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Kde je ve vodním toku
mrtvé dﬁevo, tam jsou
i ryby. To není Ïádná
rybáﬁská latina,
ale skuteãnost.
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Úvodní slovo

Pﬁedkládaná broÏura je v˘sledkem del‰í spolupráce mezi Bavorsk˘m zemsk˘m úﬁadem
pro Ïivotní prostﬁedí a Bavorsk˘m zemsk˘m
rybáﬁsk˘m svazem. Je urãena v‰em, kteﬁí
spravují tekoucí vody nebo peãují o jejich
zarybnûní, ale také v˘robcÛm vodní energie
a pﬁíznivcÛm vodních sportÛ.
Téma mrtvého dﬁeva v ﬁekách a potocích je
pro veﬁejnost aktuální teprve nûkolik málo let.
Pﬁedtím bylo vlastnû tabu. Oproti pﬁírodním
vodním tokÛm nebylo v tocích technicky
upraven˘ch, regulovan˘ch, s mnoha jezy
a vodními elektrárnami místo pro dﬁevo,
které nese voda a pak z nûj vytváﬁí naplaveniny. Zdálo se, Ïe zájmy bezpeãnosti a Ïivotního prostﬁedí se v tomto bodû nemohou propojit. Tak bylo mrtvé dﬁevo (vûtve, koﬁeny,
stromy) dlouhou dobu zámûrnû odstraÀováno,
ãasto ke ‰kodû na‰ich vodních tokÛ a pﬁedev‰ím ryb, které v tûchto tocích Ïijí. Mezitím
jsme rozpoznali v˘znam mrtvého dﬁeva.
Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í Ïivot do ﬁek a potokÛ.
PÛsobí velmi pﬁíznivû na tváﬁnost tokÛ a na
jejich oÏivení, pﬁedstavuje nenahraditeln˘
strukturní prvek, vytváﬁející ãlenitost vodních
tokÛ. Mrtvé dﬁevo ale také znamená nebezpeãí. Pﬁirozenû naplavené, volnû pohyblivé
dﬁevo mÛÏe napﬁíklad ucpat úzké mostní propusty.V takov˘ch pﬁípadech musí b˘t odstraÀováno. Mrtvé dﬁevo, které do vodních tokÛ
vloÏí ãlovûk, musí b˘t zaji‰tûno technick˘mi
prostﬁedky (napﬁ. fixace ocelov˘m lanem
nebo betonovou kotvou, zakopání do bﬁehu,…). Bezpeãnost níÏe leÏícího úseku vodního toku musí mít v kaÏdém pﬁípadû pﬁednost.
Nad tím také bdí soustavná kontrola.
V dne‰ní dobû je mrtvé dﬁevo stále více pouÏíváno jako prvek pﬁírodû blízkého rozvoje
vodních tokÛ. Návrhy k tomu jsou obsaÏeny
v plánech rozvoje vodních tokÛ.

Michael Becker
viceprezident Bavorského zemského
úﬁadu pro Ïivotní prostﬁedí

AÈ uÏ na vût‰ích ﬁekách nebo na mal˘ch potocích na mnoha místech se osvûdãuje ponechávání dﬁeva v tocích nebo jeho odborné
vkládání dﬁeva do koryt. Tak napﬁíklad Bavorsk˘ zemsk˘ rybáﬁsk˘ svaz spoleãnû s Vodohospodáﬁsk˘m úﬁadem v Kemptenu uskuteãnili projekt Mrtvé dﬁevo na ﬁece Wertach
(více na str. 23). Do del‰ího úseku ﬁeky, prostého mrtvého dﬁeva a vyznaãujícího se
malou hustotou zarybnûní, byly zabudovány
masivní objekty z cel˘ch stromÛ. V˘sledek je
víc neÏ povzbuzující. JiÏ za krátkou dobu se
pod ochranou mrtvého dﬁeva stavy mnoha
rybích druhÛ zﬁetelnû zvût‰ily. Ale nejen rybí
fauna, také jiní Ïivoãichové mají z mrtvého
dﬁeva prospûch.
V pﬁedkládané broÏuﬁe jsou na základû tohoto a dal‰ích projektÛ, zab˘vajících se mrtv˘m
dﬁevem, shrnuty konkrétní pﬁíklady a metody
ﬁe‰ení. Tak mÛÏe slouÏit jako inspirace a pracovní pomÛcka lidem odpovûdn˘m za vodohospodáﬁskou v˘stavbu a za správu vodních
tokÛ, provozovatelÛm vodních elektráren,
rybáﬁÛm a ochráncÛm pﬁírody. MÛÏe o v˘znamu mrtvého dﬁeva informovat lidi, kteﬁí
u vody hledají rekreaci.
Pro nejbliÏ‰í budoucnost je potﬁeba hodnû
aktivního pﬁístupu a vzájemné spolupráce
mezi úﬁady, svazy, obcemi, vodními spolky
a uÏivateli, aby mrtvé dﬁevo opût zaãalo obohacovat na‰e ﬁeky a potoky. Mrtvé dﬁevo
také mÛÏe pﬁíspívat k tomu, aby bylo do roku
2015 dosaÏeno „dobrého stavu“ vodních
útvarÛ, jak to Ïádá evropská Rámcová
smûrnice o vodách.
V situaci, kdy není penûz nazbyt, je právû
mrtvé dﬁevo bezkonkurenãnû v˘hodn˘m
a úãinn˘m prostﬁedkem ke zlep‰ování ekologického stavu vodních tokÛ.

Eberhard Roese
Prezident Bavorského zemského rybáﬁského
svazu
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Vodní toky ponechané
pﬁírodû, nezmûnûné
technick˘mi úpravami,
pﬁekládají svou trasu.
Z bﬁehov˘ch porostÛ se
tak nakonec stává mrtvé
dﬁevo, jako zde na ﬁece
Schwarzach u Norimberka.

Bﬁehové porosty jsou
mrtv˘m dﬁevem pro
zítﬁek. Také proto
je velmi dÛleÏité
ozeleÀování vodních
tokÛ, které postrádají
bﬁehové porosty.
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Úvod
Nános mrtvého dﬁeva
v Isaﬁe, Pupplinger Au.
Pﬁíklad alpské ﬁeky,
nepoznamenané
technick˘mi úpravami.

V pﬁirozen˘ch vodních tocích se nalézá dﬁevo
v mnoha rÛzn˘ch podobách. Vûtviãky, vûtve,
paﬁezy, kmeny i celé stromy vytváﬁejí struktury dna a bﬁehÛ. Toto tak zvané mrtvé
dﬁevo vytváﬁí vyhledávan˘ Ïivotní prostor
nad i pod vodou. Jinak ﬁeãeno: Bez mrtvého
dﬁeva je v ﬁekách a potocích zﬁetelnû ménû
ÏivoãichÛ.

Nános mrtvého dﬁeva
v Eger – Ohﬁi
(Horní Franky). Nic, co
by ‰kodilo lidem dál
po ﬁece.

Mrtvé dﬁevo bylo dﬁíve pevnou souãástí na‰ich ﬁíãních krajin. BohuÏel následkem m˘cení
luÏních lesÛ a ztráty bﬁehov˘ch porostÛ z nûkter˘ch úsekÛ ﬁek témûﬁ úplnû vymizelo.
V „uklizené“ kulturní krajinû pﬁekáÏí mrtvé
dﬁevo jako „nepoﬁádek“. K tomu se v technicky upraven˘ch úsecích mÛÏe stávat nebezpeãn˘m, jelikoÏ mÛÏe zpÛsobovat po‰kození
bﬁehÛ a v úzk˘ch místech vytváﬁet zahrazení,
ucpání koryta. Následek: OdstraÀování mrtvého dﬁeva z vodních tokÛ. Zásadní ekologická hodnota mrtvého dﬁeva nebyla dlouho
uznána. Nyní si ji znovu uvûdomujeme a uznáváme, Ïe mrtvé dﬁevo patﬁí k pﬁírodnímu
vzoru vodního toku stejnû jako celá její niva.
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V˘hon z mrtvého dﬁeva
na Mohanu v okrese
Lichtenfels.

Jako slovní tvar je sousloví „mrtvé dﬁevo“
vnímáno ponûkud negativnû, aãkoliv vûcnû
se jedná o nûco zcela pﬁírodního. Jako mrtvé
dﬁevo se zpravidla oznaãují jiÏ odumﬁelé,
dﬁevnaté ãásti rostlin, prostû dﬁevo od
nejjemnûj‰ích vûtviãek aÏ po celé kmeny.
Za mrtvé dﬁevo povaÏujeme také vyvrácené,
ale pevnû zakoﬁenûné stromy, nebo nûkde
odlomené a jinde opût zakoﬁenûné ãásti
dﬁevin, které – ãistû z biologického hlediska –
je‰tû Ïijí.
Ve skuteãnosti tedy není mrtvé dﬁevo v Ïádném pﬁípadû bez Ïivota. JiÏ jeho pouhá pﬁítomnost pﬁíznivû pÛsobí na prostﬁedí. Mrtvé
dﬁevo podporuje dynamické procesy. OvlivÀuje a urãuje morfologii vodního toku v detailech i ve velkém, pﬁispívá k promûnlivosti
proudûní a hloubek vody a nabízí úkryty.
Je v˘znamn˘m strukturním prvkem v na‰ich
ﬁekách a potocích. Proto by v nich zase
v‰ude, kde je to jenom moÏné, mûlo najít
své pevné místo.
Mrtvé dﬁevo bezprostﬁednû urãuje morfologickou, a tím také biologickou ãlenitost prostﬁedí vodního toku. Zcela je odstraÀovat
z vodních tokÛ je ekologicky nepﬁíznivé!
Pokud to není nebezpeãné, má b˘t mrtvé
dﬁevo v ﬁekách a potocích ponecháváno!

Nejlépe o tom mÛÏe rozhodovat správce,
kter˘ vodní tok podrobnû zná.
Pokud ve vodním toku mrtvé dﬁevo chybí,
pak tím trpí spoleãenstva, která jsou na nûm
závislá. Ryby postrádající skrytá místa jsou
více ohroÏeny predátory. Chybûjí únikové
prostory a úkryty. Mrtvé dﬁevo poskytuje
ochranu, zvlá‰tû mlad˘m rybám. RÛzné projekty, zab˘vající se mrtv˘m dﬁevem, tento
vztah jednoznaãnû prokázaly. Je teì na nás
prosadit získané poznatky do praxe, to znamená provádût revitalizace vodních tokÛ, ale
s vyuÏitím mrtvého dﬁeva!
KdyÏ se mají biologicky ochuzené, technicky
upravené toky revitalizovat, to znamená uvádût znovu do pﬁírodû blízkého stavu, mûlo by
k tomu rozhodnû patﬁit i mrtvé dﬁevo. Z hlediska nákladÛ je v˘hodn˘m prostﬁedkem ke
zpevÀování bﬁehÛ a snadno vytváﬁí struktury,
bez nichÏ se ﬁeky a potoky z ekologického hlediska neobejdou. OvlivÀuje korytotvorné procesy – odnos a ukládání splavenin, stejnû jako
vznik ostrÛvkÛ a prohlubní (tÛní). Úãinnost
mrtvého dﬁeva je ov‰em ãasovû omezená
a z bezpeãnostních dÛvodÛ nemÛÏe b˘t tolerováno v‰ude. Pﬁesto se dají i v komplikovan˘ch
podmínkách, vÏdy podle charakteru toho kterého místa, nacházet individuální ﬁe‰ení.
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V˘znam mrtvého dﬁeva
ve vodních tocích
V potocích bez
bﬁehového porostu
chybí mrtvé dﬁevo.
VloÏené paﬁezy – jako
zde na Rottachu ve
·vábsku – rozvlÀují
proudûní a vytváﬁejí
nové prostory k Ïivotu.

