
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Metodika 
 

odboru ochrany vod, která stanovuje postup hodnocení vliv  opat ení na vodních tocích 

a nivách na hydromorfologický stav vod 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Metodika 

odboru ochrany vod, která stanovuje zjednodušený postup hodnocení vlivu úprav vodních tok  a niv na 

hydromorfologický stav vod  

strana . 1 

 

Úvod  
 
V roce 2008 byla zpracována metodika „Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje 
postup komplexního ešení protipovod ové a protierozní ochrany pomocí p írod  blízkých 
opat ení“. Plné zn ní metodiky je uvedeno na stránkách MŽP  
http://www.mzp.cz/cz/pracovni_postupy_podklady a portálu 
http://www.vodavkrajine.cz/index.php/menu/5/28. Tato metodika (tzv. podrobná metodika), 
která byla publikována ve V stníku MŽP XVIII/11, listopad 2008, poskytuje komplexní 
ešení pro analýzu p irozeného potenciálu vodních tok , p es ur ení sou asného stavu, návrhu 

opat ení a vyhodnocení dosažených efekt  (hydromorfologie, protipovod ová ochrana) 
v projektu GIS na základ  podrobných technických dat o vodních tocích a nivách.  
 
Metodika umož uje vícekriteriální analýzou dat v prost edí GIS projektu vypracovat analýzu 
stavu odklonu jednotlivých lokalit od potenciálu dynamické rovnováhy vodního toku (100 % 
- maximáln  dosažitelný potenciál, srovnávací stav) ve vymezené ásti vodopisné sít  
v povodí. Na základ  dosažených výsledk  je možné následn  navrhnout taková opat ení, 
která zajistí dobrý hydromorfologický stav vod (60 % potenciálu dynamické rovnováhy 
vodního toku) nebo se k tomuto stavu co nejvíce p iblížit. St žejním p ínosem je skute nost, 
že navržený systém opat ení eší požadavky na dobrý ekologický stav vod v rozsahu 
hydromorfologické složky (Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se 
stanoví rámec pro innost Spole enství v oblasti vodní politiky, tzv. Rámcová sm rnice 
o vodách). Z hlediska užívání této metodiky p i usm rn ní provozních a stavebních aktivit 
zasahujících do vodních tok , je možné metodiku využít v p ípadech, kde je vyhotoven 
projekt GIS, a jsou shromážd na podrobná data v etn  pot ebných analýz. Ovšem pro proces 
užívání podrobné metodiky v situacích, kdy není možné z asových i jiných d vod  provést 
podrobný pr zkum zájmového území, je její podrobnost nutné p izp sobit tak, aby byla 
snadn ji uchopitelná a aplikovatelná i v omezených podmínkách pro širší okruh uživatel .  
 
Z uvedených d vodu byl zpracován v gesci odboru ochrany vod MŽP zjednodušený pracovní 
postup (tzv. zjednodušená metodika), umož ující zajišt ní kompatibilních výsledk  s již 
uve ejn nou verzí podrobné metodiky, a to pouze s minimálním zatížením nep esnostmi 
zp sobených subjektivním hodnocením v t ch ukazatelích, kde nebudou k dispozici exaktní 
data.  
 

Cíl metodiky  
 
Cílem metodiky je zajistit zainteresovaným subjekt m operativní posouzení projektových 
dokumentací a hodnocení realizovaných zásah  do vodních tok  a niv z hlediska ovlivn ní 
hydromorfologického stavu vod dle Rámcové sm rnice o vodách. 
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Ú el metodiky  
  
Ú elem metodiky je zejména poskytnout operativní pracovní nástroj pro jednotný postup 
hodnocení zásah  do vodních tok  a údolních niv jako podporu rozhodování o vhodnosti a 
efektivit  posuzovaných projekt  s vazbou na požadavky Rámcové sm rnice o vodách. Na 
základ  požadavk  Rámcové sm rnice o vodách je využití zjednodušené metodiky 
specifikováno následovn : 

• posouzení vlivu navržených opat ení na hydromorfologický stav vodního toku a nivy, 

• stanovení základních projektových parametr  opat ení pro dosažení dobrého 
hydromorfologického stavu vod, 

• stanovení odpovídajícího rozsahu zmír ujících opat ení v p ípad  vzniklé újmy  ve 
smyslu zhoršení hydromorfologického stavu vod, 

• stanovení typ  opat ení v lokalitách, kde není dosažen dobrý hydromorfologický stav 
vod. 

Z výše jmenovaných bod  vyplývá, že se jedná o metodiku hodnocení opat ení v 

projektových dokumentacích, realizovaných zásah  na vodních tocích a v nivách, nikoli 

o metodiku výb ru úsek  vodních tok  vhodných pro p írod  blízká opat ení. 
Dále je možné zjednodušenou metodiku využít k úpravám parametr  navrhovaných opat ení 
na vodních tocích a v nivách a ke stanovení rozsahu p ípadných zmír ujících opat ení 
v p ípad  zhoršení hydromorfologického stavu vod. 

Metodika nenahrazuje biologické hodnocení, ale stanovuje míru dosažení nebo odklonu 
vodního toku od p irozeného potenciálu hodnocené lokality.  

 

Obsah metodiky  
 

 1. Popis metodiky 
1.1 Základní informace o principu metodiky  
1.2 Popis technického zpracování metodiky  
1.3 Doporu ená data a podklady  
1.4 Interpretace dosažených výsledk   

2. Podrobný postup vypl ování list  metodiky  
2.1 Analýza GMF typu 
2.2 Hodnocení stávajícího a návrhového stavu 
2.3 Grafické a tabelární výstupy hodnocení  

3. Použité zdroje a podklady  

 4. P ílohy 

• Soubor „metodika.xls“ s naprogramovanou tabelární sestavou pro hodnocení 
lokality 

• Podrobný seznam dat a podklad  pro hodnocení vodního toku a nivy  
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1. Popis metodiky  

1.1 Základní informace o principu metodiky  
Zjednodušená metodika je pracovní nástroj pro operativní posouzení zásah  do vodních tok  
a údolních niv v lokalitách, kde není systematická analýza celého vodního toku podle 
podrobné metodiky - neumož uje modelovat varianty ešení míry dosažení dobrého stavu 
hydromorfologie v definovaných v tších úsecích nebo ástech vodopisné sít .  

Zjednodušenou metodiku lze využívat pro hodnocení prostorov  vymezených opat ení 
obdobného charakteru, která nemají vliv na navazující úseky tok . Nap . revitalizace 200 m 
toku ve m st . V p ípad  hodnocení komplexu opat ení r zného charakteru situovaných na 
více místech nap . poldr nad m stem, komplexní revitalizace toku ve m st , odstran ní jezu, 
které jsou ešeny v rámci jedné akce, je nutné využit podrobné metodiky). Dále je nutné 
využití podrobné metodiky pro hodnocení zásahu, kdy dojde k ovlivn ní pr tokového a 
splaveninového režimu níže po toku. Zjednodušená metodika je vhodná pro projektanty a 
posuzovatele (nap . státní správa, hodnotitelé projekt  SFŽP) z d vodu rychlé kontroly 
navrženého opat ení, zda spl uje podmínky, pop ípad  které parametry je nutné zlepšit pro 
dosažení dobrého hydromorfologického stavu. Pomocí podrobné metodiky je možné tyto 
operace rovn ž provád t, ale jsou vázány na ur ité znalosti GIS prost edí.  

Navržená zjednodušená metodika zachovává pln  systém hodnocení (kriteria, ukazatele, 
váhové relace, matematické podmínky vzájemných relací vstupních dat viz. tab. 1), která jsou 
využívána v podrobné metodice. P esn  m ená (exaktní) vstupní data jsou ve zjednodušené 
metodice nahrazena hodnotící stupnicí, která je uvedena v kap. . 2. a zárove  je sou ástí 
naprogramované tabelární sestavy pro hodnocení lokality v samostatné elektronické p íloze 
ve formátu *.xls.  
 

