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BOBŘI AKUMULÁTOŘI
Základní
modelová
situace:
renaturace
technicky
upraveného
koryta vodního toku
zavzdutím
vlivem bobří
hráze.

Legendární autor a člen redakční rady NIKA Pavel Pecina kdysi za
socialismu poněkud odvážně napsal, že svazácké heslo „Ani zrno
nazmar“ vzali vážně akorát hraboši, křečci a sysli. Dneska můžeme
jeho výroku vzpomenout úvahou o tom, zda volání po podpoře
zadržování vody v krajině zatím nejaktivněji nenaplňují navrátilci
bobři, když vzdouvají vodu hrázemi. Nemyslí v první řadě na vodní
režim krajiny a veřejné blaho, nýbrž na vytváření vlastního pobytového prostředí; tuto přirozenou míru sobectví bychom jim ale zrovna
my, lidé, mohli tolerovat.

V
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posledních letech i na našem
území bobři leckde předvádějí
svoji schopnost přehrazovat koryta potoků a říček hrázemi, na jejichž výstavbu používají proutí až kulatinu přes
10 cm tloušťky, rozmanité říční spláví
a bahno. V nivách jsou takto schopni
vytvářet i rozsáhlé rozlitiny, a tím naplňovat představy o obnově mokřadů.
Zvláštní pozornost zasluhují bobří hráze
stavěné v korytech, která byla v minulosti postižena technickými úpravami.
Pokud se velmi hluboké a členitosti
zbavené technické koryto takto zatopí
vodou, v řadě aspektů se zlepšuje jeho
vodohospodářský i ekologický stav a vytvářejí se podmínky pro obnovení přirozeného dynamického vývoje vodního
toku. Takto se bobři stávají činiteli samovolné renaturace. Zlepšováním stavu
druhdy poškozených vodních toků mimo
jiné přispívají k naplňování cílů evropské směrnice o rámcích vodní politiky.
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Technické úpravy koryt potoků a řek
u nás byly průmyslovým způsobem
prováděny orientačně po celé jedno století.
Za jeho počátek může být pokládáno
odstraňování škod po „zemské” povodni
roku 1890. Tehdy se kromě velkých
popovodňových peněz začaly poprvé objevovat stavební stroje poháněné parou,

což dílo devastace toků významně
usnadňovalo. Záhy se jako dominantní
motivace úprav toků prosadilo zemědělství, které toužilo sebrat potokům,
řekám a jejich nivám co nejvíc prostoru,
chtělo mít svoje zájmové plochy chráněné před zaplavováním alespoň menšími
povodněmi, a že tehdy asi bylo vody o dost
víc než dneska, chtělo mít svoje plochy
odvodněné. Těmto potřebám vyhovovala
technicky upravená koryta – nepřirozeně
kapacitní a hluboká, geometrizovaná, co
nejvíce zbavená členitosti. Prototypem
upraveného koryta v zemědělské krajině je známý „meliorační lichoběžník”
o kapacitě nejméně na úrovni „dvouleté”
povodně, běžně až trojnásobně zahloubený oproti původnímu přirozenému korytu. V plochách povodí se zároveň odvodňovalo. Průmyslové zásahy do vodního režimu krajiny se prováděly
Řezbářská práce

Bobří hrad
(hromada
větví
v pozadí)
na břehu
koryta,
zavzdutého
hrází.

v několika vlnách, jejichž dynamiku
ovlivnily hlavně obě světové války.
Nepřišly s komunisty, jak občas slýcháme,
ale dříve, s industrializací využívání krajiny. Socialistické období akorát přineslo
novou kvalitu politické podpory, nutnosti
plnit plán a potřeby živit projekční
a stavební odvětví, které se kolem úprav
toků a odvodňování vytvořilo a rostlo.
Takto se socialistické období ke svému
závěru propracovalo až k převážně nesmyslnému a škodlivému kanalizování
potoků a odvodňování luk v podhůřích.
Jistým specifikem pozdějších, u nás socialistických úprav toků bylo opevňování
koryt různými betonovými tvarovkami
a tvárnicemi. Používání těchto materiálů se
stávalo masovým někdy od 60. let minulého století, zatímco dříve převažovalo
opevňování koryt kamennými dlažbami.
(Nemusíme se ovšem cítit výjimečnými,
opevňovat koryta betonem uměli třeba i na
západě Německa....) Dneska vnímáme
rozdíl mezi materiály hlavně v tom, že
kamenné dlažby, zejména na sucho, jsou
příznivější z hlediska renaturačního rozpadu opevnění, neboť jejich materiál se
může měnit v přírodě blízké kamenivo
koryta.

