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a toků ve volné krajině



Na Šumavě je aktuálně obnova mokřadů a vodního režimu v krajině řešena v rámci projektu
LIFE for MIRES. Jedná se o víceletý přeshraniční projekt realizovaný na české i bavorské
straně Šumavy. Jeho primárním cílem je zlepšit hydrologické poměry a přírodní stav mokřadů
na ploše 2059 hektarů. Velké úsilí je věnováno veřejnosti s cílem zvýšit její informovanost
včetně přímého zapojení do záchrany konkrétních lokalit. Do současné doby již bylo v rámci
LIFE projektu revitalizováno přes 900 ha mokřadů, zablokováno 87 km odvodňovacích kanálů
a obnoveno 13 km drobných potoků. Zvláštní důraz je kladen na obnovu pramenišť a obnovu
vodního režimu v obhospodařovaných lesních porostech.

Současný stav mokřadů a vodních toků v horských a podhorských oblastech Českého masivu je
přitom v mnoha ohledech dosti podobný. Tato území bývají významnými pramennými
oblastmi, často s významným zastoupením rašelinných biotopů. Bývají součástí chráněných
území. Jejich vodní režim byl v minulosti, až na některá lokální specifika, pozměněn
podobným způsobem a logicky se tak při jeho obnově řeší podobné problémy a situace.
Setkání revitalizačních týmů z různých koutů republiky a vzájemné sdílení zkušeností tak
může všem aktérům přinést řadu důležitých informací a inspirací do dalších let revitalizační
práce.

Návraty vody šumavské a projekt LIFE

Ivana Bufková



Péče o drobné vodní toky v režii LČR – příklady realizovaných opatření

Markéta Blovská, Tomáš Rau

Lesy České Republiky, s.p.

marketa.blovska@lesycr.cz, tomas.rau@lesycr.cz

LP Bezděkovského potoka

V rámci přednášky budou představena opatření ke zpomalení odtoku vody realizovaná v rámci
celostátního programu Vracíme vodu lesu. V rámci těchto příkladů bude upozorněno na nejdůležitější
faktory jednotlivých staveb, na jejich úskalí a zkušenosti z výstavby a provozu.

Revitalizace koryta v polní trati v okrese Tachov. Jedná se o pramenný úsek, který byl zatrubněn v rámci
zmeliorování okolních zemědělských pozemků. Je nutné zachovat funkci melioračních zařízení a
zohlednit objem zeminy, který vzniká hloubením tůní.
Realizovány byly dva různé druhy nového „přirozeného“ koryta. Sejmutí travního drnu v šířce 6 m se
stabilizací příčnými kamennými prahy a přirozený přeron z tůně na neporušený povrch tvořený
travním drnem.

Úprava vodního režimu v k.ú. Cheznovice

Cílem stavby je zadržení vody a zpomalení povrchového odtoku z pramenné části Holoubkovského
potoka v lesním porostu odvodněném sítí LTM nad obcí Cheznovice v okrese Rokycany. Systémem
jednoduchých srubových přehrážek, tůní a zavodněných rýh, vzniklých po pohybu lesní techniky,
dochází k posílení retenční kapacity lesa.
Jako vhodný prvek se osvědčila realizace zavodněných rýh, naopak jednoduché srubové přehrážky bez
těsnícího prvku na návodní straně a bez stabilizace v dopadišti se jeví v případě stálého průtoku jako
problematické.

Nahý Újezdec – tůně a hrazení meliorací

Jedná se o obdobný druh opatření jako v předchozím případě, ovšem realizovaný v lužním lese, u
kterého se nepředpokládá hospodářské využití. Jednoduché přehrážky jsou v tomto případě
realizovány jako zahrazení melioračního příkopu s převýšením nad okolní terén. Kromě toho, že
vzniká retence vody ve zdrži přehrážky, dochází i k rozlivu přebytečné vody právě do lužního porostu. 



