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Účel metodiky 
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 Poskytnout pracovní nástroj pro hodnocení zásahů do vodních toků a 
údolních niv s vazbou na požadavky Rámcové směrnice o vodách  

 

 Posouzení současného stavu toku  

 Posouzení efektivity navrhovaných revitalizací toků 

 Posouzení přijatelnosti vodohospodářských úprav 

 Stanovení projektových parametrů dobrého hydromorfologického 

stavu vod dle požadavků WFD 

 Stanovení odpovídajícího rozsahu kompenzačních opatření 

 v případě ekologické újmy na tocích 

 Stanovení typů opatření v lokalitách, kde není dosažen dobrý 

hydromorfologický stav vod 
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Představení metodiky v klíčových bodech 

• základní princip analýzy je srovnání potenciálního (referenčního) a 
současného stavu  

 

• referenční stav toku, je určen geomorfologickou analýzou jednak 
neovlivněných a následně aktuálních okrajových podmínek hodnoceného 
úseku toku 

 

• současný stav je popsán kriteriální analýzou, která vyhodnocuje odklon 
současného stavu od referenčního stavu 

  

– soubor hodnotících kritérií a ukazatelů je testován na vzájem nou nezávislost 

– váhové relace jsou stanoveny v závislosti na typech potenciálu korytotvorných 
procesů 

– transformační rovnice a jejich provedená verifikace vyhovují všem dosud 
testovaným kombinacím 

– výsledná hodnotící stupnice odpovídá rozsahu požadovaném WFD   



Základní typy vodních toků – korytotvorných procesů 
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Základní typy vodních toků – korytotvorných procesů 
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Hodnocení stavu koryta vodního toku  
 
• 1. kritérium  Hydrologický a splaveninový režim 

• 2. kritérium  Morfologie trasy a korytotvorné procesy 

• 3. kritérium Morfologie koryta (vnitřní) 

• 4. kritérium Ovlivnění vývoje podélného profilu a migrační prostupnosti toku 

 

 

Hodnocení stavu nivy vodního toku  

 
 1. kritérium  Odklon využití údolní nivy od přírodního stavu 

• 2. kritérium  Ekologické vazby toku a údolní nivy 

• 3. kritérium  Vliv okolní krajiny  



Datové soubory charakterizující  TOK  

Soubor hodnotících  kritérií a ukazatelů Názvy  kritérií a ukazatelů 

1. kriterium   

Hydrologický a splaveninový režim 

1.1. ukazatel  Ovlivnění korytotvorných průtoků 

1.2. ukazatel  Ovlivnění  průtoků Q330d 

1.3. ukazatel  Ovlivnění splaveninového režimu 

2. kriterium   

Morfologie trasy hlavního koryta  

a nivních ramen 

2.1. ukazatel  Zachování přirozeného vývoje trasy hlavního koryta 

2.2. ukazatel  Morfologie trasy 

2.3. ukazatel  Akumulace plaveného dřeva 

2.4. ukazatel  Výskyt a zachování přirozeného vývoje nivních ramen 

3. kriterium   

Morfologie koryta 

3.1. ukazatel  Rozsah (charakter) úpravy 

3.2. ukazatel  Příčný řez 

3.3. ukazatel  Podélný profil 

3.4. ukazatel  Opevnění levého břehu 

3.5. ukazatel  Opevnění pravého břehu 

3.6. ukazatel  Opevnění dna 

3.7. ukazatel  Akumulace plaveného dřeva 

3.8. ukazatel  Aktuální stav opevnění 

4. kriterium   

Vliv vzdutí  

a ovlivnění migrační prostupnosti 

4.1. ukazatel  Evidence vzdutí v úseku 

4.2. ukazatel  Ovlivnění migrační prostupnosti úseku 
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Ukazatel 1.1  Ovlivnění korytotvorných průtoků  

Popis :  

• Ukazatel, kterým lze orientačně vyhodnotit případné ovlivnění korytotvorných 

průtoků charakteristických pro jednotlivé GMF typy.  

 

– Divočení koryt v štěrkonosném řečišti: Q1 

– Větvení štěrkonosného vinoucího se koryta: Q2  - Q10 

– Plně vyvinuté meandrování: Q30d 

 

• K ovlivnění průtoků dochází při odběrech vody a transformaci v nádržích. 

