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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řešení migračních překážek 

a výstavby rybích přechodů v České republice a jejich současným stavem. V první části 

práce je popsána obecná terminologie migrací, jejich význam a typy. Dále je tato práce 

zaměřena na migrační prostupnost toku. Popisuje migrační zařízení, typy rybích přechodů, 

jejich testování a hodnotí stávající migrační zařízení na území České republiky. Poslední 

část je věnována celkovému zhodnocení veškerých podmínek ovlivňujících správnou volbu 

typu rybího přechodu. 

 

Klíčová slova: migrace ryb, migrační zařízení, příčná překážka, rybí přechod, proudění 

vody, průtok vody 

 

 

SUMMARY 

This bachelor thesis deals with the problematics of migratory obstacles and of fish 

ladders construction and their current status in Czech republic. General terminology 

of migrations, their meaning and types are described in the first part of the thesis. This work 

is also focused of migratory flow permeability. Thesis describes migration facilities, types 

and testing of fish ladders, and existing migration facilities in the territory of the Czech 

Republic are jugged here. The last part is dedicated to the total valorization of all 

requirements, which affact the right choise of the fish ladder type. 

Keywords: fish migration, migration facilities, transverse obstacle, fish ladder, water drift, 

water flow 
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1 ÚVOD A CÍL 

Všichni máme za to, že v České republice je vody dostatek. Ovšem ve srovnání 

s ostatními zeměmi střední Evropy, patří naše země mezi jednu z nejsušších. A vzhledem 

k tomu, že naši říční síť tvoří pouze malé a střední toky, které jsou z velké části regulovány 

a znečištěny průmyslovými odpady a odpady z velkých měst se situace pro ryby u nás tedy 

nevyvíjí velmi příznivě. 

Již na konci minulého století došlo vinou stoupajícího znečištění a výstavby 

vysokých vodních staveb k nenávratnému vymizení některých druhů ryb z našich vod. 

Mezi ně patří například lososi, mořští pstruzi, jeseteři, mihule a mnoho jiných druhů. 

Pro zajištění jednodušší migrační prostupnosti pro ryby a udržení ekologické stability toku 

se tedy začaly zřizovat okolo příčných stupňů a jezů rybí přechody (Čihař, 1983). 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí problematiky umožnění migrační 

prostupnosti toku pro ryby pomocí výstavby rybích přechodů a pokus o zhodnocení všech 

důležitých podmínek pro správnou volbu typu migračního zařízení.  
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2 DEFINICE MIGRACE 

Každý živočich se může potýkat s problémy, které způsobuje nedostatek potravy, 

přemnožení, přirození nepřátelé, či zničení životního prostředí a ty často nejlépe vyřeší tím, 

že si najde vhodnější místo pro život. Během 19. století se většina ichtyologů věnovala pouze 

klasifikaci druhů, které žijí v jejich zemích, nebo v určitých oblastech. Ovšem navzdory 

nedostatkům v těchto studiích, se někteří vědci o migrace ryb zajímali a pokusili se je 

definovat. Nejpřesnější definice byly formulovány v průběhu dvacátého století. 

Bylo například uvedeno, že migrace jsou populační přesuny mezi různými prostředími, 

které se zpravidla opakují. Pravidelnost těchto migrací však může mít mnoho výjimek, 

které souvisí s variabilitou životního prostředí. Migrace můžou být také definovány jako 

změna nepříznivého prostředí za prostředí s příznivějšími podmínkami, nebo jako 

specializované chování zvláště vyvinuté pro přemístění jedince v prostoru. Když to tedy 

shrneme, můžeme říct, že migrace jsou cílené směrově orientované přesuny jedinců téhož 

druhu z jednoho místa na druhé (Morais,2016; Northcote,1984; Slavík et al., 2012). 

 

2.1 Migrace ryb 

Ryby jsou nejznámější a nejnápadnější obyvatelé našich vod. Většina ryb žije 

v místech, kde mají vhodné prostředí pro výtěr. Některé druhy ryb však tato prostředí nemají 

a musí tudíž často putovat daleko, aby si našly pro výtěr co nejvhodnější místo. Jde o snahu 

najít prostředí s minimálním ohrožením, pro vývoj a přežití budoucí generace. Velký rozruch 

v tomto vědeckém odvětví vyvolali vědci E. Lucas s M. Barasem, kteří řešili migraci 

„běžných“ druhů ryb jako je např. parma. Jen u malých druhů ryb se vzhledem k jejich malé 

velikosti těla migrace dodnes nepředpokládají a ani nejsou kvůli technickému omezení nijak 

prozkoumány. Ovšem díky přesunům pouhých jiker a larválním stádiím můžeme 

konstatovat, že i malé druhy ryb migrují (Čihař, 1983; Slavík, 2012).  

Migrace jsou v životě ryb velmi zajímavým a důležitým jevem, ale zároveň jsou 

velmi složité. Migrovat mohou buď velká hejna, menší skupinky ryb, nebo dokonce 

i jednotlivci. Hejna ryb vznikají z různých důvodů a to např. ke tření, nebo se sdružují 

skupinky ryb stejného stáří. Hlavním důvodem tahů těchto ryb je hledání potravy 

a rozmnožování. Ryby dělíme podle toho, zda táhnou proti proudu (anadromní), 
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nebo po proudu (katadromní) a to jak v řekách, tak i mořích. Podle těchto tahů můžeme také 

mluvit o anadromní (např. tah jesetera z moře do řeky), nebo katadromní (např. tah platýsů 

z řeky do moře) migraci. Pokud nemůžeme migraci zařadit do žádného z těchto typů, pak je 

možné, že na ně mají vliv mořské proudy, příliv, odliv, anebo větrem vzniklé proudění. S tím 

souvisí také to, že kromě aktivních tahů mohou být také tahy pasivní, kdy může dojít 

k přemístění jiker proudem a pokud se dostanou do nevyhovujících podmínek, může dojít 

až k zániku. Pokud se však jedinci vylíhnou, často dochází k tomu, že hledají cestu zpět. 

