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Anotace: 

V předloţené bakalářské práci je zpracován vliv výstavby plánovaných plavebních 

stupňů na Labi na biodiverzitu druhů v případě schválení výstavby záměru „Plavební 

stupeň Děčín“. V první části je úvod do problematiky a jsou zde vysvětleny základní 

pojmy. V další části je popsán současný stav flóry a fauny v dotčeném území před 

výstavbou plavebního stupně. Následně jsou v práci zpracovány předpokládané dopady 

výstavby plavebního stupně na biodiverzitu druhů v dotčené oblasti spolu s názory 

odborníků k dané problematice. 

Klíčová slova: plavební stupeň, jez, biodiverzita, Labe, Děčín 

Summary: 

This present thesis comprises the influence to the construction of planned navigation 

levels on the Elbe to biodiversity specieses in case of the ratification construction 

Navigation level Decin. First part introduces to the problems and explains the basic 

conceptions. The next section describes the contemporary state of flora and fauna in the 

affected area before the construction of the navigation level. Subsequently the thesis 

comprises the presumed impacts of the construction of the navigation level to biodiversity 

of specieses in the affected area with expert opinions to these problems. 
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1. ÚVOD 

Labe, jehoţ délka na území ČR je 379 km a plocha jeho povodí k profilu Hřensko 

činí více neţ 51.000 km
2
, je významnou evropskou řekou s širokým hospodářským 

vyuţitím a důleţitou krajinotvornou funkcí. Řeka a voda umoţnily rozvoj průmyslu 

a v níţinách i zemědělství.  

Labe je také, jiţ od dávných dob, významnou dopravní cestou, protoţe jeho trasa 

sleduje hlavní směry přepravy zboţí ve státě. První zmínky o vybírání říčního cla se datují 

od 10. Století. Z tohoto důvodu byla, ke zlepšení plavebních podmínek a podpoře dopravy, 

v  korytě i na březích řeky, realizována celá řada technických zásahů (prokopávání mělčin, 

odlamování skal, výstavba jezů a říčních přístavů)[1]. 

Tyto regulace Labe, jejichţ významným, byť ne jediným účelem bylo právě 

zesplavnění řeky, započaly ve větší míře na konci 19. století a pak probíhaly dále 

i v meziválečném období. Ve druhé polovině 20. století byly mohutně rozvíjeny dalším 

zvyšováním kapacity plavebních komor, rekonstrukcemi jezů a postupnými korekcemi 

plavebních drah.  Znamenaly tak zásadní přestavbu řeky a její nivy.  

Tyto zásahy změnily na mnoha místech řeky její celkový ráz a přirozený profil. 

Nejzávaţnějším zásahem do ekosystémů na březích Labe bylo vybudování plavebních 

stupňů na jeho toku (Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem, České Kopisty, 

Lovosice, Střekov). Tím bylo podstatně omezeno kolísání vodní hladiny, byly 

stabilizovány břehy a zabráněno vzniku štěrkových a písčitých náplavů, jejichţ rostlinná 

společenstva patří k silně ohroţeným[1]. 

Posledním, relativně nedotčeným zbytkem přirozeného toku Labe je úsek mezi 

Střekovem a státní hranicí se SRN. Údolí Labe, i kdyţ je technicky upraveno, si zde 

zachovalo původní směr toku a vytvořilo jedinečné údolí, které patří mezi světové rarity.  

Vodní tok zde plní funkci biokoridoru a ovlivňuje okolní ekosystémy a biotopy. 

Současně je však tento úsek značně problematický pro, jiţ zmíněnou, lodní dopravu, 

především z důvodů provozní nespolehlivosti. Jedná se o stavy, ke kterým přispěly výkyvy 

počasí v posledních letech, kdy po řadu dní v roce byla hladina v tomto úseku příliš nízká, 
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a dopravci tak utrpěli velké ztráty. Z jejich řad proto sílí hlasy, volající po technickém 

řešení této situace – stavbě dalších vodních děl na Labi a úpravě řeky v tomto úseku. 

A právě z nespokojenosti rejdařů ze stávající situace, vznikl projekt Ředitelství 

vodních cest ČR s názvem „Plavební stupeň Děčín“, který by měl tuto vzniklou situaci 

vyřešit. 

Jedná se o projekt, který má, dle investorů, zabezpečit uspokojivé plavební 

podmínky po dobu nejméně 345 dní v roce. Podpůrnými argumenty pro výstavbu tohoto 

plavebního stupně ze strany investora, jsou také, mimo samotné zlepšení plavebních 

podmínek, výroba elektrické energie, rekreační vyuţití řeky a v neposlední řadě odstranění 

tzv. ekologických a estetických závad, způsobených kolísáním vodní hladiny. 

Tato výstavba by ovšem charakter řeky zcela změnila a připodobnila by tento úsek 

k jiţ zregulovaným úsekům řeky nad vodním dílem Střekov u Ústí nad Labem. 

Obě skupiny, jak odborníci v oblasti ekologie, ekologičtí aktivisté a odpůrci stavby, 

tak i dopravci a ti, kteří výstavbu plavebního stupně podporují, se v současné době snaţí 

najít kompromisní řešení, aby zásah do krajiny byl co nejméně bolestivý pro místní faunu 

a flóru, avšak co nejvíce ekonomicky výnosný pro lodní dopravu. 

Téma výstavby plavebních stupňů na Labi v úseku od Střekovského zdymadla 

po státní hranici se SRN je, po letech diskuzí a moţných navrhovaných variantách řešení, 

která se neuskutečnila, znovu aktuální a opět probírané.  

I kdyţ je pravděpodobné, ţe vzhledem ke stávající celosvětové krizi nebude tato 

výstavba v nejbliţších letech realizována, zdá se, ţe poslední předkládaná varianta úpravy 

toku s jedním plavebním stupněm je nejschůdnějším kompromisním řešením jak pro lodní 

dopravu, tak především pro ekology. 

Cílem této bakalářské práce je popsat současný stav přírody a druhové rozmanitosti 

v dané lokalitě, dotčené záměrem výstavby plavebního stupně Děčín, posoudit, zda a jaký 

bude mít případná stavba tohoto vodního díla dopad na místní faunu a flóru a navrhnout 

moţná řešení této situace.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Vysvětlení základních pojmů 

Adventivní - zanesený odjinud, vyskytující se na neobvyklém místě 

Aluvium - (aluviální sedimenty) usazeniny říčního původu o různé zrnitosti (od valounů aţ 

po jíly, popř. organický materiál). Hlubší frakce se ukládají především v říčních korytech 

(vrstvy čočkovitého tvaru), jemnozrnné sedimenty bývají typické zvláště pro říční nivy 

(sedimentace v době záplav). 

Bentos - je biocenóza zahrnující všechny ţivočišné (zoobentos) a rostlinné (fytobentos) 

organizmy obývající břeh a dno řeky. 

Biocenóza - společenstvo (soubor) populací všech druhů rostlin, ţivočichů, hub 

a mikroorganismů, které ţijí v určitém biotopu; existují mezi nimi určité vztahy. 

Biodiverzita - vlastnost veškerých ţivých sytému vykazovat rozdílnost 

Biomasa - celková hmotnost všech organismů vyskytujících se v určitém okamţiku 

v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu 

Biotop - stanoviště, nejmenší ţivotní prostor, na němţ ţije rostlina nebo ţivočich 

Biokoridor - lineární úsek krajiny, který umoţňuje migraci organismů mezi jednotlivými 

biocentry 

Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - seznamy slouţí jako 

teoretické podklady k ochraně genofondu. Stanovují stupeň ohroţení jednotlivých druhů 

na základě současných vědeckých poznatků. Poslední verze pro Českou republiku vyšla 

v roce 2001. 

Černý seznam - zahrnuje tři kategorie: A1 druhy vyhynulé, které nebyly zjištěny po dobu 

25-50 let, A2 nezvěstné neboli pravděpodobně vyhynulé, které nebyly nalezeny více neţ 

20-30 let, A3 nejasné případy nezvěstných a vyhynulých. 

Červený seznam - zahrnuje čtyři kategorie: C1 kriticky ohrožené druhy - velmi vzácné 

a velmi ohroţené druhy, zpravidla jen na 1-5 lokalitách. C2 silně ohrožené druhy - druhy 

s prokazatelným a trvalým ústupem. C3 ohrožené druhy - druhy se slabším, ale trvalým 

ústupem. C4 vzácnější taxony vyžadující další pozornost, C4a vzácnější taxony vyžadující 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoobentos&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fytobentos&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biocentrum
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další pozornost - méně ohroţené, C4b vzácnější taxony vyžadující další pozornost – 

nedostatečně prostudované. 

Česle – zařízení slouţí k zachycení lehčích nečistot plujících po hladině nebo unášené pod 

hladinou. Jedná se především o spadané listí a úlomky větví. Podle uspořádání, velikosti 

zachycovaných nečistot a provedení se dělí na hrubé a jemné. 

Dalba – pilota,určená k vyvazování plavidel nebo k navigaci 

Disturbované území - území s rozsušenou rostlinnou biomasou 

Euryhalinní organismus – organismus, schopný ţít v mořské, brakické i sladké vodě 

Euryvalentní druh – druh se širokou ekologickou valencí 

Ichtyofauna - rybí zvířena 

Iniciace - uvedení jednotlivce či čekatele do společenství či do určitého ţivotního stavu. 

Jamborův práh – Nízká spodní stavba pohyblivých jezů zaobleného tvaru, navrţená 

F. Jamborem. Takto vytvořený práh umoţňuje, při vyhrazených hradících tělesech, 

nerušený přechod splavenin. 

Jesep – nánosový, mírně skloněný a vypouklý břeh říčního toku v jeho zákrutu, který 

postupně roste přibýváním nánosů. Jesep vytváří jádro meandru.  

Jez - vodní stavba, přehrazující koryto toku, která dočasně nebo trvale vzdouvá vodní 

hladinu 

Juvenilní – název pro mladý organismus 

Krystalinikum - označení vrstvy hornin pod sedimenty 

Limnický organismus – organismus sladkovodní, jezerní, bahenní 

Mezofilní - střední části stupnice určitého ekologického činitele 

Niva - je část údolí, která je pravidelně zaplavována, ovlivňována a formována povodněmi. 

Predace - dravý způsob ţivota, aktivní vyhledávání a lovení kořisti predátorem pro 

potravu 

Reliktní - zbytkový, pozůstatkový, pozůstalý, oddělený 

Torentilní  úsek - místa na řece, kde převládají vířivé pasáţe vody 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adol%C3%AD_(geomorfologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/zivot
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aktivni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/predator
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Sediment - usazenina 

Sukcese - vývoj ve sloţení společenstev v ekosystému 

Vodní dílo - kaţdá stavba, slouţící k zadrţování, jímání, vedení nebo jinému nakládání 

s povrchovou nebo podzemní vodou 

Zdymadlo - souhrnný název pro objekty, které způsobují zvýšení hladiny vodního 

toku a umoţňují převést plavidla mezi horní a dolní hladinou a zpět. Jeho součástí je jez 

a další stavby jako plavební komora, rybí přechod popř. vodní elektrárna. 

2.2. Jezy 

Mezi nejrozšířenější vodní stavby, které se budují na přirozených i upravených 

vodních tocích, patří stavby vzdouvací. Tyto stavby, kterými se přehrazuje koryto toku, 

trvale nebo dočasně vzdouvají vodní hladinu a umoţňují tak efektivní vyuţívání vody 

k vodohospodářským i jiným účelům.  Mimo jiné také přispívají ke stabilizaci koryta toku 

a ochraně území před záplavami[2]. 

Jednou z kategorií vzdouvacích staveb je právě jez. Výstavbou jezu se dosáhne 

zvýšení hladiny v toku a zvětšení nedostatečných hloubek vody v době nízkých průtoků. 

Pomocí jezu lze dále zabezpečit trvalé jímání a odběry vody z toku pro různé účely pouţití 

(energetika, průmysl, zemědělství, obyvatelstvo) a dále stabilizaci reţimu podzemních vod 

v okolním území[2]. 

Jezy se rozdělují podle funkce, stavebního řešení a konstrukčního uspořádání 

do dvou hlavních skupin a to na jezy pevné a jezy pohyblivé[2]. 

Pevné jezy – trvale vzdouvají vodu v toku jezovým tělesem, které nemá ţádné 

pohyblivé části. Budují se z betonu nebo ţelezobetonu. U těchto jezů se hladina horní vody 

i vzdutí mění v závislosti na velikosti průtoku a nelze jí cíleně regulovat[2]. 

Pohyblivé jezy – jedná se o vodní stavbu, která se skládá z pevné spodní stavby 

podobné jezu pevnému, na niţ dosedají, nebo jsou mezi pilíři, uzávěry. Práh spodní stavby 

leţí v úrovni dna horní zdrţe nebo je nad ním jen málo převýšen. Uzávěry se vzdouvá 

hladina horní vody na poţadovanou úroveň. Je moţné jimi podle potřeby manipulovat, 

tj. zvedat je, sklápět otáčet apod., a tím regulovat průtok profilem jezu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_tok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_tok
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Celková světlá šířka pohyblivého jezu mezi břehovými pilíři se obvykle člení na dvě 

nebo více jezových polí. Počet a světlost jezových polí jsou dány celkovou šířkou jezu, 

volbou typu uzávěrů, stavebními postupy a provozními poţadavky[2]. 

