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Revitalizace Fulgenbachu
Migrační prostupnost toku, vlastní dynamika toku, zatrubnění, železitá voda, břehové pásy

Revitalizace Fulgenbachu, naplánována pro období 2001 – 2015, je součástí 
ekologické sanace vodního systému Wittbeck-Fulgenbach, který je silně ovlivněn 
turismem a zemědělstvím. Nejdůležitějšími cíly revitalizace, které jsou rovněž 
směrodatné pro Rámcovou směrnici o vodách (RSV), jsou kromě obnovy, příp. 
vylepšení chemické jakosti vody, především vylepšení struktury vodního toku a 
břehů a obnova migrační prostupnosti toku.  Podstatná je i přestavba zúžených 
úseků na toku. Nejenže napomůže k dosažení „dobrého ekologického stavu“ a 
zabezpečení odtoku vody při povodni, ale vede také k dlouhodobému snížení 
nákladů na údržbu vodního toku. 

Povodí Fulgenbachu se rozkládá na 27,5 km˛ a z velké části se nachází jihovýchodně od přímořských 
lázní Kühlungsborn. Fulgenbach se vlévá na území nově postaveného přístavu pro jachty Kühlungs-
born přímo do Baltského moře.  Mezi jeho přítoky, kterými jsou různé potoky z oblasti Jennewitz-
Steffenshagen , jsou význačné např. Wittbeck a Cubanze. Potok protéká nížinatým údolím, ve kterém 
dominují hlavně louky a pastviny. V některých úsecích zasahuje obecní zástavba a hospodářsky 
využívané pozemky až bezprostředně k toku. 

Povodí a spolková země: Warnow/Peene; Meklenbursko – Přední Pomořansko
Jméno vodního toku: Fulgenbach
Typ vodního útvaru podle LAWA: typ 11 „potok s organickým materiálem“
Zařazení v systému hodnocení očekávaných výsledků podle RSV: dosažení cíle nepravděpodobné  
Indikativní ukazatelé zatížení a dopadů (RSV): nedostatky v ekologickém stavu a ve struktuře toku vzniklé 
nešetrnou údržbou (např. úpravou toku) a vlivem turismu 
Ochranný status:    --  

Podnět

Důvodů pro revitalizaci Fulgenbachu je hned několik. Fulgenbach vykazuje nedostatky v členitosti vodního toku a 
břehů. Jeho stav je rovněž negativně ovlivňován intenzivním využíváním přilehlých pozemků. Rasantní rozvoj ces-
tovního ruchu v návaznosti s rostoucím objemem dopravy vede k trvalému poškození především v oblasti jeho ústí. 
Dlouhé úseky toku byly navíc přestavěny a napřímeny. Protože potok slouží též k napájení dobytka, dochází na mnoha 
místech k masivnímu poškození břehových zón a tím i zanášení potoka nánosy půdy. Příčné objekty zároveň brání 
putování ryb a vodních bezobratlých živočichů v toku samotném, ale i v navazujícím přítoku  Wittbeck. Výrazný vliv 
na kvalitu stanovišť v nivní oblasti mají odvodňovací příkopy, která udržují nízkou hladinu spodní vody a tím omezují 
výskyt typické nížinné biocenózy. Bodovým znečištěním je průsak vody s velkým obsahem železa v blízkosti města 
Hinter Bollhagen. Zde se totiž v odvodňovacím kanále usazuje rozpuštěné železo jako oxid železitý (“železitá oranž”).  

Cíl

Při revitalizaci Fulgenbachu bylo vytyčeno několik dílčích cílů, které jsou důležité rovněž v rámci implementace RSV. 
K nim patří především vylepšení struktury vodního toku, obnova migrační prostupnosti, dosažení a obnova přírodě blíz-
kého stavu koryta a břehů a vytvoření břehových pásů se stanovištními druhy rostlin. Součástí konceptu revitalizace 
je rovněž zajištění chemické jakosti vody zamezením nebo snížením průniku škodlivin (především nebezpečných a 
toxických látek). Při provádění úprav a opatření na zajištění a obnovu přírodních stanovišť by měly být dále zohledněny 
specifické potřeby fauny a flóry.

