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1  ŘÍČNÍ KRAJINA A MORAVA V LITOVELSKÉM POMORAVÍ (most v Černovíře u Olomouce)
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Obr. 2: Zkuste si zapamatovat, jak vypadá Morava v tomto místě. 
Zde je upravená. 

Obr. 3: Výše proti proudu, v národní přírodní rezervaci Ramena 
řeky Moravy, je však lidskou činností téměř nedotčená.

Pod vámi teče řeka Morava. V tomto místě opouští Lito-
velské Pomoraví a stává se řekou „ukázněnou“, spoutanou 
břehovým opevněním, vysokými hrázemi nebo zdmi staro-
bylého města Olomouce. 
My zde však své putování začínáme, vždyť i říční kilometry 
se počítají od soutoku (proti proudu), nikoli od pramene. 
Stojíme na 237. říčním km. 

Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku, 
je dlouhá 354 km, vlévá se do řeky Dunaje a náleží k úmo-
ří Černého moře. Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské 
Pomoraví protéká mezi Mohelnicí a Olomoucí. Zatímco 
v roce 1878 měřila na tomto území 60 km, vodohospodář-
ské úpravy ji zkrátily na dnešních cca 40 km. Z této délky 
je technicky neupraveno pouze 22 km. Zachovaný, přírodě 
blízký střední tok je v rámci České republiky jedinečný, 
proto byl v roce 1990 vyhlášen národní přírodní rezervací 
Ramena řeky Moravy.

 Loc: 49°36’48.49”N, 17°15’11.30”E 
bod v přehledové mapě č. 1

Obr. 1: Letecký snímek mostu v Černovíře.
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Obr.4: Mapa říční sítě na území CHKO. 

Z hlediska geomorfologického vytváří řeka Morava v území 
CHKO unikátní říční síť − stabilně větvený (anastomózní) 
vodní tok, označovaný příznačně jako „vnitrozemská říční 
delta“. Rozděluje se na několik trvale průtočných ramen: 
hlavní rameno řeky Moravy, vedlejší ramena řeky Moravy 
(Zámecká Morava, Hraniční Morava, Malá Voda, Mlýnský 
potok atd.) a řadu bezejmenných ramen, protékaných 
pouze v průběhu povodní. Funkčnost celého systému říč-
ních ramen je však značně omezená v důsledku zahloubení 
hlavního ramene řeky Moravy. Významnými přítoky řeky 
Moravy jsou v území CHKO Třebůvka, Benkovský potok, 
Trusovický potok a Oskava.

Říční krajina je vytvářena ekosystémem současné řeky 
a přilehlými ekosystémy touto řekou vytvořenými. Je vy-
vinuta od pramenů řek do jejich konce, v příčném profi -
lu je tvořena aluviálními náplavy, nejčastěji mezi pravou 
a levou říční terasou. Vertikálně je tvořena povrchovými 
částmi a podpovrchovými sedimenty aluviálních náplavů. 
V České republice zabírají říční krajiny v souhrnu zhruba 
10 % plochy státu. Z časového pohledu jde o krajinu, která 
se v mírném pásmu vyvíjela v současném postglaciálním 
období, v územích neovlivněných glaciálními dobami může 
být její trvání mnohem delší. 

Říční krajina je zdrojem vody pro člověka i pro přírodu, 
je defi nována řadou speciálních funkcí; jsou to funkce 
geofyzikální (tvorba údolí, sedimentů, nivy, povodňového 
území, říčního mokřadu), hydrologická (odvádění a vedení 
vody krajinou, drenace podzemní vody a infi ltrace povr-
chové říční vody), povodňová a protipovodňová (pozdržení 
nadměrného množství vody co nejdéle v krajině), klima-
tická (intenzivní transformace energie v říční krajině se 
zachovalými lesními a travními porosty), destruentní a sa-
močisticí, půdotvorná a protierozní, produkční, rekreační, 
obytná, energetická, přepravní atd.

Obr. 6 a 7: Součástí říční krajiny jsou také louky a lužní lesy.

Obr. 5: Přírodě blízký tok v NPR Ramena řeky Moravy.
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2  MOKŘADY, ŠTĚRKOPÍSKOVÁ JEZERA (mokřady u Chomoutovského jezera)
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Nebe se nadechlo volavčími křídly
popelavý mráz nad řekou plazí se
a z labutí se stali plameňáci
když slunce podřízlo perutě

(    Jaromír Šlosar)

 Loc: 49°38’49.19”N, 17°14’31.16”E 
bod v přehledové mapě č. 2

Obr. 8   −12: Morava v proměnách ročních období.
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Stojíte v blízkosti mokřadu o rozloze téměř 20 tis. m2, vy-
budovaného v roce 2002 (obr. 13 a 14). Jedná se o zdařilou 
a v území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 
nejvýznamnější revitalizaci, jejímž cílem bylo vytvoření 
mokřadní plochy s litorálními porosty v blízkosti Velkého 
jezera, které je sice významným hnízdištěm a tahovou za-
stávkou pro ptáky, nikoli však ideálním prostředím pro další 
živočichy, např. obojživelníky. Těm se daří zejména v měl-
kých vodách mokřadů, podobně jako vzácnějším druhům 
vodních rostlin − lakušníku okrouhlému a blatěnce vodní. 
Estetickou hodnotu území umocňují solitérní dřeviny, stro-
my a keře vysazené ve skupinách na bývalých navážkách 
a pravidelně sečené louky. V intenzivně obhospodařované 
krajině vzniklo příjemné místo k vycházkám a odpočinku 
místních obyvatel. 
Mokřadní část CHKO byla v roce 1993 zapsána do Seznamu 
mokřadů mezinárodního významu v souvislosti s naplňo-
váním Ramsarské úmluvy (ČR přistoupila k úmluvě v roce 
1990). V roce 1997 bylo toto území v rámci Ramsarské 
úmluvy zařazeno do tzv. „Montreux Record“ − seznamu 
mezinárodně významných mokřadů výrazně ohrožených 
lidskou činností (zejména z důvodu ohrožení v důsledku 
čerpání podzemních vod).

