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Řešené území

Lesnatá údolní niva (hráz Černého r. až Ploučnici – obtokový kanál) 

Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře (okres Česká Lípa)

Rozloha 19,80 ha, šířka 60–130 m, délka 1,6 km

Pracovní rozdělení: 2 části – severní a jižní





Přírodní poměry

Hydrologie – odtokové poměry

– povodí 1–14–03 Ploučnice 

– jižní část hlavní osa nevýrazná vodoteč (Černý r. >> Ploučnice)

– severní část odvodněna regulovanou vodotečí a soustavou kanálů

– přesto typické zamokření: mokřady a tůně za náspy komunikací   

Biota 

– pestrá fauna (Ʃ86 / §12) i flóra (Ʃ273 / §4) díky diverzitě prostředí

– bažinaté olšiny, řašelinné březiny, ostřicová lada, mokřady vs. 

– spol. navážek a cest, borové monokultury, vřesoviště pod VN linkami 



Výchozí stav

Ovlivnění odtokových poměrů:

– zemní práce a stavby během průzkumu a těžby ložisek uranu

– nejintenzivnější v 60. až 80. letech 20. století

– vlivy na přírodní prostředí:

odvodnění kanály a regulovanými vodotečemi

navážky zmenšující plochu mokřadů

pozůstatky staveb a zařízení

– účelové komunikace napříč údolní nivou zachovány:

zajištění dopravní obslužnosti 

ochrana cenných mokřadů vzniklých za náspy komunikací





Realizovaná opatření

Odstranění betonového kanálu

– mezi hrází Černého rybníka a Ploučnicí (920 m)

– vybourání a zasypání v celém rozsahu

– finální terén svahována s mírným úklonem do středu nivy

– bezpečnostní přeliv Č. rybníka sveden do nivy novým korytem (15 m)

– význam:

odstranění antropogenního prvku

odstranění migrační bariéry

obnoveny odtokové poměry z levobřežní části povodí





Realizovaná opatření

Obnova a tvorba mokřadů po odtěžení navážek

– navážky v celém území (vrty, odval j. č. 13, a stavby zařízení)

– největší odval jámy č. 13 (1,54 ha, částečné odstranění)

– překážky: inženýrské sítě, plochy staveb občanské vybavenosti (ÚP)

– odtěžba v maximální možné míře na původní terén – rašelinné půdy

– místy vznikly periodické mělké tůně hloubky 0,3 – 0,5 m

– uvnitř nebo poblíž stávajících mokřadů bez tůní: prevence vysušení

– celkem obnoveno 0,8 ha mokřadů z toho 0,43 ha tůní



Stáří: 0 měsíců 

Stáří: 10 měsíců 

Stáří: +25 let



Realizovaná opatření

Nové neprůtočné tůně

– v místech po odtěžení některých navážek (vrty, odval j. č. 13)

– nepravidelné tvary a hloubky (zvýšení stanovištní rozmanitosti)

– svahování dna a břehů 1:1,5 – 1:12, lokálně 1:1 až kolmé)

– obvykle složený profil: litorál 0,00–0,40 m, mělká voda 0,40–0,80 m 

hluboká voda 0,80–1,20 m místy až 2 m (podle hl. nepropustné vrstvy)

– materiál z části odvážen a z části použit v rámci stavby (hrázky)

– celkem vytvořeno 10 tůní o rozloze 0,38 ha





Realizovaná opatření

Revitalizace drobných vodotečí

– olšina v nejsevernější části

– zřízeny zemní hrázky na regulovaném toku a odvod. kanálech

– nad hrázkami tůně 42–96(–430) m² a hloubky 0,50–1,00(–1,50) m. 

– vyhloubení meandrujícího koryta v nové trase (miskovité, hl. 0,3 m)

– koryta bez technických prvků stabilizace dna a břehů (malá vodnost)

– celkem vytvořeno 21 hrázek s tůněmi, 739 m novách koryt









Realizovaná opatření

Opatření kontrolovaného odtoku vody z mokřadů za náspy cest

– oprava dvou propustků a zřízení jednoho brodu

– náspy 3 komunikací napříč celou údolní nivou >> hráze, mokřady

– význam:

prevence odvodnění mokřadů vzniklých na náspy komunikací

bezeškodné převedení větších průtoků přes tělesa komunikací

špatný technický (provizorní) stav původního řešení

– výška přelivných hran nad hladinou vody v mokřadech







Realizovaná opatření

Biologická rekultivace

– zalesnění jen na plochách dočasného odnětí a budoucích PUPLF

– na ostatních plochách výsadby minimální 

chybějící původní druhy (kalina, krušina, střemcha, dub…)

roztroušené skupinky 

– výsadby neumisťovány blízko mokřadů, tůní a koryt 

zachování oslunění

– celková plocha zalesnění činí 1,01 ha



Realizovaná opatření

Podpora retenci vody a biodiverzity (zásady „dobré praxe“)

– zemní práce provádět nahrubo bez finálního urovnávání, uhlazení

>> vznik mikrotůní, rychlejší kolonizace, vyšší infiltrace vody;

– používat podkopové lopaty se zuby na veškeré zemní práce

>> větší členitost dna a břehů, zpomalení proudění vody 

– celoplošně rozdrásat odvozní trasy na hloubku zubů lopaty (nepřekopat!) 

>>  redukce utužení, podpora infiltrace, zahlazení přímých linií

– vhodně ponechat větve, kmeny nebo celé stromy vč. doupných

>> úkrytové příležitostí pro živočichy, biotop arborikolního hmyz



Realizovaná opatření

Podpora retenci vody a biodiverzity (zásady „dobré praxe“)

– vkládání čerstvého i starého dřeva do tůní a koryt v. t. (mrtvé dřevo)

>> rozvoj mikroorganizmů (bakterií, řas...), bezobratlých...

Harmonogram realizace

– odstranění antropogenních zátěží: 2017 – 2018

– vodohospodářské úpravy: leden – duben 2019

– termínová omezení ochrany přírody a krajiny:

kácení dřevin od 1. 11. do 31. 3. běžného roku

zemní práce od 1. 9. do 28. 2 běžného roku
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