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ÚVOD
Tento materiál doporučuje revitalizační přístupy k vodním tokům v intravilánech a v blízkosti
sídel, které podporují ochranu zástavby před povodněmi s současně zlepšují morfologický
aspekt ekologického stavu toků a jejich niv. Předmětem zájmu nejsou jenom vodní toky
přímo v zastavěných územích, ale také v polohách v blízkosti sídel, kde jejich povodňový
režim může mít na tato sídla bezprostřední vliv. Předkládané příklady se dotýkají i dalších
příležitostí obohacování prostředí sídel prostřednictvím vody. Jde například o vodu v malých
vodních nádržích a poldrech, v parkových úpravách nebo ve fontánách a vodních hrátkách.
Materiál do značné míry koresponduje se zaměřením dotačního titulu 1.3.2 Operačního
programu Životní prostředí (aktuální v roce 2010) „Eliminace povodňových průtoků
systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření“, který mimo jiné podporuje přírodě
blízké úpravy koryta a niv v současně zastavěných územích obcí. Nicméně pohled tohoto
materiálu je širší. Pojednávaná opatření obsahují objekty a položky, jejichž realizaci tento
program nepodporuje, jako jsou fontány a vodní hrátky nebo navazující opatření
infrastruktury.
Tento materiál nemá být komplexní příručkou pro navrhování určitého typu vodních staveb
nebo parkových úprav, nezabývá se hydrotechnickým dimenzováním nebo konstrukčními
detaily objektů a úprav. V tomto předpokládá, že navrhovatelé a realizátoři vycházejí ze
znalostí a dobrých zásad vodního stavitelství, hydrauliky, hydrologie a říční morfologie nebo
sadovnictví. Ostatně, materiál je pojat tak, aby mohl poskytnout inspiraci širšímu okruhu
zájemců.
Zde pojednávaná vodohospodářská řešení se různě označují – jako intravilánové revitalizace,
přírodě blízká protipovodňová opatření v sídlech nebo přírodě blízké úpravy vodních toků
v intravilánech. Obsahová náplň těchto řešení, nepochybně důležitější než názvosloví, může
být velmi různorodá. Podmínky obcí a měst jsou rozmanité, opatření v různých místech
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mohou sledovat různé cíle a navrhovaná řešení bývají jedinečná. Prakticky vždy tyto úpravy
kombinují ekologické cíle s protipovodňovou ochranou, s různou měrou zastoupení toho
kterého aspektu. Časté jsou případy, kdy protipovodňové aspekty výrazně převažují, takže by
mohlo být výstižné hovořit třeba o „protipovodňových opatřeních s revitalizačními doplňky“.
Může se také jednat o revitalizační kompenzace v případě, že vlastní řešení protipovodňové je
v dané situaci nezbytně jednostranně technické. V následujícím textu nejsou zde uváděné
pojmy důsledně rozlišovány a čistě z důvodu úspornosti je nejvíce užíváno pojmu
„intravilánové revitalizace“, a to i v případech, kdy jde o stavby primárně protipovodňové.
Také nejsou vždy striktně rozlišovány pojmy město, obec, intravilán a zastavěné území,
jejichž významy pro účely tohoto textu převážně splývají.

Vymezení některých pojmů:
Niva
Ploché dno údolí, které je zasahováno a utvářeno povodňovými průtoky. Při tomto základním
geomorfologickém vymezení nezáleží na aktuálním stavu povrchu nivy, zda v ní leží louky,
luhy, pole nebo zda je zastavěna. Území nivy zůstává v geomorfologickém smyslu nivou i
v případě, že jeho zaplavování je omezeno například hrázemi. Potom lze hovořit o
nezaplavitelné nivě – i když toto vymezení nemusí být platné v celém rozsahu průtoků.
Koryto složeného tvaru
Koryto přírodního nebo častěji umělého původu, v němž lze zřetelně rozlišit část protékanou
běžnými průtoky (kyneta) a část, která se zaplňuje při povodních (hlavní či povodňové
koryto).
Kyneta
Koryto, protékané běžnými průtoky.
Berma
Vyvýšená plochá část koryta po straně kynety. U širokých povodňových koryt nemusí být
jednoznačné rozlišení mezi bermou a nivou.
Meandrační pás
V případě meandrujícího vodního toku pás území, přinejmenším vymezený obalovými
křivkami současné meandrace koryta. Vhodněji pak pás území, v němž meandrace aktuálně
probíhá a v němž probíhá, resp. je připouštěn její další rozvoj.

Říční (potoční) perimetr
Účelový pojem, používaný nejspíše v souvislosti s řešením nějaké konkrétní vodohospodářské
úlohy – území, kterým je důvod se v dané situaci zabývat v souvislosti s vodním tokem.
Obvykle zahrnuje koryto vodního toku a zaplavitelnou část nivy. Může splývat s pojmem
říční nebo potoční pás. Pokud je celé nivní území zaplavitelné, spadá celá niva do říčního
perimetru. Říční perimetr obvykle zahrnuje inundační (záplavová) území ve smyslu
vodoprávním.
Povodňový perimetr
Území, v němž je nutno v jakémkoliv ohledu počítat s průběhem velkých vod. Prostor, v
němž může být zástavba ohrožena povodněmi, nebo prostor, v němž může docházet
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k transformaci povodňové vlny rozlivem. Pojem povodňový perimetr je velmi blízký pojmu
říční perimetr, zdůrazňuje však povodňový aspekt průtokového režimu.
Říční (potoční) pás
Koryto a pás území podél něj, v němž aktuálně zřetelně převažují a z hlediska využití území
mají přednost funkce vodního toku. Hlavním atributem říčního pásu je neomezované
provádění povodňových průtoků, kterému odpovídá charakter dílčích ploch v tomto území –
zaplavitelné luční a dřevinné porosty, zaplavitelné parkové úpravy, tůně, mokřady,….
V případě meandrujícího vodního toku může tento pojem splývat s pojmem meandrační pás.
Aktuálně funkční říční pás může být jenom částí celého říčního, resp. povodňového
perimetru, v jehož ostatních částech mohou být funkce, související s vodním tokem, omezeny
způsobem hospodaření nebo zástavbou. Říční pás je obvykle součástí inundačních
(záplavových) území ve smyslu vodoprávním.
Recipient
„Příjemce“, „přijímač“. Ve vodním hospodářství každý vodní tok v tom smyslu, že do něj
jsou ústěny přítoky, povrchové vody nebo odpadní vody.
Konkávní břeh
Vnější, nárazový břeh koryta v oblouku.
Konvexní břeh
Vnitřní břeh koryta v oblouku.
Jesep
Tvar vznikající ukládáním splavenin zpravidla při konvexním břehu.
Inflexní místo v korytě
Místo, kde jeden oblouk meandrujícího přechází v druhý, opačného zakřivení. V inflexi se
obvykle vyskytuje brod, tedy mělčí místo s rychlejším prouděním.
Splaveniny
Hrubší materiál převážně horninového původu, který je unášen, valen či sunut rychleji
proudící vodou. V místech pomalejšího proudění rychle vytváří usazeniny. Splaveniny se
mohou podle frakcí ukládat do hlinitých, pískových, štěrkových nebo kamenitých lavic.
Nejhrubší splaveniny mohou vytvářet balvanité skrumáže.
Plaveniny
Jemné, vodou unášené nerozpuštěné částice. Jejich ukládáním v oblastech nejpomalejšího
proudění vznikají usazeniny charakteru kalu.
Spláví
Převážně plovoucí materiál, unášený vodou. Hlavně dřevní hmota různých velikostí, listí a
měkké zbytky rostlin, ale též různé plastové, textilní, skleněné, plechové apod. výrobky a
odpady. Z vodohospodářského hlediska je významné rozlišení spláví přirozeného a
antropogenního původu, například s ohledem na schopnost spláví vytvářet povodňové bariéry.
Ekologický stav vodního toku
Stav vodního toku definovatelný v aspektu morfologickém, hydrologicko-hydraulickém,
chemickém a biologickém. Vzorem příznivého ekologického stavu je přírodní vodní tok

6

nezměněný technickými úpravami, s nezměněným, přirozeným průtokovým a splaveninovým
režimem, s přirozeným chemismem a nenarušenou biotou (oživením).
Morfologický stav vodního toku
Dílčí, ale základní aspekt ekologického stavu vodního toku. Příznivý morfologický stav
vodního toku se vyznačuje hlavně přirozeně velkým prostorovým rozsahem a přirozeně
velkou tvarovou a hydraulickou členitostí.
Tvarová členitost koryta vodního toku
Může být popisována ve větším množství dílčích aspektů, jako jsou členitost trasy toku,
podélného profilu, příčných průřezů, členitost materiálu dna, břehů a porostů.
Hydraulická členitost vodního toku
Členitost hloubek vody a rychlostí proudění v korytě, případně v nivních rozlitinách. Může
být popisována ve vztahu k různě velkým průtokům. Z hlediska ekologického stavu vodního
toku je podstatná hydraulická členitost za běžných a za malých průtoků. Pro rybí obsádky a
další formy oživení však je také významná členitost, která jim umožňuje setrvání a přežívání
za povodňových průtoků.
Revitalizace vodních toků
Vodohospodářská činnost směřující k obnově přirozených tvarů a funkcí vodních toků a jejich
niv. Rozmanitými způsoby je při revitalizacích obnovován prostorový rozsah vodních toků,
jejich tvarová a hydraulická členitost, rozsah přirozeně zaplatitelných území. V organizačním
smyslu dnes pojmu revitalizace používáme hlavně investiční opatření tohoto směru.
Renaturace vodních toků
Převážně samovolná obnova přirozených tvarů a funkcí vodních toků a jejich niv, pozvolná
nebo povodňová. Na renaturaci se podílí samovolný rozpad technických opevnění, vymílání,
zanášení a zarůstání koryt. S výjimkou případů nadměrného zahlubování koryt vymíláním lze
renaturace vnímat jako zásadní příznivý faktor zlepšování morfologického stavu vodních
toků. Renaturační procesy lze podporovat dílčími revitalizačními opatřeními a vhodně
orientovanou správou a údržbou vodních toků. Zatímco investiční revitalizace, které jsou
nákladné a organizačně náročné, mohou postihnout jenom malé části sítě vodních toků,
renaturace, probíhající trvale a celoplošně, mohou skutečně zásadně příznivě ovlivnit stav
vodních toků. Ovšem v zastavěných územích je uplatnění renaturací mnohem omezenější než
ve volné krajině.
Ekologicky orientovaná správa a údržba vodních toků
Pojetí správy a údržby vodních toků, které se snaží racionálně a efektivně využívat všech
možností udržování a obnovy příznivého ekologického stavu. Hlavní součásti tohoto pojetí:
 maximální ochrana těch vodních prvků krajiny, které se dochovaly v přírodním nebo
přírodě blízkém stavu
 průběžná údržba zaměřená k podpoře přirozeného prostorového rozsahu vodních
toků, jejich tvarové a hydraulické členitosti
 využívání a podpora pozvolných samovolných renaturací
 rozumné provádění opatření po povodních, s cílem využít příznivých povodňových
renaturačních změn
 přiměřené využívání přírodě blízkých protipovodňových opatření
 přírodě blízké formy rybářského hospodaření (byť organizačně není rybářské
hospodaření přímou součástí správy vodních toků).
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1. VODNÍ TOKY V INTRAVILÁNECH
1.2 Stav vodních toků a vymezení pojmu revitalizací
Koryta potoků a řek v obcích a městech musejí být především dostatečně kapacitní pro
zajištění přiměřené ochrany zástavby před povodněmi. Koryta v intravilánech také většinou
musejí být stabilní, neboť se nedostává mnoho prostoru pro jejich samovolný vývoj.
V dřívějších dobách byly tyto požadavky naplňovány převážně technicky pojatými
vodohospodářskými díly. V obcích a městech byla budována geometricky pravidelná koryta,
opevněná dlažbami a podobnými konstrukcemi. Taková koryta jsou však z ekologického
hlediska výrazně degradovaná, většinou špatně vypadají a příliš neobohacují intravilánový
prostor příležitostmi pro pobyt, oddych a rekreaci obyvatel. Paradox technických úprav koryt
v intravilánech představuje to, že se snažily zajistit velkou průtočnou kapacitu, ale současně
musely vyhovovat snahám o zmenšování prostoru vodních toků a niv ve prospěch zástavby.
Průtočné perimetry vodních toků a niv byly zužovány, a co se tím ztrácelo na průtočné
kapacitě, bylo doháněno zahlubováním a hydraulickým vyhlazováním koryt. Často však
snaha získávat zastavitelné plochy vítězila nad rozvahou o protipovodňové ochraně. Koryta
toků byla kanalizována, ale vliv redukce průtočného prostoru převažoval a povodňová rizika
celkově rostla.

Obr. 2 Vídeňka (Wienfluss) nedaleko od Schönbrunnu ve Vídni. Vysoký stupeň omezení
prostorového rozsahu vodního toku, jeho tvarové a hydraulické členitosti. Říčka se dělí o svůj
někdejší perimetr s podzemní dráhou. Technická úprava s hladce vybetonovanou kynetou
ponechává tomuto vodnímu toku výhradně funkci povodňového recipientu. Ostatní funkce jsou
silně omezeny až zcela potlačeny. Vyššího stupně morfologické degradace již lze dosáhnout
jenom zakrytím vodního toku – k čemuž Vídeňka na obrázku také spěje.
Dnes se ukazuje, že staré koncepty řešení těchto protichůdných potřeb v řadě případů
poskytují výsledky, které nevyhovují ani hledisek ekologických, estetických a pobytových,
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ani z hlediska protipovodňové ochrany zástavby. Ekologický stav a dobrý vzhled mnoha koryt
sice byl obětován jejich technickým úpravám, přesto to nepostačovalo k vytvoření dostatečné
povodňové průtočné kapacity a k zajištění odpovídající ochrany okolní zástavby.
V této situaci se objevují revitalizace jako nový obor vodohospodářské činnosti. Jejich cílem
je obnovování dříve potlačených přirozených funkcí vodních toků, niv a dalších vodních
prvků v krajině. První dotační titul, jehož cílem mělo být zlepšování ekologického stavu
vodních toků, vznikl v České republice v roce 1992. Byl to Program revitalizace říčních
systémů Ministerstva životního prostředí. S podporou tohoto programu vznikaly spíše
jednotlivé ověřovací revitalizační projekty, zatímco většina jeho prostředků byla spotřebována
při výstavbě a rekonstrukcích rybníků. Nicméně od vzniku tohoto programu se
vodohospodářská veřejnost alespoň rámcově obeznámila s revitalizacemi. Jednalo se zatím
převážně o revitalizace drobných vodních toků ve volné krajině. Pojem intravilánové
revitalizace zůstává dosud pro některé vodohospodáře poněkud překvapivým.

Obr. 3 Typická výchozí situace pro revitalizaci ve volné krajině. Pekelský potok u Zdislavic,
okres Benešov. Technická úprava koryta byla provedena v 70. letech 20. století. Měla hlavně
umožnit lepší zemědělské využití okolních ploch a spočívala ve vytvoření napřímené,
nadměrně kapacitní a zahloubené kynety. Skromné hospodářské efekty této úpravy byly
výrazně převáženy negativy – především ztrátou přirozených potočních biotopů a zrychlením
odtoku vody z území.
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Obr .4 Pekelský potok u Zdislavic po dokončení stavební části revitalizace v roce 2007. Bylo
vytvořeno nové, přírodě blízké koryta. Je členité, mělké a má malou průtočnou kapacitu, což
podporuje rozlévání větších průtoků do okolních ploch. Stavba byla provedena s podporou
Programu revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí.
V dnešní době začínáme přehodnocovat stav vodních toků také v obcích a městech. Po
povodních uplynulých let jsme obezřetnější vůči nedostatkům v zajištění ochrany zástavby.
Roste zájem o ekologické funkce vodních toků, o jejich dobrý vzhled, pobytovou a rekreační
hodnotu. V těchto ohledech tradičně technicky řešená koryta spíše nevyhovují. Začínáme si
uvědomovat, že vodní toky mohou i v zastavěných územích plnit svoje vodohospodářské
funkce, mohou mít dostatečnou povodňovou průtočnou kapacitu, a přitom mohou
vypadat víc jako potoky a řeky, než jako kanály. Mohou být oživené rybami a dalšími
vodními živočichy, mohou nabízet zajímavé pobytové a rekreační příležitosti lidem ve
městech a obcích, mohou se mnohem aktivněji uplatňovat v parkových úpravách. Obce a
města si více než dříve uvědomují hodnotu svého území a dostávají se k poznání, že jejich
intravilánový prostor je příliš cenný na to, aby se nalézal v degradovaném stavu a funkce
vodních toků byly redukovány jenom na odvádění čehosi nežádoucího někam pryč.
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Obr. 5 Zástavba se snaží co nejvíce využít prostoru v nivě potoka, jeho prostorový rozsah je
výrazně redukován. Povodňovou průtočnou kapacitu má zajistit velké zahloubení koryta –
otázkou však je, nakolik se v tom kterém případě podaří ztracenou šířku nahradit hloubkou.
Nepřiměřeně hluboká koryta pak je třeba stabilizovat technickými prostředky. V tomto
případě stabilizace břehů potoka štětovnicemi vytváří nedostatečně členitý povrch, což je
z ekologického hlediska nepříznivé. Vzhled této úpravy, která nese známky živelnosti a
provizornosti, je odpudlivý, její přínos pro pobytovou hodnotu prostředí sídla problematický.
Předměty, skladované na dvorcích, mohou být odplaveny a někde vytvoří povodňové bariéry.
Za větší povodně bude okolní zástavba vyplavena. Bělá pod Bezdězem, 2010.

Obr. 6 Lidé mají na vodní toky v zastavěných územích těžko slučitelné požadavky. Přejí si,
aby za normálních poměrů zabíraly co nejméně místa, aby se vešly pokud možno „do brčka“.
Za povodně by ale měly být schopny neškodně provést cokoliv, co z horního povodí přiteče.
Častá příčina povodňových škod – nevhodně postavené mosty, lávky a přejezdy, vyvolávající
vzdutí zúžením průtočného průřezu a podporující vznik bariér ze spláví. Čimelice, Písecko,
2007.
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Obr. 7 Jednostranně pojatá technická úprava vodního toku v obci slouží pouze jeho
recipienčním funkcím. Na potok pak nezbývá mnoho místa, hluboké koryto je vymezeno zdmi.
Vzhledem k nedostatku tvarové a hydraulické členitosti je ekologický stav potoka špatný. Jeho
vzhled, společně s problematickou kvalitou vody, z něj nečiní „zelenou osu obce“. Dokud
bude obec pokládat za vhodné, aby po obou stranách tohoto intravilánového úseku potoka
vedly poměrně široké vozovky, z nichž každá umožňuje obousměrný provoz, stav potoka se dá
těžko zásadněji zlepšit. Polepy u Kolína, 2010.

Obr. 8 Ztrátu tvarové a hydraulické členitosti tohoto potoka podtrhuje vydláždění nejen
břehů, ale také dna. Z ekologického hlediska je tento potok znehodnocen, jeho vzhled je
neuspokojivý, vliv na pobytovou hodnotu území obce problematický. Přitom na návsi je
dostatek prostoru pro to, aby koryto mělo dostatečnou povodňovou průtočnou kapacitu, a
zároveň vypadalo a fungovalo ne jako kanál, ale jako potok. Vhodná lokalita pro přírodě
blízké rozvolnění koryta. Vranský potok, Kmetiněves u Slaného, 2010.
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Obr. 9 Nevyhovující nakládání s odpadními vodami v obcích se projevuje znečišťováním
vodních toků. Potok se špinavou vodou není přínosem pro pobytové a rekreační funkce
sídelního prostředí.

Obr. 10 Pohled, který umožňuje chápat heslo vodohospodářských revitalizátorů „Ven
z korzetu“. Koryto potoka vyložené ve dně i v březích betonovými deskami plní jenom
recipienční funkci – odvádí co možná nejrychleji kamsi pryč cosi nežádoucího. Ekologický
stav tohoto vodního toku je nevyhovující v důsledku ztráty tvarové a hydraulické členitosti.
Pro normálně uvažující lidi je obtížně přijatelný vzhled tohoto koryta, které připomíná
průmyslové přivaděče z minulých dob. V normálním potoce by si rády hrály děti z okolí, toto
koryto však pro jejich hry poskytuje dosti pochybné prostředí. Ovšem dokud je konstrukce
z betonových desek soudržná, poskytuje toto dílo správci vodního toku pohodlí nenáročné
údržby. Všenory u Černošic, 2008.
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Obr. 11 Zatrubnění – nejvyšší stupeň morfologické degradace vodního toku. V minulosti se
takto občas řešily prostorové problémy v sídlech a neschopnost zabránit znečištění vody a
zápachu. Dnešní koncept rehabilitace sídelního prostoru předpokládá, že tyto uvězněné vodní
toky budou znovu otvírány. Jenečský potok v Hostivici, Praha – Západ, 2010.

Obr. 12 K degradaci nivních území náleží také nevhodné umísťování staveb, které za povodní
jednak zvyšují vzdutí, jednak jsou samy ohrožovány a poškozovány. Dřevěné a podobné
stavby se navíc mohou za povodní stávat zdrojem materiálu, který dál po toku vytváří bariéry.
Ubytovna na dolním okraji Frýdlantu, rozvalená rozvodněnou Smědou v srpnu 2010.
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Obr. 13 Jílové u Děčína, 2010. Vysoký stupeň ekologické degradace intravilánového úseku
vodního toku. Běžné průtoky jsou nuceny procházet hydraulicky hladkou kynetou geometricky
pravidelných tvarů. Proud vody je monotónně rychlý, poměrně mělký, nevytváří příznivé
podmínky pro oživení. Dlážděné bermy představují v korytě naprosto jalové plochy, plnící
pouze výplňové funkce. Na tom, že je zde koryto lemováno postranními zdmi, se vzhledem
k prostorovým podmínkám nejspíš nic nezmění, nicméně počínající rozpad dlažby by mohl být
námětem k úvahám o možnostech rekonstruovat do členitějších tvarů alespoň dno koryta
včetně berem.

Obr. 14 Jiný úsek Jílovského potoka na Děčínsku. Po povodni roku 2010 je vystaveno dno z
hrubého kamenitého materiálu, což naznačuje možný směr zlepšení stavu koryta – alespoň
dno by mohlo být tvarově a hydraulicky členité a migračně prostupné. Popovodňová kamenitá
struktura dna naznačuje možnosti revitalizačních řešení i v poměrně sklonitých úsecích toků.
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V této situaci se objevuje nový typ vodohospodářského řešení, který sleduje současně několik
cílů. Zlepšit podmínky průběhu povodní v daném sídle, zlepšit ekologický stav vodního toku
a podpořit pobytové a rekreační využití prostředí vodního toku a jeho okolí. Takové řešení se
může označovat pojmem intravilánová revitalizace nebo přírodě blízká protipovodňová
úprava vodního toku v zastavěném území. Tato opatření se nemusejí týkat jenom
samotných zastavěných území. Přiměřeně je třeba řešit také úseky na horních a dolních
okrajích obcí a měst.
Revitalizačně pojaté protipovodňové úpravy se snaží, nakolik je to ve stísněných podmínkách
sídel možné, vodním tokům opět vracet alespoň část jejich prostoru – dílem pro zvětšení
povodňové průtočnosti, dílem pro obnovu ekologicky žádoucí členitosti. Odtud jedna ze
základních úloh intravilánových revitalizací – rozvolňování vodních toků do přírodě
bližších tvarů. Tento pojem je odvozen z německého prostředí, kde úlohy tohoto druhu dnes
patří k základním vodohospodářským opatřením – „Hochwasserfreilegung“.

Obr. 15 Potok Lauterbach v Bad Staffelstein v Bavorsku prodělal protipovodňovou a
revitalizační úpravu v roce 1998. Do jeho dostatečně kapacitního povodňového průtočného
koridoru, který proti okolní zástavbě vymezují architektonicky řešené zdi, se dnes vejde
přírodě blízká kyneta pro běžné průtoky, parková úprava se vzrostlými stromy a vycházková
cesta.
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Obr. 16 Otcové města Bad Staffelstein si
jsou vědomi hodnoty intravilánového
území. Je příliš cenné na to, aby bylo
v zanedbaném stavu nebo aby bylo
rozprodáno pro výdělkářské účely. Do jeho
veřejných funkcí se vyplatí dál investovat.
potoka
provedl
státní
Revitalizaci
vodohospodářský úřad (obdoba podniků
Povodí v ČR), ovšem ve spolupráci a za
finanční účasti města Bad Staffelstein. Úzká
součinnost obcí a správců toků je pro
Bavorské vodní hospodářství příznačná.

Obr. 17 Úprava Bystřice v Dubí u Teplic, provedená po povodni roku 2002. Proč v úseku, kde
je po jedné straně potoka parková úprava s vycházkovou cestou a po druhé jakási
nevyužívaná plocha, bylo nutné sevřít potok do tohoto korzetu a vytvořit z něj nevzhledný,
ekologicky zcela degradovaný kanál? Aby tu voda za povodní na cestě do dalších částí města
nabírala rychlosti „dělové koule“? Toto řešení je v rozporu s dobrou zásadou rozšiřovat
intravilánová koryta.
Bohatě oživené a romanticky členité řeky, které patřily k tradičnímu obrazu historických
měst, byly degradovány tvrdými technickými úpravami v průběhu 19. a 20. století. K tomu se
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v řadě případů přidávalo silné znečištění komunálními a průmyslovými odpadními vodami.
Ovšem již několik desítek let se rozvíjejí snahy o vodohospodářskou rehabilitaci vodních
toků. Jejich navracení do podoby, jak se už dávno říkalo, živých os zastavěných území, patří
ve vodohospodářsky vyspělých zemích již delší dobu k důležitým vodohospodářským
opatřením. Obce a města si uvědomují, že jejich území zasluhuje vklady z veřejných
prostředků, které mu zabezpečí odpovídající veřejné funkce. Revitalizačních úprav koryt
vodních toků se pak aktivně dožadují. V pokročilých zemích Evropské unie i v zámoří
vznikají i velmi rozsáhlé projekty, které zásadně mění charakter kilometrů řek ve městech.
V roce 2010 je dokončována revitalizace téměř 9 kilometrů řeky Isary uprostřed bavorského
hlavního města Mnichova. V jihokorejském Soulu již proběhla velkorysá revitalizace řeky
Cheonggyechon, v šedesátých letech minulého století zcela zakryté silniční výstavbou.
Připravují se rozsáhlé projekty v některých amerických městech, jako v Los Angeles a
v Dallasu v USA.
V České republice již došlo k významným příznivým změnám v oblasti kvality vody. Ve
zlepšování morfologického stavu vodních toků v obcích a městech však jsme zatím teprve na
začátku, tyto trendy k nám z pokročilejších zemí pronikají jenom postupně. V roce 1998
započala revitalizace několika stovek metrů historického náhonu v Chrudimi. V roce 2010 se
jako první větší, komplexně pojatý projekt tohoto druhu uchází o podporu v rámci Operačního
programu Životní prostředí revitalizace řeky Blanice ve Vlašimi.

Obr. 18 Přírodě blízká revitalizační úprava mlýnské a hradební strouhy v Chrudimi, zahájená
v roce 1998. Pohled v roce 2010. Akce finančně podpořená v rámci programů Státního fondu
životního prostředí. Koryto je nejatraktivnější součástí parkové úpravy podél městských
hradeb.
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Obr. 19 Řeka Isara uprostřed Mnichova prodělává po úsecích protipovodňovou a
revitalizační přestavbu od roku 2000. Do roku 2011 by mělo být revitalizováno téměř 9
kilometrů řeky. Město tím posiluje svoji ochranu před povodněmi a získává velmi přitažlivé
rekreační území. Obnovuje se příznivý ekologický stav řeky.

Obr. 20 Meze použitelnosti a účinnosti přírodě blízkých (ale také technických)
protipovodňových opatření. V Raspenavě v roce 2010 vyplavila Smědá zástavbu, umístěnou v
říční nivě. Najít efektivní způsob protipovodňové ochrany zde bude obtížné, podstatou
problému je samo umístění zástavby. Revitalizace výše ležícího povodí? Povodeň přichází ze
zalesněných svahů hor, takže není mnoho co revitalizovat. Poldry v úzkých a sklonitých
podhorských údolích v horním povodí? Pro přírodě blízké nebo jakékoliv jiné rozvolnění
koryta do šířky není v obci místo, dokud existuje zástavba na březích. Prohlubování koryta,
dříve než by efektivně zvětšilo průtočnost, ohrozí stabilitu koryta. Technická opatření –
ochranné zdi nebo něco podobného – by byla velmi nákladná a vzhledem k tomu, že
problematické úseky toku, které by takto musely být řešeny, jsou dlouhé, mohlo by mít
zrychlování povodňových průtoků nepříznivé dopady na níže ležící části povodí.
Z racionálních opatření je na prvním místě alespoň neumísťovat v tomto nivním území novou
zástavbu. Bohužel toho nebylo ani v posledních letech a desetiletích dbáno.
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1.2 Příznivý stav vodního toku ve městě či obci
S technicky neupraveným, přírodním vodním tokem se obvykle pojí představa meandrů,
peřejí, tůní nebo břehových porostů stromů a keřů. Prohlížíme-li však více různých potoků a
řek v různých typech území, zjišťujeme, že tyto znaky nejsou zcela univerzální. V údolnicích
s větším podélným sklonem (orientačně nad 2 %) se klasické meandry přirozeně neudrží.
Nevyvinou se ani v sevřených údolích, kde pro ně není místo. Naopak pokud teče vodní tok
plochou krajinou s malým sklonem, těžko vznikají peřeje. Je tedy třeba hledat charakteristiky,
postihující přirozený stav vodního toku obecněji. V rovině geometrické a fyzikální jsou těmito
charakteristikami přirozeně velký prostorový rozsah vodního toku, jeho přirozeně velká
tvarová členitost a velká členitost hydraulická. Tyto charakteristiky mají význam i
v zastavěných územích, kde byl původní morfologický stav vodních toků většinou nevratně
ztracen zúžením říčních perimetrů zástavbou.

Obr. 21 Členitost revitalizovaného koryta v intravilánu, dosažená částečně přírodě blízkým
řešením. Poměrně sklonitou kynetu dříve stabilizovala soustava stupňů ze zdiva a kulatin.
Tyto stupně byly nahrazeny migračně prostupnými skluzy z kamenů. Kirchbach
v Brandenburgu, Bavorsko, 2009.
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Obr. 22 Přijatelný historický koncept vodního toku v souvislé zástavbě – Kamenice v České
Kamenici, 2010. Zástavba neumožňuje nahradit břehovou zeď nějakými rozvolněnými tvary,
přinejmenším po pravé straně, kde na řeku těsně navazuje komunikace. Alespoň dno je
přírodě blízkého charakteru, kamenité a členité. (Bohužel přijatelnost tohoto konceptu v dané
lokalitě narušuje stupeň ve dně, vytvářející migrační překážku, který se nalézá u mostku,
k němuž zde koryto směřuje.)
Tvarovou členitost koryta vodního toku lze popisovat řadou dílčích parametrů – členitostí
trasy, podélného profilu koryta, příčných průřezů apod. Lze hovořit o detailní členitosti dna
koryta, kterou vytvářejí třeba tůňovité prohlubně, lze popisovat členitost břehových čar, v níž
se střídají písčité nebo štěrkové jesepy, strmé zemní svahy a kořenové systémy stromů,
rostoucích v březích. S tvarovou členitostí koryta pak souvisí jeho hydraulická členitost, tedy
členitost hloubek vody a rychlostí jejího proudění. Tůně ve dně koryta poskytují hluboké
pasáže s relativně pomalým prouděním, přes štěrkové brody mezi jednotlivými tůněmi zase
voda proudí rychle v menších hloubkách. Prostorový rozsah vodního toku je dán rozložitostí a
trasovou členitostí nejen samotné kynety, tedy koryta, v němž protékají běžné průtoky, ale
také velikostí prostoru, který je podél vodního toku k dispozici jako přírodě blízký meandrový
pás nebo jako volně zaplavitelná niva. U některých přirozených toků lze pozorovat složený
průřez – kyneta pro běžné průtoky je vložena v širším povodňovém korytě.
Při revitalizacích potoků a řek se zcela oprávněně uplatňuje požadavek, aby jejich tvarová a
hydraulická členitost byla obnovována způsoby co nejbližšími přírodním předlohám. Tedy
aby tvary revitalizovaných koryt byly v co největší míře přírodně autentické. Říční morfologie
studuje tvary přirozených vodních toků, například geometrii meandrů, a její poznatky by měly
být co nejvíce uplatňovány při navrhování revitalizací. Při revitalizacích v intravilánech je
také vhodné mít přírodní předlohy na zřeteli, je však zřejmé, že možnosti jejich uplatnění jsou
podstatně omezenější. Především prostorové podmínky vnucují řešení, při nichž lze tvarové a
hydraulické členitosti koryt dosahovat způsoby spíše pragmatickými, než přírodně
autentickými.
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Obr.
23
Únětický
potok
v Tuchoměřicích u Prahy, 2009. Tento
úsek je extrémním příkladem dosažení
členitosti
koryta
tvarové
pragmatickými prostředky – byť
přírodě vzdálená zděná konstrukce je
alespoň
v základních
obrysech
inspirována přirozenými tvary koryt.
Toto řešení vzniklo v neobvyklé
situaci. Potok je silně zatěžován
srážkovými
odtoky
nárazovými
z letiště Praha – Ruzyně, s čímž
souvisejí také dosud nevyřešené
výkyvy v kvalitě protékající vody.
Koryto nemohlo být ponecháno bez
opevnění.
Uspokojivé
obnovení
ekologických funkcí potoka se zatím,
při současné existenci letiště, zdá být
v nedohlednu, bylo tedy možné
rezignovat i na migrační prostupnost
koryta. Experimentální řešení tohoto
úseku koryta tedy lze akceptovat jako
architektonický
prvek,
který
přinejmenším činí prostředí obce
zajímavějším.

Příznivé geometrické a fyzikální charakteristiky vodního toku, tedy velká tvarová a
hydraulická členitost a velký prostorový rozsah, vytvářejí předpoklady pro to, aby také
ekologické charakteristiky vodního toku byly příznivé. (Kvalitou vody se v tomto textu
nezabýváme, ta je samozřejmě také podmínkou příznivého stavu vodního toku.) Těmito
ekologickými charakteristikami, které ve vztahu k charakteristikám geometrickým a
fyzikálním můžeme vnímat jako nadstavbové, jsou bohatost, členitost a stabilita přirozeného
oživení. Pozorovatel nemusí být hydrobiolog nebo ichtyolog, aby například v přirozeně
meandrujícím korytě, v jehož dně se střídají prohlubně a kamenité brody a břehy lemují
bohaté struktury olšových kořenů, očekával podstatně bohatší zarybnění než v úseku
srovnatelného vodního toku, který je napřímen a hladce vydlážděn.
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Obr. 24 Dostatečná tvarová a hydraulická členitost
může činit koryto zajímavým vodním biotopem i ve
stísněných podmínkách soustředěné městské
zástavby. Mlýnský potok v historickém středu
města Ulmu, Bádensko – Württembersko, 2009.

1.3 Poškození stavu vodních toků technickými úpravami a příčnými objekty
Morfologický stav vodních toků v minulosti poškodily technické úpravy. V největší intenzitě
u nás byly prováděny od konce 19. století a prakticky po celé 20. století. Probíhaly
v zastavěných územích i ve volné krajině a do dnešní doby zasáhly podstatnou část našich
potoků a řek. Ve volné krajině šlo hlavně o zlepšování podmínek zemědělské výroby.
Zužováním poříčních meandrových pásů byly získávány obdělávatelné plochy. Zahlubování a
zkapacitňování koryt jednak umožňovalo zaúsťovat soustavy plošného odvodnění
zemědělských pozemků, jednak omezovalo četnost zaplavování nivních pozemků menšími
povodněmi. V intravilánech byly základní cíle podobné, i když nešlo o fungování zemědělské
výroby, ale o růst a fungování zástavby – získávání dalších zastavitelných ploch, ochrana
zastavěných území před povodněmi a fungování městského dešťového i splaškového
odvodnění. Městské území je mnohem intenzivněji využíváno než volná krajina a výrazněji
se v něm projevuje napětí, dané protichůdností cílů úprav vodních toků. Rozpor mezi
ochranou zástavby před povodněmi a dalším zastavováním pozemků v nivách je zřejmý,
s postupující urbanizací se prohluboval. Vždy existovaly tendence řešit jej ještě tvrdšími a
hlubšími kanalizacemi koryt toků, případně vyššími hrázemi či zdmi, což se dělo za cenu ještě
větší ekologické degradace a zříkání se říčních území jako prostoru pro pobyt a rekreaci.
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Obr. 25 Jílovský potok na Děčínsku. Koryto potoka v poměrně strmém údolí, v celé délce
pokrytém rozvolněnou zástavbou, je odshora dolů tvrdě technicky upraveno. Koryto má
značnou průtočnou kapacitu, jeho charakter však podporuje zrychlování povodňového
proudění a koncentraci povodňové vlny. Tvrdá úprava ovšem neznamená spolehlivou ochranu
pro zástavbu podél břehů. Řešení se zde bude nacházet těžko a bude velmi nákladné. Jedna
z dílčích možností: Hledat v prolukách mezi zástavbou úseky umožňující rozšíření koryta, za
současného zdrsnění. Tak mohou vzniknout alespoň místní povodňové retardéry.
Tento obraz doplňují a komplikují ještě úpravy vodních toků, které byly jak ve volné krajině,
tak v zastavěných územích prováděny pro potřeby energetického využití, na největších
řekách pak pro potřeby plavby. Atributem těchto úprav je vedle obvyklé likvidace trasové
členitosti vzdouvání vodních toků jezovými stavbami. Tyto stavby existují na našich
vodách odedávna, jsme na ně zvyklí, přiznáváme jim značný městotvorný význam, jezy u
historických mlýnů vnímáme jako romanticky členité prvky prostředí, vyhledáváme jezy pro
koupání a rybaření. Přitom snadno opomíjíme negativa jezů:
 Existence jezů připravuje vodní tok o přirozenou spádnost, která je základem jeho
tvarové a hydraulické členitosti.
 Jezy vytvářejí překážky v migraci vodních živočichů, hlavně ryb a mlžů, jejichž šíření
závisí na rybách.
 Vzdouvacími účinky mohou jezy v sídlech zhoršovat průběh povodní – podporovat
nežádoucí povodňové rozlivy do zástavby. Nejsou vzácné situace, kdy právě díky jezu
vystoupí povodňový průtok z koryta mezi domy.
Jezy představují skokovou změnu podmínek proudění, a s tím souvisí častější výskyt
nepříznivých povodňových a ledových jevů. Místní zrychlení povodňového průtoku při
přepadu přes jez může v podjezí způsobovat koncentraci škod vymíláním. Jez nebo podjezí
také mohou být místy, která vyvolají vznik ledové bariéry a následně ledové povodně.
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Obr. 26 Jezy představují překážky v migracích vodních živočichů a zbavují vodní toky
ekologicky žádoucí přirozené proudnosti. Navíc v některých pozicích mohou zhoršovat průběh
povodní obcemi. Litavka v Lochovicích, vodní tok s častým výskytem povodní, 2008.

Obr. 27 Jez umístěný v horní části města může podpořit rozlití povodně do zástavby. Záměr
chránit lokalitu výstavbou přehrady je pozoruhodný, nicméně v komplexu protipovodňové
ochrany by rovněž měla být zvažována opatření vůči lokálním povodňovým překážkám, jako
je tento jez. Krnov, 2009.
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Obr. 28 Jez umístěný pod dolním okrajem obce či města nejen působí jako migrační překážka,
ale také může posilovat zpětné povodňové vzdutí do zástavby. Tento efekt může sílit, pokud
průtočný profil jezu omezí bariéra ze spláví. Jez na dolním okraji Frýdlantu po povodni
v srpnu 2010.

Obr. 29 Tentýž jez v pohledu po vodě, týden po povodni v srpnu 2010. Většina zachyceného
spláví již byla tou dobou odstraněna.
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Obr. 30 Kombinace jezu a nevhodného umístění zástavby v říční nivě může zhoršit vyplavení
domů. Hejnice na Smědé po povodni v roce 2010.

