
Podnět / definice problému

in-stream-restoration (obnova toku) 
šetrná údržba vodních toků, kosení porostu v oblasti toku, tok protékající nížinou , lapače 
písku, štěrkové lavice, přirozená dynamika

Potoky a řeky v údolí vykazují navzdory zvýšené kvalitě vody nedostatky 
z hlediska biologických komponentů kvality jako je fauna ryb, bezobratlých 
nebo vodní flóra. To jim brání k dosažení dobrého ekologického stavu. 
Příčinami jsou dlouhodobá tvrdá údržba vodního toku a znečisťující nánosy 
z přilehlých zemědělských ploch, které zhoršují přirozené struktury vodních 
stanovišť. Fyzické poměry v tocích mohou být napraveny mnohdy již 
drobnými opatřeními, která umožní obnovu stanovišť pro výskyt typické 
fauny a flóry. Dle principu „In-stream-restoration“, „Obnova toku“, je 
zvláštní význam připisován šetrné údržbě toku a uzpůsobenému využívání 
zemědělské půdy. 

Rámcová směrnice o vodě ukládá, že za biologické komponenty kvality pro 
klasifikaci dobrého ekologického stavu povrchového vodstva lze považovat 
výskyt fauny ryb a bezobratlých a vodní flóry, a to typických pro přirozené 
stanoviště.  Morfologickými podmínkami jsou pak různorodost hloubky a šířky 
toku, přirozená struktura vodního koryta, břehového pásma či substrátu. Avšak 
již zařazení mnohých menších toků protékající nížinou do typu vodního útvaru 
podle LAWA (Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) č. 14 („údolní potoky 
s písčitým dnem“), udává zkreslenou představu. Většina menších povrchových 
vodních útvarů by totiž měla na základě jejich vzniku v době ledové odpoví-
dat typu č. 16 „údolní potoky se štěrkovitým dnem“. Kvůli intenzivní údržbě 
je dnes velká část vodních toků oproti svému původnímu stavu širší a hlubší. 
Chybí především přírodě blízký podklad z tvrdého materiálu, jako je kámen, 
mrtvé dřevo či kořeny, který může sloužit jako úkryt, zdroj potravy či jako 
stanoviště vhodné pro ryby, jejichž potěr vyrůstá ve štěrkovém biotopu. Stav 
zhoršují zvýšené nánosy sedimentu způsobené zčásti extrémně vysokou erozí 
zemědělské půdy. Vrstva písku pak přírodní stanoviště překryje a při zvýšené 
hladině tento písek víří v toku a kalí ho.

Ke zlepšení fyzických poměrů ve vodních útvarech mnohdy stačí již drobná opatření, která umožní obnovu stanovišť 
pro výskyt typické fauny a flóry. Stav vodního toku se dle principu „In-stream-restoration“, „Obnova toku“, zprav-
idla zlepší již nízkonákladovým opatřením. Zvláštní význam je přitom připisován šetrné údržbě toku („jen do 
nezbytně nutné míry“) a uzpůsobenému, odbornému využívání zemědělské půdy.  Následující příklady znázorňují 
možná opatření:

Opatření

Chumáče hvězdoše a štěrková lavice 
(střídání peřejí a tišin) přináší do potoka 
opět život

Obr. 2 + 3 Posečený žlab by měl 
sledovat křivku proudnice a úprava 
by měla být provedena ručně 

Obr. 4 Tvrdá údržba vodního útvaru, 
využívání zemědělské půdy až po břeh 
a chybějící vegetace na březích vedou 
k silné erozi a písečným naplaveninám

Obr. 5 Lapač písku zadržuje erozní 
materiál, lemující olše zastiňují koryto, 
zabraňují masovému růstu vodních a 
bahenních rostlin a chrání břeh

Obr. 6 Schéma lapače písku

ÚDRŽBA VODNÍHO TOKU

Praktické příklady  implementace Rámcové směrnice o vodách



• Při kosení porostu, prováděným šetrně, nejlépe ručně kosou nebo motorovou ko-
sou se vytvoří meandrovité koryto, jehož dno bude široké maximálně do dvou třetin 
vodního útvaru. Rostliny, typické pro mokřadní stanoviště, jako jsou pryskyřník a 
hvězdoš, by přitom měly být ponechány. Vzniklé turbulentní proudění odplavuje 
usazený jemný materiál do stran a odkrývá tak štěrk a kameny pokrývající dno 
vodního toku. Olše, lemující potok, navíc brání nadměrnému růstu rostlin ve vodě 
a na březích. Břehy je pak nutné kosit méně často, případně vůbec. Při zvýšeném 
odtokovém množství voda volně přetéká přes vegetaci. Nehrozí tak nebezpečí 
zpomalení odtoku.   