Uměle vybudované mokřady jsou součástí přírodní památ-
ky Chomoutovské jezero a spolu s jezery a vodním tokem 
Oskavou zaujímají 60 % plochy přírodní památky. Za po-
všimnutí stojí také ostrovy na Velkém jezeře, kde v jarních 
měsících hnízdí početná kolonie racků chechtavých. V roce 
2010 byla výrazně oslabena hromadným úhynem − po poži-
tí přípravku na hubení hlodavců se otrávilo 1500 jedinců. 

Velké jezero (obr. 15) vzniklo těžbou štěrkopísku (podobně jako Moravičanské jezero nebo jezero Poděbrady), později 
bylo vodárensky využíváno. Jako zdroj pitné vody však svou kvalitou již nevyhovuje. Nahradilo jej prameniště Chomoutov, 
vzdálené pouhých 300 m od přírodní památky. 
Na Velkém jezeře je možné provozovat rybářské hospodaření, koupání a jachtaření jen se souhlasem orgánu ochrany 
přírody (Správy CHKO Litovelské Pomoraví). 

Obr. 15

Obr. 13 a 14



6

PP Chomoutovské jezero

PP Častava

0 400200 m

ChomoutovHorka nad
Moravou

Chomoutovské j.

Chomoutov

PP Chomoutovské jezero

PP Častava

M
orava

O
sk

av
a

Častava

G
ry

ga
va

Cholinka

446

0 400200 m

Horka nad 
Moravou

Při západní hranici přírodní památky Chomoutovské jeze-
ro teče říčka Oskava (obr. 16). Tato říčka pramení v Ha-
nušovické vrchovině a protéká několika obcemi, které ji 
významně zatěžují komunálním znečištěním. Po necelých 
dvou kilometrech od tohoto místa se vlévá do řeky Moravy. 
Úsek Oskavy v přírodní památce je příkladem postupného 
zpřírodnění vodního toku, původně upraveného do dvoji-
tého lichoběžníkového profi lu s oboustrannými hrázkami.

Opevnění břehů i dna, poničené velkými vodami a zanese-
né splaveninami, není v současnosti téměř patrné. K vyšší 
členitosti břehů a rozvolnění kynety vodního toku přispíva-
jí břehové nátrže. Je otázkou, zda tento samovolný vývoj 
podporovat nebo přistoupit k navržené technické revitali-
zaci.
Podle platné právní úpravy je možné zrušit vodní dílo 
(např. hráz nebo opevnění vodního toku), aniž by muselo 
dojít k jeho fyzickému odstranění. Nutný je však souhlas 
všech vlastníků okolních pozemků.

Oprava koryta přesně podle původního projektu úpravy 
toku by neměla protipovodňový efekt. Hrázka na levém 
břehu Oskavy nechrání zastavěné území, ale chrání přileh-
lé zemědělské pozemky. Brání přirozenému rozlivu velkých 
vod, který je nezbytný k utlumení povodňové vlny a sníže-
ní ničivých důsledků povodní. 

Z mapy záplavových území (obr. 17) je patrné, že rozlivem 
při pětiletém průtoku Q  5 (zelená šrafa) by nemělo být do-
tčeno území přírodní památky. Již při dvacetiletém průtoku 
Q  20 (modrá šrafa) by měla hrázka na levém břehu Oskavy 
omezovat rozliv na zemědělskou půdu. Při stoletém průto-
ku Q  100 (oranžová šrafa) brání rozlivu železniční trať.

3  PŘÍTOKY ŘEKY MORAVY, PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA, BŘEHOVÉ POROSTY (Oskava u Cho-
moutovského jezera)

Pro Oskavu je stoletý průtok = 76,6 m3/s a průměrný roční průtok = 2,04 m3/s.
Q N − průtok, který může být v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát během „N“ let. Neznamená to 
však, že například stoletý průtok (Q  100) se musí vyskytnout jen jednou za sto let.

Obr. 16 

Obr. 17 

 Loc: 49°38’50.40”N, 17°14’41.29”E 
bod v přehledové mapě č. 3
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Na obrázku 18 je zaplavená místní část Olomouce−Chomou-
tov při povodních v roce 2006. V horní části obrázku je vi-
dět okraj jezera Poděbrady, ve střední části rozvodněný tok 
Moravy. 
Do budoucna se plánuje lokální ohrázování této místní části 
včetně vybudování průlehu mezi Chomoutovským jezerem 
a severním okrajem zástavby. 

Péče o břehové porosty v Chráněné krajinné oblasti Lito-
velské Pomoraví by měla být diferencovaná, přizpůsobená 
konkrétní lokalitě. O způsobu údržby rozhoduje charakter 
dotčeného úseku vodního toku, zda je upravený či přiroze-
ný, protéká zastavěným územím nebo lužními lesy a poli, 
v jaké vzdálenosti jsou příčné objekty (mosty, jezy, malé 
vodní elektrárny) apod. Obecně, bez ohledu na lokalitu, se 
podporuje odstraňování nepůvodních druhů dřevin (javor ja-
sanolistý, topol kanadský) a invazivních druhů bylin (sluneč-
nice topinambur, netýkavka žláznatá a křídlatka…). Břehy 
bez jakýchkoli dřevin, stejně jako opačný extrém − hustě 
zapojené souvislé porosty, které neumožňují prosvětlení 
toku v délce několika kilometrů, nejsou žádoucí. Stromy 
i keře stabilizují břehy, v jejich kořenech nalezne úkryt řada 
vodních živočichů, zvyšují estetickou hodnotu krajiny atd.