Komplexní obnova mokřadů, pramenišť a drobných toků na Šumavě

Ivana Bufková

Správa Národního parku Šumava

ivana.bufkova@npsumava.cz

Přednáška shrnuje zkušenosti z revitalizací vodního režimu na Šumavě. Na vybraných lokalitách je
ukázán komplexní přístup k obnově mokřadů v rámci dílčích mikropovodí. Šumava je významnou
pramennou oblastí a rozsáhlé mokřady jsou zde úzce propojeny s pramennými systémy a hustou sítí
drobných vodních toků. V případě jejich poškození (například odvodněním, úpravou vodních toků) je
nutné, aby obnova byla řešena společně. 
Přednáška se zaměřuje na způsoby obnovy různých typů mokřadů a ukazuje specifika revitalizačních
metod ve svažitých horských terénech. Velká pozornost je věnována hlavně prameništím typu helokrén
a specifickým způsobům jejich obnovy. Stejně tak i obnově drobných toků 1. řádu, které z těchto
pramenišť vytékají. Často diskutovaným problémem je i rozsah omezení, která po revitalizaci mohou
ovlivnit následné využití ploch pro lesnické či zemědělské účely. Část přednášky je věnována i tomuto
tématu.

Praktické zkušenosti z revitalizace toků ve volné krajině

Stanislav Duchek

Město Přeštice

duchek@prestice-mesto.cz

Tématem příspěvku je odtrubnění malé vodoteče s vybudováním několika tůní v k.ú. Skočice (Město
Přeštice - část). Jedná se o ukázku dobré spolupráce KoPÚ, správce povodí a místní samosprávy.
Důraz však bude kladen na komplikovanou mnohaletou historii od vzniku námětu k realizaci, jež je
před dokončením. Prezentovaný výsledek je totiž zcela ojedinělý a v žádném případě není výsledkem
většinové systematické praxe.

Zkušenosti s obnovou odvodněných rašelinišť na německé straně
Krušných hor 

Anke Haupt

Naturpark Erzgebirge/Vogtland

pobershau.naturpark@tira.de

Přírodní park „Erzgebirge/Vogtland“ o rašeliniště pečuje více než 20 let. Od roku 2012 se zde za účelem
zamokření rašelinišť začalo pracovat s lehčí i těžší technikou. Příprava, praktické práce a výsledky
revitalizace v rozličných typech rašelinišť nám poskytují přehled o zkušenostech a výhled na další
projekty.



Revitalizace vodního režimu v lesních ekosystémech Krkonoš

Viera Horáková, Václav Jansa

Správa Krkonošského národního parku - odbor péče o národní park

vhorakova@krnap.cz, vjansa@krnap.cz

Problematika mokřadů a jejich významu v krajině nabyla v poslední době na aktuálnosti, a to
zejména ve spojení s tématem globálních změn klimatu. Tento typ ekosystému dokáže výrazně
podpořit strukturovanost přírodního prostředí. Vznikají nové plochy, na kterých žije řada
specializovaných druhů flóry a fauny, což přispívá k zvyšování celkové biodiverzity v území.
Zachování nebo obnovu přirozeného režimu mokřadních stanovišť si Správa Krkonošského
národního parku vytyčila jako jeden z cílů v rámci zásad péče. Projekt na realizaci tohoto cíle
probíhá od roku 2019. Na lokalitách dotčených v minulosti imisními těžbami, nevhodnými
výsadbami dřevin nebo melioracemi jsou prováděny zásahy, které tyto ekosystémy revitalizují.
Zároveň bude zajištěn jejich dlouhodobý monitoring. V počáteční fázi projektu byla vypracována
studie obsahující aktuální údaje o aktuálním výskytu a stavu mokřadních společenstvech v lesích
Krkonoš. Na základě této studie byly vybrány konkrétní plochy vhodné k revitalizaci pomocí hrazení
odvodňovacích kanálů. Ze všech revitalizovaných ploch bylo vybráno deset, na kterých byl nastavený
dlouhodobý monitoring. Ten zahrnuje založení trvalých ploch a transektů ke sledování změn
vegetace a dále instalaci sond pro sledování hladiny podzemní vody, pH a teploty. Na těchto
lokalitách je rovněž odebírána voda k chemickému rozboru. Mezi lety 2019-2021 byla provedena
revitalizace 12 lokalit. Projekt bude ukončen v roce 2022. V současnosti je připraven navazující
projekt, v jehož rámci bude revitalizováno dalších 22 lokalit.

Návrh revitalizace Volarského potoka

Martin Jelínek

Projekce - Ing. Martin Jelínek

martinjelinek@seznam.cz

Jedná se o projektovou dokumentaci revitalizace údolní nivy Volarského a Mlýnského potoka.
Zájmové území se nachází jižně od města Volary. Předmětem dokumentace je zvýšení biodiverzity
území, obnovení původního koryta Volarského potoka a původní trasy Mlýnského potoka.
Stávající trasa Mlýnského potoka bude zasypána a stávající koryto Volarskeho potoka bude z části
zasypáno a na části budou vytvořeny tůně. V údolní nivě jsou navrženy dva rybníky a soustava
průtočných a neprůtočných tůní.