• Lapače písku: písek ze smyvů z přilehlých zemědělských ploch vede k vysoké 
úmrtnosti potěru a je podstatným důvodem toho, že se pstruzi a jiné ryby, jejichž 
potěr vyrůstá ve štěrkovém biotopu, nemohou sami rozmnožovat. Lapače písku 
slouží jako přechodné řešení, aby se místně zamezilo průniku smyvů ze zemědělsky 
využívané půdy do toku. Musí být zřízen při hlavním toku potoka tak, aby byl za-
plavován pouze při vysokém stavu vody a pojímal proudem přepravovaný erozní 
materiál. Dno hlavního toku potoka, kde voda proudí při nízkém a středním stavu 
vody by mělo být tvořeno hrubým podkladem. Důležité je včasné vyprázdnění 
lapače, dříve než je zcela naplněn. V opačném případě se nashromážděné sedi-
menty dostanou ve vysoké koncentraci do spodních vod. 

• Zúžení příliš širokého koryta potoka střídavě z obou stran: Přirozené vodní toky 
se často vinou ve formě esovité křivky (S-křivky). Podpora hlavního proudění nově 
vzniklými turbulencemi již často stačí k tomu, aby se písek ze štěrku odplavil a 
tím se vytvořila stanoviště pro rybí potěr a jiné, na tomto biotopu závislé, drobné 
organismy. Příliš rozšířené potoky jsou zužovány naskládáním kamenů, sutě a 
mrtvého dřeva do trojúhelníkových útvarů střídavě po obou stranách.  Následkem 
toho vznikne užší, meandrovitý hlavní proud, který se sám očišťuje od písčitých 
naplavenin. Přes vzniklé vířivé proudění vedou tato opatření při jejich správném 
provedení k ochraně proti erozi. 

• Zakládání štěrkových lavic pro potěr:  Stanoviště pro rybí potěr se vytvoří více 
než 30 centimetrovou vrstvou štěrku po celé šířce toku. Příliš rozšířené potoky se 
nejprve zúží na okrajích sutí. Meziprostor se pak vyplní štěrkovou lavicí. . 

• Průchodnost pod mosty: Nánosy půdy a příliš mělký průtok jsou pro organismy 
žijící ve vodním toku překážkou při průchodu vodním tokem pod mosty. Živočichové 
pohybující se na souši, jako jsou savci a obojživelníci, potřebují suchou stezku, aby 
se nemuseli mostu vyhýbat přes po něm vedoucí silnici, kde by mohli být přejeti. 
Výškový rozdíl toku pod mostem může být vyrovnán štěrkovým náspem.  Na obou 
stranách se zároveň zřídí suché břehy, např. ze dřeva nebo kamene. 

• Všechna opatření údržby musí proběhnout mimo dobu hájení a tření. Struktury, které vznikly přirozenou cestou, jako hlavní 
proudění, tvorba meandrů, štěrková stanoviště, prohlubně, pobřežní převis či zborcení břehu nebo usazeniny materiálu by 
měly zůstat v původním stavu. 
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Výsledky / hodnocení

Obr. 7 Vytvoření průchodnosti 
pod mostem (schéma)

Obr. 9 Blíže k cíli: vhodně 
umístěným štěrkem vzniklo trdliště 
pro pstruhy potoční 

Obr 8 Hrubé štěrkovité dno a suché 
břehy po obou stranách zlepšují 
průchodnost pod mostem
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Zlepšení stavu vodních stanovišť a bezprostředně na nich závislých suchozemských ekosystémů šetrnou údržbou ve smyslu 
principu „In-stream-restoration“ je účinné již po krátké době. Zvýšené víření díky intenzivnějšímu proudění souvisí s větší 
různorodostí proudu. Zároveň klesá nebezpečí eroze po stranách břehu. Protože se na dříve jednotvárném korytě tvoří 
proměnlivé struktury v příčném i podélném průřezu, nacházejí rostliny a obojživelníci opět nová stanoviště se stabilní dy-
namikou a ryby, jejichž potěr vyrůstá ve štěrkovém biotopu, vhodná trdliště. 

„In-stream-restoration“ pracuje s dynamikou vodního útvaru a ne proti působícím přírodním silám, takže není 
nutné sahat po přemrštěných a nešetrných opatřeních údržby. Na mnoha místech lze doložit poměrnou návratnost 
vynaložených prostředků.  
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Projekt „´Best practice´ příklady z Německa a 
České republiky” je financován Spolkovým minis-
terstvem životního prostředí a Spolkovým úřadem 
pro životní prostředí. Tyto instituce nenesou 
žádnou zodpovědnost za správnost a úplnost údajů 
ani případné narušení soukromí třetích osob. Názo-
ry vyjádřené v textu nemusí odpovídat názorům 
těchto institucí.
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