Vývoj migrací je velmi složitý a dříve byly migrační areály mnohem méně rozsáhlé. 

K dnešnímu rozsahu došlo nejspíš ústupem ledovců. Proč vlastně migrace vznikly, však není 

stále tak úplně zřejmé, migrační instinkt se však u ryb stále mění a vyvíjí v závislosti 

na změnách vnějších podmínek. Z tohoto století však známe řadu příčin a to je např. stavba 

vodních přehrad s nevhodnými rybími schody, nebo bez schodů. Tyto výstavby výrazně 

ovlivnily tahy lososů a mořských pstruhů v evropských vodách (Frank, 1977). 

 

3 DĚLENÍ MIGRACE 

Migrace ryb dělíme do několika kategorií: 

 

3.1 Podle prostředí, ve kterém se ryby nacházejí 

 

3.1.1 Potamodromní migrace 

Tyto migrace jsou v rámci sladkých vod (např. pstruh obecný nebo mihule potoční). 

Migrace ryb byly známy již v mezolitu, kdy lidé lovili pomocí proutěných vrší ryby, které 

masově migrovali mezi mořem a řekami. Avšak co se sladkovodních ryb týče, 

bylo informací velice málo. Až po dlouhé době se o migrace tohoto druhu začal zajímat 

významný vědec Gerking, který si myslel, že ryby v řekách v podstatě stráví celý život 

v jednom úseku a chovají se ustáleně. Ve vytipovaných úsecích prováděl kontroly a nalezené 

ryby označoval kovovým štítkem s číslem. Později případné absence ryb dával za vinu 

predátorům, nebo přirozenému úmrtí. Tento názor byl až do konce 20. století utvrzován. 
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Tehdy skupina amerických ichtyologů prokázala, že Gerking nezvolil nejvhodnější metody 

a tím pádem bylo jeho objasnění nesprávné. Zjistili, že některé z ryb migrovali 

do vzdálenějšího, nekontrolovaného prostředí a tím vzniklo dnešní tvrzení, že část ryb 

zůstává v „domácím“ prostředí a největší jedinci populace, kteří jsou schopní překonat větší 

překážky a vzdálenosti migrují. Toto tvrzení bylo potvrzeno díky novým metodám 

značkování ryb tzv. rádiové telemetrii, která díky vysílače, který je upevněn na těle jedince 

jej umožňuje zaměřit na větší vzdálenosti, a také zprostředkovává více informací 

pro výzkum. Postupně se tedy začaly těmto rybám přizpůsobovat i rybí přechody, 

dále jen RP (Lotocki, 2015; Prokeš, 2013; Slavík et al., 2012). 

 

3.1.2 Oceánodromní migrace 

Tyto migrace se odehrávají v mořském prostředí (např. platýs velký). 

 

3.1.3 Diadromní migrace 

Tato migrace se týká tahů mezi sladkou a mořskou vodou. (např. losos obecný) 

Tyto migrace ryby podnikají většinou za účelem rozmnožování, ale důvodem může být také 

vyhledávání potravy. Rozlišuje dva druhy těchto migrací, a to katadromní a anadromní. 

Mezi katadromní druhy patří např. úhoř. Ten se rozmnoží v moři, ale jedinci poté dospívají 

ve sladkých vodách. Anadromní druhy se naopak rozmnožují ve sladkých vodách a v moři 

poté dospívají, protože zde dochází k rychlejšímu procesu růstu. Dalo by se říct, že kdysi 

byla Česká republika na diadromní druhy docela bohatá, bohužel však v současnosti dochází 

k částečnému až úplnému vymizení tohoto druhu celkově z evropských vod. Příčinou je 

nejspíš to, že reprodukce tohoto druhu je značně ovlivněna současným znehodnocováním 

mořského i říčního ekosystému. Proto je diadromní druh nejvíce ohroženou skupinou 

sladkovodních druhů a jeho hojnost je velice nízká (Lotocki, 2015). 
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3.2 Podle doby konání 

Tímto způsobem dělíme migrace na pravidelné, kdy ryby táhnou např. v době tření 

do trdlišť, nebo v chladném ročním období do zimovišť a nepravidelné, které jsou ovlivněny 

vnějšími okolnostmi jako třeba snížením nebo zvýšením stavu vody (Lotocki, 2015). 

 

3.3 Podle aktivity pohybujících se jedinců 

 

3.3.1 Aktivní migrace 

Při aktivním způsobu migrace se vyžaduje svalová aktivita jedinců. Ryby musí 

překonávat mnohem větší odpor, a proto musí vynaložit více energie. Tento pohyb 

se odehrává proti proudu řeky a ryby jsou schopny překonat jak sílu vody, tak i příčné 

překážky jako jsou jezy nebo splavy. Ryby si při aktivní migraci hledají vhodné místo 

pro rozmnožování a vyvinutí raných vývojových stádií (Čihař, 1983; Lotocki, 2015) 

 

3.3.2 Pasivní migrace 

U pasivní migrace jde především o tzv. drift, což je transport jiker a následných 

juvenilních stádií proudem vody. Takto je zároveň zajištěna tzv. kompenzační migrace 

(rovnoměrná distribuce v prostředí) (Slavík, 2012). 

 

3.4 Podle směru pohybu 

Migrace ryb v tekoucích vodách se odehrává především horizontálně. Můžeme se 

však setkat i s vertikálními pohyby, a to ve vodách s větší hloubkou. Často je ale vertikální 

migrace spojována s útěkem před silnějšími jedinci nebo vyhledáváním míst s větším 

obsahem kyslíku (Lotocki, 2015). 
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3.5 Podle biologického účelu 

Rozpoznat od sebe tyto migrace je velice těžké. Vzhledem k tomu, že jedinci 

reagují souběžně na několik okolních podnětů, migrace se mnohokrát navzájem doplňují 

či překrývají. 

 

3.5.1 Migrace potravní 

U této migrace nelze vždy snadno rozpoznat, zda jedinci putují pouze za účelem 

nalezení potravy. Některé druhy jsou schopny vyplout ráno pro potravu a během dne se vrátit 

zpět do výchozího místa. Potravní migrace se dá také využít v rybaření pokud odhadneme 

v jakém období se daný druh na určitém místě vyskytuje (Lotocki, 2015; Slavík, 2012).   