Kriterium 1. Hydrologický a splaveninový režim  

Ukazatel 1.2  Ovlivnění průtoků Q330d 

Popis :  

 Ukazatel, kterým lze orientačně vyhodnotit případné ovlivnění  minimálních 

průtoků zajišťující podmínky pro vodní organismy (prioritně ichtyofaunu) 

odběry vody.  
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Kriterium 1. Hydrologický a splaveninový režim  

Ukazatel 1.3  Ovlivnění splaveninového režimu 

Popis :  

 

 Hodnotí se ovlivnění splaveninového režimu  

 objekty, které významným způsobem narušují chod splavenin nejen 

pro danou lokalitu, ale i v navazujícím přítocích. Mezi tyto objekty 

patří především vodní nádrže.  

 

Hodnotící stupnice: 

  

 Transport splavenin v původním rozsahu (1)  

Transport splavenin je omezen ve středním rozsahu (2,5)  

Transport splavenin je významně ovlivněn (5) 
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2,5  

Transport splavenin je omezen ve středním rozsahu  

(na hodnoceném úseku  toku a přítocích se vyskytují objekty, které ovlivní splaveninový 

režim, ale nezabrání jejich chodu do daného úseku) 



5 

Transport splavenin je významně ovlivněn  

(na hodnoceném úseku toku a přítocích jsou objekty, které svým charakterem zásadním 

způsobem ovlivňují chod splavenin) 



Popis :  

 Ukazatel vývoj koryta charakterizuje aktuální stav koryta toku v kontextu 

stupně jeho odpřírodnění a dynamiky vývoje  

 

Stupnice hodnocení :  

 

 Přirozený vývoj trasy probíhá v souladu se stavem dynamické rovnováhy 

lokality (toky v přírodním a v přírodě blízkém stavu) (0) 

 Přirozený vývoj neprobíhá v plném rozsahu, pouze částečně, postupná 

renaturalizace zpevněných úseků (1) 

 Koryto je biologicky stabilizováno, nebo vývoj je usměrněn, akcelerovaná 

eroze ve fázi stabilizace, úsek ve vzdutí (mimo vodních nádrží) s biologickou 

stabilizací břehů (2) 

 Koryto je opevněno,bez známek poškození, nebo  narušeno erozí  

 (nátrže, u kterých se předpokládá oprava), nebo probíhá hloubková  

akcelerovaná eroze (3) 

 Tok byl zakryt nebo zrušen, nebo se nachází ve vzdutí nádrží (4) 
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Kriterium 2. Morfologie trasy hlavního koryta a nivních ramen  

Ukazatel 2.1  Zachování přirozeného vývoje koryta  



0    

Přirozený vývoj trasy probíhá v souladu se stavem dynamické rovnováhy 

lokality (toky v přírodním a v přírodě blízkem stavu) 



1    

Přirozený vývoj neprobíhá v plném rozsahu, pouze částečně, postupná renaturalizace 

zpevněných úseků 



2    

Koryto je biologicky stabilizováno, nebo vývoj je usměrněn, akcelerovaná eroze ve fázi 

stabilizace, úsek ve vzdutí (mimo vodních nádrží)  

s biologickou stabilizací břehů 



3    

Koryto je narovnáno a opevněno, bez známek poškození,  

nebo narušeno erozí  

(nátrže u kterých se předpokládá oprava),  

nebo probíhá hloubková  akcelerovaná eroze 



4    

Tok byl zakryt nebo zrušen, nebo se nachází ve vzdutí nádrží 



Popis :  

 

 Ukazatel který hodnotí prvky charakteristické pro daný GMF typ.  

 

Hodnotící stupnice: 

 

 Trasa odpovídá danému úseku toku dle GMF (0) 

 Trasa koryta je narušena,ale vykazuje atributy charakteristické pro 

původní GMF typ (0,6) 

 Trasa koryta je významným způsobem změněna (1,2) 
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Kriterium 2. Morfologie trasy hlavního koryta a nivních ramen  

Ukazatel 2.2  Morfologie trasy  



0    

Trasa odpovídá danému úseku toku dle GMF 



0,6    

Trasa koryta je narušena, ale vykazuje atributy charakteristické pro půvoní GMF typ 



1,2    

Trasa koryta je významným způsobem změněna 



Kriterium 2. Morfologie trasy hlavního koryta a nivních ramen  

Ukazatel 2.3  Akumulace plaveného dřeva  

Popis :  

 

 Za stálou akumulaci dřevní hmoty  jsou považovány stabilizované 

útvary v různém stupni zanesení splaveninami.  

