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Rýn Významný evropský 
vodní tok 
a ieho současné problémy 

Většině z nás tento veletok učaruje, důvodem však není pouze množství 
proudící vody a jeho přírodní krásy. Řeka na první pohled upoutá 

· soustředěním velkého množství lidských aktivit. Porýní je významným 
kulturním, sídelním, dopravním, turistickým a průmyslovým 
centrem dnešní Evropy. 

Hydrografická a hydrologická 
charakteristika povodí 

Celková plocha povodí Rýna činí 185 000 km2, 

délka hlavního toku od pramene po ústí je 
1 320 km. Rýn pramení ve Švýcarských Alpách 
dvěma zdrojnicemi, tzv. Předním a Zadním Rýnem 
(Vorderrhein a Hinterrhein). Vzhledem ke značné 
délce vodního toku, a především výrazné rozmani
tosti jednotlivých oblastí je průběh toku obvykle 
členěn do někoLika částí: rozlišuje se alpský Rýn 
(Alpenrhein) , vysoký Rýn (Hochrhein) , horní 
Rýn (Oberrhein), střední Rýn (Mittelrhein), dolní 
Rýn (Niederrhein) a Rýnská delta (Rheindelta). 

Obě rýnské zdrojnice protékají vysokohorským 
reliéfem a vytvářejí hluboce zaříznutá údoli. Hlav
ním zdrojem vodnosti je zde voda z tajícího sněhu 
a ledovců , jedná se tedy o niválně-glaciální odto
kový režim. MaJÚmálních průtoků se dosahuje 
v letních měsících. Úsek vod-ního toku od soutoku 
zdrojnic po Bodamské jezero je označován jako 
alpský Rýn (Alpenrhein). Je charakterizován stále 
ještě výraznými spádovými poměry, niváLně-gla
ciálním odtokovým režimem a značným množ
stvím unášených splavenin, které se akumulují na 
dně Bodamského jezera. Od výtoku z jezera po 
město Basilej se hovoří o tzv. vysokém Rýnu 
(Hochrhein), který je známý Rýnským vodopádem 
u města Schafthausen. 

Úsek mezi Basilejí a Bingenem je označován ja
ko horní Rýn (Oberrhein), s výrazně nižšírni spádo
vými poměry, plošším a širší údolím. Již na počát
ku 19. století došlo v této části k úpravám rýnské
ho koryta. Za účelem zlepšení plavebních podmí
nek byl vybudován tzv. Grand Canal ď Alsace, ve
doucí od Basileje po Štrasburk. Na odtok zde mají 
již výraznější vliv přítoky Rýna. Na významu nabí
rají dešťové srážky, jedná se o pluviálně-nivální od
tokový režim a směrem níže po proudu postupně 
převládá pluviální režim s maximálními průtoky 
v zimě. 

Geomorfologicky nejzajímavější částí je tzv. 
střední Porýní (Mittelrheintal), tj. část mezi městy 
Bingen a Kolín nad Rýnem (Kain) . Rýnské koryto 
je zde zaříznuto do Porýnské břidličné vrchoviny 
a oproti předchozímu úseku výrazně zúženo. Nej
známější je soutěska Lorelei , kde je koryto řeky 
v nejužším místě široké pouhých 115m. K roman
tice středního Porýní patří také vinice, které se na
cházejí na příkrých jižních svazích, a světoznámá 
bílá vína zdejší oblasti . Nedílnou součástí krajiny 
jsou rovněž majestátné hrady, např . Reichenburg či 
Marxburg, mohutně se tyčící nad vodním tokem. 
Právě jejich přítomnost dokládá historický význam 
tohoto území. 

