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Velký návrat vody na Šumavě začíná na pramenech 

Prameniště jsou významnými mokřady a začíná jimi většina našich potoků a řek. Mnohá 
z nich jsou ale vážně poničena odvodňováním, Šumavu nevyjímaje. Právě na 
prameništích proto Správa NP Šumava v těchto dnech zahajuje rozsáhlé terénní práce, 
jejichž cílem je návrat vody do vysušených mokřadů a obnova drobných potoků. 

Opatření jsou prováděna na obou stranách česko-německé hranice v rámci projektu 
„Život pro mokřady“ (LIFE for MIRES), který je z velké části financován z prostředků EU. 
První lokalitou, kde byly před pár dny revitalizační práce zahájeny, je Malý Bor v kotlině 
Křemelné nedaleko Prášil. Kdysi podmáčený pramenný svah byl v minulosti odvodněn 
téměř tříkilometrovou sítí hlubokých kanálů, které nahradily původní mělké potoky, 
vysušily většinu pramenišť a způsobily významný pokles hladiny podzemní vody. Nyní 
se povrchové kanály ruší a drobné potoky se vrací do svých původních tras. 

„Důležité je, že projekt počítá s plošným zadržením vody v krajině, nikoliv bodově 
např. ve vodních nádržích. Plošný přístup podpoří zadržování vody na mnohem 
větším území a ve větších objemech. Přispěje také k dosycování zásob podzemní 
vody a zmírní přehřívání krajiny, ke kterému v posledních letech na mnoha 
místech dochází,“ popisuje Iva Bufková, odborná garantka projektu ze Správy NP 
Šumava. 

V letošním roce bude na území NP Šumava revitalizováno 15 odvodněných lokalit 
o celkové rozloze 532 hektarů, což představuje asi čtvrtinu objemu prací navržených 
v projektu LIFE. Jedná se zejména o lokality na svazích nad řekou Křemelnou na 
Prášilsku, dále o rašeliniště v oblasti Modravských slatí a prameny a potoky na Stožecku 
v jihovýchodní části Šumavy. Na všech těchto místech bude zrušeno přes 80 km 
odvodňovacích rýh a obnoveno přibližně 20 km drobných potoků. 

„Předpokládáme, že objem vody zadržené v krajině se tak zvýší minimálně o 40–
50 tis. m

3
. Na realizaci těchto projektů se podílí i místní firmy z Klatovska nebo 

Prachaticka. Projekt tak podpoří i zaměstnanost v regionu a odbyt materiálu 
z místních zdrojů, např. řeziva na zablokování kanálů,“ doplňuje Iva Bufková. 

Celý projekt „Život pro mokřady“ bude trvat až do roku 2024 a během této doby počítá 
s obnovou kolem 2000 hektarů mokřadů a rašelinišť. Jeho součástí jsou aktivity pro 
veřejnost, které zahrnují hlavně program pro návštěvníky Šumavy, mnoho 
dobrovolnických akcí na záchranu mokřadů, řadu publikací a také výukový program 
pro děti a školní mládež. 

Více o projektu na webu life.npsumava.cz 
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