  

 Prostorově významnými  strukturami se rozumí útvary např. složené 

z několika navzájem překřížených  stromů nebo několika typů spláví 

(vyvrácený strom s kořenovým balem, který je stabilizován další 

naplavenou dřevní hmotou).  

 

 Za akumulaci dřevní hmoty se nepovažuje vegetační opevnění břehu 

(zápletové a laťkové  plůtky, haťoštěrkové válce) a dřevěné stabilizační 

prahy.  
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Hodnotící stupnice  

• Dřevní hmota se pravidelně vyskytuje v konkávách (stabilizace), 

konvexních březích, v korytě toku se vyskytuje dřevní hmota v 

různém stupni zanesení splaveninami (toky v přírodním a přírodě 

blízkém stavu) toky v přirozeném bezlesí (1) 

 

• Dřevní hmota se nepravidelně vyskytuje v konkávách a 

konvexních březích,jsou vytvořeny prostorově významné 

struktury dřevní hmoty (2) 

 

• Dřevní hmota se vyskytuje místně v konkávách a konvexních 

březích, nejsou vytvořeny prostorově významné struktury dřevní 

hmoty (3) 

 

• Výskyt dřevní hmoty v korytě je sporadický (5) 

 

• Dřevní hmota (spláví) se v toku nevyskytuje (10) 
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1.  Dřevní hmota se pravidelně vyskytuje v konkávách (stabilizace), konvexních 

březích, v korytě toku se vyskytuje dřevní hmota v různém stupni zanesení 

splaveninami  

(toky v přírodním a přírodě blízkém stavu).  

Do této kategorie spadají i toky nacházející se v přirozeném bezlesí. 





2. Dřevní hmota se nepravidelně vyskytuje v konkávách a konvexních březích, jsou 

vytvořeny prostorově významné struktury dřevní hmoty 



3.  Dřevní hmota se pravidelně vyskytuje v konkávách (stabilizace), konvexních březích, 

nejsou vytvořeny prostorově významné struktury dřevní hmoty v korytě (příklady toků 

revitalizovaných do přírodě blízkého stavu)  



3. Dřevní hmota se vyskytuje místně v konkávách a konvexních březích, 

nejsou vytvořeny prostorově významné struktury dřevní hmoty 



5. Výskyt dřevní hmoty v korytě je sporadický 



5. Za akumulaci dřevní hmoty se nepovažuje vegetační opevnění břehu  

(zápletové a laťkové  plůtky, haťoštěrkové válce), dřevěné stabilizační prahy a stupně.  

Dále dřevěné prvky v parkových úpravách  

stabilizační stupně   dnové prahy 



Kriterium 2. Morfologie trasy hlavního koryta a nivních ramen  

Ukazatel 2.4  Výskyt a zachování vývoje nivních ramen 
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1. Výskyt nebo absence nivních ramen v souladu s definicí aktuálního GMF typu 

(toky v přírodě blízkém stavu) 



2. Výskyt nebo absence nivních ramen v souladu s definicí aktuálního GMF typu, 

některý z parametrů ovlivňující procesy je ovlivněn 



3. Ramena se v daném úseku toku vyskytují, ale jejich vývoj je zastaven 



4. Ramena se v daném úseku toku vyskytují, jsou ve fázi akcelerovaného zazemnění 



5. Ramena se nevyskytují, vlivem faktorů vzniklých antropogenní činností zanikla 



Kriterium 3. Morfologie koryta  

Ukazatele 3.1 až 3.8  Podrobné hodnocení úprav toku 

Popis :  

 Jedná se podrobné vyhodnocení ukazatelů upravenosti  

 Cíl:  

 Zmapování úprav, charakteru úpravy, podélného profilu, příčného řezu, 

opevnění břehů a dna, stavu opevnění a vývoje koryta.  

