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Abstrakt
Příbřežní vegetace zahrnuje všechny vegetační jednotky podél říční sítě, nehledě na jejich vzhled
nebo původ, a je funkčně spřažená s ostatními částmi říčních ekosystémů a jejich okolním prostředím.
K příbřežní vegetaci náleží taková krajinná část, která je otevřená (tokům do a z říčních systémů a
výše položených míst) a spoluvytvářená (to znamená přírodními a sociálními procesy). Krajina podél
říčních systémů ovlivňuje a zároveň je ovlivňována říčními a dalšími doprovodnými procesy. Struktura
a ekologické fungování biotických společenství v této zóně je variabilní podél čtyř dimenzí říčního
systému (podélný, boční, vertikální a přechodný). Tato variabilita je poháněna zejména
bioklimatickými, geomorfologickými podmínkami, podmínkami souvisejícími s využitím krajiny, které se
mění v čase pod vlivem přírodních a člověkem působených sil. Tato variabilita ovlivňuje způsoby, dle
nichž je příbřežní vegetace identifikována, pojmenována, vymezena a zkoumána. Z pohledu
funkčnosti, vymezení vyžaduje přizpůsobení se funkčním cílům. Neadekvátní nebo úzké vymezení
může způsobit, že některé funkce související s příbřežními systémy jsou vyloučené. Naopak široké
vymezení může pomoci zvažovat a řídit příbřežní zónu s využitím skutečných integrovaných procesů
kombinujících většinu výstupů vztažených k příbřežní vegetaci a přidruženým investorům.
Hlavní doporučení:
1. Zkoumat příbřežní zóny jako systémy spoluvytvářené socioekologické systémy
řízené/hnané přírodními a člověkem ovlivněnými procesy, které v čase následují
komplexní trajektorie
2. Nahlížet na příbřežní vegetaci jako na otevřený systém (i) vztažený k samotnému korytu,
okolní oblasti, povodí horního toku, ovzduší i půdě a (ii) propojený s těmito složkami
prostřednictvím obousměrných toků
3. Prosazovat využití takové definice/vymezení, které integruje a maximalizuje všechny
funkce uvnitř socioekologického systému (to znamená podporující, zásobující, regulující a
kulturní ekosystémové služby)
4. Rozvíjet příklady a nástroje k podpoře dobré aplikační praxe vymezení příbřežní zóny
5. Vyjasnit znalosti, které jsou místně specifické a znalosti které jsou přenositelné (například
minimální šíře příbřežní zóny nezbytná pro danou funkčnost, efektivita daná topografickým
indexem při vymezení příbřežní zóny)
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1. ÚVOD – PŘÍBŘEŽNÍ VEGETACE: KLÍČOVÁ SOUČÁST ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ
Příbřežní vegetace je klíčová součást říčních systémů a poskytuje násobné socioekologické funkce
(Malanson, 1993; National Research Council, 2002; Naiman et al., 2005) (Obr. 1). Fyzicky, příbřežní
vegetace řek mění podmínky toku a tedy i sedimentární procesy ochranou břehů, kolonizováním
nánosů, zásobováním odumřelou dřevní hmotou atd. (Gurnell and Gregory, 1995; Piégay and Gurnell,
1997; Tabacchi et al., 1998; Gurnell a Petts, 2006; Corenblit et al., 2007; Gurnell, 2014). Z
morfologického pohledu, takový vliv může mít dostatečnou sílu, aby způsobil proměnu říčního koryta
(Tal et al., 2004). Chemicky, příbřežní vegetace zásobuje biogeochemické cykly říčních systémů.
Například, nárazníkový efekt pomáhá zlepšovat kvalitu vody v povodích nacházejících se v
zemědělské krajině, která je zasažena nebodovým zdrojem znečištění (Sabater et al., 2003; Mander
et al., 2005). Biologicky, příbřežní vegetace je druhově bohatá a podílí se na zvyšování regionální
biodiverzity (např. Tabacchi, 1992; Naiman et al., 1993; Pautou et al., 1997; Jobin et al., 2004; Sabo et
al., 2005; Schnitzler-Lenoble, 2007). Tato biologická role je také vztažena k funkcím z pohledu lokality
a koridoru (e.g. Décamps et al., 1987; Rosenberg et al., 1997; Seymour and Simmons, 2008;
Schnitzler-Lenoble, 2007; Roshan et al., 2017, de la Fuente et al., 2018) a rovněž je patrný vliv
příbřežní vegetace na teplotu, organické vstupy atd.
Vodních ekosystémů (e.g. Beschta et al., 1987; Maridet,
1994; Hill et al., 2001; Ferreira et al., 2016; Miura and
Urabe, 2015; Astudillo et al., 2016; Wawrzyniak et al.,
2017; Dugdale et al., 2018). Některé z těchto funkcí byly
identifikovány jako kritické pro mírnění místních efektů
globální změny, jako jsou tepelné podmínky proudů
(Kristensen et al., 2015; Trimmel et al., 2018). Sociálně,
příbřežní vegetace přispívá k identitě krajiny jíž je
součástí; má podíl na kulturních službách (např.
rekreace, duchovno, inspirace).