V˘znam mrtvého dﬁeva objasnily hydroekologické v˘zkumy aÏ v posledních letech.
Zdá se, Ïe v‰estrannû v˘znamn˘ pﬁínos
dﬁeva k fungování pﬁirozen˘ch ﬁíãních ekosystémÛ byl dosud podceÀován, a to mimo
jiné pod vlivem zvyklostí v oblasti správy
a údrÏby vodních tokÛ. ¤eky a potoky v‰ak
mrtvé dﬁevo potﬁebují. Dá se ﬁíci, Ïe patﬁí
k jejich neopominutelné základní v˘bavû.
Dﬁevo tvoﬁící velké a dobﬁe viditelné struktury má v˘znam pro vzhled vodního toku.
Vedle toho v nûm plní celou ﬁadu morfologick˘ch a biologick˘ch funkcí.
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Mrtvé dﬁevo z morfologického
hlediska
V pﬁirozenû se vyvíjejících vodních tocích
podporuje mrtvé dﬁevo hydrodynamické
korytotvorné procesy. Z morfologického
hlediska je jeho úloha klíãová. Dﬁevo v detailním mûﬁítku pozmûÀuje odtokové pomûry
a charakter proudûní. V závislosti na poloze
a velikosti mÛÏe zpÛsobovat pﬁekládání nebo
vûtvení koryta, pﬁípadnû iniciovat vznik
ostrovÛ a pﬁeloÏení tokÛ do star˘ch ramen.
V okolí pevnû spoãívajících kusÛ dﬁeva vznikají v˘moly a v jejich proudov˘ch stínech se
ukládá vodou nesen˘ materiál (napﬁ. ‰tûrk
nebo písek). Rozmanitost substrátÛ pﬁispívá
k ãlenitosti dna koryta. Pro vodní tok jako
takov˘ z toho celkovû plyne vût‰í ãlenitost
tvarÛ a proudûní. Ta pak dává korytu vût‰í
hydraulickou drsnost. Pﬁedev‰ím men‰í toky,
v nichÏ je v dostateãném mnoÏství pﬁítomno
mrtvé dﬁevo, se vyznaãují rozdíln˘mi rych-

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

lostmi proudûní a bohatou mozaikou dnov˘ch
a bﬁehov˘ch struktur.
Mrtvé dﬁevo pﬁispívá k rozmanitosti struktur
ve vodním toku. AÈ jiÏ se v nûm vyskytuje
pﬁirozenû, nebo do nûj bylo vloÏeno lidskou
rukou (napﬁ. jako stabilizaãní prvek).

Omezení

VyuÏití

struktury sk˘tají ochranu pﬁed predátory,
a tak plní funkci stanovi‰tû chránûného
pﬁed ptáky nebo zimovi‰tû.

Technicky upravené,
nedostateãnû ãlenité
koryto

Pﬁevrstvováním a tﬁídûním substrátÛ dna se
v blízkosti mrtvého dﬁeva vytváﬁejí velmi

Roz‰íﬁené ﬁeãi‰tû
s mrtv˘m dﬁevem
je bohatû ãlenité

Mrtvé dﬁevo z hlediska
Ïivota ryb
povodÀov˘ prÛtok

Mrtvé dﬁevo posiluje v potocích a ﬁekách biodiverzitu. Pro to je jeden v˘znamn˘ dÛvod:
Dﬁevo velmi úãinnû zadrÏuje organick˘ materiál, kter˘ vypadává z vodního proudu, je sunut po dnû a stává se ponejprv potravou bezobratl˘ch ÏivoãichÛ. Tito drobní Ïivoãichové,
kteﬁí mají tûsnou vazbu k povrchu dﬁeva, jsou
potravou mnoha druhÛ ryb. Ty pak jsou viditeln˘m indikátorem ekologického stavu toku.
Severoamerické, evropské a mezi nimi také
bavorské studie (napﬁíklad z ﬁeky Wertach)
dokládají, Ïe vodní toky, dostateãnû zásobené
mrtv˘m dﬁevem, mají v˘znamnû vût‰í stavy
ryb neÏ srovnatelné toky bez dﬁeva. Pﬁítomnost dﬁeva podle toho pÛsobí velmi pﬁíznivû
nejen na potravní nabídku, n˘brÏ na v‰echny
funkãní prostory, v˘znamné pro Ïivot ryb
(napﬁ. trdli‰tû, stanovi‰tû mlad˘ch ryb, zimovi‰tû nebo povodÀová útoãi‰tû). Stejnû tak
pÛsobí pﬁíznivû na Ïivotní prostﬁedí jin˘ch
ÏivoãichÛ, Ïijících ve vodû.
Ryby vyhledávají mrtvé dﬁevo za bûÏn˘ch
i za povodÀov˘ch prÛtokÛ. Potûr a mladé
ryby nalézají v blízkosti men‰ích naplavenin
mrtvého dﬁeva optimální ochranu pﬁed pﬁíli‰
siln˘m proudûním a pﬁed nepﬁáteli. Taková
stanovi‰tû vznikají hlavnû pﬁi vnitﬁních sesypov˘ch bﬁezích, kdyÏ vûtvoví, pevnû zachycené v korytû, je pﬁekryto ‰tûrkem a potom
se v nûm je‰tû zachytí dal‰í naplaveniny.
Naproti tomu velké ryby hledají ve chvílích
klidu spí‰ objemnûj‰í struktury tvoﬁené dﬁevem, v pﬁíznivém pﬁípadû zasahující daleko
do vodního toku nebo do napojen˘ch vedlej‰ích ramen, které jsou dostupné jako úkryty
i pﬁi nízk˘ch vodních stavech. Takové

stﬁední prÛtok
mal˘, pﬁísu‰kov˘ prÛtok

povodÀov˘ prÛtok

stﬁední prÛtok
mal˘, pﬁísu‰kov˘
trdli‰tû
prÛtok

zimovi‰tû

prostor, kde se ryby Ïiví

útoãi‰tû drobn˘ch
mlad˘ch ryb

cenná (‰tûrková) trdli‰tû. Nûkteré druhy ryb
dokonce potﬁebují k tﬁení pﬁímo dﬁevo.

V˘znam mrtvého dﬁeva
pro bezobratlé Ïivoãichy
Mrtvé dﬁevo je také Ïivotním prostﬁedím pro
bezobratlé Ïivoãichy vodních tokÛ. Tûm
slouÏí jako útoãi‰tû, zdroj potravy, prostor
ke kladení vajíãek a pro jejich v˘voj.

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
Ïivot do ﬁek a potokÛ
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povodÀové
útoãi‰tû

V˘znam mrtvého dﬁeva ve vodních tocích

Pﬁedev‰ím ve vodních tocích s jemnozrnn˘m
materiálem, jako je písek, hlína, jíl nebo spra‰,
je mrtvé dﬁevo nepostradateln˘m prostﬁedím
pro bezobratlé Ïivoãichy.
Mnozí z tûchto ÏivoãichÛ jsou na pﬁítomnost
dﬁeva odkázáni. Pﬁes 40 druhÛ je na nû tûsnû
vázáno, dal‰ích 80 druhÛ je více ãi ménû potﬁebuje.

Obrázek nahoﬁe:
Reofilní larva jepice
Obrázek vpravo:
Chrostík
Obrázek v pozadí:
Jepice pﬁedjarní

Osídlení bezobratl˘mi Ïivoãichy závisí na
stupni rozpadu mrtvého dﬁeva. âerstv˘, nenaru‰en˘ povrch dﬁeva je vyuÏíván Ïivoãichy
k mechanickému pﬁichycení. S pokraãujícím
rozpadem dﬁeva pﬁib˘vá ﬁas a mikroorganismÛ, které pak slouÏí jako potrava ﬁadû dal‰ích ÏivoãichÛ. Potom dﬁevo osídlují houby,
naru‰ují je a zmûkãují, takÏe dal‰í bezobratlí
mohou dﬁevo rozmûlÀovat a Ïivit se jeho
ãásteãkami.
Nûkteﬁí obyvatelé mrtvého dﬁeva jsou vysoce
specializovaní. Nûkteré druhy vrtají do dﬁeva
otvory, jiné ho vyhlodávají, a podílejí se tak
na rozkladu dﬁeva ve vodním prostﬁedí.

Nûkteré druhy mohou v nánosech listí dosáhnout mimoﬁádnû velk˘ch hustot v˘skytu.
Osídlují listí a rozkládají je ve spolupráci s mikroorganismy. Usazeniny spadaného listí mají
velk˘ v˘znam jako stanovi‰tû, v nichÏ mnozí
Ïivoãi‰i pﬁeÏívají rÛzná nepﬁíznivá období.

Dal‰ími stanovi‰ti bezobratl˘ch, jejichÏ charakter je urãen dﬁevem, jsou bobﬁí hráze a jim
podobné shluky mrtvého dﬁeva. Uvnitﬁ tûchto
objektÛ, pro které je charakteristické nepatrné
proudûní vody a trvalá nabídka potravy, prosperuje velk˘ poãet druhÛ bezobratl˘ch, ob˘vajících tekoucí vody.
Jako pﬁíklad uveìme chrostíka Lasiocephala
basalis. Klade svá vajíãka do tekoucí vody,
ta zÛstávají viset na dﬁevû, vyãnívajícím nad
vodu. Vylíhlé larvy pak Ïijí a Ïiví se na povrchu dﬁeva a tam se také zakuklují.
Porosty dﬁevin na bﬁezích vodních tokÛ
slouÏí koneãnû dospûl˘m jedincÛm jako prostor pro páﬁení. Bez porostÛ, resp. bez mrtvého dﬁeva by tento druh nemohl existovat.
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Je nutno jednat
Pﬁes velké pokroky v ochranû vod vykazují
nadále stavy ryb velké deficity. Pﬁes 90 %
druhÛ ryb tekoucích vod je ohroÏeno (âervená kniha z roku 2005). Je nutno jednat!

Pﬁed revitalizací:
Napﬁímen˘ kanál bez
mrtvého dﬁeva.

Ani biologicko-chemickou sanací tekoucích
vod, ani ãásteãnou stavební obnovou a revitalizací tûÏce technicky upraven˘ch úsekÛ ﬁek
a potokÛ nebyl tento nepﬁízniv˘ v˘voj zastaven. Jednotlivá dílãí opatﬁení, jako v˘stavba
obtokov˘ch koryt, zvût‰ování minimálních
prÛtokÛ a v neposlední ﬁadû nové, ekologicky
orientované koncepce zarybÀování, na tom
samy o sobû málo zmûnily. Nedostatek ãlenitosti vodních tokÛ je pﬁíli‰ velk˘. Pouze tﬁetina
vodních tokÛ v Bavorsku je strukturálnû
nezmûnûná (nedegradovaná) nebo jenom
mírnû zmûnûná, kdeÏto dvû tﬁetiny jsou silnû
nebo úplnû zmûnûné. Pﬁes velké mnoÏství
uskuteãnûn˘ch projektÛ rozvoje (rehabilitace)
vodních tokÛ zÛstává je‰tû velká potﬁeba
dal‰ích opatﬁení. Mrtvé dﬁevo není v této
oblasti Ïádn˘m v‰elékem, je v‰ak cenovû pﬁíznivou a rychle proveditelnou moÏností, jak
zlep‰it strukturní stav vodních tokÛ, tedy posílit jejich ãlenitost. V mnoha pﬁípadech mÛÏe
b˘t klíãem k úspûchu.

Po revitalizaci:
Je‰tû chybûjí bﬁehové
porosty. Dokud
nenarostou a nedodají
vlastní dﬁevo, mûly by
b˘t struktury mrtvého
dﬁeva umûle vytvoﬁeny.

Nedostatek mrtvého dﬁeva
omezuje stavy ryb
Pﬁes v‰echny snahy ﬁe‰it problémy se strukturou koryt panuje dosud v na‰ich potocích
a ﬁekách velk˘ nedostatek mrtvého dﬁeva.
S tím je bezprostﬁednû spojen nedostatek
rybích stanovi‰È, bezpeãn˘ch pﬁed ptáky.
Nedostatek takov˘chto struktur se v‰ak stal
zﬁejm˘m aÏ od té doby, kdy se na na‰ich tocích ve vût‰ím mnoÏství objevily druhy ptákÛ,
které se potápûjí a loví ryby, jako jsou kormorán a morãák.

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
Ïivot do ﬁek a potokÛ
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Je nutno jednat

Elektrick˘ odlov ryb
na bobﬁím hradû.

Ryby jsou na úkryty a podobné ochranné
struktury odkázány zvlá‰tû v chladnûj‰í polovinû roku, kdy jsou ménû aktivní a kdy
souãasnû zimní taÏní ptáci zvût‰ují celkov˘
vyÏírací tlak. S mrtv˘m dﬁevem lze mnohé dosáhnout, i kdyÏ ne u v‰ech rybích druhÛ. Napﬁíklad lipan podhorní neopou‰tí sám od sebe
volné ﬁíãní dno ani v bezprostﬁedním nebezpeãí (srovnej téÏ kapitolu 6, pﬁíklady z ﬁek
Ammer a Wertach).

trdli‰tû a stanovi‰tû potûru. Na druhou stranu
vede odstranûní umûlého opevnûní bﬁehÛ
ãasto ke ztrátû hlubok˘ch partií a v nich pﬁítomn˘ch podvodních stanovi‰È ve dnû a bﬁezích. Tak mohou vût‰í ryby najednou ztratit
svoje oblíbené ochranné a odpoãinkové prostory. Bez mrtvého dﬁeva se tyto v˘znamné
prostory obnovují jen velmi zvolna, pokud vÛbec. Takov˘m zásahem je rybí obsádka toku
skladbou i poãtem váÏnû naru‰ena.

Neúplné revitalizaãní
koncepty

Obnova ekologick˘ch funkãních
prostorÛ (pro ryby)

Ne vÏdy po nákladné revitalizaci urãitého
úseku toku vzrostou stavy ryb. To není
náhoda, ale v˘sledek nedokonal˘ch revitalizaãních konceptÛ, které sázejí na vlastní
dynamiku znovuoÏivení vodního toku, ale
v dostateãné míﬁe neberou ohled na mrtvé
dﬁevo.

Pokud si tento problém pﬁiznáme, mÛÏeme jej
rychle ﬁe‰it obnovou ekologick˘ch funkãních
prostorÛ. Ryby potﬁebují trdli‰tû, prostory
s potravou, úkryty pro mladé ryby, zimní
a povodÀové úkryty, jakoÏ i obecnou ochranu
pﬁed predátory. V‰echny tyto prostory lze
rychle vytváﬁet s pomocí mrtvého dﬁeva.

Vodní toky revitalizované tímto zpÛsobem
sice vypadají pûknû, ale v dané chvíli nenabízejí rybám o mnoho lep‰í Ïivotní podmínky
neÏ pﬁedcházející technické úpravy. Takto lze
roz‰íﬁením dna koryta rozmnoÏit ‰tûrková

V˘znamn˘m problémem na na‰ich vodních
tocích je napﬁímené, opevnûné a vût‰inou pﬁíli‰ úzké ﬁeãi‰tû. V takovém ﬁeãi‰ti je nedostatek nik, v˘znamn˘ch pro ryby, jakoÏ i hrub˘ch
struktur s mezerami. Aby se tento nedostatek
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DÏungle z mrtvého dﬁeva, jakou je bobﬁí hrad,
poskytuje pﬁedev‰ím
rybám vynikající úkryty
a Ïivotní prostor. V bezprostﬁedním okolí bobﬁího hradu jsou ãasto
zji‰Èovány hustoty ryb,
které jsou nûkdy více
neÏ osmdesátkrát vy‰‰í
neÏ b˘vají v prÛmûru.
Bobﬁí hrad se tak mÛÏe
stát modelem pro rÛzné
projekty, t˘kající se mrtvého dﬁeva.

odstranil, mûlo by se roz‰iﬁovat ﬁeãi‰tû v‰ude
tam, kde je pro to prostor, popﬁípadû podporovat pﬁirozené pﬁekládání trasy toku (napﬁíklad usmûrÀováním proudu a vestavbami
z mrtvého dﬁeva) a cílenû zakládat rybí zimo-

vi‰tû a stanovi‰tû bezpeãná pﬁed ptáky. Pﬁíklady toho, jak mohou taková ﬁe‰ení vypadat,
lze najít na pﬁírodû blízk˘ch ﬁekách, ob˘van˘ch bobrem.

DÛleÏité rybí stanovi‰tû –
bobﬁí hrad
NárÛsty stavÛ ryb to ukazují jasnû – ryby se
cítí zvlá‰tû dobﬁe v bobﬁích hradech. Spoleãnû
s mnoÏstvím vûtví, které v husté spleti sahají
aÏ hluboko pod vodní hladinu, pﬁedstavují
vynikající stanovi‰tû a zimovi‰tû ﬁíãních
druhÛ ryb.
V‰ude tam, kde mÛÏe b˘t bobr aktivní jako
„vodní stavitel“ a nikomu dal‰ímu tím nevznikají ‰kody, znamená jeho pÛsobení ekologick˘ pﬁínos. Nechává spadnout stromy,
buduje hrady, staví hráze, a tak buduje nové
vodní krajiny. To je ku prospûchu mimo jiné
i rybám.

Mrtvé dﬁevo poraÏené
bobrem.
Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
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ÚdrÏba a vyuÏívání vodních tokÛ
Právní pﬁedpoklady
Podle § 28 spolkového zákona o vodním hospodáﬁství (WHG – Wasserhaushaltsgesetz)
zahrnuje údrÏba vodního toku péãi o nûj
a jeho rozvoj, pﬁiãemÏ je tﬁeba mít na zﬁeteli
jeho pﬁírodní funkce. V ãláncích 42 a 43 Bavorského vodního zákona (BayWG – BayeriV˘tah z Bavorského
zákona o vodách
(vydání 19. 7. 1994,
poslední zmûny
24. 7. 2003)

sches Wassergesetz) je jasnû upravena údrÏba
vodních tokÛ jako povinnost a jako bﬁemeno.
Podrobnû je také stanoveno, Ïe „koryto
vodního toku má b˘t ãi‰tûno v zájmu odtoku
vody“a Ïe „pﬁekáÏky mají b˘t odstraÀovány
z vody – nakolik je to Ïádoucí ve veﬁejném
zájmu“.

âlánek 42 Povinnost údrÏby

âlánek 43 Odpovûdnost za údrÏbu

ÚdrÏba vodních tokÛ je veﬁejn˘m závazkem. Zahrnuje údrÏbu a rozvoj vodních
tokÛ. Musí b˘t vykonávána podle cílÛ
obhospodaﬁování podle § 25a aÏ 25d
spolkového zákona o vodách a nesmí
ohroÏovat dosahování tûchto cílÛ. Musí
odpovídat poÏadavkÛm, které na ni klade
Program opatﬁení ve správû vodních tokÛ.

(1) Provádût údrÏbu pﬁíslu‰í
1. u tokÛ prvního ﬁádu svobodnému
státu Bavorsko (ãímÏ v‰ak nejsou
dotãeny úkoly spolkov˘ch orgánÛ
pﬁi údrÏbû spolkov˘ch vodních cest);
2. u tokÛ druhého ﬁádu krajÛm;
3. u tokÛ tﬁetího ﬁádu obcím povûﬁen˘m,
pokud voda a pÛda nepodléhají jin˘m
organizacím, v oblastech nespadajících
pod obce zúãastnûné.
(2) Namísto nositelÛ údrÏby dle bodÛ
2. a 3. odstavce (1) pﬁíslu‰í téÏ svobodnému státu Bavorsku:
1. údrÏba vodních tokÛ, které tvoﬁí hranici souãasnû Spolkové republiky Nûmecka a Bavorska;
2. údrÏba a provoz vodních nádrÏí pﬁeváÏnû nadregionálního v˘znamu,
které slouÏí veﬁejnému zásobování vodou, ochranû vod, protipovodÀové
ochranû nebo nalep‰ování za nízk˘ch
stavÛ vody;
3. údrÏba technicky upraven˘ch bystﬁin.
(3) ProvozovatelÛm zaﬁízení, vyuÏívajících
vod nebo zvlá‰tních zaﬁízení, která se
nalézají na nebo ve vodních tocích,
pﬁíslu‰í údrÏba vodního toku natolik,
nakolik je tok tûmito zaﬁízeními
ovlivnûn.
(4) ProvozovatelÛm veﬁejn˘ch dopravních
zaﬁízení nebo zvlá‰tních zaﬁízení pﬁíslu‰í údrÏba vodních tokÛ natolik, nakolik je to potﬁebné k ochranû tûchto
zaﬁízení.
(5) ÚdrÏba pﬁístavních vod pﬁíslu‰í provozovateli pﬁístavu.

To zahrnuje zejména povinnosti:
1. udrÏovat koryto vodního toku v zájmu
odtoku vody, vyklízet je a ãistit;
2. bﬁehy a v pﬁimûﬁené ‰íﬁce navazující
pﬁíbﬁeÏní pásy utváﬁet a udrÏovat ve
stavu pokud moÏno blízkém pﬁírodnímu v zájmu odtoku vody;
3. udrÏovat a podporovat biologické
funkce vodního toku;
4. udrÏovat vodní toky ve stavu odpovídajícím poÏadavkÛm na odvádûní
nebo zadrÏování vody, splavenin,
plavenin a ledu;
5. odstraÀovat z vody pevné látky, nakolik je to Ïádoucí ve veﬁejném zájmu.
Dále téÏ chránit bﬁehy a odstraÀovat závady pÛsobící ke ‰kodû veﬁejnosti, a to
v takové míﬁe, aby náklady na ochranu
bﬁehÛ byly v pﬁimûﬁeném pomûru k dosahovan˘m uÏitkÛm.
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Tato ustanovení se pﬁirozenû pﬁímo t˘kají
mrtvého dﬁeva v ﬁekách a potocích. Kde je
moÏné ho bez nebezpeãí ponechat, kde skuteãnû vadí a kde mÛÏe b˘t nebezpeãné? Na
jezech a elektrárnách mohou naplaveniny
mrtvého dﬁeva ovlivÀovat funkãní zpÛsobilost
zaﬁízení. Ochranu pﬁedstavují pﬁedﬁazené
ãesle, na nichÏ mÛÏe b˘t dﬁevo zachycováno.
Bylo by ale Ïádoucí po pﬁedcházejícím odstranûní odpadkÛ vracet dﬁevo zase do toku pod
objektem. To je zpravidla úkol provozovatelÛ
vodních elektráren.

Ickingsk˘ jez na Isaﬁe.
Bezprostﬁednû pﬁed ním
mrtvé dﬁevo.

V zúÏeních, jako jsou napﬁíklad mosty, mÛÏe
volnû se pohybující dﬁevo vytvoﬁit zahrazení,
ucpání koryta. Tomu je tﬁeba zabránit, v pﬁípadû nutnosti odstraÀováním mrtvého dﬁeva.
Pﬁi vyuÏívání mrtvého dﬁeva je potﬁebná obeznalá trpûlivost a odpovídající zku‰enost. Pro
osoby odpovûdné za údrÏbu vodních tokÛ to
není snadná úloha, neboÈ na jedné stranû je
tﬁeba sledovat aspekty právní odpovûdnosti
(viz ãlánek 42, body 1 aÏ 5 bavorského zákona o vodách), na druhé stranû odborné
úkoly. Se znalostí pﬁíslu‰n˘ch úsekÛ vodních
tokÛ a jejich rizikov˘ch míst je ov‰em tato
úloha ﬁe‰itelná.
Pﬁedpoklady Evropské rámcové smûrnice
o vodách se promítají do zákonÛ o vodách.
S tím se musí údrÏba vodních tokÛ vyrovnat
a nesmí ohrozit dosaÏení cílÛ, stanoven˘ch
smûrnicí. Tyto cíle zahrnují pro pﬁirozené potoky, ﬁeky a jezera dosaÏení „dobrého stavu“,
hodnoceno podle v˘skytu ryb, makrozoobentosu, vodních rostlin a ﬁas. U silnû ovlivnûn˘ch a umûl˘ch vodních útvarÛ, jako jsou
napﬁíklad kanály a údolní nádrÏe, je tﬁeba dosáhnout „dobrého ekologického potenciálu“.
Mrtvé dﬁevo mÛÏe k dosaÏení tûchto cílÛ
v obou pﬁípadech pﬁispût.

Prosazování mrtvého dﬁeva
v právní úpravû a v praxi
Dﬁívûj‰í chápání správy vodních tokÛ – jako
úplné vyklízení a vyÏínání – se li‰í od nového,
ekologicky orientovaného chápání problematiky. To se jiÏ prosazuje v právní úpravû, jak je

zﬁejmé z § 28 spolkového zákona o vodním
hospodáﬁství, kter˘ je zohlednûn v ãlánku 42
bavorského zákona o vodách.
PÛvodnû byla povinnost „udrÏování náleÏit˘ch odtokov˘ch pomûrÛ“ hlavním úãelem
správy vodních tokÛ. S pokroky ve vodních
zákonech je tﬁeba brát v úvahu mezi podmínkami, definujícími odtokové pomûry, také
aspekty ekologie, krajinného rázu a rekreaãní
hodnoty.
Toto vedlo ve správû vodních tokÛ ke zmûnû
my‰lení. Stromy a vûtve jiÏ nejsou v‰ude
chápány jako „ru‰itelé poﬁádku“, bﬁehové
porosty jako pﬁekáÏky v odtoku. Naopak –
bûhem let jiÏ bylo podél men‰ích i vût‰ích
vodních tokÛ vytvoﬁeno mnoho nov˘ch
vegetaãních lemÛ.
Stále více se prosazuje flexibilní a ekologicky
orientovaná správa vodních tokÛ. Pﬁíkladem
mÛÏe b˘t také „pﬁetahování“ mrtvého dﬁeva.
To znamená, Ïe z míst, kde by dﬁevo mohlo
ve vodû pﬁedstavovat nebezpeãí, není zcela
odstraÀováno. Je odtahováno do jin˘ch, bezpeãn˘ch úsekÛ toku, a tam fixováno. Pﬁi
tomto zacházení se nepﬁichází o cenn˘
Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
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Správa a vyuÏívání vodních tokÛ

Absence zku‰eností
a nedostateãná v˘stroj
mohou b˘t pﬁi vodácké
turistice velmi
nebezpeãné. Zvlá‰tû
v místech silného
proudûní a velk˘ch
naplavenin mrtvého
dﬁeva.

ekologick˘ materiál a navíc se zmen‰ují náklady na jeho odstraÀování.

svoji v˘bavu (záchranná vesta, pﬁílba, loì aj.).
Tak lze riziko v˘znamnou mûrou omezit.