Kritérium 3 vychází z odborné syntézy ukazatelů: 

• 3.1.  Rozsah (charakter) úpravy                

• 3.2.  Příčný řez                               

• 3.3.  Podélný profil                           

• 3.4.  Opevnění levého břehu                    

• 3.5.  Opevnění pravého břehu                   

• 3.6.  Opevnění dna                             

• 3.7.  Akumulace plaveného dřeva  

• 3.8.  Aktuální stav opevnění 
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Kriterium 3. Morfologie koryta  

Ukazatel 3.1 Rozsah (charakter) úprav 

Parametr stupnice Popis hodnotících parametrů 

charakter úpravy 

1 bez zásahu 

2 větší opravy (např.sanace nátrží, výhony a pod.) 

2,5 zpřírodněná historická úprava v nové, nebo stávající trase (náhony ……) 

3 jednostranná souvislá úprava v původní trase 

4 oboustranná souvislá úprava v původní trase 

5 průpich 

6 souvislá úprava s novou trasou 

6,5 úprava oboustranná včetně dna  

7 zatrubněný, zakrytý tok nebo tok byl zrušen 



Kriterium 3. Morfologie koryta  

Ukazatel 3.2 Příčný profil 

Parametr stupnice Popis hodnotících parametrů 

příčný řez 

1 původní přirozené koryto 

1 
složený lichoběžník (dvojitý prof., kombinovaný s obdélníkem),  

příčné a podélné soustřeďovací stavby (hráze, výhony) 

3 jednoduchý lichoběžník 

4 obdélníkové koryto s kynetou 

5 obdélníkové koryto 

6 zatrubněné koryto nebo tok byl zrušen 



Kriterium 3. Morfologie koryta  

Ukazatel 3.3 Podélný profil 

Parametr stupnice Popis hodnotících parametrů 

podélný profil 

1 1.00   ponechán původní stav 

2 2.00   částečné ovlivnění (např.jednostrannou úpravou) 

3 3.00   postupným vývojem vyrovnaná niveleta (např.ve vzdutí) 

4 4.00   uměle vyrovnaná niveleta (např.souvislá úprava a pod.) 

5 5.00   tok byl zrušen 

Hodnotící stupnice 



Kriterium 3. Morfologie koryta  

Ukazatel 3.4 a 3.5 Opevnění levého a pravého břehu 

Parametr stupnice Popis hodnotících parametrů 

Opevnění 

pravého, 

levého břehu 

1 ponechán původní stav 

1,5 původní stav s pomístní biologickou stabilizací břehů 

2 biologicky zpevněný, případně úpravou vytvořený břeh (osetí, drnování, zapojené břehové porosty a pod.) 

2,5 pomístní střídání biologické stabilizace břehů s úpravou 3.00 a 4.00 st. 

3 vegetační opevnění břehů (rohože z vrb.proutí, haťové válce) 

4 polovegetační opevnění břehů (haťoštěrkové válce, laťové plůtky) 

4,5 střídavé zpevnění konkávních oblouků lomovým kamenem s biologickou stabilizací 

4,75 souvislá stabilizace pat svahů záhozem, pohozem z lomového kamene nebo vyklínovanou kamennou rovnaninou 

5 záhozy, pohozy lomovým kamenem po břehovou hranu 

5,25 záhozy, pohozy lomovým kamenem za břehovou hranu 

5,5 záhozy, pohozy lomovým kamenem s urovnaným povrchem 

5,75 kamenná rovnanina, vyklínovaná kamenná rovnanina  

6 drátokamenné matrace 

6,5 polovegetační tvárnice 

6,75 kombinace pohozu, záhozu, opěrné zdi a dlažby z lomového kamene,  včetně sporadicky vyskytující se biologická stabilizace    

7 dlažby z lomového kamene 

7,5 střídavá stabilizace dlažby z lomového kamene se st. opevnění > 7.00  (na malém úseku) 

8 betonové tvárnice, panely a pod. 

9 opěrné zdi kamenné 

9,5 břehy stabilizované stavebním odpadem 

10 opěrné zdi betonové, larsenové a pod. 

