
Praktické příklady  implementace rámcové směrnice o vodách

Největším cílem „Rozvojového projektu vodních toků Vezery – Werry 
– Elsy“ je implementace RSV, a s ní spojená ochrana nebo zlepšení 
ekologického stavu potoků a řek v okresech Herford a Minden-Lüb-
becke, včetně mokřadů a terestrických ekosystémů s nimi funkčně 
propojených. Několik zbylých přírodě blízkých úseků jsou nyní vzorem 
pro vývoj toku.
V popředí zájmu projektu je migrační prostupnost toku, vytvoření 
přírodě blízkých vodních struktur i podpora vlastního dynamického 
vývoje toku. Opatření pro přirozený vývoj toku mají širší dosah: mají 
zároveň zlepšit ochranu před povodněmi i kvalitu bydlení. Vedlejším 
efektem těchto opatření může být zlepšení povědomí obyvatel o je-
jich prospěchu z dobrého stavu vodního toku. Vedle těchto převážně 
ekologických cílů je velmi důležitým aspektem tohoto rozvojového 
projektu podpora regionální zaměstnanosti. Spolupráce podniků pro 
údržbu vodního toku posiluje mezisprávní spolupráci a tím je zároveň 
v  komunální politice zviditelněna nutnost vylepšení celého vodního 
systému. Zlepšení veřejného vnímání ochrany vod je dalším význam-
ným cílem projektu.

Oblast

Podnět

Rozvojový projekt vodních toků Vezery – Werry – Elsy
migrační prostupnost toku, vlastní dynamika toku, rozvoj údolních niv, natura 2000, 
modelový projekt pro zlepšení zaměstnanosti

V roce 2001 odstartoval v okrese Herford projekt přestavby vodních toků do 
přírodnější podoby, který pak obdržel v rámci Místní Agendy 21 označení jako 
„ Best-Practice-Beispiel“ [„Nejlepší příklad z praxe“] a koncem roku 2003 byl 
rozšířen na „Rozvojový projekt vodních toků Vezery – Werry – Elsy“. Významné 
cíle projektu, důležité i z hlediska Rámcové směrnice o vodách, jsou: zlepšení 
struktury vodních toků, obnovení migrační prostupnosti toku a ochrana před 
povodněmi. Realizace k tomu potřebných opatření je vedena koordinační 
kanceláří a provedena s účastí nezaměstnaných lidí  a pomocí místních firem.

Povodí a spolková země: Vezera; Severní Porýní - Vestfálsko
Koordinační území: Vezera
Zařazení v systému hodnocení podle RSV: Vezera, Werra a Elsa jsou stejně jako další toky 
II. řádu značně až silně pozměněny [třída jakosti vody 4-5], dosažení cílů RSV je u těchto tří řek 
nepravděpodobné
Indikativní ukazatelé zatížení a dopadů (RSV): úpravy toku v důsledku jeho využívání, nedostat-
ky ve struktuře toku, ztráta biotopů
Ochranný status: evropsky významná lokalita „Elsa/Vezera“ DE 3817-301, několik 
chráněných oblastí

Vývoj řek a potoků v projektovém území se dlouhou dobu ubíral opačným směrem, než jak je požadováno Rám-
covou směrnicí o vodách, tedy k dosažení „dobrého ekologického stavu“ vodních toků. Mnoho úseků řek bylo 
napřímeno a kanalizováno, takže došlo nejen ke ztrátě členitosti koryt, ale také ke ztrátě přirozené funkce toku 
jakožto biotopu. Rozvojový projekt Vezery - Werry a Elsy má za úkol tento trend zvrátit. S cílem chránit tok, příp. 
vylepšit jeho stav, jak je požadováno směrnicí, a to i s přesahem správních hranic, se připojily v roce 2003 díky 
dobrým zkušenostem z počátečního období projektu k prvním 6 obcím z okresu Herford a Mindet-Lübbecke další 
obce. Celkem 18 kooperačních partnerů uzavřelo smlouvu o spolupráci na současném rozvojovém projektu.

Vodní tok Exterbach po zřízení výhonů

Cíle

GEWÄSSERSTRUKTUR-
VERBESSERUNG

Gewässerentwicklungsprojekt
Weser-Werre-Else
Biologische Durchgängigkeit, Eigendynamik, Auen-
entwicklung, Natura 2000, Beschäftigungsmodell

Gebiet Flussgebietseinheit und Bundesland: Weser; Nordrhein-Westfalen
Koordinierungsraum: Weser
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Weser, Werre und Else sowie viele Flüsse 2. Ordnung sind stark bis
deutlich verändert, Zielerreichung ist v.a. bei Weser, Werre und Else unwahrscheinlich
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: nutzungsbedingter Ausbau, Strukturdefizite,
Verlust von Lebensraum
Schutzstatus: FFH-Gebiet „Else/Werre“ DE 3817-301, mehrere Naturschutzgebiete