1. kriterium Hydrologický a splaveninový režim 

ukazatel 1.1 Ovlivn ní korytotvorných pr tok  

 Ovlivn ní pr tok  Q330d 

ukazatel 1.2 Ovlivn ní splaveninového režimu 

2. kriterium Morfologie trasy hlavního koryta a nivních ramen 

ukazatel 2.1  Zachování p irozeného vývoje trasy hlavního koryta 

ukazatel 2.2 Morfologie trasy 

ukazatel 2.3 Akumulace plaveného d eva 

ukazatel 2.4 Výskyt a zachování p irozeného vývoje nivních ramen 

3. kriterium Morfologie koryta 

ukazatel 3.1 Rozsah (charakter) úpravy 

ukazatel 3.2 P í ný ez 

ukazatel 3.3  Podélný profil 

ukazatel 3.4 Opevn ní levého b ehu 

ukazatel 3.5 Opevn ní pravého b ehu 

ukazatel 3.6  Opevn ní dna 
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ukazatel 3.7  Akumulace plaveného d eva 

ukazatel 3.8 Aktuální stav opevn ní 

4. kriterium Vliv vzdutí 

ukazatel 4.1 Evidence vzdutých úsek  

ukazatel 4.2 Migra ní prostupnost objekt  

Tabulka . 1 - P ehled hodnotících kritérií a ukazatel  pro vodní toky  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka . 2 - P ehled hodnotících kritérií a ukazatel  pro nivu   
 
Pro ur ení stavu ovlivn ní vodopisné sít  je pot ebné stanovit geomorfologickou analýzou 
potenciální p irozený stav vodního toku.  
 
Stupe  narušení p irozeného stavu lokality je hodnocen odd len  pro: 

• koryto ( e išt ) vodního toku  

• nivu a navazující svahy údolí nebo í ních teras 

 
 

1.2 Popis technického zpracování metodiky   

• Podklad pro hodnocení zásahu, opat ení do vodního toku, nebo nivy je p ipraven 
v naprogramované tabelární sestav  v Microsoft OFFICE EXCEL 2003 v souboru 
„metodika.xls“. Uvedený soubor je dostupný na 
http://www.mzp.cz/cz/pracovni_postupy_podklady a 

http://www.vodavkrajine.cz/index.php/menu/5/28 

• V tomto souboru se nachází následující listy:  

ANALÝZA GMF TYPU 
ANALÝZA GMF TYPU GRAF 

1. kriterium Odklon využití údolní nivy od p írodního stavu 

ukazatel 1.1 Niva - levý b eh 

ukazatel 1.2  Niva - pravý b eh 

2. kriterium Ekologické vazby vodního toku a údolní nivy 

ukazatel 2.1  Vazba vodního toku a nivy 

ukazatel 2.2 Vliv hrází a bariér na zúžení aktivní inundace 

3. kriterium Vliv okolní krajiny 

ukazatel 3.1  Vliv okolní krajiny - levý b eh 
ukazatel 3.2 
ukazatel 

Vliv okolní krajiny - pravý b eh 
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SOU ASNÝ STAV - HODNOCENÍ  
NÁVRHOVÝ STAV - HODNOCENÍ  
VÁHOVÉ RELACE KRITÉRIÍ 
TISK HODNOCENÍ LOKALITY  
SROVNÁNÍ HODNOT UKAZATEL  

• Bu ky ozna ené žlutou barvou je nutné doplnit  

• Výsledný stav lokality s vyhodnocením sou asného a návrhového stavu je uvedeno 
v barevných bu kách v listu:  

 TISK HODNOCENÍ LOKALITY  

Modré bu ky jsou ur eny pro vyhodnocení toku a zelené bu ky pro vyhodnocení nivy. Samotný 
list je p ednastaven k tisku ve formátu A3, který je možné uvád t jako samostatnou p ílohu.  

1.3 Doporu ená data a podklady    
 

St žejním podkladem pro hodnocení opat ení by m la být kompletn  zpracovaná 
dokumentace zám ru obsahující všechny pot ebné údaje. Pokud v dokumentaci n které 
informace chybí, je možné je doplnit na základ  vlastního pr zkumu nebo si pot ebné 
informace vyžádat p ímo od projektanta. Dostate ná kvalita zpracování posuzovaných 
projektových dokumentací je dána legislativou a podmínkami pro jednotlivé dota ní 
programy. V p ípad  posouzení již realizovaného zásahu je nutné provést hodnocení dané 
lokality na základ  terénního šet ení a analýze podklad , jejichž seznam je uveden 
v samostatné p íloze jako „Podrobný seznam dat a podklad  pro hodnocení toku a nivy“. 
 

1.4 Interpretace dosažených výsledk    
 
Získanými výsledky je možné posoudit, zda realizací zám ru ve vodním toku a niv  dojde ke 
zlepšení, nebo zhoršení stávajícího stavu. Navrhované zám ry by m ly v dané lokalit  zajistit 
dobrý hydromorfologický stav tzn. dosažení více než 60 % z potenciálu dynamické rovnováhy 
vodního toku. Pokud ešení navrženého zám ru nezajistí dosažení výše uvedeného stavu, m l by 
se zpracovatel zám ru pokusit o navržení takového ešení, které bude vyhovující a dosáhne 
uvedených požadavk  (vhodná je konzultace s  odbornými poradci v oboru revitalizací, 
projektanty p írod  blízkých protipovod ových opat ení atd.). V od vodn ných p ípadech, kdy 
charakter zásahu neumožní dosažení dobrého hydromorfologického stavu vod, budou stanovena 
zmír ující opat ení.  

  

Pr b žné a kone né výsledky jsou uvedeny v *.xls dokumentu (prost edí Microsoft OFFICE 
EXCEL 2003) ve t ech listech:  

 
• SOU ASNÝ STAV HODNOCENÍ  

• NÁVRHOVÝ STAV HODNOCENÍ  
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• TISK HODNOCENÍ LOKALITY  

 
Ve výše uvedených listech jsou samostatn  vyhodnocena jednotlivá kritéria pro vodní tok a 
nivu. Výsledky hodnocení jsou umíst ny v erven  ozna ených bu kách. Pomocí pr b žných 
výsledk , lze jednoduše ur it nedosta ující parametry každého kritéria zvláš .  

• Kritéria pro vodní tok:  

1. hydrologický a splaveninový režim  
2. morfologie trasy hlavního koryta a nivních ramen  
3. morfologie koryta  
4. vliv vzdutí a ovlivn ní migra ní prostupnosti úsek  
 

• Kritéria pro nivu:  

1. odklon využití nivy od p írodního stavu  
2. ekologické vazby toku a nivy  
3. vliv okolní krajiny   

 
Grafické znázorn ní vyhodnocení stavu jednotlivých ukazatel  je v listu 

• SROVNÁNÍ HODNOT UKAZATEL  
 
Dosažené výsledky jednotlivých kritérií pro vodní tok a nivu jsou souhrnn  uvedeny v listu  

•  TISK HODNOCENÍ LOKALITY  

V tomto listu jsou uvedeny jak dosažené výsledky jednotlivých kritérií, tak souhrnné 
vyhodnocení dané lokality (modré bu ky pro vodní tok a zelené pro nivu). 

 

2. Podrobný postup vypl ování list  metodiky  
Tato kapitola se v nuje popisu postupu práce ve vytvo eném *.xls dokumentu (prost edí 
Microsoft OFFICE EXCEL 2003). 

Pro získání objektivního výsledku hodnocení lokality se vypl ují hodnoty všech parametr  
všech kritérií. Celkový výpo et je nastaven jako ned litelná celková analýza 
hydromorfologického stavu. Nevypln né hodnoty parametr  mohou zkreslovat výsledky 
hodnocení (v p ípad  prázdných polí je automaticky zapo ítávána nulová hodnota parametr ).  
 
Pokud stav hodnocené lokality neodpovídá p eddefinované kategorii (konkrétnímu popisu 
sledovaného ukazatele) v metodice, lze tomuto stavu p i azovat hodnoty v p íslušných 
rozmezích podle odhadu hodnotitele. P i p i azování hodnot je možné použít i desetinná ísla 
mezi jednotlivými kategoriemi, ale vzhledem k objektivnosti je vhodné využívat pouze 
p eddefinované kategorie. 
 
Vznik závažné chyby p i hodnocení zp sobené subjektivním názorem je maximáln  
eliminována na p ijatelnou úrove  v rámci robustního vícekriteriálního výpo tu. 
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2.1 Analýza GMF typu 
 
Prvním krokem k ur ení hledaného výsledku je vypln ní základních údaj  o sledované 
lokalit , a to v listu  
 
• ANALÝZA GMF TYPU 
  

Název lokality: dle ešené lokality vodního toku 

Kilometráž: získaná z údaj  projektové dokumentace k zám ru, digitální databáze 
DIBAVOD, Vodohospodá ské mapa  

Podélný sklon údolnice: údaje by m ly být zpracovány v dokumentaci plánovaného zám ru, 
p ípadn  mohou být zjišt ny z vrstevnic (Základní mapa R 1:10 000), studie odtokových 
pom r , pop ípad  digitálního modelu terénu 

Hodnota sklonu údolnice je do p ipraveného sešitu v MS Office Excel zadávána bu  p ímo, 
pokud je známá, nebo se dopo ítá pomocí volby výpo tu z p evýšení a délky ešeného úseku 
nivy.  