11 zakrytý profil nebo tok byl zrušen 



Kriterium 3. Morfologie koryta  

Ukazatel 3.6 Opevnění dna 

Parametr stupnice Popis hodnotících parametrů 

opevnění dna 

1 nezpevněno, původní stav 

2 stabilizace příčnými prahy 

3 dno ve vzdutí 

4 souvislé zpevnění dna 

4,5 dno v zatrubněném toku 

 5 tok byl zrušen 



Kriterium 3. Morfologie koryta  

Ukazatel 3.8 Aktuální stav opevnění 

Parametr stupnice Popis hodnotících parametrů 

stav opevnění 

levého a 

pravého 

břehu 

1 bez opevnění 

1,5 pouze v případě biologické stabilizace břehů, tzn. st. opevnění břehů 1,5 - 2 

2 opevnění neviditelné, zanesené, zarostlé vegetací 

2,5 opevnění, které je v destrukci (po povodňových průtocích) 

3 opevnění viditelné, ale postupně se zanáší a zarůstá 

4 opevnění viditelné, nezarostlé 

5 tok byl zakryt nebo zrušen 

Hodnotící stupnice 



Kriterium 4. Vliv vzdutí a ovlivnění migrační prostupnosti  

Ukazatel 4.1  Evidence vzdutí v úseku 

 Hodnotí se, zda ve sledovaném úseku příčné objekty způsobují vzdutí.  
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Parametr 

Stupnic

e 
Popis hodnotících parametrů 

vzdutí 

0 nevzdutý úsek 

0,5 úsek částečně vzdutý, nebo nevzdutý, ale upravený 

1 vzdutý úsek 

vzdouvací stavba 

1 skluz 

2 stupeň, přehrážka 

2,5 soustava stupňů a přehrážek 

3 pohyblivý jez 

4 pevný jez 

5 údolní nádrž, hráz nádrže, rybníka 

6 kombinovaný jez 

7 vakový jez 

8 jez zrušen 

výška vzdutí  

1 do 1.00 m 

2 do 2.00 m 

3 do 3.00 m 

4 do 4.00 m 

5 do 5.00 m  

6 nad  5.00 m  

Evidence vzdutí v úseku a migrační prostupnosti objektů a toků  

 



1   

Hodnocený úsek je ve vzdutí 



0,5    

Hodnocený úsek je ve vzdutí částečně, 

nebo není ve vzdutí a je upraven 



• Sleduje se počet migračně neprostupných objektů v daném úseku na km toku.  

 

• Při vyhodnocování průchodnosti je počítáno prioritně s výškou a typem příčné 

stavby a její lokalizací.  

 

• Za migračně neprůchodnou je všeobecně považována kolmá stavba s výškou 

vyšší než 1 m.  

 

• V případě nižších staveb je přihlédnuto k dalším faktorům jako je sklon, výška 

přelivného paprsku a jakému typu odpovídá rybí pásmo v daném úseku  

www.sindlar.cz   e-mail: sindlar@sindlar.cz 

Kriterium 4. Vliv vzdutí a ovlivnění migrační prostupnosti úseků  

Ukazatel 4.2  Ovlivnění migrační prostupnosti úseku 



Evidence vzdutých úseků a migrační prostupnosti objektů a toků 

– podrobné hodnocení migrační prostupnosti 

Parametr Stupnice Popis hodnotících parametrů 

rybí přechod 
0 ne 

1 ano 

typ rybího přechodu 

1 obtokový (bypass) 

2 komůrkový 

3 zdrsněný skluz 

4 štěrbinový 

5 jiný typ 

funkčnost rybího přechodu 

1 plně funkční 

2 podmíněně funkční 

3 selektivně působící 

4 nefunkční 

5 funkčnost neznámá 

průchodnost pro rybí migraci 

0 průchodná 

0,25 podmíněně průchodná 

0,75 selektivní 

1 neprůchodná 



Evidence vzdutých úseků a migrační prostupnosti objektů a toků  

– hodnocení migrační významnosti toku 

Parametr Stupnice Popis hodnotících parametrů 

migrační významnost toku  

0 
Úseky místních  toků a vodotečí bez významu migrační propustnosti  

(jedná se o toky jejichž délka je menší než 1 km) 

0,25 

Úseky jednotlivých toků významných pro zachování a obnovu lokální 

migrační významnosti  

(jedná se o toky s délkou 1-4 km) 

0,5 

Úseky toků, které jsou propojeny do významného celku říčního 

systému, kde je nutno zachovat a obnovit migrační prostupnost  

(jedná se o toky navazující s délkou 4-10 km a navazují na nadcházející 

kategorii) 

