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Jednou z méně známých aktivit státního podniku Povodí Labe je ekologická obnova říčních 

ramen a tůní. Revitalizace říčních ramen jsou realizovány zejména na regulovaných vodních tocích, 
kde jsou možnosti vzniku nových lokalit tohoto charakteru omezené až nemožné. 

Důležité aspekty revitalizací říčních ramen: 
• morfologická charakteristika řešeného toku a navazující nivy 

• průtokový a splaveninový režim lokality 

• charakter sedimentu a stanovení nakládání se sedimentem 

• analýza migračních překážek 

• biologická hodnota řešeného území 

• charakter a stav stávajících břehových porostů 

• protipovodňová ochrana území 

• zdroje znečištění, ekologické havárie, ekologické zátěže 

• územní plánování 

• současné využití území 

• majetkoprávní vztahy 

• možnosti financování 

 
 

  

Obr. 1: Krása říčních ramen 
v nivě Orlice v Malšovicích 

u Hradce Králové  
(M. Vávra). 
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Jednou z cest, jak pomoci říčním ramenům, je obnova aktivního průtoku vody ramenem. Lze 

tak učinit obnovením spojení říčního ramene s aktivním řečištěm hlavního toku nebo zaústěním 

postranního přítoku do ramene. Opětovná dotace vody z řeky může být ztížena nebo i znemožněna 

tím, že vodní tok v důsledku regulačního zásahu nebo samovolné eroze teče v současnosti v jiné 

hloubce než v době, kdy byla ramena stále aktivní součástí řečiště. Taková situace nastala např. při 

projektování revitalizace přírodní památky Labské rameno Votoka a zanikajícího ramene Labe 

v Labětíně na Pardubicku. Pak jsou tyto revitalizace v principu navrhovány jako obnova velké vodní 

plochy v kombinaci s mozaikou trvalých či periodických drobnějších tůní různé velikosti a 

parametrů, dále se pracuje s okolními terestrickými biotopy. Při revitalizaci říčního ramene Labe 

v přírodní památce Labiště pod Opočínkem byly vybudovány brody sloužící k částečnému 

zprůtočnění původního koryta Labe a vytvořen mokřadní biotop s litorálním pásmem. 

 
Obr. 2: Revitalizace 
přírodní památky 
Labiště pod Opočínkem 
(M. Vávra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napojení říčních ramen a tůní na systém povodňových rozlivů podporuje celkovou povodňovou 

průtočnost říčního koridoru. Je to vhodné např. v území, kde jsou lužní lesy degradované právě 

absencí povodňových rozlivů. Snad se do budoucna podaří najít kompromis mezi využíváním Labe 

jako dopravně významné vodní cesty a zároveň pomocí polabským luhům, říčním ramenům a 

tůním překonat jejich postupnou degradaci. 
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Obr. 3-4: Revitalizace tůně za koncentrační hrází v Libotenicích na Litoměřicku (M. Vávra). 
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Obr. 5: Obnova napojení ramene Doubka na Labe u Ostré na Nymbursku (M. Vávra). 

 
Jednou z nejvýznamnějších revitalizačních akcí byla revitalizace ramene Jordán u Týniště nad 
Orlicí. Revitalizací došlo k navrácení trasy Orlice do původního koryta (trasa tak byla prodloužena o 
400 m), bylo zrušeno stávající napřímené koryto a v místě rušeného koryta vzniklo nové slepé 
rameno, které je ponecháno samovolnému vývoji. Vznikly také biotopové tůně a mnoho 
disturbovaných ploch. 

 

 

Obr. 6: Revitalizace 
ramene Orlice Jordán – 
obnova původní trasy 
koryta Orlice  
(koordinační výkres, 
ŠINDLAR s. r. o.). 
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Obr. 7: Stav lokality Jordán po revitalizaci v roce 2021 (snímek z dronu - A. Michálek). 