2.3. Rybí přechody 

Jedná se o umělou stavbu na vodním toku, která zajišťuje rybám jejich přirozený 

pohyb při migraci proti proudu řeky. Přechody se staví jako součást vodních děl na toku 

(jezy, malé vodní elektrárny nebo plavební komory), které by samy o sobě tok řeky 

přehradily bez moţnosti průchodu ryb. Hlavním důvodem výstavby přechodů je zachování 

ţivota v řekách a jeho co moţná největší druhová diverzita[2]. 

Jako základní poţadavek pro návrh přechodu je nutno znát skladbu ryb, které ţijí 

v konkrétní řece. Musíme také znát zákonitosti jejich migrací a nároky na průchodnost 

toku. Uţ v návrhu se rybí přechod přizpůsobuje hydrologickým podmínkám, které 

jednotlivé ryby potřebují (výška hladiny, rychlost proudění, sklon). 

Aby ryby, migrující proti směru proudu řeky, překáţku, kterou rozdíl hladin dolní 

a horní vody je, v pořádku překonaly, je nutno nasměrovat je právě k rybímu přechodu. 

K tomu se pouţívá tzv. vábící proud vytékající z přechodu. Aby ho ryby postřehly 

a pluly v něm co nejdříve, je nutné, aby tento vodní proud od přechodu pronikal co nejdál 

do dolní vody. Hladina vody v přechodu musí být celoročně na určité minimální výšce, 

kterou ryby potřebují. Výstup z přechodu do horní vody nesmí být nijak blokován (např. 

česly, mříţemi), aby ryby nebyly dezorientovány a mohly pokračovat ve své migraci[2]. 

2.4. Vliv jezů na vodní tok a přilehlé území 

Výstavba jezu, ať pevného či pohyblivého, znamená vţdy umělý zásah 

do přirozeného reţimu toku řeky. Tímto zásahem se více nebo méně mění poměry 

proudění nad jezem i pod jezem, morfologický vývoj toku, jeho zimní reţim, ale i reţim 

podzemních vod v přilehlém území[2]. 

Tyto účinky, které mohou mít pozitivní i negativní charakter, je třeba při návrhu jezu 

předvídat, přičemţ škodlivé účinky je nutno vyloučit nebo zmírnit pomocí vhodných 

technických řešení. 
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Vybudovaný jez především vzdouvá hladinu vody v toku nad původní úroveň. 

Zatímco u pevných jezů dochází při vysokých průtocích k dalšímu zvyšování hladiny 

a prodluţování křivek vzdutí, pohyblivé jezy se obvykle vyhrazují, takţe průběh hladin 

v jezové zdrţi se blíţí původnímu stavu[2]. 

Při trvalém odběru vody nad jezem se průtok pod jezem zmenší, a tím se sníţí 

i hladina vody v této trati. To můţe mít nepříznivé následky nejen estetické, ale 

i ekonomické[2]. 

Hladina vody v toku téměř vţdy souvisí s hladinou podzemní vody v přilehlém 

území. Zvýšena hladina nad jezem způsobuje zvýšení hladiny spodní vody, coţ můţe vést 

k podmáčení a zabahnění pozemků[2]. 

Výstavbou jezu se naruší původní, obvykle vyváţený splaveninou a plaveninový 

reţim toku. V jezové nádrţi dochází následkem vzduté hladiny a zmenšených rychlostí 

proudění k sedimentaci plavenin a za vyšších průtoků k usazování splavenin. Jezová zdrţ 

se postupně zanáší a zvyšování dna způsobuje zvyšování vzduté hladiny s prodluţováním 

křivky vzdutí směrem proti toku[2]. 

Dalším problémem jsou účinky vybudovaného jezu na morfologické změny koryta 

v úseku toku pod ním. Následkem přerušení nebo zmenšení přísunu splavenin z horní 

zdrţe dochází k postupnému prohlubování koryta toku a k zaklesávání hladin 

pod jezem[2]. 

Jez také výrazně mění zimní reţim toku, doprovázený výskytem ledových jevů.  

Následkem malých rychlostí proudění zamrzá hladina v jezové zdrţi dříve neţ ve volné 

trati a tloušťka ledové celiny bývá obvykle větší, takţe na konci mrazového období 

odchází celina později neţ na horním toku. Ledová celina sice ovlivňuje proudění toku 

a průtoky jen málo, ale vytváří podmínky pro vznik ledových nápěchů a zácp[2]. 

3. KAŇON A OKOLÍ ŘEKY LABE 

3.1. Příroda 

Mluvíme-li v Čechách o dolním Labi, máme na mysli úsek řeky od Střekova u Ústí 

nad Labem po státní hranici. Z hlediska délky celé řeky se však jedná o poslední úsek 

horního toku řeky. 
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Tento úsek Labe je velmi pozoruhodný. Labe si zde zachovalo významné vlastnosti, 

jako jsou například proudící tok a dynamika vodní hladiny. Sklon řeky je zde dvojnásobný 

oproti navazujícímu úseku v Německu a její tok zde není spoután ţádnými příčnými 

vodohospodářskými objekty. Přirozenému stavu blízká dynamika řeky a sezónní kolísání 

hladiny vytváří unikátní přírodní stanoviště pro rostliny a ţivočichy[9]. 

Řeka Labe v této části přirozeně reguluje výškou hladiny mnoţství vegetace 

na březích. Pokud se v tomto úseku vyskytnou přirozené záplavy, neumoţňuje vegetaci 

růst a naopak při nízkých vodních stavech dochází k tomu, ţe obnaţené břehy řeky touto 

vegetací přirozeně zarůstají. Jarní vysoké vodní stavy jsou také důleţité pro fragmenty 

luţních lesů. 

Také výrazně se zlepšující kvalita vody přispívá k tomu, ţe se sem v posledních 

letech vrací mnoho původních ţivočišných druhů. Díky těmto vlastnostem je naše největší 

řeka se svou rozdílně proudící a kolísající hladinou schopna vytvářet široké spektrum 

biotopů[Tab.1]. 

Další přirozenou a důleţitou funkcí řeky v této oblasti je přemisťování sedimentů, 

ze kterých je schopna vytvářet nové náplavy. Zároveň odnáší různě velké fragmenty 

z určitých typů stanovišť a tím dochází k vymývání písčin od bahnitých částic(Obr. 10). 

Řeka Labe je v tomto úseku schopna měnit a vytvářet různě disturbované plochy 

s různými iniciálními a sukcesními stadii. Vznikají zde písčiny, náplavy a tůně, které 

neustále mění charakter břehů. Jedná se o poslední, proudní úsek naší největší řeky, který 

nezamrzá, a proto je důleţitým místem pro přezimování některých druhů fauny. 

Spektrum zdejších biotopů umoţňuje výskyt řady chráněných a ohroţených druhů, 

které nalezneme pouze na řece Labi nebo jsou ohroţené a vzácné i v ČR. 

Labe je také významnou evropskou migrační cestou pro faunu i flóru. Proto jsou 

v některých částech tohoto území vedeny osy nadregionálních biokoridorů (mezofilního, 

bukového, borového a vodního). Stanovištní diverzita umoţňuje reprodukci velkému počtu 

organizmů. Je zde dokumentován prokazatelný rozdíl v mnoţství druhů ryb pod a nad 

plavebním stupněm Střekov.  
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Z důvodu jedinečnosti a zachovalosti příbřeţních zón a vodního toku byl úsek, 

Střekov - státní hranice SRN, zařazen do seznamu významných mokřadů České republiky 

v kategorii mokřadů regionálního významu. 

Pro svoji geologickou, krajinářskou (kombinace pískovcového a říčního fenoménu) 

a vegetační zachovalost je kaňon Labe na území CHKO Labské pískovce navrţen 

k vyhlášení za národní přírodní rezervaci. Setkáme se zde s nejrozsáhlejším, 

nejzachovalejším souvislým území s přirozenou skladbou porostů a s druhově nejbohatšími 

rostlinnými a ţivočišnými společenstvy na území CHKO. 

3.2. Geologický popis lokality 

Údolí mezi Děčínem a česko-německou hranicí tvoří aţ 300 m hluboký zářez 

do pískovcové tabule, kterou protíná aţ do podloţí budovaného krystalinikem. 

To vystupuje zejména na pravém břehu Loubím a ústím Studeného potoka a pod Růţovým 

hřebenem vychází ve spodní mírnější polovině údolního svahu, kde tvoří řadu menších 

skalních výchozů, pokrytých lesem. Krystalické podloţí zachycuje vodu z podloţí 

pískovců, takţe i v krátkých strmých roklích, např. u Podskalí, tečou menší potůčky[3]. 

Kaňon Labe v Labských pískovcích vykazuje řadu rysů, které jsou pro něj vzácné 

a jimiţ se liší od kaňonovitých údolí jiných řek České vysočiny, jak ukazuje následující 

přehled: 

- Jde o kaňon s největším vodním tokem v České republice. 

- Svou hloubkou aţ 300 m podstatně převyšuje obdobná údolí Vltavy a některých 

jejích přítoků. Jedině průlom Labe v místě, kde protéká sousedícím Českým středohořím, 

dosahuje ještě větší hloubky, avšak není zde tak sevřený. 

- Český úsek labského údolí v Labských pískovcích má poměrně jiho-severní směr 

bez prudších zákrutů. 

- Ze všech českých říčních údolí s vyvinutým říčním fenoménem zde byly 

naměřeny nejvyšší sráţky a to 650-700mm.  

- Nemá přímou návaznost na soustavu říčních fenoménů ve vnitrozemí České 

republiky, tj. na Vltavu, Berounku a Sázavu. 
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- Charakteristická je i geologická stavba svahů, kde pod pískovci vystupuje pevné 

krystalické podloţí zcela jiných vlastností – na ostatních řekách se horniny střídají spíše 

vedle sebe nebo jsou sloţitě zvrásněny a porušeny zlomy[3]. 

- Spolu s průlomovým údolím v Českém středohoří představuje labský kaňon 

jedinou spojnici mezi Severoněmeckou níţinou a Českou kotlinou a je tedy ve své podstatě 

biokoridorem nejvyššího řádu. 

- Jde o náš jediný kaňon v kvádrovcových pískovcích, jímţ protéká velká řeka. 

- Hluboké labské údolí protíná poměrně souvislý pás severočeských pohraničních 

hor, které také představují biokoridor prvého řádu, ale zcela jiného, spíše protikladného 

rázu neţ samotný kaňon řeky Labe. To spolu s chudým pískovcovým podkladem 

představuje pro mnohé ţivočichy a rostliny určitou překáţku, takţe celé území lze hodnotit 

jako významný uzlový bod na biogeografické mapě střední Evropy. Niva řeky, včetně 

bezprostředního okolí, je navíc silně ovlivněna přírodními poměry výše proti toku řeky, 

které jsou zcela odlišné neţ v údolí Labských pískovců. V rámci této přírodně velmi 

vyhraněné oblasti tedy labská niva představuje cizorodý prvek, coţ podstatně zvyšuje 

místní biodiverzitu tím, ţe zde nachází vhodné ţivotní podmínky řada druhů, které se jinak 

pískovcovitému prostředí vyhýbají [3]. 

3.3. Pískovcový fenomén 

Přesněji bychom měli hovořit o fenoménu kvádrových pískovců, neboť jen ty 

se projevují v krajině natolik výrazně, ţe výsledný soubor stanovišť odpovídá pojmu 

fenomén. V tomto případě jsou rozhodujícím činitelem vlastnosti pískovcové horniny, a to 

jak chemické, tak fyzikální: 

Vzhledem k své propustnosti a rozpukání, vytvářejí kvádrové pískovce 

charakteristický skalní reliéf, především bezvodé kaňony a úzké soutěsky se svislými 

stěnami, místy pak skalní města, která zde zůstala z oddělených skalních bloků a věţí[1]. 

 Představují kyselý podklad s nepatrným obsahem ţivin, který neposkytuje vhodné 

podmínky pro mnoţství rostlinných i ţivočišných druhů s vyššími nároky na účinný obsah 

dvojmocných bází v půdě (tj. Ca a Mg)[1]. 
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 Produktem jejich zvětrávání je písek, který převládá ve všech pokryvech, tj. 

zvětralinách i v údolních nivách. Povrch odvětrávajících skal je masivní, v detailu však 

obvykle pestře členěný drobnými prohlubněmi – často bizardních tvarů[1]. 

3.4. Hydrologická charakteristika úseku 

Sledovaný úsek reprezentuje posledních 37 km největší české řeky. Ta má svůj 

pramen v Krkonoších na Labské Louce v nadmořské výšce 1384 m a k profilu Hřensko 

(115 m. n. m.) dosahuje 379 km délky. Na vstupu u Střekova má tedy jiţ za sebou 342 km 

a to při převýšení 1269 m a při dosaţené ploše povodí 48,6 tis. km
2
[3]  

Charakteristickým rysem řeky Labe je značná rozkolísanost jejích průtoků. 

Na profilu Ústí nad Labem, kde se průtok řeky pravidelně měří jiţ od roku 1851, 

je zaznamenán rozptyl mezi 33 m
3
/s (minimum z roku 1909) a 4709 m

3
/s (maximum 

z roku 1862), coţ v dlouhodobém průměru znamená kolísání mezi 200-400m
3
/s. Průměr, 

vypočítaný z let 1931-1980 tak jen těsně zůstává pod hranicí 300m
3
/s (293m

3
/s)[3]. 

