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O čem bude přednáškaO čem bude přednáška
• Ekosystém přirozeného toku pstruhového pásma –

struktura, dynamika, procesy, oživení
• Funkce přirozeného toku a jejich ovlivnění úpravami  



Proudění vodyProudění vody

• Různorodost proudění
• Střídání rychle proudících, peřejnatých úseků s
tiši i tů ě i klid ější i ti itišinami, tůněmi, klidnějšími partiemi

Dračice, Třeboňsko



• Střídání je způsobeno 
změnou sklonu terénu ale
i činností řeky

• Čím menší tok, tím 
častější střídání (5-7

Malše

častější střídání (5 7 
násobek šířky koryta)



Migrační prostupnostMigrační prostupnost

Tichá, přítok Malše



Různorodost 
proudění v 
příčném profilu:  
proudnice, 
břehové partie

Rychlost proudění 
klesá směrem k 

h dpovrchu dna a 
břehů 

Voda proudí i propustným
dnem a břehy do hyporeálu



Korytotvorné procesyy p y
• Kinetická energie vody: unášení, odnos materiálu, 

ukládání, (eroze, akumulace) 

Malše



Nahoře: renaturace upraveného koryta, dole: zíávislost substrátu dna na rychlosti proudění



Pobřežní dřeviny =Pobřežní dřeviny  
přirozená stabilizace koryta

Chvalšinský potok, Českokrumlovsko



• Meandry: sklon 2%, dostatečně široká y
niva 

L ž i S hd l LLužnice, Suchdol n.L.



Přírodní zkrácení koryta cca o 400 m na 129 kmPřírodní zkrácení koryta cca o 400 m na 129. km 
po povodni r. 2002 (stav v r. 2005) 

Vlevo - původní koryto oddělené písečnými 
á ůnánosy, vpravo - průrva

●

Zd j R ti l Č ýZdroj: Rostislav Černý



●●

Poruchová zóna = 
budoucí propich

●

Niva na 129. km (stav  jaro  r. 1992) – pohled ze západu, ● starý meandr, ● pole 
na terase

Zd j R ti l Č ýZdroj: Rostislav Černý



Průtokový režimPrůtokový režim

• Qn má nízkou hodnotu – vybřežováníQn má nízkou hodnotu vybřežování 
koryta, rozlivy
P t k h k ti dh ký h t ků• Potoky pahorkatin a podhorských toků –
Q1

• Bystřiny a horské potoky: Q1-Q5
Lužnice, Suchdol n.L.



• Teplotní aTeplotní a 
světelný režim –
břehová vegetacebřehová vegetace

• Kyslík – rozklad 
organických látekorganických látek,  
fotosyntéza, 
promíchávánípromíchávání, 
nízká teplota –
blízko hraniceblízko hranice 
nasycení

Tichá



Oživení dna – kameny, rostlinyy y

Dračice, Třeboňsko
Lellák a kolLellák a kol. 



Mrtvé dřevoMrtvé dřevo

Lužnice, Suchdol n.L., Malše 



Vranka obecná

Střevle potoční

Pstruh obecný

Lipan podhorní



Funkce přirozeného toku a jejich ovlivněníFunkce přirozeného toku a jejich ovlivnění 
úpravami toků

Morava – Bludov Litavka 

Litavka - Beroun Opava Opava – N.Heřmínovy



REGULACE TOKŮREGULACE TOKŮ
Zatr bnění tok• Zatrubnění toku

• Opevnění břehů i dnap
• Opevnění břehů

Těžký áh

NP České Švýcasrko

• Těžký zához



1. Ochrana biodiversity = ochrana potravní základny ryb

zmenšení

zkrácenízkrácení

ztráta

Zdroj: T.Just a kol. 



Zvláště chráněné druhyZvláště chráněné druhy



3. Estetická hodnota = 
rekreační využití



4. Samočištění vody y

š ízmenšení

zkrácení

t átztráta

Zdroj: T.Just a kol.



4.Samočištění: 
retence živin

Profily ČHMÚ Nová Ves 
a Suchdol n.Lužnicí 

Měsíční monitoring za ěs č o to g a
období 1996 – 2007
Data nejsou vztažena k 
průtokůmprůtokům
ČOV Suchdol není 
zahrnuta 



Celkový fosforCelkový fosfor 



5. Protipovodňová ochrana a ochrana proti suchu
snížení 

zeslabení 

Ztráta 

ztráta 

Zdroj: T.Just a kol.



Transformovaná niva: 
rozsáhlé vodohospodářské 
úpravy – dolní toky řek

Přírodní niva: horní a 
střední toky řek 

Just a kol. 2005 Zdroj: T.Just a kol.



5. Protipovodňová ochrana 

Scénář A – původní stav

scenář B – napřímený tok, niva 
přeměněna na ornou půdupřeměněna na ornou půdu

Efektivní retenční objem  
pro  Q100: 
A: 2.3 mil. m3
B: 0.8 mil.m3

Zdroj: J.Weyskrabová a kol.



Scenář B – napřímený a zahloubený tok

Transformace povodňové vlny Q100

p ý ý
scénář A – původní stav

Zdroj: J.Weyskrabová a kol.



5. Protipovodňová ochrana 

Scénář A – původní stav

scenář B – napřímený tok, niva 
přeměněna na ornou půdupřeměněna na ornou půdu

Effektivní retenční objemn 
volume pro  Q100: 
A: 2.3 mil. m3
B: 0.8 mil.m3

Zdroj: J.Weyskrabová a kol.



ČHMÚ

68 h retardace



Ztráta přirozené stability koryta

Stropnice Nové Hrady

p y y

Stropnice – Nové Hrady



Ztráta

Ztráta 
přirozenépřirozené 
stability 
koryta

Zdroj: Just a kol. 2005

Horní Stropnice, srpen 2002 Zdroj: Luboš Bodlák



Březen 2003Březen 2003

Zdroj: Luboš Bodlák



Září 2002Září 2002

Zdroj: Luboš Bodlák



Červenec 2003Červenec 2003

Zdroj: Luboš Bodlák



Srpen 2003

Zdroj: Luboš Bodlák



Funkce přirozeného toku: souhrnFunkce přirozeného toku: souhrn

R b t í ákl d úk t ž t• Ryby: potravní základna, úkryty, možnost 
migrace, vyrovnaný teplotní režim, dostatek 
kyslíkukyslíku

• Biodiversita vysoká, různorodost biotopů díky 
různému proudění střídání substrátu dnarůznému proudění, střídání substrátu dna, 
průchodnosti s poříční zónou, břehové vegetaci

• Schopnost samočištění zachována• Schopnost samočištění zachována
• Tlumení průtokových extrémů –ochrana před 

povodněmi a suchempovodněmi a suchem
• Dobrý vzhled – rekreační funkce 