Zajímavé je porovnat různé přístupy k údržbě břehových 
porostů u jednoho vodního toku, v tomto případě Oska-
vy; nad přírodní památkou vidíme parkovou úpravu břehů 
(obr. 19), pro úsek nad železničním mostem však přijatel-
nou, v přírodní památce se uplatňuje průběžná probírka ná-
letových dřevin (obr. 20) a pod přírodní památkou vznikla 
hustá hradba zmlazených dřevin (obr. 21).

Obr. 22: Břehové porosty zpevňují břehy. Na fotografi i vidíme roz-
díl mezi břehem porostlým dřevinami (v pozadí) a břehem bez dře-
vin (břehové nátrže v popředí). 

Obr. 23: „Probírka“ břehových porostů provedená bobrem evrop-
ským.

Obr. 18

Obr. 19

Obr. 20

Obr. 21
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Obr. 24: Původní stav břehových porostů u vodního toku Bahenky. Obr. 25: Stav téhož toku po těžbě dřeva na levém břehu.

 Loc: 49°37’21.83”N, 17°13’55.06”E
bod v přehledové mapě č. 4
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Obr. 27: Lesní tůň v PR Kenický.

4  TŮNĚ (Plané loučky)

Nacházíte se v přírodní rezervaci Plané loučky, významné svými druhově bohatými loukami a velkým počtem lučních tůní. 
O zamokření celého území rozhoduje aktuální hladina podzemní vody a hladina vody Mlýnského potoka (střední Moravy) 
ve vzdutí jezu Chomoutov. Během sušších období dochází k úplnému vyschnutí některých tůní. 

Kromě lučních tůní jsou pro Litovelské Pomoraví typické tzv. jarní periodické tůně (lidově zvané „smohy“), přírodově-
decky nesmírně cenné biotopy. Najdete je v lužních lesích, v trasách občasně protékaných říčních ramen, kde po opadu 
povodňové vlny zůstanou v nejhlubších místech zbytky povodňové vody. Ta postupně zasakuje, až s nástupem suchého 
letního období zcela zmizí. I tak v ní přežívají do dalšího jara vývojová stadia velmi vzácných, kriticky ohrožených korýšů. 

Obr. 26: Luční tůň v PR Plané loučky.
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Ze zpracované studie „Inventarizační průzkum tůní v pří-
rodní rezervaci Plané loučky“, která je syntézou průzkumů 
botanických, hydrobiologických, herpetologických a prů-
zkumu vodních brouků, vyplývá, že každá tůň na Planých 
loučkách poskytuje trochu odlišné prostředí pro život or-
ganismů, v závislosti na době svého vzniku, hloubce, za-
stínění apod., a je víceméně vhodná pro konkrétní druh či 
skupinu živočichů. Z tohoto pohledu je navržena její péče 
− například odbahnění, vyřezání náletů nebo naopak pone-
chání bez zásahů. 

Například tůň, u které právě stojíte, nese název Jelito (na 
obr. 28 označená šipkou). Jedná se o silně zazemněnou tůň 
s rozsáhlejší rákosinou. V její západní, trvale zvodnělé čás-
ti se vyskytuje bohatá populace žebratky bahenní a voďan-
ky žabí. Byl zde nalezen čolek obecný, čolek velký, skokan 
štíhlý, skokan skřehotavý a skokan zelený. Významný výskyt vodních brouků (12 druhů) předurčuje péči o tuto mělkou 
tůň. Měla by spočívat pouze ve vyřezávání nárostů dřevin, zejména na jižní straně tůně. Odbahnění se nedoporučuje. 

Jedna z tůní na Planých loučkách je biotopem zvláště chráněného druhu svinutce tenkého, který je předmětem ochrany 
evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví.

Před budováním nových tůní bychom měli vždy zvážit, zda bude skutečně obohacením území, nebo jestli jejím vykopáním 
nezničíme původní, hodnotnější biotopy. Důležité je ověřit hydrologické podmínky lokality, zejména hladinu podzemní 
vody, aby byla v tůni alespoň po část roku voda. Obecným požadavkem při budování tůní je vytváření mírných sklonů sva-
hů, a to kvůli stabilitě břehů a rozvinutí pobřežní a mělkovodní zóny. Nejobtížnějším úkolem při budování tůní je uložení 
vytěžené zeminy, v žádném případě by neměla být uložena do břehů nebo do bezprostředního okolí. V zájmu životnosti 
je lepší hloubit tůně širší (alespoň pět metrů) a hlubší (do jednoho metru). Menší „oka“ vydrží kvůli zarůstání a zanášení 
jen několik sezón. 
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Vodní energie byla v území CHKO odpradávna využívána člověkem, nejdříve k pohonu mlýnů, v současnosti k výrobě 
elektrické energie. V budově, u které právě stojíte, se ještě začátkem 19. století mlelo obilí, nyní slouží jako malá vodní 
elektrárna. Obdobně změnily svůj účel staré historické mlýny v Litovli a ve Vísce, na obnovu čeká mlýn v Hynkově. 