Zkušenosti s projektovou přípravou a realizací obnovy hydrologického
režimu pro různé typy mokřadních biotopů

Vendula Koterová a Josef Bím

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

koterova@vrv.cz, bim@vrv.cz

Cílem přednášky je představit postup přípravy a realizace revitalizačních projektů z pohledu
projektanta a autorského dozoru. Návrh revitalizačních opatření se mimo zvlášť chráněná území
potýká vedle pozemkové držby také s požadavky dalších uživatelů území. Proto bývá výsledné řešení
více či méně zdařilým kompromisem. 
Mimo zastavěná území se nejčastěji setkáváme s námitkami nebo požadavky hospodařících
zemědělců a lesníků na minimální ovlivnění hospodaření na přilehlých pozemcích. Často se opakuje
požadavek zachování funkce odvodňovacího případně závlahového systému.
Při hledání výsledného návrhu využíváme moderní softwarové nástroje jako jsou GIS analýzy,
digitální model terénu, multispektrální letecké snímky apod.
Dále jsou uvedeny ukázky realizovaných nebo připravovaných projektů.

Obnova Krásenského rašeliniště

Hana Kožíšková

AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les

hana.koziskova@nature.cz

Krásenské rašeliniště se nachází v severní části Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Jedná se o
Evropsky významnou lokalitu zařazenou na evropský seznam v roce 2008. Na území EVL proběhla
na konci minulého století rozsáhlá povrchová těžba rašeliny, čímž došlo k silnému narušení vodního
systému vrchoviště. Většina plochy vrchoviště byla na povrchu skryta a dnes je v různé fázi sukcese k
vrchovišti nebo rašelinnému lesu. Po ukončení těžby se na lokalitě provádějí postupné zásahy
směřující k nápravě vodního režimu a zlepšení podmínek pro obnovu funkčních vrchovišť a
přechodových rašelinišť nebo i dalších přírodně blízkých stanovišť. V posledních letech je na obnovu
krásenského rašeliniště pravidelně investováno z programu péče o krajinu zejména na odstraňování
náletových dřevin, tvoření přehrážek a zahrnování odvodňovacích příkopů. 



Zkušenosti s obnovou těžených rašelinišť na Třeboňsku

Andrea Kučerová

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

andrea.trebon@seznam.cz

V r. 2020 ukončila Rašelina Soběslav, a.s. průmyslovou těžbu rašeliny na území CHKO Třeboňsko
na posledních dvou lokalitách (těžebny Branná a Hranice). Na obou těžebnách se ihned po
ukončení těžby podařilo Městu Třeboni a Lesům ČR, a.s. ve spolupráci se Správou CHKO
Třeboňsko realizovat revitalizaci na části dotěžených ploch. Cílovým stavem na revitalizovaných
plochách jsou rašelinné lesy v mozaice s otevřenými vodními plochami a jejich litorály.
Odvodňovací pera byla zahrazena kaskádou dřevěných hradítek tak, aby došlo k rovnoměrnému
zvýšení hladiny podzemní vody podél celého pera. Dále bylo vybudováno několik tůní a materiál
získaný při hloubení tůní byl využit na částečné zasypání odvodňovacích per a obsypání hradítek.
Na zatím nerevitalizované části těžebny Branná je plánována spontánní obnova stromového patra,
plocha bude zároveň sloužit jako retenční prostor pro případ povodňových stavů na Podřezanské
stoce. Spolu s revitalizací těžebny Hranice se realizovala i revitalizace části sousedních lesních
porostů s cennými zbytky rašelinných borů, které navazují na podobné porosty v blízké NPR
Červené blato. V r. 2020-2021 Lesy ČR, a.s. realizovaly také rozsáhlou revitalizaci části bývalé
těžebny na Borkovických blatech.
Směr sukcese na revitalizovaných lokalitách na Třeboňsku ovlivňuje kromě výšky hladiny podzemní
vody zásadně i množství živin v přitékající vodě. Například na Borkovických blatech je odvodňovací
systém komplikovaně napojený na okolní zemědělskou krajinu a bude zde nutné dořešit průtok
vody zatížené větším množstvím živin, která se do prostoru blat dostává při výlovech rybníků nebo
při zvýšených průtocích po tání sněhu a vysokých srážkových úhrnech. 