Die Entwicklung der Flüsse und Bäche im Projektgebiet stand lange Zeit im Widerspruch zu dem in der WRRL geforderten
„guten ökologischen Zustand“ der Gewässer. Viele Abschnitte der Flüsse wurden begradigt und kanalartig ausgebaut, so dass
sich nicht nur die Gewässerstruktur verschlechterte, sondern auch die natürliche Funktion als Lebensraum zunehmend
verloren ging. Das „Gewässerentwicklungsprojekt Weser-Werre-Else“ soll diesem Trend entgegenwirken. Um den Schutz
bzw. die Verbesserung des Gewässerzustandes, wie in der Richtlinie gefordert, über die administrativen Grenzen hinaus zu
gewährleisten, schlossen sich aufgrund der guten Erfahrung am Anfang des Projekts mit 6 Kommunen aus den Kreisen Herford
und Minden-Lübbecke im Jahr 2003 erheblich mehr Kommunen dem Projekt an. Insgesamt sind 18 Kooperationspartner mit
einem Kooperationsvertrag am heutigen Gewässerentwicklungsprojekt beteiligt.

Das oberste Ziel des „Gewässerentwicklungsprojektes Weser-Werre-Else“ stellt die Umsetzung der WRRL dar und damit der
Schutz sowie die Verbesserung des ökologischen Zustandes der Bäche und Flüsse im Bereich der Kreise Herford und Minden-
Lübbecke inklusive der von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete. Die wenigen noch vorhandenen naturnahen
Gewässerabschnitte sind das Leitbild für die Entwicklung der Fließgewässer.
Die ökologische Durchgängigkeit, die Schaffung naturnaher Gewässerstrukturen sowie die eigendynamische Ent-
wicklung stehen im Vordergrund des Projektes. Die Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung sollen zudem den
Hochwasserschutz sowie die Wohnumfeldqualität verbessern. Als Nebeneffekt kann dies dazu beitragen, das Bewusstsein
der Bevölkerung für den Nutzen eines guten Gewässerzustandes zu wecken. Neben diesen vorwiegend ökologischen Zielstel-
lungen ist die regionale Beschäftigungsförderung ein wichtiger Aspekt des Gewässerentwicklungsprojektes. Der Zusam-
menschluss der gewässerunterhaltungspflichtigen Kooperationspartner stärkt die interkommunale Zusammenarbeit und macht
der kommunalen Politik die Notwendigkeit zur Verbesserung des gesamten Gewässersystems deutlich. Die verbesserte
öffentliche Wahrnehmung des Gewässerschutzes ist ein weiteres wesentliches Ziel
des Projektes.

Die Gestaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden prinzipiell auf der Grund-
lage von Gewässerentwicklungskonzepten geplant und möglichst zeitnah umge-
setzt. Pro Jahr werden rund 100 Einzelmaßnahmen von ganz unterschiedlichem
Umfang durchgeführt. Zu diesen Maßnahmen zählen:

- Rückbau von naturfernen Ufersicherungen,
- Erwerb von Uferstreifen und deren Bepflanzung mit standortgerechten Pflanzen,
- Extensivierung von Uferrandstreifen,
- Rückbauarbeiten von Betoneinfassungen und Neutrassierung ehemals begradigter

Gewässerabschnitte,
- Rückbau bzw. Umgestaltung von Querbauwerken,
- Offenlegung von verrohrten Gewässerabschnitten und
- umfangreiche Erdarbeiten (z.B. Aufweitung oder Verlegung von Gewässern).

Alle Maßnahmen dienen dazu, die eigendynamische Gewässerentwicklung zu för-
dern und die Wechselwirkungen zwischen Aue und Gewässer wieder zu intensivie-
ren. Die wieder gewonnenen Auenflächen können als potentielle Speicherräume bei
Hochwasser dienen, wohingegen die Beseitigung von Wanderhindernissen (z.B. der
Rückbau von Wehren und Verrohrungen) für eine bessere Durchgängigkeit sorgt.

Das 2001 gestartete Vorhaben zur naturnahen Umgestaltung der Fließgewässer im Raum
Herford erhielt im Rahmen der Lokalen Agenda 21 die Auszeichnung als Best-Practice-Bei-
spiel und wurde Ende 2003 zum „Gewässerentwicklungsprojekt Weser-Werre-Else“ ausge-
weitet. Die wesentlichen Zielstellungen des Projektes, die auch aus Sicht der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) Bedeutung haben, sind die Verbesserung der Gewässerstruktur, die Wie-
derherstellung der ökologischen Durchgängigkeit sowie der Hochwasserschutz. Die Umset-
zung der dazu notwendigen Gewässerentwicklungsmaßnahmen wird von einem Koordinations-
büro geleitet und unter Einsatz von Menschen aus dem zweiten Arbeitsmarkt sowie mit Hilfe
heimischer Firmen durchgeführt.

