5. ¤ÍâNÍ RAMENA, B¤EHY
A ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ ¤EK
5.1 Stará ﬁíãní ramena
jsou mimoﬁádnû cenné prvky krajiny, na nûÏ se váÏe velké
bohatství rostlin a ÏivoãichÛ. Z vodohospodáﬁského hlediska
jsou souãástí zásoby vody v nivû. Ramena alespoÀ ãásteãnû
související s vodním tokem pﬁedstavují cennou povodÀovou
prÛtoãnou kapacitu. Regulaãní zásahy, ztráta aktivního
prÛtoku a postupné zazemÀování v‰ak zpÛsobují zanikání
star˘ch ﬁíãních ramen. V pﬁirozenû fungujících nivách by
byla stará ramena nahrazována novû vznikajícími. V dne‰ní
kulturní krajinû, s dokonan˘m funkãním ãlenûním ploch
a regulovan˘m chováním vodních tokÛ v nivách, v‰ak jsou
moÏnosti vzniku nov˘ch ramen omezené. Proto je v nûkter˘ch pﬁípadech nutné udrÏovat a obnovovat
biologické, krajinné a vodohospodáﬁské funkce existujících ramen technick˘mi opatﬁeními. Nejãastûji
pﬁichází v úvahu odstraÀování usazenin a rÛzné úpravy, slouÏící obnovû trvalého nebo alespoÀ
periodického zprÛtoãnûní. Zcela neprÛtoãné rameno rychleji podléhá eutrofizaci vody a zazemÀování.
Obnova star˘ch, ne zcela zanikl˘ch ramen v‰ak je v kaÏdém pﬁípadû velmi citlivou úlohou. Zbytky
ramene, tﬁeba ojedinûlé tÛnû a mokﬁadní plochy, vÏdy pﬁedstavují velmi cenné pﬁírodní enklávy. Jak˘koliv zásah musí vycházet z kvalitního biologického prÛzkumu a pﬁi minimálních ‰kodách musí
pﬁiná‰et maximální uÏitky. V ﬁadû pﬁípadÛ bude z dÛvodÛ ochrany pﬁírody od razantního zásahu
upu‰tûno nebo bude omezen na dílãí úpravy. Pokud se obnovují ramena zcela zazemnûná, pﬁípadnû
dávno zaniklá, lze zpravidla uplatnit i razantnûj‰í zásahy, a pﬁitom nezpÛsobit ‰kody na pﬁírodû.
Pﬁi navrhování rozsahu a umístûní obnovovan˘ch ramen se dají velmi dobﬁe vyuÏít staré mapy (zejména
Stabilní katastr z poãátku 40. let 19. století) a rÛzné letecké snímky (archivní snímky ze 30. let 20.
století, ale i snímky ze souãasnosti, na kter˘ch je velice dobﬁe vidût prÛbûh i jiÏ zcela zanesen˘ch
a dávn˘ch ﬁíãních ramen).
Obnova ramen má dále dvû specifika:
• Opûtovné zásobení vodou z ﬁeky mÛÏe b˘t ztíÏeno aÏ znemoÏnûno tím, Ïe ﬁeka v dÛsledku samovolné
eroze nebo regulaãních zásahÛ teãe hloubûji neÏ v minulosti. Pokud není zavodnûní starého ramene
dostateãn˘m dÛvodem pro zﬁízení vzdouvacího objektu na ﬁece, zb˘vají jenom vody z postranních
pﬁítokÛ a podzemní voda. Vodní bilanci ramene ãi soustavy ramen je tﬁeba citlivû ﬁe‰it.
• Ve vût‰inû pﬁípadÛ nelze rameno pﬁed zásahem vysu‰it, a pak je tﬁeba pouÏít speciální techniku pro
tûÏbu ze bﬁehu (napﬁ. osvûdãené lanové bagry s nahazovací lopatou jiÏ jen ojedinûle doÏívají jako
témûﬁ muzeální kusy) nebo odbahnûní provádût mokrou cestou, tedy sacím bagrem. Tato technologie vyÏaduje velké mnoÏství ﬁedící vody a buì rozlehlé rovinné pozemky pro pﬁím˘ rozstﬁik vodné
suspenze, nebo pomûrnû velkou ohrázovanou odvodÀovací lagunu. Práci sacího bagru v˘raznû komplikují pohﬁbené kmeny stromÛ. Vût‰ina vodních ÏivoãichÛ dokáÏe pﬁed frézou sacího bagru unikat,
z tohoto hlediska jde o pomûrnû ‰etrnou technologii. Pﬁi odbahÀování sacím bagrem je ov‰em ztíÏena
kontrola rozsahu prací a odtûÏeného objemu materiálu. Proto zejména pﬁi odbahÀování vût‰ího
rozsahu, kde se jedná o velké finanãní ãástky, závisející právû na vytûÏeném objemu, je tﬁeba poÏadovat vûrohodné zamûﬁení dna pﬁed zásahem a po jeho provedení.