Pr m rný pr tok Qa: hydrologická data by m la být v projektové dokumentaci plánovaného 
zám ru. Údaje o pr tocích lze dále zjistit: 

• m rné profily eského hydrometeorologického ústavu ( HMÚ) 
• atlas  Hydrologické pom ry SSR  (1965 až 1970, Hydrometeorologický ústav, Praha) 
• aktuální data HMÚ 
• studie odtokových pom r  
• informace od správce vodního toku 

Po zadání hodnot Qa a výpo tu sklonu údolnice se v souboru *.xls v listu „ANALÝZA GMF 
TYPU – graf“ se objeví ervený bod v poli grafu. Geomorfologický typ je následn  definován 
dle k ivky, ke které má ervený bod nejblíže. Výsledný geomorfologický typ (zkratku názvu) 
je nutné doplnit do bu ky „geomorfologický typ toku“ v listu ANALÝZA GMF TYPU.   

Geomorfologické typy vodních tok  a používané zkratky:  

• pln  vyvinuté meandrování: MD  
• anastomózní v tvení meandrujícího, nebo v tvícího se koryta: AB  
• v tvení št rkonosného vinoucího se koryta: GB 
• divo ení koryt v št rkovém nebo pís itém e išti: BR 

2.2 Hodnocení stávajícího a návrhového stavu 
 
Sou asný a návrhový stavu vodního toku/nivy se hodnotí v následujících listech:  
 
• SOU ASNÝ STAV HODNOCENÍ  
• NÁVRHOVÝ STAV HODNOCENÍ  
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V t chto listech zpracovatel vypl uje žlut  ozna ené bu ky. Hodnotící stupnice je uvedena ve 
sloupci „popis zjednodušeného hodnocení“. Dosažené hodnoty jsou provázány do všech list  
a tak má zpracovatel okamžitý p ehled o stavu hodnocené lokality.  
 

Datové soubory charakterizující vodní tok 

Název kritéria . ukazatele Název ukazatele 

1. kriterium  

Hydrologický a splaveninový 
režim 
  

ukazatel 1.1  Ovlivn ní korytotvorných pr tok  

ukazatel 1.2 Ovlivn ní pr tok  Q330d 

ukazatel 1.3 Ovlivn ní splaveninového režimu 

2. kriterium  

Morfologie trasy hlavního koryta  
a nivních ramen 
  

ukazatel 2.1 Zachování p irozeného vývoje trasy hlavního koryta 

ukazatel 2.2 Morfologie trasy 

ukazatel 2.3  Akumulace plaveného d eva 

ukazatel 2.4  Výskyt a zachování p irozeného vývoje nivních ramen 

3. kriterium 

Morfologie koryta 
  
  
 
 
 
 
 
  

ukazatel 3.1 Rozsah (charakter) úpravy 

ukazatel 3.2  P í ný ez 

ukazatel 3.3 Podélný profil 

ukazatel 3.4  Opevn ní levého b ehu 

ukazatel 3.5 Opevn ní pravého b ehu 

ukazatel 3.6 Opevn ní dna 

ukazatel 3.7 Akumulace plaveného d eva 

ukazatel 3.8  Aktuální stav opevn ní 

4. kriterium  

Vliv vzdutí a ovlivn ní migra ní 
prostupnosti úsek  

ukazatel 4.1 Evidence vzdutých úsek  

ukazatel 4.2 Migra ní prostupnost objekt  

   
Datové soubory charakterizující nivu 

Název kritéria . ukazatele Název ukazatele 

1. kriterium  

Odklon využití údolní nivy od 
p írodního stavu 

ukazatel 1.1 Niva - levý b eh 

ukazatel 1.2  Niva - pravý b eh 

2. kriterium  

Ekologické vazby vodního toku a 
údolní nivy 

ukazatel 2.1 Vazba vodního toku a nivy 

ukazatel 2.2 Vliv hrází a bariér na zúžení aktivní inundace 

3. kriterium  

Vliv okolní krajiny 

ukazatel 3.1  Vliv okolní krajiny - levý b eh 

ukazatel 3.2  Vliv okolní krajiny - pravý b eh 
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Tabulka . 3 - P ehled hodnocených kritérií a ukazatel  v rámci zjednodušené metodiky 

 
Poznámka: Nehodnotí se možný budoucí tvar koryta, metodika však umož uje hodnotiteli zadat možné scéná e 
vývoje a jejich vlivu na hydromorfologický stav (nap .: vliv na hydromorfologický stav úseku, pokud je 
postaven jez a tvrd  stabilizovány b ehy, atd.).   
 

2.2.1 Vysv tlivky pro hodnotící kritéria vodního toku 
 

1. Kriterium - Hydrologický a splaveninový režim vodního toku 

 
Ukazatel 1.1 - Ovlivn ní korytotvorných pr tok  

Jedná se o ukazatel, kterým lze orienta n  vyhodnotit p ípadné ovlivn ní korytotvorných 
pr tok  charakteristických pro jednotlivé GMF typy. 

K ovlivn ní pr tok  dochází p i odb rech vody do náhon , deriva ních malých vodních 
elektrárnách (MVE), erpáním jako technologické vody a pro závlahy. Všechny pot ebné 
údaje o pr tocích a jejich p ípadném ovlivn ní by m ly být sou ástí zám ru. 

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

 
ukazatel 1.1  
  
  

 
Ovlivn ní 
korytotvorných 
pr tok  
  
  

Neovlivn né (v uvedeném úseku nejsou 
pr toky ovlivn ny odb ry vody a výstavbou 
reten ních nádrží)  

0 
Ortofotomapa, informace 
od správce vodního toku, 
dopl ující terénní pr zkum, 
dokumentace zám ru  
  
  

- 
 

St ední (v uvedeném úseku dochází ke snížení 
pr tok  vlivem odb r  vody a výstavbou 
reten ních nádrží o více než 25 %) 

50 

Významné (v uvedeném úseku dochází ke 
snížení pr tok  vlivem odb r  vody a 
výstavbou reten ních nádrží o více než 50 %) 

100 

 
Evidence objekt  a míst odb ru, v etn  údaj  o množství odebrané vody, je k dispozici 
na vodoprávních ú adech, v databázi správc  vodních tok , nebo v databázi Informa ního 
systému VODA eské republiky, http://www.voda.gov.cz/portal/cz/. Sou ástí  projektové 
dokumentace by m la být hydrologická data HMÚ k danému ešenému úseku. 
U navržených zám r  se p edpokládají údaje o p ípadných odb rech v p edložené 
dokumentaci. Doporu ené zdroje o pr tocích, ze kterých je možné získat orienta ní hodnoty o 
pr tocích.   
 
• m rné profily eského hydrometeorologického ústavu ( HMÚ) 
• atlas  Hydrologické pom ry SSR  (1965 až 1970, Hydrometeorologický ústav, Praha) 
• aktuální data HMÚ 
• studie odtokových pom r  
• informace od správce vodního toku 
 
Korytotvorné pr toky odpovídající jednotlivým geomorfologickým typ m:  

• Divo ení koryt v št rkonosném e išti - odpovídající pr tok Q1 
• V tvení št rkonosného vinoucího se koryta - odpovídající pr tok Q2 
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• Anastomózní v tvení vinoucího se až meandrujícího koryta - odpovídající pr tok Q15d 
• Pln  vyvinuté meandrování - odpovídající pr tok Q30d 
 
Projektant musí v p ípad  návrh  koryt po ítat se zm nou velikosti pr tok , kterou je nutné 
promítnout do návrhových parametr . 
 