Každopádně dodnes si naše krajina
nese dědictví desetitisíců kilometrů technicky upravených koryt vodních toků
všech velikostí a plošné odvodnění na
nějakých 15 % rozlohy státu. To je nikoliv
nevýznamný přívažek k masivnímu
omezení schopnosti ploch povodí vsakovat
vodu a poškození vodohospodářských
vlastností půd – což jsou nejtragičtější
problémy vodního režimu dnešní krajiny.
Z ekologického hlediska lze stoleté
upravování koryt vodních toků označovat
pojmem „katastrofa vodních ekosystémů
a říčních krajin“. Popisování všech
rozměrů této katastrofy by vydalo na
knihu.
Nepřirozeně zahloubená upravená
koryta nejen zrychlují průchod povodní,
ale také v součinnosti s odvodňovacími
zařízeními svádějí mělkou podzemní
vodu z okolního půdního a zeminového
prostředí. Tedy poškozují akumulaci
mělké podzemní vody. Problém má ještě
schopnost gradovat tím, že odvodnění podporuje mineralizaci půd, tedy ubývání
jejích organických složek, což dál zhoršuje
schopnost držet vodu. (Někteří hydrotechnici tvrdí, že o akumulaci vody se má mluvit jenom v souvislosti s nádržemi, v nichž

lze s vodou takzvaně hospodařit. To je ale
buď špatná práce s pojmy, nebo záměrná
snaha zlehčovat jiná vodohospodářská
opatření v krajině než právě jenom stavění
nádrží.....bohužel i s tímto fenoménem se
občas setkáváme.) Pokud by koryta nebyla
tak hluboká, nemuseli bychom přicházet
o tolik mělké podzemní vody. Nivy by
byly schopny držet jí více od vodné zimy
až do suchého léta.
Dneska není pochyb, že s technickými
úpravami koryt se to hodně přehnalo a že
je třeba se vrátit o něco blíže k přírodě.
Mimo jiné to znamená, že je potřeba nepřirozeně zahloubená koryta změlčovat, či
lépe řečeno zdvíhat v nich dosud hluboko zaklesnuté hladiny vody. (I ve dně
koryta, v němž jsou hladiny vody mírně
zaklesnuté proti okolnímu terénu, mohou být, k radosti ryb a dalších obyvatel,
hluboké tůně.) Správně navržená stavebně
investiční revitalizace technicky upraveného koryta znamená nejen zvlnění trasy či odstranění betonů a jejich nahrazení
členitými strukturami kameniva, ale také
dost možná v první řadě změlčení koryta
ve smyslu vyzdvižení hladiny.
Objemy vody, které je možné v krajině
udržet změlčováním koryt, mohou být
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Tyto velké
topoly na
slovenském
Záhoří
usmrtili
bobři
nastojato
a nechali je
uschnout,
aniž by
z nich měli
bezprostřední potravní
užitek. Jejich
profit bude
spočívat
v tom, že se
dostane více
světla nižšímu mladému
porostu,
který pak
bude
hlodavci
spořádáván.
Bobři takto
projevují
schopnost
hospodařit
v porostech.
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v rámci povodí nejspíš dost malé proti
objemům, jaké by bylo možné zadržovat
v přehradách, o jejichž výstavbu prioritně
usiluje resort zemědělství. Nelze však
opomíjet významné souvislosti. Obnova
přírodního stavu vodních toků přináší
i jiné efekty, od zpomalování vzniku a postupu povodní po ekologickou rehabilitaci
celých říčních území. A co je také podstatné, mělká podzemní voda je bezprostředně
dostupná pro přírodní i kulturní porosty,
ekosystému území i pro místní vodní zdroje, zatímco ke zhodnocení vody akumulované v nádržích je potřebný ještě náročný
systém distribuce do míst využití, případně
také úpravy.
Ovšem revitalizací se v republice
udělá přinejlepším několik desítek kilometrů za rok, a i kdyby se v tomto ohledu
hodně zlepšilo a výkony se třeba zněkolikanásobily, vzhledem k celkovému
rozsahu poškození toků technickými
úpravami to bude stále velmi málo.
Mnohem větším výkonovým potenciálem disponuje samovolné zpřírodňování
technicky upravených koryt, pro něž se
zažilo označení renaturace. Stará, dneska
dožívající doktrína správy vodních toků
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vnímala tyto procesy výrazně negativně,
jako degradaci majetku představovaného technickými úpravami. Mnoho úsilí
vynakládala na velkou měrou rutinní,
neužitečné udržování starých technických úprav a ničení výsledků samovolných renaturačních procesů. Doufejme, že
dnešní správa toků se již posouvá k jejich
cílevědomému využívání až aktivní
podpoře, a tím otvírá cestu ke zlepšování
stavu vodních toků a niv v měřítku celé
krajiny nebo alespoň jejích nezastavěných částí. A tady nelze přehlédnout, že
právě to důležité vyzdvižení úrovně
hladiny, tedy „utopení ošklivé technické
úpravy” koryta, mohou obstarat bobři se
svými hrázemi. Bobr nastupuje jako činitel renaturace vodních toků a niv. Výstavbou hrází je schopen zejména v nivách
menších vodních toků podporovat akumulaci jak mělké podzemní, tak nehluboké
povrchové vody a ekologicky příznivé
zamokřování ploch říčních či potočních
pásů.
Vlastně i z technického hlediska
představují bobří hráze dost úspěšnou
konstrukci. Lidé stavěli v rámci technických úprav vodních toků a hrazení bystřin