Opatření

K dosažení migrační prostupnosti ve Fulgenbachu je nutná úprava mnoha příčných 
objektů, příp. jejich odstranění. Staré propustky se musí na mnoha místech nahradit 
novějšími s větším průměrem a ekologicky průchodným dnem. Proto je třeba upravit 
dno i proudění v propustku.
Dalším revitalizačním opatřením je vylepšení drsnosti dna a prodloužení balvanitých 
skluzů. Zmírní se tak spád a rychlost proudění, což spolu s pokrytím dna vhodným 
substrátem umožní průchod i druhům migrujícím po dně potoka. 

Renaturierung des Fulgenbachs
Ökologische Durchgängigkeit, Eigendynamik,
Verrohrung, Verockerung, Gewässerrandstreifen

Gebiet

Die für den Zeitraum 2001-2015 vorgesehene Renaturierung des Fulgenbachs ist Bestand-
teil der ökologischen Sanierung des stark touristisch und landwirtschaftlich geprägten
Wittbeck-Fulgenbach-Gewässersystems. Die wichtigsten, auch für die Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) relevanten Ziele der Renaturierung sind neben der Wiederherstellung bzw. Verbes-
serung der chemischen Wasserqualität vor allem die Verbesserung der Gewässer- und Ufer-
struktur sowie die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit. Hierbei ist die
Umgestaltung der Engpässe von besonderer Bedeutung. Sie soll nicht nur den „guten öko-
logischen Zustand“ und den verbesserten Hochwasserabfluss fördern, sondern auch die
Unterhaltungskosten bei der Gewässerunterhaltung langfristig reduzieren.

Anlass

Zielstellung

GEWÄSSERSTRUKTUR-
VERBESSERUNG

Maßnahmen

Das Einzugsgebiet des Fulgenbachs umfasst eine oberirdische Einzugsfläche von 27,5 km² und befindet sich schwerpunkt-
mäßig südöstlich des Ostseebades Kühlungsborn. Der Fulgenbach mündet unmittelbar in die Ostsee, wobei der Mündungs-
bereich innerhalb des neugebauten Yachthafens Kühlungsborn liegt. Bedeutsame Zuflüsse sind verschiedene Bachläufe aus
dem Raum Jennewitz-Steffenshagen, die Wittbeck sowie die Cubanze. Die Niederungen werden von Grünland dominiert. In
den Orten reicht die dörfliche Nutzung und Bebauung oft bis an den Bachlauf heran.

Flussgebietseinheit und Bundesland: Warnow/Peene; Mecklenburg-Vorpommern
Name des Gewässerkörpers: Fulgenbach
LAWA-Gewässertyp: Typ 11 „organisch geprägte Bäche“
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung unwahrscheinlich
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: gewässerökologische und -strukturelle Pro-
bleme durch nutzungsbedingten Ausbau und starken touristischen Druck
Schutzstatus: –

Strukturelle Gewässer- und Uferdefizite sowie Beeinträchtigungen aus umliegenden Nutzflächen sprechen für eine Renatu-
rierung des Fulgenbaches. Die rasante Entwicklung des Tourismus führt durch das erhöhte Verkehrsaufkommen zu nachhal-
tigen Störungen in großen Teilen des Mündungsbereiches. Zudem wurden lange Laufabschnitte des Baches begradigt und
ausgebaut. Die Weideflächen im Talraum führen neben dem zusätzlichen Stoffeintrag lokal zu massiven Schädigungen der
Uferzonen, da das Gewässer an vielen Stellen als Viehtränke genutzt wird. Außerdem behindern mehrere Querbauwerke die
Wanderung von Fischen und aquatischen Wirbellosen innerhalb des Fulgenbaches sowie in das anschließende Wittbecksystem.
Deutlichen Einfluss auf die Habitatqualität des Talraumes haben auch die Entwässerungseinrichtungen, die für konstant
niedrige Wasserstände sorgen und damit der Ausprägung von typischen Talraumbiozönosen entgegenwirken. Eine punktuelle
Belastung stellt der Eintrag von stark eisenhaltigem Wasser in der Nähe des Ortes Hinter Bollhagen dar. Hier wird in einem
Entwässerungsgraben gelöstes Eisen als Eisen(3)-Oxid („Ocker“) abgelagert.

