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Šetrná údržba řeky Este
Revitalizace, propojení biotopů, perlorodka říční, průchodnost pro organismy 
žijící v toku, In-stream-restoration (obnova toku)

I přes zlepšování kvality vody je stav vodních biotopů v Severoněmecké nížině hodnocen 
jako špatný. Důvodem je především nedostatečná kvalita struktury vodního toku, 
která je trvalým důsledkem dlouholetých úprav toku pro zajištění jeho využívání. Velký 
podíl přitom nese intenzivní údržba vodního toku a neustálé smyvy půdy z přiléhajících 
zemědělských ploch. Na základě plánu rozvoje řeky Este a v rámci projektu „Revitalizace 
nivy řeky Este a přilehlého údolí“ (zkráceně „Projekt Este“) v okrese Harburg je na řece 
Este prováděna řada jednotlivých menších opatření za účelem obnovení struktury a šetrné 
údržby podle principu In-stream-restoration  a vývoje vodního toku a okolní krajiny. Obr. 1 Lapač písku 

na Fuhlau u Welle

Este pramení v oblasti Ehrhorn/ Wintermoor v Nordheide a po přibližně 60 km se vlévá u městečka Cranz do řeky 
Labe. Výškový rozdíl mezi pramenem a ústím činí 55 m. Na 75 % toku vykazuje řeka vysokou kvalitu vody (jakostní 
skupina II a vyšší). Na 39 % toku byla zjištěna vysoká kvalita struktury toku s meandrováním, obměnou substrátu dna 
a vegetací vyskytující se jak v korytě, tak na břehu. 

Povodí a spolková země: Labe, Dolní Sasko
Koordinační území: Este–Seeve
Jméno vodního toku: Este
Typ vodního útvaru podle LAWA (Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser): údolní po-
toky s písčitým až štěrkovitým dnem (typ 14, 16, 17)
Zařazení v analýze splnění cílů environmentální kvality podle Rámcové směrnice 
o vodách: dosažení cíle pravděpodobné 
Indikativní ukazatelé zatížení a dopadů (RSV):  - 
Ochranný status: evropsky vyznamna lokalita „Este, Bötersheimer Heide“ je vyhlášená přírodní 
rezervace, evropsky vyznamna lokalita „Lünenburger Heide“, součást Natury 2000 

I přes převažující dobrou kvalitu vody je struktura vodního toku značně pozměněná a jen na několika úsecích přírodě 
blízká. Velký podíl přitom nese dlouholetá tvrdá údržba vodního toku a půdní smyvy z intenzivně využívaných 
zemědělských ploch.  Velký význam má přitom z velké části napřímený tok, nánosy písku v korytě, nezpevněné břehy 
na místech holé (bez stromů), využívání niv jako pastvin, eroze písku v povodí a migrační překážky pro vodní organ-
ismy žijící v toku.  To vede navzdory zlepšené kvalitě vody k oslabení biodiverzity stanovišť, ve kterých chybí typické 
druhy ryb a drobní vodní živočichové.

Těžištěm je přírodě blízký vývoj přilehlého údolí řeky Este a jejích přítoků propojením biotopů, 
obnova přírodě blízké struktury a substrátu a rovněž zachování a zlepšení průchodnosti 
pro organismy žijící v toku. Díky podpoře šetrného a s ohledem na stanoviště snesitelného 
obdělávání ploch by mělo dojít k redukci smyvu živin, škodlivin a jiných pevných látek. To 
se pozitivně projeví i na rozšíření typických druhů a společenstev. Díky opatřením ke snížení 
smyvu písku a zlepšením přilehlých stanovišť řeky Este by mělo dojít k navrácení  perlorodky 
říční např. do Perlbachu. 

Obr. 2 Průchodnost pro 
organismy žijící v toku 
a mimo něj pod mostem 
přes Este u Welle na 
silnici B3