Anlass

Zielstellung

Maßnahmen

(1) Exterbach nach Anlage von Buhnen

(2) Anlage Weidenflechtwerk (Twiesbach)

(3) Entfernen der Beton-Ufersicherung

Zřízení vrbového pletiva (Twiesbach)

Odstranění betonového opevnění břehů

VYLEPŠNÍ STRUKTURY 
VODNÍHO TOKU



Rozvojový projekt vodních toků 
Vezery – Werry – Elsy

Kontakty

Náklady / financování 

Výsledky / hodnocení 

Koordinační kancelář rozvojového projektu WWE
Am Herrenhaus 27
32278 Kirchlengern
Tel: 05223/ 761-377
Fax: 05223/ 785-22
info@weser-werre-else.de

Opatření
Opatření pro vývoj a utváření toku jsou v zásadě plánovány podle návrhů rozvoje vodních toků a jsou realizovány 
v co možná nejkratší době. Každým rokem je provedeno okolo 100 jednotlivých opatření zcela rozdílného rozsahu. 
K těmto opatřením patří: 

- odstranění „přírodě vzdálených“ břehových opevnění
- získání břehových pásů a jejich osázení stanovištními rostlinami
- extenzifikace břehových ploch
-demontáž betonových pažení a nové vedení trasy dříve napřímených vodních úseků
-odstranění či úprava příčných staveb
-odkrytí zatrubněných úseků toku
rozsáhlé zemní práce (např. prodloužení či přemístění vodoteče)

Všechna opatření slouží jak k podpoře vlastního vývoje toku, tak ke znovuobnovení vzájemného působení mezi 
tokem a nivou. Znovu získané nivní plochy mohou sloužit jako potenciální retenční prostor při povodni, zatímco 
odstranění migračních překážek (např. odstranění jezů a zatrubnění) zajistí lepší prostupnost toku. 

Akéři / postup
K účastníkům projektu patří vedle obcí z okresu Herford a Mindet-Lübbecke také vodní spolky „Große Aue“, „Wesernie-
derung“ a „Werre“, biologická stanice v Ravensbergu v okrese Herford, okresní vládní úřad Detmold, společnost pro 
zprostředkování práce „IFAS s.r.o“ a „Maßarbeit e.V.“ [Práce na míru], i koordinační kancelář sestávající ze čtyř externích 
projektantů. 
Všechny zúčastněné úřady a spolky tvoří dohromady „pracovní tým“, který se schází každých 6-8 týdnů, aby projednal 
opatření a projekty, navržené koordinační kanceláří. Toto setkání  slouží současně jako informační a diskusní fórum. 
Koordinační kancelář se zabývá nejen přípravou návrhů projektů a opatření, ale i realizací opatření schválených pracovním 
týmem. Přebírá po domluvě  s příslušnými osobami vedení stavby, dokumentuje průběh realizace, zajišťuje mediální 
propagaci, obstarává financování projektů a jednotlivých opatření. Koordinace, plánování a vedení stavby probíhá v úzké 
spolupráci s obecními zastupiteli. 
Realizace opatření je prováděna pod odborným vedením s pomocí asi 100 pracovních sil z regionálních úřadů práce. 

V rámci projektu je snaha zapojit do realizace opatření pro vývoj toku nezaměstnané občany a místní firmy a spojit 
tak ekologické, ekonomické a sociální aspekty. Tím se trvale zlepšuje přijetí prováděných revitalizačních opatření u 
veřejnosti. 
Ekologický úspěch je patrný ze zlepšení jakosti vody a z obnovení ekologické průchodnosti toku. Tato opatření zesilují 
vlastní dynamické procesy v toku a zlepšují stanovištní poměry pro faunu a flóru, a to i v mokřadech a terestrických 
ekosystémech, funkčně propojených s vodním tokem. Navíc přírodě blízký vývoj celého vodního systému je význam-
ným bodem v propojování biotopů.
Ekonomický užitek projektu vychází z objednání prací a různých stavebních služeb u malých a středně velkých místních 
podniků. Díky zadání staveb, pronajímání stavebních strojů a nákupu stavebního materiálu získá domácí hospodářství 
okolo 750.000 euro ročně. Významným sociálním aspektem je velký počet zaměstnaných lidí z úřadu práce.
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Projekt disponuje ročním rozpočtem okolo 3 mil. euro, které jsou z 80% hraze-
ny státem. Zbývající část prostředků poskytují okresy Herford a Mindet-Lübbecke, 
zúčastněné obce a Spolkový úřad práce.
Samotné personální náklady činí 2,2 mil. euro. Zbývajících okolo 0,8 mil. euro je 
určeno na stavební materiál, na služby cizích firem, plánování a získání pozemků.

Revitalizace břehů prováděná nezaměstnanými

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