V posledních letech se znovu více objevují
klasické metody stavebního vyuÏití mrtvého
dﬁeva, které pﬁedstavují pﬁechod k moderním
inÏen˘rsko-biologick˘m metodám. Pﬁíkladem
toho jsou kmeny cel˘ch stromÛ, porosty zakládané z ﬁízkÛ, vrbové hatû. Dlouhodobû ale
dodávají systémÛm tekoucích vod nezbytné
mrtvé dﬁevo jen bﬁehové porosty.

Nevhodná v˘stroj mÛÏe b˘t Ïivotu nebezpeãná. Jako pﬁíklad lze uvést lehké nafukovací
ãluny, které jsou ‰patnû ﬁiditelné a jejichÏ
tenk˘ povrch se snadno poru‰í. Takto ‰patnû
vybavení vodáci riskují Ïivot.

Vodácká turistika a mrtvé dﬁevo
Mrtvé dﬁevo je na jednu stranu Ïivotním
prostorem pro ryby, na druhou stranu také
moÏn˘m nebezpeãím pro vodáky, protoÏe
se podceÀují rizika nebezpeãn˘ch úrazÛ.
Stromy leÏící ve vodním toku mohou ohrozit
vodáky sv˘mi koﬁeny a vûtvemi, a to pﬁedev‰ím v dosud pﬁírodních úsecích. Na tocích
bystﬁinného charakteru, jako napﬁíklad na volném toku Isary, vzniká jiÏ za mírnû zvût‰en˘ch
prÛtokÛ silné proudûní s ãetn˘mi turbulencemi. Vodák si musí s tûmito okolnostmi poradit, to znamená musí se informovat o rizikov˘ch místech trasy a jejímu stavu pﬁizpÛsobit
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âlovûk si uchová radost z pﬁírody, pokud je
opatrn˘, ne lehkomysln˘. Vodáck˘ prÛvodce
(vydává Bavorsk˘ svaz kanoistiky – Bayerischer Kanuverband; www.kanu-bayern.de)
obsahuje informace o stavu jednotliv˘ch
úsekÛ vodních tokÛ a potﬁebné v˘bavû. Ale
ani pﬁi pravideln˘ch aktualizacích není v moÏnostech prÛvodce vÏdy popisovat nejnovûj‰í
stav. Velká voda mÛÏe mrtvé dﬁevo pﬁemístit
a zmûnit stupeÀ vodácké obtíÏnosti. V pﬁírodních a pﬁírodû blízk˘ch úsecích vodních tokÛ,
doprovázen˘ch bﬁehov˘mi porosty a nivními
lesy, se musí v zásadû s pﬁekáÏkami v podobû
stromÛ poãítat.

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Uplatnûní mrtvého dﬁeva v pﬁírodû
blízkém vodním stavitelství a pﬁi rozvoji
vodních tokÛ
Pﬁírodû blízké vodní stavitelství má za cíl zlep‰ování ekologického stavu vodních tokÛ, vÏdy
se zﬁetelem k poÏadavkÛm na odtokové pomûry, existující zpÛsoby vyuÏívání tokÛ a bezpeãnost lidí kolem vody. Na mnoha technicky
upraven˘ch vodních tocích se právû v posledních letech otevﬁel nov˘ prostor k ﬁe‰ení.
V nejpﬁíznivûj‰ím pﬁípadû, tedy kdyÏ je k dispozici dost prostoru, je moÏné pﬁenechat tok
samovolnému v˘voji. Pﬁedpokladem je, Ïe
bﬁehy nejsou opevnûny, resp. byly opevnûní
zbaveny. Pokud takov˘ pﬁípad nastane, mÛÏe
nastoupit samovoln˘ v˘voj a vodní tok erozí
bﬁehÛ pﬁekládá svoji trasu. Tento proces mÛÏe
b˘t mrtv˘m dﬁevem v˘znamnû podpoﬁen.
MoÏnosti opatﬁení ov‰em sahají od pouhého
ponechání samovolnému v˘voji pﬁes vkládání
mrtvého dﬁeva po celkovou pﬁestavbu toku do
pﬁírodû blízkého stavu. Návrhy tûchto opatﬁení
obsahují pﬁíslu‰né plány rozvoje vodních tokÛ.
Lze rozli‰ovat následující moÏnosti uplatnûní
mrtvého dﬁeva:

OÏivení napﬁímeného, stabilizovaného úseku vodního toku
Napﬁímen˘m, technicky upraven˘m vodním
tokÛm, kolem nichÏ chybûjí bﬁehové porosty
a nivní lesy, vládne monotónnost. Neexistuje
pﬁirozen˘ vnos mrtvého dﬁeva a sotva se
vyskytnou nûjaké prostory pro Ïivot ryb
a jin˘ch ÏivoãichÛ. VloÏením mrtvého dﬁeva
získávají upravené vodní toky ãlenité struktury, jako prohlubnû a nánosy. S tím vznikají
i stanovi‰tû pro ryby. V tûchto pﬁípadech je
mrtvé dﬁevo vhodn˘m prostﬁedkem pro
úãinné a úsporné zlep‰ení struktury toku –
posílení jeho ãlenitosti.

Podpora samovolného v˘voje
V technicky upraven˘ch tocích, kde je moÏné
se tvrdého opevnûní vzdát, je v˘hodné pouÏívat mrtvé dﬁevo k podpoﬁe dal‰ího samovolného rozvoje, a to podle Plánu rozvoje vodního toku. Tak napﬁíklad vyvrácené stromy
chrání bﬁehy a vytváﬁejí stanovi‰tû pro ryby.
V˘hony ze stromÛ nebo vr‰ky smrkÛ mohou
stabilizovat dno pískonosn˘ch potokÛ. Souãasnû se tak zvût‰uje rozmanitost materiálu
dna a ãlenitost proudûní v korytû. JestliÏe stavebním zásahÛm padnou za obûÈ nûjaké porosty, mohou b˘t rovnou pouÏity jako mrtvé
dﬁevo k revitalizaci vodního toku.
Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
Ïivot do ﬁek a potokÛ
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Obrázek nahoﬁe:
Zvy‰ování úrovnû dna
koryta vkládáním
smrkov˘ch vr‰kÛ.
Obrázek dole:
O osm mûsícÛ pozdûji.
Zv˘‰ení úrovnû hladiny
roz‰iﬁuje nabídku
vodních stanovi‰È
a podporuje komunikaci
vodního toku s okolní
nivou.

Uplatnûní mrtvého dﬁeva v pﬁírodû blízkém vodním stavitelství a pﬁi rozvoji vodních tokÛ

Mrtvé dﬁevo ve vzdut˘ch
úsecích ﬁek
Pro vyuÏití vodní energie jsou mnohé úseky
ﬁek a potokÛ vzduty. Tak je v Bavorsku víc
neÏ 4000 hydroenergetick˘ch zaﬁízení se
vzdutím. Tyto úseky jsou charakteristické nepatrn˘mi rychlostmi proudûní, monotónností
substrátu dna a bﬁehÛ, a to zvlá‰tû ve velk˘ch
vzdut˘ch prostorech.

V˘hon z mrtvého dﬁeva
odklání proudûní
a iniciuje pﬁekládání
koryta (pﬁirozen˘ v˘voj
vodního toku) odnosem
materiálu z protilehlého
bﬁehu

Za pﬁedpokladu, Ïe je k dispozici potﬁebn˘
prostor, mohou b˘t vodní toky revitalizovány
pouze cílen˘m vkládáním mrtvého dﬁeva. Je
to nákladovû v˘hodné a obejde se to bez
obvyklého nasazení bagrÛ. V optimálním pﬁípadû se nechají stromy rovnou napadat do
vodního toku tak, Ïe pozmûÀují prÛbûh toku.
Napﬁímené ﬁeky a potoky pak pozvolna obnovují zakﬁivení své trasy. Souãasnû se opût
zdvíhá dno koryta.
KdyÏ se odstraní opevnûní bﬁehÛ pokryt˘ch
porostem (stromy nechat stát !), eroze bﬁehÛ
zesílí. Stromy na bﬁezích jsou podemílány
a padají do toku. Voda pak posouvá vyvrácené stromy dál, mrtvé dﬁevo se ukládá
v roz‰íﬁen˘ch místech. Pokud je ﬁeka dostateãnû ‰iroká, mÛÏe v ní b˘t takové dﬁevo
ponecháno.

Mrtvé dﬁevo v bystﬁinách
Dﬁevo v bystﬁinách pﬁedstavuje zvlá‰tní pﬁípad, neboÈ vnos dﬁeva do bystﬁin mÛÏe nab˘vat velkého rozsahu, jako napﬁíklad v sesuvn˘ch a lavinov˘ch územích. Zvlá‰tû za
extrémních prÛtokÛ pak mÛÏe mrtvé dﬁevo
zpÛsobit zahrazení úzkého místa a vytváﬁet
v nich bariéry. Pro ochranu sídel nebo jiné
zástavby musí b˘t pﬁed nimi dﬁevo zachycováno brlením nebo sítûmi.
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Zde je moÏné pomocí mrtvého dﬁeva vytvoﬁit
náhradu za chybûjící ãlenité struktury. Napadané kmeny nebo paﬁezy v˘znamnû zlep‰ují
kvalitu Ïivotního prostﬁedí pro ryby. Také
v ﬁíãních vzdutích se ‰piãkov˘m provozem
(kolísání hladiny vody v souvislosti s energetick˘m vyuÏíváním) lze z mrtvého dﬁeva vytvoﬁit trvanlivá stanovi‰tû a úkryty pro ryby.
Se zﬁetelem k dosaÏení „dobrého ekologického potenciálu“, jejÏ evropská Rámcová
smûrnice o vodách poÏaduje pro silnû ovlivnûné vodní útvary, jako jsou právû vzduté
úseky vodních tokÛ, se jeví vkládání mrtvého
dﬁeva jako hodnotné a velmi úãinné opatﬁení.

Prosazování a náklady projektÛ
s mrtv˘m dﬁevem
Pﬁi prosazování projektÛ vyuÏívajících mrtvé
dﬁevo by si mûli projektanti a realizátoﬁi pﬁipomínat, Ïe dﬁevo má ãasovû omezenou
pÛsobnost. ZpÛsoby v˘stavby je tﬁeba volit
podle velikosti vodního toku a podle toho,
jaké plochy jsou pro opatﬁení k dispozici.
Mnohé lze udûlat v rámci údrÏby vodních
tokÛ, kterou jsou pﬁíslu‰ní správci beztak povinni provádût. Velmi dÛleÏité je jiÏ jenom
pﬁipustit padání dﬁeva do vodních tokÛ
a jejich okolí a ponechat toto dﬁevo v toku.
Na tocích prvního a druhého ﬁádu (vût‰í ﬁeky)
mají v Bavorsku ﬁíãní dozorství vodohospodáﬁsk˘ch úﬁadÛ zku‰enosti s vkládáním, resp.
vestavováním mrtvého dﬁeva do tokÛ. Na
tocích tﬁetího ﬁádu (potoky a malé ﬁeky) radí
obcím pﬁi vyuÏívání mrtvého dﬁeva vodohospodáﬁské spolky. Bavorské spolky, peãující
o krajinu, mohou jako respektovaní partneﬁi

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Zaji‰tûní bﬁehov˘ch
nátrÏí mrtv˘m dﬁevem –
neodvûtven˘mi
smrkov˘mi kmeny.
Ekologicky pﬁínosné
a ekonomicky v˘hodné
ﬁe‰ení.

obcí a zemûdûlsk˘ch a lesních hospodáﬁÛ
odbornû radit také pﬁi uplatÀování mrtvého
dﬁeva (napﬁíklad cel˘ch stromÛ z polomÛ)
v tocích.
Spoluprací vykonavatelÛ rybáﬁského práva,
vodohospodáﬁÛ, ochráncÛ pﬁírody a ostatních
uÏivatelÛ vod se doplÀují odborné a místní
znalosti v‰ech zúãastnûn˘ch. Rybáﬁská sdruÏení z toho mohou mít prospûch stejnû jako
obce, jimÏ se vodní toky zhodnocují jako souãást Ïivotního a pobytového prostﬁedí.
Koneãnû k nákladÛm. Dotazníková akce u vodohospodáﬁsk˘ch úﬁadÛ a u spolkÛ, zab˘vajících se péãí o krajinu, ukázala, Ïe mrtvé dﬁevo
je ve srovnání s jin˘mi materiály pomûrnû
málo nákladné.
Nûkolik pﬁíkladÛ. Nejvût‰í náklady obná‰í
v˘stavba v˘honÛ ze stromov˘ch kmenÛ
ve vût‰ích vodních tocích (2500 € za kus).
Podobné v˘‰e dosahuje s cca 2150 € stabilizace 50 metrÛ bﬁehov˘ch nátrÏí polomov˘mi smrky; v tom je zapoãtena práce bagru
(500 €), 40 pracovních hodin (900 €)
a 12 hodin univerzálního stroje UNIMOG
(750 €). UsmûrÀovaãe proudûní ze stromov˘ch kmenÛ jsou s cenou 50 € za kus srovnatelnû nákladné. Dodateãné kotvení stromov˘mi kolíky stojí kolem 100 €. Záplety na
potocích a mal˘ch ﬁekách stojí za materiál
a mzdy asi 50 € za bûÏn˘ metr.

