3. OCHRANA A OBNOVA
MIGRAâNÍ PROSTUPNOSTI
VODNÍCH TOKÒ PRO
VODNÍ ORGANISMY
3.1 V˘znam migrací pro ryby
a dal‰í vodní organismy
Souãástí revitalizaãních opatﬁení je také obnovení obousmûrné migraãní prostupnosti koryta. PﬁekáÏky
pro pohyb ryb a dal‰ích vodních ÏivoãichÛ v toku pﬁedstavují zejména pﬁíãné stavby a vzdouvací
objekty a dále místa s nedostateãnou hloubkou vodního sloupce (napﬁíklad ovlivnûná odbûry vody
nebo úpravou a roz‰íﬁením koryta). PﬁevaÏujícím problémem je neprostupnost pro migrace smûrem
proti proudu, proto se jí budeme nadále pﬁeváÏnû zab˘vat. Poproudové migrace jsou ﬁe‰eny v samostatném odstavci na konci této kapitoly.
Migrace jsou jedním ze základních Ïivotních projevÛ a zároveÀ potﬁeb mnoha druhÛ vodních organismÛ. Problematika omezování ãi podpory migrací se v‰ak t˘ká pﬁedev‰ím ryb a mihulovcÛ, a proto
se dal‰í pojednání soustﬁedí na tyto taxonomické skupiny, které pro jednoduchost budeme nadále naz˘vat rybami. Ryby v ãesk˘ch a moravsk˘ch tocích, které bûhem svého Ïivota podnikají v˘znamné
migrace, lze rozdûlit do tﬁí skupin. Do první jsou ﬁazeny druhy anadromní, které proÏijí vût‰inu Ïivota
v moﬁích a do sladk˘ch vod migrují za úãelem rozmnoÏování. Ze zástupcÛ na‰í ichtyofauny uveìme
lososa obecného a pstruha moﬁského. O repatriaci lososa obecného po více neÏ padesáti letech se
v povodí Labe od roku 1998 pokou‰ejí (a dle pﬁedbûÏn˘ch v˘sledkÛ úspû‰nû) organizace ochrany pﬁírody a âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz. Dále sem patﬁí druhy mihule moﬁská, mihule ﬁíãní, placka pomoﬁanská
a plat˘s bradaviãnat˘, které jsou ale povaÏované podle âerveného seznamu mihulí a ryb âR za druhy
vyhynulé a ve skuteãnosti se na na‰em území nevyskytují jiÏ mnoho desetiletí, plat˘s dokonce více neÏ
sto let. Druhá skupina ryb má Ïivotní cyklus opaãn˘, to znamená, Ïe se vytírá v moﬁi, ale dospûlci Ïijí
ve sladk˘ch vodách. Tyto druhy, mezi které u nás patﬁí pouze úhoﬁ ﬁíãní, naz˘váme katadromní. Skupina tﬁetí, tzv. potamodromní druhy, zahrnuje ryby podstupující v na‰ich podmínkách lokální migrace
v délce ﬁádovû desítek kilometrÛ. Je zdaleka nejpoãetnûj‰í a patﬁí do ní z pÛvodních druhÛ na‰í ichtyofauny napﬁíklad pstruh obecn˘ f. potoãní, parma obecná, podoustev ﬁíãní, ostroretka stûhovavá, ouklej
obecná, jelec tlou‰È, jelec jesen, mník jednovous˘ a dal‰í.
Migrace mohou mít rÛznou pﬁíãinu i rozsah. Zﬁejmû nejroz‰íﬁenûj‰í jsou tﬁecí migrace, které souvisejí
s vyhledáváním vhodného substrátu a fyzikálních a chemick˘ch vlastností vody pro uloÏení a v˘voj
jiker a pro úspû‰né pﬁeÏívání plÛdku a následn˘ch juvenilních stádií potomstva. Dal‰í skupinou jsou
potravní migrace, které jsou ãasto velmi úzce spojeny se sezónními. Ke kompenzaãním migracím
dochází napﬁíklad u pstruhov˘ch vod (MuÏík, 1994), kdy je velkou vodou po pﬁívalov˘ch sráÏkách
vyplavena ãást obsádky pstruha z v˘‰e poloÏen˘ch partií toku s velk˘m sklonem a po návratu prÛtoku
do normálu dojde opût k rovnomûrnému rozmístûní pstruhÛ jako stanovi‰tních ryb po celém toku, a to
v závislosti na prostﬁedí - potravní nabídce, moÏnosti úkrytÛ apod. Tento typ migrací není pﬁíli‰ znám˘,
je v‰ak nesmírnû dÛleÏit˘, pﬁedev‰ím v horsk˘ch a podhorsk˘ch oblastech. V del‰ím ãasovém úseku ho
lze jiÏ naz˘vat procesem znovuosidlování. Ten také nastává napﬁíklad po vybudování ãistírny odpadních vod pro v˘znamn˘ bodov˘ zdroj zneãi‰tûní.