Obrázek 1. Příbřežní vegetace jako
problémových oblastí

klíčová složka mnoha

Mnoho z těchto funkcí je považováno za pozitivní, neboť přispívají ke zlepšení kvality života
prostřednictvím řady ekosystémových služeb, jako je rekreace, suroviny (např. dřevo, energie) a
zlepšení kvality vody (Gren et al., 1995; Kenwick et al., 2009; Recchia et al., 2010; Flores-Díaz et al.,
2014). Leč příbřežní vegetace je rovněž spojena s několika negativními vlivy a tak může přispívat k
negativnímu vnímání souvisejícímu zejména s extrémními hydrologickými událostmi. V době nízké
hladiny vodního toku příbřežní vegetace stíní koryto vodního toku, čímž napomáhá snižovat výpar; i
když také spotřebovává vodu (Pivec, 2002; Lamontagne et al., 2005; Salemi et al., 2012; Irmak et al.,
2013; Flanagan et al., 2017), spotřeba vody závisí na typu vegetace; například, přirozená vegetace
může spotřebovávat méně vody než vegetace s exotickými druhy (Ehrenfeld, 2003), které mohou
soupeřit o zdroje v rámci rostlinných společenstev. Během povodní příbřežní vegetace může mít
protichůdné účinky na povodňová rizika. Místně, prostřednictvím nerovnosti, zabraňuje rozlití vody z
koryta do inundační oblasti (tzn. snižuje rychlost toku vody, erozi a poškození vybudované
infrastruktury). Může ale také přispět ke zvýšení vodní hladiny při náhlém odtoku zadržené vody. Dolů
po proudu, příbřežní vegetace produkuje dřevní zbytky, které mohou zvýšit dopad povodně, ale také
mohou přispět ke snížení povodňových vrcholů díky zadržení vody v horních částech říčního toku.
Jeden potenciálně negativní pohled lidí usídlených podél řek je spojen s rozrůstáním lesa, který je
výsledkem změn využití krajiny (tzn. opuštění pastevních ploch a ukončení zemědělského
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obhospodařování krajiny) a utváří kulturní krajinu a tedy také identitu místa (Schnitzler and Génot,
2012).
Při zvážení všech socioekonomických rolí, které sehrává v říčních ekosystémech, příbřežní vegetace
je nahlížena jako vědecký a aplikovaný objekt výzkumu ve velkém množství vědecké literatury.
Vegetace kolonizující říční břehy má mnoho názvů: “aluviální bažinné/mokřadní lesy”, “galeriové lesy”,
“lužní lesy”, atd. v anglosaské literatuře, “ripisylve”, “forêt alluviale”, “boisement riverain”, atd. ve
francouzštině a “bosque de ribera”, “bosque ribereño”, “Soto”, “bosque en galería”, etd. ve španělštině.
V angličtině, Fischer et al. (2001) uvedl více než 30 termínů pro vegetaci rostoucí v sousedství
vodních ekosystémů. Navíc existují také některá zmatení, neboť stejný objekt může být pojmenován
různými názvy, a jeden termín může pojmenovávat odlišné objekty (Clerici et al., 2011). Tato
různorodost a zmatení termínů může působit nedorozumění mezi diskutujícími subjekty.

2. CÍL ZPRÁVY
Tato má přispět k vyjasnění identifikace příbřežních zón a příbřežní vegetace říčních systémů.
Identifikací se rozumí jak definice tak vymezení takovéhoto komplexního objektu, což jsou ve
skutečnosti dva odlišné procesy. Vymezení naznačuje schopnost vyznačit v mapě oblasti, které se
nacházejí uvnitř a vně příbřežní zóny, což může mít i právní důsledky. K dosažení tohoto cíle musíme
nejdříve stanovit obecné charakteristiky příbřežní vegetace/zóny a následně zdroje proměnlivosti,
které ji určují.
Některé důležité součásti zprávy mohou být nalezeny v National Research Council (2002), Verry et al. (2004),
Naiman et al. (2005), Clerici et al. (2011) and Dufour et al. (2019) pro definici a v Clerici et al. (2013) a de Sosa et
al. (2017) pro vymezení.

3. OBECNÉ ZNAKY PŘÍBŘEŽNÍ ZÓNY/VEGETACE
Navzdory různorodosti termínů užívaných pro vegetaci, která obsazuje říční břehy, nacházíme některé
podobnosti.
1.

Půda podél říčního systému ovlivňuje řeku a je naopak ovlivňována řekou prostřednictvím
fyzikálních, biologických, chemických a dalších vztahů (Obr. 2).
 Nositelem interakcí je především voda, působící prostřednictvím laterálního odtoku,
povodní a dynamiky podzemní vody.
 Tato půda hostí specifickou vegetaci zejména díky disturbancím působeným
povodněmi (Obr. 3a), stresem působeným anoxickými podmínkami v důsledku
inundace (Obr. 3b) a/nebo větším podílem vodních zdrojů než okolní vyšší polohy
ležící nad úrovní hladiny podzemní vody.