Obr. 31 Pohled na koryto Smědé pod tímtéž jezem, 2010. K nepříznivým účinkům jezových
staveb je v řadě případů potřeba vedle vytváření migračních překážek, ochuzování koryta o
přirozenou spádnost a rizikového povodňového vzdouvání v nadjezí přičíst koncentrované
destruktivní působení povodňového proudu v úseku bezprostředně pod jezem. K tomu dochází
v důsledku lokálního zrychlení povodňového proudu, přepadajícího přes jez. (Podobně působí
četné mosty, lávky a propusty.)
Je načase začít vnímat jezy jako problematické objekty a racionálně porovnávat negativa
s příznivými efekty jejich existence. Místní lidé by se měli zbavovat zvykových
sentimentálních pohledů a vodohospodáři jistého sklonu jezy fetišizovat. V těchto
souvislostech je třeba kriticky nahlížet i na přínosnost malých vodních elektráren. Využití
energetického potenciálu vodních toků není bezvýhradně pozitivní záležitostí a měly by být
zvažovány všechny škody, jím vyvolávané, respektive kompenzace, zpravidla nárokované
z veřejných prostředků, kterými by tyto škody měly být řešeny.
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Technické úpravy vodních toků nezbytně provázely zprůmyslnění zemědělské výroby a
rozvoj sídel. Jako nelze celou krajinu vrátit do jakéhosi preindustriálního stavu, nelze od
revitalizací očekávat dokonalý návrat vodních toků k přírodnímu stavu. Nicméně je třeba
konstatovat, že míra technické upravenosti vodních toků v krajině i v sídlech přesáhla
přijatelnou úroveň. Nahromadily se negativní dopady těchto úprav a přinejmenším částečná
zlepšení jsou nezbytná. Intravilánové revitalizace by měly povodňově kapacitním
korytům vracet tvarovou a hydraulickou členitost a obnovovat jejich prostorový rozsah,
nakolik to mnohdy stísněné podmínky zastavěných území umožňují. V podmínkách sídel
obvykle není možné obnovovat stav vodních toků, který by byl důsledně blízký přírodě, jak se
o to většinou snažíme při revitalizacích ve volné krajině. Revitalizace v intravilánech musejí
při dodržování požadavků na stabilitu koryt pragmaticky využívat stísněných podmínek,
usilují alespoň o částečné efekty rozvolnění toků a zvětšení jejich členitosti. Členitosti kynet
dosahují v řadě případů technickými řešeními. Členitá struktura dna koryta, vymodelovaná
z betonu nebo kamenné dlažby, by byla sotva přijatelná při revitalizaci ve volné krajině,
zatímco v intravilánu může představovat vhodné řešení, které spojuje požadavky stability
koryta – a například oživení vodního toku rybami, což je do jisté míry zjednodušené, ale
použitelné kriterium pro hodnocení ekologického stavu. Pojem revitalizace není nutné
v zastavěných územích vnímat úzce, jenom jako přírodě blízké znovuoživení. Lze v něj
zahrnovat také různé formy oživení v duchovním smyslu. Za revitalizační objekty lze
pokládat různé prostor oživující a obohacující výtvory lidských rukou, jako třeba umělecké
artefakty nebo dětská vodní hřiště.

1.4. Vztahy mezi volnou krajinou a intravilánem
Intravilán obce není izolovaný svět sám pro sebe. Průtokový režim potoka nebo řeky uvnitř
obce je určován výše ležícím povodím. Pakliže v krajině nad obcí byla koryta potoků a řek
upravována tak, aby se omezilo zaplavování přiléhajících zemědělských pozemků povodněmi,
pak s tím se nutně omezují žádoucí účinky rozlivových transformací povodňových vln,
naopak vznik a postup těchto vln se urychluje. Když se pak povodňové vlny z volných niv
dostávají do zastavěného území sídla, mohou působit větší škody. Zřetelně dnes shledáváme
kolizi zájmů – mezi ochranou a využitelností zemědělských ploch v nezastavěných
nivách a ochranou zástavby obcí a měst. Pokud dnes pokládáme za prioritu ochranu
zastavěných území a s touto ochranou to myslíme vážně, pak také musíme začít vážně
uvažovat o podpoře přirozených rozlivů v nezastavěných nivách. Jakkoliv to bude navozovat
střetové situace, neboť majitelé polí v nivách se nebudou jen tak zříkat zvýhodnění, které jim
zdarma poskytují před desetiletími provedené úpravy vodních toků.
Jde samozřejmě také o problém efektivnosti protipovodňových opatření jak v jednotlivých
sídlech, tak v celých povodích. Příznivějších poměrů bude dosahováno, pokud dobrého stavu
vodního toku, jeho nivy a povodí bude dbáno rovnoměrně a přiměřeně v celé jeho ploše,
oproti situaci, kdy pouze v některých místech budou prováděna izolovaná ochranná opatření,
zatímco jinde bude udržován stav nevyhovující. Izolovaná ochranná opatření mohou být pro
dosažení potřebných efektů nepřiměřeně nákladná a mohou mít nepříznivé dopady na další
části povodí. Typickým příkladem izolovaného opatření, jehož účinky mohou být dvojsečné,
je místní zvětšení kapacity koryta a ohrázování zástavby obce. V zájmu ochrany jedné obce je
takto soustřeďován a zrychlován povodňový průtok, ale škodlivé účinky povodně mohou být
zrychleně „přeposlány“ obci následující.
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Zde je třeba formulovat jedno z důležitých kriterií pro navrhování nejen intravilánových
revitalizací, ale vlastně všech vodohospodářských úprav v sídlech: Úprava by neměla
zhoršit průběh povodní (rychlosti postupu a dosahované kulminační úrovně
povodňových vln) pod řešeným sídlem. Po vzoru moderní ekologistické mluvy by se nejspíš
dalo říct, že žádné opatření by v souhrnu nemělo mít „negativní povodňový impakt“.
Jak tedy v těchto souvislostech vlastně pomoci oné obci, pro niž se uvažovalo o lokálních
ochranných opatřeních? Nabízejí se dva směry řešení, které se mohou vhodně kombinovat:
 Větší povodňové průtočnosti vodního toku na úrovni obce dosahovat rozšiřováním
průtočného průřezu, nikoliv zvětšováním rychlostí proudění. To znamená spíš
rozšiřovat říční perimetr, než zvyšovat hrázování.
 Nevyhnutelná lokální zhoršení průtokových poměrů (zde koncentraci a zrychlení
proudění
vyšším
hrázováním) vyvažovat kompenzačními
povodňového
revitalizačními opatřeními v navazujících úsecích říční nivy. Například revitalizačním
rozvolněním dosud technicky upraveného koryta vodního toku.
Zajímavou možností, jak na úrovni obce rozšířit, resp. zvětšit povodňový průtočný průřez, je
vybudování přírodě blízkého povodňového odlehčovacího koryta – bypassu. Tuto funkci v
podstatě mohly plnit některé historické mlýnské náhony. V nové době u nás zatím nebyl
povodňový bypass použit, mimo jiné vzhledem k náročnosti zajištění pozemků, ale například
v Německu se uplatnil v řadě lokalit.

Obr. 32 Tlumivé povodňové rozlivy v nezastavěných úsecích niv jsou významné z hlediska
protipovodňové ochrany níže ležících zastavěných území. Zmenšují postupové rychlosti a
kulminační úrovně povodňových vln.
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Obr. 33 Zkapacitňující technické úpravy koryt řek ve volné krajině byly v minulosti prováděny
ve prospěch zemědělství. Zde Doubrava v Polabí, která byla ve třicátých letech minulého
století upravena na kapacitu na úrovni Q20 („dvacetiletá voda“). Zužováním říčních pásů
zvětšovaly úpravy plochu obdělatelné půdy, zmenšovaly četnost jejího zaplavování menšími
povodněmi a umožňovaly zaúsťovat odvodňovací soustavy. Bohužel mají tyto úpravy, kromě
toho, že byly devastační z ekologického hlediska, i velmi nepříznivý vodohospodářský dopad.
Omezují využití nezastavěných nivních území k tlumivým rozlivům povodní, a tím mohou
zvětšovat povodňové ohrožení obcí, ležících níž v nivách.

Obr. 34 Je výstavba poldrů za miliardy korun jedinou možností, jak chránit níže ležící sídla
před povodněmi? Vždyť obrovské plochy využitelné pro tlumivé rozlivy povodní existují –
v podobě dosud nezastavěných nivních území ve volné krajině. Problém je, vhodně jich
využívat. Vodu do nich pouštět, a ne se ji snažit v celé délce potoků a řek uměle zadržovat
v technicky upravených, ohrázovaných korytech. Zde úsek upravené Mrliny na Nymbursku.
Hráze z obou stran těsně přisazené ke korytu omezují rozlévání povodňových průtoků do
nezastavěné nivy. Nepříznivý efekt koncentrace a zrychlení povodňové vlny se projevuje i za
průtoku, který je podstatně větší než kapacita upraveného koryta.
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Obr. 35 Pokud se zastavěné území obklopí hradbou pasivní protipovodňové ochrany a toto
řešení není kompenzováno rozšířením řečiště v tomto nebo v jiném místě nebo jinou formou
posílení povodňové retence v korytě nebo v nivě, nutně dochází ke zrychlení postupu
povodňových vln do následujících částí povodí. Praha, Troja, 2009.

2. CÍLE INTRAVILÁNOVÝCH REVITALIZACÍ
Přírodě blízká úprava vodního toku v obci nebo městě sleduje tři hlavní cíle:
 posílení protipovodňové ochrany zástavby
 zlepšení ekologického stavu vodního toku a jeho okolí
 zlepšení vzhledu vodního toku, posílení pobytové hodnoty, oddechové a rekreační
využitelnosti poříčního území.
Obecně by měla být hledána co největší souladnost těchto cílů a opatření, která k nim vedou.
Pro naplnění cílů by se mělo dělat v každém úseku vodního toku to nejlepší, co dělat lze.
Podle místních podmínek a potřeb naplňují různá opatření tyto cíle různou měrou.
Protipovodňovou ochranu může nejčastěji podporovat rozšiřování vodního toku, resp.
povodňového průtočného perimetru do přírodě blízkých tvarů (povodňové rozvolňování). Ve
vhodných podmínkách připadá v úvahu ochrana zástavby přírodě blízkými povodňovými
bypassy – ochrannými koryty nebo průlehy. S řešeními koryt vodních toků a jejich niv mohou
více či méně souviset také poldry a retenční nádrže – u těch pak je na místě požadovat, aby
plocha zátopy byla v přírodě blízkém stavu.
Příznivý ekologický stav vodního toku, jak bylo též popsáno v předcházející části,
charakterizují především tyto znaky:
 dobrá kvalita vody
 dostatečný prostorový rozsah přírodě blízké kynety a povodňového perimetru
 kyneta je „dostatečně zaplněna vodou“ i za běžných a malých průtoků
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 tvarová a hydraulická členitost kynety, v níž probíhají běžné průtoky
 prostupnost kynety pro migrace vodních živočichů
 břehy kynety a povrch povodňového perimetru jsou v dostatečné míře v přírodě
blízkém stavu, s přiměřenou nabídkou stanovišť pro živočichy a rostliny (například
hnízdiště v zemitých březích, mokřady a tůně v ploše nivy,…), přiměřeně pokryté
břehovými a doprovodnými porosty.
K dosažení těchto znaků je vhodné směřovat revitalizace.
I v případech, kdy základem prováděných vodohospodářských opatření musejí být
technická řešení, je třeba doplnit je v co největší míře prvky, zlepšujícími ekologický
stav. Typický příklad: Povodňový perimetr je v zastavěném území po okrajích vymezen
hrázemi nebo stěnami. Ovšem prostor mezi těmito prvky, kterým probíhá kyneta vodního
toku, je řešen jako přírodě blízký.
Příznivý vzhled a rekreační funkce říčních perimetrů mohou podporovat velmi rozmanitá
opatření. Obecně by neměla oslabovat protipovodňovou ochranu a měla by být v přiměřené
rovnováze, resp. kombinaci s opatřeními ekologickými. Jejich základními prvky jsou
přiměřené zprostupnění říčního perimetru pro pěší a cyklisty, zpřístupnění kynety. Stejně jako
v ekologickém aspektu, i pro lidské návštěvníky činí poříční území zajímavým jeho členitost.
Té lze dosahovat nejrozmanitějšími způsoby. Děti ocení jako vhodnou formu členitosti hříště
a různé zábavní atrakce, dospělí posezení s vyhlídkou na vodu nebo příjemnou pobřežní
hospůdku (přičemž samozřejmě ne všechny z těchto rozčleňujících prvků lze pokládat za
součást intravilánových revitalizací ve smyslu organizace a financování).
Některá přírodě blízká vodohospodářská či krajinářská opatření mohou být prováděna pro
doplnění a změkčení nezbytných technických protipovodňových opatření, případně pro
kompenzaci negativních zásahů do přírody a životního prostředí, k nimž při realizaci
technických opatření dochází.
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3. SPECIFIKA INTRAVILÁNOVÝCH REVITALIZACÍ
3.1 Různé požadavky na vodní toky ve volné krajině a v zástavbě
Při revitalizaci vodního toku ve volné krajině je prioritou obnovení jeho přírodě blízkého
stavu. To zpravidla představuje nahrazení velkého, napřímeného, hlubokého a velmi
kapacitního umělého koryta korytem podstatně menším, mělčím a členitějším. Často je takové
revitalizační koryto výrazně zvlněné, což navozuje podmínky přirozené meandrace.
Významným cílem bývá tlumení průběhu povodní – malé a členité koryto podporuje dřívější
a rozsáhlejší rozlévání povodňových průtoků do nivních území.
Naproti tomu v sídlech je na prvním místě požadavek protipovodňové ochrany zástavby.
Revitalizace pak je pojata jinak než ve volné krajině. Členitějších, přírodě bližších tvarů
koryta je většinou třeba dosahovat, aniž by se při tom zmenšovala jeho průtočná kapacita.
Naopak často je potřeba povodňovou průtočnou kapacitu zvětšit. Pak se uplatňuje úloha,
zvaná povodňové rozvolnění. Povodňové koryto se zkapacitňuje rozšiřováním do
rozvolněných tvarů, které umožňují rozvoj přírodě blízkých prvků. Někdy se protipovodňová
ochrana zastavěných území posiluje budováním dodatečných průtočných kapacit, různých
paralelních koryt, povodňových ochranných koryt nebo povodňových průlehů. Pokud jsou
tvary těchto koryt blízké přírodě, jedná se rovněž o revitalizační prvky. V Německu existují
také případy, kdy povodňové ochranné koryto, postavené v minulosti v technickém pojetí,
bylo následně revitalizováno upravením do přírodě bližších tvarů (například Landshut
v Bavorsku).

Obr. 36 Různé požadavky na vodní toky a jejich revitalizace ve volné krajině a v zastavěném
území. Ve volné krajině je prioritou obnova přírodě blízkých poměrů, za nichž dochází
k tlumivým rozlivům povodní do nezastavěných niv. Tomu odpovídají mělká, málo kapacitní a
členitá koryta. V obcích a městech je na prvním místě ochrana zástavby před povodněmi, při
revitalizacích se tedy kapacita koryt zachovává nebo ještě zvětšuje.
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3.2 Revitalizace a protipovodňová ochrana – hledání společných cílů a
společných prostředků řešení
Sotva která intravilánová revitalizace je prováděna pouze s cílem zlepšit ekologický stav
vodního toku. Většinou jsou na prvním prvním místě požadavky posílení protipovodňové
ochrany zastavěného území. V některých případech mohou mít revitalizační opatření jenom
doplňkový nebo kompenzační charakter – pokud nosné protipovodňové opatření je nutně
technického charakteru a přináší nějakou nezbytnou újmu na prostředí vodního toku nebo
nivy.
Každé sídlo má svoje zvláštnosti, a tak i každý projekt vodohospodářských opatření je
originál. V podmínkách každé lokality je ovšem potřeba hledat optimální kombinaci
protipovodňových efektů a zlepšení morfologického stavu vodního toku a nivy. Tam, kde
půjde o primárně protipovodňové opatření, mělo by být dbáno těchto zásad:
 škody na přírodním charakteru toku a nivy minimalizovat na prokazatelně nezbytnou
míru
 chránit plochy pro přirozené povodňové rozlivy – nehrázovat nezastavěná nivní území
 hledat způsoby, jak protipovodňová opatření optimálně doprovodit opatřeními,
zlepšujícími morfologický stav toku a nivy
 nezbytné škody na přírodním charakteru a na plochách pro přirozené rozlivy
přiměřeně kompenzovat.
Hlavní možností souladného postupu je zvětšovat přírodě blízký prostor, který může provádět
velké vody.

Obr. 37 Revitalizace Valdického potoka pod rybníkem Šibeník v Jičíně, 2010. Území
v okrajové části města bylo v letech 2004–2007 pojednáno jako protipovodňový poldr. Při
této příležitosti byla celá plocha poldru upravena jako park a dříve zatrubněný úsek potoka
otevřen a detailně zvlněn. Financováno v rámci programu Infrastruktura Státního fondu
životního prostředí.
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Obr. 38 Schwarzenberg v Sasku: Povodňové rozvolnění říčky Schwarzwasser ve městě.
Obrázek z roku 2008 zachycuje dokončování přírodě blízké úpravy. Oproti dřívějšímu stavu,
kdy koryto z obou stran svíraly zdi, byla povodňová průtočná kapacita koryta zvětšena jeho
rozšířením a rozvolněním do přírodě bližších tvarů.

Obr. 39 Drosendorf, Bavorsko, 2008. Revitalizačnímu řešení kynety předcházelo největší
možné rozšíření povodňového průtočného průřezu, jaké navazující zástavba umožňovala. Po
odebrání značného množství zemin po levé straně kynety odděluje zástavbu od průtočného
perimetru betonová stěna. Ta není příliš vábná, zato však v povodňovém perimetru je víc
prostoru pro přírodě blízkou kynetu, pás zeleně a cestu pro pěší a pro cyklisty.
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3.3 Přechodová území mezi intravilánem a volnou krajinou
Jak bylo uvedeno, na vodní toky ve volné krajině a v zástavbě jsou kladeny různé požadavky.
Revitalizace v těchto prostředích sledují poněkud odlišné cíle a užívají poněkud odlišných
způsobů řešení. Vodní tok nepřechází mezi oběma prostředími skokem, mezi zastavěnými
územími a volnou krajinou je třeba řešit přechodové úseky.
Pokud v nezastavěné nivě mimo město či obec podporujeme povodňové rozlivy do plochy,
musí na horním okraji zástavby existovat přechodový úsek, v němž se plošný rozliv
soustředí do koryta procházejícího intravilánem. Tato „povodňová nálevka“ na horním
okraji zástavby může mít charakter velmi nenápadného tvarování terénu nebo může být
vytvořena křídelními hrázemi.
Tvarování koryta a nivy na dolním okraji zástavby zase musí brát v potaz riziko
zpětného povodňového vzdutí. V některých případech by nemuselo být vhodné hned za
posledním domem obce zakládat první revitalizační meandr, podporující rozlévání povodní do
plochy nivy. Naopak může být v tomto místě žádoucí „povodňová savka“ – přechodový úsek
s dostatečně velkou povodňovou průtočnou kapacitou.

Obr. 40 Mezi volnou nivou nad a zastavěným územím je třeba počítat s přechodovými úseky.
Na horním okraji sídla je nutné povodňový rozliv soustředit do přiměřeně kapacitního koryta,
procházejícího sídlem. Na dolním okraji sídla by pak nemělo docházet ke škrcení průtočnosti,
které by podporovalo zpětné povodňové vzdutí směrem do zástavby.
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Obr. 41 Gleusdorf u Bambergu, Bavorsko, 2003. Právě bylo provedeno přírodě blízké
rozvlnění a rozvolnění koryta řeky Itz těsně pod obcí. Pro povodňové průtoky však byla
ponechána i stará, technicky napřímená trasa koryta (v tmavé části obrázku vpravo), takže
v novém provedení má řeka pod obcí podstatně větší povodňovou průtočnost, než dříve.
Vodohospodářským cílem tohoto řešení bylo omezit zpětná povodňová vzdutí, která dříve
ohrožovala střed výše ležící obce. Tedy vytvořit pod obcí jakousi povodňovou savku“.
Provedení nového koryta se strmými svahy, bez přídavného opevnění, však v roce 2003
vypadalo dost odvážně budilo obavy z nadměrného vymílání.

Obr. 42 Schéma revitalizační „povodňové savky“ na řece Itz pod Gleusdorfem. Úseky starého
koryta (žlutě, tečkovaně), nahrazené novými meandry, jsou zasypány jenom natolik, aby běžné
průtoky byly směřovány do meandrů. Povodňové průtoky mohou procházet oběma cestami.
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Obr. 43 Při kontrolní návštěvě v roce 2006 bylo znát, že přes odvážné řešení svahů nedošlo
k dramatickému eroznímu vývoji. Zapojuje se nová břehová vegetace. Obrůstají vrbové kůly,
které byly po výstavba do břehů nasázeny, ale podstatně vitálnější jsou porosty, které vznikají
spontánně zakořeňováním naplaveného vrbového klestu.

3.4 Podmínky v obcích a městech jsou jedinečné a velmi proměnlivé podél
trasy vodního toku  také řešení koryta potoka či řeky vyžaduje
individualitu a proměnlivost v trase
Pro staré, technicky pojaté úpravy vodních toků bylo typické, že dlouhými úseky zastavěných
území „propalovaly“ koryta vodních toků ve velmi málo proměnlivém příčném průřezu a
podélném sklonu. Spíše než by podélný sklon přizpůsobovaly skutečným tvarům terénu,
řešily nesrovnalosti vkládáním spádových objektů do trasy koryta. Naproti tomu přírodě
blízké úpravy toků v intravilánech se snaží podporovat individualitu dílčích úseků, které
mohou být i poměrně krátké, a respektovat tvary terénu. Při projektování takových řešení
se sice obtížněji vypočítávají parametry proudění, vytváří se však základní předpoklad pro to,
aby koryta byla tvarově a hydraulicky členitá.
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Obr. 44 Technicky pojatá, přírodě vzdálená úprava zastaralé koncepce stírá zvláštnosti
dílčích úseků vodního toku v okrajové části intravilánu a celé území „propaluje“ korytem
málo proměnlivých tvarů. Litavka v Popovicích u Králova Dvora, 2009.

Obr. 45 Revitalizační úprava potoka v Bad Staffelstein v úseku nízké obytné zástavby, 2007.
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Obr. 46 Tentýž potok jako na předcházejícím obrázku o několik set metrů dál, v rozvolněné
lázeňské části města Bad Staffelstein, 2007. V pohledu je široké povodňové koryto s přírodě
blízkou kynetou. Revitalizační úprava citlivě reaguje na vlastnosti dílčích úseků vodního toku
a využívá jich k posilování podélné členitosti vodohospodářského díla.

3.5 V intravilánech panují silné omezující podmínky  většinou nelze
rozvinout plnohodnotná, přírodně autentická revitalizační řešení  je
třeba hledat pragmatická řešení a dílčí zlepšení stavu vodních toků
Revitalizace v intravilánech jsou uměním možného. Většinou nelze bourat domy kvůli
rozmeandrování potoka do přírodně autentických tvarů. Podmínky jsou někdy prostorově
velmi stísněné. Korytu může být třeba vymezen obdélníkový průřez se zdmi po obou stranách
a navazující zástavba, komunikace apod. neumožňují žádné rozšíření. Potom může být
řešením alespoň členitější tvarování dna koryta, které nahradí dosavadní hladkou dlažbu a
umožní, aby i tento úsek toku byl prostupný a obyvatelný pro ryby. O kus dál se může
naskýtat příležitost třeba v krátkém úseku, dlouhém několik desítek metrů, rozšířit koryto
alespoň do jedné strany. To pak je příležitost k tomu, aby v dílčím úseku nahradil zeď mírněji
sklonitý břeh, umožňující alespoň místní přístup k hladině. Vodní tok pak již není tak
izolován od okolního prostředí, jako před revitalizací. Rozšíření koryta může znamenat
alespoň drobné místní zpomalení průběhu velkých vod (povodňový retardér).
Jiná situace: Starší technická úprava vytvořila prizmatické koryto (po délce neměnného tvaru)
s široce rozevřeným lichoběžníkovým průřezem, v němž převažující část půdorysu zaujímají
šikmé svahy. Přístup k revitalizaci tohoto úseku pak může vycházet z úvahy, že suché šikmé
svahy koryta jsou z ekologického hlediska prakticky bezcenné, zatímco kyneta (dolní část
koryta, za běžných poměrů protékaná vodou), dosud v prostoru koryta výrazně redukovaná,
může být nositelem ekologické hodnoty vodního toku. V některých dílčích úsecích pak může
být revitalizace provedena rozšířením kynety – přičemž dosavadní šikmé svahy samozřejmě
musejí buď ustoupit do stran, nebo, pokud k celkovému rozšíření koryta není místo, musejí
být nahrazeny strmějšími konstrukcemi. Lze předpokládat, že strmější břehové konstrukce,
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například z gabionů nebo i zděné, budou velmi nákladné, ale kromě ekologicky příznivého
rozšíření kynety se takto získá i větší povodňový průtočný průřez celého koryta.

Obr. 47 Litovický potok v Praze – Ruzyni, 2010. Tento úsek potoka, vedoucí podél zdi obory
Hvězda, byl ještě předcházejícího roku zakrytý. Magistrát města Prahy ho nechal otevřít.
Stísněný prostor mezi oborní zdí a silnicí neumožňoval výraznější rozvolnění trasy a rozevření
příčných průřezů, nicméně je patrná snaha o řešení, poskytující potoku alespoň základní
ekologickou hodnotu. Nepravidelná rovnanina z velkých kamenů, stabilizující břehy, vytváří
poměrně členitý povrch s množstvím úkrytů pro živočichy.

Obr. 48 Řeka Kronach ve městě téhož jména v Bavorsku, 2005. V historickém středu města
nebylo možné měnit půdorys koryta, vymezený zdmi. Revitalizace se tedy zaměřila alespoň na
přírodě blízké pojednání dna. Členitost omočeného obvodu koryta posiluje přirovnávka
velkých kamenů u pat zdí. V zájmu migrační prostupnosti byly dřívější zděné stupně
nahrazeny příčnými pásy, také rovnanými z velkých kamenů.
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3.6 Obnova prostorového rozsahu vodních toků

Obr. 49 Hrádek nad Nisou. Říční perimetr byl v minulosti omezen technickou úpravou koryta
a zástavbou nivy. Povodeň v srpnu 2010 naznačila, že tento stav není optimální a má svoje
rizika.
Technické úpravy většinou redukovaly prostorový rozsah vodních toků. Při
revitalizacích a při posilování protipovodňové ochrany je naopak třeba hledat možnosti
jeho obnovy. A to i v zastavěných územích, kde jsou pro to příležitosti mnohem omezenější
než ve volné krajině. V některých situacích nelze docílit žádoucích zvětšení povodňové
průtočnosti bez zásahů do existující nevhodně umístěné zástavby. To samozřejmě vyžaduje
rozhodnost, náročná jednání a značné náklady – a pokud jsou již tato aktiva shromážděna,
bylo by mimořádně neuspokojivé, nevyužít dané situace rovněž k podstatným zlepšením
ekologického stavu vodního toku a jeho okolí.
Příklad velkorysého řešení tohoto druhu poskytuje severobavorské město Kronach. Na jeho
dolním okraji dožíval v nivě řeky Rodach starý průmyslový areál zpracování kovových
odpadů, s výraznými kontaminacemi půd minerálními oleji. V roce 2002 se v této části města
konala bavorská zemská zahradní výstava. Pro tuto příležitost byl průmyslový areál zrušen a
terén v jeho prostoru ve velkém rozsahu odtěžen. Takto byla odstraněna kontaminovaná
zemina a současně při řece vznikla umělá snížená niva. Na dolním okraji města se tak uvolnil
značný prostor, zaplavitelný povodňovými průtoky, a zmenšilo se riziko zpětných
povodňových vzdutí, která by ohrožovala historický střed Kronachu. Celé území zahradní
výstavy po jejím skončení funguje jako veřejný park.
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Obr. 50 Na dolním okraji města Kronachu byl v rámci revitalizačních úprav ve velkém
rozsahu snížen terén podél řeky. Zvětšil se tak prostor pro rozlévání povodňových průtoků do
šířky, a tak se zmenšilo riziko zpětného povodňového vzdouvání do historického středu města.
Snížením terénu vznikla druhotná niva, která dnes v době mimo povodně slouží jako rekreační
park. (Na snímku protéká řeka Hasslach vpravo v porostu. V popředí postranní zátoka
s vyhlídkovým molem, vytvořená v rámci úprav. Travnatá plocha v pozadí vlevo kryje
odtěžený prostor.)

Obr. 51 Dolní (jižní) okraj města
Kronachu v Bavorsku, o něco dál od
historického
středu
než
na
předcházejícím snímku (zdroj snímku:
Google Earth). Rozvolnění nivního
území pod soutokem řek Hasslach a
Rodach. V roce 2002, v rámci úprav pro
zemskou zahradní výstavu, tu byl snížen
terén po levé straně řeky (v pohledu
vpravo), vytvořena parková úprava
s postranními vodními a mokřadními
prvky a obnoven jeden oblouk říčního
koryta.
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Obr. 52 Rozvolnění řeky Altmühl pod Gunzenhausenem v Bavorsku, 2007. Dříve byla řeka
technicky upravena do podoby přímého, poměrně hlubokého kanálu s pravidelným
lichoběžníkovým průřezem. Tato úprava v zájmu získání zemědělsky využitelné půdy
redukovala šířku říčního pásu a omezovala častější zaplavování zemědělských ploch v nivě
menšími povodněmi. Dnešní doba má jiné priority – využití povodňových rozlivů
v nezastavěných nivách k posílení ochrany zastavěných území a zlepšování ekologického stavu
vodních toků a niv. V duchu této strategie je Altmühl opět velmi radikálně rozvolňována a
rozšiřována, jsou obnovována postranní ramena. Přitom je říční perimetr rozdílně
dimenzován podle toho, zda se jedná o úsek ve volné krajině, nebo v blízkosti obce. Zde, na
dohled od osady Aha, byl vytvořen povodňový průtočný perimetr sice velmi členitý a přírodě
blízký, ale zároveň natolik kapacitní, aby již nebylo potřeba kolem obce stavět žádná pasivní
protipovodňová opatření. V nezastavěných úsecích nivy je revitalizace prováděna tak, aby
byly podporovány širší povodňové rozlivy.
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Obr. 53 Úsek Altmühl níže pod Gunzenhausenem, revitalizovaný v roce 2009. Oproti
dřívějšímu linearizovanému průběhu technicky upraveného koryta se říční perimetr
revitalizací několikanásobně rozšířil. To znamená zásadní příznivou změnu z hlediska
ekologického stavu řeky. Rozšířený říční perimetr má ovšem také podstatně větší povodňovou
průtočnou kapacitu, což znamená posílení ochrany obcí, ležících v ploché nivě, zde obce
Trommetsheimu.

3.7 Vazby na historické prvky sídelní zástavby
Potoky, řeky, kanály a strouhy protékají historickými částmi obcí a měst. V jejich blízkosti a
v dosahu stojí pamětihodné budovy a technické stavby. Celé říční území představuje
pozoruhodnou strukturu, navrstvenou staletími stavebního vývoje a vrtochů vodního toku.
Takovou strukturu je snadné jedinou stavební akcí zlikvidovat. Ale v plné hodnotě obnovit to,
co bylo jednou zničeno, již nelze, nejde obnovit jednou setřený rukopis věků. I jen vytvořit
adekvátní náhradu, disponující srovnatelnou členitostí a silou inspirace, je velmi obtížné.
Proto by se mělo při vodohospodářských opatřeních s historickými strukturami sídelního
prostoru zacházet velmi uvážlivě.
Moderně pojatá vodohospodářská opatření, zaměřená na příznivý ekologický stav vodních
toků a jejich služby veřejnosti, se snaží historické struktury sídel respektovat, chránit a
vhodně, tvořivým způsobem doplňovat. Při tom se samozřejmě vyskytnou ožehavé
nejednoznačné situace, podobně jako třeba při snahách o ochranu nebo rekonstrukci stanovišť
v ochraně přírody, kdy je těžké jednoznačně říct, který z historických vývojových stavů je ten
správný a měl by být upřednostněn. Mnohé bude záležitostí subjektivních názorů. Některé
historické stavební objekty či úpravy budou dnes vnímány jako nepříznivé z hlediska
ekologického stavu vodního toku, případně též z hlediska povodňové průtočnosti. Typickým
příkladem jsou jezy, které působí jako migrační překážky pro vodní živočichy a v sídlech
mohou zhoršovat průběh povodní. Nebo nábřežní zdi, vytvářející málo členité povrchy.
Naproti tomu v řadě případů vodní tok s navazující historickou sídelní strukturou spřízňuje
právě to, že obojí bylo poškozeno necitlivými vodohospodářskými úpravami, prováděnými
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zpravidla v průběhu 20. století – a obojímu dnes může být pomoženo vhodně zvolenými
opatřeními revitalizačního charakteru.
Pakliže u nás bylo 20. století ve vodním hospodářství obdobím silového uplatňování
jednostranných, technicky zaměřených konceptů a drastického opomíjení ekologického stavu
vodních toků, pak pro většinu situací lze jako prvotní hrubý úhel pohledu doporučit nedůvěru
k úpravám vodních toků a k objektům, vytvořeným právě v průběhu 20. století. Ovšem
v konkrétních situacích je třeba rozumně vnímat meze použitelnosti tohoto schématu a
připouštět od něj odchylky.
V těchto souvislostech zřetelně platí, že každá situace je jedinečná, a podle toho se k ní musí
přistupovat. Obecně pak je třeba doporučit, aby při řešení projektů, týkajících se historických
částí sídel nebo i jednotlivých historických objektů, vodohospodáři, jak se jim to někdy stává,
nepodléhali pocitu vlastní odborné dominance a vyhledávali spolupráci s památkáři,
městskými architekty, historicko-vlastivědnými sdruženími. Spolupracovat již v přípravě a
průběhu projektování nebývá vždy snadné, ale je to lepší postup než nakonec někoho stavět
před hotovou věc a dočkat se vysloveně odmítavých reakcí.

Obr. 54 Ulm v Bádensku – Württembersku, 2008. Dílčí revitalizace městského vodního
náhonu – zde přírodě blízké pojednání dna a migračně prostupný kamenitý skluz v místě
někdejšího stupně – je sladěna jak s moderní architekturou, vytvářející přístupy k vodě a
posezení v blízkosti hladiny, tak s historickým městským opevněním.
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Obr. 55 Regeneraci zajímavého historického průmyslového areálu, na jehož nábřeží dnes
funguje kavárna, lze přijmout jako příspěvek k jinak zatím skromné revitalizaci – v širším
smyslu – říčního prostoru Sprévy v Berlíně. Pohled v roce 2009.

3.8 Vodní stavitelství se potkává s architektonickou tvorbou
Vodohospodářským projekčním pracovištím lze často vytýkat nedostatek spolupráce
s profesemi, zabývajícími se architekturou a urbanismem. Pokud je to dáno přesvědčením
vodohospodářů, že si s „nadstavbovými“ problémy sami dobře poradí, pak v řadě případů se
ukazuje, že jejich sebevědomí bylo nadsazené. Bez jakékoliv invence řešená prizmatická
dlážděná nebo betonová koryta, kterým chybí jenom zakrytí svrchu, aby se staly tunely, jsou
toho dokladem.
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Obr. 56 Řešení břehu řeky Vils v bavorském Ambergu, 2009. Břehovou čáru rozčleňuje a
zároveň stabilizuje struktura rovnaná z velkých kamenů. Po břehu vede pěšina, za větších
průtoků zaplavovaná.

Obr. 57 Obnovený úsek někdejšího městského náhonu v Plzni je citlivě zasazen do zástavby a
vybaven architektonickými prvky, které jej činí zajímavým a přitažlivým pro lidi. Pohled
nedlouho po dokončení, na jaře roku 2010.
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Obr. 58 Reprezentační zástavba na březích Sprévy v postupně obnovovaném středu Berlína,
2009. Architektura je natolik zajímavá, že ji lze alespoň v tomto krátkém úseku přijmout jako
náhradu přirozenějších forem členitosti vodního toku. Nebo je škoda, že pojednání řečiště
Sprévy se více neprosadilo a členitostí a zajímavostí se alespoň částečně nepřiblížilo okolním
budovám? Nebo, vzhledem k tomu, že při tomto pohledu má pozorovatel za zády obnovený
Reichstag, není patřičný pocit, že morbidně betonové provedení úseku řečiště vhodně resonuje
s historií těchto míst? Probuzení takových úvah potvrzuje, že tento prostor je zajímavý a má
sílu inspirace, i když se koryto řeky nalézá ve stavu značně vzdáleném přírodě. Každopádně
novátorská je blízkost mezi vodní hladinou a okolními pochozími plochami, jakou umožňuje
buď spolehlivá regulace průtokového režimu, nebo specifické protipovodňové zajištění budov.

3.9 Vodní stavitelství se potkává se zahradní a sadovnickou tvorbou
Projektanti vodohospodářských staveb, včetně projektantů revitalizací, také nedostatečně
spolupracují s profesemi, zabývajícími se doprovodnou a navazující zelení. To je chyba při
projektech týkajících se jak volné krajiny, tak intravilánů. Ve volné krajině ale často různá
pochybení rychle zakryje silná a milosrdná příroda. Je celkem obvyklé, že po několika letech
samovolné nálety dřevin předstihnou skomírající výsadby. V intravilánech však jsou
podmínky pro samovolné renaturace, včetně přirozené obnovy zeleně, méně příznivé. Naopak
vhodné zapojení vodního toku do městských parků, sadů a zahrad patří k základním kriteriím
úspěšnosti. Svou roli hraje i faktor času. Obvykle se požaduje, aby zapojení vodního toku do
soustavy intravilánové zeleně bylo funkční již v době ukončení výstavby. Součástí projektu
intravilánové revitalizace by tedy měl být i kvalitní návrh řešení navazujících povrchů,
ozelenění a parkové infrastruktury. Na tomto návrhu by měli pracovat k tomu příslušní
specialisté.
Přitom méně šťastný je postup, kdy se nejprve navrhne vodohospodářské řešení a teprve
následně, jako subdodávka, je řešen projekt ozelenění, čemuž se v tomto případě říká hanlivě
ale výstižně „ostromečkování“. Tento postup jak v rovině celkové koncepce, tak i detailů
řešení neprávem posouvá krajinářsko – sadovnické řešení do druhotné pozice. Krajinář či
sadovník a vodohospodář by měli spolupracovat již od tvorby konceptu díla.
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Obr. 59 Zahradní potůček je součástí dříve průmyslového území na kraji města Marktredwitz,
rehabilitovaného v roce 2006 při příležitosti konaní bavorské zemské zahradní výstavy.

Obr. 60 Povodňové odlehčovací koryto říčky Würm v Gräfelfingu na západním okraji
Mnichova, pohled v roce dokončení, 2009. Citlivé zapojení do městského lesoparku
zprostředkovávají proměnlivé tvarování břehů s rozčleňujícími aplikacemi mrtvé dřevní
hmoty, plážka navazující na dětské hřiště (vlevo), výsadby dřevin a vedení návštěvnické pěší a
cyklistické cesty.
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3.10 Specifická řešení – specifická úroveň nákladů
Pro revitalizace vodních toků ve volné krajině se vyvíjejí cenová měřítka, nejčastěji
vztahovaná k jednotce plochy revitalizovaného koryta nebo říčního území. Tato měřítka
vznikají hlavně pro potřeby dotačních programů, při jejichž administraci je třeba posuzovat
přiměřenost nákladů projektů. Pro revitalizace v intravilánech je podstatně obtížnější vymezit
nějaké směrné úrovně nákladů. Řešení v sídlech budou vždy jedinečná a v řadě případů tedy
mohou být intravilánové revitalizace, vztahováno na plošnou jednotku koryta, podstatně
nákladnější než revitalizace ve volné krajině. Ovšem jejich náklady je třeba posuzovat se
zřetelem k rozsahu a nákladnosti investičních činností v sídelním prostředí, které způsobily
degradovaný stav vodních toků. Toto prostředí je zatíženo velkými investicemi a
intravilánové revitalizace lze vzhledem k nim vnímat jako vyvolaná opatření. Pak se obraz
jejich nákladnosti relativizuje.
To ale samozřejmě neznamená, že by se náklady intravilánových revitalizací měly vymykat
kontrole nějakými nákladovými měřítky. Vztah nákladů těchto projektů k obvyklým úrovním,
vyjadřovaným sazebníky cen stavebních prací, je nutné posuzovat po jednotlivých položkách.

Obr. 61 Revitalizace řeky Cheonggyecheon v Soulu v Jižní Koreji představuje náročné
inženýrské dílo. Pro hodnocení nákladovosti takového projektu nejsou použitelná měřítka,
odvozená pro revitalizace vodních toků ve volné krajině. Zdroj: Internet.
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Dramatický příběh řeky Cheonggyecheon v Soulu ve třech obrazech (všechny obrázky
získány z Internetu):

Obr. 62 Řeka Cheonggyecheon ve středu Soulu v době korejské války, v 50. letech 20. století.

Obr. 63 Prostor téže řeky, zastavěný silnicemi ze 60. let 20. století.