První písemná zpráva o mlýnu v Horce nad Moravou je z roku 1423, kdy zde pracoval mlynář Václav. V roce 1655 měl mlýn 
šest složení, z toho čtyři moučné a zbylé dvě na proso a stoupu. V roce 1910 byla vyměněna stará vodní kola za Francisovu 
turbínu. Nyní má elektrárna max. hltnost 11,5 m3/s. Je opatřena elektronickou zábranou na odpuzování ryb a jemnými 
česlemi, které by měly zabránit vniknutí ryb do soustrojí elektrárny. 

5  MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY (elektrárna v Horce nad Moravou)

 Loc: 49°38’24.62”N, 17°12’43.17”E
bod v přehledové mapě č. 5

Obr. 28
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Celkem je na území CHKO 14 malých vodních elektráren, 
ani jedna nevyužívá vodní energie hlavního ramene řeky 
Moravy, většinou jsou postaveny na vedlejších říčních ra-
menech (Malá Voda, Mlýnský potok) nebo na elektráren-
ských náhonech (Litovel, Mohelnice). V těchto případech 
derivují hlavní rameno řeky Moravy, v území CHKO nejcen-
nější. Řada studií, z nich poslední „Bilanční studie přeroz-
dělování průtoku moravního říčního systému v CHKO LP“, 
navrhuje optimální dělení průtoků mezi hlavní rameno 
řeky Moravy a energeticky využívané toky. Snahou Správy 
CHKO LP je uvést tato doporučení do praxe, jako se to po-
dařilo např. u jezu Hynkov. 

Provoz malých vodních elektráren může být ekologický 
za předpokladu dodržování manipulačních řádů, včetně 
zachování navrženého dělení vod na jezech a zachová-
ní minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. 
Důležité je také vyloučení „špičkování“, provádění pravi-
delné údržby a zajištění opatření proti vniknutí ryb do tur-
bíny. Obnova (nová stavba) malé vodní elektrárny, v jejímž 
důsledku je znemožněna oboustranná migrace ryb, by ne-
měla být povolena.
 
Vodní energetika má podle údajů Energetického regulační-
ho úřadu téměř čtyřprocentní podíl na celkové tuzemské 
výrobě elektřiny. Za první pololetí roku 2009 se na všech 
vodních elektrárnách v Česku vyrobilo téměř 1473 GWh 
elektřiny.
1     kWh elektrické energie vyrobené ve vodní elektrárně 
představuje úsporu přibližně 1 kg kvalitního uhlí.

Objekty malých vodních elektráren jsou často výraznou 
dominantou obcí, někdy i architektonicky zajímavými ob-
jekty.

Obr. 29: Vodní elektrárna v Horce nad Moravou.

Obr. 30: Vodní elektrárna v Nových Mlýnech.

Obr. 32: Vodní elektrárna v Hynkově v současnosti, kdy probíhá 
její obnova.

Obr. 31: Mlýn v Hynkově asi ve třicátých letech minulého století. 

Obr. 33: Vodní elektrárna u nádraží v Litovli Obr. 34: Vodní elektrárna pana Staroštíka v Litovli
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6  MIGRAČNÍ PROSTUPNOST VODNÍHO TOKU (balvanitý stupeň Cholinka)

 Loc: 49°39’10.26”N, 17°12’51.81”E
bod v přehledové mapě č. 6
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„…Pan profesor, jenž nikdy nepřemohl živého tvora, ucítil v sobě 
žár a vzrušení dávných lovících předků a propadl tomu. A tatínko-
vi tu noc přišli na pomoc snad všichni přátelé jeho řeky: svalovité 
parmy, hadovití úhoři, chytří tloušti připlouvali k jeho vypůjče-
ným prutům, tahali za žížaly a nastražené rybičky a zvonili na rol-
ničky jako o Božím těle...“

(Ota Pavel, z knihy Smrt krásných srnců)

Vodní tok, u kterého se nacházíte, se jmenuje Cholinka. 
Pod balvanitým skluzem ústí do hlavního ramene řeky Mo-
ravy a slouží k odlehčení povodňových průtoků střední Mo-
ravy. V roce 2009 zde provedl správce toku rekonstrukci 
původního, povodní poničeného stupně na balvanitý skluz. 
Tím zlepšil i jeho migrační prostupnost. V průběhu výstav-
by bylo nutné kameny přeskupit, jejich správné umístění 
je totiž stejně důležité, jako kvalitně vypracovaný projekt. 

V CHKO je prioritou zajištění migrační prostupnosti u hlav-
ního ramene řeky Moravy, konkrétně u jezů Nové Mlýny, 
Řimice, Litovel a Hynkov. U těchto jezů je navrženo vybu-
dování přírodě blízkého přechodu typu obtokového koryta 
− bypassu, bez zásahu do stávající konstrukce jezů (obr. 38 
a 39). Předpokladem realizace projektů je změna platných 
povolení k nakládání s vodami, bez které nelze zajistit do-
statečný průtok rybími přechody. 

Rozlišujeme rybí přechody technické (komůrkové a žla-
bové přechody, rybí výtahy) a přechody blízké příro-
dě (prahy, balvanité skluzy, rybí rampy, obtoková koryta 
− bypassy). Existují také přechody kombinované. Většina 
v minulosti ve světě budovaných rybích přechodů náleží 
k typům technickým, jež byly zaměřeny na průchod hospo-
dářsky cenných druhů ryb migrujících na velké vzdálenosti 
(lososi, mořští pstruzi aj.). Tyto přechody jsou však vyso-
ce selektivní, tzn. umožňují migraci jen druhům vysoce 
mobilním a navíc jen některým jejich věkovým skupinám 
(větší jedinci). V současné době převažuje trend budovat 
přechody neselektivní (pokud je to technicky možné), jež 
umožňují migraci celému rybímu společenstvu všech věko-
vých skupin. Obr. 36: Balvanitý skluz v roce 2011.

