úsek  Sedlinky a jejího p ítoku 



5.6 Výsledný hydromorfologický stav 

5.6.1 Sedlinka 

39,5 % toku Sedlinky má dobrý hydromorfologický stav, 17,1 % potom dokonce 

stav velmi dobrý (Obrázek 36). Zjednodušen  m žeme íci, že tok má více než z poloviny 

p írodní nebo p írod  blízký charakter a z ekologického hlediska je velmi hodnotným 

prvkem krajiny se zachovalými vodními funkcemi a p irozenou interakcí s okolním 

prost edím. 9,2 % toku má špatný a 9,2 % toku potom zni ený hydromorfologický stav. 

Vzhledem k tomu, že tomuto hodnocení odpovídají intravilány, jejich okrajové ásti a 

p ehradní t leso je v podstat  nemožné na t chto úsecích uvažovat o n jaké revitalizaci 

toku.  

Celkový hydromorfologický stav páte ního toku Sedlinky je hodnocen íslem 2,46, 

což odpovídá dobrému hydromorfologickému stavu. 

Obrázek 36: Celkový hydromorfologický stav páte ního toku Sedlinky 

5.6.2 P ítok Sedlinky 

41,7 % p ítoku je hodnoceno pr m rným hydromorfologickým stavem, 25 % 

p ítoku potom stavem zni eným. Velmi dobrý stav je zastoupen v 16,7 % a je jednozna né, 

že toto íslo odpovídá revitalizovanému úseku (Obrázek 37). 

Z pohledu hodnocení hydromorfologické kvality celého p ítoku bylo zjišt no, že 

výsledný hydromorfologický stav je pr m rný, s hodnotou 3,13.  



Obrázek 37: Celkový hydromorfologický stav páte ního sledovaného p ítoku Sedlinky 



6. DISKUSE 

6.1 Vyhodnocení hydromorfologického stavu páte ního toku 

Sedlinky 

Z výsledk  hydroekologického monitoringu bylo zjišt no, že sledovaný drobný tok 

Sedlinka, vlévající se do eky Opavy, má výrazné zastoupení p írodních a p írod  blízkých 

úsek , které byly ovlivn ny jen minimáln  lidskou inností a m žeme se tedy domnívat, že 

disponují vysokým ekologickým potenciálem a zejména v úsecích SED011, SED015 a 

SED018 mohou být vzorem pro definování referen ních podmínek jako díl ího kroku 

stanového WFD. Krom  úsek  vykazující dobrý nebo velmi dobrý hydromorfologický stav 

byly však na toku zaznamenány také úseky špatné nebo zni ené. Dle Langhammera 

(2008b) dochází zejména v místech, kde se st ídají  upravené a neupravené úseky toku ke 

zvýšené koncentraci erozních a akumula ních tvar  což zvyšuje riziko destruk ních 

projev  povodn . Z výsledk  pr zkumu vyplývá, že toto riziko je nejvyšší v úseku 

SED004. Dalšími kritickými místy jsou propustky a objekty vedené nap í  nivou, které 

taktéž mohou ovlivnit pr b h povodn . Vzhledem k charakteru území však není možné 

jejich výskyt eliminovat. P i pr zkumu a následném vyhodnocení nebylo zjišt no, že by 

n který z kritických úseku m l revitaliza ní potenciál do té míry, aby revitalizace byla 

reáln  proveditelná a ú inná. 

6.2 Vyhodnocení hydromorfologického stavu p ítoku 

Bezejmenný p ítok Sedlinky byl hodnocen p edevším z d vodu prokázání 

úsp šnosti realizované revitalizace. Celkový hydromorfologický stav p ítoku dosáhl ísla 

3,13, což odpovídá pr m rnému hodnocení. Neprošel-li by tok revitalizací v úseku 

SED003a, m la by výsledná hydromorfologická kvalita p ítoku hodnotu 3,89, což 

odpovídá špatnému hydromorfologickému stavu. Ze zmín ných hodnot vyplývá, že 

revitalizace zap í inila zlepšení hydromorfologického stavu toku o jednu kategorii, p esn

o 0,76 jednotek. Je-li základním pravidlem revitalizace pot eba ji chápat komplexn  (Just 

2006), m žeme z výsledk  celkového hydromorfologického stavu p ítoku tuto skute nost 

jednozna n  potvrdit. Hydromorfologický stav revitalizovaného úseku dokazuje úsp šn

zvládnutou revitaliza ní akci, nicmén  v pojetí celého toku nemá revitalizace významný 

vliv na celkovou hydromorfologickou kvalitu p ítoku.  



