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Těžba rašeliny v Třeboňské pánvi
• Ukončena na všech aktivních 

těžebnách (Branná, Člunek, Hranice) v 

r. 2019, pokračuje těžba pro lázeňství 

(Branná, Komárovské blato)

• Na těžebnách Branná a Hranice 

provedena alespoň částečná 

revitalizace ve spolupráci Správy CHKO 

Třeboňsko, Města Třeboň a Lesů ČR

• Lesy ČR projekty na revitalizaci v rámci 

aktivity Vracíme vodu lesu 

(https://www.vracimevodulesu.cz/): 

pro těžebny Borkovická blata, Hranice

1. Člunek
2. Branná
3. Hranice

Těžba pro 
lázeňské účely, 
pod hladinou
4. Lázně Třeboň
5. Lázně Bechyně

https://www.vracimevodulesu.cz/


Těžebna Člunek

Vlastníci pozemků:

Rašelina a.s., 

Lesy ČR, 

Obec Střížovice, 

Řada drobných vlastníků

• Téměř dotěženo

• Výsadba boroviček

• Pěstování kanadských 
borůvek



Těžebna Člunek



Těžebna Branná
Hlavní vlastníci/uživatelé 

pozemků:

Lesy ČR, Město Třeboň, Rašelina 
Soběslav

Lesy ČR: spontánní sukcese

Město Třeboň: částečně výsadba 
borovice lesní, severní část 
určena pro revitalizaci  -
vybudování tůní, materiál využit 
pro zahrazování odvodňovacích 
kanálů, 

Odstranění panelové cesty –
propojení obou částí těžebny

Celá lokalita zároveň slouží jako 
retenční prostor v případě 
povodní.



Těžebna Branná: revitalizace severní části (leden 2021)



Těžebna Branná
Výskyt kriticky ohroženého 
nehtovce přeslenitého 
(Illecebrum verticillatum): 
především v severní části – břehy 
odvodňovacích per, plochy po 
těžbě a pojezdu techniky, mrazem 
narušovaná místa. 



Těžebna Hranice

Hlavní uživatel: Lesy ČR
• Většina zalesněna borovicí lesní a olší 

lepkavou
• Část po požáru ponechána spontánní sukcesi 

– nálet břízy 
• Část zrevitalizována v 90. letech (zahrazení 

kanálů, vybudování tůní)
• SZ část s nejhlubší vrstvou zbytkové rašeliny 

určena pro revitalizaci



Těžebna Hranice

Výskyt kriticky ohroženého nehtovce
přeslenitého (Illecebrum verticillatum): 
břehy odvodňovacích per, plochy podél 
komunikací, v blízkosti mysliveckých zařízení 
a v průsecích, mrazem narušovaná místa. 



Těžebna Hranice

V SZ části 1. etapa revitalizace 

v prosinci 2019 – zahrazení 

odvodňovacích per materiálem 

z vybudovaných tůní

V prosinci 2020 výsadba 

rašeliníků 

2. etapa – zahrazení 

odvodňovacích kanálů v 

rašelinném boru

Žádost o financování projektu 

na další etapu revitalizace, 

která proběhla v květnu 2021.



Těžebna Hranice



Těžebna Hranice Suché jaro 2020

Bez hrazení                 S hrázkami



Těžebna Hranice



Těžebna Hranice



Borkovická blata

• Původně jeden z největších 
rašeliništních komplexů mimo 
horské polohy v ČR

• Rozsáhlá těžba již v 19. století 
borkováním

• Průmyslová těžba rašeliny v 
letech 1953-1980 na 400 
hektarech, celkem bylo vytěženo 
téměř 1 700 000 t rašeliny pro 
zemědělské a zahradnické účely



Borkovická blata

• Revitalizace části těženého 
komplexu v r. 2002 
zahražením některých 
odvodňovacích kanálů

