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Úvod

(D. Zouharová)

Drahanská vrchovina je krajinou donedávna opomíjenou. Přesto, nebo možná právě proto, zde
v posledních letech nacházíme mnoho přírodních zajímavostí, které jsou příjemným překvapením
pro turisty i odborníky. Na několika místech byly v nedávné době dokonce zahájeny výzkumné
práce.
Méně potěšujícím jevem, nejen našeho regionu, je značná devastace krajiny a prohlubující se
odtržení člověka od přírody, jehož kořeny sahají až do padesátých let minulého století.
Kolektivizace venkova, scelování pozemků doprovázené rušením polních cest, intenzivní
hospodaření a následný pozvolný, ale téměř absolutní zánik drobných hospodářství má za následek
vymizení každodenního přirozeného kontaktu obyvatel venkova s přírodou. Vedle toho expanze
vlastnictví motorových vozidel a výstavby supermarketů drasticky mění poměr četnosti prožitků
v přírodě a různých „obchodních katedrálách“ ve prospěch konzumu, což zákonitě vede, zejména u
mladší generace, k vytváření iluze o tom, že vše, co k životu potřebují, lze koupit. .
Absence prožitků v přírodě v nejranějším dětství je alarmující, neboť je zřejmé, že lidé si
v životě váží jen toho, k čemu mají vztah, co jim přináší radost. Realita i na venkovské škole je
v posledních letech taková, že přeje-li si pedagog, aby děti vyprávěly zážitky z přírody, většina
z nich si na nic nevzpomene. I proto vznikl projekt Zachování a obnova přírodního dědictví
mikroregionu Drahanská vrchovina.
Zmapováním a dokumentací přírodního dědictví se snažíme upozornit veřejnost a místní
samosprávy na jedinečné prvky v krajině regionu a zároveň jim usnadnit hledání vhodných cest
k jejich zachování či obnově.
Do procesu mapování i revitalizace krajiny zapojujeme mládež, kde je to možné, i děti.
Nenásilnou formou tak vytváříme prostor k zážitkům a pozitivním prožitkům. Navozujeme situace,
v nichž se u dětí rodí citová vazba k přírodě i rodnému kraji a následně i pocit zodpovědnosti za
důsledky vlastního chování.
Výsledky mapování budou k dispozici především místním samosprávám. Kromě toho, že
je informujeme o existenci přírodních zajímavostí v katastrálním území obce, navrhujeme,
jak s nimi naložit či jak v jejich blízkosti hospodařit, aby nedocházelo k dalšímu poškození
biologické rovnováhy či stability vodního režimu krajiny. Upozorňujeme na legislativní
zásady, které je třeba v současnosti při zásazích do krajiny respektovat, informujeme o tom,
kde je možné žádat o finanční podporu navrhovaných opatření.

Vznik studie
Žadatelem o dotaci na realizaci projektu bylo občanské sdružení Barvínek.
Práci na projektu koordinovala Marie Zouharová, studentka Univerzity Palackého
v Olomouci, obor Ochrana a tvorba životního prostředí.
Mapování studánek, mokřadů a zaniklých rybníků realizovali studenti z Přírodovědného klubu
Mraveniště (občanské sdružení Barvínek), mapování starých odrůd ovoce studenti z Ekoklubu
Kvíčala (SEV Rychta Krásensko).
Většina poznatků byla shromážděna prostřednictvím rozhovoru studentů s obyvateli
jednotlivých vesnic. Při mapování studánek a zaniklých rybníků byly „čteny“ informace také
z map, odborné literatury i terénu.
Mapování starých odrůd jabloní jsme nad rámec projektu rozšířili do několika odlehlých
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vesnic vrcholové části geomorfologického celku Drahanská vrchovina nacházejících se v těsném
sousedství studovaného mikroregionu. V podzimních měsících byly odebrány rouby
nejzajímavějších zjištěných odrůd, které budou v následujících dvou letech využity k oživení
výsadby starých odrůd ovoce v mikroregionu Drahanská vrchovina.

Metodika
Mapování studánek,mokřadů a zaniklých rybníků

(M. Zouharová)

První fázi mapování probíhala za pomoci členů Přírodovědného klubu Mraveniště, jejichž
úkolem bylo zakreslit do mapy nejdůležitější lokality. Zdrojem informací jim byly zejména místní
pamětníci, popřípadě tamější mapování (to proběhlo pouze u Olšan). Druhou fázi - samotné
mapovaní, zaměření souřadnic a sesbírání údajů do mapovacích listů již prováděly pouze Marie
Zouharová a Dáša Zouharová. Vycházely jsme z údajů od studentů, které jsme doplnili o další, které
jsme vyčetli přímo v terénu či z historických map.
Nejzajímavější lokality jsme zaznamenali do mapovacích listů (podobně jako při mapování
VKP ve Strategie environmentálního rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina, 2003). Metodika
je pro lepší orientaci rozvedena přímo v jednotlivých polích tabulky.
Nejprve ale musíme vysvětlit obsah termínů, kterými charakterizujeme jednotlivé objekty.
Legenda
studánka – místo na prameni, kde se v přírodní jamce nebo v člověkem upravené nádržce hromadí
voda
pramen – soustředěný vývěr podzemní vody na zemský povrch (pouze jeden jediný vývěr);
na rozdíl od studánky zde není prohlubeň, ve které by se zadržovala voda
pramen/studánka – pramen, který je z pohledu autorů studie z hlediska vydatnosti pramene
(pozorované jednorázově při mapování), dostupnosti a estetického charakteru okolí vhodným
místem pro zbudování studánky.
prameniště – místo s několika vývěry podzemní vody na povrch, teprve v určité vzdálenosti
od tohoto místa se vytváří pramenné strouhy
mokřad – rovinaté území s kolísající nízkou hladinou vody s osobitou, často chráněnou, florou
a faunou
mokřina – maloplošné území (o rozloze cca 5 až 20 m2) s neustále vlhkou půdou a s typickou
flórou (rákos, orobince, sítina)
rybník – umělá víceúčelová nádrž celoročně zásobená vodou z potoka (říčky) s přírodním, někdy
i vybraným dnem, určená především k chovu ryb.
rybník zaniklý – místo v krajině, kde lze najít stopy po zaniklém rybníku nebo rybníčku (např.
zbytek hráze, zarovnané dno apod.). Uvádíme pouze místa, která nebyla zabrána výstavbou, tedy
u nichž je možné v současnosti uvažovat o obnovení rybníka.
retenční nádrže – nevelké nádrže (o ploše maximálně několika desítek m2 ), bez potoka
přivádějícího povrchovou vodu, často mají charakter periodických tůní – tudíž v letním období
vysychají nebo mají jen nízký sloupec vody. Některé zadržující vodu při tání sněhu a za dešťů
(např. vznikly přehrazením části údolí zbudovanou cestou), jiné jsou zásobovány především průsaky
podzemních vod (např. tůně vzniklé hloubením - stopy v krajině po těžbě kamene a hlíny).
Na rozdíl od mokřadu jim většinou chybí typická mokřadní flora, často i fauna.
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evidenční číslo

Evidenční číslo jsem přiřadili každému námi zmapovanému objekt
(předtím neexistoval žádný oficiální seznam). Pomocí e. č. lze objekt
identifikovat v elektronické verzi mapy a dohledat jemu odpovídající
fotografie

typ objektu/lokality

viz podrobně rozvedená legenda nad tabulkou

místní název

Většina objektů není zanesena v mapě, proto uvádíme názvy místní; liší-li
se název od oficiálního (zaneseného v mapě), pak uvádíme obě varianty.

zaměření

Zeměpisné souřadnice v systému WGS 84, odchylka zaměření se pohybuje
v rozmezí 4 – 20m, uvedená nadmořská výška je zjišťována rovněž pomocí
GPS – jedná se pouze o orientační údaj s odchylkou i více než 30
výškových metrů; N před souřadnicí značí severní zeměpisnou šířku,
E východní zeměpisnou délku; určení polohy umožňuje snadné nalezení
území při použití globálního navigačního systému (GPS).

katastr

Mapovací listy jsou rozděleny do skupin podle katastrálních území
jednotlivých vesnic. Do skupin jsme přiřadili i několik objektů
nacházejících se mimo katastrální území vesnic, a to v případě, že
sledovaný objekt je spádově propojen se životem dané obce.

lokalizace

Uvádíme polohu objektů v katastru obce, nejčastěji vzhledem
k významnému bodu v terénu (střed obce, blízký vrchol kopce, apod.);
poloha je rovněž zanese v mapě GIS na CD a na počátku jednotlivých
skupin mapovacích listů.

zdroj vody

Popis zdroje vody nejčastěji vzhledem k vydatnosti a charakteru biotopu.

stav

současný stav

historie/příběh-pověst

Uvádíme buď historickou událost, příběh (pověst), který je s místem
spjatý; většinou vycházíme ze vzpomínek rodáků.

význam v
krajině/využití lidmi

Zdůrazňujeme vliv lokality na zachování biologické rovnováhy
a obnovování stability vodního režimu krajiny/její důležitost v životě lidí.

ohrožení

současné či potenciální ohrožení lokality

navrhovaná opatření

Navrhujeme zásahy směřující k zachování současného charakteru
sledovaného objektu, respektive cesty vedoucí k obnovování původního
charakteru biotopu (revitalizaci)

fotografie

Fotografie dokumentují stav objektu. Zároveň jsou součástí složky
jednotlivých vesnic – každá fotografie je označena typem objektu a jeho
evidenčním číslem (je-li u jednoho objektu více fotografií, pak jsou
doplněny písmenky – např. studánka_1a).

ostatní poznámky
mapovatelé

osoby odpovědné za mapování

datum

datum terénního mapování
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Mapování starých odrůd jabloní

(E. a Z. Svobodovy)

