
Oblast

Podnět

Projekt řeky Ruwer a jejích přítoků
Rozsáhlý projekt ochrany přírody, migrační prostupnost, nivy, jakost vody,
program břehových pásů

Řeka Ruwer tvoří spolu s více než stem pramenných oblastí, potůčků v lesích a 
otevřené krajině, rozsáhlý vodní systém středohoří. Na dlouhých úsecích svého 
toku dosahuje řeka přírodě blízkého stavu. Některé části tohoto vodního systému 
však byly závažně narušeny napřímením nebo přehrazením koryt.  Rozlehlé 
jehličnaté lesy v nivě ovlivňují kyselost vody. Hlavním cílem vodního projektu 
byla tedy obnova, příp. zachování přírodě blízkého stavu toku řeky Ruwer, jejích 
přítoků a okolní nivní krajiny. Stabilizací a obnovou vodních toků a niv se zvýší 
jejich kvalita, a to především opětovným vytvořením migrační prostupnosti a 
podporou vlastní dynamiky toku. Tyto cíle odpovídají požadavkům RSV. Projekt 
byl podpořen z prostředků Programu břehových pásů. 

Řeka Ruwer a její přítoky vytváří rozvětvenou vodní síť. Tok řeky Ruwer je tvořen soutokem více pramenů, které 
se nachází v Osburger Hochwald v přibližně 660ti metrech nadmořské výšky. Řeka je dlouhá 46 km. Na své trase 
překonává  převýšení 500 metrů a poté se vlévá do řeky Mosely. Projektové území se nachází v západním Porýní-
Falcu.  Zahrnuje celý tok řeky Ruwer a její přítoky v celkové délce okolo 180 km. Rozkládá se na ploše 260 km2, 
přičemž jádrová oblast toků a potočních niv zaujímá 30 km2.

Povodí a spolková země: Mosela; Porýní-Falc
Koordinační území: zpracovávané území Mosela / Saare
Jméno vodního toku: Ruwer
Typ vodního útvaru podle LAWA: převážně kamenito-štěrkovité až písčité potoky
středohoří
Zařazení v systému hodnocení očekávaných výsledků podle RSV: dosažení cíle pravděpodobné  
Indikativní ukazatelé zatížení a dopadů (RSV):  -
Ochranný status: 455 ha jádrové oblasti je přírodní rezervace, z velké části oblast Natury 2000

Vodní systém řeky Ruwer, zahrnující řadu ekologicky cenných oblastí, byl v roce 1993 začleněn do spolkového Pro-
gramu břehových pásů. Ačkoliv řeka Ruwer a její přítoky vykazovala již před začátkem projektu převážně přírodě 
blízký a nezatížený stav, skrýval rozvětvený vodní systém řadu potenciálních ohrožení a zatížení. Proto bylo nutné, 
aby tato oblast vodních toků a niv získala status přírodní rezervace, což byl jeden z účelů projektu.

Cíle

Hlavním cílem záměru, který byl původně naplánován na 10 let, byla obnova, příp. zachování přírodě blízkého 
stavu toku řeky Ruwer a jejích přítoků i okolní nivní krajiny. 
Dílčí cíle byly specifikovány následovně:

1. Zachování přírodě blízkých potoků, příp. jejich obnova 
- zajištěním migračo ní prostupnosti
- podporou jejich vlastní dynamiky
- zvýšením jakosti vody

2. Zachování a rozvoj otevřených údolí
- zachováním extenzivního způsobu využívání
- pokračo ováním extenzifikace
- opětovným využíváním ladem ležících ploch
- odstraněním jehličo natých porostů

3.Zachování a další výsadba listnatých lesů v potočních nivách a 
pramenných oblastech

4.Vyhlášení přírodních rezervací

Projekt překročil z hlediska obsahu a cílů hranice standardních ochranných a sanačních opatření pro péči o kra-
jinu a vodní hospodářství. Zabýval se například tématem využívání niv, které je konfliktním bodem z hlediska 
cílů péče o krajinu a vodního hospodářství. Revitalizace řeky Ruwer a okolí měla rovněž pozitivní dopad na turis-
mus. Zřízením tematických turistických stezek a cyklostezky na bývalé železnici vzrostla atraktivita regionu pro 
volnočasové aktivity. 