 
Ukazatel 1.2 - Ovlivn ní  pr tok  Q330d 

Uvedený ukazatel orienta n  vyhodnocuje p ípadné ovlivn ní minimálního pr toku 
zajiš ující podmínky pro vodní organismy (prioritn  ichtyofaunu) odb rem vody. 
Jedná se p edevším o místa, kde dochází k odb r m vody do náhon , deriva ních MVE.  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 1.2 
  
  

Ovlivn ní pr tok  
Q330d 
  
  

Neovlivn né (v uvedeném úseku nejsou 
pr toky ovlivn ny odb ry vody a výstavbou 
reten ních nádrží)  

0 
Vodohospodá ská mapa, 
informace od správce 
vodního toku, dokumentace 
zám ru   
  
  

- 
 

St ední (v uvedeném úseku dochází ke snížení 
pr tok  vlivem odb ru vody a výstavbou 
reten ních nádrží o více než 25 %) 

50 

Významné (v uvedeném úseku dochází ke 
snížení pr tok  vlivem odb ru vody a 
výstavbou reten ních nádrží o více než 50 %) 

100 

Evidence objekt  a míst odb ru, v etn  údaj  o množství odebrané vody, je k dispozici 
na vodoprávních ú adech, v databázi správc  vodních tok , nebo v databázi Informa ního 
systému VODA eské republiky, http://www.voda.gov.cz/portal/cz/. Sou ástí  projektové 
dokumentace by m la být hydrologická data HMÚ k danému ešenému úseku. 
U navržených zám r  se p edpokládají údaje o p ípadných odb rech v p edložené 
dokumentaci. Doporu ené zdroje o pr tocích, ze kterých je možné získat orienta ní hodnoty o 
pr tocích.   
 
• m rné profily eského hydrometeorologického ústavu ( HMÚ) 
• atlas  Hydrologické pom ry SSR  (1965 až 1970, Hydrometeorologický ústav, Praha) 
• aktuální data HMÚ 
• studie odtokových pom r  
• informace od správce vodního toku 
 
Ukazatel 1.3 - Ovlivn ní splaveninového režimu 

Hodnotí se ovlivn ní splaveninového režimu objekty, které významným zp sobem narušují 
chod splavenin nejen pro danou lokalitu, ale i v navazujících p ítocích. Mezi tyto objekty pat í 
p edevším vodní nádrže a jezové zdrže.  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 1.3 
  
  

Ovlivn ní 
splaveninového 
režimu 
  
  

Transport splavenin v p vodním rozsahu, na 
vodním toku a p ítocích se nevyskytují 
objekty, které by neumož ovaly transport 
splavenin) 

1 
Vodohospodá ská mapa, 
informace od správce 
vodního toku, dokumentace 
zám ru   
  
  

- 
 Transport splavenin je omezen ve st edním 

rozsahu (na hodnoceném úseku vodním a 
p ítocích se vyskytují objekty, které ovlivní 

2,5 
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splaveninový režim, ale nezabrání jejich 
chodu do daného úseku)  

Transport splavenin je významn  ovlivn n (na 
hodnoceném úseku vodního toku a p ítocích 
jsou objekty, které svým charakterem 
zásadním zp sobem ovliv ují chod splavenin) 

5 

Z hlediska asové a datové náro nosti na detailní posouzení splaveninového režimu dané 
lokality, který je provád n v podrobné metodice, bylo p istoupeno ke generalizaci tohoto 
ukazatele. Pokud není daná problematika zpracovaná v dokumentaci posuzovaného zám ru, 
hodnocení probíhá následovn :  
Do stupnice „Transport splavenin je významn  ovlivn n“ pat í úseky vodních tok , které se 
budou nacházet ve vzdutí vodní nádrže a pod vodní nádrží. Do následujícího stupn  
„Transport splavenin je omezen ve st edním rozsahu“ bude hodnocený úsek za azen od místa 
p ípadného zaúst ní následujícího p ítoku, na kterém se nevyskytují stavby eliminující chod 
splavenin. P irozený chod splavenin se vyskytuje v úsecích vodních tok  s odpovídajícím 
potenciálním GMF typem a které jsou minimáln  antropogenn  ovlivn ny.   
Hydromorfologický stav vodního toku odpovídá velmi dobrému stavu. 
 
 
2. Kriterium - Morfologie trasy hlavního koryta a nivních ramen  

Ukazatel 2.1- Zachování p irozeného vývoje trasy hlavního koryta 

Ukazatel „Zachování p irozeného vývoje trasy hlavního koryta“ charakterizuje aktuální stav 
koryta toku a dynamiky vývoje vodního toku. 

Hodnotící 
ukazatel 

Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 
Hodnotící 
stupnice 

Doporu ené podklady 
Vstupní 
hodnota 

ukazatel 2.1  
  
  
  
  

Zachování 
p irozeného vývoje 
trasy hlavního koryta     
  
  
  
  

P irozený vývoj trasy probíhá v souladu se 
stavem dynamické rovnováhy lokality (vodní 
toky v p írodním a v p írod  blízkém stavu) 

0 

Ortofotomapa, informace 
od správce vodního toku 
nebo dopl ující terénní 
pr zkum, dokumentace 
zám ru  
  
  
  
  

- 
 

P irozený vývoj neprobíhá v plném rozsahu, 
pouze áste n , postupná renaturace 
zpevn ných úsek  

1 

Koryto je biologicky stabilizováno, nebo 
vývoj je usm rn n, akcelerovaná eroze ve fázi 
stabilizace, úsek ve vzdutí (mimo vodních 
nádrží) s biologickou stabilizací b eh  

2 

Koryto je opevn no, bez známek poškození, 
nebo narušeno erozí (nátrže, u kterých se 
p edpokládá oprava), nebo probíhá hloubková 
akcelerovaná eroze  

3 

Vodní tok byl zakryt nebo zrušen, nebo se 
nachází ve vzdutí nádrží  

4 

 
* renaturace (zp írodn ní) – proces p i kterém dochází vlivem dynamiky vodního toku 
k samovolné obnov  a vzniku morfologických útvar  (nátrže, št rkové lavice, jesepy atd.), 
které jsou zp sobeny destrukcí technických opevn ní b eh , dna a p í ných 
vodohospodá ských staveb. Dále se na procesu renaturace podílí vývoj vegetace. Míra 
renaturace je dána stupn m dosažení potenciálního GMF typu v hodnocené lokalit . Mezi 
renatura ní procesy nepat í akcelerované zahlubování, nebo akumulování splavenin.  
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Ukazatel 2.2 - Morfologie trasy  

Jedná se o ukazatel, který hodnotí morfologii trasy na základ  charakteristických prvk  
daného GMF typu.  

 

Zkratka 

GMF 

typu 

Základní popisné charakteristiky vodního toku, 

nivy a údolí 

Základní popisné charakteristiky 

odstavených a aktivních ramen v niv  

GMF typy mimo jejich dynamickou rovnováhu, oblast hlavní tvorby splavenin 

DE 

Údolí tvaru V bez nivy, svahy v dlouhodobém 
vývoji, eroze dna je dlouhodobým charakteristickým 
znakem, skalní podloží udržuje relativní stabilitu 
podélného profilu.  

Nevznikají. 

AE 

Nestabilní údolí charakteristické kolmými 
erodovanými svahy ka onu, rozši ující se nová niva, 
viz popis proces  (kapitola . 2) 

Nevznikají. 

GMF typy pro úseky vodních tok  v dynamické rovnováze 

BR 

Široké št rkonosné e išt  s n kolika hlavními, 
vinoucími se koryty asto p ekládajícími trasu, 
soustava ramen v e išti protékaná p i zvýšených 
stavech se velmi asto p ekládá (v pr b hu roku). 

Št rkonosná v tvící se ramena protékaná a 
p ekládaná b hem pr tok  Q1, velmi 
dynamický vznik a zánik, morfologické tvary 
starých ramen jsou likvidovány akumulacemi 
št rku a bo ní erozí nových koryt. 

GB 

Široké št rkonosné e išt  s jedním hlavním, 
vinoucím se korytem asto p ekládajícím svoji trasu, 
soustava ramen v št rkonosném e išti protékaná p i 
zvýšených pr tocích se asto p ekládá, ale okrajové 
ásti jsou již stabilizovány vegetací. 

Št rkonosná ramena protékaná a p ekládaná 
b hem pr tok  Q10, okrajová dlouhodob  
stabilizována vegetací, dynamický vznik a 
zánik, morfologické tvary starých ramen jsou 
likvidovány akumulacemi št rku a bo ní erozí 
nových koryt. 

AB 

Široká niva s jedním nebo více hlavními koryty, 
soustava ramen a ostrov  je stabilizována vegetací a 
vývoj je vázán na pozvolnou bo ní erozi b eh  p i 
procesu vinutí nebo meandrování koryt. 

V tvící se ramena vytvá í samostatná nivní 
koryta dlouhodob  stabilizovaná vegetací s 
trvalým nebo ob asným pr tokem a samostatn  
se vyvíjející i v odlišném GMF typu než hlavní 
koryto, korytotvorné pr toky p sobí pozvolna, 
ale systematicky.  