Obrázek 2. Příčný řez
modelovou příbřežní zónou.
Šipky znázorňují toky látek,
energií, vody, informací
(uvedené příklady nejsou
úplné)
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Obrázek 3. Specifická vegetace mající vztah (vlevo) k disturbanci na nánosu v řečišti obsazená dřevinami rodu Salix
sp. (Ain River, Francie) a (vpravo) anoxické podmínky v nižší mělčí části při břehu (Alnus sp., Doulon River, Francie).

2.

Příbřežní zóna je komplex rostlinných společenstev vyskytujících se v příbřežní zóně.
 K příbřežní zóně náleží to, co je definováno jako “přechod mezi suchozemskými a
vodními ekosystémy, vyznačující se gradienty v biofyzikálních podmínkách, ekologických
procesech a biotě. Jsou to oblasti, jejichž prostřednictvím je hydrologie povrchových a
podpovrchových oblastí propojena s vodním tělesem s okolními/sousedními výše
položenými oblastmi. Zahrnují ty části suchozemských ekosystémů, které významně
ovlivňují výměny látek a energií s vodními ekosystémy (tzn., zóny vlivu)” (National
Research Council, 2002). Termín “zóna” je někdy nahrazována termínem “oblast/území”,
“ekoton”, “systém” nebo “půda” (Tabulka 1), v důsledku skutečnosti, kdy “zóna” může být
propojena s širokou klimatickou zónou spíše než jen dominantně ovlivněna lokální
příbřežní oblastí.
 Vytváří mozaiku vegetací porostlých míst, které mohou vykazovat odlišnou fyziognomii,
strukturu a kompozici, neboť místní variabilita fyzikálních podmínek (např. Rychlost toku
během povodní, výška nad úrovní vodní hladiny, půda), stáří charakteru terénu a využití
krajiny (např. pastva, lesnictví) (Obr. 4).
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Obrázek 4. Mapa vegetačních jednotek na soutoku Ain River a Rhone River (Zdroj: Girel, 1986). Každá barva
reprezentuje odlišné rostlinné společenstvo.





Obsahuje rostlinná společenstva výrazně odlišná od společenstev výše položených míst
výskytu, tedy příbřežní vegetace přispívá ke zvýšení regionální bohatosti napříč
zeměkoulí (Sabo et al., 2005).
Může být zjednodušeno využitím nespojitého přístupu, který shlukuje rostlinná
společenstva na základě převládajících fluviálních dynamických procesů. Z důvodu
rozmanitého bioklimatického kontextu napříč Evropou, Gurnell et al. (2016) rozeznávají
čtyři zóny v příbřežní zóně pojmenované od toku směrem k výše položeným oblastem,
“říční s disturbanční dominancí (eroze a depozice hrubých sedimentů)”, “ říční s
disturbanční dominancí (depozice jemných sedimentů)”, “oblast s dominantní inundací” a
“půdy, kde jsou dominantní vlhké podmínky” (Obr. 5).
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Obrázek 5. Boční zonace příbřežní zóny podél říční sítě; zóny s odlišnými hydrogeomorfologickými procesy (Zdroj:
Gurnell et al., 2016)

3.

Většina definic příbřežní zóny a příbřežní vegetace využívá funkční přístup a staví na
obousměrných vlivech mezi vodními a suchozemskými systémy hydrologických,
morfologických, chemických a biologických procesů (Tabulka 1).

Tabulka 1. Vybraný soubor definic příbřežní zóny a vztažených vegetačních jednotek. Typ definice: (F = funkční a S =
strukturální); Hlavní zaměření definice: (Flu = říční procesy, Geo = topografické/geografické vymezení, Soi = půdní
vlastnosti, Bio = biologická společenstva)
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Výraz

Definice

Typ

Hlavní
zaměření

Zdroje

Příbřežní zóna (nebo oblast nebo ekoton nebo půda/krajina nebo systém)
Příbřežní zóna

Zóna s přímou interakcí mezi suchozemským
a vodním prostředím

F

Flu

Swanson et al., 1982

F

Flu

Gregory et al., 1991

F/S

Flu/Geo

F

Flu

Naiman a Décamps, 1997

F

Flu

National Research Council,
2002

F

Flu

Osterkamp, 2008

F

Flu

Vidon et al., 2010

S

Soi

Ledesma et al., 2018

S

Flu

http://medwet.org/
aboutwetlands/wetlandterminology/

F

Flu

Ilhardt et al., 2000

Vegetace, hydrologie a topografie určuje typ,
velikost a směr funkčních vztahů. Směr interakce
v příbřežní zóně znamená, že suchozemský
ekosystém může ovlivňovat vodní ekosystém
a naopak.

Tří-dimenzionální zóna přímého kontaktu mezi
vodním a suchozemským ekosystémem.
Hranice příbřežní zóny zasahují vně až k okraji
povodňové zóny a směrem nahoru až ke klenbě
příbřežní vegetace

Oblast v blízkosti vodního toku nebo řeky,
prostředí, které je významně ovlivněno blízkostí
toku
Zahrnuje koryto toku mezi nízkou a vysokou
hladinou a příslušnou část okolní suchozemské
oblasti od značky nejvyšší vodní hladiny směrem
k vyšším polohám, kde vegetace může být
ovlivněna zvýšenou hladinou vody nebo
záplavami a schopností půdy zadržovat vodu.
[...]

