
Vážená paní ministryně, 

Děkujeme Vám za čas, který jste již věnovala tématu péče o vodní toky a nivy během schůzky dne 7. 

5. 2014 na půdě PSP ČR. Domníváme se, že péče o vodní toky a jejich nivy může přinést nové 

pracovní příležitosti. Jedním z našich námětů je rozšíření již existujícího programu MPSV pro údržbu 

veřejných prostranství tak, aby z něho bylo možno financovat i pracovníky provádějící terénní práce 

při realizaci protierozních a drobných protipovodňových opatření v krajině a to i v případě, že 

vlastníkem pozemku není obec, ale jiná státní instituce, např. podniky Povodí, AOPK, případně správy 

Národních parků.  

Primárním problémem, na který dlouhodobě poukazují vědecká pracoviště i environmentálně 

zaměřené nevládní organizace, je špatný ekologický stav českých toků a „nezdravý“ hydrologický 

režim krajiny. Česká republika ztratila více jak třetinu délky svých toků, doktrínou dosud byly a stále 

jsou opevněná a napřímená koryta všech kategorií, přeměna niv na zastavěná území a systematické 

odvodňování krajiny. Tím nejen vodní toky, ale celá naše krajina ztrácí klíčové vlastnosti, v prvé řadě 

schopnost hospodařit s vodou, odolnost proti suchu a povodním. 

 

Tento problém považuje Evropská unie za velmi akutní již od roku 2000, kdy nutnost jeho řešení 

formalizovala ve své směrnici ES 2000/60. Česká republika má s jejím naplňováním právě v oblasti 

zlepšení ekologického stavu toků – tedy jejich přirozeného charakteru – nebezpečné zpoždění. Na 

tento fakt reagovalo Ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě ze dne 04. 04. 2014 (Citace 

ministra životního prostředí Richarda Brabce po setkání s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem 

u protipovodňových zábran na Alšově nábřeží v Praze), před tím také Ministerstvo zemědělství 

v tiskové zprávě ze dne 21. 3. 2014 (Ministr zemědělství: Prioritou je budování protipovodňových 

opatření, důležitá je i ochrana před suchem) což, jak doufáme, iniciuje formální rámec pro širší 

spolupráci. 

Jako jednu z priorit vidíme možnost poskytnout lidem, kteří nemohou dlouhodobě najít práci, 

příležitost pracovat při obnově vodních toků a jejich niv v místě, kde žijí. Jedním z námětů je rozšíření 

již existujícího programu MPSV pro údržbu veřejných prostranství tak, aby z něho bylo možno 

financovat i pracovníky provádějící terénní práce při realizaci protierozních a drobných 
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protipovodňových opatření v krajině a to i v případě, že vlastníkem pozemku není obec, ale jiná státní 

instituce, např. podniky Povodí, AOPK, případně správy Národních parků. 

Tato činnost ale nemůže být živelná a nekoordinovaná, proto Koalice pro řeky nabízí vypracování 

metodiky, odbornou podporu a první pozitivní příklady. Koalice pro řeky, jako síťová a organizace a 

odborná platforma pro danou problematiku, je připravena metodicky asistovat, podílet se na 

realizaci opatření a poskytnout své koordinační kapacity k tomu, aby aplikovaná opatření byla co 

nejefektivnější z hlediska řešení výše zmíněných problémů. 

Prakticky lze nabídnout dvě formy lokální komunitní péče o vodní tok a jeho nivu: patronáty nad 

potoky a říční spolky. Patronát nad potoky představuje jednoduché, bez těžké mechanizace 

proveditelné zásahy, vedoucí ke zlepšení morfologického stavu koryta daného toku. Předpokládá se, 

že nepůjde o jednorázové zásahy, ale o dlouhodobou péči. Říční spolky jsou zaměřeny i na náročnější 

investiční revitalizační a jejich základem by měla být dlouhodobější spolupráce NNO, obcí, 

vodohospodářů a dalších subjektů hospodařících v krajině. Jejich cílem by měla být alespoň částečná 

ekonomická soběstačnost (prodej palivového dřeva, píce, medu, ovoce, pastevní odchov ovcí a další). 

Prvotní zásahy mohou obsahovat například tato řešení: 

o drobné mokřady mezi velkými polními celky nebo v místě starých znehodnocených 

melioračních drenáží  

o hloubení tůní 

o výsadba dřevin v nivě  

o obnova lužních lesů a následná péče 

o obnova nivních luk a péče o ně 

o realizace opatření umožňující rozliv vody při vydatných srážkách 

o kamenné polohrázky ve vodních tocích 

o migrační zprůchodnění drobných mostků (kamenný násyp či jiné zmenšení rozdílu výšek, 

zpevněný brod namísto ucpávajícího se mostku) 

o členění či zpevňování břehů pomocí kamene nebo proutí 

o odstraňování černých skládek a invazních rostlin 

Jsme připraveni napomoci lokálním skupinám jak metodicky tak i při jednání s vodoprávními úřady i 

orgány ochrany přírody.  Věříme, tato vláda deklarovaný zájem napravit dlouhodobě zanedbávaný 

stav české společnosti i krajiny obrátí v praktické skutky a velmi rádi budeme v této věci nápomocni. 
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