technické stupně z řeziva, zdiva nebo
betonu. V počátečním období pronikaly
snahy stavět stupně i do některých revitalizačních projektů. Špatně postavených
technických stupňů, vodou podtékaných,
obtékaných a nakonec zcela havarujících
nebylo málo. Naproti tomu žádná bobří
hráz není postavena tak, že by špatně
plnila svůj účel. Kouzlo je v tom, že bobří
hráz nepředstavuje, na rozdíl od technického stupně, zcela tuhé těleso. Je tvárná
a přizpůsobuje se změnám koryta a navazujícího zeminového prostředí. Navíc je
živá, neboť ji bobří rodina po celou dobu
setrvávání v daném místě udržuje a zdokonaluje, případně po povodni obnovuje.
O stavitelské schopnosti bobrů se může
přesvědčit ten, kdo se pokusí jejich hráz
odstranit. Bobří rodina ji dokáže obnovit
třeba za jednu noc. A jelikož narušení
funkce, k němuž došlo protržením, vnímá
jako projev nedostatečnosti konstrukce,
znova ji postaví ještě bytelnější a třeba
i vyšší.
Činnost bobrů nepochybně může
působit lidem potíže. Velký problém může
představovat hloubení chodeb a nor
v hrázích rybníků a schopnost bobrů
svévolně regulovat nastavení hladin vody
v rybnících. Hloubení chodeb může
ohrožovat také ochranné protipovodňové
hráze. (Tady je však třeba dodat, že pro
bobry mohou být zajímavé jenom hráze,
jejichž paty přímo vystupují z vody. Bobří
obytné a úkrytové chodby ústí přímo pod
vodní hladinu, což hlodavcům poskytuje
vysoký stupeň ochrany před predátory.
Ohroženy jsou tedy hráze přisazené těsně

Revitalizace zátopové plochy jedné významné povodňové suché nádrže se ponejprv moc nepovedla,
koryto bylo příliš hluboké. Situaci přišli zachraňovat bobři. Jejich hráz zvedla hladinu v potoce až
k úrovni terénu, čímž mimo jiné v okolní ploše vznikly rozsáhlé mokřiny

