TEXT A FOTO: RNDr. ONDŘEJ BÍLEK

NATURA 2000

Teplá Vltava
pod
Soumarským
mostem
nabízí
výjimečně
cenné výskyty makrofytní vegetace
vodních toků
a zároveň
je biotopem
perlorodky
říční.

NATURA 2000 A VODA

Poloha České republiky „na střeše Evropy“ je příčinou vysoké
diverzity vodních či s vodou bezprostředně spojených biotopů.
Přitom někdy ani netušíme, jak cenné jsou některé řeky, potoky,
rybníky, zatopené lomy, pískovny či další vodní biotopy, třeba
i blízko za našimi humny. Cílem dnešního příspěvku je proto
představit čtenářům stanoviště a druhy, které v českých vodách
a na jejich březích chrání evropská soustava Natura 2000.

TYPY LOKALIT A PŘEDMĚTY JEJICH OCHRANY

stolístkem střídavolistým. Zdejší biotop je přitom nesmírně důležitý i pro kriticky ohroženou perlorodku říční.
Drobné úlomky této vegetace (detrit) tvoří klíčovou
součást potravní nabídky, kterou perlorodka z vody filtruje, a představují tak důležitý faktor pro zachování její
vltavské populace.
Velmi vzácné a ochranyhodné jsou i porosty parožnatek či vegetace oligotrofních tůní s masožravými
bublinatkami – v rámci ČR jsou zachovány na celkové
rozloze pouhých několika málo hektarů (např. EVL
Rašeliniště u Suchdola či Soos). Výjimečné prostředí
představují dna přírodních šumavských jezer, kde se
vyskytují na jediných místech v ČR unikátní společenst-

Zachovalejší vodní toky (včetně některých úseků těch
nejvýznamnějších) jsou biotopem mnoha „naturových“
živočišných druhů. V tekoucích i stojatých vodách (a také
na jejich březích) se vyskytují charakteristická přírodní
stanoviště, údolí řek nebo přehradní nádrže mohou být
významnými ptačími lokalitami, podobně jako některé
rybníky či jejich soustavy. Na specifické vodní biotopy jsou
často vázány i vzácné druhy a unikátní typy vegetace.
Naši exkurzi proto začneme právě od rostlinné složky
vodních ekosystémů.

VODNÍ BIOTOPY, VEGETACE A ROSTLINNÉ DRUHY
Asi nejnápadnější je makrofytní vegetace vzplývavých a ponořených rostlin tekoucích vod, která se
v různých typech vyskytuje po celém území ČR, od nížin
až do hor. Význačné ukázky tohoto přírodního stanoviště najdeme např. na Šumavě, zejména ve Vltavské
nivě, kde se vyskytují cenná společenstva s dosud hojným
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Ptačí oblast Nádrž Nechranice je vyhlášena hlavně pro hejna severských hus,
které zde v tisících kusů zimují. Význam lokality je dán polohou v závětří
Krušných hor a faktem, že tu díky nízkým srážkám bývá málo sněhu,
což umožňuje husám pastvu na okolních polích s ozimy.

Charakteristickým příkladem jsou luhy v EVL Litovelské
Pomoraví, a se jedná o tzv. „měkké“ (každoročně zaplavované) či „tvrdé“ luhy (v nichž se záplavy opakují méně
často). Vzácným typem stanoviště jsou bahnité říční
náplavy, jichž se u nás v důsledku napřimování toků,
opevňování břehů a staveb jezů či přehrad zachovaly
už jen poslední zbytky. Tyto náplavy porůstá mj. kriticky
ohrožený žabníček vzplývavý, mající v ČR už jen dvě
lokality, z nichž však v EVL Labské údolí je spolu
s náplavy ohrožen plánovanou výstavbou plavebních
stupňů. Ještě vzácnější jsou štěrkové náplavy s židoviníkem německým, s výskytem výhradně v EVL Niva
Morávky.