 

3.5.2 Migrace třecí (reprodukční) 

Pokud daný druh cestuje na místo, které splňuje jeho podmínky pro reprodukci, 

nazýváme tento proces třecí migrací, která trvá většinou ze všech migrací nejdéle a je 

nejvýznamnějším typem přesunů. Tyto hromadné tahy ryb se uskutečňují většinou 

v krátkém, přesně určeném období roku a dochází k seskupení jedinců obou pohlaví. 

Migranti mívají většinou viditelné znaky jako zbarvení, vyšší hmotnost a lepší tělesnou 

kondici. Pro reprodukci je vhodné rozdělit druhy do více skupin podle požadavků 

na výtěrový substrát. Fytolitofilní neboli indiferentní ryby nemají na trdliště žádný 

specifický požadavek. Fytofilní ryby upřednostňují rostlinný základ, litofilní jedinci 

si vybírají kameny nebo štěrk a psammofilní písčitý povrch dna. Dále máme skupinu 

ostrakofilních jedinců, kteří se paraziticky vytírají do žaberní dutiny mlžů a speleofilní 

využívají úkryty. Jako poslední jsou pelagofilní druhy, které se vytřou volně do vodního 

prostředí. U tohoto druhu probíhá migrace velice dlouho, a to kvůli opatření vyhovujícího 

prostoru pro jikry, které se vylíhnou mezitím, co je unáší proud. Některé druhy kaprovitých 

ryb se rozmnožují opakovaně (Lotocki, 2015; Lusk, 2009; Slavík et al., 2012).   
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Obrázek 1: Hejno lososů při migraci na trdliště, (Migrace ryb, 2015) 

 

3.5.3 Migrace za útočištěm 

Ačkoliv se to nezdá, voda je ustavičně se měnící prostředí a jedinci v ní žijící 

by měli být pro své přežití schopni se těmto změnám přizpůsobit. U nás jsou většinou 

migrace za útočištěm způsobeny změnami ročního období (Lotocki, 2015). 
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4 VLIV ABIOTICKÝCH PARAMETRŮ 

PROSTŘEDÍ NA MIGRACE RYB 

Ryby jsou velmi závislé na kvalitě vody a proto, pokud se má život ve vodě nějakým 

způsobem rozvíjet, musí mít voda stejně jako vzduch určité vlastnosti. Mezi vnější faktory, 

které jsou pro život ryb velmi důležité, patří slanost, teplota a pH vody, dále tlak, obsah 

kyslíku, hloubka vody, světlo, proudění a jeho směr, vlnění a další. Každý z těchto faktorů 

nějakým způsobem ovlivňuje chování ryb. Úplně nejdůležitějšími vlastnostmi, bez kterých 

by ryba nebyla vůbec schopna života, jsou však vhodná teplota, průtok, dostatečná 

nasycenost vody rozpuštěným kyslíkem a obsah ostatních organických látek (Čihař, 1983; 

Frank, 1977) 

 

4.1 Slanost vody 

První významnou vlastností vody, která ovlivňuje rozšíření jednotlivých druhů ryb 

je slanost vody. Některé druhy ryb jsou schopny života pouze ve sladké nebo slané vodě. 

Jiné druhy jsou však schopny tato prostředí měnit, např. ze silně slané vody migrují do sladké 

a naopak. Ryby, které žijí v moři, dělíme na euryhalinní, tedy ty, které snášejí i větší 

proměnlivost obsahu solí ve vodě a stenohalinní, které jsou zvyklé jen na určitou míru 

slanosti. V období tření se mnoho mořských ryb přesouvá ke břehům, nebo využívají vody 

s nižším obsahem solí. Ve sladkých vodách je obsah solí velice nepatrný a ryby, které zde 

žijí, si vybírají prostředí k životu spíš podle tvrdosti vody. Velmi negativní vliv na ryby může 

mít zvýšený obsah železitých solí, nejen že způsobuje velké ztráty v líhních, ale může mít 

také nepříjemné následky jak u dospělých, tak i mladých ryb. U dospělých ryb to nejčastěji 

bývá onemocnění očí a u mladých často dochází k bakteriálnímu onemocnění žaber (Frank, 

1977). 

 

4.2 Teplota vody 

Také teplota hraje velmi významnou roli jak pro rozšiřování ryb, pro rozvoj rybí 

potravy a celkově i pro život ryb. Pro každý druh je specifická určitá optimální teplota, 
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při které nejlépe pracují funkce celého organismu. Na teplotě je např. velice závislý příjem 

potravy. Většina ryb má jen určité teplotní rozmezí, při kterém jsou schopny přijímat 

potravu. Např. takový pstruh není schopen přijímat potravu už při 18 °C a nad 20 °C už jen 

málokdy přežije. Hranice příjmu potravy u kapra je od 8 °C do 30 °C, a pokud teplota 

nedosahuje minimálně 18 °C, není schopný ani výtěru. Teplota je důležitá také pro vývoj 

jiker a to tak, že nižší teplota, než je u určitého druhu, optimální vývoj prodlužuje a zvýšená 

teplota tento vývoj urychluje, ale jen po určitou hranici. Během tohoto vývoje má teplota 

také vliv na počet obratlů nebo počet ploutevních paprsků. Opět ryby dělíme podle jejich 

přizpůsobivosti z hlediska teploty. Eurytermním rybám nevadí větší změny teplot a vydrží 

je. Na rozdíl stenotermní ryby snesou jen menší výkyvy od teplot, na které jsou zvyklé. Větší 

výkyvy u nich mohou vyvolat smrt. 