Bren, 1993

Vegetace vně zóny, která není ovlivněna
hydrologickými
podmínkami,
ale
přispívá
organickou hmotou zaplavované oblasti nebo
říčnímu korytu, nebo která ovlivňuje fyzikální
režim zaplavované oblasti nebo koryto stíněné
vegetací může být považováno za součást
příbřežní zóny.

Přechod mezi suchozemskými a vodními
ekosystémy, území charakterizované gradienty
biofyzikálních podmínek, ekologických procesů,
a biotou.
Oblasti, ve kterých je vodní těleso propojeno
prostřednictvím povrchových a podpovrchových
hydrologických poměrů s okolní suchozemskou
oblastí.

Ekologický termín vztahující se k té části říční
krajiny zaplavované nebo saturované vodním
tokem; sestává ze všech suchozemských částí
aktivní říční oblasti reprezentované záplavovou
oblastí včetně koryta, mělčinami, a dalšími řekou
vytvářenými místy jako jsou mrtvá ramena,
sníženiny
bývalých
mrtvých
ramen
a
agradačními valy.
Částečně v aridních a semiaridních prostředích,
příbřežní zóna může podporovat růst/vývoj
vegetace a další bioty, která se nevyskytuje v
okolních přilehlých oblastech.

Semiterestrické oblasti nacházející se na
rozhraní suchozemského a vodního prostředí.
Často ovlivňované rozlivem řeky. Spojuje
suchozemské a vodní prostředí prostřednictvím
povrchových a podpovrchových hydrologických
cest.

Oblast mezi okrajem toku a typickým přechodem
mezi organickými a minerálními půdami. […]
Tato definice je založena na půdních
charakteristikách a také topografických a
biologických dimenzích. Půdní přechodová zóna
se vyznačuje zvýšenou svažitostí a změnami
vegetace

Hranice nebo břehy vodního toku.
Ačkoliv je tento výraz někdy užíván ve spojitosti s
lužní oblastí, příbřežní zóna zahrnuje užší území
ve srovnání s lužní oblastí. Trvání povodně v
příbřežní zóně je obecně mnohem kratší, je
méně předvídatelné v porovnání s typickým
luhem.

Příbřežní oblast

Tří-dimenzionální interakční ekoton, který
zahrnuje suchozemské a vodní ekosystémy,
které sahají níže k hladině podzemní vody, a
výše k vegetační klenbě, vně k luhu, okolním
svahům, které jsou odvodňovány do říčního toku,
boční/okrajové suchozemské ekosystémy, podél
vodního toku ve variabilní šíři.
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Příbřežní
ekoton

Příbřežní
systémy
Příbřežní
krajina

Tří-dimenzionální prostor/oblast interakce, která
zahrnuje suchozemské a vodní ekosystémy,
které zasahují dolů k vodní hladině a směrem
výše ke klenbě vegetace, vně k luhu, okolním
svahům, které jsou odvodňovány do říčního toku,
boční/okrajové suchozemské ekosystémy, podél
vodního toku ve variabilní šíři.
Přechodové semiterestrické oblasti pravidelně
ovlivňované vodním tokem, obvykle sahá od
okraje vodního tělesa k okraji suchozemských
společenstev
Jakákoliv krajina/oblast, která sousedí a přímo
ovlivňuje nebo je ovlivněna vodním tělesem

F/S

Flu

Verry et al., 2004

F

Flu/Bio

F

Geo

Lovett a Price, 1999

S

Bio

Eriksson, 2008

S

Bio

Naiman et al., 1998

S

Bio

Davies et al., 2004

a/nebo

S

Bio

Marston et al., 1995

Lesnaté ekosystémy propojené s hladinou
povrchové vody, pravidelně nebo řídce/občasně
zaplavované
Koryto vodního toku a ta část suchozemského
území od hranice nejvyšší hladiny vody k okolní
suchozemské vegetaci, kde může být vegetace
ovlivněna zvýšenou hladinou vody nebo
záplavami, a schopností půd zadržet vodu.

S

Bio/Flu

F

Flu

Naiman et al., 1993

S

Bio

http://medwet.org/
aboutwetlands/wetlandterminology/

S

Bio

Lowrance et al., 1985

S

Bio

Veneklaas et al., 2005

S

Bio/Flu

Bendix et Hupp, 2000

Naiman a Décamps, 2005

Příbřežní formace*
Aluviální louka*

Luční porosty
usazeninách

nacházející

se

na

říčních

Louky jsou příznačné pravidelnými záplavami a
sečením

Příbřežní les*

Lužní vegetace nebo vegetace přímo sousedící s
řekou či vodním tokem.
Příbřežní les zasahuje vně od aktivního vodního
koryta k aktivní záplavové zóně a terasám

