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POVODNĚ NA LABI (HISTORIE A SOUČASNOST), PROTIPOVODŇOVÁ 

OCHRANA 

 Dříve r. 1997, kdy byly dost ničivé povodně, protipovodňová opatření nebyla tak 
dokonalá jako jsou již v této době. Povodně měly katastrofické následky a lidé mnohdy 
neměli kam jinam jít. V dnešní době se technika zpevňování koryta řeky zlepšila a na 
mnohých místech se vystavují protipovodňové zábrany. Lidé ale často znovu postaví nové 
domy na místech, která byla již jednou či vícekrát zasažena povodňovou vlnou a následky 
jsou čím dál horší.  
 Nejničivější povodně byly roku 2002 v srpnu.  
 V našem blízkém okolí se nenacházejí žádná protipovodňová opatření, ale některé 
části řeky jsou zpevněny kameny a betonem. 

 

 

3 OTÁZKY: 

1. Vysvětlete pojem revitalizace vodního toku.  

 
Pojem revitalizace = obnova vodních toků 
 

- „Napravování důsledků rozsáhlého narušení vodního režimu krajiny“ 
- obnova v minulosti nevhodně technicky upravených koryt vodních toků 

směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu s cílem obnovy přirozené 
funkce vodních ekosystémů. 

 
Historie: 

- především ve 20. století se prováděly technické úpravy koryt – napřimování, 
opevňování a prohlubování koryt vodních toků. Důsledky regulace – zrychlení 
odtoku povodňových průtoků a větší škody v níže položených územích, byly 
zničeny cenné potoční, říční a mokřadní biotopy a zhoršily se podmínky pro 
samočištění vody. 
 

Důvody pro revitalizace: 
- nevhodné úpravy vodních ekosystémů - například změny nivelety, 

narovnávání toků, nevhodné stabilizace dna a břehů, odstraňování prahových 
objektů, zrychlení odtoku, likvidace břehových porostů 

- likvidace malých vodních ploch (mokřadů a podmáčených stanovišť) - v 
důsledku meliorací 

- nevhodné hospodaření na půdě - zcelování pozemků, nevhodná orba a 
nevhodné rozmístění pozemků, výsadba nevhodných plodin, likvidace 
remízků, mezí apod. 
 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Niveleta
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Cíle revitalizace: 
- vytvoření zásob vody pro období sucha 
- ochrana území před povodněmi 
- zvýšení retenční schopnosti krajiny – schopnost zadržet vodu, která se zde 

           vyskytuje, v krajině (stavění rybníků a 
           jiných vodních nádrží). 

- obnova tůní a mokřadů 
- obnova tlumivého rozlivu v nivách 
- obnova přirozenějšího charakteru koryt 
- obnova mrtvých ramen 
- podpora retenční schopnosti povodí 
- náprava nevhodně provedených pozemkových úprav, velkoplošného 

odvodnění a nevhodného hospodaření na půdě 
- zvýšení samočisticí schopnosti toků 
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2. Jak nejčastěji vzniká mrtvé říční rameno? 
 

Mrtvé rameno nebo staré rameno (řecky plesiopotamon): 
 

-  je označení pro část vodního toku, která byla dříve říčním korytem, ale 
postupně se od něj úplně oddělila.  

- koryto mrtvého ramene je z obou stran uzavřené a voda v něm stagnuje.  
- vznikají v důsledku změn průběhu koryta, propojování meandrů, oddělování 

částí toku mělčinami apod. Vzniklá oddělená říční ramena pak představují 
druh říčního jezera, která obvykle zarůstají a s řekou se spojují v 
období záplav. 

-  z mrtvého ramene někdy mohou vzniknout tůně.  
 
Příklady 

 
- V České republice je tento typ říčních jezer poměrně hojný - podél 

toku Labe a Ohře a na Moravě podél toku Moravy a Dyje (Křivé jezero, Květné 
jezero). 
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3. Jaká situace může způsobit příval či povodeň? 

 

PŘÍČINY: 
- rozhodující vliv na intenzitu dopadu povodně má vodní, lesní a 

zemědělské hospodaření člověka v krajině. 
- regulacemi vodních toků (napřimování a umělé prohlubování vodních 

toků, opevňování koryt, protipovodňové valy) dochází k tomu, že 
povrchová voda je z krajiny rychle odvedena, protože řekám byla 
regulacemi odepřena většina míst, kde se dříve přirozeně rozlívaly 
(zaplavované lužní lesy, mokřadní louky). Nastanou-li povodně, není rovné 
zredukované koryto ani zdaleka schopné pojmout všechnu vodu, která se 
korytem valí. Když se pak voda nemůže rozlít do lesů a luk, rozlévá se do 
měst 

- většinu nížin a pahorkatin navíc pokrývá hustá a rozsáhlá síť 
odvodňovacích příkopů a kanálů. Voda se tak nemůže vsakovat a velké 
oblasti tak vysychají, a to škodí nejen lidem, ale i rostlinám a zvířatům.  

- Louky byly přeměněny na pole, která nedokáží zadržet tolik vláhy jako 
louka 

- odstranění mezí, remízků a pásů dřevin, které zejména na svažitých 
pozemcích působily jako přirozené překážky odtoku vody z krajiny 

- půdní život je dlouhodobě likvidován vysokými dávkami pesticidů a hnojiv. 
Půda je tak málo prokypřená, chybí ji humus a nedokáže pojmout vláhu 
tak jako dříve.  

- absence mrtvého dřeva v lesích. Tlející biomasa dokáže rovněž nasávat 
vodu podobně jako houba. Mrtvé dřevo pojme i více vody, než samo váží. 
Další savou hmotou jsou mechy (největší absorpční schopnost má mech 
rašeliník).  

- pěstování jehličnatých monokulturních lesů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


