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SamovolnSamovolnéé zpzpřříírodnrodněěnníí vodnvodníích tokch tokůů

PPřříírodnrodníí procesy, pprocesy, přři nichi nichžž dojde ke zmdojde ke změěnněě koryta z koryta z 
upravenupravenéého stavu do stavu vho stavu do stavu vííce ce čči mi méénněě ppřřirozenirozenééhoho
VVěěttššinou ninou náásledek velkých povodnsledek velkých povodníí

DestrukDestrukččnníí úúččinky inky –– rozrurozruššeneníí vodohospodvodohospodáářřských stavebských staveb
EroznErozníí úúččinky inky –– bbřřehovehovéé nnáátrtržže, nivne, nivníí stupnstupněě, v, věětventveníí toku, toku, avulznavulzníí
koryta, tkoryta, tůůnněě, , „„kakaňňonyony““
AkumulaAkumulaččnníí úúččinky inky –– ššttěěrkoprkopíískovskovéé nnááplavy, plavy, vnvněěkorytovkorytováá
sedimentacesedimentace
Sukcese bSukcese břřehovehovéé, doprovodn, doprovodnéé a a vnitrokorytovvnitrokorytovéé vegetacevegetace

PPřřirozený (referenirozený (referenččnníí) stav x ) stav x popovodpopovodňňovýový stavstav



ČČernernáá OpavaOpava

OpavaOpava

BrannBrannáá
KeprnickýKeprnický potokpotok
BEBEČČVAVA
mnohmnohéé samovolnsamovolnéé revitalizace byly sanovrevitalizace byly sanováány a koryta zpny a koryta zpěětntněě upravenaupravena



SamovolnSamovolnéé revitalizace na Berevitalizace na Beččvvěě

popoččáátky 20. stolettky 20. stoletíí BeBeččva mezi Valava mezi Valaššským Meziským Meziřřííččíím a m a 
soutokem s Moravou ve 100 % svsoutokem s Moravou ve 100 % svéé ddéélky regulovlky regulováánana
zmzměěna z na z meandrujmeandrujííchocho čči rozvi rozvěětventvenéého ho řřííččnníího vzoru na ho vzoru na 
ppřříímý, antropogennmý, antropogenníí drdržženeníí v nepv nepřřirozenirozenéém stavum stavu
ččervenec 1997, > 100letervenec 1997, > 100letáá povodepovodeňň
samorevitalizovsamorevitalizováánono cca 9 km (14,8 %) v pcca 9 km (14,8 %) v pěěti ti 
nesouvislých nesouvislých úúsecsecííchch
úúprava koryta nenprava koryta nenáávratnvratněě znizniččena, pena, přřeeřřazeno mezi azeno mezi 
neupravenneupravenéé vodnvodníí tokytoky
segmenty nesrovnatelnsegmenty nesrovnatelněě vyvyššíšší kvality nekvality nežž ppřřilehlilehléé okolokolíí



RenaturalizovanRenaturalizovanéé úúsekyseky



GenezeGeneze

destrukce opevndestrukce opevněěnníí
eroze beroze břřehu rehu růůznznéé mocnosti a vzdmocnosti a vzdáálenostilenosti
tvorba NIVNtvorba NIVNÍÍCH STUPCH STUPŇŮŇŮ
podmpodmíínky pro eroznnky pro erozněě--akumulaakumulaččnníí procesyprocesy



GenezeGeneze
primprimáárnrníí i sekundi sekundáárnrníí
sukcese vegetacesukcese vegetace
kontinuum ekotonkontinuum ekotonůů
stabilizace stabilizace úúseksekůů
pompomíístnstníí sanacesanace



GenezeGeneze

„„bbřřehulehulí“í“ bbřřehyehy



DDůůsledkysledky

pestrpestráá mozaika mozaika morfotopmorfotopůů a biotopa biotopůů
diverzifikace prouddiverzifikace prouděěnníí
kapacitnkapacitníí koryto koryto 

omezena omezena ččetnost rozlivetnost rozlivůů
omezena komunikace s nivouomezena komunikace s nivou

atraktivnatraktivníí prostprostřřededíí
výzkumný potencivýzkumný potenciááll



OseckOseckáá BeBeččvava
řř. km 19,750 . km 19,750 -- 21,75021,750



OseckOseckáá BeBeččvava
zemzeměědděělsklskáá krajinakrajina
renaturalizace prenaturalizace přřinesla velkou zminesla velkou změěnunu
vznik rozsvznik rozsááhlých nivnhlých nivníích stupch stupňůňů rrůůzných zných úúrovnrovníí
dynamický vývojdynamický vývoj
VVN a cyklostezkaVVN a cyklostezka







BeBeččva u va u FamilieFamilie
řř. km 31,450 . km 31,450 -- 33,45033,450



BeBeččva u va u FamilieFamilie

zemzeměědděělsklskáá krajinakrajina
rozsrozsááhlý a pozvolný nivnhlý a pozvolný nivníí stupestupeňň
intenzivnintenzivníí bbřřehovehováá erozeeroze





BeBeččva pod va pod MiloticemiMiloticemi
řř. km 45,620 . km 45,620 -- 47,58047,580



BeBeččva pod va pod MiloticemiMiloticemi
obklopen luobklopen lužžnníím lesemm lesem
posuny celposuny celéého korytaho koryta
řřííččnníí ddřřevoevo
nepnepřřehloubenýehloubený
žželezniceeleznice
poldrpoldr





BeBeččva u Chorynva u Choryněě
řř. km 52,710 . km 52,710 -- 55,15055,150



BeBeččva u Chorynva u Choryněě

historicky nejhistoricky nejšširiršíší řřeeččiiššttěě
lulužžnníí les, lavice, nivnles, lavice, nivníí stupnstupněě, , řřííččnníí ddřřevoevo
ppřříítok Mtok Mřřenkaenka







BeBeččva u Lhotkyva u Lhotky
řř. km . km 56,610 56,610 -- 57,400 57,400 



rozdvojenrozdvojeníí koryta, nivnkoryta, nivníí stupestupeňň

BeBeččva u Lhotkyva u Lhotky



Ochrana pOchrana přříírody a krajinyrody a krajiny
vvěědecký, ekologický a estetický význam tdecký, ekologický a estetický význam těěchto chto úúseksekůů
mmáá nnáárodnrodníí mměřěříítko tko 
ochrana v rochrana v ráámci maloplomci maloploššných chrných chráánněěných ných úúzemzemíí

NPP OseckNPP Oseckáá BeBeččva va –– v pv přříípravpravěě
NPP BeNPP Beččva u va u FamilieFamilie
NPR BeNPR Beččva pod va pod MiloticemiMiloticemi a Bea Beččva pod va pod ChorynChoryníí (n(náávaznost na vaznost na 
nivu)nivu)
PP PP –– BeBeččva u Lhotkyva u Lhotky



ZZáávvěěryry

oožživeniveníí regulovanregulovanéého koryta Beho koryta Beččvyvy
morfologicky (hydromorfologicky)morfologicky (hydromorfologicky)
hydrologickyhydrologicky
vegetavegetaččnněě
zcela zdarma!!!zcela zdarma!!!

v rv ráámci mci ČČR významnR významnéé lokalitylokality
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