Bei der Renaturierung des Fulgenbachs stehen mehrere Teilentwicklungsziele im Vordergrund, die auch im Zuge der Umset-
zung der WRRL von Bedeutung sind. Zu ihnen zählen vor allem Verbesserungen der Gewässerstruktur, wie die Wieder-
herstellung der ökologischen Durchgängigkeit, die Erreichung und Wiederherstellung einer möglichst naturnahen Ge-
stalt von Bachbett und Uferbereich sowie die Entwicklung eines standorttypischen Uferstreifens. Auch die Sicherung
der chemischen Wasserqualität durch Vermeidung oder Verminderung stofflicher Belastungen (insbesondere Schutz vor
gefährlichen und toxischen Stoffen) ist Bestandteil des Renaturierungskonzeptes. Zudem sollen die spezifischen Anforderun-
gen von Flora und Fauna bei der Durchführung der Maßnahmen zur Sicherung und Wiederherstellung von Teillebensräumen
sowie bei Gestaltungsmaßnahmen Berücksichtigung finden.

Zur Erreichung der ökologischen Durchgängigkeit im Fulgenbach ist an vielen Querbauwerken eine bauliche Veränderung oder
ein Rückbau notwendig. Die alten Durchlässe müssen häufig durch neuere mit größerem Durchmesser und einer ökologisch
durchgängigen Sohle ersetzt werden. Darüber hinaus ist eine Anpassung der
Sohl- sowie der Fließverhältnisse erforderlich.
Eine weitere Renaturierungsmaßnahme ist die Verbesserung der Rauschen
und Sohlgleiten durch eine Verlängerung der Bauwerke. Die damit ver-
bundene Reduzierung des Gefälles und der Fließgeschwindigkeiten sowie
das zusätzliche Einbringen von typischen Substraten ermöglichen den auf
der Sohle wandernden Arten den Aufstieg.
Der Verrohrungsrückbau, der auf die Wiederherstellung eines offenen
Gewässers abzielt, sowie der Rückbau von Viehtränken sparen zudem
langfristig Kosten bei der Gewässerunterhaltung ein. So vermeidet die
ordnungsgemäße Auszäunung der Viehtränken Trittschäden im benachbar-
ten Böschungs- und Uferbereich.

Fulgenbach im Jahr 2007

Renaturierungsbaumaßnahmen am Fulgenbach

Fulgenbach v roce 2007

Revitalizační opatření při úpravě toku Fulgenbachu

VYLEPŠNÍ STRUKTURY 
VODNÍHO TOKU

Praktické příklady  implementace Rámcové směrnice o vodách



Revitalizace Fulgenbachu

Kontakty

Aktéři / financování

Státní úřad pro životní prostředí a 
přírodu (StAUN)
Ricarda Börner
Erich-Schlesinger-Straße
18059 Rostock
Tel: 0381/122-20 30
Fax: 0381/122-20 09
poststelle@staunhro.mv-regierung.de

Revitalizace Fulgenbachu, ačkoliv ještě není dokončena, může být již teď považována za úspěšný příklad projektu im-
plementace RSV. Cíl obnovit migrační prostupnost (až k Baltskému moři) byl již téměř bezezbytku splněn. Na úsecích, 
které ještě nebyly revitalizovány, se budou další plánovaná opatření postupně provádět až do roku 2015. Sanace vodního 
systému Wittbeck-Fulgenbach zahrnuje celkem 51 úprav vodních staveb na přírodě blízké objekty, zrušení tří rybníků a 
odstranění zatrubnění a představuje tak pilotní projekt implementace RSV v praxi.

Přeloženo z německých „Steckbriefe zur WRRL – Umsetzung“ od 
Grüne Liga e.V.
Redakce:   Michael Bender, Tobias Schäfer, Alexandra Gaulke, 
Ines Fiddecke, Berit Döring, Katrin Kusche 
Přeložila:  Květa Šimková
Upravila:  Tereza Dvořáková

biota – Institut pro environmentální 
výzkum a plánování s.r.o.
Dr. Dietmar Mehl
Nebelring 15
18246 Bützow
Tel.:  038 461/91 67-0
 Fax: 038 461/91 67-50
postmaster@institut-biota.de

Výsledky / hodnocení 

Nositeli plánování a opatření je Státní úřad pro životní prostředí a ochranu přírody (StAUN) Roztoky, Úřad pro životní 
prostředí okresu Bad Doberan a Sdružení pro ochranu vodstva a půdy Hellbach/Konventer Niederung. Dalším partnerem 
je Institut biota GmgH, který byl Státním úřadem pro životní prostředí a ochranu přírody pověřen zhotovením plánu vývoje 
toku Fulgenbachu. Ten má sloužit jako podklad pro návrh opatření dle RSV. Na financování projektu ( v celkové výši 1,1 
mil. eur) se podílejí Úřad pro životní prostředí Bad Doberan a StAUN Roztoky. Obě instituce pokryly 30 % celkových 
nákladů z fondu  prostředků ochrany přírody na kompenzační opatření. Zbývající finanční prostředky byly získány z dotací 
Ministerstva zemědělství, životního prostředí a ochrany spotřebitelů Meklenburska – Předního Pomořanska a z „Evrop-
ského vyrovnávacího a garančního fondu pro zemědělství“. 

Odstranění zatrubnění, čímž bude obnoven volně proudící tok, a zrušení 
míst pro napájení dobytka sníží z dlouhodobého hlediska náklady na 
údržbu toku. Také řádným oplocením místa pro napájení se zabrání ro-
zdupání přilehlého svahu a břehu. 
K obnově přirozené morfologie toku pak přispěje zmírnění spádu díky 
prodloužení toku před a za odstraněným příčným objektem. Při staveb-
ních pracích budou do potoka začleněny různé strukturotvorné prvky, čímž 
dojde k podnícení vlastní dynamiky toku. Strukturotvornými prvky mohou 
být např. řada zatlučených kolíků či kořenové baly, za kterými vzniknou na-
plaveniny, nebo násypy substrátu vytěženého z protějšího svahu. Aby byla 
zajištěna obnova břehových zón, musí být stávající lichoběžníkový pro-
fil koryta upraven zploštěním svahů s různým sklonem. Strukturu nížiny 
rovněž pozitivně ovlivní omezení odvodňování lesních ostrůvků. 
Odstraněním nebo změlčením odvodňovacích příkopů se navýší hladina 
spodní vody v těchto oblastech a tím se omezí degradace půdy a biocenózy.  
Celkem muselo být odstraněno nebo přebudováno několik stavebních objektů. K dalším již realizovaným opatřením patří 
přírodě blízké utváření koryta a podnícení vlastní dynamiky na kratších úsecích. Dále byla vylepšena struktura toku v 
oblasti ústí potoka. Jiným smysluplným opatřením z hlediska ekologické a biologické jakosti vodního útvaru je pak zřízení 
vodních ochranných pásem. Tak lze omezit transport živin do vody a spolu s výsadbou dřevin značně vylepšit kvalitu 
stanovišť vodního toku a nížiny. 

odstranění objektu 
zdrsnění dna štěrkem a kameny
úprava míst napájení dobytka
úprava propustku/mostu
přehrazení

 Ukázka plánu opatření z Plánu vývoje toku Fulgenbachu

Arnika
Program Ochrana přírody
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.

GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser
Prenzlauer Allee 230
10405 Berlin
Tel.: +49 30 4433 91 -44 Fax: -33
E-Mail: wasser@grueneliga.de
Internet: http://www.wrrl-info.de