1. Mapování v terénu probíhalo po dvojicích v předem vytypovaných územích.
2. K mapování byly k dispozici GISové mapy mikroregionu, katastrální mapy 1:25 000, GPS
a digitální fotoaparáty - (Olympus a Fuji).
3. Mapování bylo založeno na vyhledávání starých jabloní (podle charakteristického vzhledu)
a hlavně na komunikaci s místními obyvateli, od kterých byly získávány informace o výskytu a
vlastnostech starých stromů.
4. Od vybraných stromů byly pořízeny fotografie, evidenční listy a následně odebrány 2-3 vzorky
plodů.
5. Pozice stromu byla zaznamenána do mapy a zanesena do GPS (souřadnice v systému WGS 84,
odchylka v rozmezí 4-20m, nadmořská výška zjišťována rovněž pomocí GPS - jedná se pouze
o orientační údaj s odchylkou až 20 výškových metrů).
6. Každému stromu byl přidělen kód, který sloužil k pozdější identifikaci.
7. Informace získané v terénu byly zpracovány do elektronické podoby.
8. Vzorky jablek spolu se zpracovanými údaji byly předány pomologovi – Ing. Stanislavu Bočkovi,
doktorantovi na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.
9. Na základě určených a neurčených vzorků byl vytvořen seznam míst, která bylo nutno znovu
navštívit k přesnější identifikaci, nebo kvůli značné atraktivitě dané odrůdy.
10. Následně v terénu s pomologem byly dourčeny neznámé odrůdy a odebrány rouby některých
vzácných a neznámých stromů.
11. Rouby jsou dobře uskladněny a v následujícím roce dojde k naroubování podnoží, které
pomolog Ing. Boček vlastní, a které vysadí o rok později na cestě u Rychty v Krásensku a u ZŠ
v Podomí.
12. Vysazeno bude minimálně 20 starých odrůd jabloní.
Výstup je tvořen informacemi o odrůdách, které jsou převzaty z odborné literatury (viz
použitá literatura). Ke každé odrůdě je vytvořena tabulka s místy výskytu dané odrůdy, kde jsou
napsány tyto údaje: název katastru, přibližná lokalizace, a zaměření. Údaje slouží k pozdějšímu
dohledání dané odrůdy.
Pozn.: některé údaje o zaměření chybí, protože GPS nebyla vždy k dispozici. Tyto údaje jsou
orientační, protože byly zaneseny do GPS pouze celé sady, nikoliv jednotlivé stromy.
Mapovány byly také katastry mimo mikroregion. Rozhodli jsme se tak z důvodu podobné
nadmořské výšky, jako je místo, kde mají být staré odrůdy vysazeny. Dalším důvodem byl
předpoklad většího výskytu starých odrůd než v jižních částech mikroregionu.
Poděkování:
Veškerá práce by nemohla vzniknout bez velké podpory a oběti Mgr. Michala Medka,
bez poskytnutí prostor a materiálů Střediska ekologické výchovy Rychta Krásensko a bez výpomoci
Marka Zondlaka a Hany Druckmüllerové.
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Návrh managementu ochrany studánek,
pramenů a mokřadů
(Ing. Kristýna Kubová)
1. Studánky a prameny
1.1 Ochrana versus orgány ochrany přírody a jiné státní organizace
Ochrana studánek, pramenišť, pramenných území a pramenných výronů není v současné
legislativě prozatím zakotvena. Je-li v našem zájmu z důvodu ochrany přírody tyto přírodní či
člověkem pozměněné útvary navrhnout na schválení k ochraně, pak jednou z možností naší
legislativy je navrhnout studánky na významný krajinný prvek, jelikož hygienickou,
vodohospodářskou či jinou ochranu nepobírají.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) - jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její
stability, jsou dle zákona 114/1992 Sb.“O ochraně přírody a krajiny“ všechny lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále se evidují jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6
orgán ochrany přírody, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přírodní skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i
cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Jako VKP by mělo být navrženo celé pramenné území, tzn. území, jež sbírá podzemní vodu
v geologickém prostředí pro její následný vývěr a ne jen samotný objekt studánky. Plocha
pramenného území se často vymezuje tzv. hydrologickým povodím na základě orografie terénu (a
ne na základě hydrogeologického průzkumu, jak by správně mělo). Důvodem pro tento postup je
vysoká finanční náročnost, a proto se hydrogeologický průzkum provádí jen pro státní a jiné
náročné projekty. Pouze ochrana objektu bez jejího pramenného území nemá smysl. Objekt
studánky má vliv na nezávadnost vody jen svým konstrukčním uspořádáním, tzn. charakterem
úpravy a stavu.
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení
jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody. Za škodlivý zásah, poškození nebo zničení VKP stanovuje
zákon v § 87 odst.2 písm. f) a odst.3 písm. m) pokuty fyzickým osobám a v § 88 odst.1 písm. i) a
odst.2 písm. b) pokuty právnickým a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti.
V rámci péče o VKP pramenných území studánek, definovaném jako ekologicky hodnotná
část krajiny a vymezená zákonem 114/1992 Sb. v rámci institutu obecné územní ochrany, se
vychází ze stanovištních podmínek, skladby porostů (druhové, genetické, věkové a prostorové) a
provozních možností s ohledem na plnění mimoprodukčních funkcí. V lesních hospodářských
plánech je třeba studánky, prameny a jejich pramenná území vyznačit a doporučit pro ně potřebná
decenální opatření na jejich údržbu. Aby se tato navržená opatření neopomíjela je třeba péči
o pramenná území navrhnout v rámci jednotlivých porostních skupin.
Studánky, prameny, pramenná území a pramenné vývěry, jak již bylo zmíněno nejsou v rámci
zákona 114/1992 Sb.“O ochraně přírody a krajiny“ chráněny, pokud je nenavrhneme na VKP, či se
nenachází ve zvláště chráněných územích (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP). Přírodní park jako
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti bez vlastní správy je jen
kulturní krajinou s ekosystémy, jak přírodními tak přírodě vzdálenými. Přírodní park se zřizuje
především za účelem ochrany krajinného rázu dané oblasti, z čehož vyplývá, že ochrana studánek
zde není zajištěna.
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Starost o studánky a jiné, drobné přírodní lesní památky, nenáleží pouze orgánům ochrany
přírody, ale i Lesům ČR a.s. Jelikož se tyto objekty nalézají na území jimi spravovanými, je v jejich
správní moci se tímto zabývat.

1.2 Podmínky výběru pramenů
•

Kritéria výběru pramenů pro jejich úpravu, rekonstrukci či výstavbu na studánky:

•

Vydatnost, teplota vody, hodnota pH

•

Stálost pramene (neperiodický pramen)

•

Chemické a organické znečištění vody (kvalita vody)

•

Přítomnost chráněných druhů živočišných i rostlinných

•

Pozdější ohrožení lidskými zásahy do pramenného území (výstavba…)

•

Individualita výronu (míněno jako hydraulické nepropojení s jiným tokem)

•

Možnost pravidelné péče

•

Výskyt v místech turisticky (přírodně, historicky, sportovně) atraktivních, na značených trasách

•

Vztah pramene k okolí (charakter pramenného území, vzdálenost od lidských sídlišť, osad a
rekreační zástavby, zemědělských půd)

•

Charakter prameniště

•

Geomorfologie terénu

Před rozhodnutím vystavět studánku je důležité vymezit si daná kritéria výběru. Nejdůležitější
po rekognoskaci terénu je zjistit vydatnost pramene, nejlepší je alespoň roční měření. Pokud však
takové nemáme, je důležité vydatnost přibližně určit. Nejlepším obdobím je léto a zima, při
nedostatku srážek. Dále je důležité, aby pramen nebyl v místní erozivní bázi, v nejnižším místě
úžlabiny, zářezu, rokle či v proláklině. Srážková voda se zde shromažďuje a prosakuje
do podpovrchových složek půdy, vytváří hypodermický odtok a může představovat pramen, který je
znečištěn a není přefiltrován jako voda podzemní.
Kromě toho u stávajících studánek tento terén způsobuje průsaky do podchycené vody a může
ji taktéž znečistit, navíc způsobuje rozbahnění okolního terénu. Pro podchycení a menší finanční
náročnost je nejlepší upravovat pouze pramen limnokrenní (pramen vytváří prohlubeň, ve které se
voda nějakou dobu zdrží a teprve potom odtéká přelivem do pramenné stružky) a ne helokrenní
(prameny, vyvěrající průsakem na větší ploše pokryté hygrofilní vegetací), kdy je potřeba
drenážování (př. Doležalova studánka v Útěchově). Teplota vody by měla být stálá s mírnou roční
odchylkou. Určuje ji především hloubka hladiny podzemní vody, jelikož při vyšší hloubce hladiny
podzemní vody se teplota vody ustaluje na průměrnou roční teplotu vzduchu. pH vody určujeme
pomocí indikátorových papírků anebo pH metrem. Není vhodná ani moc kyselá či zásaditá voda.
Chemické a organické znečištění zjistíme jednoduchým rozborem vody či prozkoumáním
živočišné složky v pramenu, důležitý je výskyt druhů indikujících čistotu vody. V případě
přítomnosti chráněného živočišného či rostlinného druhu je naopak dobré studánku nebudovat,
jelikož často jakoukoli úpravu daný druh nepřežije. Pramenné území by mělo být lesního
charakteru, aby co nejlépe vytvářelo odtokový režim území. Není dobré budovat studánku
v blízkosti ploch využívaných k zemědělským účelům, ani v blízkosti jinak využívaných ploch,
které by mohly být příčinou znečištění vody. K výskytu v rekreačně využívané oblasti,
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v přístupnosti ke studánkám a k možnosti pravidelné údržby lze říci jen to, že je sice krásné mít
studánky i tam, kde se nikdo nedostane, ale nepravidelnou údržbou příp. žádnou údržbou se
studánky velmi rychle rozpadají a jejich výstavba je neúčelná. Všechna tato kritéria mají předejít
realitě o krásné studánce bez vody, či s vodou ale nepitnou.

1.3 Význam pramenů
Studánky a pramenné vývěry jsou nedílnou součástí historie a paměti krajiny a tvoří v ní
dlouhodobý a historický prvek. Již odpradávna naši předkové jednoduchými postupy vytvářeli
primitivní skruže a přiváděli tak vodu do mělkých jam, zjednodušených studánek.
Drobné lesní prameny v přírodě vytváří jednu z významných a nenahraditelných složek
koloběhu podzemní vody. Plní významnou funkci ve stabilitě ekosystémů, v koloběhu živin,
v utváření mikroklimatu a mokřadní flóry, v obohacování zásob podzemní vody, vytváří prostředí
pro specifické druhy podzemní fauny. Prameny se jako místa odtoku podzemní a podpovrchové
vody významně podílí na snižování povrchového odtoku, erozních procesů a s tím spojených
problémů se zanášením toků v nižších částech povodí. Jsou zdrojem vody pro lesní zvěř a ptáky.
V lesní krajině působí na lidi uklidňujícím a relaxačním dojmem, jsou často cílem našich výletů a
místy odpočinku a svlažení se.
Přesto všechno jsou to křehké jevy v krajině, které změnou hydrologického či
hydrogeologického režimu vody, či antropogenním ovlivněním mohou nevratně změnit svou dráhu
vývěrů nebo úplně vyschnout. Navíc vznikají za dosti specifických podmínek, z nichž nejdůležitější
jsou:
•

hladina podzemní vody musí být dostatečně vysoko nad hladinou místní erozivní báze,

•

morfologie terénu taková, aby nedocházelo k odtoku dříve jak ke vsaku,

•

geologické prostředí umožňující propustnost pro vznik uceleného oběhu podzemních vod.

Z celkového přírodního odvodňování připadá na prameny pouze malý díl, převážná většina
podzemní vody se odvodňuje nenápadným plynulým výronem do vodoteče.
Avšak pro lidi a jejich využívání vody z pramenů jako zdroje pitné vody mají studánky
význam úzce lokální a všeobecně velmi malý.

1.4 Rámcové směrnice péče navržených studánek a jejich pramenných územích
Pro pramenná území platí:
Zakázané činnosti
•

Hospodařit holosečným způsobem

•

Nevratně poškozovat půdní povrch přibližováním dřeva na územích s erozní činností

•

Pěstovat nepůvodní druhy, zejména pak akát poutající vzdušný dusík na kořenech

•

Používat chemické postřiky, používat neselektivní biocidy

•

Měnit vodní režim, odvodňovat území

•

Provádět terénní úpravy, povolovat stavby, cesty a jiné nepropustné plochy
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•

Provozovat dopravu

•

Skladovat odpady a jiná organická hnojiva

•

Používat půdu k zemědělským účelům

•

Zavádět intenzivní chovy zvěře, používat otravných návnad, stavět myslivecká zařízení

•

Těžit nerosty, provádět zemní práce vedoucí k odkrytí hladiny podzemní vody

Povolené činnosti
•

Hospodařit přírodě blízkým způsobem (cílem je vytvoření vyšší věkové a prostorové
rozrůzněnosti porostů)

•

Zvyšovat zastoupení dřevin přirozené druhové skladby

•

Využívat šetrných těžebních technologií

•

Odstraňovat myslivecká zařízení

•

Provozovat pěší a cyklistickou turistiku

Pro studánky:
•

Pravidelná údržba (čištění okolí, odpočivadla, přístupové cesty, studánky a její mísy,
odtokového koryta …)– alespoň 2krát za rok (jarní a podzimní) a nejlépe po velkých
srážkových úhrnech (povodních), které by mohly poškodit, jak studánkovou stavbu, tak jímku,
odtokové koryto, napajedlo, přístupovou cestu

•

Měření vydatnosti, teploty vody, vzduchu

•

Provádět záznamy o změnách a měřeních

U každé studánky, jejíž voda splňuje požadavky na pitnou vodu platnou dle normy ČSN 75
7111 by měl být určen její pravidelný správce, který by měl studánku a její nejbližší okolí na starost.
Finanční ohodnocení by mělo náležet orgánu státní ochrany přírody.

1.5 Projekt studánky a její výstavba
Výstavba studánky je investicí, kterou je třeba provést jen u těch pramenů, u kterých na
základě prozkoumání terénu a mapovacích podkladů známe tyto charakteristiky:
•

vydatnost pramene je stálá,

•

vyvěrající pramen není povrchový ani mělce podpovrchový,

•

doba měření základních charakteristik se blíží 1-5leté řadě dat,

•

rozbor vody splňuje normu pro pitnou vodu ČSN 75 7111,

•

průměrná roční teplota vody se blíží průměrné roční teplotě ovzduší,

•

vydatnost vody není závislá na srážkových úhrnech,

•

pH vody je v limitu,

•

okolí budoucí studánky splňuje nároky na turisticky využívanou plochu.
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Provedení výstavby předchází vypracování projektu, který musí být schválen jak orgány
ochrany přírody, tak majiteli pozemku, jímž jsou nejčastěji Lesy ČR a ostatními dotčenými orgány.
Projekt by měl obsahovat situaci území, průvodní a technickou zprávu, zaměření v podrobné situaci
a pokud je to třeba příčné řezy, či podélný profil. Projekt má také předejít opětovnému vyhledávání
všech informací za dalších 50 let a má posloužit budoucím projektantům.
Stavba se nejčastěji navrhuje, tak aby esteticky ladila s lesním okolím, je dobré používat
pouze přírodní materiály, jen v případě použití betonové galerie je nutné použít zmíněný beton.
Tento přístup je sice skoro 100% v záchytu vody, je však finančně náročný a je navrhován místo
drenáží v případě podchycování vody z pramenišť. Mnohem jednodušší je podchytit pouze jeden
pramen a svést jej trubkou do skruže, kterou je nutné propojit se studánkovou stavbou a jejím
vyústěním kovovou trubkou tak, aby princip spojité nádoby pracoval správně a hladina vody
nastoupala do výtoku i při nižších vydatnostech a byl zajištěn stálý průtok ze studánky. Stavba by
měla být dokonale uzavřená, aby nedocházelo k promísení povrchové a podzemní vody a skruž
dokonale utěsněná. Na studánkovou stěnu je vhodné pověsit desku znázorňující výjev z přírody,
příp. výjev spojený s pověstmi a bájemi, které zaujmou a lidé si je pak lépe zapamatují.
Ze studánky se vyvede voda odtokovým korytem, jehož hloubka i délka závisí na terénu.
V určité vzdálenosti od studánky se vyhloubí napajedlo pro ptáky a lesní zvěř. Napajedlo je dobré i
proto, aby se předcházelo používání studánky a příp. tak jejímu ničení. Důležitá je taktéž přístupová
cesta, která by neměla být rozbahněná a měla by být označená tak, aby lidé studánku nemuseli
hledat. Okolí studánky by mělo být takové, aby představovalo příjemný odpočinek a hezký dojem.
Cestu je proto dobré napojit na turisticky značenou trasu a u odpočivadla vyvěsit informační tabuli
o výstavbě studánky, příp. rozbor vody, přidat grafickou část o fyto a zoo biotě ve studánkách aj.
U studánek, které nesplňují kritéria, jsou nevhodné k pití, jsou periodické, jsou náchylné
k změně hydrologického režimu a tím ke změně výronu, jsou na nevhodném geologickém podkladu
a v nevhodném terénu, provedeme prozatímní studánkovou stavbu (pro 1-5(10)let). Ta tkví v prvé
řadě v posouzení, zda se jedná o vývěr horizontální (spádový) či vertikální (artézský pramen), podle
čehož se řídí stavba, která se může provést při mapování pramenů, či v nejbližším období.
Horizontální vývěr prohloubíme, vyčistíme, vydláždíme kameny (stmelené jílovitou hlínou), min.
dvěma bočními kamennými nebo dřevěnými stěnami, či vysypeme pískem a zastřešíme. Přední práh
studánky zvýšíme tak, aby voda mohla v otevřené studánce nastoupat do určité hladiny. Vodu
odvedeme kanálem a místo zaznačíme do mapy i na místě samotném. Okolo vývěru vyhloubíme
koryto, aby dešťová voda mohla odtékat a nepropouštěla vodu do nezajištěné jamky. I v tomto
případě je dobré v určité vzdálenosti od studánky vyhloubit napajedlo pro ptáky a lesní zvěř.

2. Mokřady, tůně, prameniště
Mokřady jsou území, v nichž hladina vody vystupuje k terénu a nad terén, aniž by vytvářela
větší vodní plochu. Jde o přechodné prostředí s nejednoznačnou hranicí mezi vodou a souší, které
vyniká bohatostí různých forem života. Hlavními funkcemi mokřadů jsou: zvýšení biodiverzity,
zadržení vody v krajině, fixace uhlíku a jeho ukládání do sedimentů, zvlhčení mikroklimatu,
tlumení povodní aj. Jsou charakteristické velkou produkcí biomasy a strukturou porostů, která snáší
a současně udržuje vysokou hladinu podzemní vody a nasycení půdy vodou.
Tůně jsou terénní prohlubně zaplněné vodou s min. hloubkou 30 cm, základní metodou
budování je hloubení. K jejím hlavním funkcím patří podpora retenční kapacity území, prostředí
pro rostliny a živočichy či podpora rozmnožování obojživelníků. Všechny realizace tůní by měly být
založeny na dotaci vody do tůní průsaky podzemních vod a ne napojením na povrchové vody.
Hloubka tůní by měla být taková, aby neumožňovala trvalé přežívání rybích osádek.
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Prameniště jsou území o několika málo m2 na vývěrech podzemní vody tzv. helokrenech a
v okolí pramenných stružek v lučním a lesním prostředí. Jsou to často prameništní mokřady nebo
bažiny pokryté hygrofilní vegetací, ostřicemi, mechy, játrovkami, v nížinách se na nich může
vyskytovat i rákos. Na ploše o několika málo m2 se tak vyskytuje mnoho vývěrů a teprve až daleko
od tohoto místa se vytváří pramenné stružky.
Z terénních šetření, studia problému a místních podmínek musí vycházet návrhy jednotlivých
opatření vedoucí ke stabilizaci a optimalizaci přírodních podmínek pro rozmnožování
obojživelníků, živočichů a rozvoj vegetace jak v mokřadech, tůních tak prameništích.

2.1 Ohrožení
•

Přímá likvidace mokřadů odvodňováním a zavážením

•

Zazemňování, zanášení, zarůstání

•

Regulací vodních toků

•

Mechanické zásahy do pobřežních porostů

•

Změna chemismu a zvyšování úživnosti prostředí

•

Likvidace vodních rostlin

•

Trvalé nekosení rákosin a vysokých ostřic

•

Destrukce vegetace přemnožením vodního ptactva

•

Expanze a invaze cizích druhů rostlin a živočichů

2.2 Zásady managementu
Na ochranu prameništních ekosystémů provádíme občasné regulační zásahy, kterými se
odstraní případný nálet dřevin a mechanicky odstraní cizí vysokobylinné druhy z nejbližšího okolí
prameniště. Je-li prameniště součástí lučních komplexů přirozené sukcesi zabráníme kosením
porostů v pozdním létě a jejím následným odstraněním. Je nutné bránit prameniště
před mechanickým narušováním, kontaminací a i v určitých případech sváděním vody z pramenišť
do jímek.
Při péče o tůně je dobré předcházet jejich zazemnění. V případě odbahnění nedeponovat
zeminu v blízkosti tůně, nepropojovat tůně s vodním tokem kvůli rybám, svahy tůní zanechat
v mírném sklonu z důvodu stability svahů a provádět údržbu vegetačního doprovodu či travin a
vegetace.
Při péči o mokřady je opět nutné předcházet zazemňování a zarůstání buření a dřevinami
sečením a vyřezáváním porostů, hloubením tůní v mokřadu, příp. odbahněním a selektivním
vyhrnováním (ponechána část jako semenná banka) s odstraněním zemitého materiálu.
S dobrou znalostí funkce a dynamiky jednotlivých typů vod a mokřadů je nutno především
monitorovat zejména vodní režim a trofii tekoucích a stojatých vod, monitorovat sukcesi vegetace a
očekávat změny v hydrosériích jednotlivých typů mokřadů a včas na ně reagovat. Důležitá je
zároveň starost o čistotu vody a eliminace zdroje znečistění.
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3. Závěr
Zranitelnost je přirozená vlastnost systému podzemních, ale i povrchových vod a závisí
na schopnostech daného systému se s přírodními procesy a lidskými zásahy vyrovnávat a reagovat
na ně. A jelikož je voda nenahraditelným zdrojem neměli bychom opomíjet i tyto drobné přírodní
útvary.
Mokřady, tůně, prameniště, prameny, ale i studánky zvyšují ekologickou hodnotu daného
území. Jejich mimořádnost tkví v důležitém zastoupení v koloběhu vody, v krajinné a přírodní
hodnotě, v nenahraditelnosti funkce ve stabilitě ekosystémů, v možnosti přežití chráněných, ale i
méně významných živočišných a rostlinných druhů, v podílení se na snižování povrchového odtoku
a zároveň ve zvyšování retenční schopnosti území.
Monitoring a mapování s následným vymezením managementu ochrany je důležitý krok
v ochraně našeho přírodního dědictví a je na nás, jak se zhostíme tohoto úkolu.
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Statistický výstup

(M. Zouharová)
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neověřeno

Přehled pramenných území, která navrhujeme za VKP
(D. Zouharová)
Pramennou oblast mezi obcí Ruprechtov a lesní tratí Malinná (nevídané množství studánek,
pramenů, mokřadů a zaniklých rybníků na několika km2 )
• Pramenná oblast mezi tzv. Grancovákem (Hraniční cestou) a zaniklou středověkou osadou
Hamlíkov (prameniště, studánky, zaniklé rybníky)
•

Pramenná oblast rozkládající se S od PR Studnické louky, mezi PR a lesní tratí Rozdíly a Ráj
(mokřadní louky, na okraji lesa několik pramenů, zaniklý rybník)

•

Pramenná oblast u Nových Sadů, údolí Jordánu a svahy (les, louky i pole) Z od Jordánu

•

Pramenná údolí v povodí Velké Hané (nachází se mezi obcí Drahany a silnicí vedoucí
do Nových Sadů)

•

Pramennou oblast s rybníčkem u zaniklé středověké osady Vilémov

Co to vlastně je významný krajinný prvek? Významným krajinným prvkem může být
v podstatě cokoliv (strom, skála, rašeliniště, louka), co nějakým způsobem utváří typický ráz
krajiny, nebo výrazně přispívá k udržení stability krajiny. Například v CHKO Bílé Karpaty, o nichž
se můžete na Přírodě také dočíst, by významným krajinným prvkem mohly být solitérní stromy,
které jsou dominantou jedné části tohoto chráněného území.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří typický vzhled
krajiny nebo přispívá k udržení její stability.
Vyhlášení VKP
Povolení k vyhlášení VKP vydává pověřený obecní úřad. V otázce, kdo konkrétně zajišťuje ochranu
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významných krajinných prvků, hovoří však zákon poněkud nejasně. Logicky by to měl být orgán,
který VKP vyhlásil, ovšem pravděpodobně za ochranu významných krajinných prvků odpovídá
obecní úřad s rozšířenou působností. Pravomoci těchto dvou úřadů se ale značně prolínají.
Zrušení VKP
Zrušit významný krajinný prvek může pouze úřad, který dal povolení k jeho vyhlášení.

Navrhovaná opatření – priority

(D. Zouharová)

1. realizovat plnohodnotné revitalizace koryt potoků a pramenných oblastí, pružně reagovat
na možnosti dotačních titulů k tomu určených1
přínosy pro region:
•

zadržování vody v krajině

•

předcházení záplavám při přívalových deštích

•

omezení eroze a následného odplavování půdního fondu

•

obnovení polních cest přináší kromě ozdravení biologické rovnováhy krajiny i lepší
dostupnost jednotlivých přírodních zákoutí

•

údržba mokřadů a nivních luk (kosením, odstraňováním náletových dřevin, u mokřadů
selektivním hloubením a odstraněním zazemnění) podporuje vedle biodiversity také estetický
vzhled krajiny a snižuje množství alergenních pylů v ovzduší regionu

•

zapojení majitelů pozemku do revitalizačního procesu podílením se na realizaci dílčích
zakázek jim samotným přináší ekonomický efekt a realizátorům revitalizačního záměru
podporu ze strany osob dotčených

•

biologicky vyvážená krajina s potůčky, jejich meandry, mokřady, rybníky i tůněmi,
polními cestami a roztroušenou zelení zvyšuje i estetickou a relaxační hodnotu krajiny,
tudíž turistickou atraktivnost regionu

2. V katastrálním území každé obce v nejbližších dvou letech na vhodných pramenech obnovit nebo
nově zbudovat jednu až dvě studánky (nejdříve prozatímní studánkové stavby, u osvědčených a
několik let pozorovaných pramenů pak studánkové stavby)2, oživit tradici otvírání studánek,
organizovat například jarní vycházky pro veřejnost jako tzv. pouť za studánkou. V rámci
mikroregionu Drahanská vrchovina vydat společnou mapu s vyznačením studánek, v terénu označit
přístupové cesty, na nejvhodnějších místech zbudovat přírodní lavičky či přístřeší. Připravit
fotografickou výstavu Studánky na Drahanské vrchovině. K obnově studánek přizvat občany
mikroregionu, především děti, z nichž by vyrostli patroni (pečovatelé) obnovených studánek.
přínosy pro region:
•

zapojení veřejnosti do péče o krajinu

•

účastí na budování studánek a každoroční péči o ně vytváření citové vazby dětí a mládeže
k rodnému kraji

1 příloha č. 1 – Možnosti finanční podpory
příloha č. 2 – Příklad revitalizace
2 příloha č. 3 - Prozatimní studánková stavba
příloha č. 4 – Studánková stavba
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•

smysluplný cíl vycházek učitelů a žáků, rodičů a dětí, turistů

•

propagace regionu vytvářením turisticky atraktivních míst = služba veřejnosti: osvěžení,
relaxace, přístřešky jsou zázemím při slunečném či nevlídném počasí

3. Na zvážení obce a zejména majitelů pozemku je obnovení některých z mnoha v regionu
zaniklých rybníků (většina z nich zanikla na přelomu 18. a 19. století). V přílohách upozorňujeme
na možnosti získání finanční podpory.
přínosy pro region:
•

zapojení veřejnosti do péče o krajinu

•

zadržování vody v krajině

•

předcházení záplavám při přívalových deštích

•

ekonomický efekt – chov ryb (ten v podávání žádostí ale nesmí být jediným důvodem)

•

rozvoj turistiky – koupání

•

propagace regionu

4. Usilovat o zastavení černých skládek a likvidaci skládek, zejména těch na prameništích.
S využitím dotačních titulů se je snažit uvést do původního přirozeného stavu.
5. Vysazovat v regionu osvědčené staré odrůdy ovoce přizpůsobené klimatickým podmínkám
Drahanské vrchoviny, s pestrou škálou chutí, barev i vůní odolné vůči místním rozmarům
počasí.
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Závěr

(D. Zouharová)

Zmapování studánek, mokřadů, zaniklých rybníků i starých odrůd ovoce předcházely desítky
kilometrů krajem probrouzdaných cest.
Spatřit v lesích ukrytou kamennou studánku nebo za dvorkem selské chalupy utajenou
stařičkou ale přesto majiteli hýčkanou jabloň s dřevěnou lavičkou k přátelským sousedským
posezením, je snadné. Není k tomu potřeba drahý automobil, ani vysoké bankovní konto. Stačí
obout pohodlné boty, „na dědině“ přátelsky popovídat s pamětníky, a potom už jen vyjít za humna,
jak u nás říkávaly stařenky, kde potěšíme oko i srdce. Vždyť tolika prameny a na nich zbudovanými,
někde více, jinde méně, lidmi opečovávanými studánkami se může v dnešní době pyšnit jen
málokterý region.
Fotografie dokumentují, že Drahanská vrchovina je stále ještě mozaikou rozmanitých zbytků
původní krajiny. Má sice mnohé problémy, ale navzdory příkořím způsobeným člověkem si až
do dnešních dnů uchovala svěží paměť. A toho je třeba si velmi, velmi považovat.
Projektem Zachování a obnova přírodního dědictví mikroregionu Drahanská vrchovina se
snažíme upozornit na hodnoty přírodního dědictví, jichž si v chvatu všedních dnů nemusíme vůbec
povšimnout. Jsou neodmyslitelnými atributy našeho domova. Ne nadarmo odborníci tvrdí, že
krajina, ve které žijeme, je základem naší identity. Ovlivňuje i to, jak cítíme a myslíme, jací jsme.
Zdravá, tepnami potoků a polních cest protkaná krajina, se stává atraktivní také pro
návštěvníky. K přírodě šetrný turistický ruch může do regionu přinést důležité investice i
pracovní místa.
Nastává období renesance rybníků, meandrujících potoků a říček. Zatravňují se zmeliorovaná
za léta intenzivního zemědělství přehnojená pole, obnovují se polní cesty, remízky a pastevectví.
Kdož ví, zda nebude v brzké době následovat i renesance vesnice. A jakou vesnici pak lidé budou
vyhledávat? Tu, která se podobá městu, z něhož odcházejí, nebo tu, která si zachovala paměť a
kontinuitu. Při letních toulkách kolem Sázavy si povšimněte, jak se středočeské vesnice podobají
tzv. pohraničí. Lidé se přestěhovali do velkých měst a kraj živoří. Opuštěné domy, málo udržované
návsi, kde jen stěží potkáte rodilého pamětníka.
Proto usilujme o zachování mezigenerační paměti, která v našem mikroregionu ještě
stále přežívá. Skutečnost, že doba je po mnoha desetiletích mimořádně nakloněna procesům
ozdravujícím krajinu, je velkou výzvou pro současnou generaci. Včasné zapojení občanů a
místních samospráv do revitalizačních projektů považujeme za jedinečnou příležitost
pro trvalý rozvoj regionu.
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pracích prof. Černého

Do obecních knihoven doporučujeme zakoupit publikaci: Cílek, V., Mudra, P., Ložek, V. a kol.:
Vstoupit do krajiny. Středočeský kraj, 112 str.3
Obecní úřady mikroregionu Drahanská vrchovina obdržely v rámci tohoto projektu publikaci:
Just, T. a kol., 2003: Revitalizace vodního prostředí. AOPK ČR, 144 str., Praha.

3 příloha č. 5 – ukázka – Kapitola Voda v krajině
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Přílohy
Příloha č. 1 – Možnosti finanční podpory

(M. Zouharová)

Dotační programy jsou vyhlašovány každým rokem s malými úpravami v jednotlivých
programech. Následující přehled vychází ze směrnic vydaných v roce 2004 (např. PPK – 16. ledna
2004, PRŘS – 7. června 2004). Plnou verzi směrnic, popř. verze pro příští rok lze najít na stránkách
Ministerstva životního prostředí či Ministerstva zemědělství.
Pro lepší orientace bych doporučila příručky, které vydalo v roce 2004 Ministerstvo životního
prostředí pod názvem Přímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině a které jsou
rozděleny na několik částí podle typu žadatele (pro nevládní organizace, pro zemědělce, pro orgány
ochrany přírody). Elektronické verze prvních dvou jsou se souhlasem autorů součástí této práce jako
samostatná příloha.4
Zároveň bych vás ráda upozornila, že v jednotlivých programech může žádat i více typů
žadatelů. Na základě toho se pak odvíjí i výše dotace. Někdy může být výhodnější žádat jako
nevládní organizace, jindy jako zemědělec či vlastník pozemku. Je tedy důležité si pohlídat
jednotlivé možnosti.
Osobně lze další informace získat buď na:
· Agentuře ochrany přírody a krajiny
Lidická 25/27, Brno, 657 20,
Tel: +420 541 126 200, Fax: +420 541 246 001

e-mail: brno@nature.cz

· Státním fondu životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Brno
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.: 545 566 813, fax: 545 566 813

e - mail: mspackova@sfzp.cz

Programy pod Ministerstvem životního prostředí
Program revitalizace říčních systémů
informační odkaz: www.env.cz
Spolufinancování z programu: až do výše 100%
Žadatel: vlastník pozemků či vodohospodářské stavby, na nichž mají být revitalizační opatření
provedena, správce toku nebo nájemce pozemků nebo nestátní nezisková organizace, a to vždy s
písemným souhlasem vlastníka , žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická
Účel podpory: cílem programu je podpořit obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných
člověkem. Program by měl napomáhat zvýšení biologické rozmanitosti, příznivému uspořádání
vodních poměrů a takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních
i kulturních hodnot krajiny. Program se soustředí na revitalizace přirozené funkce vodních toků,
zakládání a revitalizaci prvků ÚSES vázaných na vodní režim, odstraňování příčných překážek
na tocích, revitalizaci retenčních schopností krajiny a výstavbu a obnovu ČOV a kanalizací včetně
zakládání umělých mokřadů
4 samostatná příloha č. 1– Přímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině (pro nevládní organizace)
samostatná příloha č. 2– Přímé finanční podpory na ochranu přírody v hospodářské krajině (pro zemědělce)
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Organizační zabezpečení: žádosti se předkládají na sběrná místa (místně příslušná střediska
Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ostatní: na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok, poskytování finančních příspěvků
je upraveno pravidly MŽP. Program je určen vlastníkům nebo nájemcům pozemků, na nichž by
mělo být opatření provedeno a správcům toku, pokud jde o revitalizaci koryta.
Tento program obsahuje i dotační tituly výstavbu a obnovu čistíren odpadních vod a kanalizace vč.
zakládání umělých mokřadů, ale ty nejsou vzhledem k obsahu práce zahrnuty do přehledu.
Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci revitalizačních opatření v rámci těchto
podprogramů:
a) revitalizace přirozené funkce vodních toků (podprogram 215 112):
•

revitalizace vodních toků a jejich přírodního charakteru, včetně jejich niv, popř. včetně
prokazatelně nezbytných výkupů pozemků k zajištění trvalé existence a ekologických funkcí
revitalizovaných úseků toků a jejich niv (vodní tok ve smyslu § 43 zákona č. 254/2001 Sb.);

•

revitalizace odstavených ramen vodních toků;

•

revitalizace pramenných oblastí;

•

základní a revitalizace břehových nebo doprovodných porostů podél vodních toků a melioračních
kanálů jako nedílná součást většího investičního celku realizovaného v rámci Programu
revitalizace;