Obr. 35: Balvanitý skluz po výstavbě v roce 2009.
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Důležitými parametry rybích přechodů je jejich sklon (op-
timálně 1 :   20) a hloubka vody (min. 50 cm). Ryby proplu-
jí rybími přechody za předpokladu, že rychlost proudění 
vody v rybích přechodech nepřesahuje 0,5 m/s (ideálně 
okolo 0,2 m/s). 

Obr. 38: Mapa vedení bypassu na jezu Řimice.

Obr. 39: Mapa vedení bypassu na jezu Hynkov.

Schopnost ryb vyvinout dostatečnou rychlost plavání je dů-
ležitá při překonávání příčných překážek (stupňů) v toku, 
na kterých se zvyšuje rychlost proudění vody.

Hodnotu maximální rychlosti plavání (obr. 37) je ryba 
schopna vyvinout a udržet po dobu maximálně několika 
sekund. Významnější z hlediska schopnosti migrace je prů-
běžná rychlost plavání, kterou je ryba schopna dosahovat 
po delší časové období (desítky sekund až několik minut), 
ta tvoří obvykle polovinu až třetinu hodnot maximální 
rychlosti plavání.

Z téměř 200 sladkovodních druhů ryb žijících v Evropě jich 
je 67 ohroženo lidskými aktivitami. Ohrožení vyplývá také 
z budování překážek na tocích. Migrační překážkou však 
mohou být nejen stupně, ale též například derivované 
úseky toků s extrémně nízkým vodním sloupcem, zatrub-
něné úseky, silně znečištěné úseky apod. 

V polovině 19. století žilo v řece Moravě u Olomouce asi 
40 druhů ryb. V současnosti je společenstvo ryb na úze-
mí CHKO Litovelské Pomoraví tvořeno přibližně 25 dru-
hy (např. také okoun říční na obr. 40 a karas obecný na 
obr. 41). Dominantně jsou zde zastoupeny dva druhy − je-
lec tloušť a hrouzek obecný, doprovodně parma obecná, 
jelec proudník, mřenka mramorovaná a plotice obecná. 
Mezi druhy ryb, které se v řece pravidelně vyskytují, avšak 
zpravidla nejsou výzkumem zachyceny, patří kapr obecný, 
úhoř říční, bolen dravý, candát obecný a sumec velký. Ze 
zvláště chráněných druhů ryb zde byly objeveny: mník jed-
novousý, ouklejka pruhovaná, střevle potoční a jelec je-
sen.

Druh Maximální rychlost 
(m/s)

pstruh obecný 4,4

ostroretka stěhovavá 3,5

jelec tloušť 2,7

parma obecná 2,4

podoustev nosák 2,2

candát obecný 1,9

karas obecný 1,5

štika obecná 1,48

okoun říční 1,26

plotice obecná 1,22

úhoř říční 1,14

ouklej obecná 0,6

kapr obecný 0,6

lín obecný 0,5

Obr. 37
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Obr. 40: Okoun říční. Obr. 41: Karas obecný.

7  DĚLENÍ VOD V LITOVELSKÉM POMORAVÍ (jez Hynkov)

 Loc: 49°40’27.89”N, 17°10’18.11”E
bod v přehledové mapě č. 7

Obr. 42: Jez Hynkov a hlavní rameno Moravy pod jezem.

Jez Hynkov, u kterého právě stojíte (obr. 42−44), je jedním z mnoha jezů v Litovelském Pomoraví, kde se dělí voda 
do dvou ramen. V tomto případě do hlavního ramene řeky Moravy a do pravostranného bočního ramene řeky Mora-
vy − Mlýnského potoka. Také zde dělení vody upřednostňuje energeticky využívaný tok, a to od přítoku k jezu 6 m3/s 
do 17 m3/s. Stav, který vyhovuje provozu malých vodních elektráren, oslabuje funkci vodního ekosystému hlavního ra-
mene řeky Moravy. Nejhorší situace v dělení vod je na jezu Litovel; do hlavního ramene řeky Moravy teče pouze 0,6 m3/s 
(až do přítoku k jezu Litovel cca 13 m3/s).

Obr. 43
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Sledování průtoků a hladin v řekách (kvantitativního stavu 
vod) je stejně důležité jako zjišťování jejich stavu kvali-
tativního (jakosti vody). Bez dostatečného množství vody 
v řekách se zhoršuje jakost vody a úsilí o obnovení dobré-
ho hydromorfologického stavu je zbytečné. 

Ať už je příčinou nízkého stavu vody v řekách člověk (např. 
vysoké odběry vody) nebo příroda (klimatické změny), su-
cho zhoršuje podmínky pro život vodních a na vodu váza-
ných organismů: 
• zmenšení objemu vody a zatopené plochy dna v řece 

(omezení životního prostoru pro vodní organismy, pře-
devším ryby)

• snížení rychlosti proudu (zhoršení kyslíkových poměrů 
a zvýšené ukládání splavenin, změna biotopických pod-
mínek − mizení proudomilných druhů)

• proteplení a promrzání vody (v teplé části roku dochá-
zí k vyššímu prohřívání vody, k poklesu obsahu kyslíku, 
k rozvoji řas, v zimních měsících naopak k promrzání 
vodního sloupce) s negativními důsledky na vodní bez-
obratlé i ryby

• zhoršení jakosti vody v důsledku nižšího naředění zne-
čišťujících látek, snížení infi ltrace povrchových vod 
do vod podzemních. 