Základním předpokladem pro realizaci mnoha plánovaných opatření bylo získání přilehlých 
ploch. Odkupem půdy a částečným zpětným pronájmem mohla být stanovena pravidla, 
která zaručují extenzivní obdělávání nivy a tím snížení smyvu písku. Redukci odnosu rovněž 
ovlivňuje zřízení původních, přírodě blízkých prvků, jako např. bylinný pás a záchytné muldy. 
Dílčí etapou řešení jsou lapače písku, které vedou k minimalizaci škod v oblastech ležících po 
proudu. K obnově kvality struktury toku a zpevnění břehů ve smyslu principu In-stream-res-
toration rovněž přispívá zužování průměru toku násypy štěrku či výsadba olší.  Odstraněním 
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odvodňovacích příkopů a drenáží dojde k obnovení přirozené hladiny spodní vody.  Průchodnost pro organismy žijící 
v toku je podpořena zrušením, příp. úpravou příčných staveb. K zajištění kvality vody slouží dostatečně dimenzované 
oblasti vsakování a zadržování dešťové vody, čímž dochází k omezení smyvu škodlivin, živin a pevných látek do toku. 
Příklady opatření:
- Pilotní zřízení lapače písku u Fuhlau u Welle, který je i pro vodní organismy průchodný.
- Zajištění průchodnosti pro organismy žijící v toku a mimo něj pod mostem na silnici B3 u Welle vybudováním 
štěrkovitého dna a „chodníčků“ po obou stranách řeky.
- Zřízení štěrkových násypů pro povzbuzení turbulence, založení štěrkových trdlišť, zlepšení stanovišť pro bezo-
bratlé živočichy a podpora úseků se střídáním tišin a peřejí pro podpoření vlastní přirozené dynamiky toku řeky Este u 
Neddendorfu. 
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O revitalizaci řeky Este poprvé začalo uvažovat Sdružení pro údržbu řeky Este a 
Vodohospodářský úřad po tvrdých zásazích v 80. letech 19. století. V rámci implementace 
Dolnosaského zákona o ochraně vodních toků byl v letech 1999/2001 na podnět Úřadu pro 
ochranu přírody okresu Harburg vypracován komplexní plán péče a rozvoje přírodního eko-
systému Este. Od té doby probíhá postupná realizace opatření. Úzká spolupráce mezi pra-
covní skupinou, Sdružením pro údržbu řeky, majiteli pozemků a okresem urychluje nutná 
povolení z hlediska vodoprávního řízení.  Projekt „Revitalizace nivy řeky Este a přilehlého 
údolí“, zkráceně „Projekt Este“, byl zahájen v okrese Harburg v roce 2001. Partnery jsou 
příslušné obce, Sdružení pro údržbu, ekologická sdružení a místní obyvatelé Dolního Saska. 
Opatření menšího rozsahu probíhají s pomocí dobrovolníků z řad ekologických sdružení, 
sdružení rybářů, mladých hasičů a místních obyvatel. Ušetří se tak náklady na mzdy a 
materiál. 

Obr 3. Ríční štěrk v čisté 
vodě vytváří životní prostor 
drobným organismům

Největší podíl nákladů připadá na odkup pozemků (celkový odhad: 14 mil. euro). Příklady 
výdajů na opatření:
- Lapač písku na Fuhlau (2003) – 11.000 euro
- Zprůchodnění mostu na řece Este u Welle (2003/2006) – 19.856 euro
Okres Harburg poskytl pro prvních pět let 125.000 euro ke spolufinancování z dotačního 
programu. Dalšími poskytovateli podpory jsou Nadace ochrany přírody okresu Harburg, 
Nadace Edmunda Siemerse a Dolnosaská sázková nadace.

Tak zvaná In-stream-restoration a podpoření vlastní přirozené dynamiky toku jsou stále více známějšími a uznávanějšími 
prostředky v oblasti povodí řeky Este. Průzkumy a pozorování v terénu potvrzují pozitivní vlivy opatření na strukturu 
a život v toku. Realizace opatření Plánu vývoje vodního toku Este tak přispívá k „dobrému ekologickému stavu“ ve 
smyslu RSV. Projekt Este kromě toho dokládá, že již malá a nízkonákladová opatření stačí k tomu, aby se vodní toky 
udržovaly šetrně a přitom se zároveň přirozeně vyvíjela stanoviště organismů žijící v jejich korytech. Použité metody 
mohou sloužit jako příklad pro jiné projekty a být snadno napodobovány. 

Okres Harburg
Oddělení ochrany přírody/krajinné péče
Schloßplatz 6
21423 Winsen (Luhe)
Rainer Böttcher/ Detlef Gumz
Tel: 04171/693 297 nebo 294
Fax: 04171/693 179
UNB@lkharburg.de

Nadace Edmunda Siemerse
Dr. Ludwig Tent
Buchenweg 11
21555 Tostedt
Tel: 04182/62 16
Ludwig.tent@gmx.de

Obr 4. Potok znovu šumí: 
tišinky a peřeje na Este 
u Nedderndorfu

Šetrná údržba řeky Este

Arnika
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Ing. Jana Vitnerová
Chlumova 17
130 00 Praha 3
tel/fax: 222 781 471, 222 782 808
e-mail: priroda@arnika.org
www: priroda.arnika.org

Projekt „´Best practice´ příklady z Německa a České 
republiky” je financován Spolkovým ministerstvem 
životního prostředí a Spolkovým úřadem pro životní 
prostředí. Tyto instituce nenesou žádnou zodpovědnost 
za správnost a úplnost údajů ani případné narušení 
soukromí třetích osob. Názory vyjádřené v textu nemusí 
odpovídat názorům těchto institucí.
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