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VÝSLEDEK MELIORACÍ 

=

SUCHO A POVODNĚ

Příklady meliorovaných potoků 
z ČR, foto J. Hejzlar, T. Just, , P. 
Soudek





Klimatické změny 

Neudržitelné hospodaření v krajině

Narušená přirozená cirkulace vody

Říční krajina nemá svůj prostor

Urbanizace urychluje vodní ztráty

Technická řešení (zrychlení  odtoku)

Příčiny a následky



Rámcová směrnice EU o vodách

ukládá České republice

obnovu mokřadů a snížení znečištění vod



www.koaliceproreky. cz

Revitalizace obnáší  zlepšení kvality vody a 

obnovu ekologické stability říční sítě

http://www.koalicepro/


Revitalizacemi proti 

povodním





Revitalizace potoka Borová u Chvalšin 1998 a 2000. Foto T. Just



Nové koryto Iller po několika letech po revitalizaci. Foto T. Just





Příklad tzv. protipovodňového opatření 
realizovaného z prostředků OPŽP na povodí 
Lužické Nisy. Lesní mokřad byl zničen a na jeho 
místě vybudována hráz. Foto P. Petřík





Příklad tzv. „prekladanej hrádze“ na Slovensku. Funkční a z 
přírodních materiálů bez poškození okolních porostů. Foto P. Šutý





Revitalizacemi proti suchu
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Snižujeme erozní ohroženost….Příklad revitalizace u Šardic. Adaptační 
opatření roku 2016 . Autor P. Marada. 





Peněz v 

Operačním programu 

Životní prostředí, tak proč 

to jde tak pomalu?



Protože zapomínáme 

na krajinu

Konferenci pořádala 27. – 29. 4. 2017 

Koalice pro řeky a Fórum ochrany přírody 



Administrativní a 

vlastnické překážky



• Složitá administrace. Proměnlivá a dosti 

nepřehledná pravidla OPŽP. Zjednodušme 

je.

• Systém veřejných zakázek (kritérium 

nejmenší ceny) snižuje často odbornou 

kvalitu projektů. Hodnoťme i kvalitu.



Posílení hydrologické sítě – Spálené Poříčí

Autorka: K. Salzmann





Nedostatečná erudice 

úředníků a malé obecné 

povědomí



• Plány povodí podniků Povodí s. p. nejsou 
veřejností akceptovány a využívány k tlaku 
na realizaci revitalizací. Využijme veřejná 
projednávání, aktivizujme obce.

• Přetrvává nedostatek kvalifikovaných 
projektantů v oblasti revitalizací. Dejme 
prostor novému oboru, jímž je krajinářská 
architektura, který se zabývá víc krajinou a 
řešením environmentálních problémů obcí.



Návrh zelené páteře Vestce u Prahy

Autorka: K. Salzmann





Úloha klíčových 

ministerstev nedoceněna



• Tituly OPŽP zaměřené na revitalizace a 

měkká opatření v krajině jsou v konfliktu 

s dotačními národními programy MZe 

zaměřenými na tvrdá opatření technických 

protipovodňových opatření a měly by být 

proto přehodnoceny.

• Podobně MMR nevhodně vyhlásilo podporu 

protipovodňových opatření v lesích 

založených na zkapacitňování koryt a nikoli 

na retenci vody. Zahajme diskusi o vhodnosti 

revitalizace malých lesních toků. 



Revitalizace Pekelského potoka u 
Zdislavic. Foto K. Kříž





Chybí systematická a 

dlouhodobá podpora



• Po dokončení studie proveditelnosti v případě 
nesouhlasu části majitelů (hospodařících 
subjektů) s navrhovanou akcí s nimi dál nikdo 
nejedná. S dotčenými subjekty jednejme 
s cílem přesvědčit je o potřebnosti strpět 
revitalizační projekt.

• V České republice chybí úřad pro aktivní 
podporu revitalizací, který by v této oblasti 
vyvíjel dlouhodobou a systematickou činnost. 
Iniciujme jeho vznik.



Revitalizace Volaveckého potoka u Pravonína. Foto K. Kříž





ČR podepsala Evropskou úmluvu o 

krajině v roce 2002, kdy se zavázala řešit 

problematiku krajiny tzv. mezirezortně 

Bohužel mezirezortní přístup ke krajině v 

České republice není příliš úspěšný 



Co změnit?



NÁRODNÍ PRIORITY

Ochrana říční krajiny

Zvýšit absorpční schopnost  krajiny

Věnovat pozornost struktuře krajiny v horních oblastech 

povodí (složení lesa, stav odvodnění, způsob využití půdy)

Zadržování vody v krajině a v sídlech

Snížit odpar vody

Tvorba systémů sídelní zeleně (krajiny)

SOUČASNOU 

VODOHOSPODÁŘSKOU 

POLITIKU 



Jak?



Krajinný plán (podobně jako plán územní) by 

mohl stanovit koncepci rozvoje v daném území a 

priority i s ohledem na revitalizace

Politika nebo strategie krajiny by jasně stanovily 

vize dalšího rozvoje, priority. K tomu je ale nutný 

konsenzus všech. 

Platforma pro krajinu (www.nasekrajina.eu) nabízí 

prostor, kde by takový konsenzus mohl vzniknout

Řešením je krajinný plán