MD 

Jedno meandrující koryto v meandrovém pásu 
vinoucím se kolem údolnice, meandry se prohlubují 
pozvolnou bo ní erozí až do protržení meandrové 
šíje, nivní vegetace zpomaluje korytotvorné procesy.   

Odstavená ramena vznikají protržením 
meandrové šíje, nejd íve se zazemní vtok do 
slepého ramena, potom dolní napojení a 
následn  celé rameno, jedná se o p irozený 
vývoj odstavených ramen meandrujících tok , 

Hodnotící 
ukazatel 

Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 
Hodnotící 
stupnice 

Doporu ené podklady 
Vstupní 
hodnota 

ukazatel 2.2 
 
 

Morfologie trasy 
 
 

Trasa odpovídá danému úseku vodního toku 
dle GMF typu 0 

Výsledek geomorfologické 
analýzy typu potenciálu 
korytotvorných proces , 
ortofotomapa, informace od 
správce vodního toku nebo 
dopl ující terénní pr zkum, 
dokumentace zám ru 

- 
 

Trasa koryta je narušena, ale vykazuje atributy 
charakteristické pro p vodní GMF typ 0,6 

Trasa koryta je významným zp sobem 
zm n na  

1,2 
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korytotvorné pr toky p sobí pozvolna, ale 
systematicky.  

DL 

V tvení je podmín no dosažením erozní báze 
vodního toku (vodní hladina) s následným 
vytvo ením kone ného dejek ního kuželu splavenin, 
typy korytotvorných proces  jsou vázány na 
charakteristiky jednotlivých koryt, obvykle se 
projevuje typ AB a MD, n kdy GB. 

Odstavená ramena p ebírají charakteristiky 
p evládajících GMF typ  (AB, MD, n kdy 
GB), korytotvorné pr toky p sobí pozvolna, 
ale systematicky.  

Tabulka . 4 - Charakteristiky jednotlivých GMF typ  

 
 
Ukazatel 2.3 - Akumulace plaveného d eva 

Za stálou akumulaci d evní hmoty jsou považovány stabilizované útvary, které se nacházejí 
v konkávách, konvexních b ezích a v koryt  toku v r zném stupni zanesení splaveninami. 
V p ípad  upravených úsek  vodního toku se za stálou akumulací rovn ž považuje d evní 
hmota sm rov  soub žná s b ehy (p edevším se jedná o v tší stromy). Prostorov  
významnými strukturami se rozumí útvary nap . složené z n kolika navzájem p ek ížených 
strom , nebo n kolika typ  spláví (vyvrácený strom s ko enovým balem, který je stabilizován 
další naplavenou d evní hmotou). Za akumulaci d evní hmoty se nepovažuje vegeta ní 
opevn ní b ehu (zápletové a la ové pl tky, ha ošt rkové válce) a d ev né stabiliza ní prahy.  

Hodnotící 
ukazatel 

Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 
Hodnotící 
stupnice 

Doporu ené podklady 
Vstupní 
hodnota 

ukazatel 2.3 
  
  
  
  

Akumulace 
plaveného d eva  
  
  
  
  

D evní hmota se pravideln  vyskytuje v 
konkávách (stabilizace), konvexních b ezích, v 
koryt  toku se vyskytuje d evní hmota v r zném 
stupni zanesení splaveninami (vodní toky v 
p írodním a p írod  blízkém stavu)  

1 

Ortofotomapa, informace 
od správce vodního toku 
nebo dopl ující terénní 
pr zkum, dokumentace 
zám ru  

  
  
  
  

- 
 

D evní hmota se nepravideln  vyskytuje v 
konkávách a konvexních b ezích, jsou 
vytvo eny prostorov  významné struktury 
d evní hmoty  

2 

D evní hmota se vyskytuje místn  v konkávách 
a konvexních b ezích, nejsou vytvo eny 
prostorov  významné struktury d evní hmoty  

3 

Výskyt d evní hmoty v koryt  je sporadický  5 
D evní hmota (spláví) se ve vodním toku 
nevyskytuje  

10 

 
 
Ukazatel 2.4 - Výskyt a zachování p irozeného vývoje nivních ramen 

Na základ  terénního pr zkumu, analýzou leteckých snímk  a mapových podklad  jsou 
získány údaje o výskytu í ních ramen a jejich aktuálního stavu. Získané výsledky je nutné 
posoudit v kontextu analýzy GMF typu vodního toku.  

Hodnotící 
ukazatel 

Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 
Hodnotící 
stupnice 

Doporu ené podklady 
Vstupní 
hodnota 

ukazatel 2.4 
  
  
  
  

Výskyt a zachování 
p irozeného vývoje 
nivních ramen 
  
  

Výskyt, nebo absence nivních ramen v souladu 
s definicí aktuálního GMF typu (vodní toky, 
které jsou minimáln  narušeny antropogenní 
inností z hlediska fluviáln –dynamických 

proces ) 

1 Ortofotomapa, informace 
od správce vodního toku 
nebo dopl ující terénní 

- 
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Výskyt, nebo absence nivních ramen v souladu s 
definicí aktuálního GMF typu, n který z 
parametr  ovliv ující procesy je ovlivn n  

2 
pr zkum, dokumentace 
zám ru  
  
  
  
  

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

Ramena se v daném úseku vodního toku 
vyskytují, jsou ve fázi akcelerovaného 
zazemn ní   

4 

Ramena se nevyskytují, vlivem faktor  
vzniklých antropogenní inností zanikla  5 

 

3. Kriterium - Morfologie koryta  

P i hodnocení sou asného stavu morfologie koryta, jde ist  o sou asný stav a nikoliv 
historické úpravy – úpravy mohou být p ekryty sedimenty, p ípadn  áste n  mohlo dojít 
k renaturaci. Pokud jsou k dispozici dosta ující data k hodnocení, je možné vyhodnotit 
historický stav a porovnat ho se stávajícím stavem (nap . projekty starých úprav). Tímto 
zp sobem lze hodnotit i provedené zásahy do toku, prošlou povode , atd.  

 

Ukazatel 3.1 – Rozsah (charakter) úpravy 

Charakter úpravy všeobecn  definuje upravenost toku. Parametry jsou zjišt ny v pr b hu 
terénního šet ení.   

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

 
 
ukazatel 3.1  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Rozsah (charakter) 
úpravy 
  
  
  
  
  
  
  
  

Bez zásahu 1 

Ortofotomapa, informace 
od správce vodního toku 
nebo dopl ující terénní 
pr zkum, dokumentace 
zám ru 
  
  
  
  
  

- 
 

V tší opravy (nap . sanace nátrží, výhony apod.) 2 

Zp írodn ná historická úprava v nové, nebo 
stávající trase (náhony apod.) 

2,5 

Jednostranná souvislá úprava v p vodní trase 3 

Oboustranná souvislá úprava v p vodní trase 4 

Pr pich 5 

Souvislá úprava s novou trasou 6 

Úprava oboustranná v etn  dna  6,5 

Zatrubn ný nebo zakrytý tok, zrušený tok 7 

 
Ukazatel 3.2 – P í ný ez 

P í ný ez toku je zjišt n z projektové dokumentace nebo v pr b hu terénního šet ení. 
Podrobná hodnotící stupnice je uvedena v tabelární sestav  této metodiky.  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

 
 
 
 
ukazatel 3.2 
  
  
   
  

 
 
 
 
P í ný ez  
  
  
  
  

P vodní p irozené koryto 1   
  
Ortofotomapa, informace 
od správce vodního toku 
nebo dopl ující terénní 
pr zkum, dokumentace 
zám ru   

- 
 

Profil s erozním prohloubením, které je 
charakteristické pro vznikající ka ony p i 
akcelerované erozi ve fázi destabilizace 

1,5 

Složený lichob žník (dvojitý profil, 
kombinovaný s obdélníkem, p í né a podélné 
soust e ovací stavby (hráze, výhony) 

2 

Jednoduchý lichob žník 3 

Obdélníkové koryto s kynetou 4 

Obdélníkové koryto 5 

Zatrubn né koryto nebo zrušený tok 6 
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Ukazatel 3.3 – Podélný profil 

Podélný profil toku je stanoven v pr b hu terénního šet ení a na základ  evidence vzdutých 
úsek  (viz ukazatel 4.1).  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 3.3 
 

Podélný profil 
  

Ponechán p vodní stav 1   
Informace od správce 
vodního toku nebo 
dopl ující terénní 
pr zkum, dokumentace 
zám ru 

- 
 

áste né ovlivn ní (nap . jednostrannou 
úpravou) 

2 

Postupným vývojem vyrovnaná niveleta 
(nap . ve vzdutí) 

3 

Um le vyrovnaná niveleta 
(nap . souvislá úprava apod.) 