 
Obr. 8: Vzniklý obnažený břeh Orlice rychle osídlila kolonie břehulí říčních (M. Vávra) 

 
Odbahnění říčních ramen je jednou z cest, jak oživit tyto lokality v situaci, kdy jsou odříznuty 

od běžného aktivního průtoku vody a občasných povodní. Nepřítomnost těchto jevů urychluje zánik 

těchto cenných prvků v krajině. Při odstraňování sedimentů z říčních ramen se provádí dle 

prostorových možností klasická těžba bagrem ze břehu, odbahnění mokrou cestou sacím bagrem 

nebo kombinace těchto postupů. Odbahnění technologií sacího bagru vyžaduje velký objem ředící 
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vody, pro usazení sedimentů se využívají ohrázované odvodňovací laguny nebo se směs vody a 

sedimentu rozstřikuje na pozemky k tomu určené. Výhodou použití této technologie je fakt, že 

většina vodních živočichů (vyjma např. mlžů) dokáže uniknout před frézou sacího bagru a není také 

potřeba provádět rozsáhlé zásahy do břehových porostů, jedná se tedy o poměrně šetrnou 

technologii. 

 

 

Obr. 9: Sací bagr při zahájení prací na revitalizaci v Malšově Lhotě (M. Vávra). 

 
Obr. 10: Odvodňovací laguny při revitalizaci ramene Orlice v Malšově Lhotě (M. Vávra). 

 

Při obnově říčních ramen je jedním z revitalizačních prvků také vytváření dalších biotopových 

tůní. Poměrně velký přínos pro místní biodiverzitu (minimálně z hlediska diverzity vodních 

makrofyt) mělo vytvoření aluviálních tůní v nivě Orlice při revitalizaci ramene Jordán v Týništi nad 
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Orlicí. Vybudované biotopové tůně poskytly životní prostředí pro mnoho druhů vážek, vodních 

plžů, zelené skokany, vyvinula se zde makrofytní vegetace. Před vytvořením tůní v eutrofizovaném 

rameni rostly už pouze stulíky (Nuphar lutea) a z pleustofytů okřehky (Lemna minor) a závitka 

mnohokořenná (Spirodela polyrhiza). Do dvou let od vytvoření tůní byly v tůních přítomny druhově 

bohaté porosty makrofyt včetně rostlin z Červeného seznamu. Jednalo se např. o Potamogeton 

lucens, Ranunculus circinatus, Elodea canadensis,  Sparganium emersum, Potamogeton crispus, 

Myriophyllum spicatum, Alisma plantago-aqutica, Ceratophyllum demersum, Cyperus fuscus, 

Eleocharis ovata, E. palustris, Carex bohemica, Limosella aquatica a Leersia oryzoides.  

 

 

Obr. 11: Vytvořená tůň v EVL Orlice a Labe u Týniště nad Orlicí. 

 

Při vegetačních úpravách chráníme v maximální možné míře stávající dřeviny a podporujeme 

přirozenou obnovu porostů (přirozený nálet či obnova ze semenné banky). Fenoménem niv řek 

bývá rozptýlená zeleň, i tyto krajinné prvky obnovujeme, např. výsadbou solitérních dubů v říčních 

nivách. 

 

Opatření na podporu vzácných druhů v chráněných územích i mimo ně 

Revitalizační akce musí z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny přinášet zlepšení proti 

současnému stavu a nepříznivé dopady revitalizace na místní biotu by proto měly být co nejmenší. 

Pro zvýšení biodiverzity určité lokality při revitalizacích vytváříme co nejvíce diverzifikované 

prostředí a tím podporujeme variabilitu potenciálních sukcesních stádií. 
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Při plánování revitalizace v místě zvláště chráněného území se postupuje v souladu s plánem 

péče o dotčené zvláště chráněné území ve spolupráci s místně příslušným orgánem ochrany 

přírody a krajiny a AOPK ČR. 

Velký význam pro zachování druhové rozmanitosti říčního prostředí má mrtvé dřevo. Pro 

saproxylické a arborikolní organismy se např. ponechávají na místě torza dřevin. 

 

 
Obr. 12: Torzo topolu kanadského slouží nyní jako biotop 

Mezi nejohroženější biotopy patří takové, kde se vytvářejí iniciální stádia sukcese. Jedná se 

například o štěrkové náplavy, písčiny, nově vytvořené vodní plochy. Revitalizační záměry 

připravujeme tak, aby tyto skupiny biotopů byly podpořeny. Tyto biotopy jsou sice efemerního 

charakteru, ale pro zachování druhové rozmanitosti jsou velice důležité. Revitalizace říčních ramen 

může i napomáhat realizaci záchranných programů. Takovým příkladem je např. revitalizace 

slepého ramene Orlice v Malšově Lhotě, kde roste poslední původní populace vodní cévnaté 

rostliny rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus). Rdest dlouholistý je kriticky ohroženým 

druhem české flóry. Obnova slepého ramene je jedním z tzv. opatření in situ, které má za následek 

zlepšení stanovištních podmínek této vzácné rostliny. 