Zde na jezu Hynkov prosadila ochrana přírody ve spolu-
práci s vodoprávním úřadem navýšení průtoků v hlavním 
rameni řeky Moravy. Do roku 1996 bylo do hlavního ramene 
pouštěno pouze 1,5 m3/s (až do přítoku k jezu 13 m3/s). 
Nyní je v manipulačním řádu stanoven „minimální zůstat-
kový průtok“ o hodnotě 2,3 m3/s. 
Důležitější je však schválené dělení vod, které umožňuje 
průběžně zvyšovat průtok do obou ramen se zvyšujícím se 
přítokem k jezu. Toho se dosahuje manipulací se stavidly 
podle následující tabulky:

Také vy si můžete ověřit, zda je stavidlo na jezu Hynkov 
správně otevřeno. Pokud přitéká k jezu do 13 m3/s (voda 
nepřepadá do Moravy přes pevnou hranu jezu a stavidlo 
je otevřeno o 30 cm), měla by vyrytá značka na pohyblivé 
vodící liště dosahovat rámu stavidla. Jinak je stavidlo při-
vřené více, než předepisuje tabulka dělení průtoků v ma-
nipulačním řádu (obrázek vlevo) a do Moravy teče méně 
vody.

Orientační hodnotu aktuálního průtoku v řece Moravě zjis-
títe na internetové adrese hydro.chmi.cz u profi lu Mora-
vičany. Pro jez Hynkov ji musíte zvýšit o průtok Třebůvky 
(+ cca 2 m3/s), která ústí do Moravy pod vodoměrnou sta-
nicí v Moravičanech. Informace o stavu průtoků jsou uži-
tečné zejména během povodní nebo déle trvajícího sucha, 
využívají je také vodáci. 

Obr. 45: Tento obrázek je vytvořen pro strážce přírody, kteří v úze-
mí CHKO kontrolují mimo jiné i stav vody v tocích.

Obr. 44

Kóta 
hladiny 

nad jezem

Přítok 
k jezu

Průtok do 
Střední 
Moravy

Průtok do toku Moravy
Otevření 
stavidlastavidlo pevná 

hrana
přepad 
paprsek

m n. m. m3 . s-1 m3.s-1 m3 . s-1 m3 . s-1 cm cm

221,30 0,20 0,20 0 0 0 30

221,40 0,45 0,25 0,20 0 0 30

221,50 0,90 0,40 0,50 0 0 30

221,60 1,60 0,70 0,90 0 0 30

221,70 2,70 1,00 1,70 0 0 30

221,80 3,30 1,30 2,00 0 0 30

221,90 3,90 1,60 2,30 0 0 30

222,00 4,50 2,00 2,50 0 0 30

222,10 5,40 2,70 2,70 0 0 30

222,20 6,90 4,00 2,90 0 0 30

222,30 8,10 5,00 3,10 0 0 30

222,40 9,60 6,30 3,30 0 0 30

222,50 11,50 8,00 3,50 0 0 30

222,60 13,40 9,80 3,60 0 0 30

222,64 14,60 10,90 3,70 0 0 30

222,70 16,90 12,50 3,80 0,60 6 30

222,80 21,40 15,00 3,90 2,50 16 30 

222,75 21,40 13,80 6,10 1,50 11 50

222,80 23,70 15,00 6,20 2,50 16 50

222,90 29,20 17,50 6,50 5,20 26 50

222,84 29,20 15,70 10,00 3,50 20 vyhrazeno

222,90 34,00 17,50 11,00 5,50 26 vyhrazeno

223,00 42,90 20,00 14,00 8,90 36 vyhrazeno
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Minimální zůstatkový průtok je průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovýni vodami 
a ekologické funkce vodního toku (§ 36 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). 

Další jezy na hlavním toku řeky Moravy nabízejí obrázky Nových Mlýnů (obr. 46) a v Litovli (obr. 47).

8  NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE RAMENA ŘEKY MORAVY (Kenický meandr a Kenická smuha)

 Loc: 49°40’24.76”N, 17°10’49.50”E
bod v přehledové mapě č. 8
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Kenický meandr je v území CHKO i v národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy jedinečným geomorfologickým útva-
rem. Pokud budete pokračovat v cestě po pravém břehu řeky Moravy, vrátíte se zpět na toto místo. Vlevo i vpravo totiž 
teče stejná řeka a vy se právě nacházíte v nejužším místě meandru, na jeho tzv. „šíji“, která je dlouhá téměř 50 m a ši-
roká místy jen půl metru (obr. 48 a 49). Z obou stran je podemletá, na povrchu narušená erozní činností vody, proto jí 
procházejte velmi opatrně. Vyvrácení jediného stromu rostoucího na šíji může uspíšit její protržení.

Kenický meandr je v poslední fázi geomorfologického vývoje. Jeho zvláštností je také to, že hladina vody na vstupní větvi 
meandru je výš než na výstupní (rozdíl hladin asi 0,5 m). Tato skutečnost může v případě protržení meandru způsobit 
zvýšení spádu řeky se všemi negativními důsledky − odnos splavenin, zahloubení koryta vodního toku, případně omezení 
rozlivu, zejména do levobřežní části nivy. Přesto Správa CHKO LP nevyhověla požadavkům správce toku na technické 
zajištění stability šíje meandru a v území národní přírodní rezervace ponechala tento meandr samovolnému vývoji s vě-
domím, že protržení nelze žádným způsobem zabránit. Vznik a zánik meandrů je nedílnou součástí dynamiky přirozených 
poříčních niv. 
Poznámka: text popisuje stav Kenického meandru v roce 2011. V době tisku těchto Terénních listů je Kenický meandr již 
protržen.