Obnovování ramen vychází z podobn˘ch poÏadavkÛ jako v˘stavba ãi obnova tÛní. Pﬁednost mají
mírné sklony bﬁehÛ a ãlenitá bﬁehová ãára. Pﬁírodní, krajinná a vodohospodáﬁská hodnota vodního
prvku závisí pﬁedev‰ím na tûchto parametrech:
• velikost plochy hladiny
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•
•
•
•

velikost plochy mûlkovodního pásma (do 0,5 m hloubky)
velikost plochy navazujícího pﬁíbﬁeÏního území, které je zamokﬁené ãi pokryté bﬁehovou vegetací
délka a ãlenitost bﬁehové ãáry
objem vody
povodÀová prÛtoãná kapacita prvku.

Velikost objemu vody v‰ak není v pﬁípadû ekologicky zvlá‰tû cenn˘ch prvkÛ rozhodujícím parametrem.
V rámci revitalizace ﬁíãní nivy mohou b˘t dále provádûna tato opatﬁení:
• tvorba nov˘ch tÛní, které tvarovû a funkãnû napodobí pﬁirozená ﬁíãní ramena;
• tvorba povodÀov˘ch prÛlehÛ napodobujících stará ﬁíãní ramena, s tÛnûmi a mokﬁady (dále téÏ kapitola 9 ProtipovodÀové úãinky revitalizací).
Revitalizaci ﬁíãní nivy mÛÏe doplÀovat tvorba nov˘ch tÛní, které tvarovû a funkãnû napodobí ﬁíãní
ramena.

5.2 Revitalizace bﬁehÛ a záplavov˘ch území ﬁek
Domácí zku‰enosti se systematick˘mi revitalizacemi vût‰ích vodních tokÛ, s v˘jimkou obnovy star˘ch
ramen, zatím postrádáme. V zahraniãí v‰ak probíhají i pomûrnû rozsáhlé projekty, jako napﬁíklad renaturace Isary nebo protipovodÀové revitalizace na Mohanu v Bavorsku.
Jako hlavní motiv regulací, uskuteãÀovan˘ch prÛmyslov˘m zpÛsobem od 90. let 19. století témûﬁ aÏ do
80. let století následujícího, b˘vá uvádûna stabilizace povodÀové prÛtoãné kapacity, energetické
vyuÏitelnosti a v pﬁípadû nejvût‰ích ﬁek téÏ plavby. Pﬁirozené bﬁehy byly nahrazovány bﬁehy umûle stabilizovan˘mi v nepﬁirozenû velk˘ch sklonech. Zpravidla stranou pozornosti zÛstává dal‰í motiv, pﬁinejmen‰ím stejnû v˘znamn˘ – získání ãásti poﬁíãního území pro jiné vyuÏití. Tento zisk území pro
zemûdûlství, zástavbu nebo rÛzné v˘robní aktivity se odehrával pﬁedev‰ím na úkor ekologicky a krajináﬁsky nejcennûj‰ích ãástí nivy – pﬁíbﬁeÏního pásma mûlké vody, ﬁíãních bﬁehÛ a ãastûji zaplavovan˘ch
území, jejichÏ pﬁirozen˘m pokryvem b˘valy luÏní lesy a háje. A nakonec také na úkor povodÀové
prÛtoãnosti území, i kdyÏ na úvod tûchto akcí vÏdy bylo deklarováno posílení protipovodÀové ochrany.
S odstupem ãasu a pod vlivem zku‰eností z velk˘ch povodní minul˘ch let dospíváme k názoru, Ïe
v˘sledky regulací nejsou optimální a je tﬁeba pﬁistoupit k jejich ãásteãné revizi. Obecnû lze
konstatovat:
• Ztráta ekologicky nejcennûj‰ích ãástí ﬁíãních profilÛ a niv není plnû vyváÏena pozitivy regulací.
Cílem revitalizací je alespoÀ ãásteãná obnova ekologické kostry tûchto území.