V celém sledovaném úseku představuje Labe řeku s velmi vysokou průměrnou 

teplotou vody, dosahující v Ústí nad Labem za roky 1971-1990 hodnoty aţ 11,3
o 

C 

a velkým odtokem plavenin, v rozmezí 300 tis. - 600 tis. t/rok[3].  

Kvalitou vody se jedná o úsek středně aţ silně znečištěný. Avšak kvalita vody se 

v posledních letech výrazně zlepšila, coţ lze přičíst jak celkovému poklesu průmyslové 

produkce, tak i zavedení systémových ozdravných opatření, mimo jiné v rámci 

Mezinárodního programu pro ochranu Labe[3]. 

Mezi Střekovem a závěrečným profilem ve Hřensku přijímá Labe celkem 

28 postranních přítoků: 

Levostranný přítok km Pravostranný přítok 

Bílina   342  

    344 Novoveský potok 

    345 Kojetický potok  

Pekelský potok  345  

    347 Bahniště 
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Neštěmický potok  347 

    350 Olešnický potok 

    350 Homolský potok 

    352 Luční potok 

Luţecký potok  352 

    355 Přerovský potok 

    356 Těchlovický potok 

    357 Rychnovský potok 

Maškovický potok  357 

Poustka   358 

Račí potok   361 

    362 Kamenička 

Chrochvický potok  363  

Jílovský potok  366 

    366 Ploučnice 

Ostruţník   367  

    369 Ludvíkovický potok 

Čertova voda  372  

    374 Studený potok 

Dolnoţlebský potok  375 

Klopotský potok  377 

    377 Suchá Kamenice 

    379 Kamenice 

Rozkolísanost labských přítoků je značná. V případě nejmohutnější Ploučnice je při 

ústí do Labe dokumentován rozptyl 1,3 – 162 m
3
/s[3]. 
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Své hydrologicky specifické vlastnosti vykazuje i Jílovský potok, známý svými 

ničivými povodněmi při letních přívalových deštích. Historicky největší velká voda zde 

byla naměřena v červenci 1987, kdy tok s jinak průměrným průtokem 0,7m/s, dosáhl svého 

registrovaného maxima 146 m
3
/s[3]. 

Dalším specifikem labských přítoků je velký výškový rozdíl mezi prameny a ústím. 

Tato skutečnost je dána tím, ţe se Labe zahlubovalo do podloţí výrazně rychleji neţ okolní 

potoky. Vzhledem ke zpětné erozi jsou pak spádové poměry na těchto přítocích velice 

nevyrovnané a v závěrečných úsecích se na nich vytvářejí vodopády a peřeje[3]. 

3.5. Říční fenomén 

Tímto termínem označujeme pestrý soubor stanovišť v údolních zářezech větších 

vodních toků, obvykle se zaklesnutými meandry. Rozhodujícím činitelem je zde tedy 

erozní reliéf, který v prudkých svazích obnaţuje výchozy různých hornin, jejichţ fyzikální 

a chemické vlastnosti zde nejsou zmírňovány pláštěm zvětralin a hlubších půd, takţe 

mohou v plné míře ovlivňovat vegetaci i faunu. Zároveň členitý reliéf hlavního údolí s jeho 

zákruty včetně údolí s přítoky vytváří mozaiku nejrůznějších stanovišť, často zcela 

protikladných[4]. 

Slunné stěny a skalní hrany se střídají s chladnými srázy obrácenými k severu. Mezi 

tím vystupují mírnější svahy, sutě a droliny. Blízké okolí řeky ovlivňují výkyvy její 

hladiny i nepřímé faktory, jako je odraz slunečních paprsků, teplota vody, vznik mlh 

apod[4].  

Údolní zářez nadto usměrňuje vzdušné proudy, takţe výsledkem je pás krajiny 

s mimořádně zvýšenou stanovištní diverzitou ve srovnání s krajinou mimo údolní zářez. 

Krom toho jde i o významnou migrační cestu – biokoridor nejvyššího řádu, coţ přispívá 

k druhovému bohatství a obecné pestrosti přírody[4]. 

4. BOTANIKA 

Z botanického pohledu je Labské údolí poměrně pestré a je zde zastoupena řada 

vzácných a ohroţených druhů [Tab.1]. Druhovou bohatost cévnatých rostlin v oblasti 

ovlivňuje především geologický substrát, reliéf krajiny, klimatické podmínky a 

v neposlední řadě aktivita člověka. 
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Sloţení pískovcových sedimentů spolu s výrazným reliéfem zde předurčují výskyt 

specifické flóry, která je vázána na specifický, málo úţivný substrát, extrémní teplotní 

výkyvy a také na rozdíl mezi nedostatkem vláhy na vrcholech pískovcových skal a výrazně 

vlhkými roklemi. 

Charakteristickými druhy jsou zde borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá 

(Betula pendula), vřes obecný (Calluna vulgaris), borůvka (Vaccinium 

myrtillus) a brusinka (Vaccinium vitis-idaea). Na zastíněných stanovištích na hranách 

pískovcových skal téţ roste rojovník bahenní (Ledum palustre). 

Naopak na třetihorních vyvřelinách  najdeme v podrostu listnatých lesů bohaté 

bylinné patro, např. kyčelnici devítilistou (Dentaria enneaphyllos), kyčelnici 

cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), dymnivku dutou (Corydalis cava), lýkovec jedovatý 

(Daphne mezereum), svízel vonný (Galium odoratum) a strdivku jednokvětou (Melica 

uniflora)[4]. 

Významnou součástí květeny regionu jsou především adventivní druhy, které se šíří 

zejména v samotném údolí Labe, které je pro rostliny významnou migrační cestou této 

oblasti. Kromě dnes jiţ běţných invazních druhů, které jsou zde zastoupeny křídlatkou 

japonskou (Reynoutria japonica), křídlatkou sachalinskou (Reynoutria sachalinensis), 

netýkavkou ţláznatou (Impatiens glandulifera), dvouzubcem černoplodým (Bidens 

frondosa), hulevníkovcem Loeselovým (Sisymbrium loeselii), představuje největší problém 

invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus) do přirozených ekosystémů zejména 

reliktních borů. K dalším nepůvodním druhům této oblasti patří taktéţ náprstník červený 

(Digitalis purpurea), který je zde rozšířen a stal se jiţ typickým druhem v oblasti Labských 

pískovců[4]. 

Vlastní aluvium řeky Labe v úseku přibliţně od plavebního stupně Střekov po státní 

hranici se SRN patří k významným botanickým lokalitám. Do dnešní doby zde bylo 

nalezeno 26 druhů cévnatých rostlin, které jsou zařazeny do Černého a červeného seznamu 

cévnatých rostlin České republiky (Procházka F. et al., 2001). Z uvedeného počtu je šest 

zařazeno v kategorii kriticky ohroţený druh, osm kategorii silně ohroţený druh, sedm 

v kategorii ohroţený druh a pět kategorii druh vyţadující další pozornost. Vzhledem 

k antropogenním aktivitám v regionu se situace s výskytem vzácných druhů rostlin výrazně 

změnila v první polovině 20. století. Opakovaným botanický průzkumem, který probíhal 



Ladislav Snopek: Vliv plánovaných plavebních stupňů na Labi na biodiverzitu druhů 

2010  15 

 

začátkem 60 tých let minulého století bylo zjištěno, ţe z původního počtu se v pásmu 

labských břehů nachází jiţ jen jeden kriticky ohroţený druh, a to drobnokvět pobřeţní 

(Corrigiola litoralis), pět ohroţených a tři druhy povaţované za vzácné, vyţadující další 

pozornost(viz. kapitola 7.1.2.)[4]. 

Naopak se během průzkumu podařilo nalézt jeden, dříve neznámý druh - potočnici 

lékařskou (Nasturtium officinale). Významná část a to kolem 30 % ohroţených druhů 

je vázána na bahnité a štěrkové náplavy. Asi 20 % představuje druhy vodní a zbytek tvoří 

rostliny, které mají stanoviště na březích tekoucích a stojatých vod. Z výše uvedených 

ekosystémů jsou pro Labe nejtypičtější (a současně také nejzranitelnější) štěrkové 

a bahnité náplavy[4]. 

5. ZOOLOGIE 

5.1. Bezobratlí 

Faunu bezobratlých nacházíme na Labi ve vodě, na březích, na rostlinách 

i ve vzduchu. Jde o druhově nejbohatší část fauny, coţ se týká i počtu jedinců. Většina 

z nich ţije skrytě, ale mnoho druhů se předvádí v letu většinou po celé vegetační období. 

Sem patří hlavně váţky, motýli, dvoukřídlý hmyz. Na travách jsou nápadné některé druhy 

pavouků v podobě lovných sítí, zřetelných zvláště v ranních hodinách. Řada skupin 

bezobratlých však na Labi nebyla dosud sledována pro nedostatek odborníků, kteří by byli 

schopni zástupce těchto skupin určit[4]. 

5.2. Obratlovci 

5.2.1. Ryby 

Mnoho údajů z minulosti o druhové pestrosti ryb ve zmíněném labském úseku 

k dispozici není. Záznamy se spíše týkají některých vzácnějších druhů ryb, které sem 

připlouvaly z německého úseku Labe a postupně vymizely, nebo ryb ţijících ve střední 

části toku[5]. 

K samotnému popisu dotčeného úseku z pohledu ichtyofauny lze uvést, ţe tento úsek 

mezi Střekovem a Hřenskem má, s ohledem na spádové poměry, charakter parmového 
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a jen místy cejnového pásma. Pravý břeh má místy relativně zachovalý přírodní ráz pobřeţí 

se štěrkopískovými nánosy a kamenným záhozem. Střídají se v něm hlubší místa, se zcela 

torentilními úseky, vytvářející prostředí pro rybí společenství říčního (fluviálního) typu, 

kterou charakterizuje naprostá převaha vnitrozemských, sladkovodních (limnických) 

druhů[6]. 

Z euryhalinních druhů se početněji vyskytuje jen úhoř říční (Anguilla anguilla) 

a nově prochází při poproudové migraci tímto úsekem strdlice lososa (Salmo salar), 

původem z labských přítoků Kamenice, Ploučnice a Ohře[6]. 

Zaznamenána zde byla i ojedinělá přítomnost pstruha obecného (Salmo trutta) 

a pstruha duhového (Onchorrhychus mykiss). 

V úseku Labe mezi Střekovským zdymadlem a hranicí se SRN je vývoj ichtyofauny 

intenzivně sledován aţ od 90. Let 20. století a byl zde prokázán výskyt celkem 38 druhů 

ryb a mihulí[6]. 

Na začátku 90. let Vostradovský (2001) uvádí pro zmiňovaný úsek celkem 

36 druhů, z toho 30 původních[6]. 

V letech 1996-2004 zde byl prokázán výskyt 31 druhů, z toho 27 druhů původních. 

Přirozená reprodukce byla prokázána pouze u 11 druhů ryb[6]. 

Během průzkumu v letech 2005-2006 byl ve sledovaném úseku prokázán výskyt 

21 druhů ryb, z toho 17 druhů původních. Přirozená reprodukce byla prokázána 

u 16 druhů, z nichţ bylo 13 původních.[3], [Tab. 2]. 

Významný je především společný výskyt tří druhů jelců (jelec proudník – Leuciscus 

leuciscus, jelec jesen – Leuciscus idus a jelec tloušť – Leuciscus cephalus), parmy obecné 

(Barbus barbus) a bolena dravého (Abramis aspius), které jsou doprovázeny i druhy, které 

se specializují na části toku s niţšími rychlostmi proudění, jako jsou okoun říční (Perca 

fluviatilis) a candát obecný (Sander lucioperca). 

Vzhledem k tomu, ţe zde byla zaznamenána přítomnost větších a starších jedinců ryb 

výše uvedených druhů, lze předpokládat, ţe část z nich připlula na naše území ze SRN 

v souvislosti se zlepšující se kvalitou ţivotních podmínek v řece Labi na území ČR. Dále 

zde byl také zaznamenán občasný výskyt lososa obecného (Salmo salar), (viz. kapitola 

7.2.2). 
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Od roku 2000 je při pravém břehu řeky u obce Hřensko zjišťován poměrně četný 

výskyt zranitelné vranky obecné (Cottbus gobio), která společně s ohroţenou mihulí 

potoční (Lampetra planeri) patří mezi nejnáročnější akvatické organismy, které jsou citlivé 

na čistotu řeky a obsah rozpuštěného kyslíku. 

Lze shrnout, ţe úsek toku při státní hranici se SRN je obecně povaţován 

za nejcennější část Labe s nejzachovalejším společenstvem ryb[5]. 

5.2.2. Obojživelníci 

 Obojţivelníci jsou skupinou ţivočichů, kteří jsou alespoň ve svých raných 

vývojových stádiích vázáni vodou. I kdyţ mohutná proudící řeka není pro ně přímo 

nejvhodnějším stanovištěm, velmi významná jsou pro ně její slepá ramena, tůně či některé 

vodní plochy za koncentračními hrázkami[3], [Tab.1]. 

 Na sledovaném území řeky Labe byl zjištěn výskyt následujících druhů 

obojţivelníků: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ropucha obecná (Bufo bufo), 

ropucha zelená (Bufo viridis) skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan skřehotavý (Rana 

ridibunda)[3]. 