Obr. 46 Obr. 47
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Složitost vodního režimu v této lokalitě dále podtrhuje 
skutečnost, že tzv. Kenická smuha (na pravém břehu řeky 
Moravy) přebírá již za současného stavu značný objem zvý-
šených průtoků řeky Moravy, naproti tomu tzv. Štěpánovská 
smuha (na levém břehu řeky Moravy) může být po odškrce-
ní meandru protékána s menší četností. 

Ve většině map je Kenická smuha zakreslená jako široké 
koryto napojené na koryto současné Moravy svým spodním 
koncem, a to zhruba ve stejné poloze jako dnes. Tato smu-
ha vykazuje dynamické fl uviální procesy (ukládání sedi-
mentů, břehová eroze). Protože se nenachází příliš vysoko 
nad hlavním korytem, voda do ní snadněji natéká. Celé její 
koryto je během let polohově stabilní a poměrně přímé.

B
e

n
kovs ký p.

Hynkov

M

orava

M
lýnský p.

hranice CHKO
Kenická
smuha

Hraniční
Morava

Štěpánovská
smuha

permanentní vodní tok
periodický vodní tok

Obr. 52: Kenická smuha při zvýšených průtocích. Obr. 53: Kenická smuha po opadu zvýšených průtoků.

Obr. 48: Pohled na šíji meandru v roce 2004.

Obr. 51: Předpokládaný vývoj koryta po protržení šíje Kenického 
meandru.

Obr. 50: Síť vodotečí v okolí Kenického meandru

Obr. 49: Tentýž pohled v roce 2011 (šipka označuje identické 
místo). 
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Předmětem ochrany národní přírodní rezervace je území mimořádných přírodních hodnot, ve kterém jsou na reliéf údol-
ní nivy, utvářený činností větvící se a dynamicky se vyvíjející řeky Moravy, vázány převážně přirozené a přírodě blízké 
říční ekosystémy. Ty se vyskytují v sukcesní řadě od nově vznikajících nivních ramen přes trvale tekoucí vody v říčních 
ramenech až po periodicky protékaná koryta (smuhy) či slepá a mrtvá ramena (meandry), a to se zastoupením typických 
i zvláště chráněných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

A  říční dřevo (do koryta toku vyvrácené stromy, jejich kmeny a větve)
B  meandrová šíje (postupně zužující se část suchozemské části meandru)
C  centrální lavice (štěrkopískový ostrov uprostřed koryta)
D, I říční tůně (vyhloubené části dna u konkávních, tedy výsepních břehů) 
E, J jesepní lavice (štěrkopískový náplav u konvexního − jesepního břehu)
F meandrová smyčka (křivolaká trasa toku s několika dílčími meandry)
G  dřevní akumulace (zátaras z říčního dřeva přehrazující koryto toku)
H říční brody (mělké úseky s vyvýšeným dnem a rychleji tekoucí vodou)

Obr. 55: Základní fl uviální tvary v hlavním rameni Moravy.

9  ŘÍČNÍ DŘEVO V ŘEKÁCH LITOVLESKÉHO POMORAVÍ (VRAPAČ)

 Loc: 49°42’50.23”N, 17°01’52.80”E
bod v přehledové mapě č. 9
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Došli jste k řece Moravě, která je v tomto úseku nad Litovlí neupravená (břehy nejsou opevněny kamenným záhozem). 
V korytě vodního toku vidíte velké množství dřeva. Již těžko rozeznáte, které se zde vyskytuje přirozeně a které sem bylo 
umístěno záměrně. Pečlivě si prohlédněte kmeny opřené o břehy, možná se vám podaří objevit kovový štítek s číslem. 
Pokud je číslo nižší než sedmdesát, jedná se o kmen uměle vyvrácený do koryta vodního toku a následně ukotvený ocelo-
vými lany (obr. 56). Kmeny s vyššími čísly jsou přirozeného původu, připlavaly při povodni nebo „vypadly“ z podemletých 
břehů (obr. 57). Také ty jsou sledovány a zaměřovány. 

V roce 2003 byla provedena stabilizace dřevní hmoty v pěti konkávních úsecích řeky Moravy v Litovelském Pomoraví v lo-
kalitě Vrapače (obr. 58). Celkem sedmdesát stromů z břehové hrany bylo pomocí mechanizace vyvráceno, vhodně orien-
továno a vloženo do koryta. 
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Obr. 54: Pohled na jesepní břeh z výsepního břehu..
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Kmeny ve vzniklých strukturách byly vzájemně provázány 
ocelovým lanem. Cílem opatření byla bezpečná stabilizace 
dřeva ve vodním toku a využití dřevní hmoty k usměrně-
ní erozních procesů v korytě. Přestože rychlost břehové 
eroze byla v následujících pěti letech mimořádná, stabi-
lita kotvených kmenů byla většinou dobrá. Po pěti letech 
a dvou větších povodních zůstalo na místě nejméně 59    % 
kotvených kmenů. Žádný z kmenů pravděpodobně nebyl 
odplaven na větší vzdálenost.

Obr. 56: Kotvené kmeny. Obr. 57: Přirozeně naplavené kmeny. 