• S územím, které bylo získáno pﬁi regulacích, se beztak z velké ãásti ‰patnû hospodaﬁilo, a to i ke
‰kodû povodÀové prÛtoãnosti nivy. (Pﬁíkladem je ﬁeka Vltava, na horním i dolním okraji Prahy lemovaná po desetiletí periferií skladÛ, staveni‰tních dvorÛ a naváÏek. Pﬁi katastrofické povodni v srpnu
2002 tyto objekty omezovaly prÛtoãnost záplavového území a zvût‰ovaly mnoÏství plaveného materiálu.) Je ãas tato území „vracet ﬁekám“.
• ¤eky jsou vyuÏitelné pro energetiku a pro plavbu i ve stavu v˘raznû bliÏ‰ím pﬁírodû, neÏ jak˘ byl
navozován tradiãnû pojíman˘mi regulacemi. Zﬁeteln˘m pﬁíkladem jsou plavební regulace Vltavy
a Labe, které byly na poãátku 19. století provádûny je‰tû se zﬁetelem k voroplavbû a k vleãení lodí
z potahov˘ch stezek. V dne‰ní dobû je tﬁeba uváÏlivû rozhodovat, nakolik má smysl udrÏovat ãi
obnovovat opevnûní bﬁehÛ a potahov˘ch stezek dlaÏbami, rozsáhlé koncentraãní hráze a podobné
objekty, slouÏící tûmto jiÏ zanikl˘m úãelÛm.
• Potﬁebû povodÀové prÛtoãnosti nivy, jak je vnímána po zku‰enostech povodní v letech 1997
a 2002, vyhovuje rehabilitace nivního území krajináﬁsk˘mi úpravami s velk˘m podílem travnat˘ch ploch, s pﬁimûﬁenû udrÏovan˘mi bﬁehov˘mi a pﬁíbﬁeÏními porosty. V˘znamnou souãástí
rehabilitace niv je obnova star˘ch ﬁíãních ramen, zanikl˘ch pﬁi regulacích.
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• Nedávné katastrofické povodnû motivují ke kritick˘m úvahám o efektivnosti tradiãní hydrotechnické
koncepce souvisle umûle stabilizovan˘ch koryt, pﬁípadnû o její vhodnosti pro rÛzné typy ﬁíãních
úsekÛ. Na pomûrnû velkém dílu z celkov˘ch délek bﬁehÛ tokÛ, postiÏen˘ch povodnûmi, zejména
v jejich dolních úsecích, na opevnûní sedimentovaly splaveniny. Tedy v tûchto úsecích se funkce
opevnûní neuplatnila. Naopak tam, kde se povodÀov˘ proud napﬁel plnou silou, podlehly destrukci
i nejkvalitnûj‰í kamenné dlaÏby. Na základû tûchto zku‰eností se mÛÏe dospût ke koncepci diferencovan˘ch pﬁístupÛ k rÛzn˘m úsekÛm tokÛ, podle níÏ v nûkter˘ch místech má smysl udrÏovat a obnovovat prvky technické stabilizace, kdeÏto jinde je efektivnûj‰í v rámci renaturace koryta tyto prvky
ponechat pﬁirozenému rozpadu, zaná‰ení a zarÛstání.
PﬁíleÏitostí k rozsáhl˘m, ucelen˘m revitalizacím ﬁíãních koryt a niv zﬁejmû v na‰í intenzivnû vyuÏívané
krajinû nebude mnoho. Spí‰e bude docházet k dílãím revitalizacím „v rámci moÏností“. Pak pﬁipadají
v úvahu napﬁíklad opatﬁení následujících typÛ:
• VyuÏití neobhospodaﬁovaného bﬁehu a pﬁíbﬁeÏního území k vytvoﬁení místního biocentra.
Rozãlenûní povrchu, vyhloubení tÛní, náznakÛ postranních ramen a sníÏenin, umoÏÀujících mokﬁadní v˘voj, zaloÏení bﬁehov˘ch a pﬁíbﬁeÏních porostÛ. Smyslem tûchto opatﬁení je
zejména posílení biodiverzity. Pokud dojde souãasnû k roz‰íﬁení prÛtoãného profilu nivy, mohou mít
i jist˘ v˘znam protipovodÀov˘.
• Odklizení rumi‰tû, skládky a podobného objektu a pﬁetvoﬁení plochy podobnû jako v pﬁedcházejícím
bodû.