1 
Úseky toků strategické pro obnovu úměrné migrační prostupnosti  

(vodohospodářsky významné toky)  



Datové soubory charakterizující  NIVU  
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Datové soubory charakterizující  NIVU  

Soubor hodnotících  kritérií a ukazatelů Názvy  kritérií a ukazatelů 

1. kriterium   

Odklon využití údolní nivy od přírodního stavu 

1.1. ukazatel  Niva - levý břeh 

1.2. ukazatel  Niva - pravý břeh 

2. kriterium   

Ekologické vazby toku a údolní nivy 

2.1. ukazatel  Vazba toku a nivy 

2.2. ukazatel  Vliv hrází a bariér na zúžení aktivní inundace 

3. kriterium   

Vliv okolní krajiny 

3.1. ukazatel  Vliv okolní krajiny - levý břeh 

3.2. ukazatel  Vliv okolní krajiny - pravý břeh 



Kriterium 1. Odklon využití nivy od přírodního stavu    

Ukazatel 1.1 a 1.2  Niva pravý břeh a levý břeh  

• Popis :  

 

• Odklon využití území nivy od přírodního stavu je stanoven  na základě 
posouzení plánovaného zásahu do nivy v kontextu stávajícího stavu  

 

• Základní podklady pro posouzení by měly být ve výkresové části 
projektové dokumentace a jejich popis v textové části. Dalším 
podkladem je pořízená fotodokumentace, ortofotomapy 

 

• Hranice nivy lze orientačně určit ze zaměřených údolnicových  profilů 
v dokumentaci záměru,  na základě vrstevnic z map 1 : 10 000, čáry 
rozlivu při průtoku Q100.V rámci hodnocení je vhodné přihlédnout 
k podkladů  o územích cenných z hlediska ochrany přírody a krajiny, 
pomocí kterých je možné definovat území se zachovalými biotopy a 
krajinným rázem (ZCHÚ, Přírodní parky, Evropsky významné lokality, 
Ptačí oblasti SPA) 

Datové soubory charakterizující nivu  
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Hodnotící stupnice  

• Zachovalý a přírodě blízký stav nivy (neporušená niva, nebo s 

nepatrným antrogenním zásahem) (1) 

 

• Mezistupeň  (2 -6) 

 

• Niva je  antropogenně využívaná s přírodními a přírodě blízkými prvky 

(antropogenně využívaná niva s lesy, rybníky a loukami) (7) 

 

• Mezistupeň (intenzivně zemědělsky využívaná niva, rozptýlená 

zástavba, parky, chatové kolonie (8 - 10) 

 

• Významně antropogenně změněná niva (zástavba, průmyslové zóny, 

důlní území) (11) 
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Ukázka nivy LB 7, PB mezistupeň  



Ukázka hodnocení nivy 



Ukázka hodnocení nivy 



Stupnice Popis hodnotících parametrů

1
úsek nivy, poříční zóny s minimálním antropogenním ovlivněním, plně funkční lužní lesy, 

přirozené břehové porosty vyšších poloh, přirozené bezlesí

2 úsek nivy v převážně zachovaném přírodním stavu s pomístním antropogenním zásahem

3 úsek nivy v krajině s mozaikovitou strukturou zachovaných přirozených společenstev

4
úsek nivy v lesních komplexch, ve kterých se střídají přirozené porosty s nepůvodními 

monokulturami

5
úsek nivy v lesních porostech,  vodní plochy v ploše nivy, meandrový pás s porosty s 

výjímkou orné půdy

6

úsek nivy v lesních porostech (ne komplexech) s pozměněnou druhovou skladbou s výskytem 

izolovaných poškozených lokalit, v ploše nivních travních porostů  se vyskytuje rozptýlená 

zeleň ve formě liniových, nebo plošných prvků. 