 Každý druh ryb je závislý na jiném množství kyslíku ve vodě. Migrace ryb tedy 

neslouží jen pro kvalitnější rozmnožování nebo vyhýbání se potravní konkurenci. Může totiž 

dojít k teplotním výkyvům a tím samozřejmě k poklesu obsahu kyslíku. Velké množství 

kyslíku k životu potřebují zejména ryby, které žijí v horských, chladných a prudce tekoucích 

potocích a řekách, a naopak ryby, které žijí ve stojatých, nebo pomalu tekoucích vodách, 

mají na kyslík menší nároky. Existují i ryby, které se naučili během vývoje přizpůsobit 

i velmi špatným podmínkám co se kyslíku týče. Např. Piskoř pruhovaný vyřešil problém 

s nedostatkem kyslíku ve vodě tak, že dýchá atmosférický kyslík ze vzduchu. Karas obecný 

si naopak umí ve špatných podmínkách vyrobit vlastní kyslík, který potřebuje k životu. 

(Čihař, 1983; Slavík et al., 2012). 

 

4.3 Průtok 

Pro migrace ryb je průtok vody velice důležitý, a to hlavně proto, protože s ním 

se mění i rychlosti proudění, a to má vliv nejen na energetické hospodaření, ale také na ryby, 

kterým rychlost proudění značí možnou cestu po i proti proudu toku. Při extrémních 

průtocích je migrace pro ryby dost náročná na jejich energii, proto se jim vyhýbají. 

Výjimkou však jsou například pstruzi, kteří se při vyšších průtocích lépe orientují a lehčeji 

překonávají příčné bariéry. Kaprovité druhy ryb však takovou energii pro překonání 

vysokých průtoků nemají. Je však dokázáno, že pokud jsou RP z hlediska různých 
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hydraulických podmínek správně navrženy, jsou překonatelné pro velkou část rybích druhů. 

(Travade, 1998; Slavík et al., 2012). 

 

4.4 Kvalita vody 

Dalším významným faktorem pro aktivitu ryb je kvalita vody. Tu bohužel z velké 

části ovlivňuje hlavně činnost člověka, který vodu znečišťuje a ryby se pak před těmito 

nevhodnými okolnostmi často snaží o únik. Kvalita vody však nemusí být zhoršena pouze 

díky znečištění, ale také například snížením množství kyslíku ve vodě třeba v letním období. 

Migrace je také ovlivněna viditelností ve vodě. Některé druhy ryb totiž bývají 

mnohem více aktivnější právě při nižší průhlednosti vody. Například losos migruje hlavně 

přes noc, ale pokud je voda v toku zakalená, vyráží na tah již ve dne. Také parma se objevuje 

v RP mnohem více pokud je voda po intenzivních srážkách zakalená. Dlouhodobější deště 

s sebou totiž přinášejí mnohem větší potravní nabídku, což také ryby naláká k pohybu 

a hledání potravy. Bohužel může kalná voda s množstvím jemných částic narušit dýchací 

funkci žaber (Hartman a kol., 1998; Lotocki, 2017; Slavík et al., 2012; Říhová, 2001).  
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5 MIGRAČNÍ VÝKONNOST A POTŘEBNOST 

Pokud chceme rybám ve vodních tocích zabezpečit kvalitní migrační prostupnost, 

je velmi důležité znát tyto dva zásadní pojmy. 

Migrační výkonností (MiV) určujeme, zda je daný jedinec schopen vyvinout 

takovou rychlost, aby se dostal přes určitou rychlost vodního proudu, nebo jestli zvládne 

překonat určitou výšku překážky skokem. Podle konkrétního druhu se poté zohledňuje 

velikost, stav a někdy také pohlaví jednotlivce, přičemž je výkonnost ovlivněná i teplotou 

a hloubkou vody, turbulencí a motivací migrace. V souvislosti s migrační výkonností ryb 

je důležité rozlišit skokovou a maximální rychlost plavání. Po dosažení skokové rychlosti 

je ryba schopna tuto rychlost držet jen velmi krátkou dobu, a to maximálně několik sekund, 

kdyžto po dosažení maximální rychlosti plavání je ryba schopna tuto rychlost udržovat 

i několik desítek sekund.  

 

Tabulka 1: Hodnoty migrační výkonnosti některých druhů ryb, (TNV 75 2321) 

 

Migrační potřebnost (MiP) je určena existenční potřebností jedince a závisí na jeho 

biologických vlastnostech. Je to tedy potřeba jedince migrovat z důvodu zachování druhu, 

rozvoje populace, potravy nebo přežití. Tato potřeba může ale také vzniknout jako následek 

špatných hydrologických podmínek, obzvláště pokud dojde k náhlému poklesu průtoku 

vody (Lusk, 2009; TNV 75 2321). 
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6 MIGRAČNÍ PROSTUPNOST 

V říčním korytě se za jednu z největších překážek pro migraci organismů považují 

příčné stavby, jako jsou například spádové stupně, jezy, hráze, přehrady nebo malé vodní 

elektrárny. Jestliže takovouto příčnou stavbu nebo vzdouvací objekt na toku zřídíme, velmi 

tím možnosti migrace narušíme, někdy až úplně znemožníme. Pro umožnění migrace je třeba 

tyto stavby buď úplně odstranit, nahradit je jinými typy staveb, které jsou migračně 

průchodné, nebo vybudovat rybí přechod.  

Migrační překážka může být tvořena také hydraulickými podmínkami jako 

například prouděním vody pod přelivy nebo mělkými úseky s vysokými rychlostmi proudu, 

které mohou rybám způsobit nepřekonatelný problém třeba u propustek, hladkých skluzích, 

měrných tratích limnigrafického profilu, nebo na dlážděných úsecích.  

Pokud veškeré fyzikální, chemické, hydrologické a hydraulické parametry 

umožňují bezpečnou obousměrnou migraci ryb, pak můžeme tok považovat za migračně 

prostupný. Migrační prostupnost v tocích bez příčných staveb je většinou určena 

charakteristikou podélného profilu koryta toku. U toků, na kterých se příčné vodní stavby 

nacházejí, se za migrační prostupnost považuje schopnost ryb překonat určitou migrační 

překážku, která jim zabraňuje ve volném pohybu v toku (Slavík et al., 2012; Šlezingr, 2010; 

TNV 75 2321). 