Revitalizace minerotrofních rašelinišť a nížinných
oligotrofních mokřadů

Filip Lysák

filip.lysak@tiscali.cz

Oligotrofní stanoviště v nižších a středních polohách státu jsou závislá převážně na sycení podzemní
vodou. Při plánování ochrany a obnovy se pracuje s povodími, resp. kolektory s ne vždy jasnými
hranicemi (zejm. území sedimentárních hornin), které doznaly značného stupně antropické
přeměny. Lokality představují izolované „ostrovy“ v kulturní krajině, tj. nebývají obklopeny škálou
přírodních biotopů, ale kulturní krajinou, často s intenzivním zemědělstvím, infrastrukturou a sídly.
K narušení oběhu povrchové a podzemní vody, resp. k poklesu vydatnosti vodních zdrojů dochází
nejen vlivem meliorací na lokalitě, ale i jímáním (pitné) vody, v souvislosti s těžbou nerostů nebo
budováním (liniových) staveb v celém kolektoru. V nižších polohách se též intenzivněji projevují
důsledky klimatické změny, zejm. vysychání a periodické vysychání. V neposlední řadě je nutno
zohlednit závislost na managementu, resp. disturbačních vzorcích. Komplexně se výše uvedené
projevují jako vymírání druhů, rozpad (rostlinných) společenstev, ztráta schopnosti perzistence
přírodních biotopů, akcelerace sukcese, mineralizace organických substrátů, eutrofizace, rozmach 



náletu dřevin nebo rozvoj expanzivních a invazních rostlin. Speciálním případem je pak třeba
acidifikace bohatých minerotrofních rašelinišť obklopených smrkovými plantážemi. 
 Projekt obnovy oligotrofního mokřadu v kulturní krajině začíná analýzou historického stavu,
analýzou typů poškození a ohrožujících faktorů. Poté je stanoven potřebný (minimální) rozsah
revitalizace tak, aby byla zajištěna udržitelná ochrana předmětu ochrany. Výsledný design je
inspirovaný přírodními vzory – původními tvary reliéfu (příp. simuluje tvary a vývojová stadia
terénu), ale modifikovaný právě za účelem vypořádání rušivých vlivů (např. je běžné, že část vodních
zdrojů nelze pro revitalizaci použít přímo). Akcent na uspořádání terénu je záměrný, neboť na něm
přímo závisí příští vodní režim, potažmo i rozvoj biodiverzity na revitalizované ploše.

Zkušenosti s obnovou odvodněných i těžených rašelinišť
ve Slavkovském lese a v západní části Krušných hor

Vladimír Melichar

vmelichar@seznam.cz

V Karlovarském kraji byl v minulosti narušen vodní režim téměř všech rašelinišť. Kromě
zpřístupnění pro lesnické a zemědělské využívání byla více než jinde v ČR důvodem k zásahům
těžba rašeliny. Zejména v Krušných horách bylo rašelinou nahrazováno při otopu dřevo, prioritně
využívané v dolech. První pokusy o revitalizaci byly započaty v r. 1993 v NPR Kladské rašeliny,
iniciátorem byl ing. Václav Procházka ze Správy CHKO Slavkovský les. Inspiroval se technologií
hrázek používanou lesníkem Vilumetzerem v okolí Tannenbergu (Erzgebirge). Jeho systém cca 40
hrázek v Tajze, Pateráku a Malém rašeliništi byl dokončen v r. 2002 a od té doby je průběžně
udržován. Stejnou technologií byla v letech 2005-2015 zahájena revitalizace vrchovišť v západním
Krušnohoří, hrázky byly zbudovány na lokalitách Na Vrakách, Bludná, Buková dolina, Myší kout,
Rudenská prameniště, Rolavská vrchoviště, V rašelinách a Malé jeřábí jezero. Opatření byla kvůli
nedostatku prostředků pouze bodového charakteru a soustředěna na vegetačně nejcennější lokality.
Dohromady jde o cca 80 hrázek. V současnosti většina z hrázek dožívá a vyžaduje opravu.
Komplexní revitalizační projekty byly v tomto území dosud realizovány pouze tři. Revitalizace
původně plošně těženého ložiska léčivého peloidu byla zahájena na rašeliništi v Krásně (V borkách).
V I. etapě v letech 2008-2009 byl na 60 ha obnoven vodní režim ložiska, stav biotopů je od té doby
vhodně vylepšován každoročními zásahy. Využity byly jak hrázky, tak další technické prvky a terénní
úpravy. Na ložisku není do budoucna zcela vyloučena možnost těžby omezeného množství
humolitu. Investorem bylo město Loket a AOPK ČR. V NPR Božídarské rašeliniště bylo v letech
2010-2012 pomocí hrázek revitalizováno okolí rašeliniště Mrtvý rybník narušeného lesnickým
odvodněním a historickou těžbou rašeliny borkováním. Přímo bylo revitalizováno cca 140 ha území,
pozitivně byla ovlivněna téměř 1/3 plochy území NPR. Práce probíhaly zcela v režii AOPK ČR.
Dosud největší výzvou byla revitalizace Perninského rašeliniště. Většina rašeliniště byla v minulosti
plošně odtěžena až na minerální podloží. Na celkem 66 ha byly v letech 2018-2019 provedeny
rozsáhlé terénní úpravy, byly zbudovány vodní plochy, hrázky a další technické objekty. Investorem
revitalizace byly Lesy ČR, s.p. Zajímavou referenční lokalitou k revitalizacím těžbou ovlivněných
lokalit je PP Přebuzské vřesoviště, kde již 70 let probíhá spontánní sukcese bez jakýchkoliv
revitalizačních zásahů.    