7

úsek nivy v zemědělské krajině s mozaikovitou strukturou nebo rozptýlené zástavbě,(v ploše 

nivy se vyskytuje kombinace trvalých travních porostů a orné půdy s minimálním, nebo 

žádným zastoupením rozptýlené zeleně) 

8 městské parky, zahrady, zatravněná sportoviště, chatové kolonie

9 úsek nivy v intenzivně zemědělsky zatíženém území (bloky orné půdy v nivě)

10
úsek nivy v zastavěných oblastech (města, venkovská zástavba  s vysokou koncentrací 

budov na malé ploše, výskyt porostů je sporadický)

11
úsek nivy v průmyslových a  poddolovaných územích (absence porostů, vysoký podíl 

zpevněných ploch)
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Kriterium 1. Odklon využití nivy od přírodního stavu    

Ukazatel 1.1 a 1.2  Niva pravý břeh a levý břeh  



Kriterium 2. Ekologické vazby toku a nivy   

Ukazatel 2.1  Vazba toku a nivy   

Popis :  

 

• Provázanost toku a nivy je stanovena  na základě posouzení možnosti 
rozlivu vodních toků do okolní nivy v závislosti na  kapacitě koryta 

 

• Kapacita koryta u přírodě blízkých koryt je do Q2 v závislosti na GMF 
typu  

 (MD – Q30d, AB – Q15d, BR-Q1, QB – Q2) 

  

• Základní podklady pro posouzení kapacity koryta by měly být součástí 
hodnocené projektové dokumentace (stávající a návrhová kapacita 
koryta, hydrologické údaje M denní a N leté vody, hydrotechnické 
posouzení navržených úprav) 
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Hodnotící stupnice  

• Poříční zóna  zcela  vázaná na tok (k rozlivu dochází pravidelně dle GMF typu) (1) 

 

• Rozliv do nivy a kapacita koryta  je od průtoku Q2 (2) 

 

• Poříční zóna zcela oddělena od toku (zahloubené a zkapacitněné toky, tvrdá 

souvislá stabilizace břehů, úseky toku v intravilánech obcí) (4) 

Poříční zóna zcela oddělena od toku   



Poříční zóna vázaná na tok  

Kapacita Q2 – Q5   Poříční zóna zcela oddělena od toku   



Kriterium 2. Ekologické vazby toku a nivy   

Ukazatel 2.2  Vliv hrází a bariér na zúžení aktivní inundace  

Popis :  

 

• Stanovení vlivu hrází a bariér na zúžení aktivní inundace je 

provedeno na základě zjištění % průměrného zúžení aktivní 

inundace objekty 

  

• Posouzeny by měly být objekty, nebo opatření  které nějakým 

způsobem ovlivní  průtočný profil inundace. Mezi objekty 

s dominantním  vlivem na průtočnost v nivě   jsou:  městská a 

průmyslová zástavba, podélné protipovodňové hráze, deponie, 

navážky a jiné terénní úpravy, železniční a silniční náspy, hráze 

nádrží 

 

• Základní podklady pro posouzení pro stanovení by měly být 

součástí hodnocené projektové dokumentace (projekční parametry 

objektů, zaměření nivy v místě navržené stavby,  hydrotechnické 

posouzení). Doplňující podklady jsou vrstevnice z map  1 : 10 000, 

čáry rozlivu, studie odtokových poměrů. 
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Příklad zúžení aktivní inundace výstavbou objektu  



Kriterium 3. Vliv okolní krajiny na poříční zónu    

Ukazatel 3.1 a 3.2  Vliv okolní krajiny - pravý břeh a levý břeh  

Popis :  

 

• Odklon využití území nivy od přírodního stavu je stanoven  na základě 

posouzení plánovaného zásahu do nivy v kontextu stávajícího stavu  

 

• Základní podklady pro posouzení by měly být ve výkresové části projektové 

dokumentace a jejich popis v textové části. Dalším podkladem je pořízená 

fotodokumentace, ortofotomapy 

 

• Hranice nivy lze orientačně určit ze zaměřených údolnicových  profilů 

v dokumentaci záměru,  na základě vrstevnic z map 1 : 10 000, čáry rozlivu 

při průtoku Q100. V  případě úzkých zahloubených údolí, kde nelze jasně 

stanovit nivu  se do poříční zóny zahrnují i svahy údolí. V rámci hodnocení 

je vhodné přihlédnout k podkladů  o územích cenných z hlediska ochrany 

přírody a krajiny, pomocí kterých je možné definovat území se zachovalými 

biotopy a krajinným rázem (ZCHÚ, Přírodní parky, Evropsky významné 

lokality, Ptačí oblasti SPA) 
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Hodnotící stupnice  