Obr. 58 

Dřevo má výrazný vliv na morfologii koryta − zejména vel-
ké stabilní kmeny. V okolí stabilního kusu dřeva se mění 
rychlost proudění vody − vymílají se zde hluboké tůně, 
na jiných místech naopak proud vody zpomaluje a ukládá 
zde unášený materiál. Velké kmeny mohou odklánět proud-
nici a měnit tak intenzitu břehové eroze. Dřevo v toku zvy-
šuje tzv. drsnost koryta, tedy klade odpor vodnímu proudu 
a snižuje jeho energii. 

Ačkoli se říčnímu dřevu říká „mrtvé dřevo“, podílí se významně na oživení vodního prostředí. Ponořené dřevo tvoří biotop 
pro vodní organismy. Povrch dřeva pokrytý biofi lmem řas a bakterií je zdrojem potravy a stanovištěm pro vodní bezobratlé. 
Rovněž mnohé druhy ryb nacházejí v okolí mrtvého dřeva svá stanoviště, úkryt a zdroj potravy. Místa s hojným výskytem 
dřevní hmoty vyhledávají jako trdliště. 
Části stromů vystupující nad hladinu využívají k různým účelům vodní ptáci; ke krátkodobému odpočinku, promazávání 
peří, sběru potravy, především hmyzu vyskytujícího se na dřevě, antipredačnímu chování (úkryt, odlákání pozornosti 
od hnízda), obraně teritoria nebo sběru hnízdního materiálu. 

Obrázky dokumentují vliv dřeva na hydromorfologii vodního toku; ve směru proudění je před kmeny ukládán unášený 
materiál, za kmeny je vymílána tůň. Na obrázku 59, v případě menšího vodního toku − Kenické smuhy, podporuje dřevo 
sedimentaci jemnozrnného materiálu. Na obrázku 60, u hlavního ramene Moravy, jsou naplavené kmeny příčinou vzniku 
štěrkopískového náplavu (ostrova), toho času již porostlého vegetací. 

Obr. 59 Obr. 60
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Obr. 61: Dřevo zachycené na břehových porostech. V naplaveném 
dřevu je vidět i řezivo z těžby. 

Obr. 62: Dřevo zachycené na vybudovaných lapačích dřeva před 
stavidlem u Zámecké Moravy.

Větší akumulace kmenů zachycují, podobně jako břehové porosty, dřevo plavené při povodni (obr. 61). Také uměle vybu-
dované „lapače“ kmenů předcházejí ucpání stavidel a mostů splávím (obr. 62). 

10  PODZEMNÍ VODA V LITOVELSKÉM POMORAVÍ (PRAMENIŠTĚ ČERLINKA)

 Loc: 49°42’56.06”N, 17° 03’40.71”E
bod v přehledové mapě č. 10

„Sbohem,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: 
správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ 
„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si 
to zapamatoval. 

(Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ) 
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Právě zde byl v roce 2006 nalezen velmi vzácný druh 
brouka Agnathus decoratus (obr. 63). Je vázán na kmeny 
stromů bez kůry, které zůstávají nad hladinou vody. Bližší 
biologie je prakticky neznámá, a to především díky celko-
vé vzácnosti i v oblastech mimo území ČR.

Obr. 63
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Obr. 65: Jeden z jímacích vrtů prameniště Čerlinka.Obr. 64: Zdejší vodu můžete ochutnat, v areálu prameniště Čerlin-
ka teče z  kohoutku přístupného veřejnosti.

Podzemní voda je také očím neviditelná… možná proto je její význam podceňován. Pro území Litovelského Pomoraví 
je však stejně důležitá jako voda povrchová. Pod vámi, v hloubkách více než 100      m, jsou významné zdroje pitné vody 
(prameniště Čerlinka). Zásobují nejen občany Litovle, ale také Olomouce a řadu podniků, převážně potravinářského 
průmyslu. 

V území CHKO jsou vyčleněny dva základní typy vodních útvarů podzemních vod. První skupinu tvoří vodní útvary povr-
chových vod mělkého oběhu s intenzivním prouděním podzemní vody v hloubkové úrovni prvých desítek metrů, jejichž 
prostředím jsou terasové štěrkopískové sedimenty řeky Moravy a jejich přítoky. Tyto sedimenty jsou součástí chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Druhou skupinu tvoří vodní útvary podzemních vod hlubšího obsahu 
s intenzivním prouděním vody v hloubkové úrovni prvé stovky metrů, jejichž kolektorem jsou prvohorní horniny, z nichž 
dominantní význam mají vápence mladečsko-konického krasu. 

Kdyby se odběry podzemní vody z tohoto zdroje zdvojnásobily, klesla by hladina podzemní vody v některých lokalitách 
téměř o 2 až 5 m pod úroveň holocenních hlín, do kterých zasahují kořeny stromů okolních lužních lesů. Z toho důvodu se 
v současnosti zpracovává „Bilanční studie podzemních vod CHKO Litovelské Pomoraví“, která má stanovit limity čerpání 
v prameništích a zejména navrhnout nepodkročitelnou, minimální hladinu podzemní vody. 

Minimální hladina podzemní vody je hladina, která ještě umožňuje udržitelné užívání vodních zdrojů a která zajistí do-
sažení dobrého ekologického stavu souvisejících útvarů povrchových vod a vyloučí významné poškození suchozemských 
ekosystémů (§ 37 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). 

Kromě prameniště Litovel-Čerlinka zasahují do území CHKO také jímací území Pňovice-Březová, Černovír, Chomoutov, Ště-
pánov, Moravská Huzová a Moravičany. 
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