Příbřežní lesík/
křoviny*
(Semi)-vodní
společenstvo

Křoviny rostoucí podél vodního toku
Opuštěná/vyschlá koryta s
hydrofytní bylinnou vegetací

vodní

Ostatní
Aluviální lesy
Příbřežní
koridor

Pautou, 1984

Poznámka: ovlivnění vegetace říčním korytem je
míněno explicitně

Příbřežní
vegetace
Příbřežní
ekosystémy

Hydrofytní vegetace rostoucí v bezprostředním
okolí […] řeky, tak blízko, že roční
evapotranspirace představuje faktor v […] režimu
řeky
Komplex organismů a jejich prostředí vyskytující
se v blízkosti vodního toku
Bez jasně vymezených hranic, může zahrnovat
břehy toků, luhy, a mokřady stejně jako částečně
odvodněné formace mezi suchozemskými výše
položenými místy a vodními ekosystémy.
Převážně lineární tvar a rozsah, jsou
charakterizovány bočním vodním tokem, kdy
dochází k vzedmutí a poklesu vodní hladiny
alespoň jedenkrát za vegetační období

Galeriový les*
Lužní les

Úzký pruh lesa související s potokem nebo řekou
v jinak nezalesněné krajině
Lesnaté ekosystémy kolonizující luh.
Luh
může
být
definován/charakterizován
hydrologickými podmínkami v momentě, kdy je
povrch zaplaven […] nebo geomorfologickými
podmínkami kdy je aluvium ovlivněno vodním
tokem.

* termíny užité v seznamu podle Nařízení EU 92/43/EEC o ochraně přírodního prostředí a divoké fauny a flóry

4.

Území podél říčních systémů ovlivňuje a je ovlivňována řekou a je propojena s procesy s ní
souvisejícími, je to zároveň systém otevřený okolním oblastem/územím (např. svahy,
roviny) prostřednictvím toků poháněných fyzikálními (např. odtok), biologickými (např. druhová
mobilita) a člověkem působenými (např. přesun biomasy vyvolaný obdělávaním půdy)
procesy.

5.

Příbřežní zóny jsou smíšenými systémy, neboť jsou výsledkem spoluvytváření
poháněného přírodními a člověkem ovlivněnými procesy. To znamená, že lidské činnosti
jako je využití území a říční management jsou hlavní hnací silou, která vytváří příbřežní
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vegetaci (např. Piégay et al., 2003; Kondolf et al., 2007; Dufour et al., 2015; Brown et al.,
2018). Z toho vyplývá, že v literatuře při definování příbřežní zóny není brán zřetel na to, jak
lidská populace danou oblast užívá/užívala a rovněž zhodnocovala (Tabulka 1).

4. ZDROJE VARIABILITY PŘI IDENTIFIKOVÁNÍ PŘÍBŘEŽNÍ ZÓNY A VEGETACE
Kromě běžných charakteristik příbřežní zóny a vegetace říčních systémů, ve vědecké a aplikované
odborné literatuře používané široké spektrum termínů může být matoucí. Tato variabilita je
pozoruhodně provázaná s variabilitou objektu, jež popisuje. Například příbřežní vegetací můžeme mít
na mysli úzký pruh stromů v rámci ekosystému travních porostů nebo polní mozaiky (Obr. 6A),
rozsáhlý lužní les (Obr. 6B) nebo lesními společenstvy postupně kolonizované svažité sedimentární
příbřeží (Obr. 6C). Na druhou stranu nutno přiznat, že variabilita používaných termínů má rovněž
vazbu na různorodost pojmenování a označování používaných vědci a odbornými hospodáři.

Obrázek 6. Vyobrazení variability příbřežní zóny a vegetace; A: malý tok v zemědělské krajině s příbřežní zónou, kde
dominují louky a pastviny, s úzkými pruhy stromů podél vodního toku (Normandie, Francie); B: rozlehlý lužní les
(Aragón River, povodí řeky Ebro, Španělsko); C: příbřežní zóna horního toku se zalesněnými břehy a svahy (horní úsek
Tagus River, Španělsko).

4.1. VARIABILITA

ÚČELU

Prvním zdrojem různorodosti užívané k identifikaci příbřežní zóny a vegetace je jejich vlastní
různorodost. Vskutku, jejich struktura a ekologická funkce se různí od jednoho geografického kontextu
k jinému (Obr. 7 a 8). Hlavními původci variability struktury i funkce jsou:
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bioklimatický režim, jehož hnací síly, například množství a časování dostupnosti vody,
narušení působené povodněmi a zotavení po narušení (Bendix a Stella, 2013)
morfologický vzor, který tvoří 3D fyzickou šablonu pro kolonizaci vegetací a její růst, a který
určuje režimy stresu a disturbance/narušení (Corenblit et al., 2015)
kontext využití krajiny, prostřednictvím přímých (např. mýcení) a nepřímých (např. čerpání
vody, říční regulace) vlivů na vegetaci

Obrázek 7. Zdroje variability příbřežní vegetace ve vztahu ke struktuře a funkci. Představeny jsou příklady
bioklimatických regionů, každý potenciálně ukotvující různé biogeomorfologické typy a matrice využití půdy (např.
lesnatá, zemědělská, městská). Ne všechny situace jsou uvedeny (např. pouštní klima) a ne všechny kombinace jsou
možné. Čas není uveden, ale každý následuje trajektorii a může přecházet z jednoho stavu do druhého během plynutí
času. Navíc každá situace se vztahuje k rozmanitým subsituacím vztaženým k odlišným stavům ochrany (např.
přirozený nebo uměle založený pro zalesněnou krajinu).

