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NP Šumava – významná mokřadní oblast

Code Biotop* (zkr.) Area
(ha)

7110* Aktivní vrchoviště 373

7140 Přechodová 
rašeliniště

959

7120 Degradovaná 
vrchoviště

83

91D0* Rašelinný les 3001

(9410 
part)

Podmáčené smrčiny 6739

6410 Bezkolencové louky 120

91E0* Aluviální horské 
olšiny

155

3260 Vodní toky 76

Ramsar Site Šumavská rašeliniště

ŠUMAVA NP

(70 000 ha)

Area 

(ha)

%

NP

Rašelinné mokřady 6 566 10

Jiné mokřady 14 930 21

SUMA mokřady 20 536 31



Šumava – změny ve vodním režimu

Odvodnění – hlavně povrchové

 ca 70% rašelinišť bylo v minulosti odvodněno

 plus více než 50% dalších mokřadů

 kolem 230 ha zatrubněné drenáže (jen NP)

 kolem 20 km regulovaných malých toků (jen NP)

Rašelinný les odvodněný pomocí výbušnin Zatrubněná drenáž

3-5 m

2
 m

Fény odvodněné v 80. letech kvůli zemědělské produkci

Past (since 1988)

různá míra poškození

a degradace

Problémový stav 

2000 ha rašelinišť

7000 ha mokřadů



Revitalizace vodního režimu na Šumavě

 dlouhodobý program od roku 1999

 první projekt - Kamerální slať (1999)

 I.etapa: 1999 – 2012 (z rozpočtu NPŠ)

 II.etapa: 2013 – 2017 (OPŽP - EU)

 III.etapa: 2018 – 2024 (LIFE - EU) 

Postupný vývoj  a cíle revitalizačního programu:

 Záchrana biotopů a vzácných druhů

 Obnova vodního režimu krajiny

 Zmírnění dopadů klimatické změny (sucho, povodně)

Do roku 2022 revitalizováno 1600ha mokřadů a 22 km drobných potoků

Rašeliniště a mokřady
Vodní toky 
Prameniště



Drenáž podél bývalé „Železné opony “ – Černohorský močál II etapa

• 80ha
• 2013-2014
• 1,8km zablokovaných kanálů
• obnovený malý tok 0,6km
• 115 000 EUR



Návrat přírodních potoků - Hučina

Hučina po revitalizaci ( 2015)

 Plocha povodí: 14km2

 Celková délka toku: 8,5km

 Regulovaný úsek: 1,2 km (před ústím do Vltavy)

 Plavební kanál

 Odvodněné mokřady  v nivě toku: 15ha

 2 etapy revitalizace: 
 odvodňovací kanály (2004) 
 obnova toku (2013)



Hučina – potok v rašelinném lese



Napřímený potok (2006)

Zbytky původního koryta (2006)

Obnova drobných toků - Žlebský potok  (2014-2015)

Revitalizovaný tok (foto: VUV Praha)



„LIFE for MIRES“ - „Život pro mokřady“

PŘESHRANIČNÍ PROJEKT – 4 PARTNEŘI

 Správa Národního parku Šumava – nositel projektu

 Správa Národního parku Bavorský les

 BUND Naturschutz in Bayern e.V.

 Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

HLAVNÍ CÍLE:

 Obnova rašelinišť, mokřadů a vodního režimu na ploše 2059 ha

 Zapojení veřejnosti a zlepšení informovanosti o mokřadech a 
jejich významu pro krajinu

Doba řešení: 2018-2024

http://life.npsumava.cz/

Symbolická  „železná opona“ u Nového Údolí: 
zahajovací setkání v červenci  2019 (nahoře) a již 
revitalizovaná lokalita v listopadu 2020 (dole)



PLÁNOVANÉ REVITALIZACE

> Obnova odvodněných rašelinišť a mokřadů na ploše 1672 ha

> Obnova průmyslově těženého rašeliniště Vlčí jámy na ploše 17 ha

> Obnova porostů rašelinných smrčin (4 ha)

> Zlepšení biotopů pro tetřívka na ploše 152 ha

> Obnova hydrologických vazeb v krajině na ploše 418 ha

> Obnova narušených rašelinišť a mokřadů v okolí sídel
(21 ha) - GER

> Zablokování 80 km odvodňovacích kanálů
> obnova 14 km drobných potoků

• Snížení emisí CO2 o 125t/rok

• Navýšení objemu vody akumulované v mokřadech o 170 000 m3

• Zlepšení chladícího efektu revitalizovaných mokřadů na krajinu

Vlčí Jámy (2016)