Revitalizace Hladovského potoka v k. ú. Rosička u Deštné

Zuzana Mičánová

AOPK ČR

zuzana.micanova@nature.cz

V roce 2020 byla provedena revitalizace cca 600 m dlouhého úseku Hladovského potoka na
Jindřichohradecku, nedaleko obce Rosička. Investorem revitalizace toku byly Lesy ČR, s. p., ST –
oblast povodí Vltavy, které jsou současně vlastníkem dotčených pozemků i správcem vodního toku.
Realizace stavby byla financována z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, kterou
administruje AOPK ČR. Celkové realizační náklady byly cca 2 mil. Kč bez DPH. 
Hladovský potok ústí do Dírenského potoka a plocha povodí je 6,11 km2. Dlouhodobý průměrný
průtok je 37 l/s. Původní délka upraveného toku byla 575 m. Nová délka rozvolněného toku je 621
m. V minulosti byla část koryta Hladovského potoka mezi zemědělsky obdělávanými pozemky
napřímena, upravena do lichoběžníku a zpevněna betonovými žlabovkami a deskami. 
Hlavním cílem revitalizace bylo navrácení toku do původního přirozeného charakteru a vytvoření
koryta s co největší biodiverzitou. Z toku bylo odstraněno opevnění, nové koryto bylo rozšířeno a
rozvolněno, doplněno kameny a mrtvým dřevem. V přilehlé nivě byly vybudovány 2 nepravidelně
tvarované neprůtočné tůně, 1 průtočná tůň, 3 periodicky zatápěné terénní deprese a 2 tzv. drenážní
tůně za vyústěním překládaných drenáží. Dále byly odstraněny migrační bariéry v toku, vytvořen
balvanitý skluz a eliminováno zahloubení toku. V maximální míře byly využity stávající samovolně
renaturované úseky toku. 
Revitalizace Hladovského potoka je výjimečná velkým množstvím „mrtvého dřeva“, které bylo,
především díky nadšení zástupců LČR, do revitalizovaného koryta toku vloženo. Jednalo se o kmeny
i pařezy z pokácených dřevin. Kromě zvýšení morfologické diverzity koryta bylo hlavním cílem
doplnit nové revitalizované koryto o mikrohabitaty pro řadu organismů. Větve a pařezy navíc slouží
rybám jako úkryty před rybožravými predátory. 

Návrh revitalizace Lučního potoka u Volar

David Pithart

Beleco, z.s.

david.pithart@beleco.cz

Volarská kotlina a její toky představují výrazný zdroj znečištění úseku  Vltavy, kde se vyskytuje
perlorodka říční. Upravenost toků a jejich  morfologický stav jsou pro transport znečištění
nepříznivé, na druhé  straně je tu vysoký potenciál pro revitalizace, protože většina pozemků  kolem
toků není obhospodařována. Luční potok má velmi vysokou vodivost  způsobenou vyluhováním solí
uložených v tělese silnice Volary - Strážný. 
První část přednášky je věnována širšímu kontextu - charakteru znečištění vody ve Volarské kotlině a
Lučním potoce a možnostem  revitalizace tuto situaci zlepšit. V druhé části představím vizi 
 revitalizace tohoto toku a otevřu s ní související otázky - například  kdy ponechat tok samovolné
renaturaci a kdy přistoupit k revitalizaci,  jak vyjednávat s majiteli pozemků a hospodařícími nájemci.