Charakteristickými zástupci obojţivelníků, pro které je sledované území řeky 

(především její okrajové mokřiny, tůňky, slepá nebo postranní ramena) významné., je 

z hlediska celoročního výskytu skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a z hlediska místa 

vhodného k rozmnoţování ropucha obecná (Bufo bufo). 

Všechny výše uvedené druhy jsou zařazeny do skupiny zvláště chráněných druhů 

obojţivelníků[3]. 

5.2.3. Plazi 

Typickými představiteli plazů, kteří charakterizují sledované území z hlediska 

potravního je ještěrka obecná (Lacerta agilis) a z hlediska ohroţeného ţivotního prostředí 

uţovka podplamatá (Natrix tessellata)[3]. 

Ze zvláště chráněných druhů plazů je zde zastoupeno 5 druhů a to zmije obecná 

(Vipera berus), kdy se jedná a kriticky ohroţený druh, ještěrka obecná (Lacerta agilis) 
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slepýš křehký (Anguis fragilis), uţovka podplamatá (Natrix tessellata), které jsou silně 

ohroţeným druhem a uţovka obojková (Natrix natrix), která je ohroţeným druhem. 

Charakter vod, na jejichţ blízkosti jsou výše uvedení plazi velmi úzce vázáni, 

je neobyčejně rozmanitý. V ČR ţijí nejčastěji podél říčních toků slepých říčních ramen 

kanálů a potoků. Nejvyhledávanějšími stanovišti jsou říční údolí, výhodně exponovaná 

vůči slunečnímu záření se zachovalou přirozenou strukturou vegetace, moţnostmi 

přezimování ve skalnatých svazích, sutích a zbořených zídkách. Vodní tok musí být bohatý 

na ryby, s prohřívanými mělčinami a zátokami, střídajícími se s volnými i zarostlými 

místy[3]. 

V minulosti těmto nárokům odpovídaly i rozsáhlé úseky Labe. Stavba střekovských 

zdymadel v roce 1935 a silné znečištění vody však byly příčinou významné změny 

a rozsáhlé degradace prostředí, ve kterém tito plazi ţijí. Posledním útočištěm pro tyto 

plazy, zvláště pak pro uţovku podplamatou, jsou právě doposud zachovalé části Labe 

v úseku pod Střekovem aţ ke státní hranici, který ještě není tolik poničen regulačními 

zásahy[3]. 

5.2.4. Ptáci 

Ptáci díky vzhledu, chování i jako zdroj potravy, byly středem pozornosti člověka jiţ 

od nepaměti. Teprve od devatenáctého století dostávají práce o ptácích ţijících v okolí 

tohoto úseku řeky Labe vědecký charakter. Tyto práce nám dávají obraz o bohatství 

avifauny v minulosti a jsou dobrým výchozím seriálem pro studium změn sloţení ptačí 

fauny na této řece v současnosti. 

V současné době (včetně historických údajů) je zde udáváno více jak 80 druhů 

ptáků, kolem 25 druhů zde hnízdí [Tab.1]. Mezi nejvýznamnější druhy patří ledňáček 

říční (Alcedo atthis) a volavka bílá (Egretta alba)[3]. 

Pro ptáky má Labe a jeho niva velký význam a to z několika hledisek: 

Prostor pro hnízdění (např. kachna divoká – Anas platyrhynchos, lyska černá – 

Fulica atra, ledňáček říční – Alcedo atthis nebo straka obecná – Pica pica)[3]. 

Významný evropský migrační koridor – sever – jih. Jeho vody poskytují dostatek 

potravy pro migrující druhy, které zdejší území vyuţívají pro krátkodobé zastávky 
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(např. čáp černý - Ciconia nigra, racek bouřní – Larus canus, bukáček malý – Ixobrichus 

minutus). 

Významné zimoviště (polák chocholačka – Aythia fuligula, slípka zelenonohá – 

Galinulla chronopus, volavka popelavá – Ardea cinerea, racek chechtavý – Larus 

ridibundus). 

5.2.5. Savci 

Současná fauna savců je zde zastoupena zatím 35 druhy. Jejich zjišťování je však 

poměrně obtíţné, protoţe většina druhů má převáţně noční aktivitu nebo se přes den 

ukrývají, vzhledem k celé řadě rušivých vlivů[3]. 

Hmyzoţravci (Insectivora) jsou v oblasti Labe zastoupeni 7druhy. Ţiví se různými 

bezobratlými ţivočichy, některé druhy i mrtvolkami menších zvířat.  Výskyt krtka 

evropského (Talpa europia) obyčejně prozradí jeho typické kupky a tento druh je zde 

poměrně široce rozšířen. Dalším, zde rozšířeným druhem je jeţek západní (Erinaceus 

europaeus)[3]. 

Obtíţněji se zjišťuje výskyt ostatních druhů, které jsou zde však početně nejhojnější. 

Jejich výskyt zde se dá zjistit pouze odchytem pomocí různých typů pastí. Ze vzácných 

druhů zde byl odchycen rejsec vodní (Neomis fodiens) a rejsec černý (Neomys anomalus). 

Letouni (Chiroptera) jsou zastoupeni zatím 6 zjištěnými druhy. V Dolním Ţlebu 

byla ještě v šedesátých letech známa letní kolonie samic s mláďaty kriticky ohroţeného 

vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). V současnosti je tato kolonie nezvěstná, 

ale pravidelný výskyt zimujících jedinců v jeskyních labského údolí je důkazem, ţe tento 

teplomilný druh v této oblasti stále ţije. Dalšími zjištěnými druhy jsou netopýr vousatý 

(Myotis mystacinus) a netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Zatím dvakrát byl v oblasti 

zjištěn velmi vzácný netopýr černý (Barbastella barbastellus)[3]. 

Hlodavci (Rodentia) jedná se o nejpočetněji zastoupený řád, u kterých byl zjištěn 

výskyt 14 druhů. K nezajímavějším patří bezesporu největší hlodavec Evropy bobr 

evropský (Castor fiber), (viz.Obr. 15), který sem v posledním desetiletí pronikl proti 

proudu řeky Labe z německých kolonií. V současnosti je jeho stabilní výskyt, včetně 

rozmnoţování, potvrzen mezi Loubím a Hřenskem(viz. kapitola 7.2.3)[3]. 
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Další zajímavou skupinou hlodavců jsou plši. V labském kaňonu mezi Děčínem 

a Hřenskem se můţeme setkat s plchem velkým (Mioxus glis) a plšíkem lískovým 

(Mustardinus avellanarius). 

Šelmy (Carnivora) z prostoru labské nivy jsou zatím známy 4 druhy, z nichţ vydra 

říční (Lutra lutra) se stabilně vyskytuje pouze mezi Děčínem a Hřenskem. Dalšími druhy 

jsou liška obecná (Vulpes vulpes) a kuna skalní (Martes fiona), které jsou široce 

rozšířenými druhy a v neposlední řadě je to lasice kolčava (Mustela nivalis)[3]  

6. PLAVEBNÍ STUPEŇ DĚČÍN 

6.1. Umístění plavebního stupně v dotčeném území 

Současný předloţený záměr výstavby plánovaného projektu „Plavební stupeň 

Děčín“, předpokládá výstavbu plavební komory se vzdouvacím objektem – 

tzv. pohyblivým jezem a to na řece Labi v plavebním km 98,98 s horní nominální hladinou 

na kótě 124,50 m n. m., coţ je vidět na obrázcích (Obr. 1, Obr. 2)[8]. 

Tento plavební stupeň má dle investorů zajistit poţadovanou plavební hloubku proti 

proudu řeky aţ do plavebního km 90 u Boletic nad Labem (viz. Obr. 3). 

 

Obr. 1 - Umístění plavebního stupně Děčín[10] 
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Obr. 2 - Umístění plavebního stupně Děčín (vizualizace)[10] 

Současně s výstavbou plavebního stupně dojde následně k prohrábce plavební dráhy 

(kynety) v říčním dně od vlastního plavebního stupně, po Dolní Ţleb v plavebním 

km 105,4. Zde se předpokládá vytěţení přibliţně 180.000 m
3 
říčních sedimentů[8]. 

Minimální šířka plavební dráhy v přímé trati v úrovni maximálního ponoru lodí je 

plánována na 50 m[8]. 

Území výstavba souboru objektů Plavebního stupně Děčín na řece Labi od Boletic 

nad Labem, tj. od plavebního km 90,0 po 105,4 u Dolního Ţlebu, se bude nacházet 

převáţně ve vlastním řečišti Labe.  Pouze v místě plavebního stupně Děčín v plavebním 

km 97,2 aţ 99,3 zabere část příbřeţní údolní nivy, kde budou tyto objekty umístěny mimo 

vlastní řečiště[8]. 

Labe v tomto úseku protéká územím CHKO České středohoří a to aţ po plavební km 

97,15. Dále od tohoto plavebního km 97,15 ke státní hranici ČR - SRN na levém břehu 

v plavebním km 105,8 a po ústí Kamenice v plavebním km 107,8 protéká řeka územím 

CHKO Labské pískovce[8]. 

Hranice mezi výše uvedenými CHKO je situována a probíhá v plavebním km 97,15 

pod Stoličnou horou (v oblasti šikmého ţelezničního mostu). 

Níţe pod ústím říčky Kamenice aţ po státní hranici na pravém břehu v plavebním 

km 109,27 zasahuje pravý břeh Labe do Národního parku České Švýcarsko. Výše uvedené 

navrhované stavební úpravy mají končit v plavebním km 105,4[8]. 
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Mimo vlastní řečiště řeky Labe se stavba nalézá v místě vlastního Plavebního stupně 

Děčín na katastrálním území Prostřední Ţleb na levém břehu a na katastrálním území 

Loubí u Děčína na pravém břehu řeky Labe[8]. 

Výstavba samotná se dotýká katastrálních území Boletice nad Labem, Vilsnice, 

Chrochvice, Křešice u Děčína, Děčín - Staré Město, Podmokly, Děčín, Loubí u Děčína, 

Prostřední Ţleb, Dolní Ţleb a Hřensko[8]. 

 

Obr. 3 - Předpokládané vzdutí hladiny po výstavbě VD Děčín[10] 

6.2. Plavební komora 

Jako součást plavebního stupně bude vystavěna plavební komora o rozměrech 

200 x 24 m s horní a dolní rejdou, která má být dle projektu, umístěna u levého břehu. 

U pravé zdi plavební komory bude komůrkový rybí přechod. Druhý rybí přechod bude 

veden obtokem po pravém břehu řeky, coţ je znázorněno na Obr. 2[8]. 

Součástí plavebního stupně bude také vodní elektrárna s výrobou elektrické energie 

v průměrně vodném roce v celkové výši 67,5 GWh. [8] 

6.3. Horní rejda 

Tento objekt napojuje jezovou zdrţ na vjezd do velké plavební komory z horní vody. 

Jedná se o místo, kudy lodě a lodní soupravy vjíţdějí do plavební komory. Šířka rejdy 

v místě napojení na plavební komoru odpovídá šířce plavební komory[8].  
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Proti proudu se rejda rozšiřuje pro vytvoření čekacího stání pro lodní soupravu 

rozměrů 190 x 12 m při levém břehu. Směr protivodního konce rejdy umoţní napojení 

následné plavební dráhy obloukem o poloměru cca 1000 m[8]. 

Levý břeh této rejdy je navrţen jako nábřeţní zeď, která sleduje krajnici příjezdné 

komunikace k plavebnímu stupni. U horního zhlaví plavební komory jako součást této zdi 

je navrţena sjezdová rampa do horní vody z manipulační zpevněné plochy podél 

komory[8]. 

Oddělením prostoru sjezdové rampy od vlastní rejdy ocelovými svodidly bude 

vytvořen prostor pro kotvení plavidel správce objektu, s moţností vyplutí do horní rejdy.  

Na koruně nábřeţní zdi budou osazeny kotevní prvky pro vyvazování lodí[8]. 

Pravou stranu rejdy tvoří ţelezobetonová zeď, oddělující rejdu od průtočného profilu 

v nadjezí. Tato bude vystavěna jako svodidlová zeď v přední části s průtočnými otvory pro 

vytvoření příznivých plavebních i nátokových poměrů ve vjezdovém úseku rejdy 

i nadjezí[8]. 

6.4. Dolní rejda 

Jedná se o objekt, který napojuje výjezd z velké plavební komory do upravené říční 

trati pod plavebním stupněm. Obdobně jako u horní rejdy se její šířka od konce plavební 

komory po proudu rozšiřuje pro čekací stání pro lodní soupravu 190 x 12 m při levém 

břehu. Směr povodního konce rejdy umoţní napojení na upravenou říční trať plavební 

dráhy obloukem o poloměru cca 650 m. Levý břeh této rejdy bude vystavěn ve svahované 

úpravě s opevněním svahu kamenným pohozem s dlaţbovitým urovnáním líce 

a s ocelovými svodidly a dalbami v potřebném rozsahu[8]. 