Dále po proudu se pahorkatiny lemující řeku 
snižují a pod městem Bonn se údolí rozšiřuje vši
rokou údolní nivu. Tato část označovaná za dolní 
Porýní (Niederrhein) je známa svými průmyslový
mi centry - Kolínem nad Rýnem, Duisburgem 
a Dtisseldorfem. Poslední část toku od města Lo
bith po ústí do Severního moře je označována jako 
Rýnská delta (Rheindelta). Koryto je tvořeno mno
ha rameny a je protkáno sítí kaná l ů. Nejvýznam
nějšími rameny jsou Waal, Lek a Ussel. V roce 
1986 byla dokončena výstavba nového plavebního 
kanálu, který usnadnil přístup ze Severního moře 
do města Rotterdam. Podél kanálu byl vystavěn 
Europoort, tzv. "evropská brána" - obrovský kom
plex přístavů a průmyslových ploch. Město Rotter
dam se tak stalo největším světovým přístavem 
s obratem kolem 300 mil. tun nákladů ročně. 

Povodně na Rýnu 
Protipovodňová ochrana byla a je i v současné 

době velice důležitým téma-
tem. Již po staletí se lidé sna-
žili regulovat odtok vody Rý-
na. Záznamy o nejvyšších 
průtocích sahají do poloviny 
18. století, od 19. století do
chází k pravidelnějšímu pozo
rování hydrologických jevů. 

Největší zaznamenanou po
vodní byla letní z roku 1876, 
kdy v červnu bylo v Basileji 
dosaženo průtoku 5 700 m1/s. 
Tato povodeň postihla přede
vším oblast alpského a horní
ho Rýna. Za nejkatastrofá1něj
ší je však považována zimní 
povodeň z roku 1882, kterou 
bylo zasaženo střední a dolní 
Porýní. 

Klasická protipovodňová 
opatření , tj. úpravy koryt a vý
stavba protipovodňových hrá
zí, byla prováděna již od po
čátku 19. století. Ochranné 
hráze byly vybudovány prak
ticky ve všech sídlech ležících 
na Rýnu. Provedenými opatře
ními byla velice výrazně zvý
šena hloubková eroze vodního 
toku a zmenšena rozloha při
rozených retenčních ploch, 
které rovněž přispívaly k tlu
meni maximálních vodních 
stavů. Tato opatření vyvolala 

s 
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DEFINICE, POJMY 
Otokový reftn (rtilll odtoka) -termín 
použfvaný pro rozlofenf průtclku v daném úse
ku řeky v lasa během roku. laky v různých 
geografických podminkách mojf rozmanité refi
my odtoku. Pokud jsou průtoky ovi'Miiny pře
devšfm vodou z tajfdho sněhu o tajíckh ledov
ai, hovoiime o llvíW glad61Ma (lllillovo 
.W.vcovÍII) reillll odtoka.leky s tfmto 
reiimem dosahuji maximálnkh průtoků v tep
lých miskkh roku. Pokud je řeka napájena vo
dou z dešt'ových srúfek a zároveň z lajfdho 
snihu, hovoifme o pln'o611i llirillfln 
(lleit'oYO-SIIihovÍII) odtokov'- rtiŘIII. 
Maximálnf průtoky na tichto řekách (li jejich 
částech) sledujeme proto v jarnkh a v letnkh 
miskkh. Do tohoto lypu patři také české řeky. 
PlnláW (deit'ový) odtokový reifll je 
charakt8l istický pro řeky tekoud v mírném 
oce6nsk6m klimaflc:k6m pásu, např. pro zápa· 
doevropské taky. Dlky malému rozddu v rozlo. 
ferú srážek bihem roku má, oproti předcho
zfm reiimům, vyrovnanijší charakter s výraz
nijšúni pnitokovými maximy v zimním obdobf. 
Dolší režimy otholcu lltljf/lte ve šlcolnlm atiDse 
tlnešnlbo světu, ''"" 2001, s. 30-31. 
P.k6 .,..._vrchovina- ně
mecky Rheinisches Schiefergebirge - pás
T.G-"mhG"Ym-H;udnlm Ninlfiknu1ibw 
březfch Rýna; nejvyššf Grosser Feldberg, 