Regenerace lesních a lučních pramenišť v Jihlavských vrších

Pavel Pokorný

Říční krajina, z.s.

pavel.pokorny@ricnikrajina.cz

Tektonicky spíše klidná a převážně „zarovnaná“ oblast Jihlavských vrchů (resp. jihozápadní části
Českomoravské vrchoviny, sensu lato) je v kontextu hercynika doposud „relativně“ bohatá na
segmenty vitálních pramenišť: zejména těch helokrenního typu (charakterizovaných typickým
vývojem pramenných „kup“ či „stohů“). Vzhledem k zřetelně převažujícím chudším typům
horninového podloží (především granitoidů a rul) představují taková prameniště typově poměrně
vyhraněné „hydrologické ostrůvky“ v krajině: V některých případech pak se zvodněním minerotrofní
povahy – a nesporně s nadmístním významem i z hledisek přírodní rozmanitosti.
V nedávné periodě let 2015 – 2019 byly mělčí horizonty zvodnění i samotná prameniště (do různé
míry) ovlivněné velmi citelnými deficity vláhy. Následně jsou v lesních komplexech vystavena
soustředěnému asanačnímu tlaku (nebo dokonce i přímému porušení). V rámci průběžného
kolapsu dosluhujících drenážních systémů nyní zaznamenáváme (nikoliv ojedinělé) fáze a snahy o
opětovné přímé odvodnění ZPF. V lesích ke ztrátám v hydrologické bilanci dochází spíše nechtěně,
vzhledem k četným „excesům“ v průběhu těžebních prací a rozsáhlé mineralizaci humusové složky
půd.
Jak tedy je tomu dnes reálně s potenciálem a skutečností přímé zádrže v krajině, (nejen) 
v podmínkách Vysočiny? Jak můžeme přispět k péči o takové biotopy? Dokážeme vůbec napomoci
jejich možné spontánní regeneraci? A jaká může být jejich konkrétní odezva na změny podmínek? 
Na konkrétních příkladech můžeme zaznamenat nebo spatřit škálu možností: od přímé devastace,
přes zapomenutí, zájem, péči, pokusy o revitalizaci až po spontánní regeneraci zvodnění in situ.

Revitalizace odvodněných rašelinišť v Krušných horách

Vít Rous a Jiří Rous

Grania s.r.o, Terén Design s.r.o.

rous.vitek@gmail.com, jrous@terendesign.cz

Příspěvek pojednává o již revitalizované (opětovně zavodněné) části odvodněného a částečně i
odtěženého rašeliniště, které se nachází v oblasti ZCHÚ „PR prameniště Chomutovky“, „PO
Novodomské rašeliniště – Kovářská“ a dalších přírodních významností. Práce navázaly na
přeshranicní projekt „MOOREVITAL 2018 - pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách a
opatření pro tetřívka obecného“. 
Lehce naznačíme a popíšeme přípravu, průběh, ukážeme výsledek (snímky nalétané dronem v roce
2021 v rámci účasti v soutěži Adapterra Awards), nápravu hydrologicky silně narušeného území po
rozsáhlé melioraci - výstavbě odvodňovacích příkopů a v minulosti prováděné těžbě rašeliny. 
Zdůrazníme a vysvětlíme i ukážeme naše vyzkoušené postupy a návrhy obnovy rašelinišť vzniklých
převážně na ukloněných až svažitých plochách v Krušných horách. 



Příklady obnovy drobných toků ve Středočeském kraji -
Domašínský potok

Jakub Stodola

AOPK ČR

jakub.stodola@nature.cz

Bezejmenná drobná vodoteč (potoční vlásečnice) byla zlikvidována zatrubněním roku 1966. Od té
doby docházelo k degradaci půd a zvýšeným odnosům ornice ze zemědělských ploch. Impulzem k
provedení revitalizace toku byla zanesená MVN splaveninami z polí. V celé bermě byly odtěženy
svrchní úživné zeminy v tloušťce 0,5 metru a následně bylo vytvořeno složené koryto s kynetou. Tok
byl revitalizován v délce 740 metrů, průtok byl projektován na Q30d. Celkem bylo zrušeno 2,6 km
drenážních systémů, vybudováno 5 tůní a provedeny výsadby stromů. Revitalizace proběhla v roce
2010.