4 

Vodní tok byl zrušen 5 

 
Ukazatel 3.4 – Opevn ní levého b ehu 

Typ a zp sob opevn ní levého b ehu vodního toku je zjišt n v pr b hu terénního šet ení a 
p ípadn  fotodokumentace.  

 
Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukazatel 3.4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opevn ní levého 
b ehu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ponechán p vodní stav 1   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Informace od správce 
vodního toku nebo 
dopl ující terénní 
pr zkum, dokumentace 
zám ru 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- 
 
 
 
 

 

P vodní stav s pomístní biologickou stabilizací 
b eh  

1,5 

Biologicky zpevn ný, p ípadn  úpravou 
vytvo ený b eh (osetí, drnování, zapojené 
b ehové porosty apod.) 

2 

Pomístní st ídání biologické stabilizace b eh  s 
úpravou ve stupni 3,00 a 4,00  

2,5 

Vegeta ní opevn ní b eh  (rohože z vrbového 
proutí, ha ové válce) 

3 

Polovegeta ní opevn ní b eh  (ha ošt rkové 
válce, la ové pl tky) 

4 

St ídavé zpevn ní konkávních oblouk  
lomovým kamenem s biologickou stabilizací 

4,5 

Souvislá stabilizace pat svah  záhozem, 
pohozem z lomového kamene nebo 
vyklínovanou kamennou rovnaninou 

4,75 

Záhozy, pohozy lomovým kamenem po 
b ehovou hranu 

5 

Záhozy, pohozy lomovým kamenem za 
b ehovou hranu 

5,25 

Záhozy, pohozy lomovým kamenem s 
urovnaným povrchem 

5,5 

La ové pl tky, srubové konstrukce 5,7  
Kamenná rovnanina, vyklínovaná kamenná 
rovnanina  

5,75 

Drátokamenné matrace 6 

Polovegeta ní tvárnice 6,5 
Kombinace pohozu, záhozu, op rné zdi a dlažby 
z lomového kamene, v etn  sporadicky 
vyskytující se biol. stabilizace    

6,75 

Dlažby z lomového kamene 7 

St ídavá stabilizace dlažby z lomového kamene 
se st. opevn ní > 7,00 (na malém úseku) 

7,5 

Betonové tvárnice, panely apod. 8 

Op rné zdi kamenné 9 

B ehy stabilizované stavebním odpadem 9,5 
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Op rné zdi betonové, larsenové apod. 10 

Zakrytý profil nebo zrušený tok 11 

 
Pozn. Biologickým opevn ním se rozumí stabilizace, která je zajišt na živým biologickým 
materiálem (osetí, drnování, b ehovými porosty) a p edpokládá se jeho další vývoj, pop ípad  
áste ná samovolná obnova po p ípadné destrukci. Pro vegeta ní opevn ní jsou využity 

biologické materiály, které se používají na vytvo ení stabiliza ních prvk , asto v kombinaci 
s dalším materiálem (nap . ha ošt rkové válce, vegeta ní pl tky atd.). Po jejich destrukci je 
nutné p istoupit k jejich oprav .  
 
 
Ukazatel 3.5 – Opevn ní pravého b ehu 

Hodnotící stupnice ukazatele je totožná jako pro ukazatel 3.4. 

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 3.5  
Opevn ní pravého 
b ehu 

Viz stupnice pro Ukazatel 3.4     
- 

 

 
Ukazatel 3.6 – Opevn ní dna 

Typ a zp sob opevn ní dna vodního toku je zjišt n v pr b hu terénního šet ení a p ípadn  
fotodokumentace.  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

 
ukazatel 3.6   
  

 
 
Opevn ní dna  
  
  

Nezpevn no, p vodní stav 1   
  
Informace od správce 
vodního toku nebo 
dopl ující terénní 
pr zkum, dokumentace 
zám ru   

- 
 

Stabilizace p í nými prahy 2 

Dno ve vzdutí 3 

Souvislé zpevn ní dna 4 

Dno v zatrubn ném toku 4,5 

Vodní tok byl zrušen 5 

 
Hodnota parametru „dno ve vzdutí“ se volí podle toho, zda se hodnocený úsek nachází nebo 
nenachází v míst  vzdutí hladiny nad p í ným objektem (vodní nádrž, jez, atd.), nebo zda je 
v úseku hladina vzduta zúžením úpravou koryta. 
 
Dnovými pásy se rozumí objekty ve dn , kterými se nem ní výšková úrove  dna. Prahy jsou 
p í né objekty z r zných materiál , zahloubené do dna vodního toku a zavázané do jeho 
b eh . Jsou ur ené ke stabilizaci koryta. Za prahy se považují i stupn , jimiž se m ní výšková 
úrove  dna do 300 mm.  
 
Ukazatel 3.7 – Akumulace plaveného d eva 

Hodnota ukazatele se v tabelární sestav  automaticky dopl uje dle hodnoty ukazatele 2.3, 
v kriteriu 2.  Morfologie trasy hlavního koryta a nivních ramen.  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 

Doporu ené 

podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 3.7  
Akumulace 
plaveného d eva 

Vypln no automaticky dle Ukazatele 2.3     
- 
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Ukazatel 3.8 – Aktuální stav opevn ní 

Hodnotí se stav opevn ní toku.  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 

Doporu ené 

podklady 

Vstupní 

hodnota 

 
 
 
 
ukazatel 3.8   
  
  
  
  
  

 
 
 
Aktuální stav 
opevn ní  
  
  
  

Bez opevn ní 1   
  
  
Informace od správce 
vodního toku  
nebo dopl ující 
terénní pr zkum,  
dokumentace zám ru   

- 
 

Pouze v p ípad  biologické stabilizace b eh , tzn. st. 
opevn ní b eh  1,5 - 2 

1,5 

Opevn ní neviditelné, zanesené, zarostlé vegetací 2 
Opevn ní, které je v destrukci (po povod ových 
pr tocích) 

2,5 

Opevn ní viditelné, ale postupn  se zanáší a zar stá 3 

Opevn ní viditelné, nezarostlé 4 

Vodní tok byl zakryt nebo zrušen 5 

 

4. Kriterium - Vliv vzdutí a ovlivn ní migra ní prostupnosti 

Ukazatel 4.1 – Evidence vzdutí v úseku 

Hodnotí se, zda ve sledovaném úseku p í né objekty zp sobují vzdutí.  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 4.1  
  

Evidence vzdutí v 
úseku  

Hodnocený úsek není ve vzdutí 0 Vodohospodá ská mapa, 
informace od správce 
vodního toku nebo 
dopl ující terénní 
pr zkum, dokumentace 
zám ru  

- 
 

Hodnocený úsek je ve vzdutí áste n  nebo není 
ve vzdutí a je upraven 

0,5 

Hodnocený úsek je ve vzdutí  1 

 
Ukazatel 4.2 – Ovlivn ní migra ní prostupnosti v úseku 

St žejními hodnotami pro výpo et ukazatele 4.2 je po et p í ných objekt , migra ní 
pr chodnost objektu a migra ní významnost toku. Migra ní významnost toku je stanovena na 
základ  délky a významnosti toku, jak p ehledn  udává tabulka . 5. Obdobn  jsou popsány 
hodnoty dalších faktor , které lze zohlednit p i stanovení hodnoty ukazatele 4.2.  
 