Obr. 1 (1997): Řeka Ruwer pod Kell am See – 
vyhloubená a napřímená

Obr. 2 Ruwer v novém korytě: Stav v roce 2005
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Kontakty

Náklady / financování 

Výsledky / hodnocení 

Krajská správa 
Trevír -Saarburg
Willy-Grandt-Platz 1
54290 Trevír
Anette Haas
Tel.: 0651/715-128
anette.haas@trier-saarburg.de

Opatření

Díky hloubkové erozi zahloubené koryto řeky Ruwer bylo u města Kell am See 
na délce 600 metrů nahrazeno korytem novým. Toto opatření pro vývoj toku se 
zároveň stalo modelovým projektem v Porýní – Falcu. 
Díky výkupu pozemků mohlo být 50 km břehových pásů ponecháno sukcesnímu 
vývoji. V potočních nivách a pramenných oblastech se začalo s přeměnou 
nepůvodních jehličnatých lesů na nivy se stanovištním porostem: močálové a sla-
tinné lesy. 
Extenzivní obhospodařování pastvin a luk v údolních nivách je předpokladem pro 
stabilizaci a rozvoj druhové rozmanitosti a zároveň zabraňuje smyvu látek do toků. 
Proto se tato forma využívání zachovává a dále podporuje.
Paralelně k projektu se díky korigujícím opatření v oblasti nakládání s odpadními 
vodami dále snížilo zatížení z bodových zdrojů znečištění.

Akéři / postup
Nositeli projektu byli okres Trevír - Saarburg, spolek obcí Kell am See a Ruwer a město Trevír. Kromě zahrnutí 
území do spolkového Programu břehových pásů bylo důležitým bodem projektu Ruwer prosazování a realizace 
opatření na regionální úrovni. Plán péče a vývoje toku, schválený v roce 1997, byl vypracován za účasti různých 
aktérů. Za tímto účelem zřídila příslušná správa kraje pracovní skupinu, která projekt doprovázela. Jejími členy 
byli zástupci odborných institucí, obcí, spolků, krajinných plánovačů a uživatelů (zemědělci, vlastníci lesů, rybáři, 
spolky ochrany přírody, tamní obyvatelé) a zájmový spolek pro řeku Ruwer. Projekt 
probíhal v letech 1993 až 2004.

Cíl dosáhnout prostupnosti od pramene po ústí řeky Ruwer, jakožto hlavního toku, byl zcela splněn. Díky získání 
břehových pásů pro projekt byl poskytnut tokům, protékajícím povětšinou otevřeným údolím, znovu prostor pro 
jejich vlastní dynamický rozvoj. Tím se značně zvýšila rozmanitost stanovišť na potocích a snížil  smyv látek do 
toků. Realizovaná opatření tak dlouhodobě přispěla k zachování dobrého stavu řeky Ruwer dle RSV. 
Obr. 4: Drenážní propustek na Weierbachu je „průchodný“
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Městská správa Trevír 
Augustinerhof
54290 Trevír
Udo Ammel
Tel.: 0651/718 – 16 02

uda.ammel@trier.de

Správa spolku obcí Kell am See
Rathausstraße 44
54292 Ruwer
Norbert Baden
Tel.: 0651/551 – 52

norbert.baden@ruwer.de

Na podporu využívání půdy šetrného k životnímu prostředí byly použity prostředky 
z podpůrných programů spolkové země Porýní-Falc. Celkové náklady 6,8 miliónů 
euro byly ze 75 % hrazeny Spolkovým úřadem pro ochranu přírody (BfN) díky 
zařazení do Programu břehových pásů, z 15 % Ministerstvem pro životní prostředí a 
lesnictví v Mainz (AKTION BLAU) a z 10 % okresem Trevír - Saarburg, městem Trevír 
a spolkem obcí Kell am See a Ruwer.

Obr. 3: Eselbach, přítok řeky Ruwer 
před a po úpravě

Obr. 4: Drenážní propustek 
na Weierbachu je „průchodný“
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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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