Při komplexním řešení revitalizací říčních ramen se nevyhneme problému biologických invazí. 

Obnovou říčních ramen a podobných stanovišť vznikají kýžené obnažené plochy substrátu, které 

jsou vhodné pro uchycení pionýrských organismů, stejnou měrou jsou ovšem atraktivní i pro 

invazní druhy. Velký negativní vliv na ekosystémy mají rostlinné invaze. V porostech Povodí Labe 

se nejčastěji setkáváme s trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia), javorem jasanolistým (Acer 

negundo) a nepůvodními druhy topolů – např. výsadby topolu kanadského (Populus ×canadensis). 

Mezi významné invazní byliny patří křídlatky (Reynoutria spp.), netýkavka žláznatá (Impatiens 

glandulifera), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), severoamerické druhy zlatobýlů 
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(Solidago sp.), liána štětinec laločnatý (Echinocystis lobata) a slunečnice topinambur (Helianthus 

tuberosus). 

Řešení biologických invazí je metodicky, finančně i časově velmi komplikované. 

Povodí Labe obnovuje degradovaná říční ramena na lokalitách evropské soustavy chráněných 

území Natura 2000, ve zvláště chráněných území (např. přírodní rezervace a přírodní památky) či 

ve volné krajině mimo vymezená chráněná území, která však přispívají k obnově biodiverzity a 

zlepšení stavu ekosystémů v rámci lokálního i regionálního měřítka. 

 
Realizované revitalizace říčních ramen: 
Loučná, Počaply, zvýšení ekologicko – stabilizační  funkce odstaveného říčního ramene (2006) 
Labe, Kolín, revitalizace levého ramene u Kmochova ostrova (2012) 
Jizera, Nudvojovice, revitalizace mrtvého ramene (2012) 
Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene Polabiny (2015) 
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace (2019) 
Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného ramene Doubka (2021) 
Orlice, Týniště nad Orlicí, revitalizace ramene Jordán (2021) 
Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene (2021) 
Labe, Libotenice, revitalizace za koncentrační hrází (2021) 
 
Některé připravované revitalizace říčních ramen: 
Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene 
Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic 
Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Votoka 
Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Labětín 
Labe, Semonice, revitalizace ramene 
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Ohlédnutí za konferencí 
XIX. konference SLS a ČLS 

 

Ve dnech 20. - 24. 6. 2022 proběhla XIX. konference Slovenskej limnologickej spoločnosti a České 
limnologické společnosti v Děvíně u Bratislavy, které se zúčastnilo přes 100 odborníků ze 
Slovenské i České republiky. Místo konání bylo vybráno v místním kulturním domě v obci Děvín, 
který mi svým interiérem připomínal školní divadelní představení v 70. letech minulého století. 
Nicméně ukázalo se, že úzká sedadla bez stolečků jsou svým způsobem výhodou, protože není kam 
položit notebook a ztěžují tak paralelní rušivé brouzdání na internetu během přednášek. Kdo byl 
tedy přítomen, nejspíše sledoval prezentace. Musíme ale s příjemným pocitem zdůraznit, že účast 
posluchačů byla v hledišti od pondělí do pátku velká. To bylo jistě způsobeno zajímavě sestaveným 
programem, protože byl problém najít v programu „hluché“ místo, kdy by se dalo odskočil podívat 
se na nedalekou impozantní zříceninu hradu Děvína nad ústím řeky Moravy do Dunaje. Někteří 
nadšenci však blízkost přírodních a historických zajímavostí využili a v odpoledních a večerních 
hodinách se na hrad Děvín, Děvínskou Kobylu nebo k ramenům Dunaje vypravili. Prezentace byly 
rozděleny do osmi sekcí. První den proběhly prezentace na témata Monitoring a hodnocení kvality 
povrchových vod, Horská jezera včera a dnes a Interakce a procesy ve vodním prostředí. Vydařenou 
tečkou za pondělním dnem byla ochutnávka tradičně vyráběných piv a vín. Druhý den vyplňoval 
maraton přednášek v sekcích Nížinné řeky a jejich inundace: minulost a současné perspektivy a 
Člověk a voda. Na závěr dne se konala posterová sekce s prezentací více než 30 plakátů. Ve středu 
účastníci konference absolvovali celodenní exkurzi přes vodní dílo Gabčíkovo na ekofarmu Velký 
Lél u Komárna, s příklady ochranářského managementu podunajského luhu a jeho ramen. Čtvrteční 
den se věnoval opět prezentacím, konkrétně tématům Klima a biodiverzita vysychavých biotopů a 
Genetické aspekty biodiverzity a inovativní přístupy. Na závěr dne organizátoři konference 
připravili velmi zdařilý společenský večer, který zahájila plavba lodí po Dunaji z Bratislavy do 
Děvína, kde následoval velkolepý raut doprovázený hudbou. Poslední den konference zakončily 
prezentace na téma Limnologie a management stojatých vod. Celkově zaznělo pět plenárních 
přednášek a 47 prezentací. Z plenárních přednášek je třeba vyzdvihnout obvyklé svébytné pojetí 
Petra Pařila a jeho přednášky Co přináší a odnáší vysychavé řeky aneb průvodce suchozemské 
hydrobiologie. Včetně názorné demonstrace, jak využít k výzkumu vlastního potomka. A také až 
láskyplné povídání Petra Znachora o řasách a sinicích nádrže Římov Analýza dlouhodobých 
časových řad a její výsledky na příkladu nádrže Římov. Také všechny prezentace byly na velmi 
vysoké úrovni, včetně přednášek studentských. V rámci studentské soutěže byly vyhodnoceny tyto 
práce:  