Kromû migrací, které chápeme jako krátkodob˘ jev, je migraãní prostupnost vodních tokÛ také
v˘znamná pﬁedev‰ím pro ménû poãetné druhy ryb, které jsou dnes ãasto izolovány do mikropopulací neschopn˘ch samostatné dlouhodobé existence. Tento nepﬁízniv˘ efekt lze pozorovat na vût‰ích
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tocích napﬁíklad u parmy obecné, na men‰ích potom u mihule potoãní, stﬁevle potoãní, vranky obecné
nebo pruhoploutvé.
Schopnost ryb pﬁekonávat pﬁekáÏky
Schopnost pﬁekonávat pﬁekáÏky v toku mají jednotlivé rybí druhy rÛznou. Odpovídá prostﬁedí, ve kterém ryby Ïijí a kterému se bûhem evoluce pﬁizpÛsobily. PﬁekáÏky pﬁekonávají ryby v zásadû dvûma
zpÛsoby, a to buì proplutím, nebo skokem. Rychlost, kterou je schopen jedinec urãitého druhu vyvinout pﬁi plavání, je závislá na nûkolika faktorech. Je to pﬁedev‰ím stavba tûla, velikost jedince, jeho
zdravotní a kondiãní stav a dále i teplota vody, která má pﬁím˘ vliv na metabolismus ryb, protoÏe nemají
stálou tûlesnou teplotu. Stejné veliãiny ovlivÀují i dobu, po kterou je schopna ryba v rychlosti vytrvat.
Podle doby trvání mÛÏeme rozdûlit rychlost pohybu na maximální (nûkolik sekund) a prÛbûÏnou
(desítky sekund aÏ nûkolik minut), pﬁiãemÏ prÛbûÏná tvoﬁí zpravidla 1/3 aÏ 1/2 hodnot rychlosti maximální. Schopnost proplout pﬁekáÏku závisí tedy na plovacích schopnostech pﬁíslu‰ného jedince a druhu.
To se t˘ká i nevhodnû upraven˘ch úsekÛ tokÛ, ve kter˘ch se k velké rychlosti vody pﬁidává navíc
i nedostateãn˘ vodní sloupec.
NiÏ‰í stupnû jsou schopny nûkteré druhy pﬁekonat skokem. Napﬁíklad vût‰í jedinci pstruha potoãního
dokáÏou zdolat v˘‰kov˘ rozdíl aÏ 1 m, pro vût‰inu pstruhÛ je v‰ak nepﬁekonateln˘ jiÏ stupeÀ o v˘‰ce
0,7 m. To platí hlavnû pro samice pﬁi podzimních tﬁecích migracích.

3.2 Rybí pﬁechody
Základní typy rybích pﬁechodÛ
Jak jiÏ bylo uvedeno, stûÏejním problémem je zprÛchodnûní toku ve smûru proti proudu. Pokud tvoﬁí pﬁekáÏku
nevhodnû upraven˘ nebo nadmûrn˘m odbûrem postiÏen˘ úsek, je náprava moÏná jedinû revitalizací koryta,
respektive úpravou manipulaãního ﬁádu odbûru. Pﬁíãné
stavby, které tvoﬁí naprostou vût‰inu migraãních bariér, lze
zprÛchodnit pomocí rybích pﬁechodÛ, to jest zaﬁízením
umoÏÀujícím rybám proplout profilem pﬁekáÏky. PÛvodnû
byly rybí pﬁechody navrhovány pro salmonidy (hlavnû
lososy) a teprve poté se ukázaly jako vhodné a potﬁebné
i pro nároky dal‰ích rybích druhÛ. První stavby jsou známé
z evropsk˘ch seversk˘ch klidn˘ch ﬁek právû pro umoÏnûní
tahu lososÛ, ov‰em jsou budovány a pouÏívány prakticky
po celém svûte vãetnû tropick˘ch a subtropick˘ch oblastí.