Ve většině ekoregionů by pozdně vývojovým stádiím měly dominovat stromy, tedy tímto termínem jsou
často označovány lesní jednotky: nížinný les, příbřežní les, aluviální les (Tabulka 1). V ekoregionech s
drsnějším klimatem (tzn. chladnější a sušší), pak na takových místech převládají houštiny, křoviska a
travní porosty.
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Různorodost v kontextu rovněž ovlivňuje uplatnění praktických hospodářských postupů a/nebo
použitých metod studia příbřežní vegetace. Například z hydrologické perspektivy zásoba vody ve
vyšších polohách je určující pro toky horních poloh a úzká údolí, zatímco v nižších polohách
regulovaných říčních toků dominují nastavení pro široká říční údolí. Tak studie rozsáhlých systémů
mohou používat termín “les záplavového území” a zdůrazňovat tak role povodní a podzemní vody
(např. Pautou, 1984), zatímco studie horních částí povodí se více zaměřují na roli vegetace v korytě
toku (např. Swanson et al., 1982).
Bioklima, morfologie a využití půdy jsou modifikovány lidskou aktivitou v širokém rozsahu různé síly v
závislosti na sociologickém, kulturním a ekonomickém kontextu. Příbřežní zóna a vegetace jsou
spoluutvářené socioekologické systémy, které sledují komplexní vývojové linie a jak pro biofyzikální
(např. říční dynamika) tak pro antropické (např. pastva, zalesňování) důvody, příbřežní zóny jsou
často komplexní mozaikou rozmanitých krajinných pokryvů a ekosystémů (např. travní porosty, lesy)
(Obr. 7 a 8G, H a I). Tato mozaika může vytvářet koridor v krajinném měřítku (Malanson, 1993).
Například v sušších podmínkách, příbřežní ekosystémy se vyskytují jako pás zelenější vegetace, v
tomto případě se někdy používá termín “galeriový les”.

Obrázek 8. Příklady říčních toků napříč bioklimatickými regiony, říční biogeomorfologické typy a matrice využití krajiny
jak je znázorněno na Obr. 1. A, B a C jsou meandrující říční toky v různých klimatických podmínkách. A: tropický
kontext v povodí Amazonky (Brazílie), B: mírné temperátní klima v povodí Rhony (Francie), C: boreální kontext na
Aljašce (USA), D, E a F jsou toky v zemědělské krajině ve Středomoří s různým geomorfologickým kontextem. D:
uzavřená údolí v povodí řeky Duero (Španělsko), E: rozvětvený říční tok v povodí Duero (Španělsko), F: meandrující
tok v povodí Sacramento (USA), G, H a I jsou temperátní meandrující toky s odlišnými způsoby využití krajiny. G:
zalesněné údolí řeky Rhone (Francie), H: zemědělská krajina v povodí Seine (Francie), I: urbánní krajina v povodí Seine
(Francie). Snímky převzaty z Google Earth.

4.2. INTERPRETAČNÍ

VARIABILITA

14

Druhý zdroj variability v popisu a identifikace příbřežní zóny a vegetace je vázán na odlišnost s jakou
vědci a odborní hospodáři variabilitu vnímají a popisují. Například první zmatení může vyvstat hned při
použití slova "příbřežní". V angličtině se slovo "riparian" objevuje jedině v roce 1873, jinak se
používala přídavná jména "riparious", "riparial" a "ripicolous" v roce 1656, 1846 a případně v roce
1859 (The Oxford English Dictionary, www.oed.com). To znamená „vztahující se k, situovaný na/u, či
břehy řeky”. Označení “břehy” se vztahuje pouze na svahy při říčním korytě nebo na vrcholy svahů,
které jsou rozšířeny při většině říčních koryt.
Variabilita v reprezentaci může vycházet a mít vazbu na cíl výzkumu, danou příbřežní funkci, která je
analyzována/zkoumána, nebo na vědecké zázemí autora atd. Například příbřežní zóna je definována
následovně:





oblast mezi „okrajem toku a charakteristickou přechodovou zónou mezi organickými a
minerálními půdami” (pedologická perspektiva, Ledesma et al., 2018)
“část říční krajiny zaplavovaná nebo sycená povodňovými toky, jež sestává ze všech ploch
aktivní říční formace půdy od záplavového údolí, přes břehové oblasti až k částem krajiny, kde
se ještě uplatňuje vliv říčního toku” (hydromorfologická perspektiva, Osterkamp (2008))
“…kde vegetace může být ovlivněna zvýšenou hladinou podzemní vody…a schopností půdy
zadržet vodu a vegetaci…, místo, kde organická složka má vliv na záplavové území nebo koryto
toku, nebo které je ovlivněno fyzikálním režimem záplavového území nebo koryta řeky
zastíněním“ (spíše biologicky orientovaný přístup, Naiman a Décamps (1997))