k vodnímu toku. Hráz odsazená již jen
několik metrů od vodní hladiny je pro
bobry nezajímavá. Zde je přístup bobrů
v souladu se snahami o dobrý ekologický
stav vodních toků – odsazené hráze
nepůsobí tak výraznou morfologickou
degradaci vodního toku jako hráze těsně
přisazené a v prostoru mezi korytem
a hrází se může vyvíjet přírodě blízký říční
pás.)
Zatápění a zamokřování vlivem bobřích hrází, může postihovat i některé
pozemky, u nichž mají majitelé skutečně
důvody si to nepřát. Ovšem z velké části
jde o pozemky říčních pásů či niv, o jejichž
využívání není velký zájem. A tam bobři
dělají to, co za současné hrozby sucha
hodně chceme – zadržují vodu. Nechtějí
na to dotace, nepotřebují na to papíry
s razítky, dovedou to dělat rychle a účinně.
Elementární společenské pojímání
přírody a její ochrany, jak je promítnuto do
právní úpravy, nepřipouští možnost učinit
naše území znovu prostým bobrů. Na tato
pozoruhodná zvířata by se ale nemělo
nahlížet jenom jako na nějakou trpěnou
obtíž. I z hlediska vodního hospodářství
by měla být jako pozitivní a přínosná
vnímána schopnost pracovitých hlodavců přispívat k zadržování vody v krajině
a k renaturaci vodních toků v minulosti
pokažených technickými úpravami. Přínosy práce bobrů by měly být přinejmenším dobrým důvodem pro to, aby se
na jejich činnost nahlíželo objektivně
diferencovaně. Aby byla omezována jenom tam, kde prokazatelně působí jinak
neřešitelné problémy, a naopak vítána

Hrad na
břehu
potoka,
který
po zavzdutí
bobří hrází
vytváří
rozložitou
nivní
mokřinu.
Obytná
nora hradu
ústí do potoka pod
hladinou.
Zde většinu
materiálu
tvoří staré
klacky
naplavené
potokem.

a využívána tam, kde prospívá. (Chtělo
by se říct, že by na vhodných místech
mohla být renaturační činnost bobrů i podporována. Zatím se ale můžeme spíš jen
dohadovat, zda a jak by se něco takového dalo dělat. Bobři se zabydlí tam, kde
najdou poblíž vody přiměřeně bohaté
porosty. Vstřícným krokem by tedy bylo
podél zcela holých technicky upravených
koryt obnovovat břehové a doprovodné
porosty. Kdesi v zahraniční literatuře se
také objevil článek o tom, že někdo na
potoce postavil napodobeninu bobří hráze
– a nějakým kolemjdoucím mladým
bobrům, hledajícím, kde se uchytit
a založit rodinu, se dílko zalíbilo, již

zůstali a dál pracovali. Námět ke
zkoušení.)
Snad není potřeba jenom šermovat
paragrafy zákonné ochrany bobra evropského, aby k němu správa vodních toků
přistupovala obeznale vyváženě, aby byla
schopna správně rozlišovat různé situace.
Jednotlivými negativními případy, třeba
i vytrženými ze souvislostí, a diletantskými články novinářů, kteří jsou ochotni
v honbě za senzacemi i bobří záležitosti
nafukovat až přefukovat, by se neměla
nechat strhávat k paušálně negativním
přístupům. Stejně jako by už měla mít
dnešní správa vodních toků za sebou
schématické „udržování příznivých odto-