Pro vylepšení migrační prostupnosti můžeme také použít jiné druhy vodních staveb, 

které mají zcela odlišný účel a funkci. Použít se však dají pouze jako podpůrná varianta, 

která dostatečnou prostupnost z daleka nezajistí. Ke zlepšení prostupnosti migrační 

překážky mohou výrazně přispět slalomové dráhy nebo úprava sportovních propustí. 

Sportovní propusti zajišťují převážně bezpečný průjezd malých plavidel, ovšem pokud 

se doplní tzv. kartáči, použije se vhodný sklon a případně se použijí další úpravy, 

mohou tyto propusti vypomoct rybám migrovat z podjezí do nadjezí (TNV 75 2321). 
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7 MIGRAČNÍ ZAŘÍZENÍ-RYBÍ PŘECHOD 

Migrační zařízení jsou technická opatření k zajištění průchodnosti umělých 

překážek vodní biotou ve vodních tocích (TNV 75 2322).  

Rybí přechod (dále jen RP) neboli “rybovod“ je ze stavebního hlediska považován 

za žlab, koryto nebo technologické zařízení, které umožňuje rybám bezpečně překonat 

migrační překážku a to tak, že konstrukce vstupu RP je umístěna vždy pod překážkou 

(v dolní vodě) a naopak výstup RP je vždy nad překážkou (v horní vodě). Kromě toho, 

že by měly být poskytnuty přijatelné podmínky nejen pro překonání překážky, ale také pro 

úkryt a místo odpočinku, může být prvkem přechodu také spojný kanál spojující různé 

funkční části RP (Lojkásek, 2014; Slavík et al., 2012; TNV 75 2321). 

Nároky týkající se chodu RP by měly být určeny nejen podle skladby, ale také 

délkové frekvence cílového rybího společenstva a známosti načasování migrací v zájmové 

oblasti. Měly by být také respektovány hydrologické podmínky (rychlost vody, hloubka 

vody a také linie břehů) daného profilu na celém intervalu průtoků, tyto podmínky však 

nejsou úplně vždy dobře známy, a proto se musí přistoupit k pouhým odhadům nejnižšího 

a nejvyššího průtoku, kdy se přesuny ryb předpokládají a z těchto hodnot se vymezí 

návrhový interval průtoků v řece, který je pro chod RP směrodatný. Často se stává, že je 

rybovod pro šetření materiálu postaven velmi strmě a voda v něm teče příliš velkou rychlostí, 

nebo opačně má stupně příliš mělké a vysoko nad sebou (Laika, 2004; Slavík et al., 2012).  

 

7.1 Navrhování rybích přechodů 

Pro správné fungování RP musíme při jeho navrhování a výstavbě brát v potaz 

několik hledisek. Výstavba nesmí nijak ohrozit živočichy, okolí toku, tok samotný, 

ani konstrukci příčné překážky. Je důležité, aby RP splňoval dvě hlediska. Kvalitativní, které 

zajišťují průchodnost co nejvíce druhům ryb a kvantitativní, které zajišťuje průchodnost 

podstatné části všech ryb, které migrují. Aby byly obě tyto hlediska splněny, je důležité 

zhotovit předprojektovou přípravu, která obsahuje a posuzuje veškeré geologické, 

biologické a hydraulické podmínky pro stavbu RP. Takže je nutné udělat celkový průzkum 

krajiny v okolí toku, všech funkcí toku a ichtyologický průzkum, ve kterém zjistíme 
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populační stav jednotlivých druhů, které osídlují zájmovou část toku a zda se v dané části 

nachází například chráněná rybí oblast nebo rybářský revír. Dále se berou v potaz veškeré 

pozemky, zástavby nebo i komunikace a inženýrské sítě, které se vyskytují v okolí toku 

(Slavík, et al., 2012; TNV 75 7321). 

 

7.1.1 Hydraulické podmínky 

Aby přechod nalákal co nejvíce migrujících ryb, musí být zajištěny vhodné 

hydraulické vlastnosti, které umožňují bezproblémovou funkčnost přechodu. Ryby se při 

migraci v toku orientují hlavně pomocí rychlosti, hloubky a linií břehu. Velice důležitými 

parametry pro chod RP jsou jeho dostatečná velikost a průtok který musí být v dobrém 

poměru k průtoku v toku, ale zároveň nesmí v žádném případě nijak ovlivnit průtok v řece 

a nesmí vymílat části dna přechodu. Průtok přechodem se určuje podle toho, pro jaké cílové 

druhy je stavba určena. Musíme brát v potaz šířku migrační bariéry a celkový význam tohoto 

profilu pro migraci ryb. Rychlost proudění musí umožňovat ve všech částech RP 

protiproudovou migraci, proto jsou velikost průtoku v přechodu a jeho šířka ve vzájemném 

vztahu. Vyhovující šířka RP by se měla pohybovat především pokud jde o přírodní typy 

v rozmezí od 5 do 10 % šířky koryta toku v daném profilu. 

Minimální průtoky pro RP závisí na skupině činitelů, jako na konstrukci, umístění, 

významu profilu pro migraci apod. Měli bychom uvažovat nad proměnlivostí průtoku vody 

přes RP v závislosti na migračních potřebách určitých druhů ryb (TNV 75 2321). 
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Tabulka 2: Hodnoty minimálních průtoků zajišťující migrační prostupnost v RP odvozené, (TNV 75 7321) 

 

 

7.1.2 Splaveninový režim 

Pokud známe veškeré informace o splaveninách v toku, jako jejich směřování, 

strukturu a materiál, pak je důležité jejich splavení do RP nějakým způsobem omezit. 

Z tohoto důvodu dbáme na to, aby byl dobře lokalizován výstup z RP s opatřujeme před něj 

vhodnou konstrukci (hrubé česle, norná stěna apod.), která nijak nezabrání rybám ve výstupu 

z RP, ale umožní nám odstranit splaveniny a udržovat výstupní profil. 