52

Obr. 64 Táž řeka v roce 2010, po provedení revitalizace.
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4. ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY, METODY A PRVKY ŘEŠENÍ
4.1 Zvětšení prostorového rozsahu vodního toku
Větší prostorový rozsah vodního toku poskytuje větší průtočnou nebo retenční kapacitu.
Zpomaluje povodňové proudění a snižuje úroveň hladin, což je obojí podstatné jak
z hlediska vzniku škod na okolní zástavbě, tak z hlediska postupu povodňových vln do
dalších částí povodí. Zároveň nabízí více možností pro rozvoj členitých struktur koryta,
břehů a nivy, tedy umožňuje obnovu příznivého ekologického stavu vodního toku.
Povodňový průtočný průřez vodního toku lze zvětšovat podle místních podmínek různými
způsoby:






sklápět zemní břehy koryta do mírnějších a proměnlivých sklonů
členitě tvarovat vybrání v březích a místní rozšíření koryta
snižovat úroveň berem
odebíráním materiálu berem rozšiřovat kynetu
odebírat dosud vyvýšený terén po stranách vodního toku a povodňové koryto tak
rozšiřovat o nové bermy, případně vytvářet novou, níže umístěnou polohu nivy
 odsazovat ochranné hráze nebo stěny, a tak rozšiřovat povodňový perimetr
 vytvářet paralelní koryta nebo průlehy, resp. paralelní kynety.
Tyto úpravy lze různě kombinovat a při jejich provádění je vhodné současně dbát posilování
tvarové členitosti říčního perimetru. U revitalizačně zaměřených opatření je obvyklé v co
největší míře vytvářet přírodě blízké povrchové struktury a ty vhodně kombinovat s plochami,
sloužící rekreaci a oddechu. V německém prostředí používají vodohospodáři v souvislosti
s vodními toky pojmu „povodňové rozvolnění“. Tento užitečný pojem postihuje hlavní
aspekt propojení protipovodňové ochrany se zlepšováním morfologického stavu vodních toků
– když zvětšovat kapacitu koryta, tak rozvolňováním do přírodě blízkých tvarů.
Zvětšování koryta by se mělo dít hlavně rozšiřováním do stran, rovněž do přírodě blízkých,
členitých tvarů. Naproti tomu prohlubování koryta, resp. kynety je rizikové a ve většině
případů nežádoucí. Hluboce zaříznutá koryta neposkytují příležitosti pro rozvoj ekologicky
ceněných říčních mělčin a členitých struktur břehů. Nadměrná hloubka koryta je také riziková
z hlediska jeho stability a dalšího vývoje – čím je koryto hlubší, tím soustředěněji a většími
rychlostmi jím probíhá proudění, a tím větší je hlavně za povodňových průtoků riziko dalšího
samovolného zahlubování. To pak může dospět i k celkové morfologické degradaci koryta,
k jeho destabilizaci a k nežádoucímu odvodňování přilehlého nivního území.
Tam, kde by vybřežení povodňových průtoků z koryta znamenalo ohrožení nějakých
chráněných zájmů, hlavně zástavby, je třeba dimenzovat koryto tak, aby pojalo požadovaný
velký průtok. To platí v situacích, kde povodňovou průtočnou kapacitu vodního toku vytváří
vlastní koryto, resp. kyneta. Naproti tomu existují četné situace, kde dostatečnou povodňovou
průtočnou kapacitu vytváří zaplavovaná niva, širší zaplavitelný pás území nebo v případě
složeného tvaru koryta vnější povodňové koryto a kapacita kyneta pro běžné průtoky není
z hlediska provádění povodní významná. Potom je třeba dbát na prvním místě příznivého
ekologického stavu kynety. Velikost a tvary kynety je v těchto případech bezpředmětné
navrhovat na nějaké velké, povodňové průtoky. Naopak pro správné fungování a příznivý
vzhled kynety za běžných a malých průtoků je žádoucí malá průtočná kapacita a její pokud
možno přírodě blízká členitost. Pro správné fungování takové kynety za běžných a za malých
průtoků je podstatné, aby „byla dostatečně vyplněna vodou“. Což vše hovoří pro mělké a
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ploché tvary kynety. Pokud má kyneta z nějakých důvodů dosahovat jakési větší
průtočné kapacity, bývá vhodnější této kapacity docilovat šířkou, než hloubkou. Naproti
tomu hluboce zaříznuté tvary kynety jsou v celém rozsahu průtoků nepříznivé až rizikové, jak
bude blíže popsáno v části 4.5.

Obr. 65 Ebermannstadt v Bavorsku. Úsek řeky Wiesent před rozvolněním, pohled v roce 2007.

Obr. 66 Rozvolňování povodňového koridoru řeky Wiesent v Ebermannstadtu v roce 2008.
Rozšiřování kynety, snižování úrovně terénu pravostranné bermy.

55

Obr. 67 Úsek řeky Wiesent v Ebermannstadtu po rozvolnění, 2008. V linii někdejšího pravého
břehu bylo ponecháno několik ostrůvků se vzrostlými stromy. Nově vytvořený pravý břeh je
členitý, od břehové čáry vystupuje do bermy ve velmi mírném sklonu, který umožňuje lidem
pohodlně přistupovat k vodě. Zcela vpravo stěna z hrubých kamenných kvádrů kladených na
sucho, která vybíhá od pobřežního pilíře mostu, z něhož byly snímky pořízeny.

Obr. 68 O průběhu povodně obcí rozhodují i detailní úpravy v dílčích úsecích vodního toku.
V tomto místě bylo, zřejmě v rámci oprav po povodních roku 2009, provedeno problematické
opatření, odporující snaze o rozvolňování koryt. Materiál ze dna koryta byl vyhrnut do břehu
a vytvořil val, který omezuje rozlévání povodní do pravé strany. Tato úprava omezuje využití
tohoto místa k lokálnímu zpomalujícímu rozlivu velkých. Majitel pozemku sice získal výhodu
méně častého zaplavování extenzivně využívané zahrady, průběh povodní obcí se však spíše
zhorší. Za opravdu velkých povodní ale může tato úprava efektem zpětného vzdutí nepříznivě
ovlivnit i dům majitele, který leží o něco výše vpravo (2010).

56

Obr. 69 Potenciál říčky Klenice v parku v Mladé Boleslavi zatím zůstává nevyužit (2010).
Kdyby nebylo samovolnému vývoji koryta do stran bráněno udržováním opevnění v podobě
dřevěného plůtku, možná by již dnes bylo koryto přirozeně rozvolněné. To by v nivě parku
samozřejmě ničemu nevadilo.

4.2 Protipovodňová ochrana: Kombinace technických a přírodě blízkých
opatření
Starší pojetí protipovodňové ochrany sídel disponuje jenom omezeným rejstříkem opatření,
která jsou technického charakteru. Patří sem technicky pojaté zvětšování koryt, výstavba
ochranných hrází nebo stěn a výstavba suchých poldrů nebo jiných nádrží s retenčním
objemem. Nověji byl tento rejstřík rozšířen o mobilní technická hrazení. Postupně se však
začíná pozornost obracet i k opatřením přírodě blízkým. V intravilánech to může být
zvětšování průtočné kapacity koryt jejich rozvolňováním do přírodě bližších tvarů. Ve volné
krajině naopak vytváření menších, revitalizačních koryt, která podporují tlumivé povodňové
rozlivy do nezastavěných niv.
Zatím nám ale někdy činí potíže uvědomovat si správný vztah technických a přírodě blízkých
opatření. Míváme sklon vnímat je jako alternativy, ne-li dokonce jako protiklady. Někteří
méně kvalifikovaní ekologisté, podobně jako v minulosti fetišizovali například kořenové
čistírny odpadních vod, mají sklon přeceňovat možnosti přírodě blízkých opatření v ochraně
před povodněmi. Naopak vodohospodáři se v rámci konzervativních učebních programů
svých škol dozvídali spíše jen o technických opatřeních. Někteří pak projevují sklon jednak o
přírodě blízkých opatřeních nic nevědět, jednak je zcela podceňovat. Když nic jiného
nezbývá, zaštiťují se výroky o tom, že efekty přírodě blízkých opatření nejsou počtářsky
prokazatelné a tak podobně. (Což ovšem přinejmenším zčásti není pravda a dotyčné spíš
usvědčuje z toho, že nedávali pozor, když se ve škole probíral například vznik povodňové
vlny v povodí, její postup otevřenými koryty a transformace rozlivem do nivy.)
Bohužel toto problematické vnímání technických a přírodě blízkých opatření podporovalo i
dosavadní resortistické nastavení dotačních titulů, zaměřených na protipovodňovou ochranu.
Až do poměrně nedávného otevření dílčího titulu Operačního programu Životní prostředí,
který podporuje přírodě blízké protipovodňové úpravy vodních toků v intravilánech (směr
podpory 1.3.2), se dotační programy resortu životního prostředí zaměřovaly pouze na
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revitalizační aspekty. Naproti tomu programy protipovodňové prevence resortu zemědělství
byly jednostranně zaměřeny na opatření technického charakteru. Jejich propozice
nezahrnovaly ani základní požadavky péče o příznivý ekologický stav vodních toků a úzce
zaměřený systém hodnocení technicko-ekonomické efektivnosti stavěl jakékoliv revitalizační
doplňky technické protipovodňové ochrany do pozice přítěže, zmenšující pravděpodobnost,
že dotyčný projekt získá dotační podporu.
Přitom je zjevné, že v zájmu dosahování všestranně příznivých efektů je nutné, aby se
technická a přírodě blízká protipovodňová opatření vhodně kombinovala a doplňovala.
Ve vodohospodářsky pokročilejších zemích to je samozřejmostí.

Obr. 70 Přírodě blízké rozvolnění koryta Rokytky v zátopové ploše protipovodňového poldru
Čihadla v Praze, 2008. Poldr představuje technické protipovodňové opatření, revitalizace
vodního toku v jeho zátopové ploše pak je příspěvkem k posílení ekologické a zároveň
rekreační hodnoty území.
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Obr. 71 Výstavba pasivní protipovodňové ochrany – stěny se štětovnicovým jádrem a
obkladem z velkých kamenů – kolem obce Ebing na Mohanu v Bavorsku. 2009.

Obr. 72 Současně byla provedena revitalizace do té doby částečně regulovaného koryta
Mohanu v blízkosti Ebingu. Tato revitalizace spočívala v nepravidelném rozvolnění koryta do
stran, do přírodě blízkých tvarů. Tím se zvětšila povodňová průtočná kapacita koryta a
významně se zlepšil jeho ekologický stav. Toto opatření napomohlo protipovodňové ochraně
Ebingu a zároveň představuje i jakousi ekologickou kompenzaci za technická opatření,
prováděná v samotné obci.
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Obr. 73 Podél obce Kößnach poblíž Straubingu v Bavorsku probíhá jeden z kanálů,
odvodňujících předpolí ohrázovaného a vodním dílem vzdutého Dunaje. V minulosti byl kanál
technicky řešen, stejně jako hráz, která obec chrání zejména pro případ zpětného
povodňového vzdutí od Dunaje. K roku 1987 byla kyneta kanálu revitalizačně rozvolněna.
Technické protipovodňové opatření – hráz – je doplněno úpravou, zlepšující ekologický stav.
Pohled v roce 2003.

Obr. 74 Schéma rozvolnění kynety v jednom z úseků odvodňovacího kanálu v blízkosti obce
Kößnach – nahoře výchozí stav před revitalizací. Převzato z publikace Flüße und Bäche –
erhalten – entwickeln – gestalten; vydal Nejvyšší stavební úřad Bavorského státního
ministerstva vnitra v roce 1989.
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4.3 Podpora vícefunkčnosti říčního území
Technické úpravy vodních toků ve starém pojetí většinou pamatovaly jenom na recipienční
funkce vodních toků (odvádění povrchové, srážkové nebo odpadní vody kamsi mimo zájmové
území), případně na jejich energetické nebo plavební využití. Ekologické, pobytové a
rekreační funkce vodních toků a jejich okolí byly těmito úpravami omezovány. Oproti tomu
moderní přístupy dbají, aby říční území v obci a v její blízkosti bylo co nejlépe využito
také jako prostředí pro přírodu, rekreaci a oddech obyvatel. Této představě se lze
přibližovat v následujících bodech:
 přírodě blízké tvarování kynety, resp. celého koryta a jejich břehů
 v nivě vhodná kombinace ploch přírodě blízkých a ploch a zařízení pro nerušivé
rekreační, oddechové a sportovní aktivity
 přírodě blízké plochy jsou vhodně zapojeny do soustavy sídelních parků, sadů a
zahrad
 dostatečná prostupnost celého území pro pěší a pro cyklisty, přednost mají plochy
veřejně přístupné a prostupné před plochami s exkluzivním režimem
 dobrá přístupnost vodního toku a vodních ploch v nivě v těch místech, která mají být
přístupná (naopak mohou být součástí říčního území plochy záměrně nepřístupné,
s klidovým režimem, chránícím jejich přírodní hodnoty)
 říční území je vzhledné, členité a zajímavé; jeho přitažlivost mohou posilovat různé
artefakty, atrakce a instalace.

Obr. 75 Schwarzenbach u Hofu, Bavorsko, 2005: Říční koridor ve městě, vymezený
ochrannými stěnami a valy, neplní jenom průtokovou funkci. Tvarová a hydraulická členitost
dává vodnímu toku ekologickou hodnotu. Ostrov mezi dvěma říčními rameny slouží rekreaci.
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Obr. 76 Protipovodňový poldr v Jičíně s revitalizovaným korytem dříve zatrubněného potoka
je součástí rekreačního parku; 2010.

Obr. 77 Revitalizační úprava koryta a nivy řeky Abens v Bad Gögging v Bavorsku, 2008.
Povodňově průtočné pásy území mezi korytem a zástavbou obce mají parkový charakter a
plynule navazují na místní lázeňský park. Kyneta je přírodě blízká, s členitými břehy. Je velmi
plochá, v podstatě bez přídavného opevnění břehů.
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Obr. 78 Revitalizovaná říční niva na dolním okraji města Kronachu v Bavorsku, 2006.
Odběrem z řeky je napájena soustava vodních biotopů, které lze pozorovat z návštěvnických
chodníků. V pozadí, před supermarketem, je zřízeno hřiště pro větší mládež s prkénkodromem.

4.4 Základní požadavky na vodní tok – provádění velkých vod a příznivý
ekologický stav – řeší v řadě situací složený průřez koryta
Mezi požadavky na velkou povodňovou průtočnost a na dobrý morfologický stav koryta může
být někdy pociťována jistá protikladnost. Základem dobrého morfologického stavu je tvarová
členitost, která z hydraulického hlediska působí jako drsnost – a tedy může v některých
případech nežádoucím způsobem ovlivňovat průtočnost. Jednou z možností, jak spojit
průtočnost s členitostí, je koryto složeného průřezu. V hlavním povodňově kapacitním
korytě je vložena přírodě blízká kyneta. Povodňové koryto je navrženo na velké,
povodňové průtoky, se zřetelem k požadavkům ochrany okolní zástavby. Vložená kyneta pak
je základnou ekologických funkcí a hodnot koryta. Kyneta je navržena tak, aby byla plně
ekologicky a vodohospodářsky funkční, tedy nejen tvarově a hydraulicky členitá, ale
také dostatečně zaplněná vodou, a to i za běžných a malých průtoků.
Hloubky vody a rychlosti proudění v kynetě by měly být dostatečně členité, aby poměry byly
co nejbližší přírodním. Aby byla kyneta i za malých průtoků dostatečně vyplněna vodou, musí
být malá a mělká. Analogií s přírodními vodními toky lze dospět k doporučení, platnému pro
většinu situací. Průtočná kapacita kynety vložené do velkého povodňového koryta by
neměla přesahovat úroveň Q30d. Případné častější rozlitiny do plochy povodňového koryta
obvykle nejsou na závadu a vodní proud si dokáže tvary a velikost kynety dotvořit. Pokud by
již z nějakého důvodu měla být kyneta kapacitnější, pak této kapacity by mělo být
dosahováno spíše šířkou než hloubkou.
Za vážnou chybu naopak musí být pokládáno vytvoření příliš velké a hluboké kynety, v níž
by byla voda za menších průtoků výrazně zakleslá a za větších průtoků by velké rychlosti
soustředěného proudění mohly vyvolávat nežádoucí další zahlubování.
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Obr. 79 Pokud zastavěným územím prochází vodní tok jednoduchým korytem, mělo by toto
koryto mít potřebnou povodňovou průtočnou kapacitu a současně by mělo být v nejlepším
ekologickém stavu, jaký podmínky místa umožňují. V případě složeného tvaru koryta zajišťuje
potřebnou průtočnost hlavní, povodňové koryto, zatímco kynetu lze provést tak, aby co nejlépe
odpovídala představě příznivého ekologického stavu. Měla by být přiměřeně členitá a za
běžných i malých průtoků „dostatečně vyplněná vodou“. Neprověřuje se, zda kyneta provede
nějaký povodňový průtok – od toho je hlavní koryto. Přitom je samozřejmě žádoucí, aby i
hlavní koryto bylo v rámci možností ve stavu přírodě blízkém, sloužilo oddechu, sportu a
rekreaci apod.

Obr. 80 Říčka Aiterach v Aiterhofenu, Bavorsko, 2005. Velké vnější koryto zajišťuje uprostřed
obce dostatečnou povodňovou průtočnou kapacitu. Ve dně tohoto koryta probíhá kyneta pro
běžné průtoky, která je po revitalizaci přírodě blízkého rázu.
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Obr. 81 O složeném průřezu lze hovořit také u tohoto drobného přítoku Rakovnického potoka
v Rakovníce. Jak hlavní koryto, tak kyneta pro běžné průtoky jsou relativně přírodě blízké a
doplňují systém městské parkové zeleně. 2009

4.5 Kyneta, protékaná běžnými průtoky, je základnou ekologických funkcí
vodního toku
V prostorově dostatečně rozsáhlé, tvarově a hydraulicky členité kynetě se vyskytne nejvíce
rozmanitých příležitostí pro rozmanité formy života. Přírodě blízká kyneta, vyplněná
pasážemi různě hluboké a různě rychle proudící vody, štěrkovými lavicemi a příbřežními
litorály, navazující na členité břehy, představuje mnohem zajímavější a z ekologického
hlediska cennější prostředí než třeba suchá, geometricky pravidelně tvarovaná berma. Nakolik
to tedy jde, je vhodné navrhovat tvary říčního perimetru tak, aby v něm bylo víc přírodě
blízké, mokré kynety a méně suchých, jalových berem. Mokrý prostor v nivě lze zvětšovat
rozplétáním kynety do více ramen, vkládáním tůní a mokřadů. V některých případech se
vyplatí rozšířit mokrou kynetu, resp. mokré dno koryta i za cenu strmějšího (a tím i
nejspíše nákladnějšího) tvarování břehů hlavního koryta.
Kyneta široká a mělká má oproti kynetě užší a hlouběji zaříznuté – a to platí u jednoduchých i
u složených tvarů koryt – několik zásadních předností:
 V ploché kynetě se ve větší míře rozvíjejí ekologicky žádoucí členité struktury
říčního mělkovodí.
 Za větších průtoků se proudění v ploché kynetě nesoustřeďuje do tak velkých rychlostí
jako v kynetě zaříznuté. Plochá kyneta je stabilnější, méně ohrožená vymíláním do
hloubky.
 S přísuškovým poklesem průtoků nedochází v ploché kynetě k tak hlubokému
zaklesnutí hladiny, stále zůstává větší zamokřená plocha. V extrémním případě,
když se suchem poruší souvislost proudění v korytě, zůstává plochá kyneta
ekologicky funkční alespoň jako širší zamokřený pás, umožňující řadě organismů
přežít kritické období. Tuto funkci samozřejmě posiluje rozčlenění dna ploché kynety
nesouvislými tůňovými prohlubněmi.
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Obr. 82 Srovnání ploché a hluboce zaříznuté kynety – proč volit plochou kynetu:
A: Běžný průtok
V ploché kynetě široká vodní hladina, rozvoj příbřežních mělčin, členitá struktura plochého a
širokého dna. V okolí se udržuje vysoká hladina nivní vody. V zaříznuté kynetě užší hladina i
dno, není prostor pro rozvoj mělčin. Kyneta odvodňuje okolní plochy.
B: Větší průtok (na obrázku naznačeno kapacitní plnění koryta, šipky znázorňují příčné
složky proudění)
V ploché kynetě se podélné ani příčné složky proudění nesoustřeďují do tak velkých rychlostí
jako v kynetě hluboce zaříznuté, u které pak může docházet k výraznějšímu vymílání, včetně
velmi rizikového vymílání do hloubky.
C: Malý průtok
Plochá kyneta se nadále chová jako poměrně široký zavodněný pás, dlouho se v ní udržuje
tvarově a hydraulicky členitý zavodněný průřez a jeho ekologické funkce. V zaříznuté kynetě
se úbytek průtoku výrazněji projevuje na ztrátě hloubky vodního sloupce, zesiluje
odvodňování okolních ploch.
D: Sucho, spojitost průtoku přerušena
Plochá kyneta se může ještě dále chovat jako zamokřený pás, v tůňových prohlubních ve dně
se ještě nějakou dobu udržuje voda. Toto prostředí umožňuje přežití řadě vodních organismů.
Hluboce zaříznutá kyneta, v jejímž dně nebyl prostor pro rozvoj tůní, vysychá.
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Obr. 83 Vöcklabruck, Rakousko, 2006. Řeka Vöckla ve městě byla revitalizována při
příležitosti konání zahradní výstavy. Plochá kyneta si zachovává ekologické funkce i za dosti
malých průtoků.

Obr. 84 Isara v Mnichově, úsek, který v roce 2008 ještě nebyl revitalizován. Kyneta a berma
jsou geometricky tvarované. Ekologickou hodnotu kynety významně omezuje nedostatek
tvarové a hydraulické členitosti.
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Obr. 85 Revitalizace úseku řeky Isary v Mnichově, 2008. Terén bermy je odtěžován, aby
kyneta mohla být rozšířena. Přechod mezi kynetou a bermou je rozvolňován do členitých
tvarů.

Obr. 86 Týž úsek Isary v Mnichově po dokončení revitalizace v roce 2009. Řešení, které
rozšířilo a rozčlenilo kynetu, pozvedlo ekologickou hodnotu říčního prostoru a učinilo jej
zajímavějším pro rekreaci.
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Obr. 87 Předlážďování technicky upravené Chumavy v Hostomicích na Berounsku. Kupodivu
ještě v roce 2010 probíhá stavba, která jde proti duchu zlepšování ekologického stavu vodních
toků v intravilánech. Vydláždění úzké a hluboké, geometricky pravidelné kynety a vytvoření
postranních jalových berem je zdůvodňováno potřebou koncentrovat malé průtoky, a tím
omezit ukládání splavenin. Ovšem tento efekt je relativní vzhledem k častému výskytu
prudkých povodňových průtoků, schopných koryto pročišťovat, a nevyvažuje proměnu potoka
ve strouhu. Protipovodňová ochrana zástavby se tímto řešením příliš nezlepší.

Obr. 88 V Hostomicích by už bylo vhodnější (a levnější) jenom opravit starou technickou
úpravu koryta, která mu alespoň ponechávala široké, vodou smáčené dno, než dláždit úzkou,
geometricky pravidelnou kynetu. Peníze z veřejných prostředků by se neměly vydávat na
posilování ekologické degradace koryt vodních toků, zvláště když to ani nepřináší výraznější
vodohospodářské efekty.
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4.6 Tvarová a hydraulická členitost kynety
V podmínkách intravilánů většinou nelze tvarovat vodní tok jako důsledně přírodně
autentický (odpovídající tvarům, jaké by v daném místě měl vodní tok neovlivněný činností
člověka). Brání tomu prostorová omezení. Nicméně přírodně autentické tvary by měly být
vnímány jako předloha, k níž by mělo být v daných podmínkách směřováno a která by měla
být přinejmenším zdrojem inspirace. Lze doporučit tyto přístupy, z nichž již bylo mnohé
naznačeno:
 Když už prostorové podmínky neumožňují řešit členitěji hlavní povodňové koryto
vodního toku, měla by být členitá a pokud možno přírodě blízká alespoň kyneta.
 Členité průběhy břehových čar, proměnlivé sklony břehů, včetně pasáží strmých až
převislých břehů. Větvení kynety.
 Spád vodního toku, který je k dispozici, není účelné spotřebovat soustředěně ve
stupních a jezech. Měl by být využit v členitém průběhu dna koryta.
 Detailní tvarování kynety může být inspirováno tvary přirozených meandrujících
koryt, která představují sled tůní a brodů. Tato inspirace se může uplatnit i případech,
kdy provedení kynety nemůže být třeba z prostorových důvodů blízké přírodě. I kdyby
muselo být koryto v nějaké exponované části zástavby vytvořeno jako tuhá konstrukce
z betonu nebo zdiva, lze v jeho dně vymodelovat sled hlubších pasáží s pomaleji
proudící vodou a proudných mělčích úseků. Tam, kde může být kyneta přírodě blízká,
je vhodné dbát předlohy přirozeného meandrujícího koryta i v detailní tvarování trasy.
Kyneta pak tvoří sled opačně zakřivených oblouků, přičemž nejobvyklejší místo tůní
je v obloucích při nárazovém břehu, kdežto brody se nejčastěji vyskytují
v přechodových místech mezi oblouky.

Obr. 89 Plavební úprava Vltavy v Českých Budějovicích, 2009, vytváří geometricky
pravidelné tvary kynety a bermy. Toto řešení není přínosem z hlediska členitosti a
morfologického stavu říčního perimetru.
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Obr. 90 Revitalizace úseku říčky Aschaff v Aschaffenburgu – Hössbachu byla provedena
v roce 2002 zároveň s výstavbou dálnice v obci jako doprovodné a kompenzační opatření.
V pohledu zprava vymezuje povodňový koridor říčky těleso dálnice, opatřené protihlukovou
konstrukcí. Tvarová členitost kynety vytváří podmínky pro členitost hydraulickou – v kynetě se
vyskytují místa s různými hloubkami vody a rychlostmi proudění. Členitost kynety je základem
příznivého ekologického stavu vodního toku v tomto úseku. Pohled v roce 2008.

Obr. 91 Postarší úprava potoka na horním
okraji Krupky, 2010, pro níž byly předlohou
horské splaveninové přehrážky, je technická a
byla stavebně náročná. Nicméně kombinace
přepadů vody a zádržných tůní (byť převážně
zanesených splaveninami), spolu s dosažením
zajímavého vzhledu a zvukových efektů padající
vody, představuje dobrou inspiraci pro řešení
koryta v obtížných podmínkách, kdy velmi
sklonitá údolnice s výrazně proměnlivými
průtoky je vymezena z jedné strany strmým
svahem, z druhé silnicí.
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4.7 V kynetě udržovat větší množství vody
Technické úpravy přinášely prostorovou redukci a tvarová zjednodušení koryt, s četnými
pasážemi hladkého dna, pokrývaného jen nízkým sloupcem vody, hloubkově a rychlostně
nedostatečně členěným. Tím se většinou zmenšovala množství vody, která koryta za běžných
a malých průtoků zadržují. Z hlediska celkové vodní bilance krajiny jsou tyto rozdíly
bezvýznamné, z hlediska ekologického stavu vodního toku však hrají podstatnou roli. Méně
zadržované vody (třeba na běžný metr koryta) znamená méně prostoru pro rozvoj oživení.

Obr. 92 Technicky upravené koryto
Botiče v pražských Nuslích (2009)
postrádá členitost a jeho ploché,
dlážděné dno je za běžných průtoků
pokryto jen nehlubokou vrstvou vody.
Toto koryto – oproti korytu stejně
vodného potoka, jehož dno by členily
prohlubně – zadržuje na jednotku délky
jenom i malé množství vody. Málo vody
a
navíc
v tenké,
hydraulicky
nedostatečně členité vrstvě, se skromnou
nabídkou stanovišť  špatné podmínky
pro oživení vodního toku.
Zvětšení množství vody, zadržovaného v délkové jednotce koryta, může být jedním
z aspektů revitalizace. Ovšem neuplatní se jednoduché řešení v podobě zavzdutí koryta
stupněm nebo jezem, protože to by bylo v rozporu s požadavkem dostatečné hydraulické
členitosti koryta a jeho migrační prostupnosti. V souladu s principy revitalizace lze množství
vody zadržované za běžných a malých průtoků v korytě zvětšit následujícími opatřeními:
 Přehloubeninami – dnovými tůněmi. Není žádoucí koryto celkově prohloubit, mělo
by se jednat o soustavu nesouvislých přehloubenin. Mezi nimi mohou úroveň dna
koryta stabilizovat brodové úseky třeba v podobě kamenitých pásů ve dně. Pokud je
kyneta vlnitá, umísťují se v souladu se základní šablonou tvarování vlnitých a
meandrujících koryt tůně ponejvíce do oblouků, kdežto stabilizační kamenité pasáže
– brody – jsou umísťovány hlavně v přechodech mezi oblouky.
 Zavzdutím, ovšem bez vytváření migračních překážek a delších monotónních
úseků, zbavených tvarové a hydraulické členitosti. Dlouhé, převážně
hydrostatické zavzdutí koryta jednou příčnou překážkou ve dně tedy většinou
nepředstavuje vhodné řešení. Vhodnější je aplikace sledu nižších a migračně
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prostupných kamenitých pásů, ramp nebo skluzů. Nabízejí se různé prvky, které
koryto rozčleňují i půdorysně a působí převážně hydrodynamické vzdutí. Například
soustavy příčných žeber, konstruovaných ze záhozů, rovnanin, případně gabionových
pásů. Mohou se též uplatnit konstrukce z mrtvé dřevní hmoty, včetně různých
aplikací neodvětvených kmenů. Tyto konstrukce mohou různě kombinovat přepad
vody vrchem, obtékání výhonových prvků a procezování balvanitými prvky. Celek
musí být prostupný pro vodní živočichy a v příznivém případě by měl působit jako
vyvážená kombinace hydrostatického a hydrodynamického vzdutí. Dílčí
hydrodynamická vzdutí mohou působit též skupiny větších kamenů, roztroušené
v kynetě.
 Kombinací přehloubenin a prvků, způsobujících dílčí vzdutí.

Obr. 93 Dnová rampa v korytě řeky Wertach v Augsburgu, která nahradila starý jez
Goggeles, 2008. Žebra rovnaná z kamenů tvoří výhony, které za menších průtoků určují
vlásenkovitý průtok vody. Hydrodynamické vzdutí zvětšuje aktuálně přítomné množství vody
v korytě a zlepšuje podmínky migrační prostupnosti.
Prostorové poměry některých intravilánových úseků vodních toků jsou velmi omezené a
neumožňují přírodě blízké materiálové provedení a tvary koryta. Pak může být kyneta
v zájmu odstupňovaného vzdutí popřepažována třeba deskovými konstrukčními prvky
z betonu nebo různými dlážděnými strukturami, takže je vlastně řešena jako velký rybí
přechod technického typu. V takovém případě je třeba sladit hydraulicky a ekologicky vhodné
řešení s přijatelným a zajímavým vzhledem. Provedení takového úseku vodního toku se může
blížit sochařskému dílu.
Vždy je nutné počítat s tím, že v místech s hlubší vodou a pomalejším prouděním se budou
ukládat usazeniny. Projekt revitalizace musí rozvažovat, které z těchto úseků budou následně
ponechány zanášení a ze kterých budou zachycené materiály příležitostně odstraňovány. Pro
těžení usazenin pak je potřeba zajistit příslušné přístupy.
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Obr. 94 Tento úsek potoka ve středu městečka Bad Staffelstein je částečně zavzdutý. Vyplnění
potočního profilu vodou zvětšuje v tomto případě jeho hodnotu jako stanoviště vodních
živočichů, hlavně ryb. Vzdouvací prvky by ovšem neměly tvořit migrační překážky. A
v zavzdutém úseku nutno počítat s vydatnějším usazováním splavenin. 2005

4.8 Konstrukce kynety tuhá, nebo tvárná?
Při revitalizacích vodních toků ve volné krajině lze celkem jednoznačně říci, že kyneta by
měla být po vzoru přírodních koryt dynamická, přirozeně proměnlivá. Konstrukce použité
k vytvoření kynety by neměly být výrazněji tužší než zeminové či horninové prostředí,
v němž by v daném místě bylo vyvinuto přírodní koryto. Kynety provedené jako tuhé krusty
nebo tuhé konstrukce stupňů či přehrážek představují v tvárném prostředí zemin vždy
cizorodý prvek. A to nejen z hlediska morfologického, ale také technického. Vždy existuje
riziko špatného přizpůsobování tuhé, netvárné konstrukce změnám okolního prostředí, které
tak tuhé není. Četné destrukce podemletých krustových opevnění koryt, stupňů a podobných
objektů jsou toho dokladem. I to je důvod, proč při revitalizacích odmítat jezy a stupně a
nahrazovat je například kamennými dnovými rampami nebo skluzy.
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Obr. 95 Litavka v Rejkovicích na Příbramsku byla po povodni roku 2002 v březích v dost
nadbytečném rozsahu opatřena tuhou dlažbou do betonu. Pohled v roce 2007 naznačuje, že
tuhá konstrukce, zvláště pokud není kvalitně založena, představuje v tvárném zeminovém
prostředí rizikový prvek. Zbytečné dláždění samozřejmě také poškodilo ekologický stav
vodního toku.
V oboru přírodě blízkých úprav toků v intravilánech ovšem není situace tak jednoznačná jako
při revitalizacích ve volné krajině. Zvláště tam, kde je vodní tok výrazně prostorově stísněn a
jsou kladeny vysoké nároky na jeho stabilitu, lze se těžko obejít bez tuhých konstrukčních
prvků. V krajních případech je nutné celou kynetu pojednat jako tuhou konstrukci, krustu.
Technická rizika jsou ovšem zřejmá – taková konstrukce je ohrožována podtékáním a
vztlakem vody, hydrodynamickým namáháním a mrazovými tlaky. Z dílčího narušení, třeba
vypadnutí jednoho prvku opevnění koryta, se může vyvinout rozpad celé konstrukce.
Projektant stavby by měl především dobře vědět, co navrhuje – zda konstrukci tuhou, nebo
tvárnou, případně jejich kombinaci. Tvárné konstrukce, jako jsou pohozy, záhozy a rovnaniny
z kamene, do jisté míry též konstrukce gabionové, se mohou přizpůsobovat různým tvarovým
změnám okolního prostředí, a při tom si zachovávat funkčnost. Pokud je z nějakých důvodů
nutné volit konstrukci tuhou, musí být navržena tak, aby si požadované vlastnosti zachovávala
i za příslušných zátěžových stavů. Další věcí pak je kvalita stavebního provedení. Konstrukce,
která byla navržena jako tuhá, například břehová dlažba na obrázku 95, ale je nekvalitně
provedena, může dopadnout podstatně hůře, něž kdyby v daném místě byl použit třeba
kamenný zához.
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Obr. 96 Heiligenstadt v Bavorsku. Koryto
říčky v historickém středu města je
vymezeno nábřežní stěnou a zdivem
domů. Nicméně dno zůstává přírodě
blízké, kamenité. Díky tomu je členité.
Případné změny ve struktuře dna,
způsobené většími průtoky, nemusejí
ohrožovat jeho funkci a stabilitu.
Členitost a zároveň stabilita koryta byla
v tomto případě posílena přirovnávkou
velkých kamenů k patám stěny a zdí (na
snímku cca z roku 2005 pokryto
vegetací).

Obr. 97 Desná v Tanvaldu měla dříve vydlážděné
i dno. Prodělala však zajímavou renaturaci –
dláždění dna se rozpadlo a bylo spontánně
nahrazeno přírodě blízkou kamenitou strukturou.
Na březích se zatím neprojevuje ztráta stability.
Ne všude se ale vyskytuje odolné kamenité podloží
a takový vývoj se obejde bez ohrožení stability
břehových zdí. Obrázek zachycuje i jiný problém
našich vodních toků – invazi rostliny křídlatky
japonské.
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Obr. 98 Kamenice v České Kamenici po povodni roku 2010. Zmizelo staré opevnění dna
z dřevěných roštů, vyskládaných čedičovými sloupky. Dno koryta se zahloubilo, postranní zdi
ztrácejí stabilitu. Nejspíše bude nutná celková rekonstrukce. Pokud se podaří zdi založit, resp.
rekonstruovat jako samonosné, bude možné řešit dno koryta jako přírodě blízké.

Obr. 99 Konstrukce koryta Dalejského potoka v Praze nad ústím do Vltavy je zcela tuhá.
Pozední sprejeři dokázali zajistit pouze jakousi vizuální revitalizaci, která bohužel
neuspokojivý ekologický stav tohoto kanálu není schopna ovlivnit.
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Obr. 100 Podobná situace, avšak odlišné
řešení kynety. Ústí jednoho přítoku
revitalizovaného
úseku
Vídeňky
(Wienfluss) ve Vídni, 2006. Kyneta je
provedena z kamenů, zapuštěných do
betonu. Je tedy z konstrukčního hlediska
tuhá, nicméně tvarově je alespoň částečně
přírodě blízká a migračně prostupná.

Obr. 101 Revitalizace říčky Wern pod Werneckem, Bavorsko, 2008. Kyneta nemusela být
řešena jako tuhá konstrukce. Pilíře mostu jsou založeny tak, že případný vývoj kynety na ně
nemá vliv. (Tato revitalizace byla provedena jako ekologická kompenzace za výstavbu
silničního obchvatu Wernecku. Podobný systém kompenzací za ekologicky problematické
stavby a činnosti, který by přinášel efekty i pro vodní hospodářství, zatím v České republice
chybí.)
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4.9 Funkce berem
Berma je plochá postranní část koryta vodního toku. (Pokud by se plocha výškově
odpovídající bermě vyskytla uprostřed koryta, hovořilo by se o ostrovu nebo o lavici.) Suchá
berma je vyvýšená nad úroveň běžných hladin vody v kynetě a je zatápěna jenom za větších
průtoků, přesahujících kapacitu kynety. Berma zatopená je vyvýšena nad úroveň dna kynety,
avšak zatopena běžnými průtoky. Berma zatopená běžnými průtoky zpravidla představuje
ekologicky příznivý prvek v korytě, neboť vytváří podmínky pro vznik žádoucího potočního
či říčního litorálu (mělkovodí, vhodného pro růst kořenících vodních či mokřadních rostlin).
Bermy vyvýšené nad úroveň běžných hladin vody mohu být svým tvarováním, mírou
vyvýšení a způsobem napojení na vodní hladinu v kynetě předurčeny k různým funkcím.
Pracovně a s tím, že přechody mezi jednotlivými typy nemusejí být ostré, lze rozlišovat:
• Bermy přírodní – jsou pokryty přírodě blízkými porostními formacemi, mohou být
výškově a tvarově členité, některé jejich části mohou být zamokřeny nebo zatopeny,
Mohou jimi procházet paralelní říční ramena, čímž se pak vlastně z části bermy stává
ostrov.
• Bermy rekreační – jejich povrchy jsou vhodné pro rekreační pobyt a pohyb lidí, pro
sportovní aktivity.
• Bermy jalové – vzhledem k tvarům a struktuře povrchu, vlhkostním poměrům,
technicky řešenému dotyku s vodní hladinou, nepřitažlivému vzhledu, nepřístupnosti
apod. nehostí hodnotnější přírodní formace ani nejsou atraktivní pro oddych a rekreaci
lidí. Představují pouze tvarovou a konstrukční výplň koryta, často zbytečně omezují
jeho povodňovou průtočnou kapacitu.

Obr. 102 Nová kyneta potoka Leitenbach, která má vést velké vody mimo zástavbu obce
Memmelsdorfu v Bavorsku, je provedena jako přírodě blízká (2008). Rovněž bermy jsou
přenechány přírodě. Díky značnému zamokření a častému zaplavování většími vodami se
v nich mohou rozvíjet vlhkomilné a mokřadní porostní formace. Bermy přírodní.
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Obr. 103 Revitalizovanou kynetu říčky Sulz v bavorském Beilngries doprovází berma, v níž je
založen veřejný park. Příklad rekreační bermy.

Obr. 104 Jalová berma působí převážně jako pasívní výplňový prvek v říčním prostoru.
Vyznačuje se málo členitými tvary, přírodovědecky málo hodnotným povrchem, nejasnou
využitelností a nezajímavým vzhledem. Pro oddech a rekreaci obyvatel nabízí málo. Vltava v
Českých Budějovicích po dokončení plavební úpravy v roce 2009.
Jalové bermy jsou typickým produktem starých vodohospodářských přístupů, které se
vyhýbaly nejasnému rozmezí vody a souše. Proměňování cenného říčního a nivního
prostoru v tyto málo užitečné plochy bylo projevem bezradnosti jednostranně technických
konceptů úprav koryt vodních toků. Odmítání členitějšího tvarování přechodů mezi vodou a
souší s průpovídkami o potřebě jednoznačnosti průtokových poměrů zakrývalo nedostatek
představivosti a tvořivých přístupů.
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Obr. 105 Radbuza v Plzni, 2010. Jalová berma v korytě, vymezeném zdmi, snad příležitostně
slouží jako manipulační plošina pro správce toku. Po stránce ekologického stavu, vzhledu a
rekreační využitelnosti řeky však prakticky nic neposkytuje. Hleďme na ni jako na rezervu pro
budoucí revitalizační opatření, přinejmenším rozčlenění břehové čáry nepravidelnými
strukturami z kamenů.