Je‰tû v˘hodnûj‰í je, pokud materiál získan˘ pﬁi
údrÏbû vodních tokÛ neodstraÀujeme, ale
místo odklízení vyuÏijeme pﬁímo na místû,
napﬁíklad paﬁezy a kmeny mohou poslouÏit ke
stabilizaci bﬁehÛ nebo fixaci dna. Takov˘ postup ‰etﬁí náklady a je ekologicky pﬁízniv˘.

Pﬁíklady z vodních tokÛ
(Obrazov˘ katalog mrtvého
dﬁeva)
Následující pﬁíklady pouÏití mrtvého dﬁeva
jsou ﬁazeny podle velikostí a typÛ vodních
tokÛ a podle zvlá‰tních zpÛsobÛ vyuÏití.
Co se t˘ãe velikostí a typÛ vodních tokÛ,
jsou zde rozli‰ovány následující kategorie:
„potok + ﬁíãka“, „ﬁeka“, „vzdut˘ úsek ﬁeky“
(vzdouvací zaﬁízení na velk˘ch ﬁekách).
Uvedené pﬁíklady lze s ohledem na zvlá‰tní
zpÛsoby vyuÏití mrtvého dﬁeva dûlit do tﬁí
oblastí:

• OÏivení napﬁímen˘ch a technicky
stabilizovan˘ch úsekÛ tokÛ.
• Podpora vlastní dynamiky vodního toku.
• Mrtvé dﬁevo ve vzdut˘ch úsecích tokÛ.

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
Ïivot do ﬁek a potokÛ
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Uplatnûní mrtvého dﬁeva v pﬁírodû blízkém vodním stavitelství a v rozvoji vodních tokÛ – pﬁíklady

Vodní tok: Ammer
Kategorie:
¤eka
Místo:
Pähl
Charakter opatﬁení:
OÏivení napﬁímeného,
stabilizovaného úseku
ﬁeky
Kraj:
Horní Bavorsko
(Oberbayern)
Vodohospodáﬁsk˘
úﬁad:
Weilheim
(http://www.
wwa-wm.bayern.de)
Zvlá‰tnost:
Mrtvé dﬁevo v technicky upraveném
korytû

Mezi Weilheimem a ústím do Ammerského
jezera (Ammersee) teãe ﬁeka Ammer v napﬁímeném a technicky opevnûném korytû.
V tomto úseku, pﬁipomínajícím kanál, chybûjí
typy prostﬁedí ekologicky dÛleÏité pro ryby:
stanovi‰tû mlad˘ch ryb, útoãi‰tû pﬁed velkou
vodou a zvlá‰tû pak úkryty bezpeãné pﬁed
ptáky.
I bez komplexní revitalizace je moÏné v dan˘ch rámcov˘ch podmínkách (jednotnû sklonité bﬁehy, ochranné protipovodÀové hráze)
vytvoﬁit ve vodním toku lep‰í, promûnlivé
tvary, napﬁíklad s v˘hony, prahy, ostruhovit˘mi v˘bûÏky, hnízdovit˘mi úkryty z hrubého
kamene.
V roce 2002 bylo zapoãato s vylep‰ováním
tûchto prvkÛ mrtv˘m dﬁevem. Jednotliv˘
prvek vzniká tím, Ïe se do koryta soubûÏnû
s bﬁehem uloÏí a stabilnû ukotví jedna aÏ dvû
smrkové koruny o délce 8–12 metrÛ.

Pstruh potoãní (ryba roku
2005) má v oblibû úkryty
z mrtvého dﬁeva.
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Kombinované struktury z kamenÛ a stromov˘ch
kmenÛ nabízejí stanovi‰tû a ochranu jak rybímu
dorostu, tak i velk˘m rybám.

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Iller
Kategorie:
¤eka
Místo:
U Immenstadtu
Charakter opatﬁení:
OÏivení napﬁímeného,
stabilizovaného úseku
ﬁeky
Kraj:
·vábsko (Schwaben)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Kempten
(http://www.bayern.de/
wwa-ke))

Z Algausk˘ch Alp teãe Iller, ﬁeka s mnoha
technicky upraven˘mi úseky, na sever
do Dunaje.
Ke zlep‰ení protipovodÀové ochrany bylo
ﬁeãi‰tû u Immenstadtu (ﬁíãní kilometr 127,3),
jinak ‰iroké 40 metrÛ, roz‰íﬁeno na cca
65 metrÛ. V dohodû s rybáﬁi a rekreaãními
sportovci byly ke zlep‰ení a dal‰ímu rozvoji
struktur ﬁíãního koryta v úseku dlouhém
250 metrÛ umístûny pokácené stromy.

Neodvûtvené stromy jsou fixovány ocelov˘mi
lany, dlouh˘mi cca 5 metrÛ, která jsou upevnûna na kamenné bloky, zapu‰tûné zhruba
dva metry do dna ﬁeãi‰tû. JelikoÏ lana probíhají podélnû pod stromy, nepﬁedstavují nebezpeãí pro vodáky.
Dodateãnû se upevÀují neopracované stromy
také pﬁímo v blízkosti bﬁehu. Náklady ãiní cca
350 € na jeden strom (materiál, bagr a pracovní síly).

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
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Uplatnûní mrtvého dﬁeva v pﬁírodû blízkém vodním stavitelství a v rozvoji vodních tokÛ – pﬁíklady

Vodní tok: Föritz
Kategorie:
Potok a ﬁíãka
Místo:
Mitwitz
Charakter opatﬁení:
OÏivení napﬁímen˘ch,
stabilizovan˘ch úsekÛ
potoka

Severozápadnû od Kronachu teãe Föritz,
pískonosn˘ potok. Dno technicky upraveného
potoka je v celé plo‰e pokryto jemn˘m pískem. Jednotvárnost koryta ohroÏuje stavy
dnes jiÏ vzácného velevruba tupého, pstruha
ﬁíãního a mihule potoãní.

Kraj:
Horní Franky
(Oberfranken)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Hof
(http://www.bayern.de/
wwa-ho)
Realizace:
Rybáﬁsk˘ svaz Mitwitz
a Vodohospodáﬁsk˘
úﬁad Hof
Zvlá‰tnost:
Dobrovolná práce
mládeÏe

Projekt na potoce Föritz
je vzorov˘m pﬁíkladem
spolupráce mezi
bavorsk˘m rybáﬁsk˘m
dorostem
a vodohospodáﬁi.
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Aby se pomûry v potoce zlep‰ily, uskuteãnila
skupina mládeÏe z rybáﬁského spolku v Mitwitz a Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad Hof na ﬁíãce
Föritz spoleãn˘ projekt. Pod odborn˘m
vedením byly do dna potoka upevnûny otepi,
svázané z vrbov˘ch prutÛ, aby tak byla posílena ãlenitost a rozmanitost koryta.

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Rednitz
Kategorie:
¤eka
Místo:
Roth
Charakter opatﬁení:
OÏivení napﬁímeného,
stabilizovaného úseku
ﬁeky
Kraj:
Stﬁední Franky
(Mittelfranken)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Norimberk
(http://www.bayern.de/
wwa-n/)

Mrtvé dﬁevo je ideálním konstrukãním materiálem pro písãité ﬁíãní bﬁehy. Proto bylo mrtvé
dﬁevo v podobû stromov˘ch v˘honÛ pouÏito
také na ﬁece Rednitz jako úãinn˘ prostﬁedek
stabilizace bﬁehÛ.

Dﬁevo zmen‰uje rychlost proudûní, písek se
ukládá a bﬁehové porosty narÛstají, aby posléze vytvoﬁily pﬁirozenou ochranu bﬁehÛ.
Ochrannou funkci pﬁejímají také dodateãnû
vysazené a vypûstované bﬁehové porosty.

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
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Uplatnûní mrtvého dﬁeva v pﬁírodû blízkém vodním stavitelství a v rozvoji vodních tokÛ – pﬁíklady

Vodní tok: Mangfall
Kategorie:
¤eka
Místo:
Kolbermoor
Charakter opatﬁení:
OÏivení napﬁímen˘ch,
stabilizovan˘ch úsekÛ
ﬁeky
Kraj:
Horní Bavorsko
(Oberbayern)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Rosenheim
(http://www.bayern.de/
wwa-ro/)

Obrázek nahoﬁe:
Srubové v˘hony ze
dﬁeva, zaji‰tûné kameny
a osázené vrbov˘mi
ﬁízky.
Obrázek dole:
Kmeny s koﬁenov˘mi
systémy, zakopané
do bﬁehu.

Napﬁímená a ohrázovaná, taková je Mangfall
mezi Feldkirchenem – Westerhamem a ústím
do Innu. K tomu je‰tû je voda odvádûna kanály k energetickému vyuÏití. Îivotní prostor
v ﬁece je silnû ovlivnûn.
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V˘stavbou dﬁevûn˘ch srubov˘ch v˘honÛ
a stromov˘ch v˘honÛ mohla b˘t v˘znamnû
zlep‰ena strukturní ãlenitost tohoto úseku.
Mimo jiné bezprostﬁednû za v˘hony vznikly
prohlubnû (v˘moly), které jsou ideálními stanovi‰ti pro ryby.
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V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Wertach
Projekt s mrtv˘m dﬁevem na ﬁece
Wertach
Na ‰vábské ﬁece Wertach byl na jaﬁe roku
2000 severnû od Thalhofenu (nedaleko Marktoberdorfu) uskuteãnûn velk˘ projekt s mrtv˘m dﬁevem. Stalo se tak ve spolupráci mezi
Bavorsk˘m zemsk˘m rybáﬁsk˘m svazem
a Vodohospodáﬁsk˘m úﬁadem v Kemptenu.
Do tﬁech ﬁíãních úsekÛ (souhrnná délka pﬁibliÏnû
1 km) byly vloÏeny ãtyﬁi masívní objekty z neodvûtven˘ch kmenÛ (souãasnû zimní úkryty ryb
a stabilizace bﬁehÛ) a devût men‰ích aÏ stﬁednû
velk˘ch objektÛ (stanovi‰tû mlad˘ch ryb).

Jako materiál k v˘stavbû zimních úkrytÛ
poslouÏily pﬁeváÏnû ãerstvû pokácené smrky
o délce kmenÛ od 15 do 25 metrÛ. Byly upevnûny 12 aÏ 16 mm siln˘mi drátûn˘mi lany
na zaraÏené dubové piloty nebo na stabilní
bﬁehové porosty. Pro stavbu byly vybrány
nátrÏe na nárazovém bﬁehu (mrtvé dﬁevo
k stabilizaci bﬁehu) nebo paty svahÛ. Objekt
vznikl buì ze dvou stromÛ poloÏen˘ch pﬁes
sebe podél bﬁehu s korunami po vodû, nebo
sloÏením více stromov˘ch paﬁezÛ, pﬁed nûÏ
byl poloÏen smrk, umístûn˘ do koryta.

Kategorie:
¤eka
Místo:
Thalhofen u Marktoberdorfu
Charakter opatﬁení:
OÏivení napﬁímen˘ch,
stabilizovan˘ch úsekÛ
ﬁeky
Kraj:
·vábsko (Schwaben)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Kempten
(http://www.bayern.de/
wwa-ke/)
Realizace:
¤íãní dozorství
Kaufbeuren
Zvlá‰tnost:
Kontrola úspû‰nosti
prostﬁednictvím nárÛstu
zarybnûní

Typické vzezﬁení ﬁeky
Wertach v úseku,
ﬁe‰eném projektem.
Strmé svahy a sotva
nûjaké mrtvé dﬁevo.
Chybûjí zimovi‰tû a stanovi‰tû mlad˘ch ryb.

