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tokem (díky průkopům meandrů), které 
by nenechalo menší povodně vůbec vylít 
z břehů. Větší povodně měly být co možná 
nejrychleji odvedeny, aby voda týdny nezů-
stávala stát  a nehnila na loukách. Pro nízké 
vodní stavy byla založena regulovatelná 
zdymadla (jezy), která sloužila ke zvýšení 
vodních stavů a k přehrazení a zavlažování 
sousedních lučních ploch.

Navzdory masivním úpravám se nepoda-
řilo zcela dosáhnout cíle, tedy ochránit 
pole, louky a pastviny před devastujícími 
letními povodněmi. Ani širokou naddi-
menzovanou kanalizovanou stokou se 
nepodařilo odvést povodně bez vylití řeky 
z břehů, protože  spády vodního toku jsou 
moc malé. Už za střední výšky hladiny jsou 
užívané plochy z velké části zaplavené. 
Teprve stavba odvodňovacího systému 
Altmühlsee- Brombachsee umožnila Snížit 
toto nebezpečí alespoň u menších letních 
povodní. Za větších povodňových stavů 
zůstává nadále riziko, že záplavy úrodu zni-
čí. Díky změnám vzemědělství ale už není  
nikdo na výnosech ze zaplavovaných ploch 
kolem Altmühlu závislý. Louky jsou z velké 
části obhospodařovány extenzivně jako 
smluvně chráněné přírodní plochy nebo 

plochy chráně-
né v programu 
KULAP3 (Kul-
turlandschaft-
sprogramm, 
program na 
ochranu kulturní 
krajiny). 

Zatímco hospo-
dářský užitek 
z „úpravy řeky Al-
tmühl“- byl spíše 
nepatrný (tedy 
nejpozději od 
změny struktury 
v hospodaření ), 
ekologické ško-
dy, které vznikly 

Ekologická přeměna

masivní výstavbou před 90 lety na vodním 
toku a údolní nivě, jsou značné. Altmühl se 
stal monotónním strukturně chudým tokem, 
kanálem bez duše, který velmi silně omezuje 
přirozený životní prostor / biotop  v údolní 
nivě a působí nepříznivě na ekologii vod-
ního toku, stejně jako na obraz krajiny. obr. 
Po úpravě toku vznikl monotónní „kanál bez 
duše“ ve vyklizené kulturní krajině údolní nivy. 
Obzvláště v srážkově chudých letních měsí-
cích stagnuje kriticky zatížený vodní tok bez 
dostatečného průtoku vody. Dnes je to zře-
telné hlavně tehdy, kdy voda silně zatížená 
nadměrným vstupem látek ze zemědělství je 
trvale zakalená řasami. Rozmanitá vodní fl ora 
(makrofyta) je potlačena. Chybějící břehové 
lemy houštin a chybějící zastínění usnadňují 
masový rozvoj řas. Zemědělské využití ploch 
v bezprostřední blízkosti toku brání nejen 
vzniku strukturně bohatého břehového lemu 
jako životního prostoru a migrační stezky pro 
zvířata a rostliny, ale narušuje také výrazně 
i kvalitu vody vstupy hnojiv a postřiků, stejně 
tak jako splach orné půdy z nevhodně obdě-
lávaných ploch do vodního toku.

Vodohospodářský úřad v Ansbachu si proto 
stanovil cíl rozsáhle ekologicky přeměnit 
celý střední tok Altmühl z Gunzenhausenu 
až do Treuchtlingenu, a to v rámci „Progra-
mu nivy Bavorska“. Vodní tok i přilehlá údol-
ní niva má být znovu rozvinuta do neruše-
ného rozmanitého životního prostoru pro 
fl óru i faunu. Řeka by tak měla získat zpět 
původní charakter rozvětveného, meandru-
jícího, biologicky rozmanitého toku, který 
je známý z dochovaných historických map, 
obrázků a popisů.

Prodloužením a rozvětvením vodního toku, 
otevřením starých ramen, zúžením a rozší-
řením příčného profi lu, stejně jako odkopy 
půdy, prohlubněmi a cíleně hrubými struk-
turami se zvýší schopnost zadržení vody, 
což přispěje k ochraně před povodněmi. 
Přitom se pečlivě dbá na co nejmenší zásah 
do stávajících biotopů v existujících starých 
ramenech a nivách.

Po úpravě toku vznikl 
monotónní „kanál 
bez duše“ ve vyklizené 
kulturní krajině údolní 
nivy.   
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Stavební úpravy koryta doplní iniciační po-
rosty lesů a křovin, které budou přiměřeně 
odpovídat dané lokalitě. Tam, kde to v úze-
mích v údolní nivě (mezitím vyhlášených 
jako Natura 2000 – se uskuteční rozsáhlejší 
výsadba luční reprodukční porosty, biotopy 
kulturní krajiny) bude možné, uskuteční se-
rozsáhlejší výsadba nivních porostů. Takto 
bylo zalesněno 15 hektarů nivy při místní 
části Graben. 

Nově vytvořené nepřístupné ostrovy a od-
stranění příjezdů k řece by měly zachovat 
prostor pro přirozenou, lidskou činností 
nedotčenou sukcesi. Zachován zůstane do-
statečný přístup pro obecné využívání míst 
a stejně tak i pro rybaření a mysli-
vost. 

Oproti dříve praktikovanému zpevnění 
břehů s místně netypickým kamenným ob-
ložením se nyní používá jen volné, přírodě 
blízké zajištění břehů s porosty původních 
rákosin. Protože jsou k dispozici dostatečně 
široké pásy břehů, které vlastní stát, nemu-
sí  tok kvůli ochraně sousedních pozemků 
být nadále svázán v pevném korzetu. Místo 
toho se tu vědomě připouští přirozená dy-
namika vodního toku s břehovými nátrže-
mi, vymíláním a naplaveninami, již povzbu-
zuje i proměnlivý příčný profi l ko-
ryta.

Ekologická přeměna vodního toku včetně 

  Nic nezbylo z „kulturní vodní výstavby“ dřívěj-
ších časů

  V novém říčním korytě voda přirozeně plyne

   Výsadba 
lužního lesa, 
státní mi-
nistr pan Dr 
Schnappauf 
spolu s dětmi 
ze základní 
školy Treucht-
lingen

 
úspěšná 
úprava 
nivy

Ekologická přeměna

k tomu potřebných rozsáhlých výkupů po-
zemků je fi nancována z prostředků rozpoč-
tu spolkové země Bavorsko, částečně také 
z podpory Evropské unie. Dosahuje se tak 
závazků a cílů, které vyplývají z bavorského 
ústavy (článek 141), z evropské Rámcové 
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  Úprava 7 ha velké plochy ostrova se střídající-
mi se vlhkými prohlubněmi a strukturami příkopů. 
Cíl: rozvoj lužního lesa

směrnice o vodách, spolkových a zemských 
vodních zákonů a zákonů na ochranu pří-
rody a krajiny a také z programu pro rozvoj 
krajiny. 

První opatření ke návratu přírodě blízké říč-
ní krajiny kolem řeky Altmühl byla zahájena 
v souvislosti s úpravami lázeňského parku 
Treuchtlingen již před rokem1992. V roce 

2006 – je z 23 km dlouhého upravovaného 
úseku hotovo už 14 km, což představuje 
zhruba 60 %. Cílem je dokončit všechna 
opatření do roku 2015.

Dr. W. Kaiser

Poznámky

1   Označení řádů toků je v Německu zakot-
veno ve vodním zákonu. Podle vodohos-
podářského významu jsou toky členěny 
do I., II. a III. řádu. Na základě řádu se řídí 
vlastnické poměry a odpovědnost za 
správu toků. 

2   Obecně se jura dělí na spodní (200–175 
mil. let), střední (175–160 mil. let) a svrch-
ní (160–145 mil let). V Německu bylo za-
vedeno dělení i podle převládající barvy 
hornin tedy černá, hnědá a bílá jura.

3  Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) je 
program pro životní prostředí, který pod-
poruje ekologické a extenzivní hospoda-
ření a péči o krajinu. 

Ekologická přeměna
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