• Zachovalý a přírodě blízký stav krajiny  

 (neporušená krajina, nebo s nepatrným antrogenním zásahem)  

 (1) 

 

• Mezistupeň   

 (2 -6) 

 

• Krajina  je  antropogenně využívaná s přírodnímí a přírodě blízkými 

prvky (antropogenně využívaná krajina s lesy, rybníky a loukami)  

 (7) 

 

• Mezistupeň  

 (intenzivně zemědělsky využívaná krajina, rozptýlená zástavba, parky, 

chatové kolonie) (8 - 10) 

 

• Významně antropogenně změněná krajina  

 (zástavba, průmyslové zóny, důlní území)  

 (11) 
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Stupnice Popis hodnotících parametrů 

1  okolní krajina s  neporušeným přírodním stavem 

2  okolní krajina s neporušeným přírodním stavem, s pomístním antropogenním zásahem

3
okolní krajina s významnými přírodními hodnotami a mozaikovitou strukturou zachovaných

přirozených společenstev

4 lesní komplexy, ve kterých se střídají přirozené porosty s  nepůvodními monokulturami

5
harmonická kulturní krajina nebo lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou, uměle

vytvořené rozsáhlé vodní plochy

6
harmonická kulturní krajina nebo lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou s výskytem

izolovaných poškozených lokalit

7
zemědělská krajina s mozaikovitou strukturou nebo rozptýlenou zástavbou v relativně

harmonické krajině, převažují trvalé travní porosty 

8  mezistupeň, chatová kolonie, travnatá hřiště, parky, zahrady

9  intenzivně zemědělsky zatížená krajina

10 zastavěné oblasti

11 průmyslová a  poddolovaná území
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Kriterium 3. Vliv okolní krajiny na poříční zónu    

Ukazatel 3.1 a 3.2  Niva pravý břeh a levý břeh  



Ukázka nivy LB mezistupeň (9) 



Ukázka nivy LB a PB  mezistupeň (3, 5 a 8) 
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Modelový projekt PLOUČNICE 

 

vybrané evidované jevy – charakter úpravy 



Váhové relace hodnotících kritérií  
v závislosti na GMF typech 
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Interpretace výsledků analýz  
 

• Výstupem analýzy je pro konkrétní hodnocený segment s homogenními daty 

souhrnná hodnota T jednak pro hodnotící pohled „TOK“ a  jednak pro hodnotící 

pohled „NIVA“. Výsledná hodnota je v intervalu <0,1>, který je možné interpretovat pro 

prezentaci výsledků např. v intervalu <0,100%> 
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Modelový projekt PLOUČNICE 

 

analýza současného stavu vodního toku 
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Interpretace výsledků analýz  
 Podélný profil analýzy ekologického stavu vodního toku  

 

vážený průměr - stupeň B - dobrý ekologický stav 
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Návrh typů opatření 

katalog opatření  

 

1. Revitalizace hydromorfologie toku, v přírodních oblastech, formou zvýšení kapacity 

rozlivů do údolní nivy……..modrá barva ,  

 

2. Revitalizace jako součást PPO v zastavěných oblastech, úpravy koryta – zkapacitnění a 

urychlení odtoku, složený profil  se stěhovavou kynetou, ohrázování zastavěných 

území……..žlutá barva,  

 

3. Revitalizace jako součást PPO, revitalizace toku a nivy ve vzdutí suchých retenčních 

nádrží……. fialová barva,  

 

4. Revitalizace v parcích a zastavěných oblastech, není součást PPO… červená barva,  

 

5.  Ochrana a podpora přírodních toků a niv v nezastavěných územích, nemá vliv na 

současnou přirozenou retenci niv…… zelená barva ,  

 

6. Revitalizace jako podpora přírodních funkcí toku s nutností doplnujících PPO 

(ohrázování zastavěných území v dosahu vzdutí vody v nivě, zvýšení retence vody v 

zátopovém území ……. oranžová barva, 
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Modelový projekt PLOUČNICE 

 

kategorizace lokalit vybraných pro revitalizaci toku 
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Podélný profil analýzy ekologického stavu vodního toku  

 

vážený průměr - stupeň B - dobrý ekologický stav 



DĚKUJI ZA POZORNOST  
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