•

revitalizace opatření k zajištění trvalé existence a ekologických funkcí přirozeně revitalizovaných
úseků toků a jejich niv, včetně výkupů pozemků nezbytných k zajištění trvalé existence a
ekologických funkcí přirozeně revitalizovaných úseků toků a jejich niv.

b) zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim
(podprogram 215 113):
•

revitalizace nevhodně odvodněných pozemků a odvodňovacích soustav;

•

revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů;

•

opatření pro obnovu zásob podzemních vod;

•

opatření pro obnovu a stabilizaci vsakovacích ploch;

•

protierozní opatření vázaná na zlepšování stability vodního režimu.

c) odstraňování příčných překážek na vodních tocích a podpora takových technických
řešení, která je neobsahují (doplňování a stavba rybích přechodů) – (podprogram 215 114):
•

doplňování a stavba rybích přechodů;

•

další opatření na tocích zajištující jejich zprůchodnění pro přirozenou migraci bioty.

d) revitalizace retenční schopnosti krajiny (podprogram 215 115):
•

revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů (nevztahuje se na následky
zanedbání povinné údržby objektu);
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•

zakládání nových retenčních prostorů, zejména jako součásti systémů ekologické stability
krajiny;

•

zvyšování retenční schopnosti území (např. poldry, systémy hrází, občasné rozlitiny apod.);

•

protipovodňová opatření retenčního charakteru vázaná na zvýšení stability vodního režimu
území.

e) rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků
215 116):
•

(podprogram

tento podprogram je ukončen.

f) výstavba a obnova ČOV a kanalizace vč. zakládání umělých mokřadů (podprogram 215
117) – vzhledem povaze celé studie dále nerozebíráme
g) revitalizace přirozené funkce vodních toků s revitalizací retenční schopnosti krajiny
(podprogram 215 118):
• revitalizace vodních toků a jejich přírodního charakteru, včetně jejich niv, popř. včetně
prokazatelně nezbytných výkupů pozemků k zajištění trvalé existence a ekologických funkcí
revitalizovaných úseků toků a jejich niv (vodní tok ve smyslu § 43 zákona č. 254/2001 Sb.);
•

revitalizace odstavených ramen vodních toků;

•

revitalizace pramenných oblastí;

•

zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných porostů podél vodních toků a
melioračních kanálů jako nedílná součást většího investičního celku realizovaného v rámci
Programu revitalizace;

•

revitalizační opatření k zajištění trvalé existence a ekologických funkcí přirozeně
revitalizovaných úseků toků a jejich niv, včetně výkupů pozemků nezbytných k zajištění trvalé
existence a ekologických funkcí přirozeně revitalizovaných úseků toků a jejich niv;

•

revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů (nevztahuje se na následky
zanedbání povinné údržby objektu);

•

zakládání nových retenčních prostorů, zejména jako součásti systémů ekologické stability
krajiny;

•

zvyšování retenční schopnosti území (např. poldry, systémy hrází, občasné rozlitiny apod.);

•

protipovodňová opatření retenčního charakteru vázaná na zvýšení stability vodního režimu
území.
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Poskytování procentní výše finančních prostředků
- u programů a) b) c)
typ žadatele

procentní výše příspěvku

•

organizační složky státu a příspěvkové organizace
zřízené ministerstvem a nestátní nezisk. organizací

•

organizace hospodařící na majetku státu v případě zvl.
zájmu ochrany přírody

•

obec

•

ostatní žadatelé

–

až do výše 100 % celkových nákladů
až do výše 100 % stavebních nákladů,
resp. celkových nákladů (podle 4l. 3,
bod 4), 5), 6)

u programu d)
typ žadatele

procentní výše příspěvku

•

organizační složky státu a příspěvkové organizace
zřízené ministerstvem a nestátní nezisk. organizací

až do výše 100 % celkových nákladů

•

obec

až do výše 80 % celkových nákladů

•

ostatní žadatelé

až do výše 60 % celkových nákladů

- u programu g)
typ žadatele

procentní výše příspěvku

organizační složky státu a příspěvkové organizace
zřízené ministerstvem a nestátní nezisk. organizací

až do výše 100 % celkových nákladů

•

obec

až do výše 100 % stavebních
nákladů, resp. celkových nákladů
podle čl. 3, bod 4), 5), 6)

•

ostatní žadatelé

až do výše 80 % celkových nákladů

•

Podávání žádosti
Žadatel předkládá nejprve investiční záměr a po jeho projednání a vystavení Rozhodnutí o registraci
včetně podmínek žadatel předkládá žádost. Investiční záměry, žádost a další jiné doklady
předkládají žadatelé místně příslušnému středisku Agentury, které vždy doklady projedná a zajistí
jejich další zpracování pro projednání v regionálním poradním sboru.
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Program péče o krajinu
informační odkaz: www.env.cz
Spolufinancování z programu : až 100% podle vyhodnocení přínosu z hlediska ochrany přírody a
krajiny (na projekty přinášející zisk a investičního charakteru nelze poskytovat finanční prostředky z
tohoto programu)
Žadatel: FO nebo PO (vlastník, nájemce, podnájemce pozemků na nichž se bude realizovat
konkrétní opatření), žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická
Účel podpory: cílem programu je především zajištění péče o krajinu a o zvláště chráněné části
přírody
Organizační zabezpečení: u podprogramu péče o krajinu se žádosti předkládají na sběrná místa
(místně příslušná střediska Agentura ochrany přírody a krajiny) u podprogramu péče o zvláště
chráněné částí přírody se předkládají projekty na AOPK ČR, SOP ČR a Správy NP
Ostatní: na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok, poskytování finančních příspěvků
je upraveno směrnicí MŽP pro příslušný rok. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba
(vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům, na nichž je třeba realizovat
konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory. Z pověření těchto vlastníků či nájemců
pozemků může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.
Finanční prostředky se přiznávají na tato opatření:

A. Ochrana krajiny proti erozi
1.

Sledované cíle :

1.1.

snižování ohroženosti půdního fondu erozí tvorbou protierozních opatření,

1.2.

zvyšování retenční schopnosti krajiny.

2.

Předměty podpory:
A 1.

Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků
(jedná–li se pouze o preventivní opatření, nikoliv o odstranění následků nevhodného
hospodaření nebo užívání):
a)

úpravy terénu (zemní práce, násyp zeminy, přemisťování zeminy, meze, drobné
poldry).

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100% podle rozpočtové
části příslušné dokumentace. Konkrétní výše finančních prostředků bude stanovena
v závislosti na velikosti území, ochráněného konkrétním opatřením.
A 2. Tvorba biologických protierozních opatření a realizace vymezených a
schválených územních systémů ekologické stability (ÚSES) z geneticky a
stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu:
a) zakládání trvalých travních porostů na pozemcích, které nejsou evidovány v katastru
nemovitostí jako TTP (louka, pastvina) do výše příspěvku 10.000,- Kč/ha za
podmínky doložení podání žádosti o změnu druhu pozemku na TTP na katastrální
úřad, popř. jsou již v katastru nemovitostí evidovány jako TTP na základě výsledků
pozemkových úprav, ale v terénu ke změně druhu pozemku ještě nedošlo,
b)

zakládání trvalých travních porostů v okolí výsadeb nebo pro účely ochrany vodního
toku (infiltrační pásy) do výše příspěvku 12.000,- Kč/ha,
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c)

výsadba liniových porostů a solitérních dřevin na pozemcích mimo les (solitérní
stromy, liniové a skupinové výsadby),

d)

realizace vymezených a schválených územních systémů ekologické stability.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % podle
rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek pověřené odborné organizace.
O samostatný finanční příspěvek na následnou péči lze žádat do tří let po provedení
výsadby dřevin pokud není provedení následné péče na vlastní náklady stanoveno
v rozhodnutí jako podmínka pro realizaci příslušného opatření. Finanční příspěvek na
následnou péči při založení travního porostu se neposkytuje. Změnu druhu pozemku po
provedení zatravnění je příjemce finančních prostředků povinen zanést do katastru
nemovitostí do dvou let od přiznání finančních prostředků. Nesplnění této povinnosti je
důvodem pro odejmutí poskytnutých finančních prostředků.
Finanční prostředky lze přiznat na zakládání trvalého travního porostu pouze tehdy,
jestliže se na něj nevztahují dotace Ministerstva zemědělství.

B. Udržení kulturního stavu krajiny
3.

Sledované cíle:

3.1.
udržení kulturního stavu, typického krajinného rázu a základních mimoprodukčních funkcí
krajiny,
3.2.

omezování nežádoucího šíření chorob na dřevinách,

3.3.

zavádění ozdravných opatření v intenzívně zemědělsky využívaných oblastech,

3.4.

podpora přírodě blízkých forem zemědělského hospodaření.

4.

Předměty podpory:
B 1. Vytváření podmínek pro zachování významných biotopů včetně vymezených
ptačích oblastí (šetrné kosení travních porostů a rákosin včetně odklízení posečené hmoty
v termínu stanoveném orgánem ochrany přírody, extenzívní pastva, obnova skladby
lučních společenstev, likvidace náletových dřevin a jiná biotechnická opatření):
a) kosení travního porostu a rákosin lehkou mechanizací do výše příspěvku 7.000,Kč/ha, zpracování hmoty, svoz a odvezení posečené hmoty podle podmínek
stanovených orgánem ochrany přírody,
b)

ruční kosení do výše příspěvku 12.000,- Kč/ha, zpracování hmoty, svoz a odvezení
posečené travní hmoty podle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody,

c)

likvidace křovinného a dřevinného náletu do výše příspěvku 20.000,-. Kč/ha,
zpracování hmoty, svoz a odvezení náletu podle podmínek stanovených orgánem
ochrany přírody,

d)

extenzívní pastva do výše příspěvku 8.000,- Kč/ha, při zvláště ztížených podmínkách
může být max. příspěvek zvýšen až o 50 % (zvýšené náklady na dopravu zvířat a
vody, stavbu dočasných ohradníků, lokality s nízkou úživností porostu),

e)

výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromů, především starých a krajových
odrůd (solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby). Opatření se nevztahuje na
výsadbu a obnovu intenzivních sadů,

f)

opatření na zlepšování přírodního prostředí zaváděním jiných extenzivních způsobů
hospodaření.
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Při provádění kosení, likvidace náletu a pastvy pokud místně příslušné sběrné místo uzná,
že realizace těchto opatření je ztížena zvlášť náročnými přírodními podmínkami (první
kosení u dlouhodobě nekosených luk, příliš hustý dřevinný nálet, silně podmáčené louky,
silně svažité či kamenité pozemky apod.), je možné finanční příspěvek navýšit až o 50 %.
V případě, že místně příslušné místo uzná za vhodné, je nutno náklady na provedená
opatření vyčíslit zvlášť na kosení, likvidaci a zvlášť na úklid rostlinné hmoty.
V případě, že místně příslušné sběrné místo uzná za vhodné mulčování, je finanční
příspěvek snížen o 50 %.
Finanční prostředky lze přiznat pouze na opatření, na něž se nevztahují dotace
Ministerstva zemědělství.
B 2. Ošetření památných stromů a památných alejí a dalších významných stromů a alejí:
a) ochrana a uchování památných a dalších významných stromů a alejí.
Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % podle rozpočtové
části příslušné dokumentace a podmínek pověřené odborné organizace.