 

7.1.3 Návrhový průtok RP 

Hydrologické veličiny pro obor vodního hospodářství se vyjadřují vždy 

v hydrologickém roce, což je období od listopadu po říjen.  Při návrhu RP se soustředíme 

i na to, v jakém rozpětí M-denních průtoků (průtok dosažený nebo překročený po dobu M 

dní v roce) by měl být RP funkční. Návrhový interval průtoků, vyplývá z časové řady 

jednodenních průtoků a teplot pro určitou hranici překročení průtoků v období migrací 

určitého společenstva ryb. Mimo daný interval jsou přechody stále v provozu, ale může dojít 

k výchylkám hydraulických podmínek od návrhových parametrů. Pokud v dané lokalitě 

neznáme načasování migrací, doporučuje se použít rozsah tohoto intervalu v procentech 

z celého hydrologického roku, nebo z migrační periody cílových druhů. U velkých vodních 

toků, na kterých dochází k větším změnám výšky vodních hladin, je důležité přemýšlet, 
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zda není potřeba vybudovat na RP více vstupů a výstupů pro odlišné vodní stavy (Bates, 

2000; Čihák, 2001; Slavík, et al., 2012; TNV 75 7321). 

 

7.1.4 Umístění rybích přechodů 

Správné umístění RP je jedním z nejdůležitějších kritérií pro jeho danou funkci. 

Musíme vystupovat ze všech znalostí, které máme o pohybu, chování a množství ryb pod 

migrační překážkou, zhodnotit proudění vody skrz bariéru a odtok vody z malé vodní 

elektrárny nebo z jiných technologických zařízení. Překážka bývá nejčastěji umístěna kolmo 

ke břehům, proto musí být RP postaven v místě, kde je silnější a hlubší proudění, 

a to obvykle kolmo na bariéru. V případě širšího koryta toku než 100 m, by měl být 

vybudován více než jeden RP. Pokud nastane situace, že bariéra stojí vzhledem ke břehům 

v jiném úhlu než v kolmém, pak i RP musí být vybudován v ostřejším úhlu vzhledem 

k překážce (TNV 75 7321; Vostradovský, 2005). 

 

7.1.5 Vstup do rybího přechodu 

Ryby tudy vplouvají z dolní vody do tělesa RP. Významnou podmínkou pro 

zajištění účinnosti přechodu je nalákání ryb dostačujícím proudem na vstupu RP, je však 

potřeba aby proudění nebylo zpětné, nebo vysoce turbulentní. Na vstupu RP odhadujeme 

informativní hodnoty návrhových průtoků, a to 1-5 % ze současného průtoku v období 

reprodukčních migrací, 5-10 % průměrného ročního průtoku a průtoku Q355 denní. 

Rozhodujícím faktorem pro výsledný návrh je však posouzení vhodného umístění vstupu 

vzhledem k celkovému proudění v řece, jelikož jeho špatnou lokalizací by se mohly 

odhadované hodnoty výrazně zvýšit. Umístění je voleno podle místních poměrů tak, aby 

bylo dosaženo co nejvyšší atraktivnosti pro ryby. O atraktivnosti vstupu do RP rozhoduje 

nejen to, kde se vstup nachází, ale také rychlost proudu vytékající vody a jeho dosah do 

příčného profilu koryta a pro dnové druhy také souvislý přechod nivelety dna řeky do 

nivelety dna RP. Rychlost proudu vody vytékajícího ze vstupu by měla být větší než rychlost 

proudění vody v toku, aby vstup pro ryby co nejrozpoznatelnější. Pokud se na cestě do RP 
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nachází výšková překážka, výškový rozdíl musí být odstraněn pozvolným přechodovým 

náběhem ve sklonu 1: 1,5 až 1: 2. 

 

Obrázek 2: Napojení dna podjezí na vstup do rybího přechodu, (TNV 75 2321) 

 

Na větších řekách se většinou přidává vábící proud v závislosti na aktuálním 

průtoku. Podle kolísání průtoků v řece by měl být přidáván tak, aby nalákal co nejvíce ryb 

z okolí pod překážkou. Přídavný průtok může být ke vstupu přidáván několika způsoby. 

Používají se například ejektory, které podle návrhu University v Kasselu fungují na principu 

Venturiho trubice s tryskou (viz obr. č. 3), dále může být průtok čerpán z dolní vody, 

potrubím z jezové zdrže, nebo přímo do RP tzv. difuzorem, který zajišťuje difuzi průtoku 

a zabraňuje dezorientaci ryb, které vplouvají do RP (Slavík et al., 2012; TNV 75 2121). 
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Obrázek 3: Schématický podélný řez převádění přídavného průtoku z koryta v dolní vodě Venturiho trubicí 

podle návrhu, (Slavík et al., 2012) 

 

Nároky na množství vábícího průtoku velmi ovlivňuje také lokalizace vstupu 

ve vztahu ke břehům a proudnici. Ryby si vyhledávají cesty v blízkosti překážky, proto by 

vstupy měly být umístěny v prodloužení migračních cest ryb kolem břehových linií v takové 

blízkosti překážky, kam až jsou ryby schopny doplout. U některých širších profilů bez 

koncentrace vodního proudu (např. pod propustmi nebo pod výtokem z vodní elektrárny) 

nemůžeme počítat pouze s jedním vstupem, aby byly zajištěny migrace z celého příčného 

profilu. U vodních elektráren určuje hlavní proudnici řeky většinou výtok ze savek turbín, 

proto se vstup RP buduje v těsné blízkosti těchto savek (Slavík et al., 2012; TNV 75 2321). 

 

Obrázek 4: Lokalizace vstupů u savek na řece Rýn, (Slavík et al., 2012) 

7.1.6 Výstup z rybího přechodu 

Z této konstrukce RP ryby vyplouvají do horní vody. Ideálním místem pro umístění 

výstupu z RP do horní vody je místo, kde rybám nehrozí nebezpečí strhnutí proudem pod 
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příčnou překážku nebo do vody odebírané z vodního toku, takže musí být dostatečně daleko 

od koruny tělesa jezu, vtokových objektů a od zabudovaných rybích zábran. Zároveň by 

měla hloubka a strukturace dna vstupu umožnit menším rybám skrývání před dravějšími 

živočichy. Důležité je zajistit rozložení výstupového profilu v příčném průřezu, co nejmenší 

rychlost přítoku vody a zamezit víření vody. Rychlost proudění vody pro ryby při výstupu 

z RP by neměla přesáhnout 0,4 m.s-1. 