Z výsledk  pr zkumu dále vyplývá, že úsek SED001a má významn  narušené 

p irozené vodní funkce a interakci s okolím, což se odráží na celkovém 

hydromorfologickém hodnocení toku. Vzhledem k tomu, že b ehy ani niva p ítoku nejsou 

v tomto úseku nijak limitovány intravilánem, je tento úsek jednozna n  vhodný 

k revitalizaci. 

6.3  Zhodnocení použité metodiky 

Metoda HEM pro hydomorfologické hodnocení toku byla vybrána nejen z d vodu, 

že respektuje východiska daná požadavky legislativy R a EU ale také pro její praktickou 

aplikovatelnost, která spo ívá p edevším v transparentnosti systému hodnocení, 

jednozna nosti stanovení jednotlivých ukazatel , jednoduchosti zaškolení mapovatel  a 

srovnatelnosti výsledk  p i mapování v tším po tem mapovatel . 

V praxi se ale ukázalo, že metoda je v mnohých svých hodnocených ukazatelích 

zavád jící a tedy výsledek hodnocení nemusí být vždy tak transparentní a jednozna ný, jak 

vyplývá z teoretických hledisek. P edevším v hodnocení n kterých ukazatel  byly 

shledány nesrovnalosti, které vyplývaly z pot eby hodnotit toky univerzáln  bez ohledu na 

jejich individuální pom ry. 

P i skórování ukazatele „Upravenosti koryta a trasy toku“ dle Tabulky 6 byly 

shledány problémové kombinace, ze kterých vyplývá jednosm rnost hodnocení, kdy za 

nejlepší jsou považovány stavy, které jen relativn  poukazují na p írodnost toku bez 

ohledu na posouzení velikosti toku, geomorfologických nebo klimatických pom r . 



Tabulka 6: Skórovací Tabulka pro stanovení upravenosti trasy toku (Langhammer 2008a) 

Historický stav 
Aktuální stav 
(mapování) P ímý Zákrutový Meandrující Rozv tvený Divo ící 

P ímý 2 3 5 5 5

P ímý nap ímený 3 4 5 5 5

Zákrutový 2 1 3 3 4

Zákrutový nap ímený 3 3 4 5 5

Meandrující 1 1 1 2 3

Meandrující nap ímený 2 2 3 4 4

Rozv tvený 2 2 2 1 2

Rozv tvený nap ímený 3 3 3 3 3

Divo ící 1 1 1 1 1

V tabulce se srovnává aktuální stav trasy se stavem historickým. Ze skórování je 

patrné, že byl-li úsek v minulosti p ímý a je-li p ímý i v sou asnosti, je hodnocen vždy 

íslem 2, což ale znevýhod uje p irozen  p ímé úseky toku, které však jsou, nap íklad 

v pramenných oblastech, zcela p irozené. Z hodnocení vyplývá, že p ímý úsek je n co 

mén  žádoucího, což ale ve skute nosti neodráží skute nou p írodnost toku. Z tabulky je 

taktéž patrné, že p ímý úsek nem že dle metodiky být za žádných okolností hodnocen 

stupn m . 1. Dalším problémem ve skórování je situace, kdy tok byl z historických 

podklad  p ímý a v sou asné dob  je meandrující. Danou problematikou se zabýval nap . 