¤e‰ené území náleÏí do lipanového pásma.
Zde je ﬁeka Wertach zvlnûna oblouky, jejichÏ
prÛbûh byl umûle vytvoﬁen, a tok je zde
nepﬁirozenû zúÏen. ¤eãi‰tû má vesmûs pﬁíkré
bﬁehy a ãásteãnû je opevnûno kamenn˘mi
bloky. Dno je pﬁeváÏnû ‰tûrkovité a kamenité.
Typické ﬁíãní struktury, jako brody a tÛnû, se
v ﬁece vyskytují, ploché bﬁehy v‰ak témûﬁ
chybûjí. Doprovodn˘ lem bﬁehového porostu
je na více místech pﬁeru‰en. V ﬁeãi‰ti chybí
mrtvé dﬁevo.

procenta
vodní plochy

Projekt Wertach:
Podíl mrtvého dﬁeva
pﬁirozenû se
vyskytujícího
a dodaného v rámci
projektu. Podíl dﬁeva byl
v roce 2000 zv˘‰en na
ãtyﬁnásobek. Ztráty
dﬁeva do roku 2004 pak
byly pomûrnû malé.

umûle vloÏené
pﬁirozené

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
Ïivot do ﬁek a potokÛ
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V˘voj zarybnûní
v ﬁe‰eném území ﬁeky
Wertach v letech 1999
aÏ 2003. Za pomoci
vestaveb z mrtvého
dﬁeva bylo dosaÏeno
v˘znamného zlep‰ení
stavÛ ryb.

ryby > 5 cm

malé ryby
ostatní ryby

V mûlãích bﬁehov˘ch zónách bylo zvlá‰tû pro
mladé ryby volnûji sloÏeno ‰est objektÛ z listnat˘ch dﬁevin (vrba, ol‰e, javor), s kmeny
délky aÏ 15 metrÛ, poloÏen˘mi mírnû ‰ikmo
k proudu. Dále tﬁi nahusto spojené struktury
z vrcholkÛ smrkÛ a vrbového proutí, spojené
s více kÛly, zatluãen˘mi do dna.
Hned v prvním roce po v˘stavbû byly tyto
struktury vystaveny dvûma velk˘m vodám.
BohuÏel dvû men‰í konstrukce byly zniãeny.
V˘sledek po ãtyﬁech letech: Velmi se osvûdãily vût‰í konstrukce z velk˘ch smrkÛ. Jejich
poloha je stabilní a husté vûtvoví stále nepo‰kozené. HÛﬁe na tom byla stanovi‰tû pro
mladé ryby, která pro nedostatek stanovi‰È
u vnitﬁních bﬁehÛ v obloucích nemohla b˘t
umístûna optimálnû.
âerstvû pokácen˘ smrk
putuje k místu osazení.

Projekt na ﬁece Wertach zahrnoval víc ãasovû
samostatn˘ch akcí, pﬁi kter˘ch byla zﬁizována
stanovi‰tû pro ryby. Hlavní v˘sledky:
NárÛst poãtu rybích druhÛ (z 10 na 13 druhÛ), nárÛst poãtu druhÛ, u nichÏ bylo v ﬁe‰eném území prokázáno rozmnoÏování
(ze 7 na 10 druhÛ), nárÛst hustoty osídlení
rybami (14 x vût‰í neÏ pﬁedtím), pokles
stﬁední hmotnosti ryb (ze zhruba 700 g na
cca 120 g), zvût‰ení poãetnosti ryb, ale ne
u v‰ech druhÛ. Vedle mal˘ch ryb, jako jsou
ouklejka pruhovaná, stﬁevle potoãní a vranka
obecná, reagovali pozitivnû nárÛstem poãetnosti zvlá‰tû pstruh potoãní a jelec tlou‰È.
Naproti tomu Ïádnou zaznamenatelnou reakci neprojevili lipan podhorní a parma ﬁíãní,
aãkoliv oba druhy se úspû‰nû vytﬁely.
U parmy za to mohl nejspí‰ nedostatek vhodn˘ch stanovi‰È pro mladé ryby. Lipanovi se
obecnû vloÏením mrtvého dﬁeva do toku nepomÛÏe. Jako Ïivotnímu prostﬁedí dává pﬁednost volnému dnu koryta, kde je ov‰em vystaven silnému vyÏíracímu tlaku hlavnû ze
strany morãáka velkého a kormorána velkého.

Smrk, poloÏen˘ do bﬁehu
v kombinaci s paﬁezy stromÛ.
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Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

6 mûsícÛ pﬁed vloÏením mrtvého dﬁeva
poãet pstruhÛ potoãních

délka tûla

úroveÀ hladiny
velk˘ch vod

vloÏené (vestavûné) mrtvé dﬁevo
zimní stanovi‰tû

‰tûrkové trdli‰tû
stanovi‰tû mlad˘ch ryb

potravní prostor

6 mûsícÛ po vloÏení mrtvého dﬁeva

18 mûsícÛ po vloÏení mrtvého dﬁeva

42 mûsíce po vloÏení mrtvého dﬁeva

poãet pstruhÛ potoãních

poãet pstruhÛ potoãních

poãet pstruhÛ potoãních

délka tûla

délka tûla

délka tûla

Poznatky
K dosaÏení co nejvût‰ího úspûchu by mûly
b˘t vedle nedostatku mrtvého dﬁeva ﬁe‰eny
je‰tû dal‰í deficity – v daném pﬁípadû hlavnû
absence ploch˘ch vnitﬁních bﬁehÛ. Skuteãnû
efektivní zimní stanovi‰tû musejí b˘t polohovû
stabilní, dostateãnû mezerovitá a souãasnû
hodnû velká. Aby byla zaruãena del‰í Ïivotnost tûchto konstrukcí, je tﬁeba pﬁed nû naskládat velké kameny nebo kmeny stromÛ,
které budou odklánût hlavní proud.

Cílené vkládání mrtvého dﬁeva mÛÏe na nûkteré rybí druhy pÛsobit velmi pﬁíznivû. To
ukazuje rozmach pstruha potoãního v úseku
ﬁeky Wertach, dlouhém 255 metrÛ.
Díky roz‰íﬁení ﬁeãi‰tû vznikly v tomto úseku
v‰echny typy stanovi‰È s v˘jimkou zimovi‰tû
bezpeãného pﬁed ptáky. Po vybudování
tûchto struktur vzrostla poãetnost pstruha
potoãního – viz grafy nahoﬁe.

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
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V˘voj stavÛ pstruha
potoãního v dobû ﬁe‰ení
projektu – od zlep‰ení
struktury ﬁíãního koryta
do roku 2003.

Uplatnûní mrtvého dﬁeva v pﬁírodû blízkém vodním stavitelství a v rozvoji vodních tokÛ – pﬁíklady

Vodní tok: Ilm
Kategorie:
Potok a ﬁíãka
Místo:
Nötting/Ilmendorf
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje toku
Kraj:
Horní Bavorsko
(Oberbayern)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Ingolstadt
(http://www.bayern.de/
wwa-in/)

V˘chodnû od Ingolstadtu ústí Ilm do Dunaje.
Mezi Nöttingem a Ilmendorfem probûhla rekonstrukce bﬁehÛ s odstranûním technického
opevnûní.
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V rámci tohoto opatﬁení byl do ﬁeãi‰tû vloÏen
jeden cel˘ strom tak, aby nehrozilo, Ïe bude
za povodnû odnesen. JelikoÏ bﬁehy ﬁeky nemají po celé délce bﬁehov˘ porost, nedalo se
oãekávat, Ïe by se ﬁeka v dohledné dobû
sama obohatila vyvrácen˘mi stromy.

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Isara
Kategorie:
¤eka
Místo:
Okolí Freisingu
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje ﬁeãi‰tû
Kraj:
Horní Bavorsko
(Oberbayern)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Freising
(http://www.bayern.de/
wwa-fs/)
Zvlá‰tnost:
UplatÀování Plánu rozvoje vodního toku
Stﬁední Isara

Isara u Freisingu názornû pﬁedvádí, jak lze
technicky upraven˘ vodní tok postupnû
promûÀovat v tok pﬁírodû blízk˘.
Krok 1: Odstranûní masivního opevnûní
bﬁehÛ.

V˘chozí stav

Krok 2: Mrtvé dﬁevo, napadané v dÛsledku
eroze bﬁehÛ do ﬁeky, se ponechává v ﬁeãi‰ti.
Zlep‰uje strukturu ﬁeãi‰tû a podporuje jeho
dal‰í samovoln˘ v˘voj. Zde se do Isary vyvrátila napﬁíklad vrba bílá, která dále zakoﬁeÀuje
a vyhání nové pruty.

Optimální cílov˘
stav

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
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27
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Vodní tok: Paar
Kategorie:
¤eka
Místo:
Aichach
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje ﬁeky
Kraj:
·vábsko (Schwaben)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Donauwörth
(http://www.bayern.de/
wwa-don/)

¤eka Paar pod Aichachem se strm˘mi bﬁehy.
Strom, kter˘ dﬁíve stál na bﬁehu, voda podemlela. Nyní leÏí v ﬁece.
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Odklonûním proudûní se podpoﬁí samovoln˘
v˘voj a nabídka rÛzn˘ch struktur ﬁeãi‰tû.

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Pegnitz
Pﬁirozenû vznikající mrtvé dﬁevo ve stﬁedofrancké ﬁíãce Pegnitz u Behringersdorfu.
Ulámané vrby padají ze zvolna stoupajícího
bﬁehu rovnou do toku.

V rámci údrÏby vodního toku nejsou odstraÀovány, protoÏe nepﬁedstavují Ïádné ohroÏení pro lidi dál na toku.

Kategorie:
Potok a ﬁíãka
Místo:
Behringersdorf
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje ﬁeky
Kraj:
Stﬁední Franky
(Mittelfranken)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Norimberk
(http://www.bayern.de/
wwa-n/)

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
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Vodní tok: Röthenbach
Kategorie:
Potok a ﬁíãka
Místo:
Okolí Laufu

Velké, pﬁirozenû vzniklé mrtvé dﬁevo na stﬁedofranckém Röthenbachu poblíÏ Laufu. Zde
bariéra funguje nejen jako prostor pro odpoãinek a ochranu ryb, ale také stabilizuje dno
koryta a zdvíhá hladinu vody.

Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje toku
Kraj:
Stﬁední Franky
(Mittelfranken)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Norimberk
(http://www.bayern.de/
wwa-n/)
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Za velk˘ch prÛtokÛ bariéra odklání víc vody
do okolního nivního lesa, a tím zlep‰uje pﬁirozenou retenci v nivû.

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Gabelbach
Kategorie:
Potok a ﬁíãka
Místo:
Kirchzell
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje toku
Kraj:
Dolní Franky
(Unterfranken)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Aschaffenburg
(http://www.bayern.de/
wwa-ab/)

Divoká pﬁíroda na dolnofranckém Gabelbachu, pﬁítoku ﬁeky Mud u Kirchzellu.
Mrtvé dﬁevo je v tomto pﬁeváÏnû písãitém
ﬁeãi‰ti nejdÛleÏitûj‰ím tuh˘m materiálem, kter˘
zaji‰Èuje vhodné Ïivotní podmínky drobn˘m
ÏivoãichÛm a rybám.
JelikoÏ dál po toku nehrozí vznik zahrazení
koryta (dostateãnû dimenzované mosty), je
moÏné ponechávat mrtvé dﬁevo v korytû.

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
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Uplatnûní mrtvého dﬁeva v pﬁírodû blízkém vodním stavitelství a v rozvoji vodních tokÛ – pﬁíklady

Vodní tok: Mohan (Main)
Kategorie:
¤eka
Místo:
Ebensfeld
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje toku
Kraj:
Horní Franky
(Oberfranken)

U Ebensfeldu, v polovinû cesty mezi Bamberkem a Lichtenfelsem, byl Mohan v roce 1996
roz‰íﬁen.

Pod ochranou tohoto mrtvého dﬁeva roste
nov˘ bﬁehov˘ porost. Ten jednou také obohatí ﬁeku jako mrtvé dﬁevo.

Kamenná dlaÏba, pouÏitá pﬁed více neÏ sto
lety ke stabilizaci bﬁehÛ, byla odstranûna
a svahy upraveny do ploch˘ch tvarÛ. Topoly,
rostoucí na bﬁezích ﬁeky, byly skáceny a zabudovány do koryta jako stromové v˘hony.

Tento pﬁíklad pﬁesvûdãivû ukazuje, jak lze zaji‰tûním plochy, roz‰íﬁením ﬁeãi‰tû a cílen˘m
pouÏíváním mrtvého dﬁeva bûhem nûkolika
let a za pﬁíznivou cenu vrátit úsek ﬁeky do
stavu blízkého pﬁírodû.

Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Bamberg
(http://www.bayern.de/
wwa-ba/)

Obrázek vlevo nahoﬁe:
DlaÏby zbaven˘ bﬁeh
Mohanu u Ebersfeldu
v roce 1996
Obrázek vpravo nahoﬁe:
Urovnávání bﬁehu
do ploch˘ch tvarÛ
a mírn˘ch sklonÛ
Obrázek vpravo:
DláÏdûn˘ bﬁeh Mohanu
pﬁed rokem 1996

32

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
Ïivot do ﬁek a potokÛ

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Nákres opatﬁení:
Ochrana bﬁehu
stromov˘mi v˘hony.
Topoly, které pﬁedtím
stály na bﬁehu, se
v obloucích poloÏí
k vnûj‰ím bﬁehÛm
pﬁíãnû ke smûru
proudûní a ukotví
kolíky.