Obr. 106 Z posléze realizovaného projektu revitalizace řeky Cheonggyecheon v Soulu v Jižní
Koreji. Poněkud pohádkové řešení rekreační bermy s povodňově zaplavitelnou návštěvnickou
stezkou, amfiteátrovým přístupem k vodě, malými vodními bazény a vodopádem, stékajícím z
postranní zdi. I pro naše skromnější poměry mohou být některé prvky inspirací – vedle
návštěvnické stezky též členité provedení břehové čáry a příčná rampa v kynetě, obojí
rovnané z velkých balvanů.
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Každopádně jalové bermy – zejména pokud jejich pozemky jsou v držení správců
vodních toků – dnes představují významnou příležitost pro revitalizační opatření, která
mohou využívat a kombinovat hlavně následující přístupy:
 rozšiřování a rozvolňování kynety na úkor bermy
 snižování úrovně bermy za účelem jejího zamokření a zvětšení povodňového
průtočného průřezu koryta
 vytváření přírodě blízkých přechodů mezi kynetou a bermami (mírné, proměnlivé
sklony, členitý průběh břehových čar,…)
 hloubení tůní, mokřadů, postranních říčních ramen
 zakládání povodňově průtočných veřejných parků
 vytváření povrchů a zařízení, vhodných pro extenzivní formy rekreace a sportování
 výstavba příležitostně zatápěných stezek pro pěší a pro cyklisty.

4.10 Vymezení říčního perimetru protipovodňovými hrázemi nebo stěnami
V intravilánech je pro dosažení potřebné průtočné kapacity často nutné povodňový perimetr
vymezit hrázemi nebo stěnami. Jedná se primárně o technické protipovodňové prvky,
nicméně i pro ně by měla v rámci možností platit pravidla víceúčelovosti, co nejlepšího
vzhledu a zapojení do prostředí.
Po korunách hrází mohou vést pěší a cyklistické stezky. Pak je třeba pamatovat dobré
přístupnosti jak předpolí, tak říčních berem. Stezky mohou provázet zastávky s posezeními,
altány, fontánkami s pitnou vodou nebo s různými cvičebními zařízeními. V návodních
svazích hrází mohou být založeny třeba stupňovité konstrukce z velkých kamenů, kmenů
nebo gabionů, vytvářející příležitosti pro posedávání návštěvníků, nejspíše v místech
atraktivních výhledů na vodní tok.
Diskutovanou otázkou jsou dřeviny na ochranných hrázích. U nás zatím hledí jak normy,
tak většina vodohospodářů na ozeleňování hrází dřevinami nepříznivě, hlavně s poukazy na
rizika poškození při vývratech nebo vzniku prostupných kanálů po vyhnilých kořenech. Na
druhou stranu případné ozelenění hráze je zásadním přínosem pro zlepšení jejího jinak
nepříliš utěšeného vzhledu. V Bavorsku se vyskytují hráze ozeleňované, může jít o křoviny a
stromy nižšího vzrůstu.
Postranní stěny by měly být navrhovány s citem pro sídelní prostředí, aby říční perimetr
nepůsobil dojmem kasárenského dvora. Mohou být prováděny zajímavě a členitě, jejich řešení
představuje zajímavou úlohu pro architekta. V konstrukci jejich líců mohou být použity různé
struktury, včetně plošin, kapes a jiných prvků, umožňujících život vegetace. Stěny jsou
zakládány v souběhu s podélnými komunikačními prvky a v přiměřeném rozsahu musejí
umožňovat prostupnost mezi předpolím a řečištěm. Prostupnost souvisí i s požadavkem
evakuovatelnosti říčního perimetru, která musí být zajištěna všude, kde hrozí rychlý nástup
povodňových vln. Stěny bývají vhodně kombinovány s prvky mobilního protipovodňového
hrazení. Navrhovatelé protipovodňových stěn se někdy nechávají inspirovat tvary
historických opevnění.
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Obr. 107 Vídeňka (Wienfluss) ve Vídni, 2005. V tomto úseku nebyl prostor pro rozvolnění
koryta. V sevření starých, vysokých protipovodňových hrází, porůstaných řídkou dřevinnou
vegetací, bylo možné pouze revitalizovat kynetu. Po koruně hráze v pohledu vpravo je vedena
stezka pro pěší a pro cyklisty.

Obr. 108 Revitalizační úprava novějšího úseku protipovodňové hráze Vídeňky. Po lavičce
hráze je vedena stezka pro pěší a pro cyklisty. Svah v této pasáži tvoří členitý povrch
rovnaniny z velkých kamenů, zarůstající dřevinami. Členité prostředí, přitažlivé pro četné
živočichy. Mnozí drobní živočiši ale zaplatí životem to, že vyhledávají vyhřátý asfaltový
povrch cyklostezky.
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Obr. 109 Revitalizovaný povodňový koridor
potoka v Bad Staffelstein je vymezen zdí,
chránící zástavbu před zatápěním.

4.11 Řešení koryt ve zvláště stísněných místech
V řadě úseků zejména v historických středech sídel nelze vodní tok mezi domy nijak rozšířit a
nelehkou úlohu zlepšení ekologického stavu nezbývá než řešit v rámci existujícího příčného
průřezu, vymezeného velmi strmými nebo svislými bočními stěnami a zdmi domů. Potom
jediným prostorem, v němž lze hledat příležitosti ke zlepšení, je dno koryta. Je třeba mu
dát základní tvarovou a hydraulickou členitost a zajistit migrační prostupnost pro vodní
živočichy.
Pokud jsou postranní stěny koryta ze statického hlediska založeny jako samostatně nosné,
nemusí mezi nimi ležet tuhá konstrukce dna. Potom lze dno řešit jako relativně přírodě blízké,
samostatně odolné vůči vymílání charakterem materiálu a celkově plochým tvarem. Pokud
v takovém případě bylo dno dříve pokryto hladkou dlažbou a výškově odstupňováno
migračně problematickými stupni, lze tyto prvky odstranit a nahradit kamenitou konstrukcí
například se sledem prohlubní a stabilizačních pásů, rovnaných z kamene. Stabilizační pásy
mohou být příčné nebo šikmé, mohou vytvářet sledy nebo mřížovité struktury. Vhodným
prvkem, chránícím stabilitu postranních stěn a současně zvětšujícícm tvarovou členitost
koryta, je nepravidelná přirovnávka větších kamenů k patám stěn.
Pokud postranní stěny nejsou samostatně stabilní a koryto funguje v příčném řezu jako rám,
závislý na zpevňující funkci tuhé konstrukce dna, nabízejí se dvě možnosti. Zvláště pokud je
koryto ve špatném technickém stavu, připadá v úvahu nákladná celková přestavba s novými,
samonosnými postranními stěnami – dno pak může být řešeno dle výše uvedených
doporučení. Pokud je nutné statickou funkci tuhého dna zachovat, lze dno alespoň předláždit
do členitějších povrchových tvarů, které budou lépe splňovat požadavky členitosti a migrační
prostupnosti. Kdo takové řešení navrhuje, měl by dostatečně rozvinout svého tvořivého
ducha, neboť jde o úlohu architektonickou až sochařskou. Řešením může být například
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kamenitá struktura, která pohledově působí přírodě blízkým dojmem, jedná se však o kameny
zapuštěné do betonového lože nebo o dlažbu s velmi hrubým povrchem. Lze tu využít
zkušeností z výstavby rybích přechodů, kde jsou tuhé, ale drsné a migračně prostupné žlaby
běžnou konstrukcí. Inspirací mohou být zejména rybí přechody s příčnými řadami kamenů.
V úvahu připadají také konstrukce, které se nesnaží ani o zdánlivou blízkost přírodě –
potřebnou členitost může vytvářet i soustava betonových přepážek, které dnu koryta dají ráz
nepravidelné sestavy pravoúhlých bazénků, kde voda způsobem vhodným z hlediska migrační
prostupnosti přetéká z jedné sekce do druhé. Funkčně se taková konstrukce může podobat
některému technickému typu rybího přechodu, koryto tohoto druhu by však mělo působit i
jako specifické výtvarné dílo.

Obr. 110 Ve stísněných podmínkách zástavby často není možné vodní tok výrazněji
rozvolňovat. Pak jsou vítána alespoň dílčí rozšíření koryta a posílení tvarové členitosti jeho
konstrukcí. Pokud výchozí stav (první obrázek) představuje koryto uzavřené mezi dvě zdi, se
dnem opevněným betonovými deskami a s prahy ve dně, vytvářejícími migrační překážky, pak
přínosem je alespoň zpřírodnění konstrukce dna (druhý obrázek). Čím víc dovolí prostorové
podmínky a finance (další obrázky), tím lépe.
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Obr. 111 Botič v Praze – Nuslích, 2009.
Technická úprava vytváří geometricky
pravidelnou, minimálně členitou kynetu s
hladkým omočeným povrchem. Špatný
ekologický stav tohoto vodního toku mírně
zlepšují usazeniny, které betonové desky
překrývají místy i štěrkovým substrátem, a tak
alespoň vzdáleně napodobují podmínky
přirozeného vodního toku.

Obr. 112 Experimentální úprava Botiče
v Praze Nuslích. Provedl magistrát v roce
2007, pohled roku 2009. Dlážděné koryto
bylo ve špatném technickém stavu a muselo
být opraveno. V zájmu posílení členitosti byla
dříve přímá kyneta předlážděna do zvlněného
tvaru. Ve vnitřních stranách oblouků byly
vydlážděny prohloubeniny, v nichž byl
založen porost vodních rostlin. V poměru
k velké pracnosti však revitalizační efekty
této úpravy nejsou příliš velké. V podstatě se
zachoval po délce neproměnný průřez kynety
s malou členitostí hloubek vody a rychlostí
proudění, nepřibylo stanovišť a úkrytů pro
vodní živočichy. Členitosti by prospělo,
kdyby do dna kynety byly například vloženy
tůňovité prohlubně, byť rovněž dlážděné. Na
prohlubně ve dně ovšem hledí s nedůvěrou
správce vodního toku, neboť se zanášejí
splaveninami a nepořádkem, a tedy zvětšují
nároky na údržbu.
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Obr. 113 Starší technická úprava intravilánového úseku horní Piavy v Itálii, 2008. Opevnění
břehů betonovými segmenty je zcela nevyhovující. Neumožňuje běžný přístup ke kynetě,
vystavuje osoby a zvířata nebezpečí pádu do koryta. Osobám a zvířatům, ocitnuvším se
v korytě, neumožňuje rychlý únik, což může být kritické při rychlém nástupu povodňové vlny.
Vzhled takto opevněné řeky je neuspokojivý. Na druhou stranu ekologický stav koryta
zachraňuje to, že alespoň kynetě byla ponechána možnost přírodě blízkého vývoje.

4.12 Migrační prostupnost vodního toku a jeho atraktivita pro vodní
živočichy
Při revitalizacích ve volné krajině se řešívá, kam až do drobných vlásečnicových toků je
účelné zajišťovat migrační prostupnost – které ještě vlásečnice jsou vzhledem k průtokům,
hloubkám vody a k jejich stabilitě během roku pro různé skupiny živočichů atraktivní. Tato
úloha je v zastavěných územích většinou zjednodušena. Nejmenší vodní toky na úrovni
vlásečnic z velké části pohltily kanalizace, kolektory a různá odvodňovací zařízení. Pokud
jsou na pořadu dne intravilánové revitalizace kombinované s posilováním protipovodňové
ochrany, pak se ve většině případů jedná přinejmenším o potoky tak velké, že oživení alespoň
mladšími jedinci několika základních druhů ryb v nich připadá v úvahu. Pokud v nich toto
oživení chybí nebo zůstává daleko za možnostmi, danými velikostí toku, důvodem jsou
nevyhovující kvalita vody nebo nepříznivé morfologické vlastnosti vodního toku – nedostatek
základní tvarové a hydraulické členitosti koryta a nepřístupnost pro vodní živočichy.
S výjimkou zcela beznadějných případů by mělo být obnovení podmínek zejména pro
život ryb, odpovídající průtokovému režimu daného toku, pokládáno za jeden ze
základních požadavků při provádění intravilánových revitalizací. Z odborného hlediska
velmi zjednodušeným, ale jinak účinným kriteriem úspěšnosti revitalizačních snah je to,
nakolik se umožní lidem sledovat život ryb z lávek, mostů a břehů.
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Podmínky života ryb a dalších organismů zlepšuje hlavně migrační zprostupnění
koryta. Důležitá je také dostatečná tvarová a hydraulická členitost, včetně výskytu
úkrytů a specifických stanovišť s různými hloubkami vody a rychlostmi proudění a
s různými dnovými substráty. Pokud koryto znepřístupňuje nevhodná úprava (příliš velké
rychlosti proudění nebo příliš mělký vodní sloupec bez možnosti jiné cesty), je nutné je
přetvořit tak, aby rozložení rychlostí proudění a hloubek vody umožňovalo pohyb
odpovídajícího společenstva živočichů. Pokud je důvodem neprostupnosti příčná překážka,
tedy jez nebo stupeň, je třeba volit některé z dále uvedených opatření. Tato opatření jsou
uvedena v pořadí, odpovídající jejich vhodnosti, přičemž jako první by vždy měla být
prověřována možnost obnovení přirozené migrační prostupnosti:
1. Odstranění migrační překážky – jezu, nebo stupně. Toto řešení, byť pro hydrotechniky
tradičního založení zatím stále neobvyklé, připadá v úvahu zejména u objektů, které již
neslouží původním účelům, nejsou v dobrém technickém stavu, jejich opravy a udržování by
nebyly efektivní a navíc tyto objekty působí i jako povodňové překážky. V řadě případů,
hlavně pokud jde o jezy přímo v městech a obcích, může jejich odstranění omezit
povodňové rozlivy do zástavby, a tedy posílit protipovodňovou ochranu. Při odstraňování
jezu nebo stupně je samozřejmě třeba pamatovat na možné problémy, provázející snížení
hladiny vody a zrychlení proudění v korytě nad dosavadní překážkou.

Obr. 114 Starý jez na dolním okraji Benátek nad Jizerou již ničemu nesloužil a za povodní by
podporoval zpětné vzdutí směrem do města. Byl ponechán samovolnému rozpadu a mění se ve
vodácky využívanou peřej. Postupné odeznívání vzdouvacího účinku je příznivé z hlediska
případných nežádoucích efektů, které by mohly provázet jednorázové odstranění jezu.
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Obr. 115 Smědá v Bílém Potoce po povodni roku 2010. Povodňová destrukce starého jezu
naznačila, jak by se mohlo ubírat další řešení tohoto úseku toku – odstranění jezu jako
migrační a povodňové překážky.

Obr. 116 Kamenice v Srbské Kamenici po povodni roku 2010. V tomto úseku obce
s nesouvislou zástavbou a s možnostmi dílčích rozlivů do luk je rozvolněné, přírodě blízké
koryto zcela vhodné. Průchod povodně ovlivnil detailní tvary koryta, nezměnil však jeho
základní charakteristiky a funkce. V tomto místě dokončila povodeň rozpad starého jízku
(technicky zajímavé řešení z čedičových sloupků, rovnaných nastojato – zbytek v pravé části
obrázku). Tento vývoj lze pokládat za vyhovující z hlediska migrační prostupnosti, přirozené
spádnosti koryta i vlivu na průběh dalších povodní.
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2. Nahrazení migračně neprostupného objektu objektem vhodnějším, prostupným.
Typickým řešením je nahrazení tradičních jezů nebo stupňů balvanitými skluzy, kamenitými
rampami a podobnými konstrukcemi. Nový objekt také může být v některých případech nižší
než objekt původní.

Obr. 117 Revitalizace koryta říčky Mindel
v Dirlewangu, Bavorsko, 2009. Tuhé betonové
opevnění břehů bylo nahrazeno členitou
rovnaninou z velkých kamenů. Stupně ve dně,
které zhoršovaly migrační prostupnost koryta,
byly nahrazeny skluzy, také rovnanými
z velkých kamenů.

Obr. 118 Dílčí revitalizační úpravy na řece Mangfall v Bavorsku, 2008. K někdejšímu
stabilizačnímu stupni ve dně, který vytvářel migrační překážku, byla doplněna přirovnávka
z kameniva, vytvářející prostupnou rampu. Základ přirovnávky tvoří nepravidelný křížový rošt
z řad velkých kamenů. Přirovnávka k tuhému objektu však zůstává rizikem – může sesednout,
a překážka se obnoví.
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Obr. 119 Revitalizace řeky Wertach v Augsburgu, 2010. Starý, technicky nevyhovující jez
Goggeles, který vytvářel migrační překážku v korytě řeky, nahradila kamenitá rampa. Je
dlouhá 300 metrů a stabilizuje spád 5 metrů. Do dna řečiště v rampě vystupují příčná žebra,
vyrovnaná z velkých balvanů. Za malých průtoků tato žebra zvlňují proudnici, což je příznivé
pro migrační prostupnost objektu.

3. Výstavba rybích přechodů. Tyto objekty bývají velmi nákladné a jejich provozní
spolehlivost závisí jednak na zdařilosti konstrukce, jednak na udržování vhodných provozních
podmínek. Sebelepší rybí přechod není plnohodnotnou a zcela spolehlivou náhradou
přirozené migrační prostupnosti. Z toho plyne, že o rybí přechodu by se mělo vždy zásadně
uvažovat až v těch případech, kdy předcházející řešení z nějakých důvodů nejsou použitelná.
Pro život ryb a dalších vodních živočichů jsou důležité členité tvary koryt a břehů, vytvářející
stanoviště pro jejich aktivity, zejména vyhledávání a příjem potravy, a úkryty před
nepříznivými vlivy zimy, nadměrného prohřívání vodního sloupce a povodní nebo před
dravci. Základní nabídku těchto stanovišť a úkrytů představují přírodě blízké
struktury kamenů, štěrku a písku. Ty lze vhodně doplnit například různými aplikacemi mrtvé
nebo živé dřevní hmoty.
Existují pokusy vytvářet úkryty a stanoviště pro vodní živočichy jako umělé konstrukce,
například srubové přístavky v březích koryt. Tato řešení se mohou vydařit, ale také ne. Jsou
pracná a v případě poškození konstrukce nebo sestoupení úrovně hladiny vody poškozují
vzhled koryta. (Podobně jako se například různé umělé hnízdní nory z trubek a podobných
materiálů v případě neúspěchu mohou měnit v odpad.) Proto je vhodné k takovým opatřením
přistupovat s rozvahou a spíše volit přírodě blízké konstrukce, které v případě rozpadu a ztráty
funkčnosti splývají s prostředím koryta vodního toku – například úkryty z velkých plochých
kamenů nebo vhodně fixovaných neodvětvených korun stromů.
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Obr. 120 Dokončování výstavby rybího přechodu u jezu v Hýskově na Berounce, 2009.
Postranní rybí přechod s příčnými řadami balvanů zapuštěných do dna je situován mezi jezem
a zhlavím kanálu malé vodní elektrárny. Výstavba byla podpořena prostředky Operačního
programu Životní prostředí.

4.13 Zajištění kvality a množství vody
Pro příznivý ekologický stav vodního toku a pro plnění pobytových a rekreačních funkcí
říčního území je potřebné, aby korytem protékalo dostatečné množství vody a aby tato
voda byla čistá. Dostatečné zaplnění intravilánového koryta vodou za běžných a malých
průtoků ohrožují nejčastěji nadměrné odběry pro postranně umístěné vodní elektrárny,
respektive jejich náhony. Kvalitu vody mohou ohrožovat soustředěné i plošné zdroje
znečištění v povodí nad sledovaným sídlem.

Obr. 121 Znečištění drobného vodního toku nečištěnými komunálními odpadními vodami.
Lokalita bez čistírny, nefunkční čistírna nebo odlehčování nečištěných odpadních vod.
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Obr. 122 Únik biologického kalu, patrný v odtoku z čistírny odpadních vod. Bohužel se zdá, že
takových případů v posledních letech, hlavně u malých čistíren, přibývá. Provozovatelé se
snaží někdy až příliš šetřit jak na vlastním provozu, tak na opravách a obměně vybavení
čistíren, což zvětšuje četnost nepříznivých provozních situací.

Obr. 123 Čistírna odpadních vod v Žiželicích na Cidlině, postavená s podporou dotačního
Programu revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí v roce 2009. Moderní
technologie aktivačních čistíren s jemnobublinným provzdušňováním, pokud jsou řádně
provozovány, umožňují efektivní čištění odpadních vod i v menších obcích.

Příklad komplexního řešení těchto problémů poskytuje revitalizace řeky Isary
v Mnichově v Bavorsku, která probíhá od roku 2000. Samotnou zpřírodňující a
protipovodňovou přestavbu 8 kilometrů řeky uprostřed města doprovázejí dvě méně nápadné,
přesto však důležité kampaně, které vedou stát Bavorsko a město Mnichov. Kampaň za čistou
vodu se zaměřuje na všechna větší sídla v povodí nad městem, respektive na jejich soustavy
zneškodňování odpadních vod. Cílenými investicemi již bylo dosaženo odpovídající
kanalizovanosti sídel v povodí, čištění jejich odpadních vod a hygienizace odtoků z čistíren
ultrafialovým zářením. To v souhrnu zajišťuje v řece v Mnichově celoročně, snad jen
s výjimkou mimořádně velkých průtoků, kvalitu vody vyhovující pro koupání.
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Problémy s množstvím vody v korytě Isary v Mnichově vznikly na počátku 20. století, kdy
byl na území města souběžně s řekou postaven 12 kilometrů dlouhý postranní kanál, sloužící
postupně třem městským vodním elektrárnám. Nebylo vzácností, když po 200 i více dnů
v roce veškerý průtok pojímal kanál a řekou prakticky nic neteklo. Tento stav byl samozřejmě
i s ohledem na připravovanou revitalizaci řeky nepřijatelný, a tak byl vodoprávní cestou
postupně omezován odběr vody do energetického kanálu. Prvním opatřením v 80. letech 20.
století byl zajištěn minimální průtok v řece 5 m3/s, od roku 2002 pak 12 m3/s. Cílem je
zajištění průtoku 17 m3/s.

Obr. 124 Podmínkou ekologické i rekreační funkčnosti revitalizace Isary v Mnichově je
dostatek vody v řečišti i za malých průtoků.

Obr.125 Jedna ze soustavy vodních elektráren v Mnichově, ležících na postranním kanále.
Oboustranně přijatelné rozdělení průtoku vody mezi koryto Isary a postranní kanál patří k
cílům projektu revitalizace řeky.
94

4.14 Přírodní enklávy uprostřed města
Prvkem, obohacujícím říční prostor a činícím jej členitým a zajímavým, mohou být i velmi
drobné „rezervace divoké přírody“, zachráněné nebo nově vytvořené v řečištích, nivách nebo
vodních plochách uprostřed měst nebo na jejich okrajích. Ptačí enklávy pro svůj život
potřebují být chráněny před šmejděním lidí, psů, koček, lišek a městských hlodavců, zvláště
vhodným místem tedy pro ně jsou ostrovy a ostrůvky.

Obr. 126 Wasserpark ve Vídni, 2005. Ostrov se změtí živých a mrtvých stromů uprostřed
parkové laguny je útočištěm ptactva. Návštěvníci parku nemohou na ostrov vstupovat a rušit
jeho obyvatele, ale mohou dění v ptačí „rezervaci“ podrobně sledovat z obvodové cesty.

Obr. 127 Schwerin, Meklenbursko – Přední Pomořany: obvod Spolkové zahradní výstavy
2009. Nábřeží u Schwerinského jezera provází několik malých ostrovů, které se uplatňují jako
nerušené přírodní lokality.
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4.15 Říční prostor pro oddech a rekreaci lidí
Říční prostor bude sloužit pobytu a oddechu lidí, pokud pro ně bude přístupný a prostupný,
bude nabízet přístupy k vodní hladině, posezení s vyhlídkou na vodu. Různé artefakty, atrakce
a informační zařízení ho mohou tvořit členitým a zajímavým. Přiměřená a kvalitní
návštěvnická infrastruktura zajistí odpovídající podmínky pohybu a pobytu lidí a jejich
bezpečnost.

Obr. 128 Revitalizovanou řeku Wertach v Augsburgu provázejí po obou stranách cesty pro
pěší a pro cyklisty. 2009

Obr. 129 Kultovní místo na revitalizované řece
Wertach v Augsburgu – kiosek Am Sonnenglück –
si zachovává příjemnou atmosféru i mimo otvírací
dobu, kdy nabízí možnost posezení s donesenou
vlastní svačinou, 2008.
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Někteří konzervativní pracovníci správ vodních toků se dosud brání „návštěvnickým“
funkcím říčních koryt s poukazy na možnost zhoršování podmínek protipovodňové ochrany.
Ovšem ve vodohospodářsky pokročilejších zemích jsou instalace pro pohyb, pobyt a
oddech návštěvníků v říčních perimetrech standardní prvkem. Musejí být samozřejmě
navrženy a provedeny podle určitých zásad – jako ostatně cokoliv jiného, včetně samotných
vodohospodářských děl.
Zařízení a plochy pro pohyb, pobyt a rekreaci lidí a jejich psů je v říčních územích třeba
rozmisťovat v rovnováze s prvky a plochami přírodního charakteru, aby říční území ve
výsledku plnila všechny požadované funkce. Příroda i ve městě potřebuje jistou míru klidu a
ochrany, mělo by tedy být dbáno některých zásad:
 Funkční diferenciace území na dílčí plochy přírodního charakteru a plochy sloužící
lidem ponechá přírodě celky jakési minimální velikosti, schopné v některých
ekologických aspektech autonomní existence. (V tomto ohledu neexistují jednotné
šablony, každé konkrétní území je třeba řešit s ohledem na místní podmínky.)
 Plochy a zařízení pro rušivější lidské aktivity, jako různá hřiště, jsou navrhována
shloučeně, aby jinde mohly zůstat vcelku větší klidnější plochy.
 Cesty a stezky podél i napříč říčním územím jsou vedeny tak, aby se lidem dostalo
hodnotného prožitku říčního území, přitom však nebyli naváděni do přírodních ploch
s klidovým režimem.

Obr. 130 Zákoutí s informačními tabulemi u revitalizovaného úseku řeky Altmühl ve středním
Bavorsku, 2009.
Prvky sloužící pohybu, pobytu a rekreaci lidí poskytují široké pole tvořivosti navrhovatelů.
Může se jednat například o zařízení následujících typů:
 podélné cesty pro pěší a pro cyklisty
 příčné prostupy říčním územím
 lávky a mostky přes jednotlivá říční ramena
 stupákové přechody přes vodní hladiny
 posezení na břehu s výhledem na hladinu, případně s možností sestoupit k vodě
 kotvená nebo uvázaná plovoucí mola.
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Obr. 131 Odborník z Vodohospodářského úřadu v Ansbachu, p. Huttiger, podává v terénu,
s využitím informační tabule výklad o technické úpravě a následné revitalizaci řeky Altmühl.

Obr. 132 Protipovodňová a revitalizační úprava říčky v Drosendorfu poblíž Bambergu,
Bavorsko, 2007. Povodňovým průtočným perimetrem je vedena cesta pro pěší. Od cesty
vybíhá stupákový přístup k vodní hladině.
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Obr. 133 Ebermannstadt u Bambergu, 2008. Ústí povodňového průlehu s přírodě blízkou
kynetou do řeky Wiesent překračuje řada kamenných stupáků. Drsný povrch kamenů je
výhodou z hlediska bezpečnosti.

Obr. 134 Beilngries v Bavorsku, 2009, revitalizace řeky Sulz ve městě. Pásy uzemí po obou
stranách kynety mají parkový charakter a vedou jimi cesty pro pěší a pro cyklisty. Odvážnější
návštěvníci mohou řeku přejít po kamenných stupácích. Stupáky by měly vyčnívat dost vysoko
nad běžnou hladinu, aby jejich povrch nebyl trvale vlhký a neobrůstal řasami, jinak mohou
být nebezpečně kluzké.
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Obr. 135 Lázně Kissingen v Bavorsku, 2009. Revitalizované koryto Francké Saaly,
meandrující lázeňským parkem, rovněž umožňuje lidem přistupovat k hladině, případně
vstupovat do vody.

Obr. 136 Přístavní a vyhlídková mola přibližují lidem vodní hladinu. Instalace na břehu Ohře
v rámci Krajinné výstavy bez hranic v Chebu, 2006.
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Obr. 137 Starý Dunaj ve Vídni, dnes postranní rameno, je velkou zónou oddechu a vodních
sportů. Podél jeho severního břehu vede cesta, kterou na straně souše lemují zahrádky,
loděnice a výletní hospůdky. Do vody od této cesty vybíhají četná vyhlídková mola. 2005

Obr. 138 Letní podvečer na vídeňském Starém Dunaji, 2005.
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Stezky pro pěší a pro cyklisty
Ve frekventovanějších místech je vhodné pěší a cyklisty oddělovat. Například v Mnichově
v některých místech revitalizované Isary vedou po korunách postranních protipovodňových
hrází stezky pro cyklisty a stezky pro pěší jsou založeny v bermách pod patami hrází.
Standard představují mimoúrovňová křížení stezek se silničními mosty.
Výstavba stezek by neměla být zatěžována náklady nepřiměřeně širokých a vyvýšených
vozovek, jak se u nás někdy děje. Například v již zmiňovaném Mnichově plní významné části
poříčních cyklostezek svou funkci s povrchem z válcovaného štětu. Cyklostezky by měly být
budovány skutečně jako cyklostezky například s tím, že na březích řek a v bermách vedou
v úrovni terénu břehu a bermy a za povodňových průtoků nejsou užívány. Je nutné co
nejdůrazněji odmítnout snahy zneužívat výstavby stezek a cyklostezek k budování
komunikací jiného charakteru, zejména obslužných cest pro správu toků. To by
znamenalo stavět podstatně širší vozovky v některých úsecích na vyvýšených náspech.
Taková „cyklostezka“ by byla nepřiměřeně nákladná, její těleso by mohlo nepříznivě
ovlivňovat průtočné poměry. V řadě úseků řek by blokovala případná další revitalizační
opatření, spočívající například v rozvolňování kynet. Výstavbě takového druhu by bylo
právem vytýkáno zneužívání prostředků, určených na cyklostezky, k jiným účelům.
V úsecích říčních perimetrů, které jsou vymezeny obtížněji prostupnými postranními
protipovodňovými valy nebo stěnami, musejí být stezky uvnitř říčního území dostatečně
propojeny s předpolím svážnicovými přejezdy nebo prostupy, do nichž se za povodní osazuje
mobilní hrazení. Schodišťové přechody, které neumožňují průjezd kočárků a invalidních
vozíků, se zpravidla uplatní jenom v přístupech na pozemky soukromých pobřežníků, zatímco
veřejné cesty a stezky by měly být plně průjezdné.

Obr. 139 Ebermannstadt, 2009. Revitalizovaný povodňový perimetr řeky Wiesent (vpravo)
odděluje od zástavby historického středu města (vlevo) ochranná zeď. Propojení cyklostezky,
vedené povodňovým perimetrem, s předpolím.
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V úsecích některých povodňově zvláště aktivních vodních toků může hrozit rychlý nástup
povodňové vlny, který by ohrožoval přítomné lidi. Znepřístupnění těchto úseků pro lidi je
přijatelné pouze výjimečně, v krajních případech. Jinak je řešením dobrý systém přehledně
značených evakuačních cest, případně s nějakým výstražným zařízením. Například
v revitalizovaném úseku Vídeňky ve Vídni jsou osazeny směrovky k nejbližším evakuačním
prostupům v hrázích a stěnách a světelná i zvuková signalizace pro případ nebezpečí.
Z hlediska veřejných funkcí říčních území budí rozpaky, pokud v nich jsou umísťovány
exkluzivní, pro veřejnost nepřístupné a neprostupné areály, jako třeba zaplocená
golfová a jiná hřiště. Pokud již takové areály v říčním území existují (formálně pak bývá
prohlašováno, že ploty jsou za povodní snímatelné apod.), neměly by vytvářet souvislejší
bloky, znemožňující veřejnosti pohyb napříč územím. Neměly by v žádném případě
zasahovat až k břehové čáře; břeh by naopak měl umožňovat pohyb veřejnosti ve směru
podélném. To platí i pro zařízení typu loděnic. Takovéto schéma je plně funkční například na
Malém Dunaji, který je důležitou vodáckou a výletnickou základnou města Vídně. Vodáci
tam vynášejí plavidla z loděnic přes veřejnou pobřežní cestu – dbajíce toho, aby neohrozili
chodce ani projíždějící cyklisty.

Obr. 140 Wienfluss (Vídeňka) ve Vídni, 2008. Prostorově pevně vymezený úsek, bez možnosti
rozšiřování průtočného průřezu. V zájmu oživení proběhla alespoň dílčí revitalizace kynety a
do povodňového perimetru byla vložena cyklostezka. Za velké vody, která zde může nastoupit
poměrně rychle, se prostor uzavírá s pomocí výstražného systému a lidé ho mohou opustit
četnými a dobře označenými přístupy.
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4.16 Povodňová ochranná koryta a průlehy

Obr. 141 Povodňové ochranné koryto je vybudováno k odlehčování povodňových průtoků
mimo zastavěné území, které má být chráněno. V dnešní době se očekává, že přinejmenším
kyneta pro běžný průtok, která ochranným korytem prochází, bude přírodě blízkého rázu.

V některých lokalitách, kde je pro to místo a přiměřeně plochý terén, mohou protipovodňovou
ochranu zástavby posilovat povodňová ochranná koryta nebo průlehy. O korytech hovoříme,
pokud je jimi i za běžných poměrů prováděn nějaký průtok, zatímco průlehy jsou běžně
neprotékané. Přechodným typem může být průleh s tůněmi nebo mokřady. Tyto prvky jsou
budovány nejčastěji jako ramena paralelní k hlavnímu vodnímu toku, určená k vedení
povodňových průtoků kolem historických středů sídel. V některých případech mohou
povodňové průtoky vyvádět i dál mimo zdrojový říční perimetr, třeba do vzdálenějších
soustav suchých a polosuchých nádrží, případně do jiného povodí. V České republice nebyl,
pokud známo, v nové době žádný takový obtok vybudován, i když v řadě měst různá stará
postranní ramena, mlýnské a podobné náhony tuto funkci historicky spontánně plnily a pokud
nebyly v období technických úprav vodních toků zasypány, plní ji dodnes. V Německu
existují ochranná povodňová koryta, která byla v posledních dvou stoletích přímo pro účely
protipovodňové ochrany postavena. Koryta vzniknuvší v době, kdy převládalo technické
pojetí vodních toků, byla opatřena geometricky pravidelnými, technicky opevněnými
kynetami pro běžné průtoky, podobně byly řešeny průlehy. V posledních desetiletích, kdy
dochází k přírodě blízkým úpravám toků v intravilánech, jsou i tyto starší povodňové objekty
revitalizovány. Příkladem může být koryto v Landshutu na bavorské Isaře, v němž byla přímá
a těžce opevněná kyneta pro běžné průtoky nahrazena výrazně zvlněnou až meandrující
kynetou přírodě blízkých tvarů, povrchy berem byly využity jako hřiště a rekreační palouky a
v bocích koryta byly založeny porosty dřevin parkového charakteru. Pokud zrovna není
povodeň, široké koryto slouží jako městský park. Rovněž povodňové průlehy jsou
revitalizovány, například zakládáním tůní a parkové zeleně. Vytvořením kynety a zavedením
běžného průtoku může být ochranný průleh změněn v ochranné koryto.
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Obr. 142 Povodňové ochranné koryto v Landshutu v Bavorsku, postavené v roce 1955, je
dlouhé 7 kilometrů a široké až 200 metrů. Fotografie (zdroj – internetová prezentace vlády
Dolního Bavorska) zachycuje původní technické provedení kynety uprostřed ochranného
koryta, kterou prochází říčka Pfettrach. Kyneta byla geometricky pravidelná, přímé trasy. Její
morfologicko-ekologický stav nebyl z dnešního hlediska uspokojivý.

Obr. 143 Kyneta – říčka Pfettrach – v ochranném korytě v Landshutu po revitalizaci,
provedené v roce 1986. Pohled v roce 2003. V bermách povodňového ochranného koryta se
vedle palouků nalézají různá hřiště, snášející zaplavování povodňovými průtoky.
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Obr. 144 Povodňové ochranné koryto v Landshutu, vedené severně od historického středu
města, je dobře viditelné na snímku společnosti Google. V horní části (vlevo) je koryto běžně
suché, tedy důsledně vzato se jedná o průleh, dále však do něj přitéká říčka Pfettrach od
Altdorfu a teče jím až k ústí do Isary.

Obr. 145 V přiblížení snímku společnosti Google je vidět přírodě blízké tvarování kynety pro
běžné průtoky v povodňovém ochranném korytě města Landshutu, které je produktem
revitalizace z roku 1986.
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Obr. 146 Michelau na horním Mohanu, Bavorsko, 2008. Protipovodňovou ochranu
průmyslové zástavby v nivě Mohanu (vpravo za hrází) a bloku obytných domů (vlevo, mimo
obraz) podporuje povodňově průtočný průleh. Drobný bypass, oddělený z Mohanu, vytváří
v tomto průlehu kynetu, vedoucí i běžné průtoky. Takto bylo nivní území obohaceno o několik
set metrů potočního biotopu.
Na snímku je mimo jiné dobře vidět příznivé působení vhodného postupu dokončovacích
prací. Břehy nového koryta nebyly humusovány a osévány obchodně dodávanými travními
směsmi, nýbrž ponechány spontánní sukcesi. Vyvinul se tak druhově bohatší porost než na
sousední kulturní louce.

4.17 Historické náhony, otvírání dříve zasypaných nebo zakrytých koryt a
náhonů
Staré náhony a mlýnská postranní ramena řek patří k tomu nejzajímavějšímu v historických
středech měst. Do světa domů a ulic vnášejí členitost a život a vytvářejí zákoutí s velkou silou
inspirace. Moudří otcové měst i jednotliví majitelé nemovitostí, ležících při těchto náhonech,
je chrání a snaží se jejich kouzla co nejlépe využívat. Někdy nelitují ani značných nákladů na
obnovu a udržování mlýnských kol.
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Obr. 147 Starý náhon v bavorském Landsbergu sám o sobě není příliš zajímavý. Vestavěním
moderních pobytových zákoutí ale vznikla nová hodnota.

Obr. 148 Vodní kolo osazené v revitalizovaném úseku řeky Pegnitz v Norimberku čerpá vodu
do potůčku, který teče nivou a prochází dětským hřištěm. Provozování kola je náročné,
vyžaduje pravidelnou údržbu a časté opravy. Ovšem jedinečným způsobem obohacuje říční
prostor, činí jej zajímavým, členitým a přitažlivým pro vycházky. S ohledem na velké
pořizovací náklady a náročnou údržbu je rozumné umísťovat takové kolo do úseku vodního
toku nebo kanálu s kontrolovaným průtokovým režimem, tedy do úseku, kam nepronikají
devastující povodňové průtoky. Potom ani není třeba řešit komplikace, které by mohl někdo
shledávat v působení kola jako povodňové překážky.
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Obr. 149 Hospoda ve starém mlýně v Českém Krumlově,
2009.

Rozvoji sídel hlavně v 19. a 20. století ovšem padaly za
oběť nejen zahrady, sady a parky, ale také různá stará
postranní koryta, koryta drobnějších přítoků, náhony a
odpadní kanály. Působila chtivost stavebníků po
plochách. Často se také jednalo o svérázný způsob řešení
problémů se znečištěnými vodami a vodními prvky,
které sloužily jako smetiště. „Když to vypadá nevábně,
zapáchá to a my to nedovedeme vyčistit, tak to
zasypeme.“ Ostatně, toto uvažování se příležitostně
projevuje doposud.
Nicméně dnešní doba se někdy snaží přehmaty minulosti
napravovat, a tak spolu s revitalizacemi dochovaných
koryt se v některých městech začíná zvažovat obnova
koryt dříve zasypaných nebo zakrytých. Tedy pokud příslušné prostory nejsou nenávratně
ztraceny zastavěním – i když i v těchto případech může být někdy nalezena náhradní trasa,
kterou pak je vedena jakási replika někdejšího vodního prvku. V místech, kde obnovovaný
vodní prvek není svírán zástavbou, může se uplatnit i přírodě blízké tvarování koryt.