Revitalizace rašeliniště Borková na Šumavě

Vladimír Zýval ml.

Geo Vision, s.r.o. Plzeň

zyval.vl@geovision.cz

Práce na projektu revitalizace byly zahájeny v roce 2017. Specifikem projektu byl značný výskyt
vzácných druhů, zejména tetřívka obecného, kterým musel být projekt přizpůsoben. Dojde tak
nejen k obnově vodního režimu odvodněného a částečně těženého rašeliniště na břehu Lipna, ale i k
přizpůsobení biotopu vzácným druhům. To spočívá zejména v redukci stromového patra na 10 – 40
% původního stavu. Díky těmto a dalším organizačně-technickým opatřením bylo možné vyloučit
významný vliv záměru na předměty ochrany EVL a PO Šumava.
Celková revitalizovaná plocha činí 44,5 ha. Jde o okrajovou část komplexu rašelinišť a mokřadů,
které byly zaplaveny po napuštění Lipenské přehrady. V suchém období 2015 – 2018 začalo
rašeliniště výrazně degradovat a zarůstat dřevinami. Na části území je od roku 2009 vyhlášena
přírodní rezervace Pod Borkovou.
Stavba je rozložena do tří etap, z nichž první proběhla v roce 2021 a druhá bude následovat letos a v
roce 2023 by mělo být hotovo. Práce spočívají zejména v pokácení a částečném odvezení dřevní
hmoty, stavbě přehrádek, zasypávání kanálů, tvorbě tůní, strhávání drnu, likvidaci deponií rašeliny,
transferech rašelinotvorné vegetace a odstranění staré panelové cesty. Rozsah prací je poměrně
značný, namátkou dojde ke kácení přibližně 3000 – 4000 kubíků dřeva a stavbě 943 ks přehrádek. V
nejvíce degradovaných částech s nízkým profilem rašeliny je používána středně těžká technika, na
cenných plochách, kde mocnost rašeliny často přesahuje 2 m, se pracuje ručně. Kolem
revitalizované plochy budou ponechány vegetační clony, které zachovají krajinný ráz území.
Cílem prací je zvýšení hladiny přípovrchové podzemní vody o cca 1 m, čímž dojde k zadržení
přibližně 445 000 m3 vody. Dále dojde k obnově rašelinotvorných procesů a vznikne biotop
vhodný pro výskyt a rozmnožování tetřívka obecného, střevlíka Menétriesova, chřástala polního a
další druhy. O zpřístupnění lokality veřejnosti se neuvažuje, měla by fungovat jako klidové území.



Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště

Vladimír Zýval st.

Geo Vision, s.r.o. Plzeň

zyval@geovision.cz

Projekt revitalizace NPR Božídarské rašeliniště byl jedním z prvních realizovaných projektů
revitalizace horských oligotrofních rašelinišť v České republice. Projekt byl zpracován v roce 2008
na základě výsledků podrobné studie prostorové hydrogeologické a hydrologické struktury území.
Rašeliniště bylo lidskou činností exploatováno přibližně od poloviny 16. století, kdy byla z
rašeliniště odváděna voda do dvou blízkých rudních revírů, jáchymovského a hornoblatenského.
Území bylo pravděpodobně kompletně odlesněno a byla zahájena těžba rašeliny.
Zalesnění území bylo podporováno snížením hladiny podzemní vody hustou sítí odvodňovacích
kanálů. Projekt revitalizace na základě studia prostorové hydrogeologické a hydrologické struktury
řešil na části území obnovu přirozeného vodního režimu rašeliniště. Byly použity celkem 3 typy
dřevěných přehrádek. Revitalizace části rašeliniště byla ukončena v roce 2013. Současný stav
provedených opatření dokumentuje jejich účinnost po cca 10 letech a zároveň poskytuje velkou
výzkumnou ploch pro zhodnocení efektivity použitých opatření, která jsou základní kostrou
aktuálně používaných opatření při revitalizaci odvodněných rašelinišť.



Správa Národního parku Šumava, projekt LIFE for MIRES



life.npsumava.cz