Na pravé straně je obdobně jako u horní rejdy navrţena ţelezobetonová svodidlová 

zeď oddělující výjezd z komory od podjezí. V její koncové části jsou i zde navrţeny 

průtočné otvory mezi podjezím a rejdou. [8] 

6.5. Jezová část 

Jezová část bude vystavěna přímo ve vlastním řečišti řeky Labe v profilu vodního 

díla. Jejím úkolem je udrţování hladiny v nadjezí na úrovni stálého nadrţení na kótě 
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124,50 m n. m. V manipulačním řádu tohoto vodního díla bude stanovena moţnost kolísání 

hladiny v mezích + 20 cm aţ - 40 cm od nominální hladiny v případě potřeby vzniku 

ekologicky odůvodněné změny úrovně hladiny v příbřeţních biologicky hodnotných 

zónách ve zdrţi[8]. 

Dle návrhu (Obr. 4), zde má být moţnost uměle regulovat kolísání hladiny, které má 

za úkol vytvořit příznivé podmínky pro existenci specifických forem flory na uměle 

vytvořených štěrkopískových jesepech v oblasti zaústění Ploučnice. 

Jez se skládá ze tří shodných polí světlé šířky 43,0 m s dělícími pilíři šířky po 5,0 m, 

jejichţ koruna je na kótě 125,50 m n.m.[8]. 

Spodní stavba jezu je navrţena jako betonová konstrukce dělená dilatačními spárami 

na staticky samostatné polorámové části jezového prahu a polovin dělících pilířů. Obdobně 

je dělena i deska a závěrný práh vývaru. Jezový práh má přelivnou část s  korunou na kótě 

119,30 m n.m. ve tvaru Jamborova prahu výšky 1,30 m nad úrovní dna řeky v nadjezí[8]. 

V tomto prahu, zaloţeném do skalního podloţí, bude vytvořena tlačná komora pro 

pohyblivou hradicí konstrukci jezu, která je navrţena jako ocelový hydrostatický sektor 

rozměrů 43,0 x 5,2 m. Jezovým prahem má procházet revizní chodba s výstupy na 

jednotlivé dělící pilíře uzavíratelné tlakovými poklopy a s obdobně opatřenými vstupy 

do tlačných komor sektorů. Z této revizní chodby, která podchází ţlab velké plavební 

komory na levém břehu, má být téţ vytvořen schodišťový výstup v levé boční zdi této 

komory do podnoţí velína. Hradící sektory bude moţné v horní vztyčené poloze 

zaaretovat. Běţný provoz se bude dít hydrostatickým ovládáním, jehoţ zařízení pro kaţdé 

jednotlivé pole jezu, tj. plnící a prázdnící zařízení tlačných komor, bude umístěno 

v příslušných pilířích jezu[8].

 

Obr. 4 - Technický návrh jezové části VD Děčín [10] 
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6.6. Rybí přechody 

Tento objekt se navrhuje pro zachování migrace ryb přes vzdouvací objekt, který 

zejména při niţších průtocích vytváří rozdíl v hladinách pod a nad ním. Při Q345 je tento 

rozdíl cca 5,3 m, při Q180 se sniţuje na cca 4,3 m a se vzrůstajícím průtokem se nadále 

zmenšuje[8]. 

6.6.1. Rybí přechod – pravý břeh 

Rybí přechod v kontaktu s pravou boční zdí plavební komory je navrţen jako 

komůrkový pro lososovité ryby (viz. Obr. 5 a Obr. 6). Jednotlivé komůrky jsou 2,0 m 

široké a 3,0 m dlouhé s vzájemným rozdílem hladin 20 aţ 30 cm při minimální hloubce 

vody 1,2 m. Po cca 6 komůrkách je na ţlabu přechodu vytvořena odpočívací nádrţka 

s objemem rovnajícím se minimálně čtyřnásobku objemu komůrky[8]. 

 

Obr. 5 - Návrh rybí přechod - pravý břeh (vizualizace)[10] 
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Obr. 6 - Návrh rybí přechod - pravý břeh detail (vizualizace)[10] 

6.6.2. Rybí přechod - levý břeh 

Pro zachování migrace širší druhové skladby ryb a případně dalších ţivočichů 

přes vzdouvací objekt je na pravém břehu navrhováno vybudování druhého přechodu 

kanálového typu, (viz. Obr. 7, Obr. 8, Obr. 9). Rybí přechod je veden vpravo kolem celé 

konstrukce vodní elektrárny. Tento přechod má charakter obtokového kanálu – bypasu – 

o šířce dna cca 2 m při podélném sklonu dna cca 1%. Do dna a břehů budou střídavě 

vsazeny kameny o velikosti cca 0,5 m. Hloubka vody v přechodu je minimálně 1,2 m, 

po cca 80 aţ 100 m budou zřízeny odpočívací nádrţky. Součástí zemních prací na tomto 

objektu bude i zřízení podkladu pro vybudování biokoridoru podél tohoto břehu[8]. 

 

Obr. 7 - Návrh - rybí přechod - levý břeh (vizualizace)[10] 



Ladislav Snopek: Vliv plánovaných plavebních stupňů na Labi na biodiverzitu druhů 

2010  27 

 

 

Obr. 8 - Návrh - pomocný rybí přechod - levý břeh (vizualizace)[10] 

 

Obr. 9 - Návrh - pomocný rybí přechod  - levý břeh (vizualizace)[10] 

7. ZHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VLIVU PS DĚČÍN NA MÍSTNÍ FLÓRU 

A FAUNU 

7.1. Vliv stavby na flóru  

V případě vegetace dojde ke dvěma zásadním změnám, které do jisté míry určují 

přítomnost a vývoj společenstev rostlin: 

a) změna vodní hladiny v řece a tedy spodní hladiny v příbřeţních 

společenstvech,  

b) změna dynamiky povodňových událostí.  
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Účelová manipulace s hladinou řeky Labe povede k nastoupání hladiny v místě 

nad plavebním stupněm Děčín aţ o několik metrů s proměnlivou výškou asi 10 km proti 

proudu řeky k cca plavebnímu km 88 (Nebočady).  

V místě, kde budou prováděny prohrábky dna, dojde k poklesu hladiny aţ o 60 cm 

s vyzníváním vlivu k přibliţně plavebnímu km 106 (státní hranice ČR/SRN - levý břeh). 

Změna výšky hladiny vody tedy povede k posunu pobřeţních společenstev. 

Protoţe vegetace se neposunuje jako celek a migrační rychlosti jednotlivých druhů 

jsou proměnlivé, dojde především ke změně struktury společenstev ve smyslu expanze 

euryvalentních druhů. Z tohoto důvodu dojde k nástupu expanzivních světlomilných 

rostlin, které vytvářejí v krátké době značné mnoţství biomasy, takţe nízké a často 

poléhavé rostliny se v jejich konkurenci nemohou prosadit. Mezi nejhojnější expanzivní 

rostliny patří rdesno peprník (Persicara hyropider), rdesno blešník (Persicaria 

lapathifolia) nebo chrastice rákosovitá (Phalaoides arundinacea). 

Souběţně s výše uvedenými důvody se také jako zásadní jeví změny dynamiky 

povodňových událostí, změny chodu splavenin a změna hladiny řeky. Tyto změny budou 

velice negativně působit na rychle pomíjející společenstva štěrkopískových náplavů (Obr. 

10). Tato společenstva budou ve větší míře zanikat (velká část jich zanikne trvalým 

zaplavením a následným zanesením sedimenty), ačkoliv patří nejen k nejcennějším 

v dotčeném úseku dolního Labe, ale také mimořádně cenným a posledním v rámci celé 

České republiky. 

 

Obr. 10 - Štěrkopískový náplav; autor:Ing.Petr Bauer 
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7.1.1. Vliv výstavby na flóru v jednotlivých lokalitách  

 Negativní dopad realizace záměru můţeme v případě rostlin (vegetace) očekávat 

především v těchto biologicky cenných úsecích: 

Nebočady - tzv. „Nebočadský luh“, který se nachází v plavebním km 87,3 aţ 

plavebním km 88,2. V tomto úseku dojde ke vzestupu hladiny vody asi o 20 cm. Vzestup 

hladiny patrně nebude vést k zániku stanoviště jako takového. Můţeme ale předpokládat 

změny ve struktuře vegetace ve smyslu hojného rozrůstání vodních druhů rostlin.  

Ústí řeky Ploučnice do Labe – Lokalita v okolí plavebního km 95.  Z botanického 

hlediska se jedná o mimořádně cennou lokalitu. V této lokalitě je předpokládaný vzestup 

hladiny asi o 3 m. To by znamenalo faktický zánik biotopu štěrkopískového náplavu, coţ 

by mělo za následek vyhubení drobnokvětu pobřeţního (Corrigiola litoralis), druhu 

zvláště chráněného podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jemu 

podobných, konkurenčně velmi slabých rostlin jako je potočnice lékařská (Nasturtium 

officinale). 

Levý břeh Labe nad Plavebním stupněm Děčín - z botanického hlediska cenné 

území, zde byly dokumentovány biotopy obnaţovaných den. Zde je předpokládaný vzestup 

hladiny o 3 aţ 4 m, coţ by mělo za následek faktický zánik biotopu štěrkopískového 

náplavu a opětovné vyhubení drobnokvětu pobřeţního (Corrigiola litoralis). 

7.1.2. Vybrané nejvíce ohrožené druhy rostlin výstavbou VD 

Nejzávaţněji postihne výstavba plavebního stupně Děčín bylinu drobnokvět 

pobřeţní (Corrigiola litoralis),(Obr. 11,Obr. 12) druh zvláště chráněný podle zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kategorie rostlin kriticky ohroţených, 

který je zařazen v Červené knize ohroţených a vzácných druhů rostlin rovněţ jako kriticky 

ohroţený. 

Jedná se o druh s velmi úzkou ekologickou amplitudou, vázaný u nás pouze 

na štěrkopísková občas obnaţovaná dna Labe, představuje modelový organismus, 

indikující právě existenci těchto biotopů[7]. 

Je to poléhavá jednoletá, konkurenčně velmi slabá bylina, která můţe svůj 

ontogenetický cyklus úspěšně ukončit jen na stanovištích, kde je konkurence ostatních 

rostlin minimální nebo ţádná, těmi jsou právě jiţ zmíněné štěrkopískové sedimenty na dně 
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řeky, pokud zůstanou alespoň 5-6 týdnů souvisle nezaplavené. Krátkodobé, několik dnů 

trvající zaplavení během této doby podle dosavadního pozorování neškodí. Můţe se 

i několikrát opakovat, pokud teploty výrazně nepoklesnou pod 0 
o
C a naopak zaplavení 

můţe prodlouţit kvetení a dozrávání plodů aţ do listopadu[3]. 

Ideálním substrátem pro drobnokvět pobřeţní jsou štěrky - oblázky o průměru 2 -

10 cm, mezi nimiţ je písek. Ideální místa pro existenci drobnokvětu jsou ta, kde štěrk není 

po poklesnutí hladiny obalen vrstvou zasychajícího bláta a kde se ani neusazuj bahnité 

náplavy. Tyto podmínky jsou splněny tam, kde voda relativně rychle proudí a kde se tedy 

bahno usazovat nemůţe[7].  

Rychlost proudění u břehů zpomalují tzv. koncentrační stavby – příčné i podélné 

výhony, které mají právě ukládání sedimentů umoţnit. Zásadou jeho existence je přirozené 

kolísání hladiny. 

Výstavba plavebního stupně Děčín ovlivní existenci tohoto druhu takovým 

způsobem, ţe v oblasti, ve které dojde ke vzdutí hladiny, jiţ nebudou pro tento druh 

vhodné podmínky pro existenci a tento zde zcela zanikne. Jeho stanoviště budou nahrazena 

agresivními druhy rostlin. 

 

Obr. 11 - Drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis)autor: Ing.Petr Bauer 
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Obr. 12 - Drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis) autor: Ing.Petr Bauer 

Dalšími druhy, které stejným způsobem jako drobnokvět pobřeţní zasáhne výstavba 

plavebního stupně Děčín, jsou: 

Potočnice lékařská (Nasturtium officinale) – druh zvláště chráněný podle zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kategorie rostlin silně ohroţených (Obr. 

13). 

 

Obr. 13 - Potočnice lékařská (Nasturtium officinale)autor: Michael Klesl 

Plamének přímý (Clematis recta) - druh zvláště chráněný podle zákona ČNR 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kategorie rostlin ohroţených (Obr. 14). 
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Obr. 14 - Plamének přímý (Clematis recta); autor:Petr Hrbáč 

7.2. Vliv stavby na faunu  

Obdobně jako v případě rostlin, také některé druhy ţivočichů budou realizací záměru 

dotčeny. Negativní vliv vyplývá v případě suchozemských druhů ze ztráty biotopu, 

ve kterém tito ţivočichové ţijí, resp. sníţení kvality biotopu, na který jsou vázáni. 

V případě akvatických druhů se jedná o fyzický zásah do jejich prostředí, kdy dojde 

k zásadním změnám v reţimu toku řeky, kdy některé druhy vodních ţivočichů z dotčeného 

úseku řeky zcela ustoupí do míst, která nejsou postiţena regulačními zásahy.  

Stavba samotná bude působit jako migrační bariéra, coţ bude mít za následek, 

ţe některé druhy ryb touto barierou, i přes vhodně zvolené rybí přechody neprojdou 

a zůstanou tak v nezregulované části toku pod plavebním stupněm. Podrobněji je dopad 

na rybí populaci a na další, nejvíce dotčené druhy popsán v následujících 

kapitolách(viz. kapitoly 7.2.2. a 7.2.3.)  