Obr. 150 Kousek městského kanálu, dříve zcela zasypaného, byl v roce 2009 obnoven v Plzni.
Příjemná pobytová enkláva v rušném prostředí velkého města.
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Obr. 151 Týnec nad Labem, 2009. Mlýnský kanál tvoří zajímavou a romantickou vodní osu
města. Snad majitelé nenechají spadnout starý mlýn a domy kolem něj nebo je nezkazí
nějakými necitlivými stavebními zásahy. Vegetace naznačuje, že i mlýnský náhon se může
v důsledku spontánní renaturace uplatňovat jako zajímavý vodní biotop.

4.18 Potoky zatěžované dešťovými odlehčeními kanalizací
Při zastavování městských periferií byly některé potoky vystaveny vodám z dešťových
kanalizací nebo z dešťových odlehčení jednotných kanalizací. Ne všechny jsou chráněny
funkčními soustavami usazovacích a retenčních nádrží a často ani toto vybavení potok
dostatečně nechrání před silným znečištěním nebo před nárazovými velkými průtoky. Některé
takové potoky trpí v důsledku hydraulických nárazů vymíláním, jiné jsou chráněny
technickým opevněním, třeba betonovými deskami, což ovšem znamená totální
morfologickou degradaci. Okolí těchto potoků je často postiženo jevy, vlastními sídelní
periferii – skládkami, navážkami, rumišti. V dnešní době je stav těchto potoků a jejich okolí
shledáván nevyhovujícím a přistupuje se k nápravným opatřením. Vzhledem k pochybné
kvalitě vody zpravidla není možné dosáhnout úplné ekologické rehabilitace těchto potoků, lze
je však z otevřených stok proměnit v alespoň přijatelné součásti příměstské zeleně.
Nosným opatřením je v těchto případech rehabilitace dostatečně širokého pásu území,
doprovázejícího koryto potoka. Bez toho by samotná revitalizace koryta, zpravidla dosti
nákladná, sotva měla smysl. Rehabilitace spočívá v odstranění nevhodných stavebních
objektů, navážek, skládek a ruderálních porostů, v úpravách terénních novotvarů, v ošetření
využitelné stávající zeleně a založení nové. Vlastní řešení koryta potoka je pak poměrně
náročné vzhledem k nutnosti nadále provádět nárazové srážkové odtoky. Dosavadní technické
opevnění je zpravidla nutné odstranit. Pak je možné rozšířit koryto do rozevřenějšího tvaru
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s mírně rozvlněnými břehy. Zvětšení průtočného průřezu umožní použít přírodě bližší a
drsnější opevnění, aniž by došlo ke ztrátě kapacity. Opevnění se provede v závislosti na
průtokovém režimu a podélném sklonu. Například v Praze na Prokopském potoce se
osvědčilo souvislé revitalizační opevnění záhozem z hrubého lomového kamene. I když po
výstavbě působilo toto opevnění až příliš mohutně a běžné průtoky se místy ztrácely mezi
kameny, působením břehové vegetace a usazenin mezi kameny se koryto během několika let
dostalo do příznivého stavu. Obavy z usazování splavenin v členitějším korytě bývají
přehnané. Pakliže bylo koryto průtočné před revitalizací, lze předpokládat, že po revitalizaci
se podmínky nebudou příliš lišit. Usazeniny v dnové části zaplní nerovnosti nového opevnění
a srážkové průtoky si budou nadále udržovat potřebný průtočný profil.

Obr. 152 Dřetovický potok pod čistírnou odpadních vod města Kladna ve Vrapici, zachycen
v roce 2008 v intimním okamžiku masivního úniku čistírenského kalu. V takovémto případě
samozřejmě nemá smysl řešit morfologický stav koryta, dokud není zajištěna spolehlivější
ochrana kvality vody a není zamezeno znečišťování potoka odpadky.
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Obr. 153 Potok pod Novým Strašecím, okres Rakovník, 2010. Tento potok v minulosti stihla
dvě civilizační neštěstí. Meliorační technická úprava napřímila trasu a zahloubila profil, čímž
zničila přirozenou stabilitu koryta. Do potoka byla vyústěna dešťová odlehčení z kanalizace
města Nového Strašecí, což přineslo velké nárazové průtoky. Výsledek: Potok vytvořil strž
hlubokou až 4 metry, v jejímž dně již dokonce vzniká druhotná niva. Z více hledisek –
bezpečnosti, morfologie koryta, odvodňování přiléhajících ploch – je tento stav neúnosný.
V roce 2010 předložila Zemědělská vodohospodářská správa v rámci Operačního programu
Životní prostředí žádost o podpoření projektu revitalizace potoka.

Obr. 154 Koncept revitalizace technicky upraveného příměstského potoka, zatěžovaného
dešťovými odlehčeními.
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4.19 „Ekologické“ poldry a retenční nádrže
Poldry jsou ohrázované prostory, schopné zadržet část povodňového průtoku. Průtočný
poldr je objekt typu průtočné vodní nádrže, vybavený větším retenčním prostorem.
Zadržováním vody v tomto prostoru se zmenšuje kulminační úroveň povodňové vlny a
zpomaluje její průběh. Postranní poldr je ohrázovaný prostor v nivě, neprotékaný hlavním
vodním tokem, do něhož se po dosažení určité úrovně hladiny přelévá část povodňového
průtoku. V našich podmínkách se uplatňují převážně průtočné poldry. (V německém prostoru
se pod pojmem poldr zpravidla rozumí poldr postranní, kdežto průtočné poldry některé zdroje
označují pojmem „zelená nádrž“ – „grünes Becken“.) Pod pojmem retenční nádrž si lze
představovat v podstatě jakoukoliv vodní nádrž, která je za běžných poměrů jenom částečně
napuštěná a významná část jejího objemu zůstává volná pro retenci případných srážkových
vod. Vymezení pojmů poldr a retenční nádrž není zcela jednoznačné a jejich významy se
mohou překrývat. Obecně však pod pojmem poldr rozumíme rozsáhlejší plochu v krajině,
která se za povodní zatápí plošně (zatopení má vzhledem k hloubce velkou plochu). Retenční
nádrž si spíše představujeme jako objekt typu malé vodní nádrže, resp. rybníka, který je běžně
jenom zčásti napuštěný.
Vybavení průtočných i postranních poldrů a retenčních nádrží musí odpovídat technicko –
bezpečnostním požadavkům na nádrže, neboť průlomová vlna za případné destrukce hráze by
mohla znamenat ještě podstatně horší událost než největší přirozená povodeň. Nejdůležitějším
objektem je tedy bezpečnostní přeliv, minimalizující riziko přelití hrází v místech, která pro to
nejsou uzpůsobena. Průtočné poldry ovšem bývají nejčastěji vybaveny sdruženými objekty,
v nichž je bezpečnostní přeliv spojen se spodní výpustí. Ta je konstruována a nastavena tak,
aby běžné průtoky poldry procházely a vody zadržené při povodních následně vhodnou
rychlostí odtékaly.
Povodňový retenční prostor poldru nebo nádrže se může dělit na ovladatelný a neovladatelný.
Prostor od hladiny běžného nadržení, resp. ode dna v případě suchého poldru, po úroveň
pevné koruny bezpečnostního přelivu nebo po úroveň pohyblivého hrazení, pokud je objekt
nějakým vystrojen, se označuje jako ovladatelný retenční prostor. Od této úrovně výše až po
nejvyšší maximálně přípustnou úroveň hladiny pak leží neovladatelný retenční prostor.
Poldry
Zatím u nás byly častěji stavěny suché poldry, které nemají stálé nadržení vody a celý jejich
objem je určen pro zachycování vody z povodní. Suché poldry byly u nás stavěny zhruba
od sedmdesátých let minulého století. Při tvarování jejich zátop a úpravách koryt
protékajících vodních toků byly tehdy uplatňovány dobové přístupy, zatížené sklonem
k jednoúčelovosti, ke geometricky pravidelným tvarům a technickým opevněním.
S revitalizacemi nemají takto pojaté suché poldry jako jednoúčelové hydrotechnické objekty
mnoho společného. V poslední době se jim ovšem dostává nepříznivého hodnocení i
z hlediska technické bezpečnosti i z hlediska využití plochy:
• Sílí obavy o bezpečnost hrází suchých poldrů, které jsou dlouhodobě proschlé,
případně narušené živočichy, a potom najednou, ve velmi krátké době musejí odolávat
plnému zatížení. Z těchto důvodů rovněž rostou obavy z příliš vysokých hrází poldrů.
• Proti původním předpokladům se ne vždy daří efektivně hospodařit ve vnitřních
plochách poldrů. Tato území totiž bývají, přestože jde formálně o „suché“ poldry,
poměrně vlhká, a tedy obtížně obhospodařovatelná.
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V této situaci dnes získávají větší podporu poldry polosuché, s trvalým částečným nadržením.
Bývá také doporučováno budovat spíše poldry nižší, o výšce hráze do 5 metrů. Přistupuje se
k přírodě blízkému tvarování zátopových ploch poldrů, přičemž staré poldry se mohou
stávat předmětem revitalizací. Takto vzniká model „ekologického“poldru.
„Ekologický“ poldr – vícefunkční polosuchý poldr, průtočný nebo i postranní, s přírodě
blízkou zátopovou plochou, může představovat hodnotný revitalizační objekt. Takový poldr
by měl splňovat následující požadavky:
• Poldr má částečné trvalé nadržení vody, které udržuje paty hráze ve vlhkém stavu a
plní ekologické funkce menší vodní plochy.
• Hráze a celé poldry jsou citlivě zasazeny do krajiny, s maximálním využitím
přirozených tvarů terénu a mírného a proměnlivého sklonování břehů.
• Zátopová plocha poldru a případně její obvodové území jsou vyňaty z intenzivního
zemědělského hospodaření.
• Zátopovou plochu poldru vyplňují vedle stálého nadržení další prvky, které snášejí
zatopení a jsou cenné z hlediska přírody a krajiny. Jde o tůně a mokřady, luční plochy,
háje dřevin, které dobře snášejí zatopení (zejména vrby).
• Směrem k obvodu zátopové plochy, s klesající četností a dobou zatopení, pak může
přibývat dalších typů porostu, až po obvodový obal tvořený běžnou kompozicí
místních stromů a keřů, který chrání plochu poldru před vlivy okolních zemědělských
nebo zastavěných ploch.
V ploše poldru může být vhodné ponechat prostor přirozené vegetační obnově. Tedy
nehumusovat povrchy obnažené při výstavbě, neosévat je obchodně dodávanými
travními směsmi, výsadby dřevin omezit například na porostní skupiny, stabilizující okraj
řešené plochy oproti okolním zemědělsky využívaným nebo zastavěným plochám. Je
pravděpodobné, že v závislosti na vlastnostech zemin, tvarech reliéfu a na míře vlhkosti se
samovolně vytvoří mozaikovitá porostní struktura od trávobylinných porostů různé vlhkostní
náročnosti přes rozvolněné či kompaktnější křoviny, po skupiny stromů až stanoviště blízká
lužnímu lesu. Pokud je v některé dílčí ploše z nějakého důvodu nezbytný osev travním
semenem, pak bývá vhodnější jednodruhová nebo druhově chudá osevní směs. Ta spíše
umožňuje následné pronikání volně rostoucích druhů do vysetého trávníku.
Pokud je poldr tohoto pojetí budován v zemědělských plochách nebo v degradovaných
plochách městských ruderálů, a tedy jeho zřízení vlastně znamená rozhojnění přírodních
prvků v území, lze jej pokládat za ekologicky zlepšující – revitalizační opatření, a tak i
podporovat jeho výstavbu v rámci revitalizačních programů. Přednost mají nižší poldry citlivě
zasazené do krajiny.
Dobrým příkladem „ekologického“ intravilánového poldru se stal v posledních letech díky
revitalizaci zátopové plochy poldr Čihadla na Rokytce na okraji Prahy. Tento poldr byl
postaven již v 70. letech minulého století. S nějakým širším funkčním využitím jeho zátopové
plochy si tehdy nikdo nelámal hlavu. Nehledě k tomu, že v zátopě poldru by od samého
počátku nikomu a ničemu nevadila původní přírodní koryta, byly Rokytka a dva do ní
přitékajících malé potoky technicky upraveny do přímých tvarů koryt, s hlubokými
lichoběžníkovými průřezy a s opevněním převážně polovegetačními tvárnicemi. V letech
2008–2009 pak Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, uskutečnil
revitalizaci poldru. Technicky řešená koryta byla opět nahrazena přírodě blízkými, z částí
starých koryt vznikly biotopní tůně. Podstatným aspektem je při tom změlčení koryt, díky
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čemuž dochází v zátopové ploše poldru ke zvětšení rozsahu zamokření a spontánnímu rozvoji
žádoucích mokřadních biotopů.

Obr. 155 Situace Rokytky, Svépravického a Hostavického potoka v ploše poldru Čihadla po
provedení revitalizace, 2009. (Zdroj: Internetové stránky Lesů hl. města Prahy). Dřívější
průběh technicky upravené Rokytky vyznačují tůně, ponechané v její trase. Při levém okraji
obrázku je patrná hráz poldru.

Obr. 156 Poldr Čihadla v Praze mezi Dolními Počernicemi a Kyjemi. Poldr byl postaven
v 70. letech minulého století, koryta Rokytky a dvou jejích přítoků byla tehdy v zátopovém
území poldru vcelku nesmyslně technicky upravena. V roce 2008 zahájil Magistrát hl. města
Prahy revitalizaci těchto koryt. Obrázek zachycuje okamžik, kdy voda ještě teče vlevo
napřímeným, vydlážděným korytem o velké průtočné kapacitě, po pravé straně však již je
hloubena trasa koryta nového, přírodě blízkého.
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Obr. 157 Nesmyslně technicky upravené koryto Hostavického potoka, přítoku Rokytky
v zátopové ploše poldru, před revitalizací. Právě je snímán drn z polovegetačních tvárnic,
které budou následně odstraněny, 2008.

Obr. 158 Revitalizace v zátopě poldru Čihadla. Likvidace opevnění koryt polovegetačními
tvárnicemi, 2008.
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Obr .159 Revitalizace v zátopě poldru Čihadla, rok 2008. Hloubení nového, přírodě blízkého
koryta Rokytky. Plochu poldru vyplňuje silná vrstva úživné zeminy. Jelikož pro rozvoj
přirozenější břehové vegetace je příznivější méně uživný substrát, je podél nového koryta
snímána vrchní zemina v širokém pásu.

Obr. 160 Nové, přírodě blízké koryto Rokytky v ploše poldru Čihadla, jaro 2009. Koryto má
podstatně menší průtočnou kapacitu než dřívější koryto technicky upravené. V zátopové ploše
poldru ničemu nevadí, když se voda z koryta často vylévá.
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Obr. 161 Nové koryto Rokytky v ploše poldru Čihadla, jaro 2009. Základ úspěšného řešení:
malá průtočná kapacita, velký poměr šířky k hloubce koryta, velká tvarová členitost. V pozadí
sídliště Černý Most.

Retenční nádrže
Aby bylo možné retenční nádrže pokládat za revitalizační objekty, musejí splňovat stejné
požadavky, jaké byly výše uvedeny pro „ekologické“ poldry. Příklady zpřírodňování starších
retenčních nádrží najdeme opět na území Prahy. Řada nádrží tam je stará už několik desetiletí,
jsou zabahněné, jejich objekty již nemusejí být v nejlepším technickém stavu. Magistrát se
nesnaží jenom o prostou rekonstrukci těchto nádrží, ale též o jejich revitalizaci. Pak se
členitěji tvaruje trvalá zátopa, s vytvářením ekologicky nejcennějších částí nádrží – litorálů
(mělkovodí běžně do 60 cm hloubky, v němž mohou kořenit vodní rostliny) a členitých tvarů
břehů. Rovněž je snaha celou povodňovou zátopu těchto nádrží řešit jako přírodě blízkou,
v dílčích pasážích otevřenou rekreačnímu využití.
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Obr. 162 I dešťová retenční nádrž může obohacovat městské prostředí jako ekologicky
hodnotný a vzhledný prvek. Retenční nádrž Aloisov na Černém Mostě rekonstruoval
Magistrát hl. města Prahy do přírodě blízkého stavu v roce 2007. Dříve se jednalo o technicky
řešenou jámu bídného vzhledu. Klíčová hesla revitalizace této nádrže: členitý průběh břehové
čáry, členité tvarování břehů, litorály, malý a nízký ostrůvek, parková úprava v březích,
pořádek okolo.

4.20 Doplňkové vodní prvky v intravilánech
Prostředí obcí a měst obohacují další vodní prvky, které mohou, ale také nemusejí souviset s
přírodě blízkými úpravami vodních toků. Z velmi rozmanitých možností přicházejí v úvahu
například:
Uliční vodní koryta
Otevřená uliční koryta protékaná vodou historicky vycházejí ze středověkých povrchových
rozvodů vody. Do dnešní doby se někde dochovala, jsou replikována nebo napodobována
jako způsob obohacení ulic o tekoucí vodu. Jejich provedení zejména v historických středech
měst bývá technické, někdy ale i ve zděném korytě mohou díky členitým tvarům žít ryby.
K těmto korytům patří různé přístupy, jimiž se lidé mohou dostat k hladině, a posezení.
Vodou tato koryta zásobují obvykle odběry z povrchových vod, vhodně výškově situované.

119

Obr. 163 Lutherstadt Wittenberg, Sasko –
Anhaltsko, 2008. Uliční koryta, která se
vyvinula ze středověkého otevřeného
vodovodu, nejsou přírodě blízká. I tak ale
přináší voda, která v nich proudí, do města
oživení. V pozadí věž kostela, na jehož vrata
v roce 1517 vyvěsil svoje téze Martin
Luther.

Obr. 164 Neuses u Kronachu, Bavorsko, 2008. V rámci šířeji pojatého projektu rehabilitace
veřejných ploch si tato malá obec do svých ulic pořídila potůček. Voda je přiváděna potrubím
od jezu na řece, v jejíž blízkosti Neuses leží. Automobily se musely trochu uskrovnit, aby se
mezi vozovku a chodník vešlo koryto, udržované zahradnickým způsobem. Obyvatelé se chodí
dívat na ryby, které jejich nový uliční potok obývají.
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Obr. 165 Obyvatelé tohoto domu v Neuses
přecházejí ulici po velkých kamenných
stupácích.

Obr. 166 Na zadní neuseské návsi se koryto uličního potoka rozšiřuje a stává se součástí
dětského hřiště.
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Obr. 167 Mezi vodními prvky, kterými byl v roce 2009 obohacen lázeňský park
v Poděbradech, je rovněž toto koryto protékané vodou. Koryto ústí do vodotryskového
plácku…,

Obr. 168….z něhož se rozvážným krokem odebírá prezident Masaryk.
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Obr. 169 Koryto po obvodu
šestiúhelníkového náměstí pevnosti
Palmanova
v severní
Itálii.
Historicky nejspíš bylo zřízeno
hlavně jako zdroj vody pro hašení
požárů, k nimž mohlo snadno dojít
při obléhání. Nyní poskytuje aspoň
vizuální úlevu v letním žáru.

Vodní parky
Není třeba řešit, co přesně je vodní park, a co jenom obyčejný park. Ve vodním parku se
vyskytuje dostatek vodních ploch a koryt s tekoucí vodou, doplněno to může být vodopády,
vodotrysky a jinými atrakcemi, lidé se dívají na vodu, vysedávají na vyhlídkách na vodu,
poslouchají vodu, po mostcích chodí z jednoho břehu na druhý nebo na různé ostrůvky, což je
zvláště romantické, případně si půjčují lodičky. Když je teplo a voda je čistá, mohou do ní lézt
a rochnit se, což vítají zvláště děti. Vodní park bývá podstatně zajímavější a příjemnější než
park bez vody. Pokud parkem nebo po jeho obvodu prochází potok nebo řeka, je vhodné, aby
koryto bylo vyvedeno v přírodě blízkých tvarech.

Obr. 170 Jeden z rybníčků v pražské Stromovce – Královské oboře. Upoutané plovoucí molo,
zvané "Kačenka", umožňuje hlavně dětem dostat se blíž k hladině. Dlouhá léta se v Praze
řešilo, že Stromovka je moc vlhká, a zvažovalo se její technické odvodnění. Těmto úvahám je
snad již konec, i když ještě dneska se najde konšelská hlava, která prohlásí, že vodní plochy
nejsou dobré pro obyvatele, jelikož se po nich nedá jezdit s dětskými kočárky. Naštěstí
převážil úsudek, že park ležící v říční nivě je nesmysl odvodňovat, a naopak bude jeho
předností, pokud bude fungovat jako park zřetelně vodní.
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Obr. 171 Lázeňský park v Bad Kissingen v Bavorsku činí vodním parkem velkoryse
meandrující revitalizace Francké Saal, 2009.

Obr. 172 Jezero v Olympijském parku v Mnichově, 2010.

124

Obr. 173 Vodní zahrady bývají velmi působivé
brzy ráno nebo za špatného počasí, kdy v nich
nikdo není. Vodní zahrada v parkovém prstenci
v bývalém fortifikačním okruhu města Hamburgu,
2008.

Obr. 174 Japonská zahrada, Hamburg, 2008. Dle informační tabule stavěla tento park
odborná pracovní skupina, vyslaná v rámci družebních styků přímo z Japonska.
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Obr. 175 Japonská zahrada se stojatou i tekoucí vodou obohacuje také komplex Evropského
parku v Bonnu. Něco tak krásného ovšem zdaleka nestačí jenom postavit. Kdo nedokáže
zajistit náročný provoz a údržbu, ať se do takového projektu vůbec nepouští a prostor řeší
podstatně jednodušším, přírodně autentičtějším způsobem.

Obr. 176 Snad každý člověk v sobě má aspoň kousek touhy po krásnu. Je potřeba ocenit, když
se ji snaží nějakým způsobem realizovat. Bohužel ne vždy se to úplně povede. V tomto případě
byla asi chyba v nedostatečné asertivitě projektanta, který nedokázal překonat tupý stereotyp,
z něhož vycházely požadavky správce vodního toku. Nepochopení příležitosti nahradit
dlážděný odpad z rybníka ve stylu melioračních kanálů něčím lepším, přírodě bližším, výrazně
znehodnocuje snahu obyvatel a vedení obce K. na Mladoboleslavsku mít hezký parčík
s vodním prvkem (2010).
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Voda ve fortifikacích
V dochovaných hradebních příkopech se uplatní stojatá i tekoucí voda, která již dnes
nepředstavuje vojenský obranný prvek, ale součást parkových úprav. I v dnešních plánech
historických měst, jako jsou Hamburg, Brémy, Brunšvik, Augsburg nebo Frankfurt nad
Mohanem, lze po obvodu historických středů číst kontury středověkých nebo barokních
opevnění. Tyto fortifikace jsou v dnešních plánech vybarveny zeleně a modře, protože se
jedná o vodní parky, v nichž vodní plochy a koryta s tekoucí vodou vyplňují někdejší
hradební příkopy. Při tvarování těchto koryt se rovněž místy uplatní přístupy přírodě blízkého
vodního stavitelství.

Obr. 177 Prostor dřívějšího opevnění spolkové pevnosti Ulm, nyní na území bavorského
Nového Ulmu, byl v souvislosti se zemskou zahradní výstavou v roce 2008 proměněn v park a
dnes slouží jako přírodní a rekreační zázemí okolní zástavby. Kaponiéra číslo 4, původně
určená k postřelování vodního příkopu, byla v rámci zahradní výstavy rekonstruována ze
stavu ruiny.
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Obr. 178 Bývalý hradební příkop v Novém Ulmu dnes tvoří parkovou vodní plochu.

Vodní hřiště
Různé vodní prvky jsou velmi zajímavé pro děti, umožňují jim méně obvyklé způsoby vyžití
a podporují jejich představivost. Budovat a udržovat vodní hřiště s různými zábavními prvky
není laciné ani jednoduché z hlediska provozu,
bezpečnosti a hygieny, nicméně je to podstatně
lepší služba mladé generaci, než třeba
provozování
stravovacích
zařízení
s přesmaženými hranůlky a macerovanými
karbanátky. Vodní hřiště představuje speciální
část vodního parku. Bývá oplocené proti
vnikání psů a proti unikání nezbedných dítek
do okolního prostoru. Samotné vodní prvky
jsou obklopeny lavičkami, na nichž vysedávají
rodiče, kontrolujcí, zda se děti z nadměrného
holdování vodním radovánkám netopí. Dobře
vedená vodní hřiště navštěvuje dennodenně
údržbář a pečuje o vše potřebné. Ostatně, často
jsou vodní hřiště zřizována v dohledu dozorčí
kukaně správce parku. Pro vodní režim hřiště
musí platit podobné náročné technické a
hygienické požadavky, jako pro veřejná
koupaliště.

Obr. 179 Kronach, Bavorsko, 2005. Dětské vodní hřiště v areálu někdejší zemské zahradní
výstavy.
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Obr. 180 Amberg, Bavorsko, 2006. Vodní hřiště rovněž v areálu někdejší zemské zahradní
výstavy. Účastníci české potamologické exkurze nedočkavě vyhlížejí pád troufalé chodkyně po
zrádných plovoucích stupácích.

Obr. 181 Mnichov, areál Spolkové zahradní výstavy, 2005. Vysazení vodní hladiny nad
úroveň pochozího povrchu umožňuje zvláštní prožitek blízkosti vody.
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Obr. 182 Parková úprava v někdejším areálu textilní továrny v Marktredwitz, dějišti bavorské
Zahradní výstavy bez hranic, 2006. (Výstava probíhala současně v bavorském Marktredwitz a
v českém Chebu.) Pohled z vyhlídkové plošiny, zřízené na vrcholu staré tovární budovy.
Součástí úpravy je revitalizace malého potoka a vytvoření dětského vodního hřiště.

Obr. 183 Toto vodní hřiště v Marktredwitz bylo inspirováno zlatokopeckými vodními žlaby.
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Vodotrysky a vodní hrátky
Umělecká vodní díla rozmanitých koncepcí představují v zástavbě obcí a měst mimořádně
pozitivní, obohacující a inspirující prvky. Čím jsou dynamičtější, tím více je lidé oceňují
hlavně za horkých letních dnů. Tím spíš, že zřizování a provozování těchto prvků je nákladné,
vystavuje vysokou známku kultivovanosti a pozitivnímu smýšlení otců měst. Menší obec si
sotva pořídí velkou fontánu. Ale co třeba taková drobnost, jako před hasičárnou postava
hasiče, jemuž z hadice stříká voda?

Obr. 184 Příhodná vodní hrátka před požární
stanicí – hasič s hadicí. Kdesi v Bavorsku.

Obr. 185 Velkolepá vodní hrátka, znázorňující
tok řeky Jizery, oživila v roce 2010 Staroměstské
náměstí v Mladé Boleslavi.
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Obr. 186 Jizera v Mladé Boleslavi je provedena jako
nerezový žlab v betonových blocích, osazena
sochami mladistvých postav.

Obr. 187 Na boleslavském náměstí se dočkaly
pozoruhodné umělecké stylizace také břehové
porosty – staré seřezávané vrby.

Obr. 188 Dobrovice u Mladé Boleslavi, 2010. Místní jsou rádi, že jejich cukrovar nezanikl, a
tak si v rámci celkové regenerace náměstí – právě s podporou cukrovaru – nedávno postavili
fontánu s kostkou cukru.
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Obr. 189 Ve Vlašimi, okr. Benešov, byla
v rámci rehabilitace městských prostor v letech
2009–2010 osazena vodní koule. Kamenná
koule se otáčí ve vodním loži. Zajímavý objekt
obohacuje intravilánový prostor, ponouká
kolemjdoucí, aby zkoušeli, zda dokáží koulí
pootáčet. Snad se jim ji nepodaří odnést.

Obr. 190 Jelikož vodní koule vlašimským nestačila, pořídili si ještě vodotrysk zvaný
Pampeliška.
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Obr. 191 Náměstí v Hattersheimu u Frankfurtu nad Mohanem, Hessensko, 2008. Vodní
schodiště k obecnímu domu.

Obr. 192 Hattersheim, vodní schodiště.
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Obr. 193 Hattersheim. Již klidně odtéká voda
korýtkem, kolem něhož vystrkává svá letní
posezení místní kavárna. Chce to ovšem trochu
dávat pozor, aby člověk se židličkou nepřepadl.

Obr. 194 Žilina, Slovensko, 2009. Vodní kaskáda s květinovou plastikou na dolním náměstí.
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Obr. 195 Koblenz, Porýní-Falc, 2007. „Noemova archa“ se hýbe, tryská, zvučí, osvěžuje
prostor kapkami vody, je nápaditá a zajímavá. Díky ní není toto místo nevábným dvorkem
v průchodu za obchodním domem.

Obr. 196 „Noemova archa“ v Koblenzi, detail.
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Obr .197 Paříž, Francie, 2006. Fontána inspirovaná havárií na uličním vodovodním potrubí.
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Malé vodní nádrže v intravilánech
Malé vodní nádrže mají podle stejnojmenné ČSN
75 2410 objem po hladinu ovladatelného prostoru
do 2 milionů m3 a jejich největší hloubka
nepřesahuje 9 metrů. Existují různé typy malých
vodních nádrží a z nich se ve veřejných prostorech
intravilánů uplatní hlavně rybníky, retenční a
požární nádrže a různé nádrže, u nichž by měly
převažovat krajinotvorné a rekreační funkce.
Nádrže mohou obohacovat prostředí obcí a
měst, pokud je v nich čistá voda, nejsou
nadměrně zabahněné a nejsou víc než je
nezbytně nutné lemovány technicky řešeným
zdivem nebo strmými dlážděnými břehy.
Revitalizační úsilí se může v některých případech
uplatňovat například v náhradě obvodového zdiva
starších nádrží mírně sklonitými, přírodě bližšími
břehy. Součástí revitalizačních opatření v širším
pojetí
mohou
být
rekonstrukce
nádrží,
odbahňování,
zpřírodňování
tvarů
břehů,
rozšiřování litorálů.

Obr. 198 Návesní rybník ve Struhařově u Prahy, odbahněný a rekonstruovaný s podporou
Operačního programu Životní prostředí, 2010. Přírodě blízké tvarování břehu respektuje
kvalitní stromový porost. Kombinace plážek a struktur z velkých kamenů vytváří členitý
průběh břehové čáry. Dno spadá od břehu ve velmi mírném sklonu. Významnou část plochy
nádrže představuje litorál (mělkovodí s hloubkou vody běžně do 0,6 metru), což je ekologicky
nejcennější část nádrže.
Z hlediska ekologického stavu, vzhledu, pobytové a rekreační hodnoty prostředí obcí a měst
je velmi důležitá kvalita vody. Na tu má vliv hlavně kvalita napájecí vody, tedy zdroje
znečištění v povodí nad nádrží, a způsob rybářského využívání nádrže. Intenzivnější způsoby
rybářského využívání, zaměřené na kvantitativní produkci ryb, ať už jde o cílené
metody produkčního rybníkářství nebo o amatérské přesazování obsádek, jaké někdy
praktikují rybářské spolky, mají na kvalitu vody velmi nepříznivý vliv. Nádrž silně
nasazená kapry bude sotva zároveň vhodná ke koupání. Hlavně obce, které hodlají provozovat
nádrže, sloužící krajinotvorným, městotvorným a rekreačním účelům a plnící ekologické
funkce, by si měly být od počátku vědomy, že úspěšnost tohoto jejich konání hodně závisí na
dodržování zásad přiměřeného rybářského využívání. Takto je mimo jiné nutné
přistupovat ke všem nádržím, jejichž výstavba, opravy nebo rekonstrukce jsou dotovány
prostředky resortu životního prostředí. Tyto nádrže nejsou určeny pro intenzivnější formy
chovu ryb, naopak chov ryb v nich má pouze doplňkový a regulační charakter. Vhodné
obsádky a ekologicky vhodné způsoby hospodaření jsou stanovovány jako podmínky
přidělení dotace.
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Obr. 199 Vodní plocha vytvořená v roce 2007 na okraji Rakovníka, v nivě Lišanského potoka,
s finanční podporou Programu revitalizace říčních systémů. Konstrukčně se jedná o postranní
malou vodní nádrž, díky velkému rozsahu litorálu (mělkovodí do 0,6 m hloubky) a vyloučení
intenzivního chovu ryb se však svým charakterem přibližuje mokřadu. Na rozdíl od rybníků,
které jsou intenzivně rybářsky využívány, může být taková vodní plocha skutečným přínosem
pro ekologický stav území.

Obr. 200 Lhota, okr. Kladno, 2010. Dříve byla na této návsi požární nádrž obdélníkového
půdorysu, s betonovým opevněním. V posledním období neudržela vodu, přestože byla
zanesená sedimentem. Obec uskutečnila s podporou dotace Ministerstva pro místní rozvoj
rehabilitaci návesního prostoru. V místě nádrže vznikl přírodě bližší rybníček s rozvolněnými
tvary břehů. Je obklopen parkovou úpravou s herními zařízeními pro děti. Trvale udržovat
takovou náves bude náročné, ale obec si je vědoma hodnoty svého prostoru.
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Obr. 201 Chotýšany, okr. Benešov, 2010. Rekonstruovaný návesní rybník. Kamenná zeď byla
ponechána pouze v břehu, podél něhož prochází komunikace. Část břehu byla zpřírodněna
sklopením do mírného sklonu, s vlnitým průběhem břehové čáry. Tento břeh plynule navazuje
na okolní terén, parkově upravený. Terén umožňuje úsporné provedení bezpečnostního
přelivu (v popředí), jako nenápadného zemního průlehu. Tento průleh je běžně zapojen do
parkové úpravy návsi a dokonce je v něm umístěna lavička.

Obr. 202 V roce 2009 dokončil pražský magistrát rekonstrukci Hamerského rybníka
v Záběhlicích. K historickému ostrůvku s vrbami, který byl po obvodu stabilizován kamenným
záhozem, přibyl ještě „ptačí ostrůvek“, jehož plochý, štěrkový povrch jen mírně vystupuje nad
hladinu vody. Zájem vodních ptáků o toto stanoviště je zřejmý.
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Oblíbeným doplňkem malých vodních nádrží jsou ostrůvky, historicky budované nejčastěji
v rámci romantizující krajinotvorby. Z hlediska ochrany přírody bývají vnímány příznivě jako
relativně chráněná stanoviště nebo i hnízdiště ptactva. Neměly by však být do nádrží
vnucovány za každou cenu. Zvláště u nádrží, které aspirují na alespoň relativně přirozené
zasazení do krajiny, by mělo být dbáno základní logiky tvarování terénu. Ostrůvek může ve
vodní ploše existovat jako vyvýšená část plochého litorálu, naopak dosti nepřirozeně působí
uprostřed hladiny nádrže, která zaplňuje poměrně úzké údolí, vymezené strmějšími svahy. Při
výstavbě nových nádrží může být vhodné ponechat ostrůvek z rostlého terénu, třeba v místě,
kde roste nějaká skupina dřevin, kterou je možné tímto způsobem zachovat.
Také záleží na konstrukčním provedení a tvarování ostrůvku. Některé hospodářsky využívané
rybníky, které v minulosti prodělaly úsporné odbahnění shrnutím sedimentů do kopic a valů,
vyčnívajících nad hladinu, mohou s odstupem let vděčit za svojí zbytkovou ekologickou
hodnotu právě těmto ostrůvkům, které po proběhnuvší renaturaci nabízejí stanoviště vodním
ptákům. Obecně však nejde o příklad hodný následování, častěji vznikají touto cestou objekty,
které ekologický stav nádrže nezlepšují a jsou spíš pro ostudu. Bohužel ostrůvek typu
„chcíplá velryba“ není vzácností. Kopice úživného materiálu vystupuje z vodní hladiny se
strmými břehy, bez mělkovodního lemu. Její povrch, vyvýšený proti hladině, pak porůstá
ruderální vegetace. Nezpevněné břehy se často rozplavují, což majitele nádrže vede
k rozličným pokusům o jejich stabilizaci. Výsledkem pak bývají svislé srubové či podobné
břehy, které neprospívají ekologické komunikaci mezi nádrží a povrchem ostrůvku.

Obr. 203 Ostrůvek typu „převrácený rendlík“ vyslovenou škodu neudělá, ale podstatněji
nezlepšuje ani vzhled, ani ekologický stav nádrže.
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Obr. 204 Kuriozní případ v rybniční ostrůvkotvorbě – stabilizace „chcíplé velryby“ vlnitým
plechem. Příklad, který není vhodné následovat.

Obr. 205 Rybník, nově postavený s podporou Programu revitalizace říčních systémů ve
Zlonicích, okres Kladno, 2008. Zdrž byla vytvářena částečně hloubením. V místě kvalitní
skupiny stromů byl z původního terénu ponechán ostrůvek, jeho břehy plynule navazují na
rybniční mělkovodí (litorál). Rybník byl postaven v nivě potoka, v minulosti znehodnoceného
technickou úpravou koryta; jeho výstavba nepoškodila hodnotné přírodní plochy.
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Dům na vodě
Dům na jezeře patří k tradičním romantickým výjevům. Dnes se tento motiv objevuje
v moderní architektuře a jeho uplatnění může velmi zajímavě obohacovat sídelní prostředí.

Obr. 206 Berlín, 2009. Sídlo jedné z předních německých firem je obklopeno vodní hladinou.
Není to obranný příkop, obyčejným lidem zvenčí je dovoleno obcházet dům po stupácích
z leštěných kvádrů. Kolik asi námahy stálo architekta, aby experty přes bezpečnost práce
přesvědčil, že to zábradlí by se tam opravdu nehodilo?

Obr. 207 Dolní Břežany, okres Praha – západ, 2010. Ve středu obce se dokončuje jednak
čtvrť obytné zástavby, jednak velký park, budovaný s finanční podporou Operačního
programu Životní prostředí. Jedna z vodních ploch vytváří efekt domu na vodě. Nádrž není
určena ke koupání – nořící se postavy v zadní části hladiny jsou pracovníci obce, kteří
provádějí údržbu. Nároky na péči o vodní plochu jsou dle jejich vyjádření značné, mimo jiné
vzhledem k zálibě publika ve vhazování nejrůznějších předmětů, a to i větších rozměrů.
V českém prostoru je riskantní nechávat v blízkosti vodního prvku nepřipevněné židle, lavičky,
jízdní kola, odpadkové koše nebo popelnice.
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Vodní technické památky
Památkové objekty představují samy o sobě významné obohacení říčního prostoru ve volné
krajině i v zástavbě obcí a měst. Jsou svědectvím práce lidí v minulých dobách. Ovšem také
posilují členitost tohoto prostoru a činí jej zajímavým. Udržované, obnovované nebo
replikované památky mohou být samy příspěvkem k revitalizaci říčního prostoru v širším
smyslu. Při revitalizačních úpravách vodních toků pak je na místě nejen podpora ochrany,
údržby či obnovy památkových objektů, ale také snaha o jejich aktivní funkční zapojení v
revitalizovaném prostředí. Skoro žádný starý mlýn už dneska nemele, jen v málokterém se
uživí muzejní expozice, ale třeba restaurace nebo kavárna s vyhlídkou na – pokud možno
aspoň částečně revitalizovaný náhon – může být velmi příjemná a může na objekt něco
vydělávat.

Obr. 208 Revitalizovaná mlýnská a hradební
strouha v Chrudimi, 2010. Mlýn s obnoveným
vodním kolem.

Obr. 209
Historický mlýn
na Sánské
strouze v obci
Pátek na
Nymbursku,
2009. Třeba se
dočká opravy.
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Staré říční přístavy a přístavní laguny, památky říční plavby
Z romantického prostředí starých říčních přístavů se mohou těšit jenom nemnohá města – ta,
která leží na splavných tocích a v nichž někdy nějaké přístavy byly, a z těch ještě ta, která si je
nezkazila modernizacemi, nevhodným zastavěním, likvidací historického vybavení nebo
zasypáním. Vzato kolem a kolem, bilance dochovaných historických struktur starých přístavů
v Čechách je více než hubená a tento vodní prvek zde uvádíme spíše jen pro pořádek nebo pro
toho, kdo se odhodlá prohledávat města s říčními přístavy v cizině. Pak třeba najde ve starých
přístavních lagunách muzejní kolekce starých říčních plavidel, na molech staré nakládací
jeřáby, opečovávané starožitné otočné nebo zdvižné mosty přes přístavní kanály.
„Revitalizace“ starých přístavů se příliš netýká přírody, spíše se ubírá cestou adaptace
historických přístavních budov, které by bez vhodného využití propadly zkáze, pro novodobé
účely podnikatelské, kulturní či sociální.

Obr. 210 Zrekonstruovaný starý říční člun, šinágl, je v současnosti k vidění v nivním parku v
bavorském Ambergu, poblíž revitalizovaného koryta řeky Vils.

Je zřejmé, a v dnešní době pociťujeme toho negativní důsledky, že říční plavba vedla a vede
k technickým úpravám vodních toků a jejich ekologický stav poškozuje. Nicméně plavební
památky zasluhují péči, protože jednak patří k našim dějinám, jednak mohou přispívat
k členitosti (v širším smyslu toho pojmu) a zajímavosti říčního prostoru.
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Obr. 211 Lübeck, Šlesvicko–Holštýnsko, 2009. Vjezd do muzejního přístavu uzavíraný
otočným mostem, v popředí exponát – historický bagrovací člun.