5. VYMEZENÍ PŘÍBŘEŽNÍ ZÓNY
Samotný přechodový charakter příbřežní zóny představuje problém ve snaze vytvořit jednoduchý a
univerzální přístup ke stanovení jejího vymezení (Clerici et al., 2013; de Sosa et al., 2017). Známe dva
hlavní přístupy směřující k vyřešení tohoto problému.
První přístup je postaven na vzdálenosti od koryta toku vážené podle mohutnosti toku. Výhodou
tohoto přístupu je jednoduché uplatnění jasných pravidel (např. například určení okraje vegetace).
Přístup je používán v některých zemích při ochraně příbřežní zóny (např. USA, Brazílie, Slovinsko). V
rámci tohoto přístupu by vzdálenost měla být založena na údajích z literatury, které identifikují
minimální požadavek na zajištění jedné nebo více systémových služeb (např. stabilizace břehu,
odstranění dusíku). Například ve zprávě Castelle et al. (1994) zjistil, že nárazníková zóna šíře alespoň
15 m je nezbytná k ochraně mokřadů a toků za většiny podmínek. Neboť vhodná vzdálenost je závislá
na cílové službě (nebo svazku služeb; viz de Sosa et al., 2017), tento přístup může těžit z řady
hodnot: Castelle et al. (1994) uvádí rozsah nárazníkové zóny v rozmezí od 3 do 200 metrů. Stanovení
pevné vzdálenosti do právní normy bylo výsledkem politické dohody zúčastněných aktérů. Tak v
mnoha případech je stanovení vzdálenosti postaveno na rozhodnutí, které má jen málo společného s
vědeckým zdůvodněním. Výsledkem je kompromis – relativně malá vzdálenost, úzký pruh území,
který není schopen pojmout všechny požadované funkce. Navíc pevná vzdálenost nepostihne
specifické vlastnosti konkrétního území jako je konfigurace území nebo procesy, které jsou zásadní
pro pochopení fungování příbřežní zóny a díky tomu i stanovení odpovídajícího způsobu hospodaření
v příbřežní zóně. Na stanovení pevné vzdálenosti jsou kladeny nízké požadavky, ale z pohledu
udržitelnosti se jedná o přístup, který má jen málo společného s přístupem, který by byl založen na
socioekologickém fungování příbřežní zóny.
Alternativně příbřežní zóna může být vymezena s využitím strukturálních, funkčních nebo smíšených
přístupů (pro porovnání přístupů, viz například de Sosa et al. (2017) a Obr. 9). Ve skutečnosti formální
vymezení příbřežních zón aktuálně využívá některé strukturální parametry, zejména krajinný pokryv a
topografické charakteristiky. Například, Thomas et al. (1979) vymezil příbřežní zónu prostřednictvím
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určení vegetace, která vyžaduje volnou nebo nevázanou vodu, nebo podmínky, jež jsou vlhčí než
průměr. Druhové složení může být použito při zohlednění typu vegetace (Hagan et al., 2006) ale také
může být přihlédnuto k výskytu živočichů, jako jsou obojživelníci (Perkins a Hunter, 2006). Použití
různých biologických skupin může ovšem mít vliv na odlišnosti při vymezení příbřežní zóny: Hagan et
al. (2006) nebyli schopni vymezit/definovat příbřežní zónu malého hlavního povodí definovanou na
základě druhového složení stromového a keřového patra. Takto vymezená zóna se ale různila ve
složení bylinného patra. Navíc jimi vymezená příbřežní zóna byla úzké šíře ve srovnání se zónou
vymezenou podle Perkinse a Huntera (2006), kteří vymezení zóny postavili na druhovém složení
obojživelníků. Aplikace tohoto přístupu je problematická pro větší měřítka.

Obrázek 9. Příklad porovnání přístupů vymezení příbřežních ochranných pásem (Zdroj: de Sosa et al., 2017).

Pro větší měřítka se používá další strukturální přístup založený na topografických charakteristikách.
Například, Ilhardt et al. (2000) a Verry (2004) vyvinuli přístupy založené na topografických
charakteristikách a tvaru údolí. Tento přístup především použitelný pro identifikaci příbřežních zón
větších měřítek, a mapovací proces je pravidelně zdokonalován postupným rozvojem nástrojů
dálkového průzkumu (obzvláště pro malé toky). Má také některá omezení zejména pro toky s nízkým
gradientem při tocích bez znatelného vymezení údolí.
Očividně strukturální přístupy je stěží postihují funkční dimenzi příbřežní zóny. Je možné rozvíjet více
dynamické přístupy, zejména při využití hydraulického kritéria. Například při úvaze, že většina semen
rostlin z příbřežní zóny potřebuje zaplavení ke klíčení a další rozvoj, příbřežní zóna by mohla být
16