• Následně rozšíření původní 
„netěžené“ rezervace o 
revitalizované plochy, 
vyhlášení EVL Borkovická
blata (677 ha) v r . 2005

• Připravují se další revitalizace 
v projektu CZ-SK South LIFE 
(Optimalizace zajišťování 
managementu lokalit 
soustavy NATURA 2000 v 
Jihočeském kraji a na jižním 
Slovensku) a v rámci akce Lesů 
ČR „Vracíme vodu lesům“



Borkovická blata

Zemní hráz na SV kanálu, 
hráz podtéká (slyšitelně i 
viditelně)

Kanál mezi původní a novou 
částí PR – rozšířenina v místě 
zahrazení.

Hradící objekty na hlavních odtokových kanálech, 
připravuje se rekonstrukce



Borkovická blata

efekt první 
revitalizace







Borkovická blata



BS_5: Blatská stoka na JZ okraji 
Borkovických blat, naplněné koryto 
přetéká na více místech do prostoru blat 
(vpravo)

BS_7: Blatská stoka na JZ okraji 
Borkovických blat, naplněné koryto 
přetéká na více místech do prostoru blat 
(vlevo)

BS_2: Masivní 
soustředěný přítok 
zakalené vody 
lesním porostem od 
Blatské stoky (BS_7) 
do odvodňovacího 
kanálu D (kanál D 
vpravo)



Vypouštění/upouštění 
vody z r. Naděje a odvod 
vody Komárovskou stokou





Specifika revitalizace v nižších nadmořských výškách
• Ve středních polohách musíme počítat na území bez managementu s přirozeným podílem dřevin na 

revitalizovaných rašeliništních lokalitách. Ideálem rozvolněné rašelinné bory s vyvinutým mechovým patrem 
z rašeliníků.

• Dřeviny znamenají zástin (omezení striktně světlomilných druhů) a větší výpar (=výraznější zaklesání hladiny 
podzemní vody) ve srovnání s bezlesím (větší biomasa listů).

• Ale v řídkých porostech zejména borovice lesní/blatky může být pro rašelino/mokřadní vegetaci příznivější 
mikroklima v období velkých veder (nižší ozářenost, nižší teplota, větší vlhkost vzduchu). 

• Při hladině dlouhodobě nad úrovní povrchu se šíří porosty rákosu/orobince/vrb.

• Při revitalizaci podporovat max. hladinu spíše jen do úrovně cca -5 cm pod povrch terénu = umožňuje 
uchycení dřevin, podporuje vazbu uhlíku do dřeva, ale i mechorostů včetně rašeliníků, omezuje emise 
metanu skrz aerenchym a jeho oxidaci v povrchové vrstvě půdy.

• Žádoucí je předem zjistit kvalitu vody možných přítoků vody, při vysoké trofii vody minimalizovat přítok vody 
z okolní krajiny včetně povodňových stavů a především zadržet maximum srážkové vody.



Děkuji za pozornost

Hlavní iniciativu při 
revitalizaci těžeben měli:

AOPK ČR, Regionální 
pracoviště Jižní Čechy

Referát ŽP, Město Třeboň

Správa CHKO Třeboňsko

Správa toků LČR

VRV, a. s.



Konvalinková P., Prach K. (2014): Environmental factors determining spontaneous 
recovery ofindustrially mined peat bogs: A multi-site analysis, Ecological 
Engineering 69: 38-45.



KS_7: Povrchový 
rozliv zelené vody z 
Komárovské stoky v 
rozpadlém lesním 
porostu

KS_4: Místy 
soustředěný tok 
vody z Komárovské 
stoky v rozpadlém 
lesním porostu

KS_5: Rozliv zelené 
vody v dalším 
lesním porostu

KS_5: Rozliv zelené 
vody v dalším 
lesním porostu

KS_6: Voda z rozlivu „zachycená“ 
systémem původních odvodňovacích 
per, následně vtéká do nové tůně