Opatﬁení provedené v roce 1995. V˘hony
z kmenÛ ve funkci mrtvého dﬁeva odklánûjí
proud od nárazového bﬁehu a chrání ho pﬁed
dal‰í erozí. Na zplo‰tûném bﬁehu se jiÏ mohou
z náletÛ vyvíjet nové keﬁe a stromy.

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
Ïivot do ﬁek a potokÛ

33

Uplatnûní mrtvého dﬁeva v pﬁírodû blízkém vodním stavitelství a v rozvoji vodních tokÛ – pﬁíklady

Pﬁetvoﬁen˘ Mohan –
úsek u Ebensfeldu
(1995).

Mohan u Ebensfeldu,
pﬁetvoﬁen˘ roku 1995.
V roce 2004 je vidût
zbytky stromového
v˘honu. Bﬁehy, kter˘m
byly vráceny ploché
tvary s mírn˘mi sklony,
jiÏ nepotﬁebují Ïádnou
dal‰í ochranu. Tuto
funkci dnes pﬁejímají
pﬁirozenû narostlé lemy
luÏního lesa.

Také pﬁíklad ﬁeky Mohanu ukazuje, Ïe vestavby z mrtvého dﬁeva pÛsobí pﬁíznivû na
zarybnûní.
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V úsecích ﬁeky revitalizovan˘ch a doplnûn˘ch
v˘hony z mrtvého dﬁeva je dnes poãet ryb
o více neÏ 50 % vût‰í.

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Schwarzach
Kategorie:
Potok a ﬁíãka
Místo:
Neumarkt
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje toku
Kraj:
Oberpfalz (Horní Falc)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
¤ezno (Regensburg)
(http://www.bayern.de/
wwa-r/)

Obrázek vlevo:
Smrkové vr‰ky pﬁi
vkládání do potoka …

Fixace smrkov˘ch
vr‰kÛ drátem
ke kolíkÛm.

… a smrkové vr‰ky pût
t˘dnÛ po vloÏení do
koryta.

V pískonosn˘ch potocích mÛÏe b˘t zabudovan˘m mrtv˘m dﬁevem zv˘‰eno dno, zlep‰ena
strukturní nabídka a zadrÏen písek.

Tak to bylo provedeno napﬁíklad na Schwarzachu u Neumarktu v Horní Falci. Do koryta
byly pomocí kolíkÛ ukotveny smrkové vr‰ky.
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Ïivot do ﬁek a potokÛ

35
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Vodní tok: Schmutter
Kategorie:
¤eka
Místo:
Blankenburg
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje toku
Kraj:
·vábsko (Schwaben)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Donauwörth
(http://www.bayern.de/
wwa-don/)

K zaji‰tûní prostupnosti toku bylo na ‰vábské
ﬁece Schmutter kolem jednoho jezu postaveno postranní koryto (bypass).
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Aby bylo nové koryto strukturnû bohaté, byly
do nûj zabudovány kmeny stromÛ a paﬁezy.
Stromov˘ v˘hon, pevnû zakotven˘ do bﬁehu,
kter˘ znovu obrazí, odklání proudûní, a tím
vytváﬁí klidovou zónu pro ryby.

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Altach
Nedaleko od mnichovského leti‰tû teãe Erdingersk˘m moãálem Altach, mal˘ potok, napájen˘ podzemními vodami. V roce 2003 byl
tento vodní tok na délce 1,2 kilometru revitalizován. Tam, kde byl k dispozici dostatek
obecní pÛdy, získal potok opût zvlnûnou trasu
a dokonce postranní rameno. Vedle roz‰íﬁení
bﬁehÛ a zaloÏení porostÛ hrálo dÛleÏitou roli

zabudování mrtvého dﬁeva. Byly zde v rÛzn˘ch kombinacích pouÏity paﬁezy a ‰ikmo
ke smûru proudûní poloÏené kmeny stromÛ,
které byly zakotveny do bﬁehu nebo do dna.
Ryby nyní v Altachu znovu nacházejí ãlenité
podmínky proudûní a vynikající moÏnosti
úkrytu.

Kategorie:
Potok a ﬁíãka
Místo:
Oberding
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje toku
Kraj:
Horní Bavorsko
(Oberbayern)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Freising
(http://www.bayern.de/
wwa-fs/)
Provedení:
Správní obec Oberding
Zvlá‰tnost:
Strukturování koryta,
dimenzovaného na malé
prÛtoky, mrtv˘m dﬁevem

Mrtvé dﬁevo pﬁiná‰í
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Vodní tok: Ammer
Kategorie:
¤eka
Místo:
Od Böbingu po Peißenberg
Charakter opatﬁení:
Podpora samovolného
v˘voje toku
Kraj:
Horní Bavorsko
(Oberbayern)
Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Weilheim
(http://www.wwawm.bayern.de)

Jako podalpská ﬁeka nese Ammer mnoho
‰tûrku. KaÀon této ﬁeky mezi Böbingem
a Peißenbergem není ovlivnûn˘ v˘stavbou
a je silnû zalesnûn˘. V intencích plánu rozvoje
vodního toku se pﬁipou‰tí zesílen˘ pﬁirozen˘
vnos mrtvého dﬁeva do ﬁeky. Jenom ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech, pokud jsou ohroÏeni
vodáci, se dﬁevo odstraÀuje. Díky tomu je
Ammer v tomto úseku bohatû strukturována
a plnû odpovídá obrazu podalpského vodního
toku.
PrÛzkumy ukazují, Ïe jak samotné struktury
z mrtvého dﬁeva, tak i jejich bezprostﬁední
okolí jsou jako stanovi‰tû preferovány vût‰inou druhÛ ryb. S v˘jimkou lipana podhorního,
kter˘ by vlastnû mûl b˘t hlavním rybím dru-

Zvlá‰tnost:
Realizace plánu rozvoje
vodního toku
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hem ﬁeky Ammer. Stavy lipana v‰ak zÛstaly
i pﬁes velké mnoÏství mrtvého dﬁeva dále
velmi nízké.
Existují dva váÏné dÛvody, proã se stavy
lipana v ﬁece Ammer zatím nemohou zotavit.
Jednak pﬁíli‰ velk˘ vyÏírací tlak potápûjících se
ptákÛ, jednak skuteãnost, Ïe lipan z mrtvého
dﬁeva pﬁíli‰ neprofituje, protoÏe jako stanovi‰tû preferuje volné ﬁíãní dno. Ochranu
mrtvého dﬁeva nevyhledává ani v situacích
ohroÏení Ïivota. Tu se ukazuje, Ïe ani mrtvé
dﬁevo nemÛÏe ﬁe‰it v‰echno. Pokud bychom
v daném pﬁípadû chtûli pomoci stavÛm lipana,
museli bychom jako dal‰í opatﬁení úãinnû sníÏit vyÏírací tlak (viz Program na podporu
druhÛ Lipan 2003).

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Dunaj (Donau)
Kategorie:
¤eka
Místo:
Vilshofen
Charakter opatﬁení:
Mrtvé dﬁevo ve vzdutém
úseku ﬁeky
Kraj:
Dolní Bavorsko
(Niederbayern)
Realizace:
Rhein-Main-Donau-AG

Projekt:
BNGF – Dr. K. Seifert
Zvlá‰tnost:
Vodohospodáﬁsk˘ rozvoj
spolkové vodní cesty

Vkládání mrtvého dﬁeva,
zaji‰tûného betonov˘mi
bloky a ocelov˘mi ﬁetûzy,
do paralelní ﬁíãní hrázky.

Mezi roky 1994 a 2002 byla zlep‰ena splavnost Dunaje v úseku Vilshofen – Bürgerfeld
(nad vzdouvacím stupnûm Kachlet). V rámci
tohoto projektu se rovnûÏ uskuteãnila opatﬁení ke kompenzaci technick˘ch zásahÛ do
pﬁírody a krajiny.
Jednalo se o tato opatﬁení:
– ekologické úpravy na levém bﬁehu Dunaje,
vytváﬁení ploch˘ch bﬁehov˘ch partií
a postranních vodních hladin;
– nové ‰tûrkové lavice a rybí trdli‰tû s krátk˘mi v˘hony a mrtv˘m dﬁevem k podpoﬁe
rybích stanovi‰È a úkrytÛ (zimní stanovi‰tû)
– mrtvé dﬁevo a hromady z balvanÛ za paralelními (koncentraãními) hrázkami
– ãlenité krátké v˘hony a mrtvé dﬁevo u paralelních hrázích, na usmûrÀovací hrázi a na
svazích s kamenn˘mi pohozy.

Nov˘ kamenn˘ v˘hon
se zabudovan˘mi strukturami z mrtvého dﬁeva.
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Projekãní detail – krátk˘
v˘hon s mrtv˘m
dﬁevem. V˘stavba
Dunaje v úseku
Vilshofen – Bürgerfeld.

kamenn˘ zához (trdli‰tû)
promûnného prÛﬁezu
s vloÏen˘mi jednotliv˘mi
balvany nebo s hnízdy
z balvanÛ

jednotlivé
balvany

Detail hákovitého v˘honu se zabudovan˘m
mrtv˘m dﬁevem.
Mûﬁítko cca 1 : 100
MW + 50 m
MW + 50 m
promûnliv˘ sklon
zahloubení dna
(tÛÀ) s mrtv˘m
dﬁevem

1:2 aÏ 1:3

-0,20

stávající svah bﬁehu

0,00

MW – stﬁední hladina

stﬁed
ní sk
lon
1:10

Hákovit˘ v˘hon se
zabudovan˘m mrtv˘m
dﬁevem, v˘stavba Dunaje
v úseku Vilshofen –
Bürgerfeld

V˘ﬁezy z plánÛ, které pro akciovou spoleãnost R˘n – Mohan – Dunaj zhotovila Kanceláﬁ pro otázky
ochrany pﬁírody, vod a rybáﬁství, Dr. Karl Seifert, v zakázce pro Vodní a plavební ﬁeditelství Jih.
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Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Lech
Kategorie:
Vzdut˘ úsek ﬁeky
Místo:
Kaufering – Mering
Charakter opatﬁení:
Mrtvé dﬁevo ve vzdutém
úseku ﬁeky
Kraj:
Horní Bavorsko (Oberbayern) – stupeÀ 18,
·vábsko (Schwaben) –
stupeÀ 23
Obrázek vlevo nahoﬁe:
Bûhem v˘stavby:
struktury z mrtvého
dﬁeva pﬁi sníÏené hladinû
vody (StupeÀ 18).
Obrázek vpravo nahoﬁe:
Po dokonãení: Pohled
na „druhou bﬁehovou
linii“ pﬁi normálnû
zaklesnuté hladinû
vzdutí (StupeÀ 23).
Obrázek vlevo:
Za v˘stavby – zaji‰Èování velkoobjemov˘ch
objektÛ z mrtvého dﬁeva
balvany.

Na ﬁece Lechu byla ve vzdouvacích stupních 18 (Kaufering) a 23 (Mering) provedena
ekologická opatﬁení k vyrovnání úãinkÛ ‰piãkového kolísání hladiny (‰piãkov˘ provoz vodních elektráren). Tato opatﬁení zahrnují vytvoﬁení „druhé linie bﬁehÛ“, a to v˘stavbou
kombinovan˘ch konstrukcí z mrtvého dﬁeva
a balvanÛ, umístûn˘ch pod úrovní ‰piãkovû
zakleslé hladiny vzdutí. VloÏené neodvûtvené
stromy slouÏí jako zimní stanovi‰tû ryb. Opatﬁení bylo dokonãeno koncem roku 2000.
Ve vzdouvacím stupni 18 byl v˘chodní bﬁeh
opatﬁen „druhou bﬁehovou linií na 1350 metrech. Ve stupni 23 se tak stalo na západním
i v˘chodním bﬁehu, v celkové délce
1550 metrÛ.

K ovûﬁení úspû‰nosti opatﬁení byly v prÛbûhu
let provedeny ichtyologické srovnávací prÛzkumy jak v úsecích bﬁehÛ s takto vytvoﬁenou „druhou linií“, tak na úsecích bez dodateãn˘ch opatﬁení. V˘sledky ukazují, Ïe „druhá
linie“ s mrtv˘m dﬁevem a balvany se velmi
pﬁíznivû projevila na druhové rozmanitosti
a hustotû osídlení rybami. Dominujícími druhy
ryb byly ve stupni 18 ‰tika obecná, okoun
ﬁíãní a jelec jesen, ve stupni 23 podle roãní
doby plotice obecná, ‰tika obecná, jelec tlou‰È
a okoun ﬁíãní.
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Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Weilheim – stupeÀ 18,
Donauwörth –
stupeÀ 23
(http://www.wsv.de/)
Provedení:
E.ON Wasserkraft, s.r.o.,
Projekt: BNGF –
Dr. K. Seifert
Zvlá‰tnost:
„Druhá bﬁehová linie“
z mrtvého dﬁeva a balvanÛ

Uplatnûní mrtvého dﬁeva v pﬁírodû blízkém vodním stavitelství a v rozvoji vodních tokÛ – pﬁíklady

V˘stavba objektÛ
z mrtvého dﬁeva na
Lechu – vzdouvacím
stupni 23.

