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INTERREG IIIAINTERREG IIIA

Česká republika – Rakousko

Bilaterální projekt Dyje/Thaya
Posouzení ekologického stavu a vypracování návrhů

opatření pro ochranu nebo zlepšení ekologického stavu 
vod

2006 - 2008



CCííle projektu:le projektu:
• Hodnocení složek kvality ekologického 

stavu povrchových vod (biologické
složky, hydromorfologické složky a 
chemické a fyzikálně – chemické
složky)

• Porovnávání použitých metodik a       
dosažených výsledků

• Konzultování významných 
přeshraničních vlivů

• Informování veřejnosti



PartnerskPartnerskéé organizace organizace 
projektu v projektu v ČČeskeskéé RepubliceRepublice

Výzkumný ústav vodohospodářský 
T.G.Masaryka, v.v.i., pobočka Brno

• Český hydrometeorologický ústav 
• Krajský úřad Jihomoravského kraje
• Národní park Podyjí
• Povodí Moravy, s.p.



PosuzovanPosuzovanéé slosložžky kvalityky kvality
• Biologické složky

- složení a četnost fauny bentických bezobratlých
- složení, četnost a věková struktura rybí fauny

• Hydromorfologické složky podporující
biologické složky

- hydrologický režim
- kontinuita toku
- morfologické podmínky

• Chemické a fyzikálně chemické složky 
podporující biologické složky

- všeobecné
- specifické znečišťující látky







HODNOCENHODNOCENÍÍ BIOLOGICKÝCH SLOBIOLOGICKÝCH SLOŽŽEK EK 
EKOLOGICKEKOLOGICKÉÉHO STAVUHO STAVU

MAPA



CELKOVÉ HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU



HODNOCENHODNOCENÍÍ BIOLOGICKÝCH SLOBIOLOGICKÝCH SLOŽŽEK EK 
EKOLOGICKEKOLOGICKÉÉHO STAVUHO STAVU V RAKOUSKUV RAKOUSKU



NPP - Hamry, Devět mlýnů

Aktuální kolísání průtoků pod 
Vranovskou přehradou

Příliš strmý nástup má za 
následek strhávání a 
vyplavování zoo i fytobentosu



Pohansko – Soutok
podrobný terénní průzkum morfologického 

stavu, porovnání rakouské a české metodiky



Využití výsledků projektu v dalších studiích



Možnosti zlepšení ekologického stavu 
malých zemědělských toků

výsledky rakousko-českého projektu

Projekt ProFor Weinviertel – Jižní Morava

ProForProFor



Oblast jižní Moravy a oblast Weinviertel mají obdobné přírodní podmínky i 
obdobné problémy v managementu malých vodních toků v zemědělské krajině. 
Byl proto vytvořen společný projekt pro období 2009-2011, podporovaný 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu 

Cílem projektu je najít možná opatření pro zlepšení ekologického 
stavu/potenciálu v souladu s Rámcovou směrnicí pro silně ovlivněné toky 
nízkého řádu dle Strahlera. Projekt je zaměřen na vztahy mezi morfologií koryta 
toku, antropogenními vlivy a samočištěním. Je věnována pozornost modelování
vztahů mezi povodím a tokem i dynamice procesů v toku vázaných na přísun a 
šíření nutrientů.

Výstupem projektu je Katalog opatření a rozhodovaí schéma pro toky 
nízkého řádu. Opatření, která by pomohla optimalizovat samočištění těchto 
toků. A to jak zvýšením dlouhodobého vstřebávání nutrientů, tak omezením 
negativního zpětného uvolňování ze sedimentu do vody nebo omezením 
sekundární eutrofizace provázející revitalizační opatření.

ProForProFor



Zájmové toky projektu ProFor
v povodí Moravy a Dyje



Naprostá většina těchto toků v zemědělské krajině je 
v nepůvodním stavu.

Úpravy jsou z různých období:
a) od konce 19.st. - napřimování, stabilizace břehů, 

následně zahlubování, propojení otevřenými kanály 
pro rychlejší odvedení vody, zavážení a vysušování
meandrů,

b) poslední třetina 20.st. - drenážní systémy, zatrubnění, 
odstranění všech porostů, orba i přes údolnici, část 
nížinných toků má místo pramene drenážní výusť.