vymezena pomocí dočasných požadavků udržitelné populace cílových druhů příbřežní zóny. Pokud
jsou cílové druhy roční nebo trvalé bylinné druhy, budou požadovat záplavy každé 2 až 3 roky, ale
pokud půjde o dřeviny (např. vrby, topoly, olše), které mají delší životní cyklus, tyto druhy budou
záplavu spíše vyžadovat jen každých 10 až 20 let. Proto příbřežní zóna by mohla být vymezena
prostřednictvím vymezení území, které je zaplaveno vysokou povodní každých 10 až 20 let. Toto
vymezení přibližně koresponduje se Zónou 4 podle Gurnella et al. (2016) (Obr. 5), která je
příležitostně zaplavována, ovšem bez sedimentární dynamiky. Tento přístup má tři hlavní omezení.
Prvním je, že potřebuje povodňový elevační model. Druhým omezením je, že poskytuje odlišné šíře
příbřežní zóny v závislosti na zvolených cílových druzích. Posledním omezení platí pro nejsušší zóny
Gurnell et al. (2016) konceptuálního modelu (tzn. zaplavování se nevyskytuje nebo je extrémně
vzácné, ale půdní vlhkost je setrvalá neboť hladina freatické vody je vysoká po celou dobu roku), kdy
modelování je obtížné a v mnoha případech vyžaduje doplnění o terénní průzkum, aby vůbec mohla
být příbřežní zóna náležitě vymezena.
Poslední rozvoj v přístupnosti dat a výpočetních prostředcích umožňuje vyvíjení smíšených přístupů
pro velká měřítka (de Sosa et al., 2017; Obr. 10). Například na evropské úrovni, přístup vyvinutý díky
European Union (EU) Joint Research Centre kombinuje rozmanité informace: index tvaru údolí
tvořený pomocí DEM, povodňový elevační model (pokud je dostupný) a pevná minimální nárazníková
vzdálenost 40 m od toku založená na zjištěních publikovaných ve vědecké literatuře (Clerici et al.,
2011; Clerici et al., 2013). Kombinování pevné nárazníkové vzdálenosti a povodňových kritérií (nebo
topografických dat) je možností, jak vzít v potaz vliv příbřežní zóny na říční systém tak i obráceně říční
dynamiky na příbřežní zónu; tak je toto jediný způsob jak poskytnout souvislé a relevantní informace
pro tvorbu zásadních Směrnic Evropské unie týkajících se příbřežních zón (tzn. nařízení ve vztahu ke
stanovištím, vodě a nitrátům). Systém EU pro monitoring, Copernicus, také poskytuje tři soubory dat
vztahující se k příbřežním zónám (krajinný pokryv/využití krajiny, vymezení příbřežních zón a zelené
liniové prvky; viz https://land.copernicus.eu/local/riparian-zones a Weissteiner et al., 2016).
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Obrázek 10. Příklady vývojových diagramů pro modelování vymezení příbřežní zóny (A) pro měřítko povodí dle de Sosa
et al. (2017) a (B) v měřítku evropského kontinentu dle Clerici et al. (2013). Ve druhém případě jde o kombinování pevné
funkční šířky (“funkční ochranná zóna”) s hydraulickou (“LISFLOOD lužní data”, tzn. modelována 50letá frekvence
záplav lužních oblastí), topografie (“ASTER GDEM Mosaic”) a dat krajinného pokryvu (“Corine Land Cover 2000”).

ZÁVĚR - DOPORUČENÍ
Závěrem uvádíme, že příbřežní vegetaci říčních systémů považujeme za spoluvytvářený komplex
vegetačních jednotek podél říční sítě bez ohledu na fyziognomii nebo původ funkčně náležející k
dalším součástem říčních systémů a okolní sousedící oblasti. K příbřežní zóně náleží ta území, která
jsou hybridní/smíšená a otevřená; smíšená, protože jsou výsledkem spolupůsobících procesů původu
přírodního i vyvolaného lidskou činností, a otevřená, protože půda podél říčních systémů ovlivňuje a je
ovlivňována říčním tokem a přidruženými procesy. Tudíž struktura a ekologické fungování přírodních
společenstev v tomto území se mění podél čtyř dimenzí říčního hydro-systému (včetně času). Tato
variabilita je převážně určována bioklimatickými a geomorfologickými podmínkami, a rovněž
podmínkami souvisejícími s rozmanitostí využití krajiny, které se mění v čase pod vlivem působení
přírody i člověka. Tato různorodost jednoznačně/jasně ovlivňuje přístupy, na základě kterých je
příbřežní vegetace zkoumána. Navíc okolnosti, že tato variabilita má vazbu na konkrétní jeden
kontext, vyvolávají některé nepředvídané/nahodilé události, které působí obtíže při zevšeobecnění a
přenosu znalostí.
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Hlavní doporučení pro integraci příbřežní vegetace do krajinného managementu říční krajiny jsou
následující:
1.

2.

3.
4.
5.

Identifikovat příbřežní zóny jako spoluvytvářené socioekologické systémy ovlivňované
přirozenými a člověkem ovlivněnými procesy, jejichž budoucnost je v čase určena
komplexními směry vývoje
Uvažovat o příbřežní vegetaci jako o otevřeném systému (i) vztaženém k říčnímu toku,
okolní krajině, povodí horního toku, ovzduší a substrátu/podloží a (ii) propojení těchto
součástí prostřednictvím obousměrných toků
Podporovat využití definice/vymezení, které integruje a umocňuje všechny funkce uvnitř
socioekologického systému (tzn. podpora, dotace, regulace ekosystémových služeb)
Rozvoj příkladů a nástrojů rozvíjejících příklady dobré praxe pro aplikaci vymezení
příbřežních zón
Vyjasnění poznatků/znalostí, které jsou místně specifické a poznatků/znalostí, které jsou
přenositelné (např. minimální šířka příbřežní zóny nezbytná pro danou funkci, efektivita
daná topografickým indexem při vymezování příbřežní zóny)
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