• Revitalizace ãástí opevnûného bﬁehu, kde se opevnûní prokázalo zbyteãn˘m nebo kde lze poÏadované stability dosáhnout pﬁírodû bliÏ‰ím ﬁe‰ením. MÛÏe jít o úseky, kde staré opevnûní zchátralo nebo
bylo zniãeno povodnûmi. Strm˘ svah, udrÏovan˘ v nepﬁirozenû velkém sklonu technick˘m opevnûním, se nahradí svahem ménû sklonit˘m, pro jehoÏ stabilitu postaãuje kamenn˘ pohoz nebo
i ménû nároãná úprava. (Svahy ve sklonech 1 : 4 a mírnûj‰ích b˘vají dostateãnû stabilní napﬁíklad
v pﬁirozené kombinaci ‰tûrkopískov˘ch pláÏí a porostÛ keﬁov˘ch vrb.) Pﬁínosem revitalizace tohoto
druhu je obnovení ekologicky mimoﬁádnû cenného pásma mûlké vody a pﬁirozenû ãlenit˘ch bﬁehÛ.
Sklopením bﬁehÛ do mírnûj‰ího sklonu se zvût‰uje prÛtoãn˘ profil, coÏ mÛÏe pﬁinejmen‰ím kompenzovat zvût‰ení drsnosti. Radikálnûj‰í ﬁe‰ení tohoto druhu, pﬁirozenû za cenu manipulace s vût‰ími
objemy materiálu, mÛÏe i pﬁispívat ke zvût‰ení povodÀové prÛtoãnosti koryta a nivy.

Rozãlenûní neobdûlávaného bﬁehu
regulované ﬁeky hloubením. Byly
vytvoﬁeny cenné tÛnû a mokﬁadní
biotopy.
(¤eka Eger u Nördlingenu, SRN;
realizace 1985 – 1986; podle publikace Flüsse und Bäche, München
1989.)
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Rozãlenûní neobdûlávané nivy regulované ﬁeky - ‰ir‰í bﬁehové rozlitiny,
odtûÏení ostré hrany bﬁehu, tÛnû,
postranní rameno s tÛnûmi. (¤íãka
Kössnach u ¤ezna, SRN; realizace
1986 – 87; podle publikace Flüsse
und Bäche, München 1989.)

• Revitalizaãní údrÏba opevnûn˘ch bﬁehÛ. CílÛ uveden˘ch v pﬁedcházejícím bodû lze dosahovat
postupnû, rozumnû pojímanou údrÏbou. Kde je to vhodné, po‰kozené a rozpadlé ãásti dlaÏeb a rovnanin se jen v nezbytné míﬁe opravují pﬁírodû bliÏ‰ími zpÛsoby – kamenn˘mi pohozy a záhozy.
Vhodnou údrÏbou se z náletÛ, paﬁezové obnovy a v˘sadeb pûstují hodnotné, vûkovû a tvarovû ãlenité, pﬁimûﬁenû husté a dlouhodobû stabilní bﬁehové a pﬁíbﬁeÏní porosty. (Tento zpÛsob údrÏby
porostÛ je protikladem nevhodného cyklu, pﬁi nûmÏ po desetiletích bez údrÏby následuje, zpravidla
po povodních nebo pﬁi nûjaké hysterické kampani, úplné sm˘cení. Takto se v mimoﬁádnû úÏivném
prostﬁedí s dostatkem vlhkosti vyvíjejí nedostateãnû ãlenité a pﬁehu‰tûné porosty, ãasto s velk˘m
podílem nekvalitních stromÛ a s nadmûrn˘m v˘skytem nemocí dﬁevin. Tyto porosty jsou stejnovûké,
a tak v urãitém vûku v˘raznû narÛstá poãet sou‰í a v˘vratÛ. Správce vodního toku to mÛÏe vést k dal‰ímu plo‰nému sm˘cení. Cyklus se tak opakuje a správce má na oslunûn˘ch bﬁezích problémy
s enormním rozvojem náletov˘ch a paﬁezov˘ch mladorostÛ a s invazními rostlinami - kﬁídlatkami,
net˘kavkami, …)

Revitalizace upraveného ﬁíãního
bﬁehu. Upraven˘ bﬁeh (nahoﬁe) byl
opevnûn kamennou dlaÏbou ve sklonu
1 : 2. V této podobû byl biologicky
a krajináﬁsky zcela znehodnocen˘.
Úprava se postupem ãasu rozpadá
(uprostﬁed), potahová stezka na hrázi
jiÏ není potﬁebná. Opravu bﬁehu je
pak vhodné provést revitalizaãním
zpÛsobem (dole). Bﬁeh v mírnûj‰ím
sklonu, pokryt˘ kamenem z rozpadlé
dlaÏby a ‰tûrkem, je ãlenit˘, a pﬁitom
stabilní, koryto si zachovává kapacitu. Na bﬁehu mohou rÛst keﬁové
vrby.
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