Potok „pramení“ v obecní kanalizaci

Pramenná oblast Prušánky



Toky se mění i současné době, některé změny jsou k lepšímu, jiné stav zhoršují, i 
když dle legislativy se jedná jen o údržbu převzatých investic.

Proti proudu

Kyjovka mezi Kyjovem a Svatobořicemi
Po proudu



Opuštěné a zapomenuté

Staré koryto Trkmanky je v terénu stále patrné. Vzhledem k povodňovým 
hrázím Dyje je protaženo až k Břeclavi. 
Vytváří v zemědělské krajině výrazný prvek, ale kvalita vody je naprosto 
nevhodná. V prostoru obce Ladná je koryto zatrubněno. Pod obcí má
voda šedavě mléčnou barvu, blíže k Břeclavi přechází až do černé asi 
vlivem zahnívajícího bahna. 
Strmé břehy a značné zahloubení vytváří líniovou bariéru pro divokou 
zvěř.



ProForProFor
Proč nejsou zemědělské vodní toky v pořádku?

když se stále zlepšuje čištění vod bodových komunálních zdrojů,
postupně je uplatňována aplikace Zásad správné zemědělské praxe

Je třeba posoudit jaký podíl znečištění je možno ještě zachytit přímo u 
zdrojů znečištění, 

a kdy je již výhodnější dalšího zlepšení dosáhnout úpravou vlastního toku 
a jeho nejbližšího okolí

Která opatření přinášejí největší efekt 
v porovnání s vynaloženými prostředky ?



ReferenReferenččnníí lokality vlokality v povodpovodíí Moravy a Dyje v Moravy a Dyje v ČČR (2007 R (2007 –– 2008)2008)



VybranVybranéé referenreferenččnníí úúsekyseky
Mašovický potok (ID – Ref 049)
Spálená (ID – Ref 188)
Ptenka (ID – Ref 189)
Černá strouha (ID – Ref 189)
Pastvina (ID – Ref 225)
Pravostranný přítok Kyjovky - 1 (ID – Ref 226)
Pravostranný přítok Kyjovky - 2 (ID – Ref 227)



Referenční
lokality

Černá strouha

Pastvina



Pilotní lokalita na jižní
Moravě
potok Haraska

Haraska („2“ – revitalizovaný úsek)

Haraska („1“ – regulovaný úsek)

ProForProFor



Látkový tok [g/s]

Ukazatel HAR-3 HAR-6 HAR-4 HAR-5 
TOC 1,26 – 39,84 2,37 – 39,56 1,44 – 41,34 16,04 – 92,36 
Ncelk 1,19 – 37,01 1,98 – 36,95 1,25 – 36,38 10,38 – 88,84 
N-NH4 0,74 – 3,02 1,03 – 2,24 0,62 – 3,46 3,84 – 21,45 
N-NO3 0,18 – 32,85 0,50 – 33,36 0,64 – 31,82 2,50 – 66,67 
Pcelk 0,13 – 1,28 0,23 – 1,72 0,16 – 1,18 0,74 – 12,03 
P-PO4 0,09 – 0,82 0,14 – 0,71 0,06 – 0,69 0,15 – 2,42 
NL suš 13,82 – 487,30 5,18 – 457,33 8,64 – 396,58 47,52 – 979,78 
NL žíh 3,97 – 377,14 1,73 – 374,08 1,73 – 318,82 22,81 – 789,26 

 

Látkové zatížení vodního prostředí Harasky bylo počítáno 
pro dva hlavní sledované úseky toku. Prvním je regulovaný 
úsek vymezený odběrovými profily HAR-3 a HAR-6. Druhým 
pak úsek revitalizovaného koryta vymezený odběrovými 
profily HAR-6 a HAR-4. Jak vyplývá z tabulky, látkové
zatížení je v obou úsecích Harasky obdobné



 Haraska 1  
(regulovaný úsek) 

Haraska 2  
(úprava přírodě blízká 
- revitalizovaný úsek) 

Průtok (l/s) 2,0 2,0 
Průměrná hloubka (m) 0,08 0,06 
Průměrná šířka (m) 0,5 0,65 
Průměrná rychlost proudu (m/s) 0,16 0,09 
NO3