7.2.1. Vliv výstavby na faunu v jednotlivých lokalitách 

Negativní dopad realizace záměru můţeme v případě ţivočichů očekávat především 

v těchto biologicky cenných úsecích: 

Nebočady plavební km 87,3-88,2. Ze zoologického hlediska se zde nachází 

významná ornitologická lokalita. Byly zde zaznamenány některé chráněné vodní druhy 
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bezobratlých i obratlovců. Jedná se také o významnou lokalitu výskytu bobra evropského. 

Dojde zde k částečnému zatopení této lokality a zmenšení ţivotního prostoru pro bobra 

evropského.  

Prostřední Ţleb plavební km 100,0 - 101,5 levý břeh: významná entomologická 

a ornitologická lokalita. Zde je předpokládaný pokles hladiny vody o 20 aţ 30cm, který 

můţe být významný zejména na strukturu společenstva epigeického hmyzu (tj. hmyzu 

na povrchu půdy). V případě obratlovců se patrně nebude jednat o významný vliv. 

Loubí plavební km 98,0 - 99,5 pravý břeh: významná entomologická lokalita. 

Navýšení hladiny vody o 4 m znamená faktickou likvidaci lokality.  

Podskalí plavební km 100,0 - 102,2 pravý břeh: významná ornitologická lokalita, 

opětovně se jedná také o místo výskytu bobra evropského. Předpokládaný pokles hladiny 

vody o 20 aţ 30 cm, můţe být významný zejména pro výběr stanovišť bobrem evropským. 

7.2.2. Vliv na rybí populaci 

S ohledem na skutečnost, ţe případnou výstavbou plavebního stupně Děčín 

se posune první příčná překáţka pro tah ryb na našem území uţ na plavební km 98,98, 

zůstane nedotčen pro volný pohyb ryb pouze úsek řeky (Plavební stupeň Děčín – státní 

hranice se SRN) dlouhý cca 10 km. 

V tomto úseku zůstane příznivou pouze moţnost poproudové migrace ryb (lokální 

přesuny) do německé části řeky. Zbylý úsek mezi tímto Plavebním stupněm Děčín 

a s vodním dílem Střekov, bude vykazovat změny, které ovlivní zde ţijící populace ryb 

a některých bezobratlých ţivočichů, zvláště při protiproudových migracích taţných druhů 

ryb, ale i při přesunech běţných říčních druhů ryb. Zásahy do původního říčního 

ekosystému vyvolají následné změny v ichtyocenóze způsobené vlivem přerušení 

biokoridou výstavbou plavebního stupně. 

Plavení stupeň Děčín přehrazením toku přispěje k další fragmentaci řeky Labe, jehoţ 

důsledkem bude zpomalené proudění toku, coţ vyvolá nejen vyšší úroveň sedimentace 

řeky, ale přispěje ke zhoršení podmínek pro přestup kyslíku a zpomalí se proces 

samočištění řeky.  
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Reofilní druhy ryb, které upřednostňují střídavě hluboké a nezabahněné biotopy 

(i další náročnější organismy) ustoupí do výše poloţených úseků jezové zdrţe, směrem 

k vodnímu dílu Střekov, kde lze očekávat příznivější podmínky pro jejich přeţívání, růst 

a rozmnoţování. 

Diverzita ichtyofauny se změní negativním směrem, především v potlačení 

přítomnosti zejména parmy obecné (barbus barbus), všech tří druhů jelců (jelec proudník – 

Leuciscus leuciscus, jelec jesen – Leuciscus idus a jelec tloušť – Leuciscus cephalus), 

podoustve říční (Vimba vimba) a případně i dalších. 

Naopak vzroste početnost některých indiferentních druhů ryb, z nichţ lze na prvním 

místě uvést plotici obecnou (Rutilus rutilus), cejnka malého (Blicca bjoerkna), jeţdíka 

obecného (Gymnocephalus cernuus) vţdy však na úkor první skupiny ryb. 

Vyšší sedimentace řeky vyvolá zanesení přirozených úkrytů, osídlovaných 

především úhořem říčním a nověji i mníkem jednovousým. Přesun sedimentů i do břehů 

(vyvolaný vyšším provozem lodí) se negativně projeví v období uloţení jiker, jejich 

překrýváním, omezeným přístupem kyslíku, nutnému k úspěšnému vývoji raných 

vývojových stádií a jejich odplavováním. 

Potravní základna ryb, početnost bentických organismů, zůstane pravděpodobně 

nedotčena jen v torentilních úsecích pod jezem. Změny budou výraznější především 

v úsecích, bezprostředně ovlivněných vzdutím řeky.  S ohledem na zkrácení původního 

charakteru toku po výstavbě plavebního stupně, budou však tyto původní části řeky 

doplněny říčními druhy ryb, vytlačenými sem z jezové zdrţe. Zesílí tím nejen predační tlak 

a výrazněji se uplatní konkurenční mezidruhové vztahy ve prospěch sice početnějších, 

ale ekonomicky méně významných druhů ryb. 

Stejně negativně se tento jev můţe projevit u dalších skupin organismů, vázaných 

pobytem na dno řeky jako mlţů, rakovců a můţe se dotknout i potravní základny bentosu 

(kvality i kvantity). 

Mezi další vybrané druhy ryb, na které bude mít výstavba plavebního stupně Děčín 

zásadní negativní vliv, řadíme lososa obecného (Salmo salar), úhoře říčního (Anguilla 

anguilla). 
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Losos obecný (salmo salar) byl na území ČR jiţ v minulosti dočasně vyhuben 

vlivem přehrazování řek, na kterých se stavěly přehrady a nevhodné jezy. Dalším důvodem 

pro zánik jeho výskytu v ČR bylo také značné znečištění řek. Původně se losos obecný 

vyskytoval v říční síti, která pokrývala přibliţně toky řek Labe, Ohře, Orlice, Otava 

a Vltava.  

Jedná se o rybu, která je na území ČR celoročně hájená a je jí zakázáno lovit 

za účelem konzumace. V sezónách 2002 a 2003 se podařilo po 75 letech potvrdit úlovek 

lososa na území státu[6]. V současnosti se vzácně vyskytuje v oblasti severních Čech. 

Do současné doby byla rozhodujícím faktorem, který měl vliv na jeho dočasné 

vyhubení, stavba zdymadla na Labi u Střekova v Ústí nad Labem v roce 1936, za účelem 

zlepšení splavnosti řeky. Tato stavba se stala překáţkou, kterou nemohli migrující lososi 

překonat. 

Obdobný vliv jako Střekovské zdymadlo, bude mít na lososa obecného i výstavba 

plavebního stupně Děčín. I kdyţ zde budou instalovány moderní rybí přechody, bude jeho 

migrace značně sníţená a komplikovaná a stavba samotná, bude mít zásadní vliv na počty 

a pohyb jedinců tohoto v části řeky nad plavebním stupněm Děčín. 

Obdobný vliv jako na lososa obecného, bude mít stavba také na úhoře říčního 

(Anguilla anguilla), který je také migrující rybou. Z toho vyplývá opět jeho problematický 

přechod přes samotný plavební stupeň. Dalším negativním faktorem pro jeho výskyt bude 

vyšší sedimentace řeky nad plavebním stupněm, coţ bude mít za následek zanášení úkrytů,  

ve kterých úhoř říční přebývá. 

7.2.3. Vliv na ostatní vybrané živočišné druhy 

Bobr evropský (Castor fiber) – jedná se o silně ohroţený druh, chráněný zákonem. 

V České republice má bobr evropský podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. statut silně ohroţeného druhu (Obr. 15). 

V minulosti byl bobr evropský na území České republiky prakticky vyhuben kvůli 

zájmu o jeho kvalitní koţešinu, avšak v poslední době se na území ČR znovu rozšiřuje 

z Polska, Rakouska a Německa. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orlice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdymadlo_St%C5%99ekov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem-St%C5%99ekov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/1936
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Bobr ţije zejména v okolí pomalu tekoucích řek a potoků, kde má ideální podmínky 

pro ţivot, mimo jiné i proto, ţe na našem území nemá prakticky ţádného přirozeného 

predátora. Tento robustní hlodavec, jehoţ stopy v okolí řek nalézáme ve formě ohlodaných 

a pokácených stromů, je známý zejména svojí zálibou v budování vodních doupat.  

Je velmi dobře přizpůsoben pro ţivot ve vodě. Kvalitní vidění pod vodou mu 

umoţňují průhledná víčka očí, uzavíratelné nozdry a zadní běhy má opatřeny plovacími 

blánami. Dorůstá váhy aţ kolem 30 kilogramů a tím se řadí mezi největší hlodavce planety. 

Tělo má porostlé hustou tmavě hnědou srstí, která jej výborně chrání před chladnou 

vodou i díky zvláštní ţláze vylučující tekutinu, která jeho srst výborně impregnuje. 

Pro toto zvíře je také typický huňatý placatý ocas, široký aţ 16 centimetrů a výrazné, sytě 

oranţové řezáky. 

Jako většina ostatních hlodavců bobr velmi společenský a sdruţuje se v koloniích. 

Je to především noční tvor, a proto na jeho přítomnost můţeme usuzovat spíše 

z ohlodaných stromů v okolí řeky nebo z vystavěných vodních hrází a kupovitých 

příbytků, neţ ţe bychom bobra viděli na vlastní oči. Bobři tvoří páry, které jsou zpravidla 

monogamní. V případě nebezpečí bobr pleskne svým širokým ocasem o hladinu, 

aby varoval zbytek kolonie, a poté se sám skryje pod vodou. Jeho potravou jsou byliny, 

větve, kůra, lýko, ale i polní plodiny. Udává se, ţe za jeden rok bobr zpracuje aţ 4 tuny 

dřeva. 

Samice bobra evropského je březí přibliţně 107 dní a následně rodí na konci jara aţ 

počátku léta aţ pět mláďat. Mláďata se drţí v blízkosti rodičů v jedné kolonii po dobu 

přibliţně dvou let, poté se však osamostatňují a budují vlastní kolonie. 

Výstavba plavebního stupně Děčín bude mít na bobra evropského negativní vliv, 

neboť dojde k zásadní změně prostředí, vhodného pro jeho výskyt. Samotný plavební 

stupeň pro něj bude patrně nepřekonatelnou migrační překáţkou, která bude bránit jeho 

rozšíření a migraci směrem do vnitrozemí ČR.  

Vlivem vzdutí řeky dojde v místech jezové zdrţe k zaplavení současných nor 

a úkrytů bobra a naopak v místech pod jezem, kde budou prováděny prohrábky, budou 

vchody do těchto nor obnaţeny. Bobr tak bude muset vyhledávat jiná, vhodnější 

stanoviště.  
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Jeho jiţ tak slabá kolonie, která na tomto úseku řeky v současné době tvoří pouze 

10 -12 jedinců, a současně se ještě nevzpamatovala z devastace vlivem ničivých povodní 

v roce 2002, by tak s největší pravděpodobností v této části Labe zanikla a přesunula 

by se po proudu do svých původních stanovišť v SRN, kde je Labe méně regulováno. 

K vymizení a přesunu bobra evropského ze sledované lokality by došlo 

pravděpodobně jiţ během výstavby plavebního stupně, neboť prováděné stavební práce, 

hluk, prašnost, ale také prohrábky dna řeky Labe, budou negativně působit na jeho setrvání 

v této lokalitě. 

 

Obr. 15 - Bobr evropský (Castor fiber); autor:Eduard Studnička 

Obdobným způsobem jako bobr evropský, bude výstavbou plavebního stupně Děčín 

ohroţena i vydra říční (Lutra lutra), která je jedinou vydrou ţijící na území ČR (Obr.16). 

V České republice má vydra říční, stejně jako bobr evropský podle zákona 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. statut 

silně ohroţeného druhu. 

Vydra říční je poměrně samotářským tvorem, který se vyhýbá zejména jedincům 

stejného druhu a pohlaví, vůči kterým brání své teritorium, které dosahuje značné rozlohy. 

Je skvělým plavcem, který vydrţí pod hladinou i více neţ čtyři minuty a za tuto dobu 

uplave aţ 400 metrů. Buduje si doupě na konci dlouhé nory, kterou vyhrabává v březích 



Ladislav Snopek: Vliv plánovaných plavebních stupňů na Labi na biodiverzitu druhů 

2010  38 

 

vodních toků a pod kořeny stromů. Vzdutím hladiny dojde, ke změně jejího přirozeného 

prostředí a právě k zaplavení jejich současných nor. 

Samotný plavební stupeň bude pro vydru říční migrační překáţkou a obdobným 

způsobem jako u bobra evropského (Castor fiber) a rovněţ na ni bude negativně působit 

jiţ samotný průběh výstavby plavebního stupně. 

 

Obr.16 -  Vydra říční (Ludra ludra); autor: Eduard Studnička 

Dalšími vybranými významnými druhy, které budou ovlivněny výstavbou 

plavebního stupně, jsou ledňáček říční (Alcedo atthis) a volavka bílá (Ardea cinerea). 

Oba patří mezi silně ohroţené druhy, které jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

Oba druhy se vyskytují se v dotčené části toku a jejich ţivotní prostředí je, stejně 

jako u ostatních, výše uvedených ţivočišných druhů, ohroţeno potenciální výstavbou 

plavebního stupně Děčín. Výstavbou a vzdutím hladiny dojde k zániku prostoru vhodného 

pro jejich hnízdění a rozmnoţování a také se změní skladba potravy, vhodné pro tyto 

druhy. 

