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lužní les -  ostrůvky rákosu na toku řeky, 2019, grafická dílna

rákos obecný ( Phragmites australis ) 

Dolní toky řek Moravy a Dyje spolu s několika dalšími, menšími řekami vy-
mezují celé území a dávají mu jeho typický charakter. Samotné vodní toky 

a jejich koryta zároveň představují přirozená stanoviště pro mnohé druhy 
organismů z rostlinné i živočišné říše, kteří zde nachází potravu

 i úkryt před predátory.

Pravdou je, že mnoho řek v naší republice bylo v minulosti necitlivě zregu-
lováno (napřímeno, zahloubeno a ohrazeno). Nejinak tomu bylo i na výše 

zmíněných řekách. V tocích s uměle upravenými koryty, chybí místa o 
různé hloubce vody i místa s rozdílnou silou proudu. Voda teče všude skoro 

stejnou rychlostí, břehy mají stejný sklon. Není tedy divu, že v takových 
podmínkách najde své místo pro život mnohem méně organizmů – ať již 

protože se nemají kde schovat před predátory, nebo potřebují pro svou 
existenci specifická stanoviště.

Charakteristika biotopu 

podmáčený luh, foto luznikrajina.cz

stromy spadené do meandrujícího ramene, foto rajce.net

Meandry
V meandrujících řekách se 
střídají místa s rychlým i po-
malým prouděním. Na nára-
zových březích, kde voda materiál 
odebírá, vznikají hluboké tůně a 
kolmé stěny. 

Na opačném břehu, s pomalejším 
proudem řeky, dochází k usazování 
materiálu a tvorbě náplavů (v 
oblasti jižní Moravy především 
píščito-hlinitých). 

Dynamika toku se neprojevovala 
pouze změnami v jeho vertikální, 
ale i v horizontální ose, kdy dochá-
zelo k posunování toku do stran. 

příklad meandru  v kulturní krajině, nature.hyperlinklink.cz

Zákon o ochraně přírody a krajiny (1)
V České republice nese tento název zákon č. 114/1992 Sb., který vyhlásila Česká národní rada 19. února 1992 a Parlament 
České republiky jej od té doby několikrát novelizoval. Český zákon určuje jednak obecné zásady ochrany přírody - ochranu 
rostlin, živočichů, geologických prvků (jeskyní), paleontologických nálezů i ochranu krajinného rázu území. 

„Mám sen o přírodě, sen o panoramatu Edenu. Samozřejmě, že mohu vyhledat přírodu i tady, ale jen miniaturní a 
vyplácanou člověkem. Ne, já stojím na mírné hoře v hustém trávníku, povívaném větrem, a pode mnou se rozkládá 

nekonečná příroda, svět, pravý svět, jak byl před člověkem.

Ivan Diviš

Z původně nevýrazné 
zákruty mohl postupně vzni-
knout meandr, úsek kory-
ta přesahující vnitřní úhel 
zákruty 180°.

Více zde: https://www.mordy-
je.cz/luzni-krajina/stanoviste

Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji 
poslouchat. 
              Francis Bacon Říční ramena jsou stále s řekou propo-

jená. V případě, že dojde k jejich 
zazemnění a zamezení kontaktu s 
aktivním tokem, vznikají charakteris-
tické tůně ve tvaru půlměsíce. 

kormorán velký (Phalocrocoax carbo)

V ČR se kormoráni pokoušeli 
neúspěšně zahnízdit již v minu-
losti, první stálá kolonie vznikla 
na jižní Moravě až v roce 1982. 
Od té doby počty hnízdících 
ptáků nejdříve prudce narůstaly, 
ale později zpět prudce pokles-
ly, proto je ohroženým druhem.  
V letech 2001–2003 hnízdilo 
na našem území 200–232 párů. 
Během zimního období k nám 
pak zavítalo 10000–15000 ptáků 
ze severských zemí.

Pozůstatky těchto tůní můžeme 
nalézt i několik stovek metrů od 
dnešní trasy toku. Řeka svou přiroze-
nou dynamikou nevytvářela sta-
noviště jen v samotném korytu, ale 
měla vliv na diverzitu celého luhu.

V dřívějších letech tak typické me-
andrování  ustoupilo razantním regu-
lačním zásahům a narovnáváním toků. 

Vlivem mírného spádu, vrstvy hlinito - 
písčitých nánosů v nivě, překážek 
v proudění, ale také vlivem rotace 
Země vznikaly zákruty, na které 
voda dále působila  a na nárazových 
březích materiál unášela, na opačné 
straně jej zase ukládala. 

Se změnou trasy koryta a 
rozšiřováním meandrů se dostávaly 
do řek větší i menší kmeny nebo i 
celé stromy, tvořící překážky v tocích 
a usměrňující sílu proudu na protější 
břeh, tímto byl často dán základ pro 
vznik nového meandru. 

Během velkých průtoků může dojít k 
protržení meandru v nejužším 
místě. Protržením meandru 
pak dochází ke vzniku říčních
ramen, která se často postupně 
stávají samostatnými 
ekosystémy. 

schéma meandru v údolní nivě


