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ČSOP JARO Jaroměř 
Kdo jsme?

● největší nezisková organizace 
Královéhradeckého kraje 
věnující se aktivní ochraně ŽP 
(40-100 lidí)

● dobrovolná práce a pomoc 
přírodě – limitující faktor

● území cca 45 km kolem 
Jaroměře (Jičín, Trutnov, 
Hradec Králové, Orl. hory)



ČSOP JARO Jaroměř 
Kdo jsme?

Naše aktivity: 
● záchranná stanice pro handicapované živočichy
● pozemkový spolek – 34 lokalit + další nepravidelně
● práce s mládeží - kroužky pro děti
● správní řízení, EIA, územní plány
● boj s invazními druhy, tvorba naučných stezek...
● OSVĚTA veřejnosti
● ochrana ptactva (s ČSO), obojživelníků, plazů
● ...atd. atd.

...voda jako živel – dárce života...
...praktické činnost vs. Plánování  – důsledky motivací...

   „ochránce praktik“ vs. „ochránce spisovatel“



Důsledky jako motivace...

...přehrada Mělčany, ale 
i likvidování hnízdění 
ledňáčka zasypáváním 

nátrží... apod.



Koordinace envi-NGO
- „Jak je toto možné?“ - od přehrady k plánování 

- POP jako naděje na změnu přístupu ke správě 
toků...

- problém nezájmu NGO o plánování – zaměření na vlastní 
praktickou činnost (pasivní pozorování stavu), nedostatek času, mnoho koncepcí, 

pesimismus – syndrom „betonář – ekoterorista“...

- neexistence „vodní“ envi-NGO v KH kraji 
minimum v ČR :( (Arnika, UPRM, IREAS)

- motivace přístupem správců toků



Funkce NGO v plánování vod
● jedna z mála částí veřejnosti, která je ochotna se účastnit POP 

● jedinečná znalost území, jeho hodnot a vývoje

● prevence před vznikem pozdějších konfliktů 

● „BETONÁŘ vs. EKOTERORISTA“ ;) - vzájemná 
edukace, možnost pochopení motivací
 

● suplování/doplnění role státních orgánů – odbory ŽP :(

...znalosti, možnosti...



ČSOP JARO a koordinace envi-NGO 
rok 2007

● prezentace problematiky POP na společném setkání – léto 2007

● Arnika oslovena Povodím Labe s. p. - seminář pro veřejnost

ČSOP JARO:
● zpracovalo a zaslalo PLa s.p. kontakty na 60 NGO s doporučením 

kontaktování 24 „perspektivních“
● konec srpna 2007 za podpory IREAS – přímo osloveno 32 NGO 

vysvětlení významu POP
● 14.9.2007 – 14 dní před koncem připomínkování (1.4. - 30.9.) 

seminář PLa pro NGO „Co je POP“

VÝSLEDEK...



ČSOP JARO a koordinace envi-NGO rok 
2007

VÝSLEDEK:

- široké povědomí o POP HSL mezi envi-NGO

- účast cca 10 NGO na semináři (nejvíce v ČR v rámci povodí)

- „pochvala účasti“ :) vs. formalismus

- připomínkování přehledu VHP – 9 NGO „našich KHK“ + (2 ostatní)

-  navázání spolupráce s ostatními NGO a zjištění jejich potenciálu...



Připomínkování POP – Přehled 
vodohospodářských problémů

- forma: společné stanovisko + individuální 
připomínky

- sjednocení připomínek = větší „čitelnost“ postoje NGO

- rezervy: spolupráce s Českým rybářským svazem



Vypořádání připomínek

....značně formální :(

a) „bude předáno“ AOPK ČR, vodoprávním    
        úřadům, MŽP...  - výsledek 0

b) vyřešeno na obecné úrovni – nejsou konkrétní 
         opatření (lokality)



Problémy POP dle NGO



Problémy POP dle NGO
● fyzikální, chemická kvalita vod – řešena OK
● envi/biologická kvalita 

              – RVT nedostatečně, nekvalitně :(  

● Povodí Labe nezohledňuje požadavky ochrany přírody a krajiny

● nezohledněn „amatérský pohled“ NGO – otipovat cenná území s problémy (PP, 
EVL) v nich prioritně řešit revitalizace, aneb a) zachránit to nejcennější, co nám 
zbylo, b) tvořit nové biotopy – POP v tomto mimojdoucí...