Práce v detailu:
Zpevnûní svazku vûtví.

Rozdíly v osídlení obzvlá‰tû vyniknou, pokud
se srovnávají jednotlivé kontrolní odlovy. Tak
byla biomasa ryb na novû strukturovan˘ch
bﬁezích zhruba pûtkrát vût‰í, hustota ryb
dokonce osmkrát aÏ desetkrát vût‰í neÏ na
bﬁezích, které nebyly upravovány.
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Navíc se objekty z mrtvého dﬁeva, tvoﬁící
druhou bﬁehovou linii, projevily jako velmi
dobré vytírací prostory a jako stanovi‰tû
mlad˘ch ryb.
Závûr: „Druhá linie bﬁehÛ“ ve vzdut˘ch úsecích Lechu ã. 18 a 23 je pro rybí faunu vhodn˘m opatﬁením, vyrovnávajícím nepﬁíznivé
úãinky energetického ‰piãkování.

Úvod

V˘znam

PoÏadavky

Omezení

VyuÏití

Vodní tok: Lech
Kategorie:
Vzdut˘ úsek ﬁeky
Místo:
Meitlingen
Charakter opatﬁení:
Mrtvé dﬁevo ve
vzdutém úseku ﬁeky
Kraj:
·vábsko (Schwaben)

Obrázka nahoﬁe:
Nocovi‰tû kormoránÛ
pﬁímo u starého ramene
ﬁeky Lech.
Obrázek vlevo:
Kácení stromÛ, kde
kormoráni nocovali.

V le‰ském vzdouvacím stupni Ellgau u Meitlingenu se nalézá velké, na ﬁeku napojené
postranní rameno. Toto rameno je silnû ovlivnûno kolísáním hladiny vody v dÛsledku energetického ‰piãkování, které je pravidelnû
provádûno v zimní polovinû roku. Na bﬁehu
ramene, které je souãástí chránûného pﬁírodního území, pﬁenocuje v zimû zhruba 140
kormoránÛ. Pro tyto ptáky jsou nechránûné
ryby, které se pﬁi poklesech hladiny tlaãí
v ustupující vodní mase, snadnou koﬁistí.
Pokácení osmi stromÛ, na nichÏ kormoráni
pﬁenocovali, mohlo tuto nevyváÏenou situaci
ﬁe‰it hned ve dvou smûrech. Ubylo prostoru
k hnízdûní ptákÛ a pokácené stromy se v ﬁíãním rameni dobﬁe uplatní jako mrtvé dﬁevo,
které i pﬁi poklesech hladiny vody nabízí ry-

Realizace:
Rybáﬁské sdruÏení
Meitingen
Zvlá‰tnost:
Kácení stromÛ, na kter˘ch pﬁenocují
kormoráni

bám velké úkrytové moÏnosti. Dodateãnû
bylo do ramene od léta roku 2000 zabudováno kolem 35 smrkÛ. Ty byly lany a kolíky
upevnûny ke bﬁehu nebo ve svazcích spu‰tûny z lodi a potopeny v místech s hloubkou
mezi tﬁemi aÏ pûti metry. Jeden svazek tvoﬁilo
více stromÛ délky kolem ‰esti metrÛ svázan˘ch dohromady a na koncích byly zatíÏeny
balvany.
Tento projekt s mrtv˘m dﬁevem vyvolalo Rybáﬁské sdruÏení Meitingen a také jej se souhlasem drÏitele vodního práva (energetická
firma LEW/BEW) a nájemce (Bavorsk˘ zemsk˘ rybáﬁsk˘ svaz), jakoÏ i pﬁíslu‰ného orgánu
ochrany pﬁírody, realizovalo.
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Vodohospodáﬁsk˘ úﬁad:
Donauwörth
(http://www.bayern.de/
wwa-don/)
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AÏ 100 cejnÛ najednou
vyuÏívá mrtvého dﬁeva
k vytírání.

V mrtvém dﬁevû
nacházejí úkryt
tisíce ryb.

V˘sledky: V instalovan˘ch smrcích se objevil
jiÏ po jednom t˘dnu první potûr a malé ryby
(plotice obecná, ouklej obecná, okoun ﬁíãní,
‰tika obecná, jelec tlou‰È, kolju‰ka tﬁíostná).
Najednou aÏ sto cejnÛ vyuÏívá mrtvého dﬁeva
k vytírání.
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Tisíce ryb hledají v mrtvém dﬁevû ochranu.
Hejna okounÛ, jelcÛ nebo ouklejí. Ryby se od
mrtvého dﬁeva nevzdalují na více neÏ pût
metrÛ. Pﬁi vyru‰ení se okamÏitû stahují zpût
pod jeho ochranu.

Slovníãek

Bezobratlí Ïivoãichové
Souhrnné oznaãení pro Ïivoãichy, kteﬁí
nemají páteﬁ; zde se míní: ãlenovci, jako
napﬁ. hmyz, pavouci, raci, nebo mûkk˘‰i –
plÏi nebo mlÏi.

Cel˘ strom (ve vodním toku) jako konstrukãní
prvek v pﬁírodû blízkém vodním stavitelství
Strom, fixovan˘ ve vodním toku, ãasto ke
bﬁehu, pro zvût‰ení drsnosti (zpomalení rychlosti proudûní, omezení bﬁehové eroze,
ochrana bﬁehov˘ch porostÛ).

Elektrick˘ odlov ryb, odlov elektrick˘m agregátem
Lov ryb elektrick˘m proudem. Tímto zpÛsobem se ryby neusmrtí, pouze na pﬁechodnou
dobu se ochromí.
UplatÀování této metody podléhá povolení
a je pﬁípustné jen v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech
(napﬁ. zji‰Èování stavÛ ryb).

Evropská rámcová smûrnice o vodách
Smûrnice o ochranû vod v Evropû, platná od
prosince roku 2000. Do roku 2015 mají b˘t
mimo jiné v‰echny ﬁeky a jezera uvedena do
dobrého stavu, a to z hlediska ekologického
i chemického.

HaÈ
Spleten˘ svazek dlouh˘ch vûtví, vût‰inou
schopn˘ch zakoﬁenit a vyrazit (ãasto vrbov˘ch), pouÏívan˘ k zaji‰Èování svahÛ.

Indikátor
Ukazatel hodnoty; zde Ïivoãi‰n˘ druh (napﬁ.
ryba), kter˘ sv˘m v˘skytem nebo chováním
ukazuje na urãité vlastnosti nebo zmûny
(v kvalitû vody atp.) prostﬁedí.

InÏen˘rská biologie
Zde pouÏití zatravnûní, keﬁÛ a stromÛ ve
vodním stavitelství, napﬁíklad stabilizace
bﬁehÛ zaloÏením porostÛ.

Makroskopiãtí bezobratlí
Viz → makrozoobentos a → bezobratlí Ïivoãichové.

Makrozoobentos
Spoleãenstvo okem viditeln˘ch ÏivoãichÛ dna
vodního toku – viz téÏ → bezobratlí.

Meandr
Zákrut koryta. Meandry vznikají pÛsobením
ﬁíãního proudûní v úsecích údolí s relativnû
mal˘m podéln˘m sklonem.

Minimální zÛstatkov˘ prÛtok
Pro energetické úãely se voda z toku odvádí
postranními kanály. Mezi odboãením a ústím
kanálu zÛstává v toku zachován minimální
zÛstatkov˘ prÛtok.

Morfologie
Zde: Tvary vodního toku; jeho ‰íﬁka
a hloubka, dno a bﬁehy, vlastnosti navazujících ploch.

Mrtvé dﬁevo
Zde: vûtve, kmeny, paﬁezy nebo celé stromy
v ﬁekách a potocích. Îivotnû dÛleÏit˘ strukturní
prvek, zejména pro ryby (stanovi‰tû, ochrana).

Nárazov˘ bﬁeh
Strm˘ bﬁeh na vnûj‰í stranû ﬁíãního oblouku;
odnos materiálu proudûním.

Niva
Rozlivné území vodního toku, ovlivÀované
a utváﬁené jeho dynamikou. Zahrnuje plochy,
které jsou pﬁirozenû ovlivÀovány povodnûmi,
pﬁímo rozlivem nebo kolísáním hladiny podzemní vody.

Obtokové koryto, bypass
Obtokové migraãní zaﬁízení pro ryby a jiné
vodní Ïivoãichy, budované u jezÛ nebo skluzÛ.

Plán rozvoje vodního toku (v Bavorsku vodohospodáﬁsk˘ úﬁední dokument)
Plánovací koncept pﬁírodû blízkého rozvoje
urãitého úseku vodního toku. Obsahuje vzájemnû sladûné jednotlivé aspekty rÛzn˘ch
odvûtví odborného plánování (vodní hospodáﬁství, ochrana pﬁírody, zemûdûlství atd.)
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Vysvûtlení pojmÛ
uveden˘ch v textu
kurzívou

Slovníãek

Vysvûtlení pojmÛ,
uveden˘ch v textu
kurzívou

Pﬁírodû blízké vodní stavitelství
V˘stavba a údrÏba vodních tokÛ pﬁírodû blízk˘mi stavebními metodami.

Pﬁírodní vzor (vodního toku)
PÛvodní, neovlivnûn˘ stav vodního toku. Je
zji‰Èován pomocí souãasn˘ch referenãních
úsekÛ vodních tokÛ, historick˘ch údajÛ nebo
rÛzn˘ch modelÛ.

Revitalizace
Uvedení pﬁírodû vzdáleného úseku vodního
toku opût do pﬁírodû blízkého stavu. Pﬁedev‰ím obnovením nebo v˘znamn˘m → zlep‰ením struktury vodního toku.

Rozvoj vodních tokÛ
Cíl: uvést technicky upravené vodní toky do
pﬁírodû blízkého stavu podporou samovolného v˘voje, obnova ekologické funkãnosti,
preventivní protipovodÀová ochrana a zv˘‰ení
pobytové a rekreaãní hodnoty vodních tokÛ.

Staré rameno
Nûkdej‰í smyãka ﬁíãního koryta, která b˘vá
alespoÀ obãas propojena s hlavním tokem.

Stromov˘ v˘hon
V˘hon proveden˘ ze stromu (z kmene nebo
z celého stromu).

Struktura vodního toku (v ãe‰tinû lze lépe vyjádﬁit pojmem ãlenitost tvarÛ vodního toku)
Pﬁirozen˘m prÛbûhem odtoku vody vytvoﬁená ãlenitost tvarÛ v korytû vodního toku (→
nárazové a → vnitﬁní jesepové bﬁehy, → meandry, → v˘moly, tÛÀ). Tato struktura je
rozhodující pro ekologickou funkãnost toku –
ãím rozmanitûj‰í je struktura, tím více je Ïivotních prostorÛ pro zvíﬁata a rostliny.

Substrát dna
Materiál koryta vodního toku: kameny, ‰tûrk,
písek, rostliny atd.
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·piãkov˘ reÏim, ‰piãkování
Kolísání hladiny vody ve vzdut˘ch úsecích
vodních tokÛ, umûle vyvolané jejich energetick˘m vyuÏíváním.

ÚdrÏba vodních tokÛ
Péãe o ﬁeky, potoky a jezera, jejich údrÏba.

Vnitﬁní, jesepov˘ bﬁeh v oblouku koryta
Ploch˘ bﬁeh ve vnitﬁní stranû oblouku koryta.
U vnitﬁního bﬁehu je proudûní mírnûj‰í
a ukládá se tam materiál (‰tûrk, písek).

Vodohospodáﬁské spolky
PﬁeváÏnû na okresní úrovni organizovaná
spolupráce obcí, jejímÏ cílem je ekologicky
zamûﬁená správa ﬁíãek a potokÛ.

V˘hon
Objekt pﬁi bﬁehu vodního toku, proveden˘
z kamene nebo dﬁeva, urãen˘ k odklánûní
proudûní od bﬁehu.

V˘mol, tÛÀ
ProhlubeÀ v ﬁeãi‰ti, vymletá víﬁící vodou.
V˘moly vznikají hlavnû u → nárazov˘ch
bﬁehÛ, za paﬁezy, pod kmeny stromÛ a za
velk˘mi balvany.

Zahrazení, ucpání koryta
âásteãné nebo úplné uzavﬁení koryta vodního
toku naplaveninami, jako napﬁíklad → mrtv˘m
dﬁevem, zvlá‰tû u mostÛ a vzdouvacích
zaﬁízení.
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