Regulace horního Rýna 
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880 m n. m. Pohoří se dále děli se no Eifel 
o Hunsriick no levém břehu Rýno o no 
Souerlond, Westerwald o Tounus no pravém 
břehu. Mírně zvlněný povrch (S00-700 
m n. m.) rozčleněn hlubokým údolím Rýno 
o jeho přítoků. Tvořeno křemend, břidlice
mi;-vlipend1i vulkunltkýml hominumi. Mls
ty minerální prameny. 
O vinařských oblastech Porýní informuje 
v tomto čísle B. Neškudlo v posledním odstovd 
svého článku o historickém vývoji Porýní. 
Podle www.tlltlerot.cz 

APLIKACE DO YfUKY 
Otázky a úkoly: 
Řeka Rýn v Rýnském prolomu příznivě ovlivňu
je mikroklima, které prosplvá dozrávání vinné 
révy. Podobný efekt má u nás např. Labe u Vel
kých Žernosek. Jak podle vašeho názoru může 
řeka ovlivňovat mistní klimatické podmínky? 

ZAJIMAYÉ INFORMACE 
Přinášime vám odkazy na některé zajímavé 
zdroje informaá o Německu! jeho postavení 
v Evropské unii, německém hospodářstvf, turis
tice a kuhuře, přfpodně o možnostech studio 
v této sousední zemi: 
www.german-embossy.a 
www.slatistik-bund.de 
www.euroskop.a 
http:/ I europa.eu.int 
www.goethe.de 
www.goethe.de/ms/pra/ 
www.ibzpraha.a 

tzv. Grand Canal ď Alsace umožnilo spl avněn í Rý
na pro lodě s tonáží I 500 tun. V současné době je 
Rýn splavný od Bas ileje po Rotterdam pro l odě s to
náží do 3 000 tun. K nej význ amněj ším rýnským pří
s tavům náleží Rotterdam a Duisburg. Hlavními pře
pravovanými náklady jsou ropa, uhlí , stavební ma
teriály a suroviny pro chemický a metalurgický prú
mysl. Průmys lová výroba na Rýnu je koncentrová
na do několi ka oblastí, k nej významněj ším patří 

aglomerace Kolín nad Rýnem-Dlisseldorf-Duis
burg. Dynamicky se rozvíjejícím regionem je rov
něž Rotterdam s okolím. 

Nezanedbatelnáje z pohledu lodní dopravy pře
prava turi stů , především v oblasti střed ního Porýní, 
kde výletn í lodě přeprav uj í hl avně v jetních měsí
cích značné množství lid í. Jedná se obvykle o jed
nodenní nebo několi kahodinové plavby do neja
trakti vněj š ích částí , n apř . kolem skalnatého břehu 
Lorelei č i k hradům a zámJ...inn na Rýně. 

Údolí Rýna využívají i hlavní že lez ničn í a sil
niční (dálni čn í) trasy. Úloha rýnského údolí jako 
dopravního korido111 je velice markantní zejména 
v oblasti s tředn ího Porýní, kde je do úzkého údolí, 
lemovaného strmými skalami , vtěsnána po obou 
březích vedoucí železnice a silnice. 
Jakost povrchových vod a ochrana 
údolních niv 

řadu ekologických a jiných problémů , n apř. zánik 
přirozených lužních l esů , výrazný pokles hladiny 
podzemních vod a problémy se zásobováním vo
dou. Akti vní prot i povodňová opatření na horním 
Rýnu je sice možno považovat za účinná ve smys-
lu ochrany č l ověka proti vodnímu živlu v této čás ti Problematika jakosti povrchov)rch vod úzce 
toku, ale voda z této oblasti je rychleji odvedena do souvisí s antropogenními aktiv itami v povodí. Vý-
reg i onů ležících níže po proudu, kde pak působí razná koncentrace průmys lu a intenzivní lodní do-
značné škody. ,---------------~ prava jsou významnými po-