● Chybí propojení PPO a revitalizací X Přírodě blízká PPO...

● obecně napsaný „krásný“ dokument – ale chybí konkrétní opatření 

● POP připravuje PLa jeden „původců stavu“ a současně nápravce, sám sobě definuje 
problémy, které má pak řešit... není nezávislé rozhodování o relevantnosti 
námitek...



Problémy POP dle NGO

- neřešena problematika klimatických změn - „cítit 
záměr výstavby údolních nádrží“, zadržování vody v krajině, dotování podzemních 

vod...

- chybí konkrétní opatření v nivách, ploše povodí 
– orientace pouze na koryta toku

- chybí zaměření opatření na obnovu 
konkrétních v likvidovaných biotopů (zaplavované 

louky...)  - nastavení indikátorů dobrého stavu (ptáci...)



Problémy POP dle NGO

 POP by měl mít dvě roviny:

1. Opatření k zlepšení stavu (revitalizace..)

2. možná zásadnější nezhoršování současného 
stavu /MVE, cyklostezky – navázání.../ - NEŘEŠENO :(, 

např. vyjadřování k záměrům aj.



Výběr konkrétních připomínek

● invazní rostliny a živočichové
● migrační prostupnost (nadregionální +!nejen ryby, žabky)

● devastace řek „ekologickou dopravou“
● správa toků – interní opatření 
● výstavba v nivách, záplavových územích
● neřešení odvodňování, klimatických změn
● konkrétní lokality pro RVT - „předání AOPK ČR“



Připomínkování návrhu POP – 
prosinec 2008

- prioritně doplnit konkrétní lokality a opatření 
pro řešení vodohospodářských problémů 

(revitalizace, invazní druhy, migrační 
zprůchodnění...)



Cyklistika -  
„ekologická doprava“?

...cyklistika a 
plánování v 
oblasti vod?



„Cyklostezky“ vs. RVT ?



Cyklostezka Metuje - Náchod



Cyklostezka Metuje - Náchod



Cyklostezka Metuje - Náchod



Český kras - před...



Český kras – asfalt teče 
krajinou...



Český kras – asfalt teče 
krajinou...



Litava -před zasfaltováním...

...revitalizační 
studie + studie 

PPO s odsunutím 
hrází...



Orlická cyklotrasa 2007 - 
„nezhoršování stavu“?

Cena „derevitalizace“ - 
133,7 milionu Kč  - 23,7 
km nové konstrukce, 4,8 

km rekonstrukce



Orlická cyklostezka



Orlická cyklotrasa 2007



Co na to Povodí Labe s.p.?



Co na to cyklisté 
a Povodí Labe s.p.?



VN Mělčany vs. odvodňování



Retence vody v krajině

 - nevhodná druhová skladba lesů zejména v 
pramenných a horních částech povodí (ID36) = 0 :)

- odvodnění lesních a zemědělských pozemků - 
ID18 nevhodný hydrologický režim - "kvantifikace 

je založena pouze na návrzích členů pracovních 
skupin a respondentů." - Neexistují komplexní 

analýzy a studie kvantifikující problém v dané 
lokalitě... 



Výstavba v záplavové zóně

●  plánování nijak neřeší :( /opatření legislativní/

●  omezena výstavba jen v aktivní záplavové 
zóně :(

●  problém Q100 vs. Q100 + 50 cm



Třebechovice p. Or. 
- záplavové území Orlice



Břehové porosty





Třebechovice p. Or. 
- záplavové území Orlice

...kde je poučení???

...smysl plánování 
přehrad?



Problém správy toků



Povodí Labe s. p. - rok 2008



Připravované revitalizační akce 
Povodí Labe s.p.