Obr. 212 Lübeck, 2009. Historické dvojče zdvižných mostů silničního a drážního.
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Obr. 213 Lauenburg na Labi, Šlesvicko–Holštýnsko, 2007. Starobylá plavební komora, dnes
uchovávaná jako zajímavost v areálu zahradní restaurace. Má se jednat o nejstarší
dochovanou plavební komoru na území Německa.

Obr. 214 Lodní zdvihadlo Waltrop – Henrichenburg v Porúří, nyní součást muzea říční
plavby, 2009.
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5. STRUČNÉ POZNÁMKY K ZELENI, DOPROVÁZEJÍCÍ REVITALIZACE
Cílem této vodohospodářsky zaměřené publikace není uceleně pojednat problematiku
ozeleňování revitalizačních staveb. Omezí se pouze na několik dílčích poznámek,
vycházejících z dosavadních zkušeností v oblasti revitalizací a krajinotvorných programů,
které mohou mít význam pro revitalizace v zastavěných územích. Intravilánové revitalizace
probíhají v územích, která jsou intzenzivněji zkulturněna než volná krajina. Jak v oblasti
tvarování koryt, tak v ozeleňování tu lze méně uplatňovat přírodně autentická řešení. Utváření
povrchů, zakládání a udržování porostů tu bude ve větší míře prováděno metodami okrasného
sadovnictví. Nicméně i v obcích a městech a na jejich okrajích se budou revitalizace
odehrávat v plochách různého charakteru, v nichž mohou, respektive měly by být přiměřeně
uplatňovány zkušenosti, získané při revitalizacích ve volné krajině.
Při projektování a provádění staveb je velmi rozšířena praxe konečného dotváření
zeminových povrchů ohumusováním a osetím nějakou obchodně nabízenou travní směsí.
Podle místních podmínek se mohou projevit podstatné nedostatky tohoto postupu:
• Povrch tvořený úživnou, humózní zeminou podporuje rozvoj nitrofilních až
ruderálních porostů, což se projevuje zejména při neúspěchu zatravnění. Založený
trávník je nutné dál náročně udržovat, jinak tomuto vlivu podlehne.
• Jak ruderální porost, tak kulturní trávník omezují zarůstání těchto povrchů
přirozenými nálety dřevin.
Z těchto důvodů je vhodné při revitalizacích ve volné krajině a při revitalizacích v sídlech
přiměřeně:
 omezovat rozsah povrchů, tvořených nadměrně úživnými humózními zeminami,
například snímáním svrchních vrstev zemin či sedimentů;
 omezovat rozsah humusování povrchů v rámci dokončovacích prací staveb
 omezovat výsevy obchodně dodávaných travních směsí a v co největší míře
přenechávat tyto povrchy samovolné sukcesi, včetně náletů místních druhů
dřevin nebo naplavování zakořenitelných částí těchto druhů dřevin.
Pokud je nezbytné například ze stabilitních důvodů některé stavbou dotčené povrchy
zatravnit, jako vzdušní líce hrází, je vhodné k tomu použít jednodruhovou nebo
málodruhovou směs – do porostu pak snáze pronikají žádoucí místní druhy rostlin.
Zakládání porostů dřevin bývá často zatíženo chybami. Mohou se vyskytnout různé
nedostatky v koncepci, přípravě a realizaci:
• Nejsou ujasněny cíle ozeleňování řešeného prostoru a návazně ani celková koncepce
provádění. Často pak má ozelenění nahodilý až chaotický charakter a neodpovídá
dostatečně funkcím a členění daného území.
• Chybí kvalifikovaný návrh ozelenění, včetně specifikace druhu dřevin, typu a velikosti
sazenic a způsobu nakládání s nimi.
• Jednostranně sadovnicky pojatý návrh ozelenění, který nebere ohled na částečně přírodní
charakter místa.
• Vysazování dřevin tam, kde by bylo vhodnější ponechat prostor pro samovolné nálety
nebo vegetativní ozelenění (zakořeňující části vrb).
• Výsadby v nevyhovujícím množství a struktuře – „patníkové“ linie, příliš řídké skupiny
v cílových rozestupech vzrostlých stromů, chaotické plošné rozhozy sazenic bez ohledu
na druhy, nevhodná aplikace návyků z městského sadovnictví, ze zahrádkářských,
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okrašlovacích nebo silničářských metod výsadeb. Opomíjení tradičně dobře
vypracovaných lesnických postupů.
Nedostatečná hustota ozeleňovacích skupin, opomíjející pomalé nabíhání pokryvu plochy
mladými výsadbami a ztráty, k nimž postupně dochází.
Nadměrné ozelenění, vedoucí například k nežádoucímu zastínění litorálů, tůní a mokřadů.
Nevhodná struktura výsadeb.
Nevhodná volba druhů – nikoliv místního původu, nepřizpůsobené stanovištím.
Malé (lesnické) sazenice bez patřičné péče, živořící v buřeni.
Příliš velké sazenice ze školkařské nabídky alejových stromů – jsou drahé, vyvracejí se,
ohýbají nebo lámou, jejich tvar mnohdy neodpovídá přirozenému růstu v krajině.
Nevhodná snaha šetřit peníze vykopáváním sadebního materiálu v přirozených náletech.
(Jen některé druhy, jako lípy nebo lísky, poměrně dobře snášejí velmi drastické zacházení
s kořenovým systémem, nezapěstovaným pro přesazování. Naopak třeba duby, břízy nebo
trnky snášejí přesazování z náletů špatně. Většinou přijde šetření tohoto druhu dost
draho.)
Nekvalitní, zaschlý školkařský materiál. Sazenice poškozené přechováváním na vzduchu.
Rovněž delší přechovávání ve vodě sazenice ničí.
Nevhodná doba výsadby, většinou pod tlakem termínů přidělování a vyúčtovávání dotací.
Červenec není obvykle vhodná doba pro sázení stromů, a to dokonce ani při použití
kontejnerových sazenic.
Špatná technologie výsadby. Sazenice nedbale, mělko zasazená. Nekvalitní podpěrný kůl.
Nízké uvázání.
Nedostatečné následné ošetřování, zejména zálivka a obžínání.
Nedostatečná ochrana před zvěří.

Často se ukazuje, že by bylo lepší ponechat ozelenění na přírodě, než vydávat peníze za
jeho nekvalitní provedení. To se týká v první řadě problému zaschlých prostokořenných
sazenic, vysazování v nevhodně suchém období nebo nedostatečné ochrany před zvěří.
Podle zkušeností z revitalizačních staveb je výhodné zakládat porostní skupiny hustou
výsadbou menších (lesnických) nebo středně velkých sazenic. V sušších podmínkách se
jednoznačně vyplatí používat sazenice zapěstované v kontejnerech. Ochrana těchto skupin
lesnickými oplocenkami je sice nákladnější, ale zřetelně účinnější než ochrana jednotlivých
sazenic. Naproti tomu některé ochranné nátěry sazenic se projevovaly jako neúčinné.
Pokud je třeba obnovit nebo založit břehový porost přírodního charakteru, nutno vycházet
z toho, že takový porost nevytvoří jedna linie sazenic, umístěných v pravidelných
rozestupech, případně ještě v „bezpečném“ odstupu od břehové čáry. Břehový porost by měl
být zakládán v podobě hustších výsadbových skupin protáhlého charakteru,
rozložených podél břehu. Proluky mezi skupinami umožňují částečné oslunění vodní
hladiny a prostup mezi jednotlivými skupinami, chráněnými před zvěří nejlépe lesnickými
oplocenkami. Nosnými prvky břehových porostů jsou stromy, umístěné přímo do
břehové čáry. U těch se také může následně vyvinout charakteristicky členitý, částečně
obnažený kořenový systém, který v břehu vodního toku vytváří mimořádně cenné úkryty pro
živočichy.
Při řešení větší plochy, například nivy vodního toku nebo zátopové plochy poldru, není
vhodné rozptýlit výsadby ani chaoticky, a již vůbec ne rovnoměrně v celé této ploše. V těchto
situacích by mělo být těžiště výsadeb ve skupinách po obvodu řešené plochy. Typické je
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ozeleňování svahů po okraji nivy, které má dát revitalizaci obvodovou kulisu a omezuje
nepříznivé vlivy okolních zemědělských nebo zastavěných ploch.
Zajímavou úlohou je obnovování nebo doplňování soliterních stromů v nivách. Široké
zatravněné nivy s jednotlivými dominantními stromy, nejčastěji duby, vzrušovaly již staré
romantické malíře. Bohužel dlouho mizely takové stromy bez náhrady. Krajinotvorná
opatření jsou příležitostí, začít tuto škodu napravovat, i když efektu dominance vysazených
stromů se generace dnešních revitalizátorů nedočká. V těchto případech bývá obvyklé
vysazovat větší sazenice. Pak je třeba věnovat mimořádnou péči výběru opravdu kvalitních
sazenic. Obvykle obchodně dodávané alejové sazenice sice vynikají cenou, tvarování vysoko
vysazené koruny je ale většinou předurčuje k úloze rychle vytvářené, ale nikoliv dlouhověké
kulisy podél komunikací. Pro daný účel by sazenice neměly mít korunu nepřirozeně
tvarovanou a vytaženou do výšky. Dobře zapěstován musí být i kořenový systém.
Ve větších plochách může přicházet v úvahu zakládání nivního háje, který bude mimo jiné
zpomalovat rozlité povodňové průtoky. Půjde o rozsáhlejší výsadby, zakládané buď ve
větších hustých skupinách, nebo přímo plošně. Zde se uplatní lesnické metody plošného
zakládání výsadeb.
Nedostatečně je využíváno jarního vegetativního ozeleňování zakořenitelnými částmi
dřevin, hlavně vrb (mimo vrbu jívu). K nejlepším výsledkům vedou ty nejjednodušší metody
– například pokryv z drtě vrbových větví, částečně překrytý zeminou. Jednotlivě zapichované
vrbové pruty zničí zvěř, vhodnější je zapichovat pruty v „ježcích“. Pařezy vrb, které musely
ustoupit stavební činnosti, je škoda vyvážet na skládku – lze je osadit na nová místa, kde
pravděpodobně znovu zakoření.

Obr. 215 Tato sazenice byla nejspíš
přičinlivě vyfakturována, sotva však vyroste
v kvalitní strom. Je nepřiměřeně vytažená se
špatně zapěstovanou korunkou. Při výsadbě
bídně stabilizována a nechráněna před
zvěří.
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6. POZNÁMKY K PROVOZU A ÚDRŽBĚ INTRAVILÁNOVÝCH VODNÍCH
PRVKŮ

6.1 Správa a údržba vodních toků
Revitalizace vodních toků ve volné krajině by měly koryta a na ně navazující terénní struktury
co nejbližší přírodě. Produkty revitalizací by měly být schopny existovat a vyvíjet se v co
největší míře samovolně, bez náročnějších forem údržby. Ve volné krajině není cílem
revitalizace park, o který bude intenzivně pečovat štáb zahradníků. V zastavěných územích
může být situace poněkud odlišná. Úměrně tomu, jak je ten který úsek vodního toku a jeho
nivy vystaven civilizační zátěži, může růst náročnost jeho udržování. Významný je ale také
faktor volby investora revitalizace – čím náročnější, umělejší, přírodě vzdálenější řešení
zvolí, tím intenzivnější bude muset zajišťovat údržbu. Přírodní objekty mívají spíše
schopnost existovat samovolně a dalším vývojem se udržovat a regenerovat. Naproti tomu
umělé, přírodě vzdálené objekty bez patřičné údržby, oprav a výměn spíš chátrají, ztrácejí
funkčnost a mění se v trosky, odpad a nepořádek, čemuž výrazně napomáhá agresivní
působení lidského elementu. Je tedy třeba navrhovat revitalizace v obcích a městech také se
zřetelem k možnostem jejich následného provozování. Obec se například rozhodne, že nějaký
liniový vodní prvek osadí vodním kolem – které bude třeba čerpat vodu do dětského hřiště.
Mimořádně zajímavý záměr, kolo představuje prvotřídní atrakci pro malé i velké. Ale takové
vodní kolo potřebuje téměř každodenní dohled a údržbu (je potřeba mazat ložiska, na
konstrukci se stále zachycuje spláví apod.), časté opravy a již po několika letech výměny
některých částí. K tomu ještě přistupuje náročné zimní období.
Nikdo by si neměl pořizovat nic, co pak nezvládne odpovídajícím způsobem udržovat.
Navrhování revitalizací by mělo vycházet mimo iiné z rozvahy o vhodném poměru
prvků umělých, kulturních, a prvků přírodě blízkých, a to i z hlediska náročnosti
budoucí údržby.

Obr. 216 Skvělá vodní hrátka na nábřeží v Kolíně nad Rýnem představuje město na řece,
2009. Bez soustavné údržby by se ovšem příznivý dojem záhy vytratil.
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Běžná správa jak obecných vodních toků, tak revitalizovaných úseků ve volné krajině přísluší
jejich správcům. Ve městech a obcích může být situace komplikovanější. Správce vodního
toku může namítat, že intravilánový úsek jednak trpí vlivem sídla větší zátěží, jednak jsou na
něj v souvislosti s kultivovaností sídelního prostředí kladeny vyšší nároky než na úsek ve
volné krajině. Potom pociťuje jakousi nadstandardní složku nároků na provoz a údržbu
intravilánového vodního toku a ne zcela neoprávněně dospívá k názoru, že tuto složku by
mělo nést město nebo obec. Bohužel u nás zatím nejsou ustáleny uspokojivé modely
spolupráce obcí a správců toků a někdy místo pozitivní součinnosti zatěžují jejich vztahy
spíše dohady o odpovědnostech a kompetencích. V této oblasti lze nacházet některé inspirující
příklady v sousedním Bavorsku. Tam je standardně zavedena finanční účast obcí na
protipovodňových a revitalizačních investicích, které stát provádí k jejich užitku. Běžný je
například 40 % podíl, obce na nákladech přírodě blízkého protipovodňového opatření.
Pravidla jsou ovšem nastavena tak, že obec nemusí tuto účast realizovat pouze finančně.
Může ji krýt cenou pozemků, které dá pro vodohospodářská opatření k dispozici. A také si ji
může zčásti odpracovat. Uváže se státu, že bude po X let udržovat určité pozemky, na nichž
jsou části vodohospodářských protipovodňových a revitalizačních staveb umístěny. Tato
práce se ocení a její cena se započítá do účasti obce. Takto mohou být řešeny dva závažné
problémy staveb tohoto druhu – zajištění pozemků a jejich následná údržba.

6.2 Členitost prostředí – závada z hlediska údržby ?
Správci vodních toků někdy nejsou nakloněni přírodě blízkým úpravám a vytváření různých
forem členitosti, neboť hlavně v intravilánech bude jejich údržba náročnější než v případě
technicky řešených, tvarově jednoduchých vodních prvků. Mají pravdu v tom, že s členitostí
břehových čar stoupá například pracnost vybírání igelitových lahví a podobného nepořádku
nebo že prohlubně ve dně kynety se budou zanášet splaveninami a možná bude potřeba je
občas v zájmu jejich zachování čistit. Tu je potřeba se vrátit k otázce, proč se vůbec hovoří o
revitalizacích intravilánových vodních prvků. Protože občané a správy obcí a měst si
začínají více než dříve uvědomovat hodnotu veřejného prostoru svých sídel. Začínají si
cenit tohoto prostoru pro svůj pobyt a oddech natolik, že by pokládali za nevhodné jej dále
devastovat nebo pokračovat v jeho přenechávání například nějakým výdělkářským aktivitám.
Naopak, začínají pokládat za vhodné dále investovat práci a peníze do veřejných funkcí,
vzhledu, ekologického stavu, protipovodňové ochrany, pobytové a rekreační hodnoty těchto
vodních prvků. Potom samozřejmě vnímají intravilánové vodní prvky jako velmi exponované
prostředí, které také vyžaduje odpovídající výdaje na následné udržování. Pohodlí správců
těchto prvků není hlavním kriteriem.
Typické jsou výhrady správců vodních toků vůči rozčleňování koryt přehloubeninami ve
dně – tůněmi. První reakcí na prohlubně ve dně koryta bývá poukaz na to, že se v nich budou
usazovat splaveniny, včetně všelijakého nepořádku. To je většinou pravda, ne každou tůň se
podaří vymodelovat a pak také tvarově udržet tak, aby ji vodní proud permanentně
proplachoval. Nicméně ve většině situací znamená jakákoliv přehloubenina ve dně, i
kdyby to byl vyzděný obdélníkový „kastlík“ ve vydlážděné kynetě, významné obohacení
života vodního toku. Někdy i dlážděná koryta malých potoků, jinak dost obtížně obyvatelná
pro ryby, překvapivě ožívají právě díky takovým tůním. Proto je potřeba o tůních ve dně
uvažovat jako o jednom z významných revitalizačních prvků. Pak nutno počítat s tím, že
pro udržení tůní může být čas od času potřeba je pročišťovat nebo vytvářet tůně nové, ve
vhodnějších místech koryta. Exponovaný intravilánový prostor prostě má odůvodněně větší
měrné náklady na údržbu než prostor volné krajiny. Skutečnost, že v prohlubních ve dně
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koryta, v tůních, se ukládají splaveniny víc než na rovném dně, není důvodem pro to, aby dno
nebylo tůněmi rozčleňováno.
Správci vodních toků někdy dávají zanášení tůní splaveninami až poněkud metafyzický
rozměr, když je spojují se „zhoršováním průtočných poměrů“ a hovoří o tom, že „v
přehloubeninách se bude zadržovat voda, nebude odtékat nebo dokonce v nich bude
zahnívat“. (Floskulku o zhoršování průtočných poměrů ovšem někteří konzervativně založení
vodohospodáři používají jako záchranné zaklínadlo v různých situacích, kdy v podstatě
nevědí co říct nebo by reálný popis situace nevyzníval ve prospěch jejich zažitých přístupů.)
Pokud jde o sedimentaci ve dnových tůních, racionální popis situace bude spíše dospívat
k tomu, že zanesení těchto prohlubní nezmenší (povodňovou) průtočnou kapacitu koryta jako
celku. Výpočtová průtočná kapacita bývá stanovována pro koryto bez prohlubní a prohlubně
pak jsou v korytě vyhloubeny „navíc“.

Obr. 217 Rokytka v Nedvězí u Říčan, 2008. Pokud obec trvá na tom, že po obou stranách
říčky mají vést široké asfaltové vozovky, revitalizační úsilí se může zaměřit pouze na dno
koryta. Členité povrchové struktury, kterým by dávalo smysl omývání proudící vodou, se
v tomto úseku neuplatní, neboť vodní tok tu má nepatrný podélný sklon. Pak by ekologický
stav mohlo výrazněji zlepšit jenom rozčlenění dna tůňovými prohlubněmi, které by
poskytovaly stanoviště vodním živočichům.
Často je namítáno vůči jakýmkoliv členitostem v korytech vodních toků zejména v
intravilánech, že se kolem nich budou zachycovat splaveniny a spláví, včetně různých
odpadků, zvláště pak v dnešní době všudypřítomných petlahví. Je smutnou pravdou, že
odpadky znečišťujeme svoje okolí víc než některé sousední národy. Hlavně na okrajích sídel
dosud znešvařují břehy potoků a řek skládky a skládečky, ze kterých pak větší vody roznášejí
odpadky po celých povodích. To ale v žádném případě nelze přijmout jako důvod, aby vodní
toky byly tvarovány jako hladké splachovací žlaby, kterými nepořádek odplývá kamsi do dáli.
V jisté úměře k tomu, jak si správci vodních toků nechtějí dělat zlou krev u obyvatel a obcí
tím, že by je – v součinnosti s Českou inspekcí životního prostředí a s dalšími orgány –
soustavně nutili k větší pořádnosti, musejí sami vynakládat úsilí na pravidelné čištění koryt a
jejich okolí.
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Obr. 218 Třeskutá technická úprava potoka ve Všenorech u Prahy (pohled 2009) je z hlediska
správy toku poměrně nenáročná. Ale většina lidí se již dnes shodne na tom, že takovéto
splachovací žlaby místo potoků a řek v našich sídlech opravdu nechceme.

Obr. 219 Revitalizované koryto říčky Sulz v zástavbě města Beilngries v Bavorsku, 2009.
Volný pohyb splaveninových lavic v přírodě blízkém korytě zřetelně není vnímán jako
problém, nýbrž jako přirozená provozní záležitost. Správce toku, zde Vodohospodářský úřad
Ingolstadt, si je vědom kapacity koryta, navržené k provádění povodňových průtoků
přiměřené velikosti. Tato kapacita zde umožňuje stavět domy i v říční nivě, což je jinak obecně
nevhodné. Správce toku si je rovněž vědom toho, že splaveninové lavice ve dně, které se navíc
za každé vetší povodně dávají do pohybu, mohou tuto kapacitu ovlivnit jenom nepatrně.
Průběžně koryto sleduje a v případě nějakých problémů by operativně zasáhl. Neuvažuje o
nějakém systematickém odstraňování štěrkových usazenin, protože jednak by tím ničemu
nepomohl, jednak by ničil efekty revitalizace.

154

6.3 Protipovodňová prevence a opatření po povodních
Po povodních se často volá po pročišťování koryt vodních toků od usazenin, které jsou
vnímány jako překážky v průtočnosti, a tedy ohrožení protipovodňové bezpečnosti zástavby.
K tomuto požadavku je ovšem třeba dodat, kde a za jakých podmínek je pročišťování účelné a
vhodné. Rozhodně by se do koryt potoků a řek nemělo zasahovat kdekoliv a jakkoliv, protože
to nemusí přinést žádoucí efekty a naopak to může uškodit jak průtokovému a
splaveninovému režimu, tak ekologickému stavu vodního toku. Z hlediska ochrany přírody
může být zasahování do usazenin v korytě vodního toku vysloveně destruktivní. To platí
i v zastavěných územích, jakkoliv tam je na prvním místě ochrana zástavby před povodněmi.
Ponořené štěrkové lavice jsou nesmírně důležité pro život řady druhů ryb, korýšů (raci) a
měkkýšů. Lavice jen příležitostně zaplavované jsou důležitými stanovišti plazů,
obojživelníků, ptáků, ale například i řady druhů hmyzu. (Jako indikátor bohatosti oživení
prostoru vodního toku mohou sloužit například některé druhy včel, které obývají právě
dočasné biotopy říčních štěrkových lavic.) Proto se ochránci přírody, ať už ze
státních úředních a odborných pracovišť nebo z občanských sdružení, proti zasahování do
štěrkových nánosů silně ohrazují. Podporují je v tom ti rybáři, kteří dobře znají život potoků a
řek. Kvůli přírodovědeckému významu usazenin bývá velmi důrazně vznášen požadavek, aby
se jejich odstraňování přinejmenším neprovádělo živelně, ale bylo řádně projednáváno jako
zásah do významného krajinného prvku. Tím se alespoň omezí škody.
Vysloveně problematická je představa, že když se bude od splavenin více čistit celý tok
v povodí nad obcí, bude se jich méně ukládat na kritických místech v obci. Potok nebo řeku
nelze od splavenin „vyluxovat“. Fyzika vodního toku funguje tak, že vodní proud nese určité
množství splavenin, a tím spotřebovává část své energie. Pokud se mu splaveniny ve větší
míře odebírají, posiluje to tendenci proudu unášet materiál na jiných místech. A v určitém
zanášecím místě třeba u mostku v obci se příště objeví štěrková lavice zase, protože tam
prostě tvary koryta a charakteristiky proudění jsou příznivé pro sedimentaci. Pravdou je, že
v důsledku lidské činnosti v tocích a v povodích se mění charakter materiálů, unášených
vodními toky. Ve velké části úseků našich potoků a řek je méně štěrku a naopak více jemných
zeminových splavenin, tedy bahna, což například z hlediska života ryb, z nichž mnohé
potřebují k rozmnožování štěrková trdliště, není příznivý vývoj. Ale to je jiná kapitola.
Usazeniny v korytě vodního toku jsou často uváděny jako významný prvek povodňového
ohrožení obce, bývá důrazně požadováno jejich odstraňování a jejich neodstraňování bývá
příležitostí přičítat vinu za povodňové škody správcům vodních toků, pracovištím ochrany
přírody nebo ochranářským sdružením. Přitom se však vliv usazených splavenin na
povodňovou průtočnost často přeceňuje, a naopak bývají přehlíženy jiné, většinou podstatně
významnější faktory ohrožení, jako nedostatečně kapacitní mosty, lávky a propustky,
nepříznivě působící jezy a stupně, nevhodně umístěné stavby a navážky. Roli hraje i to, že za
některé z těchto povodňových překážek nesou samy obce jistou míru odpovědnosti.
Při posuzování významu usazených splavenin je třeba porovnávat prostorový rozsah
usazenin v korytě, velikost koryta a velikost povodní, které začínají být pro zástavbu
obce rizikem. Tyto relace lze ukázat na příkladu štěrkových lavic v Berounce po velké vodě
roku 2002. Následující rok byl dost suchý, štěrkové lavice bylo v řece dobře vidět a bylo silně
voláno po jejich odstraňování. Ovšem upravené říční koryto má kapacitu zhruba na úrovni Q5
(„pětiletá“ voda). Škody na zástavbě pak způsobují povodně ještě větší. Pakliže sedimenty
zaujímají v korytě jednotky, pouze v ojedinělých místech desítky procent plochy
průtočného průřezu kynety, jejich vliv na skutečně nebezpečné, velké povodně může být
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jen malý. Navíc právě v tomto případě Berounky potvrdilo zkoumání Výzkumného ústavu
vodohospodářského TGM z Prahy – Pobaby zajímavou okolnost. Štěrkové lavice, viditelné
v řečišti po povodni, z větší části nejsou tvořeny tím samým materiálem, který ve stejných
místech ležel před povodní. Již zhruba za „jednoleté“ vody se nesoudržné štěrkové splaveniny
dávají do pohybu, jsou postrkovány, valeny a unášeny vodním proudem. Fluidizovaný
materiál v době povodňové kulminace nepůsobí jako statická vzdouvací překážka. Štěrková
lavice se pak znovu usadí v tomtéž nebo blízkém místě – protože tak to určují tvarové a
proudové podmínky v korytě – v opadové fázi povodně, kdy se vodní proud zpomaluje a
ztrácí schopnost kamenitý materiál unášet.
Přes uvedené výhrady v řadě případů dojdou komise, posuzující povodňové škody, k tomu, že
je vhodné do usazených splavenin zasahovat. Pak by rozhodně neměla být řeč o nějakém
plošném „pročišťování“ delších úseků koryt, nýbrž by měly být důsledně uplatňovány
principy diferenciace a odůvodněného výběru. Nejspíše může být zasahováno do usazenin
v obcích, v průtokově kritických místech. Ve smyslu dnešní vodohospodářské právní úpravy,
která výrazně chrání ekologický stav vodních toků, je nutné těžení sedimentů vnímat jako
rušivou činnost, která by tedy měla být prováděna pouze v nezbytném a odůvodněném
rozsahu. Debata v komisi pro povodňové škody by tedy neměla začínat požadavkem
plošného těžení usazenin s tím, že „tato štěrková lavice by měla být vynechána, neboť je
prokazatelně biotopem chráněného druhu XY“. Měla by začínat u toho že „tuto
konkrétně vymezenou část usazenin je vhodné odstranit, neboť to přinese takové a
takové efekty“.

Obr. 220 Takzvané pročišťování koryt po povodních je někdy prováděno schematicky, bez
ohledu na konkrétní podmínky v tom kterém úseku. V zastavěných územích a na rozhraní
intravilánů a volné krajiny (zde Smědá v Bílém Potoce po povodni roku 2010) je samozřejmě
prioritou ochrana zástavby před vyplavováním, ale i tam by se mělo rozvažovat, kde je
skutečně účelné odstraňovat členité tvary koryta, vytvořené povodní. Zdaleka ne všude,
zvláště v rozvolněné zástavbě, je nutné koryto souvisle zahlubovat a napřimovat, aby se v něm
zrychlovalo proudění. Naopak někde by byla vhodná rozšíření, v nichž by za povodní
docházelo alespoň k lokálnímu zpomalení proudu. Po vyhrnutí hrubších frakcí kamene do
břehů také může být oslabena odolnost dna proti vymílání a koryto se může začít nežádoucím
způsobem zahlubovat.
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Pokud je odstranění určité pasáže usazenin shledáno skutečně potřebným, při vlastním
provádění by měly být uplatněny další dva užitečné principy – minimalizace
doprovodných škod a kompenzace. Škody lze minimalizovat například tím, že se při těžení
co nejméně naruší břehy vodního toku a co nejméně se bude rušivě zasahovat do vegetace
břehů. Kompenzace může mít různé podoby, podle místních podmínek. Lze například vytěžit
usazeniny ve středu koryta, a u břehů naopak vymodelovat mírně sklonité plážky, které
umožní rozvoj ekologicky cenného příbřežního mělkovodí – a mohou přijít vhod třeba i
rybářům nebo rekreantům. „Sklopení“ břehů do mírných a proměnlivých sklonů také může
napomoci ekologickému stavu vodního toku.

Obr. 221 Povodeň po sobě v korytě vodního toku zanechává členité tvary (Smědá, Bílý Potok,
2010). V tomto místě byla odneseny jemnější splaveninové frakce a byly obnaženy nebo se
usadily hrubší kameny. Tato struktura je tvarově členitá a vytváří podmínky i pro členitost
hloubek vody a rychlostí proudění – z ekologického hlediska je tedy velmi příznivá. Z hlediska
hydraulického je stabilní. Realisticky je třeba hodnotit působení štěrkových a kamenitých
lavic jako povodňových překážek, které bývá často přeceňováno. Jaký prostor v korytě lavice
zaujímají? Jak kapacitní je koryto? Jak velké povodně začínají ohrožovat zástavbu? Pakliže
se tyto otázky seriozně vyhodnotí, často bude výsledkem konstatování, že v tom či onom místě
může splaveninová lavice jen velmi omezeně ohrožovat zástavbu – na rozdíl třeba od
nevhodně dimenzovaného mostu nebo lávky. Vždy je potřeba zvažovat, zda se odstraněním
splavenin nenadělá víc škody než užitku a zda není potřeba provést jiná, podstatně účinnější
opatření. Například zkapacitnit propustek nebo most, odstranit nebo snížit jez, odstranit
zavážku nivy nebo nevhodně umístěnou stavbu.

6.4 Pořádek kolem vodních toků v obcích – významný faktor povodňové
bezpečnosti
V řadě sídel, postižených v uplynulých letech povodněmi, významně zvětšil škody vzdouvací
účinek naplavených bariér. Pro poučení do budoucna je užitečné sledovat, jaké faktory
podporují vznik bariér a jaký materiál je vytváří. Typickými místy, kde vznikají bariéry,
jsou nedostatečně kapacitní nebo nevhodně tvarované propusty, lávky a mosty.
V naplaveném materiálu pak obvykle většinu tvoří řezivo, kulatinové dříví (oddělené
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řezem pilou) a trosky dřevěných konstrukcí. Tuto skladbu doplňuje rozmanitý plovoucí
nebo sunutelný odpad. Četná ucpání způsobují velké plavené předměty, jako popelnice,
automobily, karavany, kontejnery nebo balíky sena či slámy. Naproti tomu přirozeně
vyvrácených stromů nebo jejich přirozeně odlomených částí bývá poměrně málo – přestože
právě ty bývají označovány za největší nebezpečí.

Obr. 222 Nesvačily u Benešova, 2010. Skládka, nebo začínající sbírka veteránů? Nepořádek
ve vodních tocích nepochází z přírody, ale od lidí. Pokud chtějí mít správci toků méně práce
s uklízením koryt, musejí věnovat více pozornosti nepořádkům v jejich blízkosti. Ostatně,
automobil v blízkosti potoka představuje povodňové riziko. Velkou vodou je dosmýkán
k mostku, který ucpe. Ovšem správcům vodních toků se do této činnosti moc nechce, protože u
napomínaných občanů a obcí nebudí libé reakce.

Obr. 223 Kdesi na Severní Moravě po povodni roku 2009. Vyklízení dřeva, které v obci
ucpalo mostek. Jedná se prakticky výhradně o řezivo, tedy o dříví, které již před povodní měl
nějaký člověk v ruce a které bylo splaveno z různých úložišť na pozemcích podél potoka. V
podstatě žádné dříví přirozeně splavené z břehových a doprovodných porostů. Co z toho plyne
pro ochranu před povodněmi? Je důležité udržovat pořádek podél vodních toků v obcích.
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Sledování povodňových bariér ukazuje, že pro posilování povodňové bezpečnosti obcí je
důležité udržovat pořádek v místech, kam může vstoupit voda a odkud může odplavovat
předměty a materiály, schopné ucpávat úzká místa v korytech vodních toků.
Riziko představují hlavně
 složiště řeziva a palivového dřeva na pozemcích poblíž vody
 nedostatečně fixované lehké budovy a podobné objekty
 vozidla, karavany, kontejnery, popelnice, převozné záchody, stavební buňky apod.
postavené poblíž vodního toku.

Obr. 224 Povodňové naplaveniny, Frýdlant, srpen 2010. Také zde vytváří vzdouvací bariéru
hlavně řezivo a odpadky. Pokud by byly pozemky v obcích udržovány v lepším pořádku,
dopady povodní by mohly být o něco mírnější.

Obr. 225 Klasická povodňová překážka – nedostatečně průtočný most nebo lávka. Problémy
se často hledají v nedostatečném pročišťování řečiště, skutečně závažné překážky však bývají
opomíjeny. Dokud nepřijde povodeň. Hrádek nad Nisou. Ještě týden po povodni v srpnu 2010
rozbíjejí hasiči proudem vody spláví, které se zachycuje na lávce.
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7.

NĚKTERÉ

VÝZNAMNÉ
LOKALITY
INTRAVILÁNOVÝCH
PROTIPOVODŇOVÝCH A REVITALIZAČNÍCH ÚPRAV VODNÍCH TOKŮ

V České republice se zatím intravilánové přírodě blízké úpravy vodních toků nerozšířily jako
standardní vodohospodářské řešení. Pokusy tohoto druhu se jednotlivě objevovaly spíš jako
součást parkových úprav – například rehabilitace potoka v městském parku v Mariánských
Lázních. Některá města kultivovaně a zajímavě řešila svoje staré vodní příkopy nebo mlýnské
kanály – tak se dělo například v Chrudimi, Třeboni nebo Jindřichově Hradci. Symbolický
význam mělo nedávné obnovení fragmentu někdejšího mlýnského kanálu v Plzni. Zajímavou
revitalizační lokalitou se stává Praha. Již dříve tu proběhlo zpřírodnění některých úseků
v horní části Prokopského potoka nebo otevírky potoka při budování nového Centrálního
parku v Praze 13. V posledních letech začal Magistrát soustředěněji prověřovat možnosti
rehabilitace městských vodních toků i ve stísněnějších podmínkách zástavby. Příkladem může
být rekonstrukce úseku Botiče v Nuslích, při níž byla vydlážděná kyneta upravena do vlnitých
tvarů. Významným počinem Magistrátu byla revitalizace Rokytky a dvou jejích přítoků
v ploše povodňového poldru Čihadla mezi Dolními Počernicemi a Kyjemi.

Obr. 226 Revitalizační lokalita Praha, 2010. Přírodě blízké rozvolnění úseku koryta Botiče
v Hostivaři má omezovat povodňová zpětná vzdutí do zástavby.
Za realizovanými pokročilými a komplexně pojatými intravilánovými revitalizacemi se zatím
musíme vydávat nejspíše do obcí a měst v Německu. Dnešní vysoké nároky na úroveň
protipovodňové ochrany se tam již vcelku standardně řeší s vědomím, že veřejný prostor sídel
je příliš cenný na to, aby byl znehodnocen nějakými druhořadými technickými úpravami nebo
obětován výdělkářským aktivitám, které se míjejí s veřejnými zájmy. Z toho vycházejí
vodohospodářská řešení, která integrují protipovodňovou ochranu a obnovu ekologické,
vzhledové a pobytové hodnoty vodních toků a jejich niv. Tato řešení mimo jiné vycházejí
z velmi důležitého principu, na němž stojí moderní evropské pojetí vodního hospodářství a
který bychom si i my měli ve vlastním zájmu co nejrychleji osvojit – protipovodňová opatření
se snaží i v intravilánech co nejméně omezovat prostory pro přirozené rozlivy velkých vod a
kde to jde, snaží se je naopak zvětšovat.
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Co do příkladů revitalizací je pro nás nejzajímavější Bavorsko. Je nám blízko, s výjimkou Alp
jsou jeho krajiny velmi podobné naším a hlavně je tato země v oboru revitalizací a komplexně
pojatých protipovodňových opatření na špičce v měřítku jak evropském, tak světovém. Pokud
srovnáváme situaci ve vodním hospodářství v Bavorsku a u nás, neměli bychom existující
rozdíly, které vesměs nevyznívají v náš prospěch, odbývat větičkou „My mít jejich
podmínky…..“. Tato větička by se dala snadno rozvinout v poněkud anekdotické „My mít
jejich podmínky,……třeba tak pěkné revitalizace….“ Objektivní podmínky v Bavorsku se
principiálně neliší od podmínek u nás. Síť vodních toků tam byla v minulosti také velmi
důsledně degradována technickými úpravami. Zatímco u nás systematičtější vodohospodářské
regulační práce nastoupily po velké povodni roku 1890, aby pak probíhaly podstatě až do
konce 20. století, v Bavorsku probíhaly větší úpravy řek již od první poloviny 19. století a
byly v řadě ohledů důkladnější. Dále máme společné to, co je vždy v souvislosti
s revitalizacemi a protipovodňovými úpravami uváděno jako zásadní – je obtížné pro tato
opatření získávat pozemky, resp. k jejich získávání je nutné vynakládat značné úsilí. Ani
v Bavorsku není snadné protipovodňová a revitalizační opatření připravovat a prosazovat.
Nicméně tamním vodohospodářům pomáhají některé okolnosti. Předně bavorský stát si
uvědomuje, že pro naplňování veřejných funkcí jsou potřebné pozemky ve státním nebo
v obecním vlastnictví. V praxi to znamená, že získávání pozemků do veřejného vlastnictví je
politicky i finančně podporováno a je pro ně vytvořen funkční systém vykupování pozemků
od soukromých osob za reálné ceny. Dále je v Bavorsku zaveden systém standardní
spolupráce vodohospodářské správy s obcemi a s vyššími územně – správními jednotkami,
kraji. Obce jsou povinny podílet se na nákladech těch opatření, která stát provádí k jejich
užitku. Zároveň mohou tuto svoji povinnost realizovat v podobě pozemků, které dají pro
výstavbu k dispozici, což významnou měrou přispívá k pozemkovému zajištění staveb.
Spolupráce mezi vodohospodářskou správou a obcemi pokračuje ve fázi následné údržby
ploch, dotčených stavbami. Například revitalizované plochy v obci nebo v její blízkosti se
často stávají součástí obecní veřejné zeleně a jako takové je obec přejímá do svojí správy.
Zajímavá je také možnost obcí zčásti si „odpracovat“ podíl na investici. Obec se uváže
provádět po určitou dobu údržbu státních pozemků, příslušejících k vodohospodářské stavbě.
Tato práce je oceněna a započítává se do podílu obce na financování stavby. V Bavorsku je
také poměrně ctěno územní plánování, takže například majitelé pozemků v nivách vodních
toků se příliš nezabývají úvahami o jejich zastavitelnosti.
Pokud se v Bavorsku provádějí protipovodňová opatření, hledají se možnosti, jak současně
zlepšit morfologický stav dotčených vodních toků a jejich niv nebo jak přinejmenším
kompenzovat poškození, kterým se nepodařilo při protipovodňových stavbách předejít. Toto
pojetí zřetelně vychází z evropské rámcové směrnice o vodní politice – kterou se podle všeho
Bavorsko snaží spíše naplňovat, než obehrávat.
Některá specifika vodního hospodářství v Bavorsku:
•

Státní
správa
vodních
toků
je vykonávána vodohospodářskými
úřady
(Wasserwirtschaftsamt), což jsou regionální složky, zřizované Bavorským zemským
ministerstvem pro životní prostředí a zdraví. Jedná se o výkonnou organizaci, nikoliv o
státní správu – tu vykonávají podobně jako u nás vodoprávní úřady při jednotlivých
orgánech územní správy. Vodohospodářské úřady lze srovnávat s našimi podniky Povodí,
mají ovšem poněkud širší působnost, zejména odborně – metodickou, v oblastech
zásobování vodou, ochrany kvality vody, protipovodňové ochrany. Vodohospodářským
úřadům podléhají pracoviště zvaná Flussmeisterstelle, nejblíže našemu pojmu poříční
dozorství. Ta přímo fyzicky zajišťují správu vodních toků. V současné době je Bavorsko
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•

•

•

•

rozděleno mezi 17 vodohospodářských úřadů, které sídlí ve velkých městech (např. Hof,
Kronach, Weiden). Na vesměs kvalitní internetové stránky těchto úřadů se lze dostat přes
vyhledávač prostým odkazem „wwa + jméno města“, na úvodní stránce každého úřadu
pak je mapička, umožňující najít stránky ostatních úřadů.) Tyto úřady jsou nositeli
vodohospodářských investičních opatření státu Bavorsko v oblasti vodních toků.
Vodohospodářské úřady nesou jednotnou odpovědnost za protipovodňovou ochranu a za
ekologický stav vodních toků. Snaží se působit v obou těchto směrech souběžně, co
nejpříznivěji a nejeefektivněji. Pokud provádějí investiční opatření, koncipují je tak, aby
pokud možno přinášela efekty v obou oblastech.
Bavorská vodohospodářská správa je kvalifikovaná v záležitostech jak technickovodohospodářských, tak hydroekologických. V jejích kádrových stavech jsou přiměřeně
zastoupeni jak vodohospodáři technické orientace, tak npříklad krajinní inženýři a
přírodovědci. Nečiní jí obtíže uvědomovat si vazby mezi morfologickým stavem vodních
toků a niv a průběhem povodní. Revitalizace vodních toků a povodí pak pokládá nejen za
způsob zlepšování jejich ekologického, resp. morfologického stavu, ale také za jeden
z nosných prvků protipovodňové ochrany. Toto pojetí promítá do investičních akcí i do
průběžné správy vodních toků.
Z německé spolkové právní úpravy plyne institut kompenzace škod, působených na
životním prostředí. Tento přístup je striktně uplatňován i vůči protipovodňové ochraně.
Německý vodní zákon poměrně důrazně chrání plochy pro tlumivé rozlivy povodní. Za
újmu na chráněných zájmech, která musí být kompenzována, je pokládáno mimo omezení
rozlivových ploch, k němuž dojde tím, že určité zastavěné území je opatřeno ochrannými
hrázemi. Kompenzace může mít právě podobu revitalizací, které pak jsou prováděny a
financovány jakožto opatření vyvolaná protipovodňovou stavbou.
Obce a města mají důvody přijímat pozitivně jak protipovodňová, tak i revitalizační
opatření. Revitalizace toků a niv jsou zpravidla koncipovány tak, že zároveň zlepšují
pobytovou hodnotu sídel a posilují jejich rekreační zázemí.