RÁJE VODNÍCH PTÁKŮ
Rybníky a vodní nádrže jsou nejčastějším prostředím
pro české ptačí oblasti. Přirozeně jsou zde PO vyhlášeny
pro vodní ptáky (tzn. zejména řády bahňáků, brodivých,
dlouhokřídlých a vrubozobých), a už hnízdících, zimujících, nebo zastavujících se na tahu. Např. v PO Vodní
nádrž Nechranice, vystavěné v šedesátých letech na řece
Ohři hlavně jako zdroj vody pro nedalekou elektrárnu
Tušimice v současnosti pravidelně zimují tisíce hus polních a běločelých. Na Střední nádrži vodního díla Nové
Mlýny, která je významným hnízdištěm, tahovou zastáv-

VLEVO
NAHOŘE:
Šumavské
Černé jezero
skrývá
na svém
tajemném
dně zcela
unikátní
porosty
šídlatek.

va submerzní (tj. výhradně pod vodou rostoucí) vegetace
šídlatek – v Plešném jezeře roste šídlatka ostnovýtrusná,
v Černém jezeře šídlatka jezerní.
Vrátíme-li se na břeh, je třeba připomenout lužní lesy,
přímo spojené s pravidelnými záplavami v nivách toků.

kou i zimovištěm pro řadu druhů ptáků, hnízdí mj. velmi
početná populace rybáka obecného a shromaž ují se zde
rovněž neuvěřitelné počty (desítky tisíc) severských husí.
V další jihomoravské PO Lednické rybníky jsou předmětem ochrany hnízdící populace kvakoše nočního
a na tahu se zastavující hejna hus velkých, zrzohlávek
rudozobých či lžičáků pestrých. Hojně rozšířeným
biotopem jsou zde mj. rákosiny (na Nesytu až 30 ha
rákosin), představující zajímavé hnízdiště pro slavíka
modráčka a četné další druhy.
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Lužní les
v Litovelském
Pomoraví
při jarní
záplavě.

EVL
a PO Poodří neregulovaný tok
Odry s četnými břehovými
stěnami,
které jsou
ideálním
biotopem pro
hnízdění
ledňáčka
říčního.
EVL Dolní
Sázava
poblíž Týnce
nad Sázavou
hostí vedle
velevruba
tupého
i početnou
populaci
hořavky
duhové.

dále se vyskytují i stovky volavek bílých, kopřivek obecných nebo lžičáků pestrých. Rákosiny umožňují početné
hnízdění slavíka modráčka či motáka pochopa, přirozený
tok Lužnice s množstvím obnažených břehových stěn
a trhlin je atraktivní i pro ledňáčka říčního atd. Posledně jmenovaný druh vyhledává hlinité břehy neregulovaných toků, v jejichž stěnách si hloubí hnízdní nory, další
velmi významné lokality ledňáčka proto najdeme také
v povodí řeky Odry (PO Poodří a PO Heřmanský stav
– Odra – Poolší), v Litovelském Pomoraví či na Křivoklátsku.

RYBÁŘSKÉ OKÉNKO

Jednou z nejvýznamnějších je ptačí oblast Třeboňsko,
která byla vymezena pro celkem 19 druhů chráněných dle
evropské směrnice o ptácích – zčásti se jedná o lesní
druhy, ale převažují druhy vázané na vodní ekosystémy.
Mezi nimi je pozoruhodný např. výskyt orlů mořských
(nejpočetnější v ČR a významný i z hlediska středoevropského – 10-15 hnízdících párů, zimuje zde až 70 jedinců!),
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V ČR jsou vyhlášeny evropsky významné lokality pro
celkem 14 „naturových“ druhů ryb. V naprosté většině
jsou tyto druhy vázány na zachovalé přirozené toky.
Vhodné biotopy pro některé z nich (vranka, mihule) představují horní úseky horských a podhorských toků, pro
jiné jsou naopak významné pomalu proudící až stojaté
vody. Příkladem je piskoř pruhovaný, který žije v zabahněných tocích, případně i v některých rybnících (EVL
Lužnice a Nežárka, Třeboňsko – střed, Strážnická Morava, Poodří, Niva Dyje), anebo naše nejmenší původní
ryba – hořavka duhová obývající nížinné úseky řek (EVL
Dolní Sázava, Labe – Liběchov, Hraniční meandry Odry,
Údolí Dyje, Soutok – Podluží atd.).
Soustava Natura 2000 chrání i druhy ryb, které jsou
v ČR vázány jen na několik málo míst. Např. losos obecný se v současnosti vrací zpět na trdliště do toků Labe,

Rak kamenáč je prioritním druhem podle
směrnice o stanovištích, u nás je zároveň jediným
naturově chráněným korýšem.