Hooke (2007) nebo Jain a kol. (2008). Z Tabulky 6 vyplývá, že se jedná o velice vhodnou 

zm nu, hodnocenou nejvyšším stupn m. Je-li tok ale p irozen  p ímý je nežádoucí 

vytvá et na jeho trase násilné meandry, které by vzhledem ke své dynamice nebo 

geomorfologickým podmínkám p irozen  netvo il. Velice zavád jící je také hodnocení 

situace, kdy tok je aktuáln  divo ící. Z tabulky vyplývá, že jakákoliv možná kombinace 



p i sou asném divo ení je maximáln  výhodná, což ale absolutn  popírá p irozené 

prost edí toku, nebo  divo ení je typické pouze pro n které toky.  

Vzhledem k tomu, že pozorovaný tok i jeho p ítok je v n kterých úsecích p irozen

p ímý, se dá p edpokládat, že výsledná íselná hodnota tohoto ukazatele, ne nutn  také 

výsledný hydromorfologicky stav, je negativn  ovlivn na nep esností skórovacího 

systému.  

Ukazatel podélné pr chodnosti koryta toku byl jak u páte ního toku, tak také u 

p ítoku ovlivn n p edevším propustky, které nejen že narušují p irozenost toku, ale také 

jsou kritickými místy ve vztahu k povodním. P i samotném skórování tohoto ukazatele se 

vyskytl problém s typem p ekážky „propustek“, který se zaznamenává do hodnotícího 

formulá e v podob  množství evidovaných výskyt . Ve skórovací tabulce ale tento typ 

p ekážky chybí, což zcela znemož uje vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že je „propustek“ 

hodnocen také u ukazatele „Upravenost dna“, bylo pro uvedený p ípad použito 

alternativn  skórovacího postupu ukazatele „Upravenosti dna“. 

P i hodnocení ukazatele variability ší ky koryta je kladn  hodnocena vysoká nebo 

velmi vysoká variabilita. Je otázkou, zda nap . v rámci 300m úseku m že tok výrazn

zm nit ší ku koryta a zda tato p ípadná zm na na tak relativn  krátkém úseku by nem la 

být d vodem rozd lit úsek z hlediska monitoringu na dva díl í. Z hodnocení je patrné, že 

jsou žádoucí toky s vyšší variabilitou ší ky koryta, což jednak znevýhod uje mnohdy 

menší toky a také ne zcela odráží p irozenost toku, který nap . v pramenných oblastech 

nemá tendenci m nit v rámci kratších úsek  svou ší ku. Významnou roli ve variabilit

ší ky mohou hrát také p ítoky toku. Problémovost tohoto ukazatele je patrná u 

sledovaného p ítoku, který vykazuje špatný hydromorfologický stav sledovaného 

ukazatele. Skute ný stav je ale vzhledem k vodnatosti a typologii p ítoku zcela adekvátní 

ší ce koryta. Dá se p edpokládat, že výsledný hydromorfologický stav 

ukazatele neodpovídá skute nosti. 

Z výsledku hodnocení bylo zjišt no, že pátr ní tok má pr m rnou hodnotu 

hydromorfologického stavu u ukazatele „Variabilita zahloubení v podélném profilu“ a 

sledovaný p ítok vykazuje špatný hydromorfologický stav charakteristiky. Z d vodu, že 

v rámci úseku se mnohdy zahloubení koryta výrazn  neliší, by bylo pravd podobn  lepší 

hodnotit tento ukazatel pro delší celky nežli samotné úseky. 



Vyhodnocení ukazatele „variability hloubek v p í ném profilu“ op t poukázalo na 

problém s opomíjením menších tok , p ípadn  pramenných úsek , nebo  p irozen  nízká 

variabilita toku nebyla nikdy dle skórovaní Tabulky 7 hodnocena prvním – velmi dobrým 

hydromorfologickým stavem, a koliv tok ne vždy p irozen  vykazuje st ední nebo 

vysokou variabilitu. Z tohoto d vodu m žeme soudit, že p edevším úseky SED017, 

SED018, SED019 a dále SED001a, SED002a byly znevýhodn ny a podhodnoceny. 

