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Zlepšení kvality a propojení vodních biotopů v povodí Werry 
Tekoucí vody, migrační propustnost, odstřel jezů, síla vody, demontáž, trdliště

V rámci modelového projektu bylo v povodí řeky Werra díky Státnímu úřadu 
pro životní prostředí v Suhlu zprůchodněno různými opatřeními několik příčných 
objektů. Do plánování a realizace byly už v přípravném stádiu zahrnuty i zájmové 
skupiny, jako rybářské spolky či spolky na ochranu přírody. Ve výsledku tak 
mohla být na dlouhých úsecích Werry obnovena migrační propustnost toku jako 
jeden z předpokladů „dobrého stavu“, který je požadován Rámcovou směrnicí 
o vodách. Také Hessensko a Dolní Sasko se na jedné společné akci ministra 
životního prostředí přihlásili k obnově průchodnosti Werry a Vesery.

Werra pramení u Eisfeldu v Durynsku a po necelých 300 kilometrech se u Hannoversch Münden spojuje s řekou 
Fulda a spolu tvoří Veseru. Povodí Werry činí 5.496 km2. V projektové oblasti jsou kromě Werry v úseku od Schwaba 
až k výpusti zadržovací nádrže Grimmelshausen zahrnuty také přítoky Ulster, Felda, Hasel a Schleuse.

Povodí a spolková země: Vesera; Durynsko
Koordinační území: Werra
Jména úseků vodních toků: horní Werra od Schwaba, střední Werra do Tiefenort, střední Werra od 
Tiefenort do Vacha, dolní Werra do Heldrabach, dolní Felda, dolní Ulster, Schwarza-dolní Hasel, dolní 
Schleuse-Nahe
Typ vodního toku podle LAWA: typ 5.1 „jemnozrnné, silikátové středohorské potoky“; typ 7 „hruboz-
rnné, karbonátové středohorské potoky; typ 9 „silikátové, jemno- až hrubozrnné středohorské toky“ a 
typ 9.2 „velké středohorské toky“

Zařazení v systému hodnocení očekávaných výsledků podle RSV:
přírodní stav; dosažení cíle v jednotlivých úsecích „střední Werra do Tiefenort“: pravděpodobné; „dolní Felda“ 
a „Schwarza-dolní Hasel“: nejisté; „střední Werra od Tiefenort do Vacha“, „dolní Werra do Heldrabachu“, „dolní Ul-
ster“, „dolní Schleuse-Nahe“ a „horní Werra od Schwaba“: nepravděpodobné
Indikativní ukazatelé zatížení a dopadů (RSV): zatížení toku solemi (dolní Werra do Heldrabachu) a nedostatky 
ve struktuře toku, m.j. kvůli příčným objektům, dosud chybějící migrační propustnost, případně chybějící propojení 
vodních toků, částečně zatížení komunálními odpadními vodami (stupeň napojení na ČOV v roce 2007: 54 procent)
Status ochrany: Werra je od pramene až k hranicím Durynska vyhlášena za  evropsky významnou lokalitu v rámci 
Natury 2000 jako oblast č. 111

(1) odstřel jezu Belrieth v roce 2005

Verbesserung und Vernetzung aquatischer
Lebensräume an der Werra
Fließgewässer, biologische Durchgängigkeit, Wehrsprengung,
Wasserkraft, Rückbau, Laichgebiete

Gebiet

Mehrere Querbauwerke im Einzugsgebiet der Werra wurden im Rahmen eines Modellvor-
habens mit unterschiedlichen Maßnahmen durch das Staatliche Umweltamt Suhl durch-
gängig gestaltet. Nutzer sowie Angler- und Naturschutzverbände wurden im Vorfeld in die
Planung und Umsetzung einbezogen. Im Ergebnis konnte die biologische Durchgängigkeit
als eine der Vorraussetzungen für den laut Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geforderten
„guten Zustand“ in weiten Abschnitten der Werra wiederhergestellt werden. Auch Hessen
und Niedersachsen bekannten sich bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Umweltminister
2007 zur Herstellung der Durchgängigkeit an Werra und Weser.