Provoz rybího přechodu a obzvlášť jeho výstup v horní vodě se musí často 

vyrovnávat jak s odstraňováním splavených předmětů a dřevní hmoty, tak hlavně 

s kolísáním hladin za různých průtoků. Pokud se jedná o změny hladiny v řádu metru, 

je potřeba přemýšlet o hrazených výstupech, nebo jiném technologickém zařízení jako např. 

samostatné nebo spřažené naklápěcí překážky v pevném žlabu, naklápěcí úsek žlabu, který 

je otočný v kloubu, nebo použít vhodný typ rybího přechodu. Tyto zařízení mohou značně 

komplikovat provoz a údržbu, proto je třeba nutnost těchto pohyblivých systémů pečlivě 

zvážit (Slavík, 2012; TNV 75 2321). 

 

7.1.7 Vedení trasy RP 

Velkou výhodou bazénových typů je to, že mohou měnit směr. Mohou vedle sebe 

vést protisměrné žlaby, nebo lze bazény formovat do „meandrů“, nebo je uspořádat do 

spirály. Pokud jsou bazény moc velké, dojde ke klesání rychlosti, síly turbulence, a tím 

dochází k usazování splavenin. Může dojít také ke splavení štěrkového materiálu do bazénů 

a tímto tyto prostory nebudou moct sloužit rybám jako místo pro odpočinek.  

 

Obrázek 5: Příklady řešení trasy, (Slavík et al., 2012) 
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7.1.8 Doplňkové vybavení RP 

Důležitou součástí tělesa RP jsou kameny a štěrk, kterými jsou obloženy omývané 

úseky břehů nebo stěny tělesa, a obzvláště dno, což zajišťuje rozlišení proudění vody na dně 

a v jeho blízkosti. Podle potřeby můžeme také do tělesa RP zakomponovat spojovací kanál, 

ve kterém však i přes snížené rozměry musí jeho proudové poměry umožnit veškerou 

prostupnost a orientaci pro migrující ryby. Součástí většiny RP by měl být systém 

přídavného proudu, který posílením proudu vytékajícího ze vstupu značně zvyšuje 

atraktivnost pro ryby. Nezbytné jsou konstrukce (schůdky, žebříky), které umožňují vstup 

do RP a uzávěry, kterými se může zavřít výstup RP nebo regulovat až úplně uzavřít přítok 

vody do výstupu RP. Na každém přechodu v horní části tělesa by mělo být instalováno 

monitorovací zařízení pro případné ověření funkčnosti tohoto tělesa. Dalšími doplňky jsou 

případné oplocení a osvětlení okolí a přírodě blízké typy přechodů mohou obsahovat různé 

části pro možnost migrace i jiných živočichů, než jsou ryby. Velmi důležité je dbát na to, 

aby nebyl RP v žádném případě izolován od toku. I při minimálních průtocích ji vždy musí 

proudit voda (TNV 75 2321). 

7.1.9 Volba typu rybího přechodu 

Typ RP vybíráme hlavně podle jeho požadované funkce. Většinou se volí RP 

s migrační propustností pro veškeré druhy ichtyofauny, ale pokud je toto řešení nereálné, 

pak se zvolí selektivní RP, který povoluje migrace jen určitým cílovým druhům ryb. Pokud 

vybíráme druh RP podle typu migrací, přednost má vždy migrace reprodukční. Z hlediska 

obnovy původního společenstva je důležité, aby byl zajištěn provoz RP po celý rok (TNV 

75 2321). 
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8 TYPY RYBÍCH PŘECHODŮ 

Podle hydraulického členění se rybí přechody dělí do dvou skupin. Do první 

skupiny řadíme rybí přechody, u kterých dochází k tlumení energie pomocí tůní a bazénků 

(např. tůňový, komůrkový nebo štěrbinový RP). Do druhé skupiny spadají rybí přechody, 

u kterých dochází ke tlumení energie zdrsněním dna a případně i boků rybího přechodu 

(TNV 75 2321). 

Další dělení rybovodů je založeno na bázi toho, jak struktura stavby napodobuje 

přírodní poměry. V této skupině tedy rozdělujeme rybí přechody přírodě blízké, technické 

a kombinované. Existují i tak zvané přechody mobilní, které se postaví jen na dobu 

potřebnou k migraci a po uplynutí této doby se opět složí a uschovají do další sezóny (Hanel 

et al., 2005; TNV 75 2321). 

 

8.1 Přírodě blízké rybí přechody 

Samotné pojmenování těchto typů RP naznačuje, že se svou stavbou podobají 

nejvíce přírodním poměrům v tocích, a proto je výstavba těchto typů ve většině případů 

ta nejvýhodnější. Skvěle zapadají do původního rázu krajiny a pro jejich stavbu se používají 

přírodní materiály. Další předností je střídání proudných částí s klidovými zónami, takže 

poskytují obousměrnou prostupnost pro ryby, i pro další druhy vodních organismů. Zároveň 

jsou výhodné i z hlediska nízkých nákladů na jejich výstavbu. Pro přírodě blízké rybí 

přechody jsou určena optimální kritéria jako proměnlivé proudění v podélném i příčném 

směru, střední rychlost proudění vody, u které je doporučená hodnota 0,5 m/s, maximální 

rychlost proudění u dna s ideální hodnotou 0,2 m/s a sklon, který by měl být 1: 20 a nižší. 

Důležité je také, aby měly tyto přechody dno tvořeno hrubým substrátem s dobře 

ukotvenými většími balvany pro variabilitu proudění a tvorbu prohlubní (Hanel et al., 2005; 

Rybí přechod na příčné překážce [online], 2005; Slavík, 2012; TNV 75 2321). 