Boční
pohled na
tentýž hrad,
potok je
vpravo.
Od hladiny
potoka vede
na vrch hradu manipulační cesta,
po níž bobři
vynášejí
dřevo,
drobnější
spláví
a bahno,
kterým
stavbu stále
zdokonalují.
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kových poměrů” rutinně prováděnými,
mnohde nesmyslnými a poškozujícími
prohrábkami koryt nebo eliminací říčního dřeva, tak by si neměla nastavovat
jednoduchý semafor myšlení „bobří hráz
= špatně = odstranit”. Bylo by groteskní
mluvit horem dolem o suchu, nevymyslet
proti němu nic jiného než stavění drahých přehrad a skromné, leč efektivní příspěvky snaživých hlodavců k zadržování
vody v krajině bezmyšlenkovitě ničit.
O případné úřední povolení k odstraňování bobřích hrází by se mělo žádat jenom
v dobře odůvodněných případech a na
základě solidního odborného vyhodnocení konkrétní situace. (V souvislosti se
státem vykonávanou správou vodních toků
snad zatím nemusíme hovořit o nějakých
nezákonných zásazích.)
Jistě je třeba činnost bobrů posuzovat
se vším všudy. Vliv zahrazení bobřími
hrázemi na ekologii vodního toku nepochybně představuje členité téma. Zahrazení způsobí potamalizaci – ztrátu přirozené proudnosti vytvořením na sebe navazujících vzdutí. V zavzdutých úsecích budou
hrubozrnné partie dna překryty bahnitým
sedimentem. Zvláště pokud bobři zahradí
přirozené koryto, může být vnímán momentální nepříznivý aspekt těchto – přirozených – jevů. Bobří hráze také mohou
působit jako překážky hlavně v protiproudé migraci vodních živočichů. Ovšem
ani v oblastech přírodních toků, které jsou
trvale silně osídleny bobry, se nezdá, že by
jejich hrázování významně poškozovalo
rybí obsádky nebo dokonce vytvářelo
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Bobři
dotvářejí
říční krajinu
Bavorského
lesa.
(Po hrází
přechází
Ing. Václav
Stránský,
šéfredaktor
nekonkurujícího
časopisu
Vodní hospodářství.)
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úseky toků bez ryb. Spíše naopak. Bobří
hráze zřejmě – na rozdíl od velké části
umělých spádových objektů ve vodních
tocích – nepůsobí jako absolutní a trvalé
překážky. Zmiňované nepříznivé vlivy
jsou také vyvažovány zlepšením biotopové nabídky pro jiné vodní živočichy.
Zavzdutí hrázemi významně zvětšuje prostorový rozsah a hloubky zarybnitelného
prostředí.
Významný bonus pro ryby i pro mnohé další vodní organismy pak představuje
dřevo, které bobři vnášejí do vodního toku.
(Jisté popularity došel pojem „mrtvé
dřevo”, vhodnější je ale pojem „říční
dřevo”, neboť příslušné funkce plní i živé
kořeny stromů, kořenící části vrb atp.)
Dřevo vytváří ve vodním toku jinak nenahraditelné aktivní povrchy, stanoviště
a úkrytové struktury. Vedle materiálu hrází
jsou v tomto ohledu významné bobří podvodní zásobárny větví. Bobr jako striktní
býložravec nežere ryby, ale zejména
dřevinný materiál a některé rodiny si pod
vodou, poblíž svých sídel, vytvářejí zásoby větví, které pak v zimě, hlavně za
tuhých mrazů, spotřebovávají. Také ponořené dřevo obvodových částí bobřích
hradů a polohradů představuje pro ryby
a další vodní živočichy zajímavé úkrytové struktury. Bobři přispívají k zásobení
vodního toku říčním dřevem dynamicky,
materiál staveb a zásobáren průběžně
doplňují. Mimochodem, říční dřevo, včetně toho, které vodnímu toku mohou
přidávat bobři, nabízí rybám úkryty před
tolik obávanými dravými ptáky. V tomto

ohledu dělají dobře ta rybářská sdružení,
která se snaží bránit zbytečnému odstraňování říčního dřeva nebo je dokonce
aktivně doplňují.
Živým tématem jsou zásahy bobrů do
břehových a příbřežních porostů dřevin.
Ty se mohou jevit v tradičním pohledu
jako značně destruktivní. Místně mohou
vzniknout až úplné holiny, mohou být
napadány kulturní porosty. Bobři se nezastaví ani před výsadbami, které byly
provedeny s ušlechtilými cíli v rámci
opatření krajinotvorných programů, a způsobí problémy s udržitelností dotovaných
ozeleňovacích projektů. Ale bobří rodina
se snaží trvale obývat svoje teritorium,
které obvykle představuje úsek vodního
toku resp. údolí dlouhý jeden až dva kilometry. Rodina se ve vlastním zájmu nechová tak, aby tento prostor „vybydlela“
a musela se stěhovat jinam. V zásadě by
měla hospodařit v jakési rovnováze požeru
dřevin a jejich dorůstání. Pro takto bobry
využívaný prostor jsou charakteristické
stěhovavé mýtiny a všeobecně velký podíl
mladých dřevin, které mají největší přírůstky hmoty. Tento systém neodpovídá
představám o co nejvýnosnější výrobě
zpeněžitelné dřevní hmoty, okem lesníka
lze práci bobra přirovnat k převodu vysokokmenného na výmladkové hospodaření.
Bobří systém je však přirozený a vytváří
říční krajinu s velkou biodiverzitou. Lze
mít za to, že i bobry formovaná říční krajina bohatě plní funkce lesa, nakolik ty
budou pojímány komplexně.