Tabulka 7: Skórovací tabulka variability hloubek (Langhammer 2008a) 

Rozsah výskytu (r) v % délky úseku Variabilita hloubek 

v p í ném profilu r < 10 10  r < 50 50  r <90 r  90 

Vysoká 1 1 1

St ední 2 2 2

P irozen  nízká 2 2 3 3

Nízká z d vodu 

úpravy koryta 

2 3 4 5

P i hodnocení struktur dna je nejlépe hodnocen stav, kdy úsek má t i a více struktur 

dna. Úsek, který nemá žádné struktury dna, je hodnocen íslem 5. P i hodnocení toku 

Sedlinky v úseku SED018 a SED019 nebyly evidovány žádné struktury dna. Tok zde 

nem že vzhledem k p írodním pom r m ani divo it, a proto mu muselo být p i azeno 

nejhorší možné hodnocení, a koliv jeho dynamika v tomto úseku neodpovídala p irozen

vzniku jakýchkoliv struktur dna. Opa ný p ípad nastal p i hodnocení revitalizovaného 

úseku SED003a, na kterém se vyskytují t n , které sice zde nejsou typickými strukturami 

dna, ale byly pro tyto ú ely takto hodnoceny. Charakter toku neodpovídá vzniku t ní a 

jejich výskyt, pomineme-li skute né funk ní hledisko, je v t chto místech spíše 

nep irozený.  

P i vyhodnocování dnového substrátu bylo shledáno, že nejlépe jsou na tom ty 

úseky, které mají vysokou variabilitu substrátu. Je otázkou, zda tento ukazatel je skute n

v rohodnou charakteristikou odrážející p írodnost podmínek. Na problém s tímto 

ukazatelem poukázala již Králová (2012). 



Krom  variability substrátu je také otázkou zda hodnocení typu substrátu a jeho 

zastoupení v toku je zvoleno tak, aby skute n  odráželo stav daného úseku s ohledem na 

podmínky toku. Z hodnotící Tabulky 8 je zjevné, že skalní podloží je v jakékoliv mí e 

hodnoceno nejlépe. Jsou ale známy p ípady, kdy skalní podloží toku není projevem 

p írodnosti toku ale jeho antropogenního ovlivn ní (tzv. efekt hladové vody; Hradecký et 

al. 2012). 

Tabulka 8: Skórovací tabulka pro ukazatel typu substrátu (Langhammer 2008a) 

Rozsah výskytu kategorie (r) v % délky úseku 

Typ dnového substrátu r < 10 10   r < 50 50  r < 90 r  90 

Skalní podloží 1 1 1

Balvany (256 mm a více) 1 1 1

Kameny (64 – 256 mm) 1 1 1

Št rk (2-64 mm) 1 1

Písek (0,06 – 2 mm) 2 2

Prach/jíl (< 0,006 mm) 2 2 3 4

Rašelina 1 1 1

Um lý substrát 3 3 4 5

Z hlediska monitoringu je zjiš ování dnového substrátu problémové v úsecích 

s v tší hloubkou nebo tam, kde je tok kalný. 

 V rámci hodnocení „Upravenosti dna“ je kategorie „Zatrubn ní, zakrytí toku“, která 

by mohla být východiskem pro úpravu, resp. rozší ení metodiky z hlediska hodnocení 

zatrubn ných tok , jejichž hodnocení metodika nijak obecn  nezohled uje. Vzhledem 

k tomu, že zatrubn ný tok je specifický i v jiných hodnocených ukazatelích, mohlo by 

nap . zatrubn ní vyšší než 50 % automaticky znamenat 5 stupe  hodnocení ukazatele i 

ukazatel  na n j navazujících (nap . struktury dna, variability hloubek, podélné 

pr chodnosti koryta, b ehové vegetace apod.). 

P i hodnocení „mrtvého d eva v koryt “ se po ítá množství shluk  v tví a kus

mrtvého d eva v koryt . Tento ukazatel se ale zdá být pom rn  relativní, nebo  jednak 

tento ukazatel souvisí s b ehovou vegetací a jednak také s unášecí sílou toku. Tato 



skute nost se odrazila na hydromorfologickém stavu ukazatele p ítoku, kdy nebylo 

evidováno žádné mrtvé d evo ani shluky v tví, nebo  se jedná o málo vodný tok a také 

v jeho blízkosti se nevyskytují žádné potenciální zdroje tohoto materiálu. Krom  této 

skute nosti jsou toky v rámci nap . zpr chodn ní išt ny a zám rn  zbavovány v tví jako 

potenciálních zdroj  povod ových škod. 