Anlass

Zielstellung

Maßnahmen

GEWÄSSERSTRUKTUR-
VERBESSERUNG

Querbauwerke und Maßnahmen

Gewässer Querbau- erforderliche
werke Maßnahmen

Werra 28 20
Ulster 20 5
Felda 20 16
Hasel 10 7
Schleuse 9 6

Die Werra entspringt bei Eisfeld in Thüringen und vereinigt sich nach knapp 300 Kilometern bei Hannoversch Münden mit der
Fulda zur Weser. Das Einzugsgebiet der Werra beträgt 5.496 Quadratkilometer. Das Projektgebiet umfasst neben der Werra ab
Schwaba bis zum RHB Grimmelshausen (Schleusemündung) auch die Nebenflüsse Ulster, Felda, Hasel und Schleuse.

Flussgebietseinheit und Bundesland: Weser; Thüringen
Koordinierungsraum: Werra
Name der Gewässerkörper: Obere Werra ab Schwaba, Mittlere Werra bis Tiefenort, Mittlere Werra von
Tiefenort bis Vacha, Untere Werra bis Heldrabach, Untere Felda, Untere Ulster, Schwarza-Untere
Hasel, Untere Schleuse-Nahe
Code: DETH_41_222+261, DETH_41_170+222, DETH_41_155+170, DETH_41_68+129,
DETH_4138_0+20, DETH_414_0+49, DETH_412+0+34, DETH_4116_0+13
LAWA-Gewässertypen: 5.1 „Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche“; 7 „Grobmaterial-
reiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche“; 9 „Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgs-
flüsse“ und 9.2 „Große Flüsse des Mittelgebirges“

Einstufung in der Bestandsaufnahme: natürlich, Zielerreichung in den Wasserkörpern „Mittlere Werra bis Tiefenort“: wahr-
scheinlich; „Untere Felda“ und „Schwarza-Untere Hasel“: unklar; „Mittlere Werra von Tiefenort bis Vacha“, „Untere Werra
bis Heldrabach“, „Untere Ulster“, „Untere Schleuse-Nahe“ und „Obere Werra ab Schwaba“: unwahrscheinlich.
Auschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: Salzbelastung (Untere Werra bis Heldrabach) und Strukturdefizite
unter anderem durch Querbauwerke, bisher fehlende Durchwanderbarkeit beziehungsweise fehlende Vernetzung der Wasser-
läufe, teilweise Belastungen durch kommunale Abwässer (Anschlussgrad Kläranlagen 2007: 54 Prozent)
Schutzstatus: Die Werra ist von der Quelle bis zur Landesgrenze in Thüringen als FFH-Gebiet Nr. 111 ausgewiesen.

Allein im Hauptlauf der Werra befinden sich mehr als 60 Querbauwerke. Ein Großteil davon war bei Inkrafttreten der WRRL
im Jahr 2000 für Fischwanderungen nicht durchgängig. Im Projektgebiet, das
auch Teile von Zuflüssen der Werra umfasst, befanden sich insgesamt 87
Wehre, Sohlabstürze oder Wasserkraftanlagen. Ein Teil dieser Anlagen
war bereits für die Gewässerfauna durchgängig, manche waren seit längerer
Zeit nicht genutzt. Um die Vernetzung zu verbessern und das Wieder-
besiedlungspotential zu erhöhen, wurde im Jahr 2004 das Modellvorhaben
„Verbesserung und Vernetzung aquatischer Lebensräume“ an der Werra be-
gonnen. Das Projekt startete zusammen mit neun weiteren Modellvorhaben,
die in Thüringen zur Erprobung von Maßnahmen zur Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie durchgeführt wurden.

Strukturreiche, für Fische und Kleinlebewesen durchwanderbare Fließgewässer sind eine wichtige Voraussetzung zur Erhal-
tung und Entwicklung der biologischen Vielfalt in unseren Bächen und Flüssen. Im Projektgebiet war die ökologische
Durchwanderbarkeit durch die unpassierbaren oder nur zum Teil durchgängigen Querbauwerke nicht gegeben. Die Wieder-

herstellung der Durchgängigkeit ist daher ein wesentlicher Schritt zur ökologi-
schen Aufwertung der Werra und ihrer Nebengewässer. Mit dem Projekt soll-
ten vor allem die als Laichgebiete wesentlichen Nebengewässer wieder mit
dem Hauptlauf der Werra und damit auch untereinander verknüpft werden.