47 lokalit

„LIFE for MIRES“ - „Život pro mokřady“



PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

REVITALIZACE

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍMONITORING

Revitalizace v terénu jsou hlavní nikoli však jedinou částí projektu

LIFE  for MIRES – hlavní bloky projektu



LIFE  for MIRES – revitalizační opatření 2019 - 2021

Aktuální stav realizace k 1.1.2022

Celkový počet lokalit na české straně 43

Hotové 18

Rozpracované 6

Revitalizovaná plocha 918 ha

Délka obnovených potoků 17 km

Délka zrušených kanálů 97 km

Obnovený povrchový tok u osady Dobrá u Volar



Harmonogram revitalizačních prací pro 47 projektových lokalit

4 terénní pracovníci, každý má na starosti 10-11 projektových lokalit

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Malý Bor Malý Bor Vchynice-Tetov Vchynice-Tetov Ježová Ježová

Nové Údolí Nové Údolí Ovesná Silniční slať Bučina Bučina

Pod Skelnou Pod Skelnou Ptačí slať Jezerní slať Horní Světlé Hory

Smrkový vrch Dobrovodské louky Dobrovodské louky Stráženská slať

Gerlova Huť Gerlova Huť Hamerské slatě Multerberg

Nová Hůrka Nová Hůrka Pod Lovčí Pod Lovčí 

Černý kříž Rybárny II Rybárny II Knížecí pláně I

Rybárny I Rybárny I Mezilesní slať Černohorský močál III

Střelecký průsmyk Zhůří II Zhůří II Zhůří II

Devítka Rovina Rovina Raškov

Stožecká Stožecká Novosvětské slatě Březová lada

Gayerruck Nová slať Nová slať Pramenská

Kameničná Vlčí jámy Vlčí jámy Mrtvý luh

Slučí Tah Rokytecké slatě Rokytecké slatě

Střelnice U Tremlů

Pod Skelnou

Langreut

Wagenwasser
Haidmühle-Kalte 
Moldau/Mirasatbach Bischofsreut



2007 20152010

 Zablokování/přehrazení povrchových odvodňovacích kanálů

 Zrušení podzemní drenáže

 Obnovení původních tras potoků

 Vymělčení potoků pohřbenými přehrádkami ve dně a výplní dna

 Vymělčení potoků přírodním materiálem

 Podpora přírodní struktury rašelinných smrčin v odvodněných 
mlazinách

 Kosení mokrých luk  a prořezávky dřevin pro tetřívka

 Sběr a umístění mulčované hmoty z ostřicových luk

 Vytváření mělkých povrchových sníženin (těžené rašeliniště)

Přehrazení kanálů

Obnova potoků

Vyplnění kanálů Kosení mokrých luk

Přehrazení kanálů

Metody revitalizace mokřadů



Monitoring a vyhodnocení úspěšnosti

HODNOCENÍ DOPADU PROVÁDĚNÝCH OPATŘENÍ NA:

> Hladinu podzemní vody, odtokové poměry a zadržování vody v krajině

> Kvalitu vody v povodí

> Půdní procesy, rozklad rašeliny a rašelinotvorné procesy - JČU

> Chladící efekt mokřadů, mikroklima - JČU

> Druhovou rozmanitost a populace vzácných druhů (tetřívek)

> Socioekonomické ukazatele v regionu 

„LIFE for MIRES“ - „Život pro mokřady“



HLAVNÍ VÝSTUPY:
> „Dny pro rašeliniště“  (dobrovolnické akce)

> Program pro návštěvníky i místní obyvatele na obou stranách hranice zaměřený na vodu 

v krajině a mokřady (přednášky, veřejné diskuse, exkurze a informační materiály)

> Výukový program pro školy zaměřený na vodu a mokřady (pro žáky i učitele) včetně učebnic
a výuky v terénu, soutěže

> Populárně naučný film o vodě, mokřadech a revitalizacích 

> Obrazová kniha „Voda ztracená a vrácená“ pro laiky o vodě, šumavských mokřadech a jejich 

obnově

> Technický manuál revitalizace rašelinišť a mokřadů v horských oblastech

> 2 odborné konference – 1/ Výsledky monitoringu a hodnocení efektu revitalizací; 2/ Metody 

revitalizace horských rašelinišť a mokřadů

LIFE for MIRES – pro veřejnost



PROJECT TEAM

Ivana Bufková
ODBORNÝ GARANT

Eliška Václavíková
GARANT REVITALIZACÍ

Eva Zelenková
ASISTENT

Martin Koudelka
FINANČNÍ MANAGER

Renata Placková
GARANT REVITALIZACÍ

Tomáš Doležal
GARANT REVITALIZACÍ

Lukáš Linhart
PR MANAGER

Sabina Navrátilová
PROJEKTOVÝ MANAGER

Jan Zelenka
GARANT REVITALIZACÍ

Claudia Schmidt
KOORDINÁTOR ZA

NP BAVORSKÝ LES

Melanie Kreuz
KOORDINATOR ZA

BUND NATURSCHUTZ

IN BAYERN E.V.

Zuzana Urbanová
KOORDINATOR ZA

JIHOČESKOU

UNIVERZITU



Děkuji za pozornost

„Krajina bez mokřadů je krajinou bez vody“