- (mg/l) 2,9 2,9 
NH4

+ (mg/l) 4,2 3,8 
PO4

3- (mg/l) 0,4 0,4 
Délka odběru NH4

+ (m) 2000 670 
Koeficient rychlosti odběru NH4

+ (1/s) 2,0 * 10-5 4,5 * 10-5 
Hmotnostní koeficient přenosu NH4

+ (m/s) 1,6 * 10-6 2,7 * 10-6 
Rychlost odběru NH4

+ (mg/m2 min) 0,4 0,6 
Délka odběru PO4

3- (m) 910 714 
Koeficient rychlosti odběru PO4

3- (1/s) 4,4 * 10-5 4,2 * 10-5 
Hmotnostní koeficient přenosu PO4

3- (m/s) 3,5 * 10-6 2,5 * 10-6 
Rychlost odběru PO4

3- (mg/m2 min) 0,1 0,1 
 

Délka odběru NH4 je výrazně kratší a rychlost odběru vyšší u revitalizovaného
úseku -> vyšší abiotický a nebo biotický odběr. 
Obdobně je to i pro PO4, trendy jsou podobné, ale ne tak jasné.



Náměty jak postupovat při hledání vhodných opatření

V podstatě všechny toky, kterých se projekt týká, jsou silně pozměněné a není
možno je většinou vrátit do původního stavu. Není jasné, jaký stav to je. Ani 
mapování z let 1853 není záznamem stavu před úpravami.
Vybrané referenční profily, i když mají své značné kvality, se ukázaly 
pro naše potřeby nevhodné. Jsou v lužní krajině, zatímco většina 
toků řešených v projektu je ve stepní krajině.

Cílem všech prováděných zásahů na tocích má vždy být zlepšení
stavu, v našem případě tedy většinou potenciálu.

Vždy je třeba nejprve odstranit výrazné bodové zhoršení jakosti
vody – zátěž organickým znečištěním. 

Druhé v pořadí naléhavosti je zamezení přímého vstupu plošných 
splachů do toků. Není v rukou správců toků donutit zemědělce ke 
změně jejich postupů. Je ale možné ošetřit pramenné oblasti a horní
části toků, pokud jsou v jejich správě.



Omezující podmínky realizace revitalizací v zemědělské
krajině

Omezené možnosti změny trasy koryta
Napojení drenážních systémů – zahloubení koryta
Omezený prostor pro obnovu břehového a  
doprovodného porostu
Riziko ruderalizace břehů
Znečištění povrchovými smyvy – zvýšený obsah živin ve 
vodním prostředí, zanášení koryta



Změny charakteristik koryt toků
– (substrát, drsnost, omočený obvod, zahloubení, šířka 

koryta)
Změny (prodloužení) doby dotoku
Změny transportu znečištění
Změny v zastínění
Ovlivnění teplotního a kyslíkového režimu
Širší nabídka podkladových substrátů pro rozvoj biofilmu a 
bioty podílející se čistících procesech
– (břehová vegetace, materiál dna a břehů)

Vliv revitalizací na samočistící procesy v tocích

Obnova nárazníkových pásů podlé toků, které by snížily 
dopad eroze z okolních pozemků a dopad hnojení a 
chemické ochrany rostlin (smyvů).







Výstup projektu – rozhodovací matice pro návrh 
nápravných opatření
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RakouskoRakousko

ČČeskeskáá republikarepublika



ProForProFor
Salaška pod Velehradem:

Potok v intenzivně zemědělsky využívané krajině
Původní doprovodná vegetace v dostatečně širokém 
pásu
Situačně stabilizovaný bez umělých stabilizačních 
prvků
Nezabahněný, jen mírně zahloubený tok



Další projekty VÚV TGM 

s dopadem na řeku Dyji a na její povodí
V našem ústavu jsou průběžně řešeny aktuální problémy množství a jakosti vod 
vztahující se k tématům:

• znečištění z komunálních, průmyslových, zemědělských a plošných  zdrojů

• dopady nadměrného zatěžování vod nutrienty

• přívalové srážky a erozní jevy

• dopady klimatických změn, povodně a období sucha

• ochrana území v lokalitách pro akumulaci povrchových vod, apod.

Na posledním snímku jsou aktuální údaje o jakosti vody v tocích pod zdroji 
znečištění za dlouhodobě nízkých průtoků v létě 2015. Hodnoty na Trkmance
dokladují sníženou samočistící schopnost napřímeného, zahloubeného toku.

Děkuji za pozornost
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