8. NÁZORY ODBORNÍKŮ NA VÝSTAVBU PS DĚČÍN 

Vybraným odborníkům, kteří jsou zainteresováni v dané problematice, byly poloţeny 

stejné otázky, související s výstavbou plavebního stupně Děčín. Odborníci byli poţádáni 

o vyslovení jejich názoru k daným otázkám. Osloveni a dotazováni k problematice byli: 
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Ing. Jan Bukovský, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje ŘVC ČR 

Ing. Petr Bauer, botanik CHKO Labské pískovce 

Jan Šmíd, jednatel ČRS SÚS, Ústí nad Labem 

8.1. Ing. Jan Bukovský, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje ŘVC ČR 

1. Otázka: „Co si Vy osobně myslíte o plánované výstavbě PS Děčín?“  

Ing. Bukovský: „Jedná se jednoznačně o klíčovou stavbu pro stabilizaci podmínek 

vnitrozemské vodní dopravy v České republice a návazně situace na nejvýznamnějším 

dopravním koridoru mezi ČR a námořními přístavy, resp. Evropou“. 

2. Otázka: „Myslíte si, ţe výstavbou PS Děčín, budou vyřešeny problémy 

se splavností řeky v daném úseku?“ 

Ing. Bukovský: „Ano, vyřešeny budou, neboť se dosáhne parametrů vodní cesty 

umoţňující celoročně provoz dopravní cesty po technické stránce a ekonomickou 

efektivnost lodní dopravy. Parametry jsou zcela srovnatelné jako parametry, které budou 

v roce 2011 na celém Labi v SRN (nyní jsou v SRN práce těsně před dokončením)“ 

3. Otázka: „Myslíte, ţe je výstavba PS Děčín nezbytná pro lodní dopravu, dopravu 

jako celek a také pro ekonomickou situaci v regionu?“ 

Ing. Bukovský: „Nezbytná je, neboť bez stabilizace plavebních podmínek není lodní 

doprava prakticky dále udrţitelná. Pro dopravu nejen v regionálním měřítku, ale také 

celostátním je také nezbytná, kapacita dopravního koridoru z ČR do SRN a námořních 

přístavů je na hranici své kapacity a ţádná jiná dopravní síť není v následujících 20 letech 

schopna tuto zátěţ přenést (ani silnice, byť bude souvislá dálnice, ani ţeleznice, neboť 

provedené a eventuelně připravované úpravy se na kapacitě pro nákladní dopravu nijak 

neprojeví, vyšší vyuţití ţeleznice osobní dopravou má naopak výrazně negativní dopad 

na kapacitu ţeleznice pro nákladní dopravu). Ekonomika je pak přirozeně svázána 

s funkční dopravní cestou, kdy velká část exportu a importu ČR právě tento koridor 

vyuţívá. Vyčerpání kapacity vede k růstu cen, jeţ okamţitě konkurenceschopnost 

a ekonomický růst ČR podvazují.“ 

4. Otázka: „Existuje dle vašeho názoru i jiné řešení problému se splavností řeky 

Labe v daném úseku anebo je tato varianta tou nejlepší a nejschůdnější?“ 
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Ing. Bukovský: „Výstavba jezu je jedinou technicky schopnou variantou, která 

zároveň můţe být ekologicky akceptovatelná. Otázkou je, jakým způsobem budou řešeny 

související revitalizační úpravy, migrační prostupnost apod., avšak tato řešení jsou 

v Evropě známá a vyuţitelná, pouze je nutné dořešit jejich aplikaci v Děčíně. Naopak jsou 

zde významné příleţitosti pro zlepšení současného stavu zasaţeného tvrdou regulací 

a stabilizací koryta v 19. století. Návrhy na řešení bez jezů nejsou reálné, neboť 

morfologický charakter Labe je vylučuje a přírodní zákony proudění obejít nelze. Zároveň 

je nutné brát v potaz, ţe současné návrhové parametry z hlediska plavby jsou na spodní 

hranici funkčnosti, takţe jejich sníţení by zcela degradovalo plavební funkci a stavba by se 

stala bezcennou.“ 

5. Otázka: „Jaká jsou dle Vašeho názoru pozitiva a negativa připravovaného návrhu 

výstavby PS Děčín? Co je dle Vašeho názoru největším pozitivem a naopak 

největším negativem této stavby?“ 

Ing. Bukovský: „Největším pozitivem je jednoznačně stabilizace vnitrozemské 

vodní dopravy, nicméně hned za ním bych uvedl pozitivum revitalizace toku v daném 

úseku. Ţádné významné negativum zde nespatřuji.“ 

6. Otázka: „Jak významným zásahem do krajiny a reţimu toku bude dle Vašeho 

názoru případná výstavba PS Děčín?“ 

Ing. Bukovský: „Významný zásah do krajiny způsobí kaţdá větší infrastrukturní 

stavba, jíţ Plavební stupeň Děčín jednoznačně je. S ohledem na současný návrh avšak tyto 

dopady velmi rychle v řádu nejvíce 5 let odezní po obnovení vegetace a stavba se do 

krajiny integrálně zapojí. Tím, ţe se současného koryta nevystupuje, ţádný monument 

v krajině nevznikne a současný ráz krajiny tak nijak neutrpí.“ 

7. Otázka: „Myslíte, ţe tato stavba bude mít negativní dopady na místní faunu a 

flóru?“ 

Ing. Bukovský: „Kaţdá stavba negativní dopady má, vlastní výstavbou místní fauna 

a flóra zasaţena bude. Jak je ale řešení stupně koncipováno, bude se jednat o dopady 

dočasné a po dokončení stavby a stabilizace rozsáhlých nových pobřeţních biotopů 

se nabídka flóry a fauny oproti současnosti ještě podstatně zvýší. Některé specifické druhy 

mohou být omezeny i trvale, v podstatě pouze v centru města Děčína, nicméně ţádný 
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nebude existenčně ohroţen a variabilita druhů by se připravovanými revitalizačními 

úpravami měla naopak zvýšit.“ 

8. Otázka: „Pokud ano, jak významný tento dopad dle Vašeho názoru bude?“ 

Ing. Bukovský: „Viz výše.“ 

8.2. Ing. Petr Bauer, AOPK ČR, botanik, Správa CHKO Labské pískovce 

1. Otázka: „Co si Vy osobně myslíte o plánované výstavbě PS Děčín?“ 

Ing. Bauer: „PS Děčín v současné podobě a za současných podmínek má mnoho 

nedořešených problémů. Jedna z argumentací strany prosazující výstavbu PS Děčín 

(bez PS Malé Březno) hovoří o propojení ČR se světem, tzn., ţe veškerý objem zboţí bude 

dopraven do Děčína – Loubí a odtud se pravděpodobně bude vozit dál jinými způsoby 

např. kamiony přes Děčín. V případě přepravy avizované dopravci cca 5 mil. tun, 

by znamenalo toto zboţí přepravit při tonáţi kamionů 25 tun cca 200.000 vozidly nebo 

jinými způsoby. 

Stát a Evropské společenství nedokáţou v současnosti omezit nesmyslné přepravy 

napříč Evropou a vyuţívat moţností jednotlivých regionů (výroby a sluţeb). 

Dalším problémem se zdá být i rozkolísanost vodních stavů a rozloţení sráţek 

ve světě. Lidský ţivot je však příliš krátký na rozpoznání trvalých změn či periodických 

výkyvů, které se mohly odehrávat i v minulosti. S tím souvisí i geografická poloha ČR 

a srovnávání s níţinnými zeměmi, kde se řeky záhy vlévají do moří je zavádějící a účelové. 

To znamená, ţe Českou republikou protéká řeka Labe 1/3, tj. 300 km s převýšením 

cca 1300 m a na pouti přes Německo urazí 600 km s převýšením 120 m. Z toho je patrné, 

ţe Labe v Čechách má zcela odlišné parametry.“ 

2. Otázka: „Myslíte si, ţe výstavbou PS Děčín, budou vyřešeny problémy 

se splavností řeky v daném úseku?“ 

Ing. Bauer: „Sleduji občas vodočty na německých webových stránkách a zejména 

v letních měsících jsou např. v Dráţďanech niţší odečítané stavy vodní hladiny (to má 

patrně souvislost s charakterem vodního toku, kdy dochází k většímu rozlivu v níţině). 

Pokud je myšlen úsek státní hranice – Děčín, tak moţná ano.“ 
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3. Otázka: „Myslíte, ţe je výstavba PS Děčín nezbytná pro lodní dopravu, dopravu 

jako celek a také pro ekonomickou situaci v regionu?“ 

Ing. Bauer: „Otázka se skládá ze tří částí, záleţí, jakou prioritu lodní dopravě 

udělíme. Pokud by i historicky byla lodní doprava v regionu silná, ustála by historicky 

konkurenci ţeleznice a „nechtěné“ automobilové nákladní dopravy. 

Výstavbou samotného PS určitě ne. Krize ukazuje, ţe trvalý růst ekonomiky, výroby není 

zcela reálný, omezuje se přeprava zboţí a ekonomika se snaţí ozdravit. 

Rozplynuly se i prognózy o potřebě přepravy zboţí na Labi na 57 mil. tun v roce 2010 

(Rajchl 1994) a také interpretovaná předpověď prostřednictvím Ing. Formana, kdy 

renomovaná švýcarská firma Prognos hovořila o nárůstu přeprav východ – západ o 1000%. 

Situace se navzdory jasným a nezpochybnitelným prognózám zásadně změnila pádem 

jedné světové ekonomiky na západ od České republiky.“ 

4. Otázka: „Existuje dle vašeho názoru i jiné řešení problému se splavností řeky 

Labe v daném úseku anebo je tato varianta tou nejlepší a nejschůdnější?“ 

Ing. Bauer: „Jednosměrnost provozu na řece Labi. Lodní dopravu je potřebné chápat 

v současných podmínkách jako doplňkový způsob dopravy.“ 

5. Otázka: „Jaká jsou dle Vašeho názoru pozitiva a negativa připravovaného návrhu 

výstavby PS Děčín? Co je dle Vašeho názoru největším pozitivem a naopak 

největším negativem této stavby?“ 

Ing. Bauer: „Pro vyjmenování a rozbor všech negativ zde není dostatečný prostor. 

Jiţ provedená hodnocení jasně zformulovala všechna negativní rizika a dopady na přírodní 

prostředí.“ 

6. Otázka: „Jak významným zásahem do krajiny a reţimu toku bude dle Vašeho 

názoru případná výstavba PS Děčín?“ 

Ing. Bauer: „Lze pouţít i předešlou odpověď, ale vlivy bych doplnil ještě o výrazné 

zásahy do řady ekosystémů a v této souvislosti i výraznými zásahy do populací 

jednotlivých druhů a tím vlastně odpovídám i na další otázku. 

Z úst některých kmotrů vodních děl na Labi jsou demagogicky pouţívány fráze o celkové 

revitalizaci řeky a zlepšení stavu přírody, pokud se jezy na Labi postaví. Technická 
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opatření vytvořená člověkem mají obvykle krátkou ţivotnost, jsou nestabilní a velmi 

zranitelná vůči vnějším vlivům.“ 

7. Otázka: „Myslíte, ţe tato stavba bude mít negativní dopady na místní faunu 

a flóru?“ 

Ing. Bauer: „Ano.“ 

8. Otázka: „Pokud ano, jak významný tento dopad dle Vašeho názoru bude?“ 

Ing. Bauer: „Trvalý, zásadní a pravděpodobně nevratný.“ 

8.3. Jan Šmíd, jednatel ČRS, SÚS, Ústí nad Labem 

1. Otázka: „Co si Vy osobně myslíte o plánované výstavbě PS Děčín?“ 

p. Šmíd: „Myslím si, ţe se jedná dnes jiţ o neúčelnou záleţitost, která v současnosti 

nemůţe přinést to, co se od ní očekává.“ 

2. Otázka: „Myslíte si, ţe výstavbou PS Děčín, budou vyřešeny problémy 

se splavností řeky v daném úseku?“ 

p. Šmíd: „Výstavbou PS Děčín v ţádném případě nebudou vyřešeny problémy 

se splavností řeky, protoţe v případě nízkých stavů vody zůstanou úseky, kde nebude, 

i přes výstavbu PS Děčín, plavbu moţno provozovat. “ 

3. Otázka: „Myslíte, ţe je výstavba PS Děčín nezbytná pro lodní dopravu, dopravu 

jako celek a také pro ekonomickou situaci v regionu?“ 

p. Šmíd: „Výstavba PS Děčín není nezbytnou akcí pro provoz lodní dopravy, 

podstatně neovlivní dopravu jako celek ani ekonomickou situaci v regionu.“ 

4. Otázka: „Existuje dle vašeho názoru i jiné řešení problému se splavností řeky 

Labe v daném úseku anebo je tato varianta tou nejlepší a nejschůdnější?“ 

p. Šmíd: „Vezmeme-li v úvahu „náklady“ na tento projekt, tak se rozhodně nejedná 

o nejschůdnější a nejlepší řešení, kdyţ navíc vezmeme v úvahu, ţe by tento jeden PS lodní 

dopravu nezachránil. Dostačující by mělo být čištění koryta a přizpůsobování lodní 

dopravy řece, v ţádném případě ne naopak (tak jak je tomu v sousedním Německu).“ 
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5. Otázka: „Jaká jsou dle Vašeho názoru pozitiva a negativa připravovaného návrhu 

výstavby PS Děčín? Co je dle Vašeho názoru největším pozitivem a naopak 

největším negativem této stavby?“ 

p. Šmíd: „Pozitiva tohoto projektu nevidím, negativ je více. Vysoké náklady bez 

předpokládaného efektu, likvidace poslední přírodní části toku Labe a s tím spojená 

likvidace fauny a flóry v tomto úseku.“ 

6. Otázka: „Jak významným zásahem do krajiny a reţimu toku bude dle Vašeho 

názoru případná výstavba PS Děčín?“ 

p. Šmíd: „Viz. předchozí odpověď. Výstavbou by došlo k velmi výraznému zásahu 

do krajiny děčínska, a to hlavně tím, ţe by se z řeky Labe stal kanál tak, jak je tomu nad PS 

Střekov.“ 

7. Otázka: „Myslíte, ţe tato stavba bude mít negativní dopady na místní faunu 

a flóru?“ 

p. Šmíd: „Výstavbou PS Děčín by došlo k velmi negativnímu dopadu na místní 

faunu a flóru, coţ bylo prokázáno v mnoha vědeckých studiích (např. zkanalizováním řeky 

Labe by došlo k likvidaci minimálně 15 říčních druhů ryb)“ 

8. Otázka: „Pokud ano, jak významný tento dopad dle Vašeho názoru bude?“ 

p. Šmíd: „Viz. předchozí odpověď.“ 

9. ZÁVĚR 

V dnešní době si všichni velice dobře uvědomujeme, jaký význam má ekologie 

a ochrana ţivotního prostředí pro nás i pro budoucí generace. Ochrana přírodního bohatství 

a druhové rozmanitosti je prioritou a povinností nás všech.  