Ukazatel „Upravenosti b eh “ odráží skute ný stav toku i p ítoku. Výb r 

jednotlivých typ  upravenosti je jasn  a p ehledn  specifikován tak, aby bylo možné tento 

ukazatel co nejp esn ji vyhodnotit. 

Tabulka 9 pro hodnocení b ehové vegetace oce uje nejvíce takový stav, kdy jsou 

b ehy tvo ené p irozeným lesem, stupn  3 a 4 dosahují pak ty úseky, jejíž b ehy jsou 

porostlé vysokými bylinami. Otázkou ale je, zda tok vždy potenciáln  protéká p irozeným 

lesem. Podle hodnotící tabulky by nap . toky v národním parku Šumava byly v místech, 

kde protékají p irozen  pastvinami hodnoceny stupn m 4, což ale neodráží jejich skute ný 

stav.  

Tabulka 9: Skórovací tabulka b ehové vegetace (Langhammer 2008a) 

Rozsah výskytu kategorie (r) v % délky úseku Kategorie b ehové 
vegetace 

r < 10 10   r < 50 50  r < 90 r  90 

P irozený les 1 1 1

Hospodá ský les 2 2 2

Galeriová vegetace 2 2 2

P erušované pásy 

vegetace 

2 2 3 3

Jednotlivé stromy, ke e 2 3 3 4

Vysoké byliny 3 3 4 4

B ehy bez vegetace 3 4 5 5



Využití p íb ežní zóny a údolní nivy jsou ukazatelé, které jak u páte ního toku, tak 

u p ítoku vykazují skute ný hydromorfologický stav, nebo  hodnocení i skórování t chto 

parametr  je propracované tak, aby objektivn  vystihovalo reálný stav. 

Z hodnocení ukazatele „Charakter proud ní“ vyplývá, že úseky s t emi a více typy 

proud ní jsou hodnoceny nejlépe. Tento požadavek na variabilitu vede k myšlence, že na 

hodnoceném úseku by se m ly st ídat r zné druhy proud ní bez ohledu na sklon nebo 

dynamiku toku. Tato skute nost ovšem op t m že vést k podhodnocení úsek  nebo celých 

tok , které p irozen  nemají potenciál k variabilit  proud ní. Opa ným p ípadem m že být 

p i hodnocení p ítomnost t n , která je považována za jeden z typu proud ní. U 

revitalizovaného úseku SED003a se vyskytují t n , které sice nebyly vytvo eny p irozen , 

ale byly do hodnocení zapo ítány a tak pravd podobn  nadhodnotily skute ný stav 

ukazatele na tomto úseku. 

Vzhledem k tomu, že se na Sedlince vyskytuje p ehradní nádrž, jejíž monitoring 

metodika nijak nezohled uje, byla pro hodnocení „Ovlivn ní hydrologického režimu“ 

jednotlivým úsek m pod nádrží p i azena ur itá míra „trvalé regulace“. Pro úseky  

SED004 – SED012 byla stanovena hodnota v tší než 50 %, což odpovídalo zni enému 

hydromorfologickému stavu. Úsek m SED001 – SED003 30% ovlivn ní trvalou regulací, 

což odpovídalo stavu pr m rnému. V posuzování rozsahu ovlivn ní hrála roli vzdálenost 

od p ehrady, výskyt p ítok  i samotné hydrologické pom ry p ehradní nádrže. V této 

souvislosti je metodika zna n  nep esná, nebo  nejenže neexistuje žádné hledisko 

hodnocení nádrží na toku, ale ani není zmín n zp sob hodnocení úsek  nádrží 

ovlivn ných. 

Hodnocení ukazatele pr chodnosti inunda ního území je pom rn  propracované a 

dá se tedy p edpokládat, že zjišt né hodnoty odráží reálný stav území. 

Jak již bylo zmín no, problémem p i vyhodnocování hydromorfologické kvality 

byl výpo et variability pr tok . Dle metodiky je pot eba variabilitu pr tok  vypo ítat z 

pr m rných denních pr tok , které však pro n které toky nejsou k dispozici. Metodika 

nijak nezohled uje tyto p ípady, a proto bylo nutné variabilitu pr tok  odhadnout. Z tohoto 

d vodu by bylo žádoucí hodnocení ukazatele upravit tak, aby bylo možné jeho hodnotu 

p esn  stanovit i v p ípad , že zmín né údaje neexistují. 



Obecným problémem p i terénním monitoringu toku, resp. vyhodnocování bylo 

zaznamenávání spolehlivosti ukazatel  v pr b hu terénního mapování. Bohužel p i 

vyhodnocování hydromorfologické kvality není vybraná varianta spolehlivosti nikterak 

zohledn na, ani není v hodnotícím manuálu jakkoliv zmín na. 

7. ZÁV R 

Cílem práce bylo stanovení hydromorfologického stavu Sedlinky a jejího áste n

zrevitalizovaného p ítoku za použití metodiky HEM (Hydroekologický monitoring).  

Navzdory tomu, že tok se nachází v zem d lsky siln  využívané krajin , protéká 

dv ma obcemi a byla na n m vystav na p ehradní nádrž, dosáhl dobrého 

hydromorfologického stavu. Nejh e hodnocené úseky toku byly zjišt ny v míst

p ehradní nádrže a dále v obou intravilánech. Z výsledk  je patrné, že úseky vyskytující se 

zcela mimo intravilány vykazovaly dobrý nebo velmi dobrý hydromorfologický stav, což 

je z hlediska provázanosti lov ka s p írodou velmi pozitivní jev, nebo  se zdá, že tok je 

upraven pouze v místech, kde je to nezbytn  nutné. Z tohoto d vodu není nutné ani možné 

navrhovat revitaliza ní opat ení kritických úsek . Z pohledu Rámcové sm rnice o vodní 

politice m žeme íci, že páte ní tok Sedlinky spl uje její požadavky na hydromorfologický 

stav. 

Revitalizovaný p ítok Sedlinky dosáhl pr m rného hydromorfologického stavu. 

Výsledky hodnocení jasn  ukázaly, že nejh e hodnoceným úsekem je zatrubn ná ást 

p ítoku a naopak nejlépe hodnoceným pak revitalizovaný úsek. Vzhledem k tomu, že tímto 

výsledkem byla prokázána úsp šnost revitalizace, by bylo žádoucí, aby v rámci obnovy 

vodních funkcí byl zatrubn ný úsek taktéž zrevitalizován. 

Praxe v pr b hu monitoringu a hodnocení ukázala, že metodika není zcela 

objektivní k n kterým sledovaným charakteristikám, nebo dokonce tok m. Ze zjišt ných 

nep esností metodiky vyplývá, že p ístup k hodnocení toku by nem l spo ívat pouze ve 

vypl ování a vyhodnocování formulá e, ale také v chápání individuálních podmínek 

každého toku. Metodika je v mnohých ukazatelích dob e propracovaná s evidentní snahou 

poskytnout objektivní informace o toku, nicmén  také se v ní vyskytuje mnoho sporných 

ukazatel , které mohou skute né hodnocení toku významn  ovlivnit. Nelze ale íci, že je 



pro hydroekologický monitoring nevhodná, nebo  z poznatk  získaných terénním 

pr zkumem vyplývá, že je velice složité postihnout adekvátn  rozmanité ukazatelé tak, aby 

hodnocení zohled ovalo každý tok a zárove  bylo obecn  aplikovatelné. D ležitý je také 

fakt, že pro monitoring Sedlinky byla použita jen tato metodika a není možné objektivn

doporu it, pop . nedoporu it její využití pro další hodnocení hydromorfologické kvality 

tok  bez adekvátních srovnávacích monitoring  toku za pomocí jiných metodik. 
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