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RVT VT Bílý Halštrov – ř.km 0,00 – 3,5 – PD DUR

Účel stavby: 
•Inicializace přirozeného vývoje vodního toku a jeho nivy, 
•zvýšení stanovištní a druhové pestrosti území,
•zpomalení průchodu povodňových průtoků korytem a 
nivou díky rozlivu
•funkční zapojení navrženého a doposavad nefunkčního 
biokoridoru pro vodní organismy











Měkká x tvrdá opatření





Principy příroděblízké povodňové ochrany (PBPO)

Principy revitalizace VT:

• Iniciace vývoje koryta
• Zvýšení stanovištní pestrosti
• Zvýšení hladiny podzemní vody
• Přiblížení přírodě blízkému stavu
• Zpomalení odtoku z povodí
• Zvýšení retence vod v krajině 

Návrh opatření a objektů na VT, které zajistí požadovanou úroveň povodňové ochrany a splní přitom ekosystémové 
požadavky. Jde zejména o dosažení vyhovující morfologické členitosti koryta a zajištění říčního kontinua ve vazbě 
na splaveniny a migrační prostupnost. 

Na rozdíl od „čisté“ revitalizace je protipovodňová funkce potoka a jeho okolí spíše bonusem dané revitalizační 
úpravy.
U PBPO jde především o protipovodňové funkce VT při vytvoření příznivých podmínek pro život vodních organismů 
v korytě. 

Rozdíl je v účelu úpravy a v cílech na ní kladených.

RVT versus PBPO



a) využitím účinného rozlivu v extravilánu, pokud to místní podmínky dovolují,

b) transformací povodňových průtoků pomocí poldrů, suchých nebo obnovených retenčních nádrží, pokud je zřízení

dostatečně účinných objektů možné (účinnost se prokazuje).

c) bezpečným převedením návrhového průtoku intravilánem koryty umožňující a zaručující životní podmínky pro

vodní a na vodu vázané organismy.

Koncepce PBPPO dle aktualizace metodiky
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VT s povodím menším než 
30 km2

Určení kategorie VT

Posouzení splaveninového 
režimu 

Hodnocení  morfologické 
členitosti koryta 

VT s povodím větším než 
30 km2

Analýza typu 
geomorfologických 

procesů

Návrh opatření v souladu 
katalogem opatření PBPO  



1. PBPPO v nezastavěném území – v podstatě návrh RVT nad obcí doplněné o účinná opatření technického charakteru

- rozliv + transformace

2. PBPPO v zastavěných oblastech – součástí opatření je zkapacitnění koryta a zajištění bezpečného odtoku, budování

složeného profilu s kynetou, revitalizovaným nebo přírodě blízkým korytem, možnost vybudování hrází v zastavěném

území, vybudování povodňového parku apod. – bezpečné provedení

3. PBPPO transformací povodňové vlny v suchých nádržích, obnovených retenčních nádrží nebo poldrech - V rámci

opatření je možná i obnova zaniklých vodních nádrží, případně rekonstrukce stávajících průtočných vodních nádrží,

kdy v rámci vodoprávního řízení a povolení k nakládání s vodou dojde i ke změně účelu nádrže, k vytvoření či

zásadnímu zvětšení retenčního prostoru nádrže, ke změně manipulačního a provozního řádu VD.

4. Opatření na tocích, která zajišťují ekologické nebo architektonické funkce toku a nejsou přímou součástí

potřebných protipovodňových opatření (např. v parcích a zastavěných oblastech, náhony). Mezi tato opatření lze

zařadit využití odstavených úseků původního koryta jako bočních koryt a slepých ramen v případě, že při PBPO

dochází z důvodu zajištění hydraulických parametrů návrhu k napřímení trasy, k rušení oblouků, popř. k odstavení

meandrů. – kompenzace technického návrhu

5. Ochrana fungující retence záplavových území nebo toků v sevřených údolích a realizace dílčích opatření pro

zlepšení hydromorfologické struktury toků a niv. Opatření se většinou vztahují na koryta, kde se pomocí navrženého

zásahu podporuje probíhající renaturační proces VT.



RVT Kamenice v Rabštejnu

1 letecký snímek lokality z roku 

1938 s patrným korytem v do 

dnes nezměněné trase (zdroj MO 

ČR)

ortosnímek na lokalitu - současný stav









Optimální řešení je třeba stále hledat i 
s ohledem na omezení daná využitím 
prostoru a na prokazatelné 
efektivnosti navržených opatření

DĚKUJI ZA POZORNOST