V minulosti docházelo k častým neuváţeným stavebním úpravám, aniţ by byla 

vypracována jakákoliv studie o dopadu těchto úprav na ţivotní prostředí. Následky, jsou 

patrné ještě v dnešní době a jen těţko hledáme řešení na jejich nápravu.  

Svou bakalářskou prací jsem se zabýval dnes znovu aktuálním tématem výstavby 

jezů na Labi, konkrétně výstavbou vodního díla „Plavební stupeň Děčín“. Tato práce má 

nastínit, jakým způsobem bude ovlivněno ţivotní prostředí v případě, ţe bude realizována 

výstavba Plavebního stupně Děčín. 
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Po zhodnocení všech získaných informací si myslím, ţe se jiţ průběh případné 

výstavby plavebního stupně na hranici CHKO Labské pískovce, byť bude prováděna 

na základě nejnovějších technických poznatků a pomocí moderních technologií, zásadním 

způsobem dotkne druhové rozmanitosti v tomto úseku. Stejně tak zasáhne druhovou 

rozmanitost následný provoz plavebního stupně. 

Vztahy mezi jednotlivými biotopy a ţivočišnými druhy budou po provedení stavby 

dle mého názoru jednodušší, průchod plavebním stupněm bude pro všechny ţivočichy, 

sloţitější a mnohdy i nepřekonatelný (byť zde budou nejmodernější rybí přechody). Tento 

stav povede k vymizení vzácných, ohroţených a chráněných druhů vodních 

i suchozemských ţivočichů.  

Zaplavení příbřeţních prostor vlivem vzdutí hladiny řeky nad jezovou zdrţí a tím 

zamezení přirozenému kolísání hladiny řeky, bude mít významný vliv na sloţení příbřeţní 

vegetace, která se zásadním způsobem změní. Stejně tak se změní i skladba ţivočichů 

ţijících v této příbřeţní oblasti.  

Nejlepším řešením této situace je dle mého názoru přizpůsobit plavidla 

současnému stavu řeky a jejímu profilu a Plavební stupeň Děčín nerealizovat, neboť 

dopady stavby a její následný provoz zásadním způsobem negativně ovlivní místní faunu 

a flóru jak jsem popsal v předcházejících kapitolách.  

V případě, ţe by došlo k výstavbě plavebního stupně Děčín, je třeba zaujmout nutná 

revitalizační opatření po jejím dokončení.  

Je třeba zachovat přírodě blízkou tvarovou členitost vodních prvků krajiny a také 

co nejvíce zachovat a dodrţovat reţim řeky, který bude totoţný s přirozeným průtokovým 

reţimem.  

Dalšími moţnostmi revitalizačních opatření v této části řeky, jsou například: 

rozvolňování břehových partií, opětovná výstavba odříznutých ramen, která budou vlivem 

vzdutí hladiny zatopena a také přírodní a krajinářská rehabilitace dílčích degradovaných 

ploch v říční nivě. Tyto plochy lze vhodnými zásahy (např. napojením na říční průtokový 

reţim, dílčími terénními korekcemi, hloubením tůní a výstavbou mokřadů, rekonstrukcí 

postranních ramen, a zakládáním porostů luţního charakteru) aktivovat jako biocentra 

v neformálním slova smyslu. 
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Dále je třeba výrazně podpořit přírodě blízké břehové a doprovodné porosty dřevin – 

na rozdíl od dosud převaţujících likvidačních přístupů jenom nedostatečně vyvaţovaných 

nahodilými, přírodě nepříliš blízkými výsadbami. 

Uvedená opatření budou zcela jistě omezena řadou faktorů, jako je např. podélný 

profil vodního toku v dotčeném úseku nebo nedostupnost příbřeţních pozemků. Nicméně 

i za těchto podmínek je moţné provádět řadu opatření ke zlepšení ekologického stavu řeky 

a nivy v tomto úseku po výstavbě Plavebního stupně Děčín. 

Myslím, ţe je třeba velmi citlivě a pečlivě zhodnotit a posoudit případné negativní 

vlivy ještě před samotnou výstavbou, aby nedošlo k devastaci této, v celoevropském 

měřítku, cenné lokality.
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Příloha č. 1 - Přehled vzácných a ohrožených druhů s vazbou na 

ekosystémy a biotopy sledovaného úseku Labe: 

Tab.1- Přehled vzácných a ohrožených druhů s vazbou na ekosystémy a biotopy ve sledovaném úseku 

Labe( Zdroj: CHKO Labské pískovce, Ing. Petr Bauer) 

Druh Stat

us ČR 

Ekosystém-Biotop Poznámka 

Drobnokvět 

pobřeţní 

(Corrigiola litoralis) 

KO 2 - štěrkové, písečné 

náplavy 

rostlina 

Potočnice lékařská 

(Nasturtium 

officinale) 

SO 1, 3 - proudící voda s kam. 

nebo bahnit. dnem 

rostlina 

Blešník lékařský 

(Pulicaria vulgaris) 

Vz 2 - štěrkové a štěrkopís. 

náplavy 

rostlina 

Blatěnka vodní 

(Limosella 

aquatica) 

Vz 2, 5 - bahnité břehy, 

štěrkopískové náplavy 

hrozí přerůstání 

břeh. vegetace 

bahnička jehlovitá 

(Eleocharis 

acicularis) 

Vz 2, 5 - bahnité břehy, 

štěrkopískové náplavy 

rostlina 

šáchor hnědý 

(Cyperus fuscus) 

Vz 2, 5 - bahnité břehy, 

štěrkopískové náplavy 

hrozí přerůstání 

zapojenou vegetací 

(vytlačení) 

paţitka pobřeţní 

(Allium 

schoenoprasum) 

Vz 3 - břehy, narušené 

navigace 

rostlina 

šmel okoličnatý 

(Butomus 

umbellatus) 

Vz 5 - bahnité, vegetačně 

zapojené břehy 

rostlina 

Bryum 

klinggraeffii 

KO 

návrh 

3, 5 - vlhká místa u potoků, 

příkopy 

mechorost 

Bryum rubens O 

návrh 

 

sekundární stanoviště mechorost 



 

 

Dicranella 

schreberana 

O 

návrh 

3 - vlhká hlinitá místa mechorost 

Physcomitriella 

patens 

KO 

návrh 

2, 3 - vlhká hlinitá místa, 

náplavy 

mechorost 

Physcomitrium 

eurystomumm 

O 

návrh 

2, 3 - dna rybníků, náplavy mechorost 

Physcomitrium 

sphaericum 

O 

návrh 

2, 3 - dna rybníků, náplavy mechorost 

Riccia cavernosa O 

návrh 

 

3 - bahnité půdy játrovka 

Aegopinella 

nitidula 

Vz 

 

? měkkýš 

Trichia hispida Vz ? měkkýš, 

taxonomicky 

zajímavá populace 

Škeble rybničná 

(Anodonta cygnea) 

SO 1 - pozvolné břehy 

s písčitým dnem 

měkkýš 

Velevrub malířský 

(Unio pictorum) 

KO 1 - pozvolné břehy 

s písčitým dnem 

měkkýš (Bivalvia) 

Proasellus coxalis Vz 1 stejnonoţec, první 

nález od Labe 

Carabus auratus KO, 

A 

3 – otevřené biotopy; nemá 

vztah k litorálu 

střevlík, v Č. 

středohoří lokálně 

hojný 

Omophron 

limbatum 

A 2, 3 - písčité pláţe, 

pískovny 

střevlík, v Čechách 

lokálně hojný 

Dyschiriodes 

intermedius 

A 2 - strmé hlinité břehy střevlík, v Čechách 

vzácný 

Dyschiriodes 

politus 

A 2, 3 - jílovité a 

písčitohlinité břehy, pískovny 

střevlík, v Čechách 

vzácný 



 

 

Dyschirius 

angustatus 

R 2, 3 - písčité aţ 

písčitohlinité břehy; náplavy, 

pískovny 

střevlík, v Čechách 

velmi vzácný, 

reliktní 

Bembidion 

quadripustulatum 

A 2 - bahnité břehy střevlík, v Čechách 

dosti hojný 

Asaphidion 

pallipes 

E 2, 3 - písčité břehy ve větší 

vzdálenosti od vody; náplavy, 

pískovny 

střevlík, v Čechách 

ojedinělý, lokálně 

hojný 

Čmeláci (Bombus 

spp.) 

O 3, 4 - nemají vztah 

k litorálu 

 

mravenci (Formica 

ssp.) 

O 3, 4 - nemají vztah 

k litorálu 

 

otakárek fenyklový 

(Papilio machaon) 

O 3 - nemá vztah k litorálu  

ropucha obecná 

(Bufo bufo) 

O 3, 5  

skokan skřehotavý 

(Rana ridibunda) 

KO 3, 5 - stojatá voda labských 

tůní a lagun 

 

ještěrka obecná 

(Lacerta agilis) 

SO 3  

 

slepýš křehký 

(Anguis fragilis) 

 

SO 

 

3 

 

uţovka podplamatá 

(Natrix tesselata) 

KO 1 - 5, všechny ekosystémy !  

břehule říční 

(Riparia riparia) 

O 3 – pískovny  

kopřivka obecná 

(Anas strepera) 

O 1, 5  

kormorán velký 

(Phalacrocorax 

carbo) 

O 1, 4, 5  

moudivláček luţní 

(Remiz pendulinus) 

O 3, 4  



 

 

potápka malá 

(Podiceps 

ruficollis) 

O 1, 5  

rorýs obecný 

(Apus apus) 

O 1 břehy Labe, loví 

nad hladinou řeky 

vlaštovka obecná 

(Hirundo rustica) 

O 1 břehy Labe, loví 

nad hladinou řeky 

ledňáček říční 

(Alcedo athis) 

SO 1, 5  

kavka obecná 

(Corvus monedula) 
SO 3  

morčák velký 

(Mergus 

merganser) 

KO 1, 5 bez ohroţení, 

sníţení úţivnosti 

Labe 

ostralka štíhlá 

(Anas acuta) 

KO 1, 5 bez ohroţení, 

sníţení úţivnosti 

Labe 

bobr evropský 

(Castor fiber) 
KO 4, 5 - břehy lagun a slepých 

ramen 

 

Přehled známých ekosystémů: 

1. proudící tok řeky  

2. obnaţovaná dna: písčiny, štěrkopísky, bahnité náplavy 

3. pobřeţní niva - bezlesí 

4. luţní les 

5. stojaté vody: tůně, slepá ramena, laguny a zátoky 

Vysvětlivky: 

O ohroţený druh (Vyhláška č. 395/92 Sb.) 

SO silně ohroţený druh (Vyhláška č. 395/92 Sb.) 

KO kriticky ohroţený druh (Vyhláška č. 395/92 Sb.) 

O  návrh ohroţený druh (mechorosty) 



 

 

SO  návrh silně ohroţený druh (mechorosty) 

KO  návrh kriticky ohroţený druh (mechorosty) 

Vz  vzácný druh (údaje o hojnosti vztaţeny k Čechám) 

A  adaptabilní druh - bioindikační hodnota (střevlíci) 

E  eurytopní druh - bioindikační hodnota (střevlíci) 

R  reliktní druh - bioindikační hodnota (střevlíci) 



 

 

Příloha č. 2 - Přehled výskytu druhů ryb a mihulí v úseku Labe od 

Obříství po státní hranici se SRN v letech 1996-2006 

Tab. 2 - Přehled výskytu druhů ryb a mihulí v úseku Labe od Obříství po státní hranici se SRN v 

letech 1996-2006( Zdroj :MKOL – Rybí fauna toku Labe) 

 