An 54 Querbauwerken waren unterschiedliche Maßnahmen zur Herstellung
der Durchgängigkeit erforderlich. Dazu gehörten sowohl die Anlage von Fisch-
wanderhilfen, zum Beispiel Umgehungsgerinnen in naturnaher Bauweise und
Beckenpässen, als auch der Umbau von Wehranlagen in passierbare raue Ram-
pen sowie der Rückbau und die Entfernung von Querbauwerken. Dabei wur-
den verschiedene Maßnahmen erprobt, unter anderem die Sprengung von
Wehren, wie beispielsweise am ehemals zur Wiesenbewässerung genutzten
Wehr in Belrieth (siehe Bild 1).

umgesetzte Maßnahmen Anzahl

Rückbau Querbauwerke 18
Gewässerumverlegung 1
Sohlengleite 9
Umgehungsrinne 4
Raugerinne-Beckenpass 2
Beckenpass 1
Schlitzpass 5
Fisch-Schleuse 1
Maßnahme in Planung/im Bau 8
bisher keine Lösung 5
Summe 54

(1) Wehrsprengung Belrieth 2005

Příčné objekty a opatření

Tok 

Werra 
Ulster
Felda
Hasel
Schleuse

Potřebná opatření

20
5
16
16
6

Příčné objekty

28
20
20
10
9

Podnět

V samotném hlavním toku Werry se nacházelo více než 60 
příčných objektů. Velká část z nich nebyla v době nabytí 
platnosti Rámcové směrnice o vodách v roce 2000 pro ryby 
průchodná. Celkem se v projektové oblasti, která zahrnuje i 
části přítoků Werry, nacházelo 87 jezů, stupňů, nebo vodních 
elektráren. Část objektů už byla v té době pro vodní faunu  
průchodná a některé nebyly již dlouhou dobu využívány. 
S cílem zlepšit propojení a zvýšit potenciál pro znovuosídlení 
byl v roce 2004 na řece Werra započat modelový projekt 
„Zlepšení kvality a propojení vodních biotopů“. Projekt začal 
současně s devíti dalšími modelovými projekty v Durynsku, 
které byly zkušebně otestovány jako součást opatření k im-
plementaci Rámcové směrnice o vodách.

Cíle

Členité, a pro ryby i menší živočichy průchodné tekoucí vody jsou předpokladem pro zachování a vývoj biologické rozmani-
tosti našich potoků a řek. V projektovém území nebyly vhodné podmínky pro ekologickou průchodnost vzhledem k mnoha 
příčným objektům, ať už nesplavným či jen  částečně průchodným. Obnova migračního potenciálu toku je proto důležitým 
krokem k zvýšení ekologické hodnoty řeky Werra a jejích přítoků. V rámci projektu měly být hlavně znovu propojeny 
vedlejší přítoky, významné jako trdliště pro ryby, s hlavním tokem Werra, a tím propojeny všechny navzájem.
Na 54 příčných objektech bylo nutné provést různá opatření k obnově průchodnosti. Mezi opatřeními byla jak pomocná 
zařízení k migraci ryb, například obtoková koryta vystavěná přírodě blízkým způsobem a tůňové rybí přechody, tak i 
přestavba jezů v průchodnou zdrsnělou rybí rampu nebo demontáž a odstranění příčných objektů. Přitom byla otestována 
různá opatření, m.j. odstřel jezů, jako příklad lze uvést jez v Belrieth, dříve využívaný k zavlažování luk (obr. 1)

VYLEPŠNÍ STRUKTURY 
VODNÍHO TOKU

Praktické příklady  implementace Rámcové směrnice o vodách



Zlepšení kvality a propojení vodních 
biotopů v povodí Werry 

Kontakty

Konflikty

Náklady / financování

Durynské ministerstvo zemědělství, ochrany 
přírody a životního prostředí (TMLNU)                            
Oddělení vodního hospodářství                        
                
Karsten Pehlke                                                                  
Beethovenplatz 3
99096 Erfurt
Tel.: 0361 / 3799 -570
Karsten.Pehlke@tmlnu.thueringen.de
www.flussgebiete.thueringen.de