Naznačené přístupy se promítají do směrodatných dokumentů, ze kterých pak vychází
praktická činnost vodohospodářské správy. Bavorská vláda přijala v roce 2002 Akční
program protipovodňové ochrany do roku 2020. Mimo jiné ukládá během tohoto období
v rámci ochrany před povodněmi zrevitalizovat 2500 kilometrů vodních toků a 10 tisíc
hektarů pobřežních ploch. Tento program vznikl především v reakci na velké povodně –
Bavorsko bylo povodní historického rozsahu zasaženo v roce 1999 – následně však nachází
dobrou shodu i se záměry evropské Rámcové směrnice o vodní politice. Komplexně pojatá
opatření v intravilánech nebo s přímým vlivem na zastavěná území, která ovlivňují vznik a
průběh povodní a současně zlepšují morfologický stav toků a niv, v dnešní době patří
k hlavním aktivitám bavorských vodohospodářských úřadů.
Příklady
Revitalizační úpravy koryta a nivy řeky Pegnitz v Norimberku
Pegnitz protéká Norimberkem od východu k západu. Pod historickým středem města teče
mělkým, plochým údolím, které by bylo možné označovat též jako široké povodňové koryto.
Kyneta, vedoucí tímto prostorem běžné průtoky, byla dříve technicky řešená – přímá, stálého
průřezu, s dlážděnými břehy. V roce 2004 dokončil Stát Bavorsko, představovaný
Vodohospodářským úřadem v Norimberku, s nákladem 3,5 milionu euro přestavbu řeky
v několika úsecích v celkové délce asi 4 kilometry. Nosným opatřením bylo rozvolnění říční
kynety s cílem jednak zvětšit povodňovou retenci, resp. povodňovou průtočnou kapacitu,
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jednak uvést kynetu do přírodě bližších tvarů. Z prostoru revitalizace bylo vytěženo celkem
asi 100 tis. m3 zemin, kyneta byla v některých místech zvlněna nebo zdvojena. V nivě, resp.
povodňové bermě v revitalizovaných úsecích byly provedeny rozmanité úpravy, podporující
přírodní funkce území a jeho rekreační využitelnost. Vzniklo například dětské hřiště
protékané potůčkem, do něhož vodu z řeky dodává historizující objekt vodního kola.

Obr. 227 Jeden z úseků revitalizace Pegnitz v západní části Norimberka. Zde bylo zvoleno
rozvolnění kynety rozdvojením. Zdroj obrázku: Google.

Obr. 228 Rozvolnění kynety Pegnitz v Norimberku, 2009. V tomto úseku byla odebírána
zemina v prostoru pravého břehu, s respektování některých skupin vzrostlých stromů. Vznikla
tak nepravidelná snížená berma, spojená s hlavní luční bermou mírně a proměnlivě sklonitým
svahem, který umožňuje snadný přístup lidí k vodní hladině. Břehová čára je zvlněná. Protější
levý břeh nebyl upravován, za ním se nalézá čistírna odpadních vod.
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Obr. 229 Úsek Pegnitz, kde je kyneta zdvojena. Pohled na nové, přírodě blízké koryto.

Obr. 230 Revitalizovanou nivu Pegnitz obohacuje drobný postranní potůček.
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Obr. 231 Potůček napájí vodou toto kolo, instalované v řečišti Pegnitz.

Obr. 232 Potůček protéká členitým vodním hřištěm, které se prolézá po kamenech a kmenech.
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Obr. 233 V nivě Pegnitz jsou rozmístěna různá zařízení, která návštěvníkům umožňují
tělovýchovné vyžití a zábavu.

Protipovodňová ochrana obce Oberdorfen
Oberdorfen je malá obec v Bavorsku, u Dorfenu, východně od Mnichova. Část rozvolněné
zástavby obce leží v nivě kolem meandru říčky Isen. Těchto několik stavení bylo říčkou často
vyplavováno. Kolem roku 2000 byla provedena protipovodňová opatření, vzhledem
k nevelkému počtu ohrožených stavení až překvapivě důkladná. Říčce byl v prostoru obce
dán nový průběh. Meandr Isen v obci byl zkrácen novým korytem, odděleným od zástavby
ochrannou hrází. V této hrázi se v šachtách nalézají automatické uzávěry, které kontrolují
přítoky vody do starého meandru. Za povodní se uzavřou a veškerý průtok prochází vně
ochranné hráze. (V dolní šachtě jsou pravděpodobně též osazena čerpadla, schopná za této
situace odvodňovat území obce.) Nové koryto s ochrannou hrází vytvářejí průtočnou kapacitu
na úrovni Q100.
Jak je v Bavorsku nejen vodohospodářským zvykem, ale též zákonnou nutností, celé toto
řešení sledovalo také ekologické cíle. Nové koryto je provedeno jako přírodě blízké. Rovněž
hráz, která je doprovází, je poměrně členitě tvarována, nekopíruje kynetu otrocky, nýbrž
podél ní ponechává bermy členitých tvarů, a je alespoň řídce osázena keři. Neobeznalá osoba
tak při pohledu na nové koryto a hráz ani nepozná, že jde o vodohospodářské dílo.
Ovšem jenom přírodě blízké provedení nového koryta a hráze by nepostačovalo. V Bavorsku,
jako ostatně v celém Německu, je ochrana přirozeného charakteru vodních toků a zvláště pak
ochrana ploch pro přirozené povodňové rozlivy brána velmi vážně. V duchu spolkového
zákona o vodním hospodářství je skutečnost, že byl – byť z důvodu ochrany stávající obytné
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zástavby – zkrácen říční meandr a v části nivního území znemožněny povodňové rozlivy,
brána jako nepříznivé ovlivnění vodohospodářského a ekologického stavu vodního toku. A
musí být v rámci možností kompenzována. Kompenzační opatření byla provedena v nivě pod
obcí. Kus relativně přímého starého koryta Isen tam byl proměněn v povodňový průleh a na
straně odvrácené od obce byl v lukách vyhlouben nový, přírodě blízký meandr. Na ten
větevnatě navazují postranní klky, vytvářející členitou soustavu tůní, mokřadů a ostrůvků.

Obr. 234 Schéma protipovodňových a kompenzačních opatření u obce Oberdorfen
v Bavorsku.

Obr. 235 Situace opatření v Oberdorfenu na leteckém snímku (zdroj: Google).
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Obr. 236 Nové koryto Isen, vpravo ochranná protipovodňová hráz, za ní prosvítají domy obce
Oberdorfenu. Pohled v roce 2004. Koryto a hráz jsou vodním dílem dimenzovaným na průtok
na úrovni Q100. I této kapacity však lze dosáhnout přírodě blízkými tvary.

Obr. 237 Nové povodňové koryto je stabilizováno kamennými záhozy v březích i ve dně, což je
v tomto pohledu více patrné než na předcházejícím snímku. Takto vytvořená kyneta není
přírodně autentická, nicméně alespoň pragmaticky naplňuje znaky příznivého ekologického
stavu. Je tvarově členitá a migračně prostupná. Sled dnových pasů z kamenného záhozu, který
stabilizuje kynetu proti nežádoucímu zahlubování, vytváří příznivé střídání proudných brodů
a méně proudných úseků. Členitost hloubek vody a rychlostí jejího proudění vytváří potřebná
stanoviště pro ryby a další vodní živočichy. Břehy jsou nepravidelně opevněné kamenivem,
což samo o sobě vytváří členitý průběh břehových čar.
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Obr. 238 Kompenzační opatření v nivě pod Oberdorfenem: Členitý svět postranních zátok.

Revitalizace koryta a nivy řeky Vils na dolním okraji Ambergu
Řeka Vils v bavorském Ambergu byla technicky upravena již v průběhu 19. století.
Vzdouvaly ji jezy, její trasa byla proti přirozenému stavu výrazně zjednodušena. Úpravy
sloužily malé vodní energetice i plavení dřeva. V 90. letech 20. století však již byl stav řeky
vnímán jako nevyhovující nejen z hlediska ekologického, ale také vodohospodářského. Řeka,
ač regulovaná, neměla na dolním okraji Ambergu průtočnou kapacitu, zajišťující dostatečnou
ochranu středu města před zpětnými vzdutími povodní. Přitom využití nivy Vils bylo celkově
funkčně rozpačité a na dolním okraji města byla rušena stará čistírna odpadních vod
s rozlehlými dočišťovacími lagunami. (Nová čistírna byla postavena asi 8 kilometrů pod
městem, u obce Theuern. Je zajímavá členitou, přírodě blízkou soustavou dočišťovacích lagun
a mokřadů.)
Změnu pro tento prostor přineslo to, že byl vybrán pro konání Bavorské zemské zahradní
výstavy v roce 1996. Nejspíš to byla jedna z vodohospodářsky nejinovativnějších zahradních
výstav v Bavorsku a možná v celém Německu. V rámci její přípravy byla revitalizačně
upravena celá niva od historického středu města po starou čistírnu odpadních vod. Koryto
řeky bylo rozvolněno do přírodě bližších tvarů a obohaceno o několik meandrů a rozdvojení.
Niva prodělala parkové úpravy. Zcela se změnil areál staré čistírny odpadních vod. Z jejích
zařízení zůstala jenom provozní budova, v níž dnes sídlí cosi jako dům dětí a mládeže. Jinak
v ploše čistírny vznikl rozlehlý nivní park s velkým (staro)novým meandrem řeky Vils.
Celým parkem protéká postranní potůček, který v jeho jižní části napájí famózní dětské vodní
hřiště s velkou vodní plochou. Park má vlastně ještě jeden potok – rybí přechod,
zprostupňující jez, který musel být nejspíše z vlastnických důvodů ponechán na řece Vils pod
velkým meandrem. Rybí přechod je řešen jako přírodě blízký bypass a včleněn do parkové
úpravy.
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Vlevo: Obr.239 Letecký snímek nivy řeky Vils na jižním okraji Ambergu před úpravami pro
zahradní výstavu v roce 1996. V popředí vlevo areál staré čistírny odpadních vod. (Zdroj:
Internet)
Vpravo: Obr. 240 Tentýž prostor po revitalizaci. V popředí velké dětské vodní hřiště. (Zdroj:
Internet)

Obr. 241 Staronový meandr řeky Vils v bývalém areálu čistírny odpadních vod, nyní nivním
parku, 2003. Vnitřek meandru není přístupný pro lidi a pro psy, takže v něm vodní ptactvo
nachází klidné útočiště.

170

Obr. 242 Informační tabule Bavorské
zemské zahradní výstavy, 1996.

Obr. 243 Parkem v ploše bývalé čistírny odpadních vod protéká postranní potůček. Otáčí i
tímto velkým vodním kolem, 2008.
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Obr. 244 Část dětského vodního hřiště v areálu bývalé čistírny.

Obr. 245 Jednou z atrakcí vodního hřiště jsou přetahovací prámy.
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Obr. 246 „Technologická“ část vodního hřiště poskytne zábavu dětem menším i větším.

Dirlewang – revitalizace říčky Mindel a výstavba poldru s přírodě blízkou zátopovou
plochou
Obec Dirlewang leží v jihozápadním Bavorsku, západně od Landsbergu. Protéká jí říčka
Mindel, která byla v minulosti ve velmi ploché, široké nivě nad obcí technicky upravena.
Úprava spočívala ve vytvoření přímého, dosti zahloubeného koryta s neproměnným tvarem
příčného průřezu. Cílem této úpravy bylo zlepšení zemědělské využitelnosti nivy nad obcí –
její odvodnění a ochrana před častějším zaplavováním menšími povodněmi. Bohužel se
projevil nežádoucí vedlejší účinek takto pojaté úpravy. Napřímené, kapacitní a hydraulicky
relativně hladké koryto soustřeďovalo povodňové vlny, zrychlovalo jejich postup a
omezovalo využití jinak velmi příznivě tvarované nivy nad obcí pro tlumivé rozlivy. Jenom
v období 1999 až 2005 postihlo obec šest větších povodní se škodlivými dopady na zástavbu.
Nepříznivý vliv na průběh těchto událostí byl připočten právě technické úpravě Mindel nad
obcí.
V letech 2006–2007 byla provedena vodohospodářská opatření k ochraně obce před
povodněmi. Spočívala ve výstavbě průtočného poldru nad obcí a v revitalizaci říčky Mindel.
Tato opatření by měla být schopna chránit obec po úroveň Q100, což v přítoku do poldru
představuje 48 m3/s. Poldr o retenčním objemu 675.000 m3 jako hlavní opatření a revitalizace
toku jako opatření doplňkové by měly tento průtok transformovat zhruba na 15 m3/s, což je
množství únosné pro obec. Poldr lze řadit mezi poldry „ekologické“, neboť koryto Mindel je
revitalizováno i v jeho zátopové ploše.
V rámci pojednávaných opatření byla v délce tří kilometrů od horního okraje obce směrem
proti proudu provedena revitalizace toku a zhruba v polovině této délky byla postavena hráz
poldru. Staré, technicky upravené koryto bylo ne zcela souvisle paralelizováno novým
korytem, přírodě blízkým, výrazně zvlněným. Staré koryto, v době výstavby již do jisté míry
pozměněné rozpadem staré technické úpravy a dalšími renaturačními procesy, bylo převážně
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ponecháno a povodňové průtoky tak mají ve značné délce trati možnost téci oběma koryty.
Toto řešení zvětšuje v revitalizovaném úseku retenční objem, který je k dispozici pro
transformaci menších povodňových průtoků, a v obou korytech vytváří velký a členitý aktivní
povrch. Revitalizací již od jejího dokončení proběhly nějaké menší povodně. Obnovuje se
z hlediska ekologického stavu toku velmi příznivá aktivní meandrace. Plocha nivy je souvisle
zatravněna, vývoj koryta do stran tedy může být tolerován. Již se vytvořily živé štěrkové
lavice, které nabízejí bohaté příležitosti pro rozmanité formy oživení. Souběžný průběh
starého a nového koryta sice zvětšuje rozsah říčních biotopů, má však také podstatnou
slabinu. V některých dílčích úsecích se již i běžné průtoky vrátily do starého, technicky
upraveného koryta a nové koryto revitalizační bylo zaneseno štěrkem a zůstalo na suchu.
Investor díla a správce vodního toku, Vodohospodářský úřad v Kemptenu, ovšem pojal
revitalizaci Mindel jako experimentální záležitost, problém dvou koryt si uvědomuje a
morfologický vývoj sleduje. Podle potřeby jej bude korigovat tak, aby se udržovala žádoucí
tvarová a hydraulická členitost koryt a s tím související nabídka biotopů.
Poldr nad Dirlewangem byl na říčce Mindel postaven jako průtočná suchá nádrž se zemní
hrází. Sdružený objekt poldru provádí běžné průtoky, umožňuje automatickou regulaci
odtokového průtočného průřezu v rozsahu povodňových hladin a zajišťuje funkci
bezpečnostního přelivu. Běžné průtoky procházejí objektem v otevřené vyzděné kynetě.
V jejím dně jsou zapuštěny kameny, takže tvarová členitost, hloubky a rychlosti proudění za
běžných průtoků umožňují prostupnost pro vodní živočichy. Poldr tedy nepředstavuje
migrační překážku. Součástí výstavby poldru bylo zvýšení tělesa státní silnice, která probíhá
souběžně s říčkou Mindel.
Podél horního okraje obce byla napříč nivou postavena koncentrační hráz. Jejím úkolem je
vracet do koryta průtoky, které se do nivy rozlijí v revitalizovaném úseku Mindel pod
poldrem.
Uvnitř samotné obce nebylo místo pro rozvolňování koryta toku. Tam byla provedena jenom
dílčí revitalizační úprava. Někdejší opevnění dlažbou bylo odstraněno. Nově je koryto
stabilizováno nepravidelnou rovnaninou z velkých kamenů v březích. Dno koryta je štěrkové,
přírodě blízkého charakteru. Odstraněny byly někdejší stupně ve dně a nahrazeny migračně
prostupnými rampami z kamenů. V celé obci je tak říčka Mindel prostupná pro vodní
živočichy.
Celý projekt protipovodňové ochrany Dirlewangu stál 4,84 mil. €. Z toho žádalo 240 tis. €
plánování a příprava, 630 tis. € výkup pozemků, zbytek stavební realizace. Na nákladech se
podílely stát Bavorsko (50 %), kraj Švábsko (25 %) a obec Dirlewang (25 %). Ve státním
podílu bylo zahrnuto kofinancování ze strany Spolkové republiky Německa (program
Zlepšování struktury zemědělství a ochrany pobřeží) a EU (evropský vyrovnávací a garanční
fond pro zemědělství – EAGFL). Investorem stavby byl Vodohospodářský úřad v Kemptenu.
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Obr. 247 Soustava
vodohospodářských opatření
nad obcí Dirlewangem.

Obr. 248 Revitalizační rozvolnění koryta říčky Mindel v zátopové ploše poldru. V tomto úseku
probíhá soutěž mezi novým (vlevo) a starým korytem, 2008.
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Obr. 249 Vývoj nového koryta v zátopové ploše poldru, pohled v roce 2010. V popředí
aplikace mrtvé dřevní hmoty, sledující podporu členitosti koryta.

Obr. 250 Revitalizační meandr, vychlípený ze starého koryta, nad horním okrajem obce
Dirlewangu.
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Obr. 251 Regulační, přelivný a výpustný objekt poldru. V pravém otvoru je vymodelována
migračně prostupná kyneta pro běžné průtoky (dno drsné zabetonovanými kameny, přiměřený
podélný sklon, žádný spádový stupeň).

Obr. 252 Mindel v obci Dirlewangu. Někdejší dlažba byla nahrazena povrchově členitou
strukturou z rovnaných kamenů, dno je štěrkové.
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Memmelsdorf – přírodě blízký povodňový obchvat potoka Leitenbach kolem obce,
vybudovaný jako kompenzace za výstavbu silnice
Obec Memmelsdorf leží v severním Bavorsku, asi 3 kilometry východně od Bambergu. Obcí
protékal potok Leitenbach, který představoval povodňové ohrožení zástavby (Q100 cca 70
m3/s). V letech 2007 až 2008 byl po severním okraji obce stavěn obchvat místní silniční
komunikace. Jelikož tato stavba přinášela jistá poškození přírody a krajiny, musela ji
v souladu s německými právními předpisy provázet kompenzace. Touto kompenzací bylo
vybudování přírodě blízkého povodňového obchvatu potoka Leitenbach.
Mezi severním okrajem obce, nově budovaným silničním obchvatem a tělesem spolkové
dálnice zůstal volný prostor široký až několik stovek metrů. Tento prostor byl vyhrazen
povodňovým rozlivům a v něm bylo vybudováno nové koryto potoka. Jedná se o přírodě
blízkou kynetu pro běžné průtoky, která je výrazně zvlněná, velmi mělká a plochá. Místy se
větví do více ramen nebo vybíhá do postranních klků. Mimo okrajové úseky, doteky se
silničními tělesy apod., není tato kyneta stabilizována ničím jiným než velmi mělkými,
plochými tvary příčných průřezů a malou průtočnou kapacitou. Celý rozlivný prostor s novým
korytem odděluje od zástavby obce nové silniční těleso, které se uplatní i jako ochranná
protipovodňová hráz. Na horní okraji řešeného úseku se od nové kynety odděluje staré koryto
Leitenbachu, které bylo v křížení se silničním tělesem, před vstupem do zástavby obce,
opatřeno regulačním objektem. Do obce by tímto korytem měly nadále vstupovat pouze
neškodné průtoky. Staré a nové koryto Leitenbachu se opět potkávají na dolním okraji úpravy.

Obr. 253 Situace povodňové přeložky potoka Leitenbach u Memmelsdorfu:
A – nová komunikace, budovaná po severním okraji obce
B – regulační objekt, kterým se odděluje staré koryto potoka, vedoucí do obce
C – staré koryto potoka Leitenbach v obci
D – rozlivná plocha s novým, přírodě blízkým korytem potoka
E – dálnice
F – soutok starého a nového koryta na dolním okraji úpravy
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Obr. 254 Nová kyneta potoka je široká, mělká a výrazně zvlněná. Má velmi malou kapacitu –
větší průtoky se rozlévají do plochy nivy. Díky těmto vlastnostem se stavba kynety obešla bez
opevňování dna nebo břehů. Vpravo těleso nové komunikace, které současně působí jako
hráz, chránící zástavbu obce před povodněmi. V popředí drobná ukázka aplikace mrtvé
dřevní hmoty ve stavbě kynety. Pohled v roce 2008.
Opatřením, uskutečněným v roce 2007, vznikl zhruba kilometr nové trasy Leitenbachu. Bylo
vytěženo 30 tis. m3 zemin, čímž byl, zvětšen povodňový retenční prostor v trase novéhk
koryta. Celkové náklady činily 1,3 mil. €. Z toho 50 % nesl stát Bavorsko, 25 % kraj Horní
Franky a 25 % obec Memmelsdorf. Investorem akce byl kraj Horní Franky, vrchní vedení
stavby příslušelo Vodohospodářskému úřadu v Kronachu.

Obr. 255 Regulační objekt v tělese nové
komunikace, kterým se vpouští část vody z potoka do
starého koryta, procházejícího zástavbou obce.
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Obr. 256 Rozvolněná kyneta v ploše mezi obcí a tělesem dálnic, 2008.

Obr. 257 Pohled na rozlivnou plochu s novou kynetou v roce 2009.

Protipovodňová ochrana města Ebermannstadtu
Ebermannstadt leží v severním Bavorsku, třicet kilometrů jihovýchodně od Bambergu. Je
jednou z bran přírodně a turisticky atraktivního území jurských vápenců, které je dnes
chráněno jako přírodní park (chráněné území nejblíže charakteru naší chráněné krajinné
oblasti) Francké Švýcarsko – Veldensteinský les. Významným vodním tokem Franckého
Švýcarska je řeka Wiesent. Středovými partiemi přírodního parku teče v sevřeném,
kaňonovitém údolí. V místech, kde se údolí rozvírá do širších tvarů, leží na řece
Ebermannstadt. Zhruba o deset kilometrů dál, ve Forchheimu, Wiesent ústí do řeky Regnitz,
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či přesněji řečeno napájí plavební kanál Dunaj – Mohan, ve který je zde Regnitz přestavěna.
Wiesent je velmi pěkná řeka, která si uchovala čistou vodu a z velké části přírodní nebo
přírodě blízký charakter. Rizikově umístěný Ebermannstadt však v minulosti často
postihovala povodněmi. Potřeba ochrany před povodněmi vyvolala vodohospodářská
opatření, která byla postupně, po několika etapách, realizována mezi roky 1992 a 2008.
V současnosti soubor těchto opatření reprezentuje moderní, komplexní přístup
k protipovodňové ochraně, které současně zajišťují příznivý ekologický stav vodního toku a
vhodné zapojení řeky do prostředí města.
Tok řeky Wiesent se v Ebermannstadtu větví do dvou ramen. Původně hlavní rameno
prochází severně od historického středu města, druhé rameno obtéká střed města z jihu. Obě
ramena se na dolním okraji města setkávají ve vzdutí jezu městské vodní elektrárny. První
etapa opatření proběhla v roce 1992. To řeky nad horním okrajem města byl doprovozen
zemními hrázemi, ovšem s přírodě blízkým tvarováním kynety. Severní rameno, které již v té
době bylo mnohem těsněji obklopeno rostoucí zástavbou, bylo osazeno regulovatelným
povodňovým uzávěrem, propouštějícím jenom neškodná množství vody, a nabylo podoby
klidného mlýnského náhonu. Jako hlavní a povodňové koryto řeky ve městě s kapacitou na
úrovni Q100 bylo upraveno jižní rameno. Odbočení jižního ramene je řešeno jezem,
zabezpečujícím v severním rameni stálou hladinu vody. Od navazující zástavby bylo toto
rameno odděleno ochrannými stěnami. Vlastní řečiště bylo rozšířeno, ovšem do členitých,
přírodě blízkých tvarů. Na straně odvrácené od středu města, kde na řeku navazují zahrady,
bylo vytvořeno dokonce několik úseků paralelního koryta, takže řečiště tu člení ostrůvky.
Stěna, chránící zástavbu města při pravém břehu řeky, je řešena architektonicky, povrch tvoří
kamenné zdivo. Mezi stěnou a korytem řeky vede stezka pro pěší a pro cyklisty, ve stěně je
několik vzhledně řešených, mobilně hraditelných prostupů, spojujících tuto stezku s městem.
V dnešní době, téměř dvacet let od realizace, je úsek povodňově rozšířeného a
revitalizovaného koryta v přírodě blízkém stavu, dno, břehové členitosti a ostrovy se
samovolně vyvíjejí bez výraznějších zásahů správce toku. Celý tento úsek řeky je dost hustě
zarostlý dřevinami, které od výstavby nebyly mýceny. Na dotaz, zda tyto dřeviny nemohou
nepříznivě ovlivňovat průběh povodní, odpovídá pracovník dnešního správce toku,
Vodohospodářského úřadu v Kronachu, že zahrady při levém břehu řeky poskytují
dostatečnou rozlivnou kapacitu, takže se nepočítá s výraznějšími zásahy do porostů, nanejvýš
s lehčími probírkami. Níže po toku, pod hlavním městský mostem, byl postaven kratší úsek
ochranné stěny podél levého břehu řeky.
První etapu opatření realizoval stát Bavorsko s náklady – po přepočtu na dnešní měnu – 3,83
mil. €. Nad horním okrajem města bylo postaveno 1,8 km zemních hrází, podél historického
středu města 554 metry ochranné stěny. Pro hráze a přírodě blízké rozšíření říčního koryta
bylo třeba vykoupit 2,2 ha pozemků.
Těmito opatřeními byla ochrana města dostatečně zajištěna z jeho horní strany. Problémem
však zůstával průběh velkých vod v dolní části Ebermannstadtu, zejména zpětné vzdouvání
povodňových průtoků jezem vodní elektrárny. Tento sektor řešila etapa opatření, uskutečněná
v letech 2006–2007. V této etapě byly realizovány dva zásadní objekty:
•

Povodňové rozvolnění (německé vodní hospodářství používá terminus technicus „die
Hochwasserfreilegung“) koryta řeky na délce zhruba 250 metrů v oblouku při jižním
okraji města, pod úpravou z roku 1992. Při tomto rozvolnění byla říční kyneta významně
rozšířena do pravobřeží. V linii někdejšího břehu rostlo několik pěkných stromů – ty
inspirovaly vodohospodáře k ponechání několika malých podélných ostrůvků, které říční
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•

koryto vhodně rozčleňují. Tvary nově vytvořených břehů jsou přírodě blízké,
nepravidelné, s mírnými sklony.
Povodňový průleh, který zleva obchází jez a elektrárnu. Průleh, který představoval značný
rozsah zemních prací, je zhruba 70 metrů široký a 400 metrů dlouhý. V jeho plochém dně
byla vymodelována přírodě blízká kyneta pro běžné průtoky, doplněná několika tůněmi.
Kyneta má dvě hlavní funkce. Spolu s tůněmi vytváří zajímavé prostředí, které sice není
komponováno vysloveně jako park, ale již brzy po dokončení výstavby začíná tuto funkci
plnit, přitahujíc za pěkného počasí značná množství lidí k vyvalování na březích a
cachtání ve vodě. Dále pak tato kyneta slouží jako částečné zprostupnění migrační
překážky na řece, kterou je jez. Vzhledem k vyústění dále od jezu a k poměrně malým
běžným průtokům zřejmě nebude ideálně splňovat všechna náročná kriteria moderní
nauky o migrační prostupnosti, ale přinejmenším jako selektivní bypass pro některé menší
ryby se uplatní. Kyneta má štěrko-písčité dno a jenom doplňkově a nesouvisle je
stabilizována hrubším kamenivem. Je výrazně zvlněná, mělká a má velmi malou kapacitu,
takže větší průtoky se velmi brzy rozlévají do plochy dna povodňového průlehu. Počítá se
také s tím že se kyneta bude v travnatém dně průlehu dál samovolně vyvíjet.

Obr. 258 Situace vodohospodářských opatření na řece Wiesent v Ebermannstadtu:
A – historický střed města
B – severní rameno řeky, dnes pacifikované díky povodňovému uzávěru
C – uzávěr, chránící severní rameno před povodňovými průtoky
D – rozvolnění úseku dnes hlavního, jižního ramene řeky; etapa opatření z roku 1992
E – jez, stabilizující rozdělení obou ramen řeky; v roce 2008 doplněn rybím přechodem
F – ochranné zdi; etapa opatření z roku 1992
G – jez s městskou elektrárnou – dříve ohrožení středu města zpětným povodňovým vzdutím
H – rozvolnění úseku jižního ramene řeky; etapa opatření 2006 – 2007
I – povodňový průleh s migračně prostupnou kynetou a tůněmi; etapa opatření 2006 – 2007
(vlevo od průlehu naznačena poloha čistírny odpadních vod)
J – vodní kolo na severním rameni řeky

182

Stavební etapa 2006–2007 stála celkem 1,12 mil. €, z čehož větší část nesl stát Bavorsko,
menší část město Ebermannstadt.
Na jaře roku 2008 doplnili vodohospodáři ebermannstadtský soubor protipovodňových a
revitalizačních opatření ještě jedním drobnějším, ne však bezvýznamným prvkem. Při jezu,
který na horním okraji města rozděluje severní a jižní říční rameno, byl postaven rybí přechod
přírodě blízkého obtokového typu.
V Ebermannstadtu lze najít další zajímavosti vázané na vodu. Na náměstí stojí dvě moderní
kašny, umělecky řešené jako vodní hry. Technicky zajímavá je zvláště figura s putnou na
vodu – putna se postupně plní vodou, po zaplnění se převáží a k radosti přihlížejícího publika
naráz vylije. Pravděpodobně právě k napájení vodních her na náměstí je na severním říčním
rameni, poblíž ochranného povodňového uzávěru, postaveno nostalgické, leč funkční
čerpadlo – vodní kolo se džbery po obvodu.

Obr. 259 Jižní rameno řeky, rozvolněné do přírodě blízkých tvarů v roce 1992. I se stromovou
vegetací má dle Vodohospodářského úřadu Kronach průtočnou kapacitu na úrovni Q100.
V pohledu vlevo patrna ochranná zeď z roku 1992, pobřežní stezka a prostup stezky přes zeď
směrem do města.
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Obr. 260 Jižní rameno řeky, rozvolněné do přírodě blízkých tvarů v roce 1992. Ve vegetaci se
skrývají – prakticky nefotografovatelná – větvení koryta s ostrůvky.

Obr. 261 Rozvolnění jižního ramene řeky Wiesent z let 2006–2007, v pozadí ochranná zeď
z roku 1992. V někdejší břehové linii koryta rostlo několik kvalitních stromů. Aby tyto stromy
mohly zůstat stát a být využity v nové kompozici říčního prostoru, bylo tu vymodelováno
několik malých ostrůvků.
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Obr. 262 Povodňový průleh jihozápadně od středu města, vyhloubený v rámci etapy opatření
20–2007. Průleh má provádět povodňové průtoky mimo elektrárenský jez, a tak chránit střed
města před zpětným povodňovým vzdutím. Ve dně průlehu je vymodelována běžně protékaná
kyneta. Není ideálně situována jako rybí přechod – nahoře i dole se napojuje na řeku dost
daleko od jezu, vytvářejícího migrační překážku, a průtok v ní není tak velký, aby měl
výraznější vábící účinek. Nicméně ryby, které do ní najdou cestu, ji mohou využít k obejití
jezu. Po dokončení také kynetu osídlilo místní, nemigrující společenstvo ryb.

Obr. 263 Kyneta po dokončení, v roce 2008. Ke stabilizaci a zároveň k vytvoření členitých
struktur dna a břehů byly použity nepravidelné ukládky větších kamenů.
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Obr. 264 Táž kyneta o jednu vegetační sezonu později, v roce 2009.

Obr. 265 Vodní kolo na severním rameni řeky. V roce 2008 si je prohlíží delegace města
Vlašimi, která se jela do Bavorska inspirovat před zahájením projektu revitalizace Blanice.
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Obr. 266 Vodní hrátka na náměstí v Ebermannstadtu.

Wertach vital: Protipovodňová a revitalizační úprava řeky Wertach v
Augsburgu
Bavorské jižní svahy Alp odvodňuje systém řek, tekoucích od jihu k severu, směrem
k Dunaji. Tyto řeky jsou schopny přivádět z Alp dramatické povodně, nesou velká množství
splavenin, mají převážně čistou vodu, i v létě chladnou. Původně jim byla vlastní převážně
vlnitá divočící koryta s bohatým rozvojem štěrkových lavic. Ve městě Augsburgu, ležícím asi
šedesát kilometrů na severozápad od Mnichova, se potkávají dva takové vodní toky. Do řeky
Lech ústí na dolním okraji města zleva Wertach. Lech pak asi o padesát kilometrů dál vtéká
zprava do Dunaje. Na Lešském poli u Augsburgu se v roce 955 podařilo německému králi
Otovi I., podporovanému českými voji, porazit Maďary a zastavit jejich expanzi do Evropy.
Řeka Wertach je v posledních letech dějištěm vodohospodářských zásahů, které patří
k největším evropským protipovodňovým revitalizačním úpravám.
Řeka Wertach je 151 km dlouhá, plocha jejího povodí činí 1.290 km2 a pro ústí do řeky Lech
se uvádí dlouhodobý průměrný průtok 32 m3/s (Q1 = 185 m3/s, Q10 = 310 m3/s, Q100 = 650
m3/s). Zhruba od roku 1860 byla řeka pod Alpami soustavně technicky upravována s hlavním
cílem omezit prostorový rozsah říčního pásu a získat zemědělskou půdu. Postupně bylo
vytvářeno geometricky pravidelné koryto s napřímenou trasou, relativně úzké a hluboké.
V trase nad Augsburgem, mezi Ettringen a Göggingen, kde řeka prochází plochou nivou,
širokou několik kilometrů, se koryto takto postupně zkrátilo z 50 na 30 kilometrů. I přes
stabilizaci záhozy nebo dlažbami v patách břehů takto upravené koryto špatně odolávalo
vymílání a zejména v posledních desetiletích se na některých místech výrazně zahlubovalo.
Tento trend nezastavila ani výstavba jezů a stupňů, včetně velkého vzdouvacího objektu s
„říčním jezerem“ u Inningen, dnes na jižním okraji Augsburgu. Tato výstavba, motivovaná
také energetickými zájmy, pravděpodobně destrukci koryta do jisté míry i podpořila dalším
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narušením splaveninového režimu. V 90.letech minulého století byly některé úseky řeky nad
Augsburgem již velmi poškozené, proti původnímu stavu zahloubené až o několik metrů, se
silně erodovanými břehy. V nejhorším stavu byl právě úsek pod vzdouvacím objektem u
Inningen. V nivě řeky se nepříznivě projevovalo odvodnění, způsobené zahloubením koryta –
ve studních se ztrácela voda, na lesní a zemědělské porosty působil nedostatek vody, mizely
poslední mokřady a vlhké louky. Jako významné riziko byla vnímána schopnost tohoto koryta
rychle přivádět do města povodňové vlny. Podél řeky byly v předcházejících dobách stavěny
ochranné hráze, ty však byly různé technické kvality a celkově neposkytovaly zastavěným
územím dostatečnou ochranu.
Za této situace, v 90. letech, začal místně příslušný Vodohospodářský úřad Donauwörth
připravovat rekonstrukci řeky, která by odstranila projevy hloubkové destabilizace, posílila
protipovodňovou ochranu Augsburgu a dalších sídel v blízkosti toku a současně rehabilitovala
řeku po stránce ekologické a pobytové. Dříve než mohl být projekt zahájen, přišla velká
povodeň. Stalo se tak v květnu roku 1999, o svatodušních svátcích – od té doby s v Bavorsku
hovoří o Svatodušní povodni. Níže položené části Augsburgu byly zaplaveny a utrpěly velké
škody, orientačně 200 milionů marek. Za kulminace této povodně procházely řekou Wertach
na území Augsburgu průtoky 390–420 m3/s. Následným hodnocením povodně bylo mimo jiné
prokázáno, že situaci ve městě zhoršil stav technicky upraveného a následně erodovaného
koryta, v němž povodňová vlna dosahovala velkých rychlostí. Svatodušní povodeň pak
významně uspíšila přípravy a realizaci velkého vodohospodářského projektu, který je
veřejnosti prezentován pod názvem Wertach vital.
Práce na projektu byly naplno zahájeny v roce 2000 ve spolupráci státu Bavorsko,
zastupovaného Vodohospodářským úřadem Donauwörth, a města Augsburgu. Po odborné
stránce byla zapojena Technická univerzita v Mnichově, která se zabývala hlavně
hydraulickými aspekty, včetně problematiky podzemních vod v nivě. Na přípravě a vedení
projektu se od počátku podílí také tak zvaná občanská skupina, ve které jsou zastoupeny
správy dotčených městských částí a řada občanských sdružení ekologického,
přírodovědeckého, rybářského, sportovního, turistického a vlastivědného zaměření.
Cílem projektu je rekonstrukce řeky Wertach od vzdouvacího objektu u Inningen po ústí do
Lechu, v celkové délce 13,5 kilometrů. Projekt se člení do tří úseků, které jsou realizovány
postupně:
• Od vzdouvacího objektu u Inningen po Ackermannův jez u Göggingen – úsek nad
městem Augsburgem, mimo zástavbu, koryto řeky je převážně doprovázeno lužním
lesem. Hlavním cílem v tomto úseku je rozvolnění koryta, zpomalující postup
povodňových vln.
• Od Ackermannova jezu po jez Goggeles. Jde o předměstské území Augsburgu, u jezu
Goggeles se Wertach dostává na úroveň středu města. Poměrně tvrdě upravené koryto
řeky prochází nesouvislou zástavbou, zahrádkářskými osadami a parkovou zelení. U
Ackermannova jezu se od řeky doprava odděluje Tovární kanál, dál ve městě zvaný
Wertašský kanál, který pak v různých vzdálenostech doprovází řeku až téměř k ústí do
Lechu. V tomto úseku došlo za Svatodušní povodně k největším rozlivům do
zástavby. Rovněž v tomto úseku se provádí dílčí rozvolňování koryta, hlavní cílem
však je zamezení povodňovým rozlivům do zástavby.
• Od jezu Goggeles po ústí do řeky Lech. Úsek převážně v souvislé městské zástavbě.
Nejedná se o historický střed města, ten leží stranou, na vyvýšenině mezi řekami
Wertach a Lech. Jde převážně o novodobou zástavbu průmyslového charakteru.
Koryto řeky je tvrdě upravené, oproti výše ležícím úsekům však má dostatečnou
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průtočnou kapacitu. Za předpokladu, že bude zabráněno povodňovému vybřežování ve
výše ležícím úseku, nebudou zde protipovodňová opatření hlavní částí projektu. Ten
se zde bude zaměřovat hlavně na ekologickou rehabilitaci řeky včetně obnovení
migrační prostupnosti a na zlepšení vzhledu a celkové pobytové hodnoty nivního
území. Řešení tohoto úseku souvisí se širšími snahami města rehabilitovat přiléhající
čtvrti.