● Zdroj financování: Operační program ŽP
- v roce 2008 – 2 výzvy... 0 akcí Povodí Labe (KHK), 2 podélné RVT Lesy ČR

● I. etapa: 4 akce (Orlice – Tylův palouk, Orlice - Štěpánovsko, 
Orlice – Čermná nad Orlicí, Byřička – Petrofova jezírka)

● II. etapa: 5 akcí (Metuje – Náchod, Rozkoš - Domkov, 
Žehrovka – Samšina, Bystřice -Polšť, VD Ivanské jezero)  



Orlice - Štěpánovsko

● zprůtočnění ramene

● 2. pokus RVT 

●  motivace: nepořádek, 
zápach a komáři - stížnosti 



Orlice - Štěpánovsko

●  zprůtočnění 
koryta 

● varianta PLa – 
rozdělení na 3 

průtoky

● AOPK ČR – nedělit 
průtoky, snížit zpětné vzdutí, 

odstranit kamenný zához



PLa vs. AOPK ČR



Orlice – Čermná n. Orl.

- rybí přechod

- technické řešení 
upraveno dle 
AOPK ČR

- OK, jen 
nekoncepční výběr



Byřička – Petrofova jezírka



Byřička – Petrofova jezírka



RVT Bystřice



RVT Bystřice



RVT Žehrovka - Samšina



„RVT“ akce Povodí Labe s.p.– 
Ivanské jezero



Ivanské jezero – 
RVT nebo řešení údržby?



„RVT“ Ivanské jezero

- odbahnění  
„z masa kaprů je 

cítit bahno“

- obnova rekreační 
funkce nádrže

„obnova půjčovny 
lodiček“



Ivanské jezero - řešení?

Údržba nevhodného 
zásahu - 

odbahněním?
 

Odstranění nevhodné 
úpravy?

Operační program ŽP 
:(



„RVT“ obnova břehových 
porostů Náchod



„RVT“ obnova břehových 
porostů Náchod



Chyby a následky

●  výběr akcí nekoncepční, nekonzultován s AOPK ČR

●  motivace výběru není dána zájmy ochrany ŽP
 

●  nezohledněna priorita akcí z hlediska ŽP

●  neefektivní investice do ŽP

● ztráta „energie“ na sporných akcích



Opatření v praxi – případ 
Rozkoš

● 1951 – 1972 – stavba vodní nádrže cca 1000 ha 
● zničení stovek ha mokřadů národního významu
● významné kolísání hladiny (degradované litorály)
● ale velký potenciál na posílení ekol. Funkce



RVT návrh Povodí Labe s.p.

- chyba – zcela k 
ničemu :( malá 

plocha



Co na to NGO?  Nejen kritika, 
ale jít příkladem... :)

● projekt „Josefovské louky – ornitologický park“

● nositel projektu Česká společnost ornitologická 
s odbornou podporou dalších NGO

● plošné opatření, tvorba biotopů, cílené opatření na 
chráněné druhy, efektivní

● RVT s přínosem veřejnosti - turistika, vzdělání



Ornitologický park 

Josefovské louky

Návrh a příprava projektu:
Česká společnost ornitologická - BirdLife International ČR

















Spolupráce Povodí Labe a NGO 
v terénu ? :)



„ptačí rozkoš na Rozkoši“



„ptačí rozkoš na Rozkoši“





„ptačí rozkoš na Rozkoši“



Předpoklad úspěchu 
revitalizačních opatření

Vědět co má smysl a kde jsou priority (NGO, AOPK 
ČR...)

Mít na to finance (OPŽP, PPPP..)
legislativu (MZe, MŽP..) a nadšení (zaměstnanci 

Povodí a jiných správců :)

- nastavení OPŽP - rybníky vs. Revitalizace  :/

...chybí nám vlastní dobré příklady...

...doufejme, že existuje dobrá vůle...



…v naději na spolupráci...

...děkuji za pozornost...



Protipovodňová ochrana

 - snaha vyhnout se konfliktům
- najít společná možná řešení

- chybí mapa přírodě hodnotných míst



Přírodě blízká PPO