1. místo: Bystřický Pavel Karel – Výzkum vysoce divergentních linií blešivce potočního v Západních 
Karpatech potvrzuje, že se jedná o odlišné biologické druhy (Katedra ekologie, 
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova) 

2. místo: Macko Patrik – Neobyčajný príbeh obyčajnej podenky Baetis rhodani (Pictet, 
1843) (Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) 

3. místo: Devánová Alžbeta – Perloočky a veslonôžky v neprodukčných biotopoch na južnej Morave: 
porovnanie poľných rozlivov a novovybudovaných mokradí (Ústav botaniky a zoologie, 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita) 

  
Chápeme, že organizátoři chtěli dát příležitost všem, kteří požádali o přednášku, nicméně pro 

příští konferenci bychom dali na zvážení rozšíření času na prezentaci na 15 minut prezentace + 5 
minut diskuse. Jednak málokterý přednášející dodržel celkový čas 15 minut a byl tak bez dotazů a u 
mnoha prezentací se mohla inspirativní diskuse rozšířit.  

Celá konference proběhla ve velmi přátelském a neformálním prostředí, za což patří dík jejím 
organizátorům, především Zuzaně Čiamporové-Zaťovičové a Tomáši Derkovi. V kuloárech 
probíhaly živé diskuze o tématech přednášek, ale i o tématech na kterých účastníci v současnosti 
pracují. Bylo znát, že díky o rok oddálené konferenci a omezené možnosti osobního kontaktu 
v posledních letech, se většina účastníků na setkání hodně těšila. Věříme, že pro většinu účastníků 
XIX. Limnologické konference to byl příjemně strávený týden u Dunaje.  

Pavel Jurajda, Jan Špaček 
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Děvín, místo konání XIX. konference Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 
(foto J. Špaček) 

 

 

Slovo předsedy ČLS Petra Znachora na závěr prvního dne.  
(foto L. Kotyzová) 

 



 12 

 

Tři grácie.  
(foto P. Znachor) 

 

 

Kolektivní zamyšlení na vodním dílem Gabčíkovo.  
(foto P. Znachor) 
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Bez komentáře. (foto J. Špaček) 
 

 

Zahájení ekoteroristické demonstrace na břehu Dunaje. (foto L. Kotyzová) 
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Výprava do pobřežní džungle pod vedením zkušených zálesáků Tomáše Derky a Dana Fialy.  
(foto L. Kotyzová) 
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Pokus o anexi Dunaje předsedou ČLS Petrem Znachorem. Ze břehu tento čin zděšeně sleduje Pavel Jurajda. 
(foto J. Špaček) 

 

 
Přípitek na lodi. (foto L. Kotyzová) 
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Vyhlášení studentské soutěže. (foto L. Kotyzová) 
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