Obr. 267 Situace revitalizace řeky
Wertach

Do roku 2008 byl projekt
realizován v převažující části
prvního úseku, kde z celkových
více než 5 km zbývalo dokončit
zhruba
1,5
kilometru
bezprostředně pod vzdouvacím
objektem u Inningen. Byl zcela
rekonstruován Ackermannův jez a
opatřen rybím přechodem. Ve
druhém
úseku
byla zatím
z celkové
délky
4,2
km
realizována dolní necelá polovina,
včetně odstranění jezu Goggeles a
jeho
nahrazení
balvanitou
rampou. První dva úseky by měly
být dokončeny v roce 2010.
Zásahy ve třetím úseku, dlouhém
4 kilometry, se zatím připravují.
Jako nejdůležitější cíl sleduje projekt zajištění protipovodňové ochrany stávající zástavby
nejméně po úroveň Q100. K tomu se podle možností jednotlivých dílčích úseků kombinují tyto
přístupy:
• Pokud možno přírodě blízké rozšíření a rozvolnění řečiště. V prvním projektovém
úseku, kde je pro to dostatek místa, bylo řečiště rozšířeno zhruba až na trojnásobek
šířky někdejší technické úpravy. V tomto úseku se rovněž řečiště změlčuje. Tím se má
omezit nežádoucí odvodnění nivy a vytvořit širší ploché dno kynety, umožňující vznik
přírodě blízkých tvarů se štěrkovými lavicemi.
• Rekonstrukce systému doprovodných hrází. V řadě dílčích úseků se hráze odsazují dál
od říčního koryta, zpravidla až na vnější okraj zalesněného nivního pásu, kde začíná
zástavba. Nově budované nebo rekonstruované hráze jsou v korunách převýšeny o 1 m
nad úroveň, odpovídající průběhu Q100.
• V dolních úsecích, v městské zástavbě, se řeka podle potřeby doprovází systémem
ochranných zídek, které jsou architektonicky pojednávány tak, aby byly co nejlépe
zapojeny do pásů zeleně, které řeku doprovázejí.
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Ekologické cíle projektu plní zejména tyto prvky řešení:
• Zajištění plné migrační prostupnosti od ústí do Lechu po stupeň u Inningen. U stupně
Inningen se uvažuje o samostatné výstavbě přírodě blízkého obtoku na způsob nivního
potoka, který by umožňoval vodním živočichům překonávat i tento stupeň.
• Rozvolňování tvarů kynety, a to zejména v prvním projekčním úseku. Břehy se
neopevňují nebo se jenom v nejnutnější míře stabilizují přírodě blízkými konstrukcemi
– kamennými záhozy a rovnaninami, v exponovanějších místech rovnaninami
z velkých lomových kamenů. V širokém dně kynety byly již při stavbě naznačeny
členité přírodě blízké tvary štěrkových lavic a větvení proudu do více ramen.
Strukturám dna kynety se dále ponechává volný vývoj. V místech soustředěnějšího
sklonu, kde je třeba chránit řečiště před nežádoucím zahlubováním, se ve dně vytváří
přírodě blízká stabilizační struktura. Na čtverečný metr dna se klade 6 až 7 velkých
lomových kamenů, které se na celou výšku prosypou místním štěrkem.
• Členění břehových struktur mrtvou dřevní hmoty. Zatím experimentálně jsou na
některých místech do různých pozic ukládány celé neodvětvené kmeny.
• Obnova nebo vytváření přírodě blízkých malých potočních koryt v bermách mimo
říční koryto.
• Výsadby charakteru lužních lesů náhradou za porosty, které musely padnout při
rozšiřování řečiště. V prvním úseku bylo zabráno cca 25 hektarů lesa. V náhradu se
Vodohospodářskému úřadu Donauwörth podařilo postupně vykoupit 26 hektarů.
V roce 2005 již byla uskutečněna část rozvolnění řečiště v prvním projekčním úseku. Čerstvě
dokončeným dílem prošla v srpnu tohoto roku poměrně velká povodeň, ne o mnoho menší
než Svatodušní povodeň. V západní části bavorského podhůří Alp tato povodeň způsobila
dost velké škody, na některých vodních tocích se hovořilo až o úrovni Q300. Nové dílo na řece
Wertach obstálo beze škod. Povodňový průtok právě zaplnil široké nové řečiště. Nikoliv k
neprospěchu věci transformoval struktury dna, na březích byly po povodni znát stopy pouze
dílčího odnosu jemnějších frakcí kameniva. Na tuto událost nebylo třeba ze strany
vodohospodářů reagovat významnějšími opravami revitalizační stavby.
Projekt se dotkl dvou vodohospodářských objektů, jezu Goggeles a Ackermannova jezu. Oba
tyto objekty byly po svatodušní povodni roku 1999 ve velmi špatném stavu, provizorně až
nouzově opraveny. Další události pak urychlila povodeň v roce 2005. Jez Goggeles ještě více
poškodila, Ackermannův jez zcela destruovala. Jez Goggeles na dolním okraji středního
úseku vytvářel povodňovou a migrační překážku, aniž by přinášel nějaké užitky. V roce 2006
byl stržen a v jeho místě byla ku stabilizaci spádu řečiště vybudována dnová rampa, která na
délce 300 metrů překonává pětimetrový spád. Základ rampy tvoří sled příčných pasů
z velkých balvanů. Každý jeden pas by neměl vytvářet převýšení větší než 0,2 m. Pasy nejsou
vedeny rovnoměrně napříč celým řečištěm, ale střídavě se snižují u jednoho a u druhého
břehu, což za malých průtoků soustřeďuje proudění do vlásenky. Ackermannův jez na
rozhraní prvního a druhého projektového úseku byl povodní v roce 1999 provalen, potom
doplněn provizorním záhozem z balvanů a další povodní v roce 2005 znovu provalen. Tento
jez nebylo možné odstranit, protože zajišťuje přítok do městotvorného Továrního kanálu. Byl
tedy, rovněž v roce 2006, rekonstruován. Na novou spodní stavbu bylo umístěno vakové
hradící těleso, po levé straně jezu byl vybudován rybí přechod, jehož kynetu tvoří
vlásenkovitá balvanitá kaskáda.
Důležitým cílem celého projektu je také zlepšení využitelnosti říčního pásu pro rekreaci
obyvatel a v intravilánových úsecích řeky posílení pobytové hodnoty území. Vzhledem
k tomu je celý říční pás v prvním projektovém úseku, včetně doprovodných stávajících i nově
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zakládaných lesních porostů, pojat jako přírodě blízký nivní park. Řeku po obou stranách
doprovázejí cesty pro pěší a pro cyklisty, zčásti vedené po korunách ochranných hrází, zčásti
přímo po okraji řečiště. Břehy a štěrkové lavice v řečišti jsou využívány hlavně pro slunění –
voda v řece je čistá, na koupání však poněkud chladnější a proudnější. V intravilánových
úsecích je v návaznosti na revitalizaci řeky v rámci prostorových možností posilován parkový
charakter břehů a nivy. Řeku rovněž doprovázejí cestičky, při nichž jsou zakládána posezení
s výhledem k řece. Rovněž je dbáno možnosti kontaktu lidí se samotnou hladinou, přístupu
slouží nepravidelná schodiště z velkých kamenů nebo svážné cestičky. O revitalizaci a o
různých přírodních zajímavostech informují obrazové tabule.
Předpokládá se, že celkové náklady realizace 1. a 2. projektového úseku budu činit 24,5
milionů euro, včetně výkupů pozemků potřebných pro výstavbu a pro kompenzaci ztrát
lesních porostů. Tyto úseky mají být dokončeny v roce 2010. Rozpočet teprve připravovaného
3. úseku dosud nebyl zveřejněn. O náklady se dělí město Augsburg a stát Bavorsko,
zastupovaný Vodohospodářským úřadem Donauwörth, který rovněž zprostředkovává
příspěvek Evropské unie.
Město Augsburg postupně realizuje také další vodohospodářsko – ekologické projekty, jako
jsou:
 Parkové úpravy bývalých hradních příkopů po obvodu historického středu města, včetně
revitalizace vodních prvků, napájených příměstskými potoky.
 Obnova potočních niv – evropsky významných lokalit – v příměstské části Lechhausen.
 Obnova mokřadů v nivě řeky Wertach u Bannacker, jihozápadně od města. Zde město
vykoupilo 20 hektarů zemědělských ploch a postupně je revitalizuje. Německé zákony
ukládají kompenzovat různé ekologicky problematické činnosti – město Augsburg
využívá plochy u Bannacker jako svoje „kompenzační území“.
Dle sdělení kolegů z vodohospodářského úřadu Donauwörth se v roce 2010 začíná vážněji
hovořit o přípravách projektu protipovodňové revitalizace řeky Lech v Augsburgu a nad ním.
Na závěr zajímavost, náhodou nalezená na internetu. V roce 2003, když byly v plném proudu
přípravy projektu Wertach vital, proti němu vyvstala ekologicky orientovaná občanská
iniciativa. Přiřkla projektu pojmenování „Wertach brutal“ a odsuzovala zejména to, že má
dojít k rozsáhlé destrukci nivních lesních porostů. Její zástupci hovořili o nenahraditelné
ztrátě nejlepších zbytků lužních lesů v Bavorsku. Autor tohoto příspěvku si i pod dojmem
těchto hlasů lesy podél řeky Wertach nad Augsburgem procházel a prohlížel. Jedná se o
uměle založené porosty s velkým podílem smrků, v podrostu bezu černého. Bavorsko by na
tom bylo velmi špatně s lužními porosty, pokud by toto byly jejich nejlepší ukázky – což
naštěstí není pravda. Za zničené porosty tohoto druhu byla vykoupena stejná plocha
zemědělské půdy a ta zalesněna stanovištně vhodným způsobem, takže alespoň
v dlouhodobějším pohledu může být i luhům podél řeky Wertach spíš pomoženo.
Vodohospodáři hovoří o tom, že v oné iniciativě, jejíž snahy se nakonec neprosadily, působili
hlavně obyvatelé lepších čtvrtí po obvodu říčního pásu na horním okraji města, kteří dříve
pokládali celé území za „svoje“ a nyní nelibě nesou zejména jeho výrazné otvírání obecné
občanské rekreaci. Přestože autor tohoto příspěvku není lesníkem, dovoluje si soudit, že
porostům podél řeky Wertach by prospěly i další zásahy, zaměřené ke zlepšení jejich
struktury a druhové skladby. Lze však chápat, že ani vodohospodáři, ani správa města nechtějí
v současné době veřejnost, na otázky zeleně velmi citlivou, dráždit víc než je nezbytně nutné.
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Obr. 268 Dosud neřešená část úseku II představuje stav řeky Wertach v Augsburgu před
revitalizací. Poměrně úzké, hluboce zaříznuté koryto. Napřímená trasa, dláždění břehů.
Koryto ekologicky znehodnocené a nevhodně rychle přivádějící povodňové průtoky.
V některých méně opevněných úsecích nad městem navíc docházelo k výraznému zahlubování
vymíláním dna.

Obr. 269 Dokončování revitalizačních prací v části úseku I, nad Inningen, v roce 2005. Nové
koryto je až třikrát širší než dřívější koryto technicky upravené. Po stranách, za
doprovodnými lesními pásy, již začíná rozvolněná zástavba města. Vodohospodářským cílem
opatření tedy není podpora povodňových rozlivů do nivy, nýbrž pomalejší provádění průtoků
samotným korytem. Po ekologické stránce je rozhodující vytvoření širokého dna přírodě
blízkého charakteru, které se může dál samovolně vyvíjet.
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Obr.270 Členitý průběh břehových čar a štěrkové lavice v korytě je vhodné při revitalizační
stavbě naznačit již „ke dni kolaudace“, přestože tyto podrobné tvary se budou dalším
samovolným vývojem koryta měnit. Červen 2006.

Obr. 271 V srpnu 2005 prodělal tento sotva dokončený úsek revitalizace zatěžkávací zkoušku
povodní, která prakticky přesně vyplnila nově vytvarované koryto. Snímek ze září 2005
ukazuje, že charakter koryta se nezměnil, jenom z některých pasáží břehů se vyplavily
jemnější částice, byly „opláchnuty“ horní břehové hrany a změnily se některé tvary, tvořící
detailní členitost koryta.

193

Obr. 272 Část úseku I nad Inningen, revitalizovaná v roce 2006. Fialový řez naznačuje
dřívější tvar koryta, modrý tvar po revitalizaci.

Obr. 273 Revitalizace z roku 2006, v úseku I, blíže ke středu města. Pohled v roce 2008.
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Obr. 274 Aplikace mrtvé dřevní hmoty v zájmu posílení tvarové členitosti koryta a vytvoření
stanovišť pro vodní živočichy. Neodvětvené smrky kotvené do břehu. Struktury z dřevní hmoty
obvykle působí v době výstavby mohutně, ale záhy se olamují a výrazně slehávají. Z toho
plyne doporučení nebát se masivnějších aplikací.

Obr. 275 Rampa v místě zrušeného jezu Goggeles. Mohutná záhozová konstrukce rampy je
uložena pode dnem. Příčné řady kamenů, které za menších vodních stavů podporují
vlásenkovité protékání rampy, a tím zlepšují její migrační prostupnost, představují pouze
detailní povrchovou strukturu.
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Obr. 276 Ackermannův jez na rozmezí úseků I a II. Pohled v roce 2005, kdy byl jez po
rozvalení povodní roku 1999 provizorně stabilizován balvanitým záhozem. Na rozdíl od jezu
Goggeles nebylo možné tento jez odstranit, neboť napájí městotvorný Tovární kanál.

Obr. 277 Ackermannův jez po rekonstrukci. V pohledu z roku 2008 zleva vakové těleso jezu,
vábící proud vody z nadjezí do dolní části rybího přechodu (současně působí jako
zpřístupnění jezu pro splaveniny), rybí přechod.
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Obr. 278 Část úseku II, revitalizovaná v letech 2008–2009. Zde již nebyla možná tak zásadní
rozšíření koryta jako v úseku I, neboť říční koridor probíhá v již souvislé zástavbě města. Pás
po levé straně řeky byl upraven jako park. Pohled po dokončení, na jaře roku 2009.

Obr. 279 Pohled do téhož úseku po první vegetační sezoně od revitalizace, v prosinci 2009.
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Obr. 280 Pergolové zákoutí s tabulemi, informujícími o revitalizaci.

Obr. 281 Nejnovější pokroky z roku 2008. Rybí přechod, zprůchodňující přehradu u Inningen,
na horní okraji revitalizace.
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Revitalizace Isary v Mnichově
Isara a její technické úpravy v minulosti
Isaru, v němčině Isar, rodu ženského, pojmenovali Keltové. V jejich jazyce to jméno
znamenalo Dravá či Divoká. (Keltové takto pojmenovali více řek, i jednu v dnešních
Čechách. Kdybychom chtěli jméno bavorské řeky za každou cenu počešťovat, říkali bychom
jí Jizera.) Isara pramení v Karwendelském pohoří na rakouské straně Alp. Záhy vstupuje na
bavorské území a je jednou z řek, které tečou od Alp na sever k Dunaji. V alpském podhůří na
ní leží Bad Tölz, pod Wolfratshausenem přijímá zleva rovněž alpskou řeku Loisach.
V oblasti, kde v korytě řeky doznívají podélné sklony odpovídající alpskému podhůří, leží na
Isaře Mnichov. Jedná se tedy o přirozenou oblast usazování alpských splavenin. Od Mnichova
pak Isara urazí ještě kolem 150 kilometrů a pod Deggendorfem zprava posiluje Dunaj. Plocha
povodí Isary se blíží 8900 km2, řeka je dlouhá 295 kilometrů. Průměrný průtok v Mnichově
činí 90 m3/s, v ústí do Dunaje 175 m3/s. (V Mnichově se uvádí Q1 350 m3/s, Q100 1 100 m3/s.)
Původně bylo pro Isaru od Alp po Mnichov charakteristické velmi proměnlivé, divočící
koryto s výraznou tvorbou štěrkových lavic. Město s touto řekou po staletí bojovalo, například
v roce 1899 strhla povodeň v Mnichově tři mosty. Během 19. a v počátku 20. století proběhly
technické úpravy, které řeku zdánlivě spoutaly. V Mnichově i v podstatných úsecích mimo
město nahradila divočící řečiště napřímená, geometricky pravidelná kyneta s břehy převážně
opevněnými dlažbou, později též betonovými deskami. Ve městě měla kyneta šířku kolem 45
metrů. Obvykle ve dvousetmetrových rozestupech stabilizovaly dno zděné stupně, postavené
kolmo k proudnici. Kyneta byla součástí povodňového koryta o šířce cca 150 metrů, po jehož
stranách byly stavěny ochranné protipovodňové hráze, případně ve středu města nábřežní zdi.
Na kynetu takto po jedné či po obou stranách navazovaly bermy, sloužící jako rekreační
palouky. Úprava v tomto pojetí představovala zásadní tvarovou degradaci řeky a její
ekologické znehodnocení.
Počátkem 20. století se musela řeka podělit o prostor v údolí v Mnichově i nad městem
s energetickými kanály. Pravostranný Mühltalkanal začíná jezem u Ickingu, asi 13 kilometrů
nad jižním okrajem Mnichova. Je dlouhý devět kilometrů. Následuje úsek řeky s plným
průtokem, který je ovšem dlouhý jenom asi 2,5 km. Tento úsek je dnes chráněn jako říční
rezervace. Následuje jez u Buchenhainu, který vzdouvá vodu do dalšího kanálu – tentokrát
levostranný Isar–Werkkanal řeku doprovází na území Mnichova v délce dvanácti kilometrů a
v této trase slouží třem městským vodním elektrárnám. Kanály jsou dnes známy také
rekreační voroplavbou, která je v Bavorsku největší atrakcí tohoto druhu. Oba kanály mají
kapacitu až 70 m3/s a s jejich vybudováním vznikl také problém vysoušení hlavního řečiště.
Až do opatření v 80. letech 20. století nebylo vzácností, když po 200 i více dnů v roce veškerý
průtok pojímaly kanály a řekou prakticky nic neteklo. Tento stav byl z hlediska ekologických
poměrů v řece velmi nepříznivý.
Nadále trvalo ohrožení povodněmi. Jako součást protipovodňové ochrany a jako záložní zdroj
vody byla k roku 1959 na Isaře v Alpách postavena přehrada Sylvenstein. Po zvýšení hráze o
3 metry, k němuž došlo v letech 1994 až 2001, by měla nádrž zajišťovat v Mnichově průtok
Q100 na úrovni 1100 m3/s, oproti původnímu neovlivněnému průtoku cca 1500 m3/s. To byl
z hlediska protipovodňové ochrany Mnichova významný posun, byť ani tento zmenšený
průtok neumožňovaly starší úpravy koryta řeky pojmout. Nádrž ovšem také zachycuje
splaveniny. Narušení splaveninového režimu se po její výstavbě začalo projevovat
nežádoucím zahlubováním některých úseků níže ležící řeky, uváděna jsou zahloubení až 6
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metrů. Tímto procesem pokročila morfologická degradace řeky, neboť zahlubování
omezovalo přirozené chování řečiště i v těch úsecích, které dosud nebyly postiženy tvrdšími
technickými úpravami kynety, a samozřejmě omezovalo možnosti samovolné renaturace
úseků upravených.
Přípravy revitalizace Isary v Mnichově
V osmdesátých letech 20. století se v Bavorsku začala správa vodních toků orientovat na
jejich vodohospodářskou a ekologickou rehabilitaci. Vzhledem k předcházejícím
degradujícím zásahům do řeky a k její městotvorné funkci existovaly pádné důvody pro to,
aby Isara byla jedním z předních témat. Potřebnost posilování protipovodňové ochrany
potvrzovala například velká povodeň o svatodušních svátcích v roce 1999
(„Pfingstenhochwasser“).
Krátce před zahájením projektu v samotném Mnichově byla započata revitalizace nad
městem. V letech 1999 až 2002 bylo na několika kilometrech pod Ickingským jezem
odstraněno opevnění břehů betonovými deskami. Tím byl nastartován samovolný
morfologický vývoj, díky němuž se do dnešní doby řečiště znatelně rozvolnilo a místy
rozšířilo. Odstraňované betonové desky by nebylo hospodárné z obtížně přístupného údolí
odvážet. Do údolí tedy byl dopraven drtící stroj. Materiál rozemletých desek byl vracen řece a
dnes ho lze najít v podobě slušně omletých „slepencových“ valounů až ve středu Mnichova.
Po levé straně Ickingského jezu byl v roce 1999 postaven rybí přechod – postranní balvanité
koryto přírodě blízkého typu. Vodohospodáři se snaží v úseku pod jezem udržovat režim
s dostatkem splavenin. Kromě proplachů usazenin z nadjezí je zavedeno navážení štěrku,
pravidelně těženého z energetického kanálu, do podjezí. Jako zajímavost lze ještě uvést, že už
v roce 1994 byl ukončen veškerý běžný prodej štěrku z Isary, neboť tento materiál byl v řece
shledán nedostatkovým.
Revitalizace Isary na území Mnichova se týká osmikilometrového úseku řeky od jižního
okraje města k Muzejnímu ostrovu, ležícímu na úrovni historického středu města. Na ostrově
stojí Deutsches museum, jedno z největších technických muzejí v Evropě. (Říční úsek od
Muzejního ostrova k severnímu okraji města je nejdříve oboustranně sevřen nábřežními zdmi,
poté je vysoko vzdut vodním dílem u Oberföhringu. Vzhledem k těmto nepříznivým
podmínkám se zatím o pokračování revitalizace do tohoto úseku, dlouhého více než 5
kilometrů, neuvažuje.) O revitalizaci začalo v roce 1987 jednat expertní kolokvium při
mnichovském referátu pro městské plánování a v roce 1989 započalo předběžné projednávání
s veřejností, které je v Bavorsku vždy významnou částí přípravy podobných projektů.
Aktivním partnerem státu a města jako nositelů projektu se stala zejména Aliance pro Isaru
(Isarallianz), kterou v roce 1993 vytvořily angažované ekologické, ornitologické, rybářské,
turistické a vodácké organizace. V roce 1995 byla ve spolupráci státu Bavorska a města
Mnichova založena pracovní skupina pro plán revitalizace Isary. Ve skupině působili
pracovníci státního Vodohospodářského úřadu Mnichov a tří referátů městského magistrátu –
stavebního, plánovacího a referátu pro zdraví a životní prostředí. Skupina formulovala hlavní
cíle opatření – posílení protipovodňové ochrany, zlepšení ekologického stavu řeky jejím
přiblížením přírodě a podporu rekreace a oddychu.
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Obr. 282 Situace úseku Isary od
Wolfratshausenu po Mnichov.

Závazné rozhodnutí o revitalizaci
Isary v Mnichově učinily stát a
město v roce 1998, výstavba byla
zahájena
v roce
2000.
Osm
kilometrů k Muzejnímu ostrovu je
řešeno v pěti etapách. Celkové
náklady by měly činit 28,1 milionů
euro, přičemž 55 % z této částky
platí stát Bavorsko, zbytek zemské
hlavní město Mnichov. Velmi
orientačně, počítáme-li průměrnou
šířku pásu mezi vnějšími patami
postranních hrází 170 metrů, činí
takto měrné náklady stavby 21 euro
na čtverečný metr řešeného prostoru.

Cíle projektu a způsoby řešení
V oblasti protipovodňové ochrany bylo cílem projektu zajistit provádění průtoků na úrovni
Q100 (1100 m3/s) s rezervou jednoho metru výšky do úrovně korun ochranných hrází. Stávající
říční perimetr vpodstatě nebylo kam rozšiřovat. Jeho průtočná kapacita tedy byla zvětšována
rozšiřováním kynety, snižováním úrovně berem a v některých dílčích úsecích zvyšováním
korun postranních hrází. Kyneta je z původních cca 45 metrů rozšiřována až na 90 metrů.
Významné části hrází bylo třeba posílit přesypem z vnější strany nebo živično-cementovou
stěnou, založenou vrtáním v koruně hráze. Protipovodňové hráze podél Isary jsou tradičně
porostlé stromy, které dotvářejí ráz říčního koridoru a vhodně napomáhají jeho vymezení vůči
navazujícím městským územím. Veřejnost by neakceptovala jejich odstranění. Zásahy do
hrází tedy byly prováděny tak, aby porosty co nejméně utrpěly.
Rozšiřování kynety a snižování úrovně berem je dobrým východiskem pro ekologickou
rehabilitaci řeky. Kyneta a bermy byly upravovány do rozvolněných, přírodě blízkých tvarů.
Geometricky pravidelné, strmé a dlážděné břehy kynety nahradily rozvolněné štěrkové
povrchy o středním sklonu 1 : 10, s nepravidelným průběhem břehových čar. V říčním dně
byla vpodstatě nechána volnost vývoji štěrkových lavic. Příkladem revitalizace byl úsek pod
starým jezem Flaucher, , který zůstal jako tradičně vyhledávané rekreační místo v přírodě
blízkém stavu i v dobách technických úprav. Dílčím cílem ekologické rehabilitace řeky bylo
obnovení migrační prostupnosti. Zděné stupně, které dříve přehrazovaly dno kynety každých
zhruba 200 metrů, byly odstraněny a nahrazeny rozvolněnými a migračně prostupnými
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rampami. Tyto rampy tvoří vždy několik nepravidelných, případně prokřížených pásů z
kamenů o rozměrech 0,9 až 1,3 m, položených do lože z kameniva o průměrech 0,2 až 0,5 m.
Jedna rampa stabilizuje převýšení 0,2 až 0,4 m a její úhrnný podélný sklon se pohybuje
v rozmezí 1 : 15 až 1 : 25. Mezi jednotlivými pásy kamenů jsou v rampě vytvořeny
zahloubené pasáže pro odpočinek prostupujících ryb. Rampy již prokázaly značnou schopnost
zachovávat tvar a funkci i po velkých povodních. Po pravé straně jezu Flaucher byl postaven
postranní přírodě blízký rybí přechod (zatímco po levé straně je Flaucher propojen
s energetickým kanálem starším rybím přechodem technického typu, který ovšem zřetelně
nevyhovuje současným představám o prostupnosti).

Obr. 283 Základní schéma revitalizačních a protipovodňových úprav Isary v Mnichově.
Nahoře výchozí stav s technicky řešenou kynetou. Dole stav po úpravách. Posílení hrází
přísypy (vpravo) nebo štětovou stěnou (vlevo), spící opevnění v bermě (vpravo). Rozvolnění
kynety do přírodě bližších tvarů.
Rekreační aspekt přestavby řeky je založen na přírodě blízké tvarové a hydraulické členitosti
kynety, na prostupnosti říčního koridoru, na oddechových plochách v bermách a na
přístupnosti vodní hladiny. Oddechu a rekreaci je věnována velká pozornost, neboť koridor
Isary patří v tomto ohledu k nejvyhledávanějším územím v Mnichově. Po obou březích řeky
jsou po korunách hrází vedeny cesty pro pěší a pro cyklisty. V exponovaných částech blíže
středu města, kde se kolem řeky pohybují velká množství lidí, jsou souběžné cesty vedeny
podél pat hrází, s vymezením zvlášť pro pěší a zvlášť pro cyklisty. S většinou silničních
mostů jsou tyto komunikace kříženy mimoúrovňově, což lidem umožňuje bezpečnější pohyb.
Základem přístupnosti vodní hladiny z berem jsou mírné sklony svahů, hlavně blíže středu
města přibývá různých záměrně vytvořených příležitostí k posezení na břehu, včetně
kamenných nebo zděných stupňovitých konstrukcí.
V některých dílčích úsecích stavby, kde lze v budoucnu připustit výraznější samovolné
posuny kynety, bylo použito tzv. spící opevnění, které tyto posuny vymezuje. V bermě ve
vzdálenosti několika desítek metrů od břehu kynety byl do podélného zářezu uložen kamenný
zához (hloubka cca 2 m, šířka zářezu ve dně rovněž 2 m), zpravidla vytvořený z materiálu
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někdejší břehové dlažby a nepřesahující nad povrch bermy. Nový břeh kynety není opevněn a
může se samovolně posouvat až ke spícímu opevnění.
Projekt je propracovaný i v oblasti biotechnické. Obvyklým postupem je skrývání drnového
koberce v odtěžovaných místech berem. Kobercem pak jsou pokrývány nové povrchy berem a
břehů. Isarské nivy jsou tradičně botanicky bohaté a tuto hodnotu se projekt snaží podpořit.
Pokud nejsou obnažené povrchy odrnovány, vysévají se na ně semenné směsi z lužních luk
pod Alpami, nebo po nich je za účelem vysemenění rozprostíráno seno, posečené v
typologicky odpovídajícím chráněném přírodním území Garchinger Haide, ležícím severně od
Mnichova.

Obr. 284 Úsek revitalizace z let 2000–2005. Vlevo v popředí je patrný zbytek dřívějšího
opevnění kynety, který zde byl ponechán před mostním pilířem. Jinak je kyneta rozvolněná,
spádově stabilizovaná rampami z balvanů. Stromové porosty po obou stranách řeky skrývají
ochranné hráze, za nimiž leží město Mnichov.

Výstavba
Realizace projektu započala v roce 2000 odstraňováním břehových dlažeb v říční kynetě na
jižním okraji Mnichova, u Großhesseloheského železničního mostu. Výstavba probíhá vždy
mimo vegetační období, od listopadu do dubna, aby byla co nejméně rušena příroda říčního
území a stavební zásahy, učiněné během zimy, se potom mohly nerušeně „hojit“. Práce bývají
soustředěny do dílčího úseku o délce zhruba 150 metrů. Dodavatelé se snaží takový úsek
realizovat během zhruba tří týdnů. Cílem tohoto postupu je držet v každém okamžiku
výstavby v rozpracovaném stavu jenom nezbytně nutný úsek a co nejrychleji jej uvádět do
stavu, relativně odolného v případě velké vody.
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V srpnu 2005 prověřila již provedené úseky povodeň zhruba na úrovni Q100; v Mnichově byly
dosaženy průtoky kolem 1 150 m3/s. Stavba osvědčila svoji funkčnost a odolnost. Nedošlo
k vylití povodně do města. Revitalizované úseky prodělaly změny, které bylo možné z větší
části hodnotit jako přijatelné nebo přímo jako vhodné dotvarování povrchů kynety a berem.
Jenom v menším rozsahu bylo nutné tyto změny korigovat následnými zásahy. Nejvýraznější
povodňovou škodou bylo zničení přírodě blízkého rybího přechodu na Flauchru. Zničený
přechod byl řešen jako členitá kyneta, vymodelovaná těsnou rovnaninou velkých kamenů.
V následující sezoně byl nahrazen zřejmě vhodnější konstrukcí – volným, přírodě blízkým
sledem příčných řad, složených z velkých balvanů. Jinak byly popovodňové zásahy správce
toku na naše zvyklosti velmi umírněné. V bermách uprostřed města zůstala ležet řada
naplavených kmenů, zachovány byly členité tvary s tůněmi a štěrkovými lavicemi v místech,
kde povodeň po svém modelovala rozmezí kynety a berem.
V roce 2007 získal projekt Cenu za rozvoj vodních toků, kterou uděluje DWA – Německá
asociace pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpady.

Obr. 285 Jedna z balvanitých ramp, které nahradily dřívější příčné stabilizační stupně. Tyto
rampy jsou migračně prostupné. Balvany o velikostech nad 60 cm jsou uloženy do podkladu
ze záhozu z kameniva menších velikostí. Rampy již prodělaly několik větších povodní, největší
v roce 2005. Dochází k posunům balvanů, ale konstrukce jako celek si udržuje funkčnost.
Komplikovaný poslední úsek
Od roku 2007 probíhá revitalizační stavba již v blízkosti středu města. Říční koridor je
sevřenější a berma leží pouze po pravé straně kynety, zatímco levý břeh tvoří vysoký a strmý
nábřežní svah, do něhož nelze zasahovat. Zde se revitalizace odehrává především po pravé
straně kynety, rozšiřované a rozvolňované na úkor bermy. Na jednom místě vodohospodáři
ozkoušeli vytvoření paralelního koryta. Takto vznikl v místě, kde v břehu kynety rostla
skupina větších vrb, tak zvaný Vrbový ostrov. Stromy byly zachovány a ještě doplněny
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dalšími výsadbami. V těchto úsecích se objevují také architektonické prvky – amfiteátrová
schodiště v břehu kynety, který umožňují posezení přímo nad vodou. V roce 2009 byla
revitalizace dotažena na dohled od Muzejního ostrova.
V zimě 2009–2010 by mělo být řešeno posledních několik set metrů revitalizace, včetně
rozdělení řečiště před Muzejním ostrovem. Tento úsek není jednoduchý technicky a už vůbec
nebylo snadné jeho projednávání. Muzejní ostrov zprava obtéká přírodě blízká tzv. Malá
Isara, zatímco hlavní řečiště, již z obou stran opatřené nábřežními zdmi, zůstává vlevo.
Rozdělení dosud stabilizovala jezová stavba, vedená jako boční přeliv po pravé straně
hlavního řečiště. Na řešení tohoto úseku byla již v roce 2002 vypsána samostatná soutěž.
Odborní hodnotitelé nejvýše ocenili relativně technicky pojatý návrh, který vpodstatě
zachovával pevnou dělící jezovou hranu a průtok do Malé Isary přiváděl jednoznačně
vymezeným, geometricky relativně pravidleným korytem, stabilizovaným dlažbou nebo
alespoň kamennou rovnaninou. V blízkosti tohoto koryta byla navržena architektonicky
pojednaná, avšak přírodě cizí schodiště, umožňující lidem vysedávání nad vodou. Až druhé
místo přisoudili odborníci návrhu podstatně bližšímu přírodě. Ten řeší rozdělení proudu
z hlavního řečiště do Malé Isary hydraulicky ne zcela určitou plochou kamenitých lavic a
ostrůvků, inspirovanou přirozeným divočícím říčním korytem. U tohoto návrhu se nejspíše
odborníci obávali hydraulické nespolehlivosti rozdělení proudu. V záležitosti se ovšem začala
velmi silně angažovat občanská veřejnost v čele s Aliancí pro Isaru, která vysoko hodnotí
dříve provedené úseky revitalizace právě pro rozvolněnou blízkost přírodě. Veřejnosti se více
zamlouvalo druhé řešení. Soudě dle různých internetových nálezů, bylo toto téma předmětem
velmi hojně navštívených občanských schůzí v přiléhajících městských částech. Argumentace
začala nabývat až groteskního charakteru, když se v prosazování „ekologické“ varianty začaly
předhánět politické strany, usilující o místa v samosprávách. Zde bylo do hry vsazeno
ledacos, například i to, že kameny techničtěji řešeného spojného koryta ve variantě první by
byly víc obrůstány slizkými řasami, což by ohrožovalo bezpečnost občanů, brodících se
řečištěm za účelem rekreace. Posléze se odpovědné orgány rozhodly, že oba návrhy budou
propojeny. K tomu začaly oba řešitelské týmy, tvořené naštěstí odborníky, spolupracovat.
V roce 2006 zadal Vodohospodářský úřad Mnichov společně s městem fyzikální modelování
návrhů tohoto posledního úseku. Řešitelem se stalo Pokusné zařízení pro vodní stavby a vodní
hospodářství Technické univerzity Mnichov v Obernachu. V měřítku 1 : 20 byl modelován
poslední úsek revitalizace, dlouhý cca 1,5 km. Modelová plocha byla vytvářena z betonu,
splaveniny představoval pískový materiál o zrnu do 1 mm. V roce 2007 byl nejprve dva
měsíce modelován výchozí stav řečiště. Potom byl model přestavován na varianty návrhového
stavu a opět proměřován. Měření poskytla údaje, použité dále při digitálním modelování.
Největší pozornost věnoval výzkum poměrům v problematickém rozdělení mezi hlavní řečiště
a Malou Isaru.
Doprovodná opatření a navazující záměry
Jako nutné podmínky zajištění dobrého ekologického stavu řeky a její rekreační využitelnosti
řešil revitalizační program také otázky množství a kvality vody. Omezováním přítoku do
energetického kanálu byl zajištěn minimální průtok v řece ponejprv 5 m3/s, od roku 2002 pak
12 m3/s. Cílem je zajištění průtoku 17 m3/s. Současně byl zahájen program intenzifikace
čistíren odpadních vod v sídlech nad Mnichovem, až po jejich vybavení desinfekcí UV
zářením. Voda v Isaře je poměrně chladná a i v létě, kdy jsou její břehy obleženy, koupajících
se není mnoho. Přesto je od roku 2004 průběžně dosahováno kvality vody vhodné pro
koupání.
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Správu a údržbu říčního koridoru zajišťuje i po revitalizaci nadále Vodohospodářský úřad
Mnichov, což je regionální úřad, zřizovaný Bavorským zemským ministerstvem pro životní
prostředí a zdraví. Správa vodního toku je orientována výrazně extenzivně, v co největší míře
se snaží respektovat a využívat samovolných fluviálních procesů.
V několika posledních letech se revitalizační aktivity odehrávají také na Isaře pod
Mnichovem. Mezi Oberföhringem a Ismaningem bylo několik dřívějších jezů nahrazeno
rampami z balvanitých pasů a zatím spíše pokusně jsou v říční kynetě vytvářeny rozčleňující
struktury z kamenů a mrtvé dřevní hmoty. Vodohospodářský úřad v Landshutu zpracovává
tzv. ekologickou rozvojovou koncepci, neboli širší revitalizační záměr, pro 25 kilometrů řeky
mezi Landshutem a Gummeringem. (Známým, již starším revitalizačním počinem byla
revitalizace říčky Pfettrach v sedmikilometrovém povodňovém ochranném korytě v
Landshutu.) Úřad dále připravuje projekt revitalizace dvoukilometrového úseku Isary u
Landau.

Obr. 286 První revitalizační rybí přechod u jezu Flaucher byl pojat jako tuhá konstrukce –
křivolaká kyneta z kamenů, zapuštěných do betonu. Pohled v květnu 2005. Tento rybí přechod
rozebrala povodeň v srpnu téhož roku.
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Obr. 287 Následně byl na Flauchru postaven nový rybí přechod, který je řešen jinak. Širší,
rozvolněnou kynetu stabilizují příčné a podélné pásy z balvanů, vložené do záhozového
podkladu. Prosinec 2009.

Obr. 288 Rybí přechod je za teplých dnů jedním velkým dětským vodním hřištěm.
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Obr. 289 Štěrkové lavice pod jezem Flaucher jsou hojně vyhledávány k rekreaci.

Obr. 290 Povodeň roku 2005 obohatila revitalizovaný říční prostor o další členité tvary –
prohlubně a nátrže v bermách, naplavené kusy dřeva. Většinu těchto struktur ponechal
správce toku jakožto obohacení tvarové členitosti prostředí.
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Obr. 291 Říční kynetě je ponechávána značná volnost dalšího samovolného vývoje. Prosinec
2009.

Obr. 292 V letech 2008–2009 již revitalizace postoupila na úroveň historického středu
Mnichova. Na dohled je cílové místo revitalizace – ostrov s Německým museem (budovy
uprostřed snímku). Vrby na ostrůvku uprostřed snímku vyznačují dřívější průběh pravého
břehu říční kynety. V rámci revitalizace zde byla kyneta výrazně rozšířena doprava
v neprospěch bermy. Na obrázku viditelné husté zatravnění nového pravého břehu bylo
vytvořeno z drnů, sňatých před odtěžováním staré bermy.
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Obr. 293 Odborný pracovník Vodohospodářského úřadu v Mnichově podává české exkurzi
výklad před informačními tabulemi, postavenými u jedné z návštěvnických stezek. Na tabulích
je uvedeno heslo revitalizační kampaně:– Nový život pro Isaru.

Obr. 294 Možná že tento kmen, naplavený jarní velkou vodou, správce toku odveze. Do té
doby ale bude návštěvníkům říčního území nabízet posezení. Pohoda na revitalizované Isaře
v červnu 2010.
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Obr. 295 Klíčové místo posledního úseku revitalizace, který má být realizován v zimě 2010 –
2011. Po několik let se odborně i laicky diskutovalo o tom, zda rozdělení řečiště na dvě
ramena, obtékající Musejní ostrov, dosud řešené pevnou jezovou hranou, má být provedeno
způsobem spíše technickým, nebo přírodě blízkým. Nakonec má být uplatněna kompromisní či
spíše kombinovaná varianta s pevným základem stavby a členitými povrchovými strukturami.
Pohled v červnu 2010, v pozadí Německé museum.
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