Rybí pﬁechody pouÏitelné v podmínkách stﬁední Evropy se
dají rozdûlit do nûkolika skupin podle rÛzn˘ch kritérií.
Podle konstrukce rozeznáváme pﬁechody pﬁírodû blízké
(balvanité prahy, balvanité skluzy, zdrsnûlé rybí rampy,
obtokové kanály, tÛÀové rybí pﬁechody), technické
(komÛrkov˘, DenilÛv lamelov˘, ‰tûrbinov˘, plavební
komory a rybí v˘tahy) a kombinované s prvky obou pﬁedchozích skupin. Dal‰í dûlení je moÏné provést následovnû:
• podle situaãního umístûní na rybí pﬁechody v korytû
toku jako souãást tûlesa vzdouvacího objektu a rybí
pﬁechody v okolním terénu mimo pﬁíãnou pﬁekáÏku
a koryto toku (obtokové kanály)
• trvalé nebo pﬁenosné umisÈované jen v dobû migrací ryb
bez pohonu a obsluhy nebo s pohonem a obsluhou
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Typy a umístûní rybích pﬁechodÛ:
- kamenit˘/balvanit˘ skluz v celé ‰íﬁi koryta
- rampa s pﬁíãn˘mi ﬁadami kamenÛ po
stranû jezu
- technick˘ pﬁechod po stranû jezu
- bypass s pﬁíãn˘mi ﬁadami kamenÛ
- bypass v podobû soustavy tÛní

• podle uspoﬁádání vodní tratû pﬁechody s tratí nepravidelnou (pﬁírodû blízké obtokové kanály s meandry),
rovnou, lomenou nebo vícenásobnû obrácenou
• dle umístûní pﬁívodu vody s horním pﬁívodem vody v korunû pﬁechodu, s horním pﬁívodem a boãními pﬁívody z jedné nebo obou stran a s horním pﬁívodem a posílením v˘toku k pﬁilákání ryb
• selektivní a neselektivní podle toho, jestli umoÏÀují migrace v‰em nebo jen nûkolika druhÛm v rÛzn˘ch
velikostech
• pro migrace po proudu (úhoﬁí bypassy kolem hydroelektráren) nebo proti proudu
• jednoúãelové (pouze migrace ryb a ostatních vodních ÏivoãichÛ) a víceúãelové (jsou navíc osídleny
Ïivoãichy- bypassy, stavby slouÏící k lodní dopravû, vodním sportÛm aj.).
Doporuãené typy rybích pﬁechodÛ
V˘bûr nejvhodnûj‰ího typu rybího pﬁechodu na konkrétní lokalitû závisí na dvou základních skuteãnostech. První z nich je sloÏení ichtyofauny toku, tj. druhové spektrum ryb, které v nûm Ïijí, druhou jsou potom vlastnické vztahy a technické moÏnosti pro realizaci stavby. Ne vÏdy lze bohuÏel
realizovat nejvhodnûj‰í variantu, proto je dobré jiÏ od poãáteãních studií ﬁe‰it projekt variantnû.
Funkãní rybí pﬁechod by mûl splÀovat dvû kriteria, a to prÛchodnost pro co nejvíce druhÛ a pro rÛzné
velikostní kategorie. Je tﬁeba brát v úvahu, Ïe rÛzné druhy na‰ich ryb nepreferují v toku stejná stanovi‰tû, a tím pádem jejich schopnosti pro prÛchod rybím pﬁechodem nejsou vÏdy shodné (plovací schopnosti ryb byly popsány dﬁíve). Proto je Ïádoucí vytvoﬁit v rybím pﬁechodu variabilní podmínky, ze
kter˘ch si kaÏd˘ rybí druh bude schopen „vybrat“. Tomuto poÏadavku odpovídají pﬁírodû blízké
typy rybích pﬁechodÛ, proto by tento zpÛsob ﬁe‰ení mûl b˘t v kaÏdém pﬁípadû preferován pﬁed
ﬁe‰ením technick˘m, umoÏÀuje- li to konkrétní situace.
Za nejvhodnûj‰í ﬁe‰ení jsou povaÏovány obtokové kanály neboli bypassy. Tento typ rybího pﬁechodu nevyuÏívá vlastní tûleso hráze, a proto je moÏné navrhnout jeho koryto podle potﬁeby, jeho trasu
lze meandrovat apod. Bypass mÛÏe tvoﬁit podmínky pﬁímo pro Ïivot benthosu i vodních obratlovcÛ.
Navíc tím, Ïe je mimo koryto toku, není bypass vystavován úãinkÛm vysok˘ch prÛtokÛ, pochopitelnû
s v˘jimkou povodní v celé nivû. Toto ﬁe‰ení v‰ak vyÏaduje vhodné pozemky v okolí stupnû pro vedení
trasy kanálu, kter˘ mÛÏe b˘t pomûrnû dlouh˘ vzhledem k nutnosti dosaÏení vhodného sklonu. Velmi
ãasto není moÏné právû z tohoto dÛvodu tento typ realizovat, nicménû mûl by pﬁicházet v úvahu na prvním místû. Velmi podobné jako obtokové kanály jsou tzv. tÛÀové pﬁechody, které tvoﬁí systém nádrÏek s rozdílem hladin 15-20 cm. Takové tÛnû mohou b˘t ãasto i souãástí obtokov˘ch kanálÛ jako
odpoãinkové zóny stﬁídající se s krátk˘mi proudy nebo mohou bypassy v místech vût‰ích sklonÛ mít
kamenné prahy nebo balvanité skluzy. Pro del‰í kanály platí v podstatû pravidla pro pﬁírodû blízké
úpravy a revitalizace koryt mal˘ch vodních tokÛ.
Pokud projektanta pﬁinutí okolnosti zÛstat v korytu toku, pﬁicházejí v úvahu dal‰í typy pﬁírodû blízk˘ch
rybích pﬁechodÛ. U nejniÏ‰ích stupÀÛ do v˘‰ky 0,3 m postaãí vybudování jednoduchého kamenného prahu z jedné ﬁady kamenÛ. U vy‰‰ích lze potom pouÏít kaskádu prahÛ, balvanité skluzy
nebo zdrsnûlé rampy. Kaskády prahÛ a skluzy je vhodnûj‰í pouÏít u niÏ‰ích staveb do 2 m,
naopak rampy u vy‰‰ích jako souãást vlastního stupnû (jezu).
Parametry pﬁírodû blízk˘ch rybích pﬁechodÛ:
1. PrÛtok rybím pﬁechodem je základním parametrem, od kterého se odvíjejí v‰echny dal‰í. Pokud je
vzdouvací objekt spojen s odbûrem vody, coÏ b˘vá velmi ãasté napﬁíklad pro malé vodní elektrárny,
musí b˘t prÛtok pro rybí pﬁechod zaji‰tûn manipulaãním ﬁádem vodního díla. U tokÛ s mal˘m prÛtokem je tﬁeba provést rybím pﬁechodem v‰echnu vodu, coÏ umoÏÀují jak bypassy, tak i balvanité
skluzy a rampy. Stál˘ prÛtok v obtokovém kanálu je vhodné udrÏovat regulovateln˘mi kﬁídly se svislou ‰tûrbinou v místû vtoku do pﬁechodu, pﬁechody umístûné v korytû toku jsou za normálních prÛtokÛ zavodnûny vtokov˘m profilem- v˘ﬁezem v jezové hranû. Je moÏné je opatﬁit v místû vtoku
podobn˘m regulaãním prvkem jako bypassy. S mûnícím se prÛtokem se mûní i dal‰í parametry
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rybího pﬁechodu, lze v‰ak ﬁíci, Ïe pﬁírodû blízké rybí pﬁechody jsou v urãitém intervalu adaptibilní na
zmûny prÛtokÛ (cca. aÏ 40% oproti návrhovému prÛtoku).
2. Rychlost proudûní je limitujícím faktorem pro prÛchodnost ryb. Pokud se podaﬁí docílit v rybím
pﬁechodu velkou variabilitu, není rozhodující stﬁední rychlost proudûní v urãitém profilu, mnohem
dÛleÏitûj‰í je, zda existují místa (nejãastûji pﬁi dnû) s malou rychlostí proudûní vody. Na takov˘ch
místech by potom rychlost proudûní nemûla pﬁesahovat 0,5 m/s, ideální je okolo 0,2 m/s.
3. Podéln˘ sklon nivelety dna pﬁechodu se doporuãuje 1 : 20 a mírnûj‰í pro mimopstruhové vody,
1 : 15 a mírnûj‰í pro vody pstruhové. Existují pﬁípady horsk˘ch bystﬁin se spoleãenstvy pstruha
obecného a vranky obecné nebo pruhoploutvé, kde samotn˘ sklon dna toku je vût‰í neÏ 1 : 10, proto
lze ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech pﬁipustit sklon aÏ 1 : 8.
4. Hloubka vody je velice dÛleÏitá pro prÛchodnost a má pﬁím˘ vliv na plování ryb. Pro mimopstruhové vody by mûla b˘t minimálnû 80 cm v hlub‰ích ãástech a 50 cm v mûlãích ãástech, u pstruhov˘ch tokÛ 50 cm v hlub‰ích ãástech a 30 cm v mûlãích.
5. Pﬁíãné ﬁady balvanÛ zaji‰Èují dostateãnou hloubku vody. Ideální jsou kameny tvaru „mohyla“, které
jsou skládány nastojato. Mezi tûmito balvany musí b˘t zachovány svislé ‰tûrbiny, pokud moÏno
v celé v˘‰ce vodního sloupce. Právû tûmito místy vût‰ina rybích druhÛ proplouvá. Napﬁíklad pro balvanité rampy by se mûla velikost kamenÛ pohybovat ve velikosti 0,6-1 m v prÛmûru pﬁi plánovaném
bûÏném prÛtoku Q=70-100 l/s.
6. Rozdíl hladin zpÛsoben˘ pﬁíãnou ﬁadou kamenÛ by nemûl pﬁesahovat u mimopstruhov˘ch tokÛ 15 cm,
u pstruhov˘ch 25 cm.
7. Vrstva dnového substrátu by mûla b˘t minimálnû 25 cm a mûl by b˘t dostateãnû hrub˘
a velikostnû odstupÀovan˘ se ‰tûrbinami.
8. Kameny, které v ﬁadách zabezpeãují nadrÏení
vody, je tﬁeba stabilizovat buì jejich usazením
do betonového loÏe (min. 40 cm hluboko) nebo
pﬁi men‰ím namáhání spojením armovacím Ïelezem. Substrát mezi tûmito ﬁadami kamenÛ je
moÏné skládat volnû, pﬁípadnû mírnû zatlaãit do
podloÏí. Svahy rybího pﬁechodu je nutné opevnit
tam, kde hrozí nebezpeãí eroze. Ideální je
vyzdûní kamenem tak, aby kameny co nejvíce
vyãnívaly do koryta a zdrsÀovaly tak boky RP. Pﬁíãn˘ ﬁez rybím pﬁechodem s pﬁíãn˘mi ﬁadami
Pokud toto není nutné, je moÏné provést svaho- kamenÛ. Velké kameny jsou nejménû ze tﬁetiny
vání (1:2) vyskládáním balvanÛ na sucho. V pﬁí- hloubky uloÏeny v betonu. Dno je pohozeno drobpadû rampy nebo skluzu je stabilizace nutností.
nûj‰ím kamenivem.
Doporuãené typy technick˘ch rybích pﬁechodÛ
Technická ﬁe‰ení rybích pﬁechodÛ jsou nûkdy nezbytná, a to pﬁedev‰ím v pﬁípadech, kdy nelze zvolit

Schéma technick˘ch rybích pﬁechodÛ - komÛrkového a ‰tûrbinového.
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nûkter˘ z pﬁírodû blízk˘ch typÛ. Dochází k tomu pﬁedev‰ím v pﬁípadech, kdy je rybí pﬁechod souãástí
sloÏité konstrukce vodního díla. Dnes je za nejv˘hodnûj‰í typ technického rybího pﬁechodu
povaÏován ‰tûrbinov˘ rybí pﬁechod.
Jedná se o naklonûn˘ Ïlab opatﬁen˘ vestavûn˘mi pﬁíãkami nebo v˘stupy rÛzného tvaru. Podéln˘ sklon
je obvykle 10 % a rozdíl hladin mezi po sobû jdoucími bazénky je 30 cm pro dospûlé lososy (mÛÏe b˘t v‰ak
i vy‰‰í, aÏ 60 cm) a 20 cm pro ostatní ryby. Na základû nejnovûj‰ích poznatkÛ je moÏné ﬁíci, Ïe pokud
musí b˘t z provozních dÛvodÛ pouÏit technick˘ typ rybího pﬁechodu, mûl by to b˘t pﬁechod ‰tûrbinov˘.
Velmi roz‰íﬁen˘m typem technického rybího pﬁechodu je komÛrkov˘.
Jeho základní parametry jsou následující:
• sklon 10 % (1:10)
• ‰íﬁka komÛrek minimálnû 1,5-2 m, délka minimálnû 2,5-3 m
• pro lososa je minimální hloubka vody v komÛrce 1,2 m
• rozdíl hladin (maximální) mezi jednotliv˘mi komÛrkami je pro sladkovodní dospûlé ryby 20 cm, pro
lososa 30 cm
• rozmûry v˘ﬁezÛ v pﬁepáÏkách jsou pro lososa 30x30 cm, pﬁiãemÏ vrchní by mûly b˘t upraveny tak,
aby jimi procházelo nejv˘‰e 25 % celkového prÛtoku rybím pﬁechodem.
• pﬁi zmûnû sklonu z 1:10 na 1:20 dojde ke sníÏení maximálních rychlostí o 15-25 %.
Cel˘ pﬁechod lze obloÏit kamenem pro zv˘‰ení drsnosti koryta, tím sníÏit rychlost proudûní vody a vytvoﬁit tak pro lep‰í podmínky prÛchodnosti z hlediska vodních organismÛ (pﬁibliÏuje se tak pﬁírodû blízkému
typu). Dále je v˘hodné, aby vzdu‰n˘ líc pﬁepáÏek byl ‰ikm˘. Hlavními nev˘hodami komÛrkového rybího
pﬁechodu jsou zmûny proudûní pﬁi kolísání prÛtoku a snadné zaná‰ení komÛrek splaveninami.
Pro technické typy rybích pﬁechodÛ je dÛleÏité dodrÏení parametrÛ, jinak je jejich funkãnost ãásteãnû
nebo zcela omezena. Pﬁíkladem nevhodnû vybudovan˘ch komÛrkov˘ch pﬁechodÛ mohou b˘t nûkteré
star‰í stavby z vodních dûl na Labi.
Zásady pro v‰echny typy rybích pﬁechodÛ
Kromû vyﬁe‰ení konstrukce je k zaji‰tûní úplné funkãnosti rybího pﬁechodu potﬁeba, aby splÀoval je‰tû
dal‰í poÏadavky, pﬁedev‰ím napojení na spodní i horní hladinu. V˘stup z pﬁechodu do horní vody musí
b˘t ﬁe‰en tak, aby nedocházelo k dezorientaci ryb vystupujících z pﬁechodu nebo jejich opûtnému
splavování pod hráz, popﬁípadû k turbinám elektrárny. TaktéÏ by v˘stupy z rybích pﬁechodÛ nemûly
obsahovat mﬁíÏe, ãesle ani jiná zaﬁízení pÛsobící na ryby ru‰ivû s v˘jimkou zaﬁízení zachytávajících plaveniny (nejãastûji se jedná o kládu nebo trám ukotven˘ na hladinû), jejichÏ instalace je naopak Ïádoucí.
Vstup do rybího pﬁechodu z dolní vody je velice dÛleÏit˘ z hlediska pﬁitaÏlivosti pro migrující ryby. Ideální je jeho umístûní co nejblíÏe k tûlesu jezu, av‰ak nikoliv do v˘varu. Voda vytékající z rybího pﬁechodu
by mûla tvoﬁit jakousi stezku, která vábí ryby ke vstupu. Je moÏné a úãelné vybudovat pﬁídavn˘ proud
vody, kter˘ vyúsÈuje pﬁi vstupu do pﬁechodu. To se t˘ká pﬁedev‰ím vût‰ích tokÛ, kde je pod stupnûm ‰íﬁka
nûkolik desítek metrÛ, a je moÏné, Ïe by migrující ryby vstup do rybího pﬁechodu nena‰ly nebo by jeho
hledáním trávily pﬁíli‰ dlouhou dobu. Nûkteré lososovité ryby se orientují podle bﬁehu a ve vût‰ích tocích
je pro nû rybí pﬁechod pﬁi druhém bﬁehu obtíÏné nalézt. Proto je v takov˘ch pﬁípadech dÛleÏité nasmûrování vábícího proudu vody pokud moÏno ‰ikmo pﬁes ﬁeãi‰tû. K tomu je moÏné vybudovat v ﬁeãi‰ti usmûrÀovací hrázku. Není vhodné stavût rybí pﬁechod na opaãném bﬁehu neÏ je MVE, protoÏe odtok vody
z elektrárny bude pﬁitahovat migrující ryby a moÏnost nalézt pﬁechod bude v˘raznû sníÏena.
âastou závadou, znehodnocující rybí pﬁechody, je nesprávné v˘‰kové navázání na spodní hladinu
vody. Pokud napﬁíklad v dÛsledku zmûny polohy spodní hladiny pﬁepadá voda z nejniÏ‰ího stupnû pﬁechodu na jeho spodní betonovou podestu, místo co by ústila do vodního sloupce, umoÏÀujícího rybám
rozjezd k v˘stupu, zaﬁízenínemÛÏe fungovat.
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3.3 Priority pﬁi zprÛchodÀování vodních tokÛ
V˘znam migrací ryb byl zakotven ve Státním programu ochrany pﬁírody a krajiny âR, dokumentu
schváleném vládou âR. Jedním z jeho úkolÛ je úkol 5.1.3.3. „Podle v˘sledkÛ pﬁíslu‰n˘ch mezinárodních
jednání se sousedními zemûmi vypracovat a realizovat konkrétní akãní plán stavby funkãních rybích
pﬁechodÛ pro v˘znamné taÏné druhy ryb (losos, úhoﬁ, jeseteﬁi, ostroretka) na vybran˘ch vodních tocích
v‰ech hlavních povodí v âR.“ Na jeho základû zpracovala v roce 1999 Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR ve spolupráci s VÚV TGM Praha a Ústavem biologie obratlovcÛ AV âR Brno Akãní plán
v˘stavby rybích pﬁechodÛ pro roky 2000-2010, kter˘ byl schválen ministerstvy Ïivotního prostﬁedí
i zemûdûlství. Po uváÏení do nûj byly zaﬁazeny dvû oblasti, a to Labe od Hﬁenska po Brand˘s nad
Labem s pﬁítoky Kamenicí a Ohﬁí po Nechranickou pﬁehradu, a dále oblast jiÏní Moravy, konkrétnû
ﬁeky Morava od státní hranice po Hodonín a Dyje po Novoml˘nské nádrÏe. DÛvody byly následujícív pﬁípadû Labe a pﬁítokÛ zprÛchodnûní toku na celém území SRN a pﬁedev‰ím repatriace lososa obecného v této oblasti, na jiÏní Moravû to byl obnoven˘ v˘skyt nûkter˘ch druhÛ z hlavního toku Dunaje
jako ostruchy kﬁivoãaré a drska vût‰ího, pﬁípadnû o v˘skyt druhÛ pro území âR nov˘ch, av‰ak pﬁirozenû se ‰íﬁících z hlavního toku Dunaje (candát v˘chodní, jeÏdík dunajsk˘ aj.). Celkové náklady na realizaci Akãního plánu byly odhadnuty na 300 mil. Kã. Kromû toho je v‰ak úãelné zprÛchodÀovat i dal‰í
vodní toky. Zde je moÏné hovoﬁit o regionálních prioritách, které by mûly zohledÀovat úseky tokÛ
s v˘skytem v˘znamn˘ch, nejlépe pÛvodních, populací rheofilních (proudomiln˘ch) rybích druhÛ. Tyto
priority je ideální zvolit na úrovni jednotliv˘ch krajÛ a správcÛ vodních tokÛ (v tomto pﬁípadû státních
podnikÛ Povodí). Jako pﬁíklady lze uvést Odru v CHKO Poodﬁí, LuÏnici, Blanici, Spojenou Orlici nebo
Plouãnici. Vzhledem k pravidlÛm PR¤S je nutné najít pro jednotlivé stavby investora, coÏ b˘vá pﬁedev‰ím v pﬁípadû soukrom˘ch vlastníkÛ jezÛ ãasto velmi tûÏké. Proto jsou nûkdy naopak upﬁednostnûny
jiné akce, kde je Ïadatel aktivní. V takov˘ch pﬁípadech je nutné posoudit celkov˘ efekt stavby pro
ichtyocenózu daného vodního toku.
Zákon ã. 254/2001 Sb. o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (nov˘ vodní zákon) v § 15 odst. 6 ukládá
vlastníkÛm vodních dûl jejich zprÛchodnûní pﬁi v˘stavbû nebo pﬁi zmûnách. To je zcela v poﬁádku u vût‰ích vodních tokÛ, problémem jsou v‰ak nûkteré pﬁípady v˘stavby prÛtoãn˘ch nádrÏí na velmi mal˘ch
potocích. V takov˘ch pﬁípadech je nutné posoudit zodpovûdnû dopad celé akce, zda se vÛbec vyskytují
v toku rybí druhy, které budou migrovat do nádrÏe nebo skrz ní. Pokud nikoliv, nemá cenu rybí pﬁechod
stavût. Dále je velmi dÛleÏité posoudit, zda jsou ryby schopné migrovat i nádrÏí. Jako pﬁíklad lze uvést
potok s v˘skytem vranky obecné. Lze zkonstruovat rybí pﬁechod umoÏÀující vrance vystupovat z toku
pod nádrÏí, nicménû pro tento druh je prostﬁedí nádrÏe neatraktivní a nevstupuje do nûho. V takovém
pﬁípadû je nutné uvaÏovat o moÏnosti vybudování obtokové nádrÏe. SíÈ nejdrobnûj‰ích vláseãnic
nesk˘tá mnohdy podmínky pro Ïivot ryb, naopak v nûkter˘ch místech i drobné toky, pﬁítoky vût‰ích
tokÛ nebo vodních nádrÏí, mohou b˘t i pﬁi krátk˘ch vzdálenostech velmi v˘znamné napﬁíklad pro rozmnoÏování nûkter˘ch rybích druhÛ. Z uvedeného plyne, Ïe koncepci revitalizaãní nádrÏe a zabezpeãení
migraãní prostupnosti nelze ﬁe‰it schematicky, n˘brÏ na základû odborného posouzení podmínek kaÏdé
konkrétní lokality.

3.4 Poproudové migrace ryb
Pro poproudové migrace ryb vût‰inou nepﬁedstavují bûÏné jezy a stupnû s pﬁelivem pﬁes horní hranu
v˘znamnou pﬁekáÏku. Problémem jsou potom velké pﬁehradní nádrÏe a dále odbûry vody na v‰ech stupních, pﬁedev‰ím pro úãely mal˘ch vodních elektráren. Migrace ryb pﬁes pﬁehradní hráze lze vyﬁe‰it
kapacitními bypassy, s tûmito zaﬁízeními se v‰ak zatím nepoãítá. Jejich v˘znam spoãívá pﬁedev‰ím
v umoÏnûní migrací úhoﬁÛ. V‰echny provozy MVE musí b˘t zabezpeãeny pﬁed vnikáním ryb do turbín
mechanick˘mi nebo elektronick˘mi zábranami a dále musí b˘t umoÏnûna migrace ryb smûrem po
proudu pﬁes korunu jezu nebo jalov˘m pﬁepadem náhonu MVE. Podrobnû problematiku usmûrÀování
poproudov˘ch migrací ryb pﬁes pﬁíãné stavby a MVE popisuje metodika V˘zkumného ústavu rybáﬁského a hydrobiologického Jihoãeské univerzity „Zaﬁízení k usmûrnûní poproudov˘ch migrací ryb“.
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