Akéři / postup
Projekt byl vybrán v rámci celozemské soutěže plnění modelových plánů k imple-
mentaci RSV a následně realizován s pomocí prostředků Evropské Unie.
 Vedle příčných staveb patřících spolkové zemi zde byla řada zařízení ve 
vlastnictví obcí či v osobním vlastnictví, ale také zařízení s nevyjasněným vlast-
nictvím. Vlastnické a právní poměry staveb musely být vyřešeny hned z počátku 
projektu. V první fázi projektu byla všechna důležitá data o příčných stavbách 
shromážděna do databáze a později sloužila k  analýze opatření. Státní úřad pro 
životní prostředí v Suhlu konzultoval realizaci s Inženýrskou kanceláří Floecks-
mühle. Řadu nepoužívaných staveb bylo možno kompletně demontovat, což bylo 
z ekologického hlediska upřednostňovaným řešením. Používané příčné stavby, 
např. vodní elektrárny, mohly být zprůchodněny jen stavebními úpravami. Menší 
přestavby byly provedeny spolupracovníky z odboru vodních toků ze Státního 
ústavu pro životní prostředí v Suhlu. Na všechna ostatní opatření byla zadána 
zakázka.
 Při zřizování rybích přechodů byl kladen důraz především na funkčnost. Předem byl zjištěn aktuální stav rybího 
společenstva pomocí elektrického agregátu. Vývoj stavu ryb má být nadále dokumentován. Jako doplněk k věstníku 
232/1996 Německé asociace pro vodní hospodářství a tvorbu životního prostředí (DVWK), byla s ohledem na aktuální stav 
znalostí vypracována doporučení pro další kroky, které jsou uveřejněny v sekci projektu na internetových stránkách 
www.flussgebiete.thueringen.de.

Výsledky modelových plánů jsou hodnoceny velmi pozitivně. Převážný podíl příčných 
objektů v projektové oblasti se podařilo zprůchodnit s dobrým poměrem náklady/využití. 
Bohužel přestavba protipovodňové nádrže v Grimmelshausenu, pro kterou již byla vypra-
cována i studie proveditelnosti, nebyla dosud z finančních důvodů zahájena.
 Jednotlivé výsledky byly představeny prostřednictvím informačních materiálů a dále na internetových 
stránkách Ministerstva pro životní prostředí Durynska (www.flussgebiete.thueringen.de).

Přeloženo z německých „Steckbriefe zur WRRL – Umsetzung“ od 
Grüne Liga e.V.
Redakce: Michael Bender, Tobias Schäfer, Alexandra Gaulke, 
Stephan Gunkel, Katrin Kusche, Anja Lägel,
Přeložila: Kateřina Kolaříková
Upravila: Tereza Dvořáková

Inženýrská kancelář
Floecksmühle
Ulrich Dumont
Bachstraße 62-64
52066 Aachen
Tel.: 0241 / 94 986 -0
Fax: 0241 / 94 986 -13
ib@floecksmuehle.com
www.floecksmuehle.com

Vzhledem k různorodým zájmům uživatelů toku, jako využití vodní energie, vodní rek-
reace, částečně komunální využití, zemědělství a rybářství, bylo nutné efektivní zapojení 
účastníků a komunikace s nimi i mezi nimi navzájem. Ačkoliv novela Zákona o obnovitel-
ných zdrojích energie (EEG) nabídla provozovatelům vodních elektráren dodatečnou mo-
tivaci ke zprůchodnění jejich zařízení, nepodařilo se na některých soukromých vodních 
elektrárnách až do konce projektu nalézt vhodné řešení.

Výsledky / hodnocení 

První fáze projektu, která proběhla v letech 2004 - 2007, byla realizována s celkovými 
náklady 4,7 mil. eur a spolufinancována prostřednictvím Evropského vyrovnávacího a 
záručního fondu (EAGGF).

(2) Sallmannhausenský jez před jeho 
zprůchodněním (2003)

(3) Letecký snímek (2007) po přestavbě 
jezu v Sallmannshausen

Provedená opatření 

Demontáž příčných objektů
Přeložení toku
Balvanitý skluz
Obtokový kanál
Bypass s příčnými řadami kamenů
Tůňový rybí přechod
Technický přechod štěrbinový
Zdrsnělá rybí rampa
Opatření v plánu/ve výstavbě
Dosud žádné řešení
Celkem

Počet

18
1
9
4
2
1
5
1
8
5
54

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