V současné době je po- Rýn je bezpochyby vodním fenoménem, který tenciálnimi zdroji znečiště-
tenciální katastrofální po- přitahoval v minulosti, poutá v současnosti ní. Dále se k nim přidávaj í 
Vodnl, ohroz' eno pr' I'1110 komunální odpadní vod)' 

a bude 1' istě hrát vy' znamnou roli i v budoucím 
2 7 ml. I II. di' coz' S \'ědč ' a plošné zdroie znečištění ze 
' · ' 1 vývo1'i Evropy. Prioritou do budoucna by mělo J o naléhavosti tohoto problé- zeměděl s t ví. S největšími 

mu. K jeho řešení se n epři - být především nalezení rovnováhy mezi ekolo- ekologickými problémy se 
stupuje pouze lokáln ě č i re- gickými nároky vodního ekosystému a antro- Rýn potýkal do 60. let 
g i onálně . v rámci Meziná- pogenními požadavky člověka. 20. století, kdy byl často na-
rodní komise pro ochranu zýván odpadní stokou Evro-
Rýna byl založen tzv. "Akční plán povodně" , který py. Především z iniciativy Nizozemska, které se po-
při spívá ke spolupráci jednotli vých zemí. Hlavní týkalo na doln ím toku s nej větším zneči š těním , by-
myšlenkou je částečné zpětn é získání retenčních Ia v rocé 1950 založena Mezinárodní komise na 
ploch v údolní ni vě, a to již v oblasti horního Rýna. ochranu Rýna (MKOR). Jejím prioritním cílem by-
Tento ožehavý problém je samozřejmě spojen se lo zlepšení kvality povrchové vody ods traněním 
značnými finančními náklady, ty jsou do roku 2020 významných bodových zd rojů zneč i štění. Znač né 
odhadnuty na 12 mil. ECU. množství peněz bylo investováno do výstavby 

a modemizace čis t í ren odpadních vod. Výsledky se 
dostavily v 80. , a především 90. letech, kdy došlo 
ke zlepšeni kvali ty rýnské vody minimá lně o dvě 
jakostní třídy. V součas né době se již Rýn se zá
važnými hydrochemickými problémy jakosti vody 
nepotýká. Pozornost je zaměřen a na celkovou eko
logickou obnovu vodního ekosystému, biologické 
oživení vody a al espoň částeč n ou obnovu údolní 
nivy. Z její původní rozlohy zůstala zachována 
pouhá pětin a . Více než 80 % původně přirozeně za
plavovaných ploch bylo č l ověkem "odebráno" 
a využito pro aktivni prot i povodňovou ochranu, 
výstavbu lidských sídel, dopravních komunikací 
a pro intenzivní zemědě l stv í. V roce 199 1 byl zalo
žen v rámci MKOR projekt "Ekologický koncept 
Rýna", jehož cílem je rev italizace vodních eko
systémů v povodí, ochrana a zachování ekologicky 
hodnotných oblastí. 

Doprava, obchod a průmysl 
Rýn byl a je i dnes bezkonkurenčně dů l eži tou 

vnitrozemskou plavební cestou. Svého významu 
nabyl již v době Římské říše. Jednou z hlavních 
překážek plného rozvoje plavby v minulosti byly 
politické, respekti ve mocenské důvody. Mezi neza
nedbatelné příčin y patřil y rovněž přírodní podmín
ky, především výrazné zúžení koryta a problema
tické proudění v oblas ti s tředního Rýna. K opra
vdovému rozmachu rýnské lodní dopravy doš lo až 
v 19. století v souvi slosti s rozvojem průmys lu 
a objevem parního a později dieslového stroje. 
K rozvoji říční dopravy napomohla rychlá industri
alizace měs t ležících na Rýnu a zároveň odstranění 
polit ických zábran pro rozvoj lodní dopravy. Zá
kladní myšlenky tzv. volné plavby byly ustanoveny 
kongresem ve Vídni v roce 1815, kdy došlo ke zru
šeoi dvou set mýtných stanic. 

Velice důležitým aspektem byla výstavba kanálů 
a úpravy koryt vodních toků . Napřikl ad vybudování 

Milada MatouškoYá, 
.atedra fyzické geografie 

a geoekologie PřF UK Praha 