Ploučnice, Kamenice a Ohře, jinde jej však limitují
migrační překážky. Nejvzácnější druhy u nás jsou
dokonce svým výskytem omezeny na jedinou lokalitu
– třeba sekavčík horský v ČR žije pouze v EVL Vlára.
Zcela výjimečnou lokalitou z hlediska druhové bohatosti
naturových druhů je ovšem EVL Soutok – Podluží, v níž
se dosud jako na jediném místě u nás vyskytuje ostrucha
křivočará, ježdík žlutý, j. dunajský, drsek menší a d. větší,
a spolu s nimi dalších pět naturových druhů ryb (mj.
bolen dravý či hrouzek běloploutvý).

VE VODĚ NEŽIJÍ JEN RYBY
Protože vodní faunu netvoří jen ryby, nesmíme
zapomenout na další předměty ochrany evropsky významných lokalit, které jsou pevně spjaty s vodním
prostředím. Drobnější a často umělé vodní nádrže (např.
zatopené těžebny) bývají velmi cenné jako lokality pro
výskyt naturových obojživelníků (čolci, kuňky). Ze savců
se jedná o bobra evropského a vydru říční. Bobr tvoří

lokálně početné populace v povodí Moravy a Dyje, na dolním Labi či v Českém lese. Vydra, vzhledem k tomu,
že se jedná o predátora, není pochopitelně tak početná,
avšak i její stavy se v současnosti zvyšují a alespoň občasný výskyt je pozorován ve značné části republiky.
Dlouhodobě stabilní populace najdeme v jižních a jihozápadních Čechách – na Šumavě a Třeboňsku, dále
na Vysočině, v Beskydech či Labských pískovcích.
Méně nápadnými obyvateli vod jsou bezobratlí živočichové. Z korýšů představuje prioritní naturový druh rak
kamenáč. Relativně silné populace vytváří hlavně
v západních a středních Čechách, na Moravě se nevyskytuje. Tento korýš je citlivým indikátorem zachovalosti
celého toku, nebo potřebuje velmi čistou vodu, neupravené kamenité dno a přirozené břehové doprovody.
Podobný bioindikační význam jako raci mají také vodní
měkkýši. O perlorodce říční a jejích nárocích už řeč byla,
čistou vodu vyžaduje i velevrub tupý, dosud poměrně
hojný v Ohři či Sázavě. Dalším velmi vzácným druhem
je svinutec tenký, vázaný na zarostlé stojaté eutrofní tůně
v nivách velkých řek a odstavená ramena se spletí vodního rostlinstva.
Z naturově chráněných skupin hmyzu jsou u nás zastoupeny tři na kvalitu prostředí náročné druhy vážek.
Např. vážka jasnoskvrnná osidluje různé typy stojatých
vod (nejčastěji lesní a luční tůně, slatiniště, rašeliniště,
jezera a extenzivně obhospodařované rybníky). Vyskytuje
se vzácně v jižních, severních a východních Čechách,
podobně jako klínatka rohatá, která se pro změnu vyvíjí
v čistých tocích s přírodně blízkými břehy, písčitým nebo
štěrkovým dnem a se slabou vrstvou detritu. Nejvzácnější
vážkou je šidélko ozdobné, které obývá pouze EVL
Piletický a Librantický potok na východě Čech. Podobně
vzácný je i jediný naturový vodní brouk – potápník
Graphoderus bilineatus, jehož poslední známá recentní
lokalita je na rybníce Vizír (EVL Třeboňsko – střed). 
N
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EVL
Kaolinka
Únanov
na jižní
Moravě
je jednou
z celé řady
„vodních“
naturových
lokalit,
vzniklých
zatopením
lomu po
ukončení
těžby (v tomto případě
kaolínu).
Předmětem
ochrany
je zde čolek
dravý.
VLEVO
DOLE:
Pobytové
stopy bobra
evropského
v Českém lese
(okus skácené osiky
v EVL
Kateřinský
a Nivní
potok).
V současnosti se bobr
v ČR šíří,
místy může
v okolí toků
způsobovat
i škody
na dřevinách.