C. Podpora druhové rozmanitosti
5.
5.1.
6.

Sledované cíle:
ochrana, uchování a obnova druhové rozmanitosti.
Předměty podpory :
C 1. Podpora ustupujících populací původních rostlinných i živočišných druhů,
jejich přirozených společenstev a stanovišť:
a) vytváření speciálních opatření, např. rozrušování drnu, prohlubování a vytváření
tůněk a umělých drobných vodních ploch, podpora populací ohrožených rostlinných i
živočišných druhů a společenstev,
b)

změna druhově chudých lučních porostů na geneticky a stanovištně druhově bohaté
do výše příspěvku 20.000,- Kč/ha,

c)

vytváření opatření neinvestičního charakteru na zmírnění bariérového efektu
komunikací a staveb.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % podle rozpočtové
části příslušné dokumentace a podmínek pověřené odborné organizace.
C 2. Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v lesích, zejména ve vymezených
a schválených ÚSES a vymezených ptačích oblastech. Pouze na opatření, na něž se
nevztahují dotace Ministerstva zemědělství:
a) vytváření opatření vedoucích ke zlepšení stavu lesních porostů a jejich stabilizaci,
prováděných nad rámec stanovený zákonem o lesích, zejména ve vymezených a
schválených ÚSES a vymezených ptačích oblastech.

Státní fond životního prostředí - Program péče o přírodní prostředí
Oblasti ochrany přírody se týká zejména program č. 3 – Program péče o přírodní prostředí, ochrana
a využívání přírodních zdrojů
Informační odkaz: http://www.sfzp.cz
Spolufinancování z programu: až 80 % dotace (u podnikatelských subjektů až 40% dotace a 40%
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půjčky)
Žadatel: PO založené k nepodnikatelským účelům, obchodní společnosti, státní podniky, družstva,
FO podnikatelé, fyzické osoby nepodnikatelé (vlastník nebo nájemce)
Účel podpory: cílem Programu péče o přírodní prostředí je podpora opatření k ochraně přírody a
krajiny.
Opatření jsou podle charakteru zařazena do dílčích programů: Zakládání ÚSES,
Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa
a k přírodě šetrné hospodaření v lesích, Péče o zamokřená území a vodní plochy, Program
péče o půdu, Program regenerace urbanizované krajiny, Realizace schválených plánů péče
o ZCHÚ, Výkupy pozemků ve ZCHÚ, Realizace schválených záchranných programů, Program
péče o půdu a Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny
Organizační zabezpečení: žádost včetně všech příloh musí být předložena SFŽP. Následně
proběhne odborné vyhodnocení žádosti SFŽP. Poté bude předložena k projednání Radě Fondu jako
poradního orgánu MŽP ČR. Podpora se přiznává rozhodnutím ministra v rámci použitelných zdrojů
SFŽP. Na základě rozhodnutí ministra uzavírá Fond smlouvu o poskytnutí podpory s žadatelem.
Smlouva vychází z toho, že podpora má po dobu realizace opatření charakter zálohy, a to až
do doby vyúčtování čerpaných prostředků na základě vyhodnocení smluvních podmínek.
Ostatní: kritériem pro výběr akcí je poloha lokality (např. v ZCHÚ,…) nebo zda se jedná o prioritu
kraje

Dílčí program 3.1.4. - Péče o zamokřená území a vodní plochy
7.

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:
a)
k zachování a obnově vhodných zamokřených a vodních ploch (mokřadů, pramenišť a
rašelinišť),
b)
k odbahňování a opravě technických prvků extenzivně využívaných rybníků v zájmu
ochrany přírody a krajiny (podpora rozvoje významných biotopů, zvýšení biodiverzity),
c)
k zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy a to pouze na již
postavených stavbách a na základě doporučení odboru ekologie krajiny Ministerstva životního
prostředí,
d)
k napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, a to pouze uměle odpojených
od vodních toků a ne přirozeně zazemněných. Podporu je možné poskytnout také na napojení a
zprůtočnění bývalých náhonů, které pozbyly svoji původní technickou funkci,
e)
k ochraně a komplexní obnově přirozených ekosystémů aktivních niv zaplavovaných
při průtocích nižších než je Q2, včetně související nezbytné obnovy přirozené dynamické
rovnováhy dotčených vodních toků .
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Programy pod Ministerstvem zemědělství
Horizontální plán rozvoje venkova
Informační odkaz: http://www.mze.cz, http://www.szif.cz
Spolufinancování z programu: výše roční podpory je stanovena paušálně
Žadatel: soubor žadatelů se různí dle titulů, jedná se často o FO nebo PO, kteří vlastním jménem na
vlastní zodpovědnost zemědělsky obhospodařují alespoň 5 ha (v ZCHÚ 2 ha) zemědělské půdy
vedené v evidenci půdy, u některých titulů mohou být žadatelé vlastníci, sdružení vlastníků nebo
předkladatel projektu za souhlasu vlastníků.
Účel podpory: cílem programu je rozvoj venkova a multifunkčních funkcí zemědělství. Navrženy
jsou dotační tituly na předčasné ukončení zemědělské činnosti, podporu méně příznivých oblastí a
oblastí s ekologickými omezeními, agroenvironmentální opatření, zalesňování zemědělské půdy,
založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití, zakládání skupin
výrobců.
Organizační zabezpečení: žádost včetně všech příloh je možné předkládat na Zemědělské agentuře
– pozemkovému úřadu MZe. Formulář žádosti spolu s informacemi k administraci je k dispozici
na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu http://www.szif.cz, žádosti
jsou vázány na registr půdních bloků
Uzávěrka: různé dle dotačních titulů
Trvání programu: do konce roku 2006
Z celého programu jsem pro lepší přehlednost vytáhla pouze informace týkající se pouze lokalit a
problémů, které v naší práci zmiňujeme.

Zatravňování orné půdy
Cíle:
Tento titul má především zpomalit odtok vody z krajiny, který může vyvolávat sezónní nedostatek
vody a krátkodobé zvětšené průtoky v tocích. Vzhledem k charakteru české krajiny (naprostá
většina toků nacházejících se na území ČR zde také pramení) patří snížení povrchového odtoku
k prioritním opatřením. Dalším efektem tohoto titulu bude také snížení rizika eroze půdy.
Zvyšování podílu travních porostů v krajině chudé na trvalé kultury přispěje k zvyšování biologické
různorodosti a ekologické stability krajiny.
Konkrétní cíle managementu budou závislé na typu lokality (svažité nad 12o, mělké, písčité,
podmáčené, extrémně těžké, obtížně obdělavatelné).
Zatravňování bude provedeno uznaným osivem komerční travní směsi (titul C1A), nebo uznaným
osivem regionální travní směsi (titul C1 B , platný pouze v CHKO Bílé Karpaty). (svažité nad 12o,
mělké, písčité, podmáčené, extrémně těžké, obtížně obdělavatelné)
Titul je kombinovatelný na jednom dílu půdního bloku s tituly: Ekologické zemědělství.
Zatravňování orné půdy není kombinovatelné na jednom dílu půdního bloku s tituly: Ošetřování
travních porostů, Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, Pěstování meziplodin, Trvale
podmáčené a rašelinné louky, Ptačí lokality na TP, Biopásy, Osevní postup v ochranných zónách
jeskyní.
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Doporučená výše plateb
Navrhovaná výše plateb:

7265 Kč/ha (tj. 228,45 EUR/ha) (titul C1A)

Trvale podmáčené louky a rašelinné louky
Cíle:
Titul se týká ploch na travních porostech, které jsou trvale podmáčené nebo rašelinné. Tato místa je
obtížné obhospodařovat běžnou mechanizací, a proto patří mezi nejvíce ohrožená stanoviště
ve smyslu zanechávání jejich obhospodařování (neslouží obvykle k produkci krmiv). Vlhké louky
bývají v našich podmínkách zpravidla druhově bohaté a značná část rostlin a společenstev vlhkých
luk je vzácných a ohrožených. Pravidelná péče o vlhké louky je významná zejména pro populace
ptáků (např. bahňáků) a rovněž pro hmyz a obojživelníky. Používání hnojiv na vlhkých loukách
prudce snižuje druhovou bohatost. Naopak při zanechání obhospodařování vede ke snížení jejich
ekologické hodnoty.
Titul je kombinovatelný na jednom dílu půdního bloku s tituly: Ekologické zemědělství, Ošetřování
travních porostů, Ptačí lokality na TP.
Trvale podmáčené louky a rašelinné louky není kombinovatelné na jednom dílu půdního bloku
s tituly: Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, Pěstování meziplodin, Zatravňování orné
půdy, Biopásy, Osevní postup v ochranných zónách jeskyní.
Doporučená výše plateb
Navrhovaná výše plateb:

12 100 Kč/ha (tj. 380,50 EUR/ha)

Procent ztráty příjmů/vícenáklady

100 %

Není uvažováno s navýšením platby.
Částka se vztahuje pouze na plochu trvale podmáčených a rašelinných míst louky.
Forma podpory
Podpora bude mít formu sazby za technickou jednotku na zalesnění zemědělské půdy a
na ochranu takto vzniklých porostů za účelem zajištění a prémie na krytí ztrát příjmu vzniklých
z důvodu ukončení zemědělské činnosti.

Zalesňování zemědělské půdy
Cíle opatření
•

trvalé snížení výměry zemědělsky obdělávaných půd,

•

rozšíření zalesněných ploch a posílení biodiverzity krajiny,

•

posílení dimenze trvalé udržitelnosti venkovského prostoru,

•

změna struktury zemědělských farem s cílem zajištění jiných příjmů formou diverzifikace
jejich aktivit,

•

zlepšení ekologické rovnováhy venkovského prostoru

Výše a doba poskytované podpory
a) podporu na založení porostu bude poskytována ve výši
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Předmět podpory

jednotka

sazba

a) listnaté dřeviny

ha

92 000 Kč (tj. 2893 EUR)

b) jehličnaté dřeviny

ha

74 000 Kč (tj 2327 EUR)

První zalesnění

b) podpora na ochranu takto vzniklých lesních porostů za účelem zajištění porostu bude
poskytována po dobu pěti let, ve výši 12 000 Kč/ha (tj. 377,35 EUR/ha)
c) náhrada za ztrátu příjmů vzniklých z důvodů ukončení zemědělské výroby bude poskytována po
dobu 20 let
příjemce náhrady za ztrátu příjmů vzniklých z
důvodů ukončení zemědělské výroby
fyzické a právnické osoby nebo osoby zapsané do
evidence samostatně hospodařících rolníků, jejichž
příjmy pocházejí ze zemědělské výroby
provozované jako soustavnou a samostatnou činnost
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za
účelem dosažení zisku
ostatní vlastníci zemědělské půdy
* orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady
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zalesněná z p.*

zalesnění TTP

8 600 Kč/ha

4210 Kč/ha

(tj. 270,44 EUR/ha)

(tj. 132,39 EUR/ha)

5 880 Kč/ha
(tj. 185 EUR/ha)

4 210 Kč/ha
(tj. 132,39 EUR/ha)

Příloha č. 2 – Příklad revitalizace5
Revitalizace potoka v Borové
Cílem obnovy přirozeného rázu koryt potoků je náprava některých škod, spáchaných v
minulosti. Upravená koryta jsou nepřirozeně zahloubená a zbavená podélné i příčné členitosti, což
se projevuje zejména zmenšením dlouhodobých zásob podzemní vody, zrychlením odtoků velkých
vod a tedy většími škodami v níže ležících částech povodí, nutností dosahovat stability
nepřirozeným opevněním, zmenšením aktuální zásoby vody v korytě a samočisticí kapacity,
biologickou a krajinářskou degradací toku. Revitalizace koryt by tedy měly přinášet vzájemně
propojené vodohospodářské, krajinářské a biologické efekty. Podporuje je zvláštní dotační program
ministerstva životního prostředí, avšak rozvíjejí se pomalu. Musejí překonávat slabou hospodářskou
motivaci investorů (na rozdíl od výstavby či obnovy nádrží, od nichž si investoři zpravidla slibují
hmatatelné požitky) a skutečnost, že ve správě vodních toků, v projekční sféře a někdy i ve
vodohospodářských orgánech ještě působí lidé, kteří se neodpoutali od doby tak zvaných meliorací,
náhradních rekultivací a úprav toků. Dožívají snahy financovat z revitalizačního programu činnosti
správců toků, které mají charakter nikoliv revitalizací, nýbrž jen mírně inovované údržby a oprav
upravených koryt. O to cennější jsou vydařené příklady skutečných, plnohodnotných revitalizací.
Taková je revitalizace téměř 3 kilometrů potoka u obce Borové na Českokrumlovsku, v povodí
Chvalšinského potoka, na území CHKO Blanský les. Drobný potok, pod obcí postupně sílící, tu byl
před léty upraven typickým způsobem – do velmi širokého a hlubokého koryta lichoběžníkového
průřezu, napřímeného a opevněného polovegetačními tvárnicemi. Pozemky v nivě byly drénovány.
Celá tato nákladná úprava ani nepřinesla valný hospodářský užitek, údolí bylo sotva využitelné
jinak než k pasení dobytka.
Nápravná revitalizační stavba byla zahájena v roce 1998, a to z iniciativy správy CHKO
Blanský les, zvláště jejího vedoucího RNDr. Flašara. Stavbu projektovali Ing. V. Matoušek, DrSc.,
z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v Praze, a Ing. Aleš Havlík, CSc., ze Stavební
fakulty ČVUT v Praze. Financovalo MŽP prostřednictvím programu revitalizace říčních systémů,
tedy za administrace a odborného dohledu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, střediska
v Českých Budějovicích. Detailní prací organizátorů revitalizace bylo dosaženo součinnosti jak se
Státní meliorační správou jako správcem toku, tak s majiteli okolních pozemků.
Základem revitalizace je zrušení upraveného koryta a jeho nahrazení novým, přírodě blízkým.
Upravené koryto bylo dílem zasypáno a vráceno lučnímu či pastevnímu obhospodařování, dílem
využito pro vytvoření kaskády malých tůní. Revitalizace respektovala funkční drenážní svody,
v místech jejichž vyústění byly záměrně uchovány větší hloubky.
Nové koryto má menší průtočnou kapacitu, takže i vícekrát během roku se z něj mohou větší vody
vylévat do okolní nivy. Toto koryto v nivě meandruje, v několika místech se kříží s tůněmi,
vytvořenými ve stopě upraveného koryta. Jeho příčný průřez má spíše mísovitý tvar. Bylo tu
vyzkoušeno více různých způsobů zpevnění koryta – vyložení dna a pat svahu kamenem, zpevnění
paty svahu drnem nebo odrnování celého svahu. V podélném profilu nového koryta byla snaha
střídat mírné, tišinné sklony a sklony větší, vytvářející na zesíleném kamenném opevnění až
kamenitých skluzech drobné peřejky. Nikde po celé délce nového koryta nebylo použito ani
opevnění cementovou dlažbou, ani zpevnění zděnými nebo betonovými pásy. Koryto má možnost
samovolného dotváření, které bude průběžnou údržbou jen zlehka korigováno.
Revitalizační stavba končí pod Borovou u silnice. Původně měli tvůrci díla zájem využít
tělesa silničního náspu k postavení hráze průtočné malé vodní nádrže, která by mimo jiné
zachycovala splaveniny z revitalizovaného úseku. Správa silnic však neměla pro toto řešení
5 oba příspěvky jsou převzaty z portálu inika.cz, autorem je Tomáš Just
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porozumění, hráz by bylo nutné postavit samostatně o kus výše. Existence dvou náspů vedle sebe by
postrádala eleganci, a tak byla nakonec nad silnicí postavena jenom velká hloubená tůň. Na okolní
terén navazuje přirozenými, mírnými sklony břehů, což vytváří podmínky pro vznik širokého pásma
mělké vody. Kolem vrb, stojících v místě tůně, byly ponechány dva drobné ostrůvky.
Součástí revitalizační stavby jsou poměrně rozsáhlé výsadby dřevin, prováděné
v nepravidelné, skupinové geometrii. Hlavní dřevinou je místně příslušná olše šedá. V prvních
fázích stavby, nad obcí Borovou, byly použity poněkud přerostlé sazenice, vysoké přes tři metry.
Většina stromů se ujala, čemuž napomáhá trvalá vlhkost půdy, ale některé „stožáry“ se ohýbají nebo
lámou. Z báze ale většinou rostou mladé výhony, schopné tvořit již přirozenou výmladkovou
skupinu. Výsadby je samozřejmě nutné chránit proti zvěři. Zajímavé je skupinové zapichování
vrbových prutů. Zatímco jediný prut by se stal snadnou obětí okusu nebo vytloukání, ze skupiny
prutů v kruhu vždy něco vydrží. Po dvou letech již taková skupina tvoří pěkný keř. Úspěšnost
tohoto způsobu se ještě zvětší, pokud se pruty zapichují do dvou soustředných kruhů. Vnitřní pruty
jsou vnějšími dobře chráněny.
Revitalizaci u Borové, zřejmě stejně jako jiné podobné akce, provázely obavy o stabilitu
koryta. Rozumné úvahy, zda v tom či onom místě nemělo být víc kamene, nacházejí zčásti
zadostiučinění dílčích korekcích čerstvé stavby, pokud jimi projde větší voda. Někteří zvláště
náruživí milovníci betonových tvárnic však rozvádějí katastrofické vize pozemků zničených
několikametrovými stržemi a vesnic zaplavených bahnem. Ovšem vývoj stavby zatím nic takového
nenaznačuje. Nejstarší část, dokončená na podzim roku 1998, byla po první zimě mírně opravována
doplňováním kameniva do koryta. Po dalších dvou vegetačních sezónách již působí zcela
stabilizovaným dojmem. Vytvořil se břehový drn, který chrání nové koryto i tůně ve starém korytě.
Zasypané kusy upraveného koryta slouží jako louky nebo pastviny; botanik by jistě poznal umělý
povrch, hospodář již valného rozdílu neshledá. Další úsek revitalizace byl dokončen před létem
roku 2000. Opevnění paty svahu drnem se rychle přihojilo, takže letní povodeň způsobila jenom
mírné změny, které mají charakter spíše dotvoření. Tato povodeň poškodila pouze následující úsek,
který byl právě dokončován. Nepřihojené opevnění drnem bylo místy odneseno, krátký strmější
úsek nového koryta erodován. Dodavatel stavby však škodu efektivně odstranil, a to zejména
přisypáním kameniva do koryta. V nejpoškozenějším místě byla položena hrubší kamenná
rovnanina. Nechceme nic zakřiknout, voda je živel nevypočitatelný. Ovšem zatím lze říci, že velké
vody nové koryto spíše dotvářejí a následné zásahy mají charakter žádoucích korekcí.
Náklady stavby se pohybovaly kolem 1800 Kč na běžný metr, což lze mezi současnými
revitalizacemi pokládat za velmi příznivé. Některé quasirevitalizace podobných drobných vodních
toků, které spíše nahrazují opravy úprav a zanedbanou údržbu, nárokují specifické náklady i výrazně
přes 2000 Kč na běžný metr.
Na vlastní revitalizační stavbu navazují na Borové další opatření, podporovaná Programem
péče o krajinu MŽP. V poměrně rozložitém, druhdy „meliorovaném“ údolí potoka se postupně
otvírají a ozeleňují některé drobné postranní přítoky a obnovují polní cesty, opět s doprovodnými
výsadbami stromů. Návštěvník uvidí v ploše nově založené skupinové výsadby a svoz kamene,
který má být stanovištěm drobných živočichů. Z iniciativy Správy CHKO provádějí tato opatření
vlastníci pozemků. Ti rovněž dostávají dílčí zakázky při ozeleňování a údržbě revitalizace, což
podporuje jejich příznivý vztah k tomuto dílu.
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Pravonín: První plnohodnotná revitalizace potoka a nivy ve Středních
Čechách !
Revitalizační program MŽP funguje snad od roku 1993. Od té doby finančně podporoval
hlavně rekonstrukce, výstavbu nebo obnovu malých vodních nádrží, tedy v podstatě rybníků. Sem
tam se objevila akce Státní meliorační správy, která se tvářila jako revitalizace upraveného koryta.
Pojetí však bylo vždy velmi krotké, zásahy měly charakter oprav upravených úseků. S upraveným
korytem se téměř nic nedělalo. Jenom se do něj vložily technické prvky - stupně, prahy nebo
opevněné tůně, které je měly rozčlenit. Skutečný efekt těchto prvků ale sotva kdy odpovídal
vynaloženým penězům. Břehy koryta se nanejvýš osázely stromky, a to většinou také velmi opatrně
- charakteristické byly jednořadé výsadby javorů, podobné těm u silnic (aby se mohlo koryto čistit
strojem).
Velká převaha rybničních akcí vyplývá z žadatelské podstaty programu. Dotaci dostane
investor, který do stavební akce také vloží část svých vlastních prostředků. Obce, různé organizace i
soukromníci jsou ochotni vkládat vlastní peníze do rybníků, protože ty tradičně platí za užitečné i
z hlediska užších zájmů, jako je chov nebo lov ryb nebo rekreace. Podstatně méně lidí bere na
vědomí potřebu revitalizací zdevastovaných koryt. Celkem pochopitelně k této činnosti nemívají
vztah lidé právě ve Státní meliorační správě (dnes Zemědělská vodohospodářská správa), kterážto
organizace po léta a desetiletí uváděla toky do stavu, z něhož by je dnes měly právě revitalizace
dostávat. A doposud je paradoxně jediným správcem vodních toků, který může od revitalizačního
programu dostat 100 % dotaci. (Podniky Povodí a Lesy ČR, které jsou dalšími velkými státními
správci toků, nejsou rozpočtovkami a plnou dotaci nemohou dostat.)
Bohužel takto již ze samotných základních podmínek programu plyne, že revitalizace,
spočívající v plnohodnotné obnově přirozeného charakteru koryt toků i celých niv, jsou v silné
menšině. Více se daří třeba v Jižních Čechách (vizte dřívější zprávy o revitalizaci na Borové), ale
u nás ve Středních Čechách prakticky teprve začínají.
První akce tohoto druhu se právě dokončuje pod Pravonínem u Blaníka, v okrese
Benešovském. Malebná obec na kopci má přímo ladovské panorama. Dolů ubíhá potok, na němž
leží rybník na Hrbě. Celková rekonstrukce tohoto obecního zabahněného a v podstatě již
nefunkčního rybníka je hlavní nákladovou položkou revitalizace. Až potud nic výjimečného.
Pod rybníkem však pokračuje niva, která byla meliorované, koryto potoka upravené, tvárnicemi
opevněné. Až k dalšímu, menšímu rybníku několik set metrů nivy s pozemky v nivě ve vlastnictví
obce. Tato skutečnost se sešla s dalšími příznivými okolnostmi, které nakonec daly věci do pohybu.
Osvícené zastupitelstvo v čele s panem starostou Ladislavem Hejným, majícím vztah k místní
přírodě a krajině. V neposlední řadě též osvětový vliv správy nedaleké chráněné krajinné oblasti
Blaník, osobně hlavně Ing. Pavla Pešouta. Vznikl záměr upravené koryto nahradit novým.
Pochopení pro to měl i projektant akce, Ing. Datel. Zúčastněným snad také dodala inspiraci návštěva
známé revitalizace na Borové, které organizovala naše Agentura ochrany přírody a krajiny.
Oproti některým jiným akcím tohoto druhu, jejichž příprava připomíná habilitační práci
ve vědách hydraulických, zde stavebníci postavili na první místo cit pro modelování terénu a dobrou
řemeslnou práci vůdců zemních strojů. Ve vlhké louce pod rybníkem byla bez velkých cavyků
vyhloubena vlásenka nového koryta. Strojník se také musel chvíli učit, protože byl z minulosti
navyklý na hluboké, přímé strouhy, jaké se dělaly při melioračních stavbách. Toto koryto má mělký,
mísovitý průřez. Nikomu a ničemu nebude vadit, pokud se několikrát do roka přelije do okolního
terénu, který bude mít charakter dílem vlhké louky, dílem mokřadu.
(Tady bývá jedna ze základních blokací v myšlení zastánců staré, meliorační školy. Jejich
základní tezí je vodu spoutat a odvést. K tomu sloužila nepřirozeně hluboká a široká koryta
na dvou- až pětiletou vodu. Tedy koryta, která se měla v dlouhodobém průměru přelít nejvýše
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jednou za dva roky, resp. za pět let. Takové koryto mimo jiné výrazně snižuje hladinu podzemní
nivní vody v okolí. Představa malého koryta, které se přelévá - jak tomu je u řady přírodních typů
malých koryt, stále ještě nejde řadě zapruzelých konzervativců ze staré školy pod vousy. Nechápou,
že v některých nivách prostě bude příroda a nepoučili se z toho, že ani valná část jejich devastačních
akcí, podnikaných v minulosti, neumožnila efeketivní zemědělské využívání všech nivních
pozemků.)
Na ochranu před vymíláním a pro rozčlenění bylo koryto celé vysypáno netříděným
kamenivem, v něm pak byly již jen umírněně ručně dotvarovány úkryty pro ryby apod. Toto
provedení koryta je poměrně laciné. Malé koryto a pouhý zához netříděným kamenem - to je něco
úplně jiného než nepřiměřeně nákladné kamenné rovnaniny v některých obrovských melioračních
strouhách, jaké jsme nuceni odmítat u některých jiných záměrů. Koryto bylo v hrubých rysech
postaveno v zimě a naprosto beze škody odolalo zvětšeným jarním průtokům. Naopak v něm
docházelo spíše k usazovaní materiálu, což napovídá, že další jeho dotvarování by mohlo jít cestou
změlčování a v některých místech i vystupování vody do úrovně terénu. To je vzhledem k záměru
vytvořit funkční vlhký biokoridor zcela příznivé.
Do rušeného upraveného koryta byl vložen drén k odvádění vody z drenáží ze sousedního
pole, a na to byla většina délky tohoto koryta zasypána. Pouze na dvou místech byly dotvarovány
tůně. Dalších několik tůní bylo vyhloubeno po straně nového koryta. Jedná se o ploché mísovité
tůně, v nichž voda koresponduje s hladinou podzemní vody, držící se prakticky v úrovni terénu.
Tůně tedy nemají žádné hráze ani strmé svahy čnějící nad hladinou, což bývají časté nedostatky
méně vyvedených tůní. Hladina vody není uměle udržovány nějakými prahy, což také bývá rizikový
prvek řešení tůní. Prahy totiž ve dvou třetinách případů protékají, a tůně pak nemají dost vody.
V rozhraní vlhké nivy a navazujícího mírně svažitého pole byl uložen sediment, vytěžený
z rybníka. Jeho těleso bylo rozprostřeno a velmi citlivě upraveno v přirozených, mírných sklonech,
takže již nyní nezkušené oko nepozná, že jde o novotvar. Žádné haldy. V tělese sedimentu bylo
vytvarováno několik nenápadných průlehů, soustřeďujících povrchový odtok z pole.
Za citlivé, přizpůsobivé provedení, iniciativně reagující na připomínky investora, CHKO i
naší Agentury, je třeba chválit provádějící stavební firmu. Je jí PROXIMA z Benešova.
Nepochybuji o tom, že ještě v průběhu letošního roku vyrazíme k Pravonínu na exkurzi.
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Příloha č. 3 – Prozatimní studánková stavba zbudovaná
v rámci tohoto projektu - Podomí 2004

Horizontální vývěr prohloubíme, vyčistíme, vydláždíme kameny (stmelené jílovitou hlínou),
minimálně dvěma bočními kamennými nebo dřevěnými stěnami, či vysypeme pískem a zastřešíme.
Přední práh studánky zvýšíme tak, aby voda mohla v otevřené studánce nastoupat do určité hladiny.
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Příloha č. 4 – Studánková stavba u Budonické louky
Stavba se nejčastěji navrhuje, tak aby esteticky ladila s lesním okolím, je dobré používat
pouze přírodní materiály, jen v případě použití betonové galerie je nutné použít zmíněný beton.
Tento přístup je sice skoro 100% v záchytu vody, je však finančně náročný a je navrhován místo
drenáží v případě podchycování vody z pramenišť. Mnohem jednodušší je podchytit pouze jeden
pramen a svést jej trubkou do skruže, kterou je nutné propojit se studánkovou stavbou a jejím
vyústěním kovovou trubkou tak, aby princip spojité nádoby pracoval správně a hladina vody
nastoupala do výtoku i při nižších vydatnostech a byl zajištěn stálý průtok ze studánky. Stavba by
měla být dokonale uzavřená, aby nedocházelo k promísení povrchové a podzemní vody a skruž
dokonale utěsněná. Na studánkovou stěnu je vhodné pověsit desku znázorňující výjev z přírody,
příp. výjev spojený s pověstmi a bájemi, které zaujmou a lidé si je pak lépe zapamatují.

Provedení výstavby předchází vypracování projektu, který musí být schválen jak orgány
ochrany přírody, tak majiteli pozemku, jímž jsou nejčastěji Lesy ČR a ostatními dotčenými orgány.
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Příloha č. 5 – Ukázka z knihy Vstoupit do krajiny
Bez vody není života. Jednoduchá poučka z učebnic základní školy vystihuje podstatu. Ale
vztah člověka k vodě v krajině nebývá zdaleka tak přímočarý a jednoznačný. Voda totiž padá
z nebe. Může snad být pádnější důkaz, že jí je všude dost? Tak proč bychom si jím měli vážit, nebo
se o ni dokonce bát?
Zhruba od konce 19. století začal člověk velkoplošně odvádět vodu z krajiny, nejprve v rámci
protipovodňových opatření, později také pro rozšíření plochy zemědělské půdy, v posledním období
meliorací v 70. a 80. letech 20. století pak rozumné důvody dokonce mnohdy chyběly. Řeky byly
regulovány, koryta toků byla napřímena a prohloubena – zvýšila se jejich kapacita a zrychlil odtok.
Podmáčené louky byly odvodněny (a často obdělávány i když ne vždy úspěšně). krajina se vysušila
a nastaly vhodné podmínky pro rozvoj jakési kulturní stepi.
Jenže pomalu začalo být zřejmé, že ta zdánlivě přebytečná voda tu přece jen měla svůj
význam. Malý vodní oběh, kdy byla voda zadržena v krajině v přirozených zásobních (například
v lesích, mokřadech, meandrujících tocích), odpařila se tu a ve srážkách opět spadla na stejném
místě, byl nahrazen velkým oběhem, kdy jsou vodní srážky odvedeny pryč rychleji, než se stačí
odpařit. Odtékající voda s sebou mnohdy odnáší i půdu, a to je nenahraditelná ztráta. Lužní lesy a
jiné mokřadní ekosystémy s úbytkem vody degradují. Bezvodá krajina se rychleji prohřeje, začne
docházet k rychlejším zvratům počasí a snad právě zde lze hledat příčinu častějších a výraznějších
klimatických extrémů.
V poslední době se proto snažíme vracet vodním tokům jejich přirozenou podobu, často
za cenu značného úsilí a nemalých finančních prostředků. Revitalizace vodního prostředí znamená
hlavně vytváření členitějších a mělčích koryt, obnovu nebo tvorbu tůní a dalších vodních nádrží,
na jejichž břehy patří i přirozené vlhkomilné porosty. Voda se v revitalizovaných otocích pohybuje
pomaleji a po delší trase. Průběh velkých vod je tlumen přirozeným rozlivem v nivě. Samočistící
schopnost toků se zvyšuje. Tímto směrem asi vede cesta, jak krajinu uzdravit.
Přirozená voda v krajině má ještě jeden význam: je krásná. Bez potůčků, říček a řek, tůněk a
rybníků si střední Čechy ani neumíme představit. Proudící voda nebo hladina rybníka zčeřená
větrem oživí nehybné okolí a pohled na ně podvědomě přitahuje lidské oko. Jen si všimněte,
na kolika malebných fotografiích v této knize je zachycena voda v různých podobných (na rozdíl
třeba od lidských postav, které jsou sice také všudypřítomné a do středočeské krajiny patří, ale
ideální představu krásné krajiny nám zpravidla narušují).
(Pavel Špryňar)
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Environmentální strategie rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina

Mapování studánek, mokřadů
a zaniklých rybníků

čerevenec – prosinec
2004
Drnovice
Habrovany
Ježkovice
Krásensko
Luleč
Nemojany
Nové Sady
Olšany
Podomí
Račice - Pístovice
Ruprechtov
Studnice (Odrůvky)
Odborné poradenství
Mgr. Michal Krejčí
Ing. Kristýna Kubová
Mgr. Michal Medek
RNDr. Dáša Zouharová

koordinátorka projektu
Marie Zouharová

2004
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Mapovatelé:
Jakub Gottvald
Kamila Holoubková
Petra Ježková
Tomáš Navrátil
Martin Škrob
Zuzana Škrobová
Lenka Šprtová
Lucie Vévodová
Blanka Vintrová
Hlavní konzultanti – občané mikroregionu:
Drnovice: Miroslav Daněk
Habrovany: Jaroslava a Bohumil Říhovi
Ježkovice: Terezie Štreitová
Krásensko: Ladisklav Král a Jaroslav Vágner
Luleč a Nemojany: Anna Ryšavá
Nové Sady: Mojmír Režný
Olšany: Arnošt Ohli
Podomí: Karel Vágner
Račice – Pístovice: Květoslav Gryc, PhDr. Dagmar Stryjová
Ruprechtov: Alžběta Gottvaldová, Petr Horák, Marie Musilová, Vladimír
Švarc, Josef Vágner
Studnice (Odrůvky): Ladislav Ambros
Všem spolupracovníkům tímto děkujeme.

Poznámka:
1) Mapovací listy najdete na CD Zachování a obnova přírodního dědictví mikroregionu
Drahanská vrchovina, který je k dispozici na obecních úřadech a v místních knihovnách
mikroregionu Drahanská vrchovina, můžete je vyhledat také na www.barvinek.wz.cz.
2) Jednotlivé objekty jsou zaneseny v mapě GIS, která je taktéž k dispozici i
v elektronické verzi na výše zmíněném CD.
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Mapování starých odrůd jabloní
na Drahanské vrchovině

září – listopad
2004
Bousín
Drahany
Drnovice
Ježkovice
Kulířov
Krásensko
Lipovec
Niva
Nové Sady
Odrůvky
Pístovice
Podomí
Račice
Repechy
Rozstání
Ruprechtov
Studnice
Odborná pomologie
Ing. Stanislav Boček
Mapovatelé
Martin Foltánek
Tadeáš Hollan
Pavel Pirochta

Eva Svobodová
Zuzana Svobodová
Jindřich Vodička
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Poznámka
Mapovací listy najdete na CD Zachování a obnova přírodního dědictví mikroregionu
Drahanská vrchovina, který je k dispozici na obecních úřadech a v místních knihovnách
mikroregionu Drahanská vrchovina, můžete je vyhledat také na www.barvinek.wz.cz.
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