
Stanovisko ke škodám, způsobeným přívalovým
deštěm v oblasti Chvalšin

(Chráněná krajinná oblast Blanský les)

V pátek 17. 8. 2001 se nad Českokrumlovskem přehnala vichřice, provázená přívalovým
deštěm, jenž způsobil záplavu a následné škody v povodí toku Borová, který byl v horní části
nově revitalizován. Vinu za situaci, která vznikla v souvislosti se srážkami neobvyklého úhrnu,
nyní část veřejnosti zcela nesprávně klade na Správu CHKO Blanský les, jež byla investorem
revitalizačních opatření na toku.

Revitalizace toku, zaměřená především na zpomalení odtoku, však svůj účel splnila. Nově obnovená
meandrovitost toku zpomalila odtok, díky zvýšení dříve nevhodně zahloubeného dna došlo k rozlití vody do
luční nivy a svoji akumulační funkci splnil i mokřad v dolní části toku. Dravý vodní příval ovšem nemohl
nezpůsobit určité erozní škody i na samotné stavbě; došlo např. k narušení hrázek dvou tůní v jejich bočních
partiích. Proto lze konstatovat, že revitalizace toku podle svých možností, daných omezeným rozsahem,
vedla k omezení škod, nikoli k jejich zesílení. 

Základním problémem je zejména nevhodný způsob využívání povodí v rámci zemědělského
hospodaření; nelze ani vyloučit, že se na zvýšených průtocích podílí i nevhodné zásahy v povodí
Zrcadlového potoka (levostranného přítoku Borové), související s rozsáhlou těžbou kamene a jeho
zpracováním (lom Zrcadlová Huť). 

Třebaže Správa CHKO Blanský les soustavně usiluje o plošnou revitalizaci zdejší krajiny, neexistují zatím
žádné nástroje, jež by přiměly vlastníky pozemků (včetně Pozemkového fondu ČR) a nájemce, aby souhlasili
s vybudováním účinných protiodtokových opatření, která by vodu na svazích zadržela, umožnila její
vsakování do půdy a odebrala jí podstatnou část energie (vhodné jsou např. meze, vedené přibližně po
vrstevnici, s infiltračními depresemi). Tak zůstává většina povodí pokryta hladce posečenými a dobře
urovnanými svažitými plochami odvodněných luk, po jejichž proschlém povrchu voda prudce odtéká jako po
střeše. 

S ohledem na rozsah narušení krajin kontinentu lze předpokládat, že výskyt obdobných extrémních
projevů povětrnosti poroste. Veřejnost by si ale měla uvědomit, že jedině revitalizace krajiny a správné
hospodaření může vytvořit základní podmínky pro budoucí obnovení určité ekologické stability. Proto je
základní a vysoce aktuální otázkou, jak vodu v krajině co nejúčinněji zadržet (zejména v půdě) a dát ji k
dispozici rostlinstvu, jež ji využije pro stabilizaci klimatu transpirací.

 Autor tohoto osobního stanoviska se podrobně zabývá problematikou revitalizace krajiny a řadu opatření
ověřil s týmem spolupracovníků v rámci výzkumného projektu revitalizace pramenné oblasti Senotín (od roku
1993).
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