V první ad  je pot eba rozd lit vodní tok na homogenní úseky s p ibližn  stejnou hustotou 
migra ních bariér. Dále se vypo ítá po et objekt  na km úseku (po et objekt /délka úseku 
v km). Vzhledem k možné migra ní prostupnosti n kterých objekt  v daném úseku je nutné 
redukovat po et objekt  (migra ních bariér) na 1 km násobkem migra ní prostupnosti t chto 
objekt . Sleduje se po et migra n  neprostupných objekt  v daném úseku na km vodního 
toku. P i vyhodnocování pr chodnosti je po ítáno prioritn  s výškou a typem p í né stavby a 
její lokalizací. Za migra n  nepr chodnou je všeobecn  považován p í ný objekt s výškou 
v tší než 1 m. V p ípad  nižších staveb je p ihlédnuto k dalším faktor m jako je sklon, výška 
p elivného paprsku a jakému typu odpovídá rybí pásmo v daném úseku. Dále se výsledek 
násobí koeficientem „migra ní významnost toku“.   
Termín „podmín n  pr chodná migra ní p ekážka“ znamená, že po ur itou dobu je na 
p ekážce spln na klí ová podmínka pro p ekonání p ekážky, p edevším dostate ná hloubka 
vodního sloupce apod. Rozdílný význam má pojem „selektivn  pr chodná p ekážka“, která 
ani p i do asném zlepšení podmínek vodního stavu neumož uje migraci ásti druh  
hydrofauny. Taková p ekážka p sobí na migraci vždy selektivn . 
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Ovlivn ní migra ní prostupnosti – ukazatel 4.2 - není v rozporu s Koncepcí zpr chodn ní 

í ní sít  R (2009), která eší prioritní pot eby nápravy fragmentace vodních tok  v R 
z pohledu biogeografického, p ítomnosti úseku vodního toku v evropsky významné lokalit  
(EVL) atd. Sou asná metodika ozna uje migra ní významnost toku na základ  vzdálenosti v 
km od pramene a tento princip platí pro všechny toky. V p ípad , že hodnocený projekt se 
nachází na toku, který je uveden v Koncepci zpr chodn ní í ní sít  R (2009) jako prioritní, 
m la by být tato skute nost ešena již v rámci projektu a v jeho výsledném hodnocení by m l 
být uveden p íslušný komentá .  
 
 
 

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 4.2 
  

Pr chodnost 
p ekážky pro rybí 
migraci 
  
(pomocný 
koeficient) 

Pr chodný 0 

Vodohospodá ská mapa, 
informace od správce 
vodního toku nebo 
dopl ující terénní 
pr zkum, dokumentace 
zám ru  

- 
 

Podmín n  pr chodný 0,25 

Selektivní 0,75 

Nepr chodný 1 

Migra ní 
významnost toku  
 
(pomocný 
koeficient) 

Úseky místních vodních tok  a vodote í bez 
významu migra ní  
propustnosti (jedná se o vodní toky, jejichž délka 
je menší než 1 km) 

 
0 

Úseky jednotlivých vodních tok  významných pro 
zachování a obnovu lokální migra ní významnosti 
(jedná se o vodní toky s délkou 1-4 km) 

 
0,25 

Úseky vodních tok , které jsou propojeny do 
významného celku í ního systému, kde je nutno 
zachovat a obnovit migra ní prostupnost (jedná se 
o vodní toky navazující s délkou 4-10 km a 
navazují na nadcházející kategorii) 

 
0,75 

Úseky vodních tok  strategické pro obnovu 
úm rné migra ní  
prostupnosti (vodohospodá sky významné toky)  

 
1 

Tabulka . 5 – Pomocné koeficienty pro výpo et ukazatele 4.2  

 
P íklady postupu výpo tu ukazatele 4.2.: 
 
P . 1 

- v ešeném úseku vodního toku o celkové délce 105 km se nachází 3 jezy v úseku 
. km 28 – 30  

- z toho 2 jezy jsou migra n  neprostupné a 1 selektivn  prostupný  
- váha parametru migra n  nepropustných objekt  = 1,00 
- váha parametru selektivn  propustných objekt  = 0,75  
- z toho plyne: [(2 x 1) + (1 x 0,75)] / 2 = 1,37 
- výsledek násobíme koeficientem migra ní významností toku, který má v tomto 

p ípad  hodnotu 1, tzn.: 1,37 x 1 = 1,37  
- tento výsledek se vyplní do tabulky hodnocení. 
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P . 2 
- tok významný pro zachování a obnovu lokální migra ní významnosti (0,25)  
- p ibližn  100 migra n  neprostupných objekt  na 1 km vodního toku  
- váha parametru migra ní propustnosti objekt  = 1,00  
- výsledná hodnota: [(100 x 1,00) / 1] x 0,25 = 25 

 
P . 3 

- tok napojený do významného celku í ního systému, kde je nutno zachovat a obnovit 
migra ní prostupnost (0,5)  

- 10 objekt  na 1 km vodního toku  
- ást migra n  neprostupných (váha parametru migra ní propustnosti objekt  = 1,00) 

x 4 objekty  
- ást selektivn  propustných (váha parametru migra ní propustnosti objekt  = 0,75) 

x 6 objekt )  
- výsledná hodnota: {[(4 x 1) + (6 x 0,75)]/1} x 0,75 = 6,4 

 

2.2.2 Vysv tlivky pro hodnotící kritéria nivy 
1. Kriterium – Stupe  využití nivy  

Využití nivy je stanoveno na základ  leteckých snímk  a po ízené fotodokumentace p i 
terénním pr zkumu. Hranice nivy lze orienta n  ur it ze zam ených údolnicových profil  
v hodnocené dokumentaci zám ru, áry rozlivu p i pr toku Q100, nebo na základ  vrstevnic ze 
Základních map R (1:10 000). V rámci hodnocení je vhodné p ihlédnout k podklad m 
o územích cenných z hlediska ochrany p írody a krajiny, pomocí kterých je možné definovat 
území se zachovalými biotopy a krajinným rázem nap . ZCHÚ, p írodní parky, evropsky 
významné lokality (EVL), pta í oblasti (SPA). 

Ukazatel 1.1 – Niva - levý b eh  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 1.1  
  
  
  
  

Niva - levý b eh             
  
  
  
  

Zachovalý a p írod  blízký stav nivy (neporušená 
niva, nebo s nepatrným antropogenním zásahem) 

1 

Ortofotomapa, dopl ující 
terénní pr zkum  
  
  
  
  

- 
 

Mezistupe  (niva v lesních komplexech, 
s výskytem mozaiky p irozených biotop , remíz , 
rozptýlené zelen , lu ních porost , vodních ploch)  

 

Úsek nivy v zem d lské krajin  s mozaikovitou 
strukturou (v ploše nivy se vyskytují trvalé travní 
porosty v kombinaci s ornou p dou a rozptýlenou 
zelení) 

7 

Mezistupe  (intenzivn  zem d lsky využívaná 
krajina, rozptýlená zástavba, parky, chatové 
kolonie) 

 

Významn  antropogenn  zm n ná niva (zástavba, 
pr myslové zóny, d lní území) 

11 
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Ukazatel 1.2 – Niva-pravý b eh  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 1.2  
  
  
  
  

Niva - pravý b eh             
  
  
  
  

Zachovalý a p írod  blízký stav nivy (neporušená 
niva, nebo s nepatrným antropogenním zásahem) 

1 

Ortofotomapa, dopl ující 
terénní pr zkum  
  
  
  
  

- 
 

Mezistupe  (niva v lesních komplexech, 
s výskytem mozaiky p irozených biotop , remíz , 
rozptýlené zelen , lu ních porost , vodních ploch) 

 

Úsek nivy v zem d lské krajin  s mozaikovitou 
strukturou (v ploše nivy se vyskytují trvalé travní 
porosty v kombinaci s ornou p dou a rozptýlenou 
zelení) 

7 

Mezistupe  (intenzivn  zem d lsky využívaná 
niva, výskyt rozptýlené zástavba, parky, chatové 
kolonie) 

 

Významn  antropogenn  zm n ná niva (zástavba, 
pr myslové zóny, d lní území) 

11 

 
 
2. Kriterium - Ekologické vazby vodního toku a nivy 

Ukazatel 2.1 - Vazba vodního toku a nivy  

Provázanost vodního toku a nivy (ekologická vazba tok – po í ní zóna) je stanovena na 
základ  posouzení možnosti rozlivu vodních tok  do okolní nivy a kapacity koryta. Jako 
podklad je možné využít digitalizované áry rozlivu vodních tok  p i pr tocích Q5, Q20 a 
Q100, studie odtokových pom r , nebo je možné využít dokumentaci plánovaného zám ru. 
V místech, kde nejsou rozlivy zpracovány, se použijí údaje o kapacit  koryta a pr toky pro 
daný úsek, které by m ly být zpracovány v projektové dokumentaci (p í né ezy korytem, 
údolnicové profily). Posouzením kapacity koryta a pr toku je orienta n  zhodnocen rozliv 
vodního toku do nivy p i daném pr toku.  
 
V rámci postupu prací p i hydromorfologickém posuzování vodních tok  je vhodné tuto 
informa ní vrstvu zpracovat na záv r. D vodem je nutnost komplexního posouzení získaných 
podklad  a parametr  z jednotlivých hodnocených úsek  toku a nivy. V rámci hodnocení se 
neposuzují levý a pravý b eh odd len .   

