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P�íloha 1�

Odborný posudek „Úprava a dopln�ní experimentálních výhon� na Labi v  �. Km 733,0 – 
734,6“ (Volfová, �ížková 2018)�

Správa Národního parku �eské Švýcarsko zadala v dubnu 2018 zpracování odporného posudku 
„Úprava a dopln�ní experimentálních výhon� na Labi v  �. Km 733,0 – 734,6“, který obsahoval: 
I. analýzu monitorovacích zpráv, II. zhodnocení p�ínosu hotových experimentálních výhon�, 
III. hodnocení vliv� nov� navržených experimentálních výhon� na Naturu 2000. První dv� kapitoly 
jsou uvedeny zde v p�íloze 2. �

I. Analýza monitorovacích zpráv�
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Uvedeno v kapitole III.A studie.�
�
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Byl analyzován hydraulický a hydromorfologický monitoring experimentálních výhon� (VÚV TGM, 
Aquatis 2017) s cílem zhodnotit jejich funk�nost. �
Monitoring vyhodnocuje, jak se v roce 2017 projevoval úsek s experimentálními výhony po stránce:�
a) vodních stav�, pr�tok� a rozložení rychlostí proud�ní v toku,�
b) pr�b�hu hladin v úseku experimentálních výhon�,�
c) režimu zatáp�ní výhon� vodou,�
d) zrnitosti (režim sedimentace od z�ízení �i úpravy jednotlivých výhon�).�

Cílem stavby je zlepšit plavební podmínky (a zárove� se uvádí i cíl zvýšit rozsah pot�ebných 
biotop�). Z dokumentace není jasné, jaký z cíl� se má monitoringem ov��ovat. �

P�edloženy jsou následující výsledky (VÚV TGM, Aquatis 2017):�

Rok 2017 byl suchý p�edevším v letních m�sících, nebyla zaznamenána žádná povod�ová 
událost. Pr�toky byly od kv�tna do konce �íjna nízké. Poslední významná povod�ová událost byla 
zaznamenána na po�átku �ervna 2013.�

V místech prohrábky je z m��ení patrné zvýšení plavebních hloubek a velmi nepatrné navýšení 
rychlostí. V místech p�estavovaného výhonu je navýšení rychlostí v plavební dráze po p�estavb�
patrn�jší, ale stále velmi malé – o 0,25 m/s (z 1,0 na 1,25 m/s p�i pr�toku 120 m3/s).�

Pr�b�h hladin: Od vodo�tu Ústí nad Labem do prostoru experimentálních výhon� postupuje vlna 
cca 6 hodin.�

Pro 5 experimentálních výhon� byla v roce 2017 zjišt�na doba, po kterou je prostor za výhonem 
úpln� bez vody: V1 99 dní, V2 0 dní, V3 91 dní, V4/V5 121 dní, V7 86 dní. �

Analýza zrnitostního složení sítovým rozborem poukázala na p�etrvávající rozdíly v zrnitostním 
složení p�estavovaných experimentálních výhon�, nep�estavovaných experimentálních výhon� a 
referen�ních lokalit. K�ivky zrnitosti odb�r� letošního roku jsou v menším po�tu podobné roku 
p�edchozímu, ve v�tšin� p�ípad� došlo ke zvýšení objemu zrn v intervalu jemnozrnný písek až 
st�ední št�rk. Vývoj zrnitostního složení experimentálních výhon� v �ase lze p�i�íst lokalizaci 
výhon� v úseku toku, kde p�irozen� nedochází k akumulaci materiálu, nýbrž pouze k jeho odnosu. 
Tímto lze vysv�tlit to, že na referen�ních lokalitách, tj. lokalitách p�irozených náplav� s fungujícím 
erozn�-akumula�ním procesem je zrnitostní složení substrátu v �ase v podstat� nem�nné, kdežto 
na lokalitách vytvo�ených „pláží“, které však jsou lokalizovány v p�ímém úseku �eky, k výše 
uvedenému vývoji dochází. Ú�inek povodn� tento trend ješt� zesiluje (VÚV TGM, Aquatis 2017).�
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Tab. 1 P�ehled po�tu dní s p�ekro�ením vodního stavu b�hem roku 2017 (VÚV TGM, Aquatis 2017)�

M�síc� Stav vyšší než 155 cm� Stav vyšší než 224 cm�

Leden� 24,6� 0,0�

Únor� 25,1� 7,9�

B�ezen� 31,0� 29,6�

Duben� 30,0� 17,6�

Kv�ten� 30,2� 17,8�

�erven� 7,1� 0,3�

�ervenec� 11,7� 0,0�

Srpen� 4,7� 0,0�

Zá�í � 13,5� 0,0�

�íjen� 28,8� 2,5�

Listopad� 30,0� 16,9�

Prosinec� 31,0� 21,3�

Pro ov��ení, zda soustava výhon� bude vytvá�et vhodné biotopy, chybí v hydrologickém 
monitoringu výhon� (VÚV TGM, Aquatis 2017) informace, jak vhodné biotopy mají vypadat (po 
stránce zrnitosti, rychlosti proud�ní, režimu zatáp�ní). Monitoring p�irozených náplav� sice byl 
provád�n v jiných pracích (HBH 2014-2017), avšak krom� zrnitosti nebyly m��eny referen�ní 
hodnoty v místech p�irozených výhon�. Porovnání hydrologických charakteristik tak není možné na 
základ� dostupných dat provést. �

Doba obnažení výhon� se zdá být pro výskyt vegetace bahnitých náplav� p�íliš dlouhá, což 
podporuje rozvoj vegetace s chrasticí rákosovitou. Údaje z jednoho roku však nejsou p�íliš 
vypovídající.�

K významným zm�nám biotop� výhon� bude patrn� docházet p�i velkých povodních (narušení 
stability, eroze �i sedimentace daleko p�evyšující b�žný režim). To nebylo monitorováno v daném 
roce. Z hlediska p�írodního by bylo ideální ponechat potom povod�ové zm�ny (renaturalizaci) 
výhon�, ale to nemusí být v souladu s pot�ebou plavby, která je primárním cílem.�
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Metodika provedení monitoringu�

Vzniklé výhony jsou sledovány od roku 2009. Cílem dlouhodobého monitoringu je ov��ení dopad�
realizovaných experimentálních opat�ení (výhon�) na koryto �eky Labe z biologického hlediska 
(VÚV TGM a Aquatis 2017).�

V letech 2014 až 2017 probíhal v rámci pr�zkumu vegetace obnažených den každoro�n� sb�r dat 
b�hem dvou terénních návšt�v v pr�b�hu vegeta�ní sezóny (v p�edcházejících letech jen jedna 
návšt�va). První návšt�va v období �ervna nebo �ervence, druhá v srpnu, nebo v zá�í. Botanický 
pr�zkum byl v obou termínech provád�n vždy formou floristického soupisu a fytocenologického 
snímkování – vždy jeden snímek na každém výhonu o velikosti 4 x 4 m (ve vodnat�jším roce 2016 
o velikosti 1 x 1 m). Zárove� byly jako referen�ní lokality sledovány dva p�irozené náplavy – 
levob�ežní lokalita Dolní Žleb a pravob�ežní H�ensko – pláž. Termíny sledování se p�evážn�
shodovaly s návšt�vami výhon�. Botanická pozorování zde neprobíhala každoro�n� (nap�. v roce 
2017 byla sledována jen lokalita H�ensko – Pláž) (Pöyry Environment 2014, Aquatis 2015, VÚV 
TGM a kol. 2016, VÚV TGM a Aquatis 2017). Zárove� v letech 2012-2017 probíhal monitoring 
náplav� (HBH 2013, HBH 2014, HBH 2015, HBH 2016, HBH 2017), kde m�žeme najít další 
informace o výskytu druh�, vývoji vegetace, zrnitostním složení náplav�.�

Výsledky monitoringu�

Rok 2017 byl charakteristický p�íznivými hydrologickými podmínkami pro vývoj jednoleté vegetace 
obnažených den. Porosty jednoletých rostlin bylo možné pozorovat na všech 5 výhonech. Plošn�
nejrozsáhlejší lokalitu p�edstavuje výhon V4/5. Rovn�ž u ostatních výhon� byla dna výhon� po 
velkou �ást sezóny obnažená, a�koliv zcela nevyschla a na povrchu si udržovala bahnitý charakter 
(VÚV TGM a Aquatis 2017). �

Celkem bylo na sledovaných výhonech zjišt�no 142 druh� cévnatých rostlin, což je podstatn� více 
než ve srážkov� bohatší sezón� 2016 (80 druh�). Zárove� je po�et srovnatelný s rokem 2015 (138 
druh�), kdy byl v lét� obdobný pr�b�h vodních stav� jako v roce 2017. �

Výhony V1, V2 a V3 si byly velmi podobné charakterem stanoviš� a druhovou skladbou vegetace. 
Na dnech výhon� p�evažoval druh kyprej vrbice (Lythrum salicaria). Koruny výhon� byly z v�tší 
�ásti zarostlé chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a jejich vegetace svým charakterem 
odpovídala vegetaci p�iléhajících b�eh�, stejn� jako v letech p�edchozích (VÚV TGM a Aquatis 
2017). �

Druhov� bohatší byly výhony V4/5 a V7. Výhon V4/5 p�edstavoval stanovišt� vlh�í bahnité t�n� a 
p�edevším široké kamenité pláže, kde došlo k plošn� rozsáhlému rozvoji vegetace ruderálního 
charakteru. Dominovaly zde druhy rdesno peprník (Persicaria hydropiper) a rdesno �ervivec 
(Persicaria maculosa), dále chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a �epe� polabská 
(Xanthium orinetale agg.) (VÚV TGM a Aquatis 2017).�

Z druh� �erveného seznamu cévnatých rostlin (Grulich et Chobot 2017) naší kv�teny byly v roce 
2017 zaznamenány ost�ice šáchorovitá (Carex bohemica, C4a), šáchor hn�dý (Cyperus fuscus, 
C3), krti�ník k�ídlatý (Scrophularia umbrosa, C4a). Všechny �ty�i tyto druhy sou�asn� byly 
nalezeny na výhonu V2. Na kontrolní lokalit� H�ensko – pláž  byl potvrzen drobnokv�t pob�ežní 
(Corrigiola littoralis, C1t) a pažitka pob�ežní (Allium schoenoprasum, C3). Situace na výhonech se 
tedy výrazn� lišila od roku 2016, kdy byl nalezen jen jeden vzácn�jší druh – tajni�ka rýžovitá 
(Leersia oryzoides, C3). Tento druh up�ednost�uje práv� podmínky p�i vyšším stavu vodu, zatímco 
vzácn�jší druhy nalezené v roce 2017 preferují obnažená dna. Uvád�n byl také druh blešník 
úplavi�ný Pulicaria dysenterica, šlo však jist� o zám�nu, nejpravd�podobn�jší je druh oman britský 
(Inula britannica), který naopak ve snímcích nápadn� chybí.�

Roky 2014, 2015 a 2017 ukázaly, že p�i nižších vodních stavech se na obnažených dnech t�chto 
výhon� m�že jednoletá vegetace vyvíjet po celou sezónu (VÚV TGM a kol. 2016, VÚV TGM a 
Aquatis  2017). �
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Monitoring 2017 uvádí následující záv�ry: Rozdílná výška dna jednotlivých výhon� p�edstavuje 
v�tší variabilitu stanoviš� v pr�b�hu vegeta�ní sezóny a zvyšuje tak šance, že se zde unášené 
diaspory zachytí. Z botanického hlediska tak výhony dob�e plní funkci vytvá�ení stanoviš� pro 
vzácn�jší druhy (VÚV TGM a Aquatis 2017). Výhon 4/5 má charakter obnažované pláže a spolu s 
kontrolními lokalitami je vhodný k uchycování druh� specifických pro obnažené št�rkopískové 
náplavy (VÚV TGM a kol. 2016, VÚV TGM a Aquatis 2017). �

Zpráva z roku 2015 srovnává po�ty nalezených druh�, p�i�emž na rozdíl od zprávy z roku 2017 a 
2016 odd�luje po�ty druh� polí a korun výhon� (v roce 2016 nebyly pole výhon� obnaženy). Jako 
druhov� nejchudší byly hodnoceny výhony V1 a V2, naopak velmi druhov� bohaté byly lokality 
referen�ní (Dolní Žleb 81 druh� a H�ensko – pláž 86 druh�). Z experimentálních výhon� byl 
druhov� nejbohatší výhon V4/5, kde bylo u obou návšt�v b�hem sezóny o 15 druh� více než na 
jiných lokalitách výhon�. P�esto se však tento plošn� rozsáhlý výhon nevyrovnal lokalitám 
referen�ním. Referen�ní lokality vykazovaly v roce 2015 (v dalších letech nebylo srovnáváno) 
vyšší abundanci jednoletých druh� p�i první i druhé návšt�v� ve srovnání s um�lými výhony 
(Aquatis 2015).�

Výhon V7 – nalezeno 83 druh� v sou�tu obou návšt�v, což je podobný po�et jako na referen�ních 
lokalitách, které však nemají druhy koruny výhonu. Na samotné pláži výhonu V7, která nemá sklon 
a je tedy více než na jiných výhonech ovliv�ována hydrologickou situací v Labi, bylo zjišt�no p�i 
první návšt�v� 39, p�i druhé 49 druh� (Aquatis 2015).�

Výhon V4/5 – celkem zjišt�no 71 druh�. Fytocenologické snímky na dvou místech zaznamenaly 
jen 15 až 18 druh�, což je pom�rn� nízký po�et (Aquatis 2015).�

Po prvním roce od úpravy výhonu V3 a V4/5 je pozitivn� hodnocena p�edevším výrazn� v�tší 
rozloha obnažovaných ploch a s tím související zásadní eliminace okrajového efektu. P�etrvávají 
zde dva nedostatky. Prvním je absence gradientu vlhkosti a není zde pozvolný p�echod od 
omo�ené hrany k trvalé vegetaci, která již není tolik vlhkomilná. Tím je omezena škála druh�, které 
se mohou v rámci plochy pláže vyskytovat. Druhým nedostatkem je p�evažující hrubozrnná frakce 
na povrchu pláží. I když lokáln� je v substrátu p�ítomen i písek a drobný št�rk, jemnozrnná frakce 
se usazuje málo. P�evaha valoun� významn� ovliv�uje schopnost vegetace osidlovat tyto plochy, a 
pokud k osídlení dojde, pak pouze velmi odolnými a b�žnými druhy, jako je nap�. rdesno peprník. 
Tato morfologická stránka výhon� m�že být však ješt� v pr�b�hu následujících sezón zlepšena 
p�sobením toku (Aquatis 2015). �

V roce 2014 byly jako druhov� nejchudší hodnoceny lokality výhon� V1 až V3, naopak druhov�
bohaté byly lokality referen�ní (Dolní Žleb a H�ensko – pláž). Na lokalit� H�ensko – pláž je 
zastoupen velmi reprezentativní biotop �í�ních náplav�, což dokládají mimo jiné i nálezy 
drobnokv�tu pob�ežního v letech p�edcházejících sezón� 2014. Celkem zde bylo 72 druh�
cévnatých rostlin, což je v rámci sledovaných lokalit nejvyšší po�et. Rozsahem a charakterem 
p�irozených �í�ních náplav� je podobná lokalita Dolní Žleb, kde bylo zjišt�no celkem 69 druh�. Ve 
fytocenologických snímcích zde bylo výrazn� mén� druh� než na náplavu H�ensku – pláž (Pöyry 
Environment 2014).�

V p�íloze jsou uvedeny snímky sepsané b�hem monitoringu (Aquatis 2015 a VÚV TGM a Aquatis 
2017) a pro srovnání také snímky z d�ív�jších prací (Chvojková a, Marková 2009, Kalníková et al. 
2017). Celkem se jedná o 35 snímk�. Všechny snímky mají rozlohu 4 x 4 m. Nápadný je rozdíl 
v po�tu druh�, což je již zmín�no výše – experimentální výhony hostí mén� druh� než p�irozené 
náplavy (experimentální náplavy pr�m�rn� 16, p�irozené náplavy 40).�

Tyto snímky byly klasifikovány pomocí expertního systému dle Masarykovy univerzity v Brn� (web 
1), který je založený na formálních definicích rozlišovaných vegeta�ních asociací vymezených 
v monografii Vegetace �eské republiky (Chytrý 2009, 2011). Použita byla jeho plná verze, která 
umož�uje p�i�adit fytocenologické snímky do asociací jak pomocí formálních definic, tak i na 
základ� n�kolika index� podobnosti. Expertním systémem pak byla data, která vyhovovala 
formálním definicím na základ� druhového složení a abundance druh�, p�i�azena k jednotlivým 
asociacím v programu Juice. Ne každý snímek však vyhovuje formální definici dané asociace, 
která je v�tšinou nastavena pom�rn� striktn� za ú�elem identifikace „jádra“ asociace. Expertní 
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systém proto umož�uje p�i�azení i takovýchto snímk� na základ� jejich numerické podobnosti ke 
snímk�m spl�ujícím požadavky formálních definic. Systém porovnává takové snímky pomocí 
indexu FPFI (Tichý 2005) s celkovým druhovým složením asociací a p�i�azuje je k té, které se 
nejvíce podobají. Snímky nep�i�azené ke konkrétní asociaci p�ímo byly porovnány pomocí indexu 
FPFI a klasifikovány na základ� podobnosti. V programu Juice byla jako hranice pro p�i�azení 
pomocí indexu nastavena na nízkou hodnotu 10. Takto byla p�i�azena více než polovina 
fytocenologických snímk�, ovšem p�i�azení je t�eba brát jako orienta�ní. Druhové složení vegetace 
náplav� bývá n�kdy velmi r�znorodé, proto není p�ekvapením, že množství snímk� nebylo 
klasifikováno v�bec (dle Kalníková et al. 2017).�

Výsledky jsou uvedeny v p�íloze. Ke svazu Bidention tripartitae a Chenopodion rubri bylo 
orienta�n� p�i�azeno 7 z 12 snímk� p�irozených náplav� a 5 z 23 snímk� experimentálních 
výhon�. Pom�r p�i�azení je podstatn� vyšší u p�irozených náplav� (60 % oproti 20 %), avšak celá 
operace je zatížena p�íliš velkou mírou nejistoty na to, abychom mohli vyvodit jednozna�ný záv�r.�

P�i pohledu na snímky v p�íloze je dále nápadné, že u druh� jako chrastice rákosovitá  
(Phalaris arundinacea), kop�iva dvoudomá (Urtica dioica), kostival léka�ský (Symphytum officinale), 
rukev lesní (Rorippa sylvestris), kyprej vrbice (Lythrum salicaria) je pom�rn� vyšší pokryvnost na 
experimentálním výhonu než na p�irozených náplavech. U n�kterých z t�chto druh� nelze vylou�it, 
že v budoucnosti úsp�šn� zkolonizují experimentální náplavy.�

Bo�ní rameno�

V roce 2009 byla na pravém b�ehu (�. km. 735) jižn� od výhon� zahloubena podélná t��, která je 
ozna�ována jako bo�ní rameno Labe – Loubí. V rámci monitoringu zde probíhá botanický 
pr�zkum, který je mimo jiné také zam��en na vegetaci obnaženého dna (VÚV TGM a Aquatis 
2017b �ást E).�

V rámci botanického monitoringu je prostor dvakrát ro�n� navšt�vován ve stejných termínech jako 
experimentální výhony. Rovn�ž zde probíhal soupis druh� a byl zapsán fytocenologický snímek o 
velikosti 4 x 4 m (VÚV TGM a Aquatis 2017b, VÚV TGM a kol. 2016, Pöyry Environment 2014).�

V roce 2017 pokra�ovalo zar�stání t�n� vytrvalou vegetací a nálety d�evin. Tento trend je 
pozvolný, nebo� mimo vegeta�ní sezónu a z�ásti nap�. také v jarních m�sících bývá dno t�n�
celoplošn� pod vodou. Za dobu sledování lokality (od roku 2011) byla t�� v pr�b�hu celé vegeta�ní 
sezóny alespo� m�lce zaplavena pouze v roce 2016. V roce 2017 probíhala analýza �etnosti 
zatopení t�n�. Od b�ezna do poloviny kv�tna se výška hladiny pohybovala v rozmezí 80–150 cm. 
Od poloviny kv�tna do konce zá�í byla hladina vody pod 30 cm a n�kolikrát zcela vyschla (VÚV 
TGM a Aquatis 2017b).�

V pr�b�hu let ubývají drobné jednoleté druhy a mnohem více se uplat�ují konkuren�n� siln�jší a 
statn�jší druhy, které jsou zejména adaptované na kolísání hladiny (VÚV TGM a kol. 2016). Na 
krajích a b�ezích t�n� v sou�asnosti dominuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a 
kop�iva dvoudomá (Urtica dioica). Na dn� p�evládá rdesno peprník (Persicaria hydropiper) a druhy 
rukví (p�edevším Rorippa palustris), p�ípadn� jiné. V roce 2017 zde op�t nebyly nalezeny 
vzácn�jší druhy obnažených den nalezené p�ed rokem 2015, nebo� již nedokáží obstát 
v konkurenci vytrvalejší vegetace pob�ežní nivy. Zaznamenán byl pouze šáchor hn�dý (Cyperus 
fuscus, C3) (VÚV TGM a Aquatis 2017b).�

Auto�i monitoringu p�edpokládají, že pokud nedojde k technickému zásahu �i p�irozenému 
prohloubení dna t�n� b�hem velkých záplav, lze v t�ni o�ekávat zánik biotopu jednoletých rostlin 
obnažovaného dna (VÚV TGM a Aquatis 2017b). �
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Pr�zkumy vodních makrofyt v roce 2017 ani v p�edchozích letech neprokázaly výrazn�jší výskyt 
t�chto rostlin v okolí výhon�. Sporý výskyt je možné p�i�íst jejich �ídkému výskytu v celém úseku 
dolního Labe. P�ítomnost výhon� na n�j nemá vliv (Aquatis 2017).�
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Po�ty druh� bentických bezobratlých živo�ich� na výhonech se v rámci let p�íliš nem�ní. Je závislý 
na srážkách a s nimi souvisejícími chody hladin. Již od po�átku monitoringu v roce 2009 je zde 
zna�ný výskyt nep�vodních druh�, který je na dolním Labi b�žný (Aquatis  2017).�

Entomologický pr�zkum spo�íval ve sb�ru sedmi �eledí brouk� zam��ený na ripikolní druhy. Po�ty 
zjišt�ných ripikolních a vzácných druh� se výrazn� m�nily v pr�b�hu jednotlivých let podle chodu 
hladin v �ece.�

Ichtyologický pr�zkum probíhá až od roku 2015. Každý ze stávajících výhon� p�ináší do toku 
trochu jiné specifické podmínky a spole�n� tak vytvá�í r�znorod�jší prost�edí pro život ryb. 
Druhová pestrost dvou referen�ních lokalit (dva p�irozené náplavy) je nižší. Tento rozdíl je dán více 
homogenním prost�edím, které se na p�irozených náplavech vyskytuje. Pr�zkum rybích 
spole�enstev zaznamenal zhoršování ekologického stavu v tomto úseku Labe. Je to dáno 
zna�ným nár�stem po�etnosti nep�vodního hlavá�e �ernoústého (Neogobius melanostomus) v 
roce 2017, po�etná zimující kolonie kormorána velkého a chyb�jící v�tší množství úkryt� pro ryby 
(Aquatis 2017).�

Bo�ní rameno Labe – Loubí je po velkou �ást sezóny pro sledované organismy (makrofyta, 
makrozoobentos, ryby) v souvislosti s vysycháním naprosto nevyhovující a umož�uje pouze rozvoj 
mok�adní vegetace (Aquatis 2017). Vybudováním tak došlo k mírnému zpest�ení biotopové 
nabídky na b�ehu Labe.�

Dle zprávy z monitoringu došlo vybudováním výhon� bezpochyby ke zpest�ení biotopové nabídky 
pro �adu skupin organism� na b�ehu Labe. Je to dáno p�edevším charakterem koryta, které má v 
tomto úseku tém�� souvislé b�ehové opevn�ní (VÚV TGM, Aquatis 2017). S ob�ma záv�ry lze 
polemizovat: 1) ve skute�nosti již na �ad� míst tohoto úseku b�ehové opevn�ní bylo p�írodními 
procesy odstran�no, 2) ke zvýšení biotopové nabídky dochází p�edevším pro ryby, pro další 
skupiny organism� jsou výsledky nepr�kazné.�
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Souhrn zjišt�ní analýzy monitorovacích zpráv:�

- Dochází k vývoji zrnitostního složení experimentálních výhon� v �ase, a to díky lokalizaci výhon�
v úseku toku, kde p�irozen� nedochází k akumulaci materiálu, nýbrž pouze k jeho odnosu. Naopak 
na lokalitách p�irozených náplav� s fungujícím erozn�-akumula�ním procesem je zrnitostní složení 
substrátu v �ase v podstat� nem�nné.�

- P�irozené náplavy jsou druhov� bohatší než experimentální výhony, je zde �ast�ji vyvinut typ 
evropského stanovišt� 3270.�

- Vybudováním výhon� došlo v dot�eném úseku ke zpest�ení biotopové nabídky, p�edevším pro 
ryby.�

�

�
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II. Zhodnocení p�ínosu hotových experimentálních výhon��
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Lokalizace výhon� a zrnitostní složení�

Hlavním nedostatkem stávajících experimentálních výhon� je jejich lokalizace v rovném úseku 
�eky Labe, kde nedochází k p�irozené erozn� akumula�ní �innosti. Vybudování výhon� bylo 
Správou CHKO Labské pískovce umožn�no práv� do rovného úseku, kde není p�edpoklad 
negativního ovlivn�ní stanovišt� p�irozených náplav�. Z uvedeného vyplývá, že v úseku D��ín – 
státní hranice se SRN pravd�podobn� nelze najít lokalitu, kde by za stávajících podmínek na �ece 
Labi mohlo dojít ke vzniku stanovišt� 3270, které by bylo dlouhodob� udržitelné. Až na výjimky se 
na v�tšin� míst s oslabenou unášecí schopností �eky nacházejí p�irozené náplavy (nebo zde 
naopak nejsou vyvinuty z d�vodu zástavby).�

Umíst�ní výhon� v rovném úseku �eky tedy nezaru�uje udržitelnost a srovnatelné zrnitostní složení 
substrátu s p�irozenými náplavy, což potvrzují záv�ry z monitoringu výhon�. Monitoring výhon�
v roce 2014 zmi�uje, že pro vegetaci obnažených den je podstatné, aby podíl drobných 
zrnitostních frakcí byl nízký. Dále mimo jiné uvádí, že k negativnímu stavu ochuzení 
o jemnozrnnou frakci p�ispívá i nevhodné umíst�ní výhon� v rovném úseku toku, �ímž dochází 
k odnosu jemnozrnného materiálu pláží (VÚV TGM, Aquatis 2014). �

Zpráva z roku 2015 uvádí, že p�etrvávají dva nedostatky – absence gradientu vlhkosti a p�evažující 
hrubozrnná frakce na povrchu pláží (VÚV TGM, Aquatis 2015).�

Ší�e a sklon obnažovaného dna�

Další zásadní rozdíl ve srovnání s výhony spo�ívá v pozvolném klesání sm�rem ke st�edu �í�ního 
koryta u náplav� p�irozených. Je to dáno samotnou podstatou výhon�, které mají soust�edit proud 
v �e�išti. Výhony V1, V2, V3 a V7 jsou konstruovány tak, že na pozvolná až rovná pole výhon�
navazují výše položené koruny výhon� prudce se svažující do koryta. Rovn�ž obnažovaná pláž 
výhonu V4/5, nejvíce se blížící p�irozeným náplav�m, je zpevn�ná u paty kamenným záhozem. 
Tím je významn� izolován kontakt náplavu a samotné �eky navzájem a objekt se t�žko integruje do 
procesu akumula�n�-sedimenta�ního. Pozvoln� se svažující p�irozené náplavy umož�ují výskyt 
typu stanovišt� 3270 v r�zné vzdálenosti od b�ehu podle chodu hladin v daném roce. P�i 
monitoringu výhon� v roce 2012, který byl charakteristický rozkolísaným pr�tokem v letním období, 
se ukázalo, že dominanci na obnažovaných plážích výhon� p�evzaly spíše obojživelné vytrvalé 
druhy. I na dvou referen�ních lokalitách p�irozených náplav� se vliv kolísání projevil, p�esto díky 
ší�ce p�irozených náplav�, byly vyvinuty i zóny, s p�evahou jednoletých druh� v�etn� výskytu 
vzácných a ohrožených (Pöyry Environment 2014). Sou�asná podoba v roce 2014 upraveného 
výhonu V4/5 vykazuje p�íliš mírné až rovné vyplážování, což neumož�uje rozvoj zón v p�ípad�
podobného pr�b�hu chodu vodních hladin jako v roce 2012. �

Ší�e a s tím spojený pozvolný sklon p�irozených náplav� je podstatný pro zachování stanovišt�
3270 vzhledem k m�nícím se pr�tok�m vody v �ece, což potvrzuje také práce Kubáta (Kubát in 
Šutera et Kuncová 2001). Rovn�ž p�i návšt�v� výhon� v sezón� 2017 bylo zjišt�nou, že plochy 
experimentálních výhon� byly �asto umíst�ny vysoko od hladiny �eky a bylo tak znát, že na rozdíl 
od p�irozených náplav� se pozvoln� nesvažují sm�rem ke st�edu koryta a p�i poklesu vody tak 
neposkytnou další volnou plochu náplavu (Kalníková et al. 2017). Sledování výskytu vlajkového 
druhu tohoto stanovišt� drobnokv�tu pob�ežního ukazuje m�nící se polohu jeho stanovišt�. V roce 
1998 se vyskytoval p�ibližn� v rozmezí 200–230 cm (Kubát 1999), v roce 2000 v rozmezí 210–240 
cm (Zajícová 2000 – ústní sd�lení), v roce 2008 minimáln� v rozmezí (160–250 cm) na vodo�tu v 
Ústí nad Labem (Chvojková et Marková 2009). Lze konstatovat, že drobnokv�t dokáže úsp�šn�
r�st také na níže položených �ástech náplavu, pokud je spln�na podmínka dostate�n� dlouhé 
doby obnažení. V níže položených �ástech náplav� se tedy pravd�podobn� vyskytuje nemalý 
po�et životaschopných diaspor drobnokv�tu (Chvojková et Marková 2009), což leze p�edpokládat i 
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u dalších jednoletých druh� náplav�. Obecn� se stanovišt� 3270 vždy vyskytuje v širším pásu než 
úzce vyhran�ný drobnokv�t.�

Malá ší�e výhon� tak nemá velký potenciál k rozvoji stanovišt� 3270 p�íznivé struktury a funkce ve 
smyslu hodnocení biotop� (Guth et al. 2008). P�esto lze konstatovat, že i rovné úseky hostí ve 
srážkov� chudších letech úzké pásy s vegetací jednoletých druh� rostlin, které pravd�podobn�
p�ispívají k udržení metapopula�ní dynamiky n�kterých specifi�t�jších druh� náplav�. �

Již práce z roku 2001 uvádí, že v posledních 10 letech pokra�uje trend ubývání vody v �ece (Kubát 
in Šutera et Kuncová 2001), což probíhá i v sou�asnosti a lze to o�ekávat i v dalších letech 
vzhledem ke klimatickým zm�nám. �

Poznámka: Pokud by byla realizována stavba plavebního stupn� D��ín, došlo by vlivem prohrábek 
(v obou p�edkládaných variantách) k dalšímu poklesu vody (Dokumentace EIA PSD 2016). Stavba 
by rovn�ž stabilizovala pr�tok korytem oproti sou�asnému stavu. Dnes obnažovaná pole výhon�
by tak pravd�podobn� v budoucnu z�stala obnažena trvale a p�evládl by zde porost s dominancí 
chrastice rákosovité, která nyní souvisle osidluje b�ehovou linii a koruny výhon�. �

Charakter vegetace, drobnokv�t pob�ežní�

Shrnutím výsledk� monitoringu lze uvést, že po�ty zjišt�ných druh� jednotlivých výhon� (bez korun 
hrází) nedosahují druhové bohatosti referen�ních lokalit (Aquatis 2015, VÚV TGM a Aquatis 2017). 
Je to dáno nejen menší plochou polí výhon�, ale patrn� také homogenn�jší mozaikou vegeta�ních 
typ� pozorovanou v roce 2017 (Kalníková et al. 2017). Na srovnateln� velkých plochách 
(fytocenologické snímky) bylo na p�irozených náplavech rovn�ž výrazn� více druh� (Pöyry 
Environment 2014, Aquatis 2015). Také p�i srovnání po�tu jednoletých druh� v roce 2015 
vykazovaly p�irozené náplavy vyšší po�ty (Aquatis 2015). Výhony s nejv�tší plochou pláží V3 a 
V4/5 byly do sou�asné podoby upraveny až v roce 2014 a lze tedy p�edpokládat další vývoj jejich 
vegetace, což vyžaduje pokra�ování dlouhodobého monitoringu. �

Vybudování experimentálních výhon� má za cíl také vytvo�ení náhradního stanovišt� pro ohrožené 
druhy rostlin a živo�ich�. Jedním ze st�žejních druh� je kriticky ohrožený drobnokv�t pob�ežní. 
Vyskytuje se na stanovišti 3270, jeho ekologická valence je ale užší. Ve vyšším po�tu (mín�no více 
než nižší jednotky) je vázán pouze na širší p�irozené náplavy p�íznivé struktury a funkce ve smyslu 
hodnocení biotop� (Lustyk a Guth 2016). Z výše uvedeného komentá�e vyplývá, že lokalizace, 
zrnitostní složení, ší�e a sklon experimentálních výhon� nenasv�d�uje vytvo�ení podmínek pro 
udržitelný výskyt tohoto druhu. Také monitoring bo�ního ramene Labe – Loubí jednozna�n�
dokládá, že nemá potenciál pro výskyt drobnokv�tu.�

Je od�vodn�né se domnívat, že dosud nejsou známy všechny ekologické nároky drobnokv�tu. Na 
p�irozených náplavech m�že probíhat více náhodných jev�, ur�ujících vhodnost pro výskyt, než 
bylo dosud popsáno. Vyjád�ení AOPK �R k PSD uvádí, že vytvá�ení náhradních biotop� pro 
zvlášt� ohrožené druhy rostlin prob�hla na našem území celá �ada. Ale �asem prov��ené 
historické zkušenosti ukazují, že podobné pokusy kon�í nezdarem (vyjád�ení AOPK �R k EIA). �

Zpráva z monitoringu výhon� v roce 2017 uvádí možnost, že drobnokv�t charakteristický krátkým 
životním cyklem a životní strategií jemu podobné vzácn�jší druhy mohou být na výhonech 
p�ítomné, pouze nebyly odhaleny b�hem dvou prob�hlých návšt�v. Zkušenosti s výskytem tohoto 
druhu z roku 2008 však tuto domn�nku nepodporují. V p�ípad� trvajících nízkých vodních stav�
jsou rostliny drobnokv�tu na lokalit� stále p�ítomny, rozr�stají se a dále kvetou a plodí. Je tedy 
nepravd�podobné, vzhledem k pr�b�hu hladiny vody v roce 2017, že by drobnokv�t odum�el p�ed 
zá�ijovou návšt�vou v roce 2017, �i že by v�tší, jednozna�n� determinovatelné jedince bylo možné 
pozorovat až po této návšt�v�. Botanici Správy národního parku �eské Švýcarsko a Správy CHKO 
�eské st�edoho�í našli n�kolik již dob�e vyvinutých rostlin na p�irozeném náplavu na p�elomu srpna 
a zá�í.�

Dále je v monitoringu 2017 z experimentálních výhon� udáván blešník úplavi�ný (Pulicaria 
dysenterica). Tento druh se však vyskytuje na zasolených p�dách, u nás pouze na jižní Morav�. 
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Naopak ve snímcích nápadn� chybí druh oman britský (Inula britannica). Jedná se tedy 
pravd�podobn� o chybnou determinaci. Další pochybnosti o determinaci druh�: Alopecurus 
aequalis – je na Labi hodn� vzácný až skoro žádný, mnohem �ast�jší je A. geniculatus. Krom�
neznalosti drobnokv�tu pob�ežního tak monitoring vykazuje n�kolik chybných determinací.�

Poznámka: �

V p�ípad� realizace PSD se pravd�podobnost osídlení výhon� drobnokv�tem jist� nezvýší. 
O�ekává se ur�itý pokles vodní hladiny (vlivem prohrábek), snížení p�enosu diaspor mezi náplavy 
(zaplavení náplav� nad PSD), zvýšené vln�ní, zvýšené ší�ení nep�vodních druh�, zvýšení rizika 
havárie. PSD do jisté míry zmírní extrémní chody hladin, které jsou naprosto klí�ové pro výskyt 
drobnokv�tu. Dojde tedy k celkové zm�n� podmínek v toku, zm�ny budou negativní pro výskyt 
náplav�. �

Hodnocení experimentálních výhon� je tedy zatíženo tím, že sledujeme vegetaci na nich, ale za 
stávající dynamiky �eky. Ta by však byla výstavbou PSD zásadn� ovlivn�na, takže v tomto sm�ru 
experiment s výhony v�bec nesimuluje, jak by fungovala �i nefungovala kompenza�ní opat�ení 
spo�ívající v budování takovýchto stanoviš� po vybudování PSD. Protože i tyto experimentální 
výhony by byly výstavbou PSD negativn� ovlivn�ny, tedy z pohledu jejich zamýšlené funkce 
nemohou sloužit jako náhradní stanovišt� pro vegetaci 3270.�

Pro možnost porovnání shrnujeme poznatky o stanovištních podmínkách drobnokv�tu:�

Na �eském dolním Labi roste drobnokv�t na místech, kde se dno �eky svažuje pozvolna a kde 
alespo� v n�kterých letech p�i nízkých vodních stavech b�hem vegeta�ního období (zhruba �erven 
až �íjen) se obnaží alespo� 2 m široký pruh dna na dobu ca 5 týdn�; p�evážný zbytek roku je i tato 
�ást �í�ního dna pod vodou.�

Následující charakteristiky stanoviš� drobnokv�tu byly získány dlouhodobým empirickým 
pozorováním:�

1. Charakter náplav� – valouny r�zné velikosti, výjime�n� až 15 cm velké, v�tšinou hrubý až jemný 
št�rk a písek, prakticky bez bahnitých a jiných velmi jemnozrnných �ástic. Ko�eny drobnokv�tu 
dosahují hloubky i více než 20 cm.�

2. Reliéf dna, v místech, kde drobnokv�t roste: pozvolna se svažující do v�tších hloubek.�

3. Poloha místa vhodného pro r�st na p�í�ném profilu b�ehem a dnem �eky. Nejobtížn�ji splnitelný 
(a nejd�ležit�jší) parametr. Jeho definice asi musí být odvozena od pr�m�rné výšky hladiny �eky. 
Podle zkušeností roste drobnokv�t nej�ast�ji nedaleko pod patou kamenných zídek zpev�ujících 
b�ehy. �

Plocha ur�ená pro drobnokv�t musí být umíst�na tak, aby byla alespo� v n�kterém roce nejmén�
5 týdn� ve vegeta�ní dob� nad hladinou a významnou �ást roku pod vodou. Doporu�ená ší�ka 
nejmén� 2–3 m. �

Dlouhodobé zaplavení dna je nezbytné proto, že zabrání r�stu konkuren�n� silným 
suchozemským bylinám i d�evinám. Alespo� p�titýdenní suchá perioda umožní drobnokv�tu i 
dalším jednoletým bylinám vyr�st, vykvést a p�inést zralé plody, které, zapadlé v substrátu, vy�kají 
další pro n� p�íznivou situaci v n�které z p�íštích vegeta�ních sezón.�

Vývoj náplavu je nutno chápat jako dlouhodobý proces. Náplavy se utvá�ely v �ece Labi na 
vhodných místech v souvislosti s vývojem �í�ní nivy. �
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Pro porovnání p�irozených náplav� a koncentra�ních výhon� byly krom� monitorovacích zpráv 
využity zjišt�né údaje z výzkumu náplav� v roce 2008 (Chvojková a Marková 2009) a 2017 
(Kalníková et al.). Srovnání je spíše orienta�ní, ale z�ásti nahrazuje chyb�jící porovnání p�edevším 
v hydrologické �ásti monitoringu. Vychází ze snímk� v p�íloze 2.�
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Tab. 2 Orienta�ní porovnání p�irozených náplav� a koncentra�ních výhon��

Parametr� P�irozené náplavy� Koncentra�ní výhony�

Pr�m�rný po�et druh�� 40� 16�

Fytocenologické p�i�azení (svaz)�
Bidention tripartiae 
Chenopodion rubri 

(7 z 12 snímk� orienta�n� p�i�azeno 
k t�mto svaz�m) 

Phalaridion arundinaceae �
(4 z 23 snímk�)�

Bidention tripartiae 
Chenopodion rubri�

(5 z 23 snímk� orienta�n� p�i�azeno 
k t�mto svaz�m)�

P�ítomnost drobnokv�tu� ANO� NE�

Zhodnocení vegetace� Fytocenologické snímky ukazují, že 
vegetace náplav� je dob�e vyvinuta, 
s �adou typických druh� a druhov�

pom�rn� bohatá. Porosty na 
jednotlivých lokalitách s  výskytem 

drobnokv�tu se p�íliš neodlišují. �

Málo druh�, nižší p�ítomnost 
typických druh�. Nevyhran�né, 
nep�íznivá struktura a funkce.�

Umíst�ní� V úsecích s oslabenou unášecí 
schopností.�

V rovném úseku �eky.�

Ší�e a sklon� Široké, pozvolné.� P�evážn� užší pásy, ne tak pozvolný 
sklon nebo naopak bez sklonu.�

Napojení b�ehu� Pozvolný p�echod do �eky.� Svah z lomového kamene.�

Údržba� Ne.� Pro zachování funkce �eky pro 
plavbu je pravd�podobná údržba po 

povodních a vyšších vodních 
stavech.�



���

������'��(�������'��(�������'��(�������'��(��

Funkce koncentra�ních výhon� jako náhradního stanovišt� typu evropského stanovišt� 3270 je 
výrazn� snižována tím, že cílem jejich tvorby není jen podpora tohoto typu stanovišt�, ale je jím – 
primárn� – zlepšení plavebních podmínek. Dále jsou výhony uzp�sobovány dalším skupinám 
organism�, krom� ryb je však využitelnost spíše omezená.  �

Výhony pak v mnoha ohledech nespl�ují morfologické a ekologické parametry odpovídající 
p�irozeným náplav�m. Jedná se již o jejich umíst�ní v toku do rovných úsek�, kde nedochází k 
p�irozené erozn�-akumula�ní �innosti. Vybudování výhon� bylo Správou CHKO Labské pískovce 
umožn�no práv� do rovného úseku (s místy narušeným opevn�ním), kde není p�edpoklad 
negativního ovlivn�ní stanovišt� p�irozených náplav�. Z uvedeného vyplývá, že v úseku D��ín – 
státní hranice se SRN pravd�podobn� nelze najít lokalitu, kde by za stávajících podmínek na �ece 
Labi mohlo dojít k um�lému vytvo�ení stanovišt� 3270, které by bylo dlouhodob� udržitelné a 
zárove� neohrožovalo stávající náplavy na místech s oslabenou unášecí schopností �eky.�

Výsledkem je, že se sice na koncentra�ních výhonech m�že vyskytnout jednoletá vegetace 
inklinující k typu stanovišt�, avšak možnost jejího dlouhodob�jšího výskytu zde je velmi malá. To 
dokládají i hydrologická m��ení. Doba obnažení se zdá být p�íliš dlouhá, což podporuje rozvoj 
vegetace s chrasticí rákosovitou.�

Hodnocení experimentálních výhon� je zatíženo tím, že sledujeme vegetaci na nich, ale za 
stávající dynamiky �eky. Ta však bude výstavbou PSD zásadn� ovlivn�na, takže v tomto sm�ru 
experiment s výhony v�bec nesimuluje, jak by fungovaly �i nefungovaly kompenza�ní opat�ení 
spo�ívající v budování takovýchto stanoviš� po vybudování PSD. Bez p�irozené dynamiky �eky 
um�lé náplavy nemohou fungovat. Dynamika by zanikla, protože cílem PSD je práv� to, aby 
zaniklo nepravidelné a nep�edvídatelné kolísání hladiny.�

�


