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Je toto povedená revitalizace nebo 
zachovalá příroda?



1. Loučeňské rybníčky

• Reliktní lokalita R2.1 – Zásaditá slatiniště

• kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata), tučnice 
česká (Pinguicula bohemica), bahnička 
chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), sítina 
uzlíkatá (Juncus subnodulosus)

• Meliorace provedena r. 2004

• Revitalizace 2009 až 2010





Vyhrnutí Olšového rybníčka v rámci meliorace 2004
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Fixace proti vyplavení zvodnělé rašeliny



Fixace proti vyplavení zvodnělé rašeliny



Bytelné hrázky na hlavním příkopu - skluzy



Zahrnutý hlavní 
příkop s 

pohřbenými 
skluzy (pohled 
proti proudu)



Detail po dokončení prací



Poznatky:

• Všechnu práci je možné přenechat strojům
• Přehrážky většinou nedávají smysl
• Denní kontakt s lokalitou umožňuje tvořit
• Trvalý dohled nad realizací = design detailů = 

polovina revitalizačního efektu
• Je třeba ještě více vnímat původní a přirozený 

reliéf a cesty vody ložiskem rašeliny; Chvála 
přírodním vzorům!; soustředěný odtok = zlo

• Dobře zvládnuté plochy „fungují“ od prvního 
okamžiku



2. Slanisko Dobré Pole a Slanisko 
Novosedly(2011) 









2011 2014







Slanisko Novosedly (2011)









Heleochloa schoenoides, Foto: Radomír Něměc, 2015 





Poznatky:

• Vztahy lokalita – vodní kolektor (povodí); 
„použitelná“ a „nepoužitelná“ voda

• Vztahy půda – voda (výpar) – management 
(procesy zasolování a odsolování, přístupnost 
živin)

• Práce se spící semennou bankou

• Význam managementu (určuje budoucí 
vývojovou trajektorii vegetace)

• Minimální rozsah revitalizace …aby námaha 
dávala smysl a výsledek byl udržitelný

• Nalezena skvělá metoda potlačování rákosu
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3. Revitalizace PR Chvojnov (2014-2015)

Před RVT: bujný nálet dřevin, 
rákos, třtina, chrastice a 
kopřivy, meliorační příkopy, 
trubková meliorace 
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- RVT 12 ha , 
- ½ plochy č. 1 je 
zachovalé R2.2 (reliktní), 
- zbytek lokality narušen 
meliorací nebo těžbou 
rašeliny



V roce 1986 tady rostla pšenice…
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Proměna během RVT 
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Obnova reliéfu, sanace melioračních příkopů 
– soustředěný odtok je nahrazen difúzním 
prosakováním



1. rok Utricularia minor, Isolepis setacea
2. rok Parnassia palustris, Pedicularis palustris
3. rok Eleocharis quinqueflora, Hamatocaulis vernicosus
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Návaznost na plochu 1, nezahrnuté části příkopů 
jako místa pro zvýšení různorodosti habitatů (2)
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Zaplavená vegetace příkopů + „mírný 
nepořádek“ = příležitosti pro biodiverzitu, 
funkční od první chvíle .
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Příkop před provedením revitalizace
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Postup RVT příkopu (6/7)

zde stržen porost třtiny křovištní v 
sousedství příkopu

mj. bagrem 
přesazována cennější 
vegetace usazená v 
příkopech

…výsledkem je 
opět difúzní 
prosakování
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Stavba velké tůně, se zachováním rostlého 
terénu a vyrovnané bilance zemin 
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Velká tůň 5 měsíců po dokončení
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Poznatky:

• Otázky degradace a mineralizace rašeliny; 
destrukce vs. růst raš. ložiska 

• Vše se točí kolem reliéfu a saturace ložiska vodou 
(= rovnováha, záleží na jednotkách cm!)

• Není snadné zrušit trubkové drenážní systémy

• Nejlevnější = téměř vždy nejlepší!

• Čím tvrdší počáteční management, tím lépe z 
hlediska vývoje vegetace (ale: mozaiku prosím!)

• Sklizeň biomasy = žádoucí export živin pryč z 
lokality, usměrnění vývoje vegetace



Proč revitalizovat?

• nejlevnější adaptační opatření (zvýšení rezistence vůči 
dopadům klimatické změny),

• zvýšení množství vody v systému = krajina odolnější vůči 
vysychání, 

• zvýšení výkonu ekosystémových služeb a funkcí (přírodní 
know-how pracuje pro nás),

• lepší zacyklení toků látek a energií v krajinném měřítku (vč. 
snížení eutrofizace nebo zvýšení sekvestrace uhlíku),

• biodiverzita! (druhy, biotopy, ekosystémy),

• rekreace, relaxace, estetika, 

• …posun stavu poznání,

• vnímání zodpovědnosti za stav věcí, „Nyní je to na nás!“

• "nechat být, nechat žít" = rozšíření pojmu svobody, uznání 
svobody divočiny.



Jak na to?

•Květnatá louka?
•Neudržovaná mokřina?
•Olšina na prameništi?
• Tůň pro obojživelníky?



Základní otázky:

• Jakého výsledku chceme dosáhnout? 

• Kam má vývoj směřovat?

• Jak bude vypadat organizace prostoru?

• Jak budou dimenzované konkrétní terénní tvary? 

• Které vodní zdroje, kde a jak budou použity? 

• Jaké jsou očekávané funkce dílčích prvků a ploch? 

• Jaký management bude použit k příští péči?

…proč právě tak a ne jinak?



Revitalizace: Základní parametry hodnocení

• reflexe geneze, historie (způsoby využívání) a poškození,
• soulad navrženého řešení s referenčním rámcem, měřítko 

revitalizace (Je v daném kontextu výsledek životaschopný a 
udržitelný?),

• úroveň vypořádání s antropickými vlivy,
• vytvářená diverzita stanovišť, podmínky pro existenci oligo-

a mezotrofních stanovišť, podmínky pro samovolnou 
sukcesi,

• metody, technologie, technika, sled kroků,
• manipulace s biodiverzitou vč. výsadeb,
• management (přiměřenost managementu), 
• trvalost výsledku (trvanlivost, udržitelnost, nároky na další 

zasahování), 
• finanční náročnost a uhlíková stopa projektu.



Hodnocení degradace/antropické zátěže

(Schumann & Joosten 2008) 



Schéma přirozeného prosakování vody povrchem 
rašeliniště (Rygmossen, Švédsko)
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Dobře provedená revitalizace 
„funguje“ prakticky ihned



obnova nebo imitace morfostruktury
(georeliéfu) na mikro- a mezo- úrovni

vodní režim,  procesy, 

dynamika

výkon 
ekosystémových 
funkcí a služeb



obnova nebo imitace morfostruktury
(georeliéfu) na mikro- a mezo- úrovni

vodní režim, procesy,

dynamika

biodiverzita!

management (na škále od nezasahování až po 
striktní hospodářské a disturbační režimy)



Děkuji za pozornost!