 
 
Ukazatel 2.2 - Vliv hrází a bariér na zúžení pr to ného profilu aktivní inundace 

Stanovení vlivu hrází a bariér na zúžení aktivní inundace je provedeno na základ  
zjišt ní % pr m rného zúžení aktivní inundace objekty. Jako objekty s dominantním vlivem 
na pr to nost v niv  byly vybrány následující typy (m stská a pr myslová zástavba, podélné 
protipovod ové hráze, deponie, navážky a jiné terénní úpravy, železni ní a silni ní náspy, 
hráze nádrží). P vodní ší ku nivy je možné orienta n  stanovit na základ  vrstevnic ze 

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 2.1 
 

Vazba vodního 
toku a nivy 

Po í ní zóna zcela vázaná na vodní tok (k rozlivu 
dochází pravideln  dle GMF typu) 

1 Ortofotomapa, dopl ující 
terénní pr zkum, studie 
odtokových pom r , 
dokumentace zám ru  

- 
 

Rozliv do nivy a kapacita koryta je od pr toku Q2 2 

Po í ní zóna zcela odd lena od vodního toku 
(zahloubené a zkapacitn né  toky) 

4 
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Základních map R (1:10 000), ar rozlivu p i pr toku Q100, zam ených údolnicových 
profil , digitální model terénu (DMT) z dokumentace zám ru atd.  
 
Pro výpo et je pot eba znát:  
- pr m rnou ší ku nivy p vodní nebo p ed plánovaným zásahem 
- pr m rnou ší ku objektu, který zúží daný pr to ný profil v niv  

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 
Doporu ené podklady 

Vstupní 

hodnota 

ukazatel 2.2 
Vliv hrází a bariér 
na zúžení aktivní 
inundace 

Procento pr m rného zúžení pr to ného profilu 
inundace 

% 

Ortofotomapa, dopl ující 
terénní pr zkum, studie 
odtokových pom r , 
dokumentace zám ru  

- 
 

 
P íklady postupu výpo tu ukazatele 2.2 
 
P . 1 Pokud není inundace ovlivn na žádnou stavbou, doplní se do tabulky hodnota 0.  
 
P . 2 Je-li inundace zúžena z p vodní ší ky 100 m na 40 m, dojde k 60 % zúžení inundace.  

Do tabulky se doplní hodnota 60.   
 
P . 3 V p ípad  stavby, která je široká 25 m a je situována v niv  široké 100 m, bude 

zachován pr to ný profil 75 m, což odpovídá 25 % zúžení p vodního profilu. Do 
tabulky se doplní hodnota 25.  
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Obr. . 1 Schematické znázorn ní parametr  pro zjišt ní ukazatele 2.2 Vliv hrází a bariér na zúžení pr to ného 
profilu aktivní inundace  
 

 

 

3. Kriterium - Vliv okolní krajiny na po í ní zónu 

Hodnoceno je využití krajiny podél po í ní zóny. Vliv okolní krajiny na po í ní zónu je 
možné stanovit na základ  leteckých snímk , dopl ujícího pr zkumu a dokumentace zám ru.  
Hranice po í ní zóny lze orienta n  ur it na základ  vrstevnic ze Základních map R (1:10 
000), áry rozlivu p i pr toku Q100 a zam ených údolnicových profil  v dokumentaci zám ru. 
V p ípad  úzkých zahloubených údolí, kde nelze jasn  stanovit nivu, se do po í ní zóny 
zahrnují i svahy údolí. V rámci hodnocení je vhodné p ihlédnout k podklad m o územích 
cenných z hlediska ochrany p írody a krajiny, pomocí kterých je možné definovat území se 
zachovalými biotopy a krajinným rázem nap . ZCHÚ, p írodní parky, EVL, SPA. K zjišt ní 
stupn  vlivu na po í ní zónu je nutné posuzovat okolní krajinu z širšího hlediska. Nelze 
stanovit ovlivn ní po í ní zóny pouze na využití území v míst  „styku“ po í ní zóny s okolní 
krajinou. V rámci hodnocení se posuzuje levý a pravý b eh odd len .   
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Ukazatel 3.1 – Vliv okolní krajiny-levý b eh 

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 

Doporu ené 

podklady 

Vstupní 

hodnota 

 
 
ukazatel 3.1  
  
  
  
  

Vliv okolní 
krajiny - levý 
b eh 

Zachovalý a p írod  blízký stav krajiny (neporušená krajina, 
nebo s nepatrným antropogenním zásahem) 

1  
 
 
 
Ortofotomapa, 
dopl ující 
terénní 
pr zkum  
  
  
  
  

- 
 

Mezistupe  (krajina s lesními komplexy, mozaikovitou 
strukturou les  a zachovalými p irozenými spole enstvy, 
vodními plochami) 

 

Harmonická krajina antropogenn  využívaná s p írodními a 
p írod  blízkými prvky (antropogenn  využívaná krajina s 
lesy, rybníky a loukami) 

7 

Mezistupe  (intenzivn  zem d lsky využívaná krajina, 
rozptýlená zástavba, parky, chatové kolonie 

 

Významn  antropogenn  zm n ná krajina (zástavba, 
pr myslové zóny, d lní území) 

11 

 

Ukazatel 3.2 – Vliv okolní krajiny-pravý b eh 

Hodnotící 

ukazatel 
Název ukazatele Popis zjednodušeného hodnocení 

Hodnotící 

stupnice 

Doporu ené 

podklady 

Vstupní 

hodnota 

 
 
ukazatel 3.2  
  
  
  
  

Vliv okolní 
krajiny - pravý 
b eh 

Zachovalý a p írod  blízký stav krajiny (neporušená krajina, 
nebo s nepatrným antropogenním zásahem) 

1  
 
 
 
Ortofotomapa, 
dopl ující 
terénní 
pr zkum  
  
  
  
  

- 
 

Mezistupe  (krajina s lesními komplexy, mozaikovitou 
strukturou les  a zachovalými p irozenými spole enstvy, 
vodními plochami) 

 

Harmonická krajina antropogenn  využívaná s p írodními a 
p írod  blízkými prvky (antropogenn  využívaná krajina s 
lesy, rybníky a loukami) 

7 

Mezistupe  (intenzivn  zem d lsky využívaná krajina, 
rozptýlená zástavba, parky, chatové kolonie 

 

Významn  antropogenn  zm n ná krajina (zástavba, 
pr myslové zóny, d lní území) 

11 

 

2.3 Grafické a tabelární výstupy hodnocení   
 
• TISK HODNOCENÍ LOKALITY  
 
V uvedeném listu jsou v mod e ozna ených bu kách znázorn ny výsledky sou asného a 
navrhovaného stavu vodního toku a v zelen  ozna ených bu kách znázorn ny výsledky 
sou asného a navrhovaného stavu nivy. Tento list je nastaven k tisku pro formát A3.  
 

 
• SROVNÁNÍ HODNOT UKAZATEL  
 
Tento list slouží pro p ehledné zobrazení výsledk  jednotlivých ukazatel , jejichž hodnota je 
vyjád ena sloupcovým grafem. Ú elem je snadná interpretace vyhovujících nebo 
nevyhovujících parametr  v ešené lokalit . Je znázorn n stávající a návrhový stav po 
p ípadné realizaci opat ení.  
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Ministerstvo životního prost edí 
Státní fond životního prost edí eské republiky  
www.opzp.cz  
Zelená linka 800 260 500  
dotazy@sfzp.cz 

4. Seznam použitých zkratek 
 
AB   anastomic branching (anastomózní v tvení meandrujícího, nebo v tvícího se 
  koryta)  
AE    acceleration erosion (akcelerovaná eroze) 
BR    braided (divo ení koryt v št rkovém nebo pís itém e išti) 

HMÚ   eský hydrometeorologický ústav 
R    eská republika 

DE    deep erosion (hloubková eroze) 
DIBAVOD   Digitální báze vodohospodá ských dat 
DL   delta (v tvení toku v delt ) 
DMT   digitální model terénu 
EVL    evropsky významná lokalita 
GB   gravel branching (v tvení št rkonosného vinoucího se koryta)  
GIS    geografické informa ní systémy 
GMF    geomorfologie 
MD    meander (pln  vyvinuté mendrování) 
MVE    malá vodní elektrárna 
MŽP   Ministerstvo životního prost edí 
SFŽP   Státní fond životního prost edí 
SPA   special protection areas (pta í oblasti) 
ZCHÚ  zvlášt  chrán ná území 
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