 

8.1.1 Obtokové koryto 

Tomuto typu se také říká obchvat nebo bypass a dává se mu přednost u vysokých 

příčných bariér. Koryto je vedeno v břehu okolo překážky a spojuje tak podjezí s nadjezím 
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(viz obr.). Koryto bývá tvořeno prvky připomínající přírodní útvary, tzn. přenajatými úseky, 

balvanitými prahy a úseky. Tyto prvky spolu s různorodým povrchem dna tělesa RP 

diferencují proudové poměry a umožňují rybám přesun z dolní vody do horní vody. Před 

použitím betonových pásů se pro stabilizaci dna upřednostňují přírodnějšími materiály jako 

je třeba kamenivo uložené na separační geotextilie. Na dně se vyskytuje mnoho bentických 

organismů, které slouží rybám jako potrava a jsou zde také vhodnější podmínky pro tření, 

proto některé ryby v tomto typu RP zůstávají i trvale. Obtokové koryto je tvořeno systémem 

nádržek, které poskytují rybám stanoviště a úkryty. Tyto nádržky ve formě bazénků a tůní 

jsou odděleny kamenitými překážkami, tvořenými většími kameny nebo balvany pevně 

usazenými v zemi, mezi kterými voda proudí při rozdílu hladin kolem 0,15 m, maximálně 

však 0,2 m. Před navržením RP je důležité se ujistit, které ryby se v daném toku vyskytují 

a které budou koryto využívat a podle toho zvolit vhodné parametry. Hloubka vody v korytě 

nesmí být na pstruhových vodách nižší než 0,5 m. Na ostatních vodách je tato hodnota 

minimálně 0,8 m (TNV 75 2321; Vostradovský, 2005). 

 

Obrázek 6: Obtokové koryto, (TNV 75 2321) 
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Obrázek 7: Rybí přechod typu balvanitého bypassu v Berouně, postaven v roce 2011, (Rybí přechody 

[online], 2017) 

8.1.2 Tůňový rybí přechod 

Obdobně jako obtokové koryto vede tento typ RP okolo překážky mimo koryto 

vodního toku. Je složen z několika tůní propojenými zúženými kanálky (viz obr.). 

Ve spojovacím kanálku používáme příčné překážky z kamenů, nebo systém peřejnatého 

prahu, abychom vyřešili rozdíl hladin mezi tůněmi. Výška vodního sloupce v tůních by 

neměla být menší než 0,7 m a ve spojovacích kanálcích je minimální hodnota 0,3 m. Pro 

tento typ RP je nezbytné vábit ryby na vstup přídavným proudem nebo úpravou struktury 

dna. 
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Obrázek 8: Tůňový rybí přechod, (TNV 75 2321) 

 

Obrázek 9: Rybí přechod Loučná v Pardubickém kraji, (Envicons [online], 2011) 

 

8.1.3 Dnová peřej 

U tohoto typu RP jde o napodobení úseků, které překonávají rozdíl výškových 

poměrů dna toku nad a pod úsekem vyskládáním dna kameny větších rozměrů nebo balvany. 

Kameny mohou být upevněny i do betonu, pokud se v toku nachází větší spády. Dnové 
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peřeje většinou pokryjí celou šířku toku, protože jsou používány obzvlášť na malých tocích 

přímo v korytě k překonání menších výškových rozdílů (TNV 75 2321). 

 

Obrázek 10: Dnová peřej, (TNV 75 2321) 

 

8.1.4 Migrační rampa 

 Většinou bývá migrační rampa tvořena betonovou konstrukcí, do které se upevňují 

větší kameny a balvany. Tato betonová konstrukce má šířku 3,5 m a více a sklon 1: 20 

a menší. Často bývá těleso migrační rampy umístěno v okrajové části stupně, protože tvoří 

součást jezového tělesa. U tohoto typu RP je potřeba, aby byla po celý rok na horní vodě 
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stálá hladina, což je nevýhoda. Na druhou stranu má však i své výhody, jako například 

průchodnost pro všechny vodní organismy nebo samočistící schopnost RP. 

 

 

Obrázek 11: Migrační rampa, (TNV 75 2321) 

 

Obrázek 12: Přechod s příčnými řadami balvanů, vybudovaný ve Vlašimi (Migrační prostupnost vodních 

toků [online], 2017) 

 



Vendula Čiefová: Posouzení současného stavu a strategie realizace výstavby a 

modernizace rybích přechodů 
 

2017  27 

 

8.2 Technické RP 

Tyto přechody se budují jako speciální součást u větších překážek na větších tocích 

a používají se různé pevné materiály jako beton, plast, dřevo, prefabrikované panely apod. 

Při stavbě by se určitě neměly používat porézní materiály, jako jsou cihly nebo plotové 

tvárnice. Aby bylo rybám umožněno překonat překážku, musí být sklon technických RP do 

1:15 a menší a musí být zachovány hydraulické poměry uvnitř přechodu. Důležité je také 

zvýšení proudové atraktivnosti přidáním manipulovatelného přídavného proudu, 

a to zejména v období intenzivnějších migračních činností určitých druhů ryb. Trať RP závisí 

na prostorových podmínkách a může být buď v rovné, lomené nebo v opakovaně 

protisměrné linii (TNV 75 2321; Vostradovský, 2005). 

 

8.2.1 Komůrkové RP 

Jedná se o typ RP, který se kdysi používal na větších tocích. Nejvíce se tyto 

přechody tvoří betonovým korytem, ve kterém jsou pomocí betonových příček, balvanitých 

přehrádek, peřejnatých a zdrsněných úseků, nebo kartáčů vytvořeny komůrky s takovými 

průtokovými poměry, aby bylo rybám umožněno proplout. Komora by měla být široká 

v rozmezí 1,2 až 1,8 m, a to podle toho, jaký druh ryb tímto přechodem migruje. Délka 

komory by neměla přesahovat 3 m. Příčná přepážka, která komory rozděluje, má dva otvory. 

Jeden nahoře a druhý dole. Často dochází k zanesení spodní části a posléze i celé komůrky. 

 

 

Obrázek 13: Schéma komurkového RP, (Fórum ochrany přírody [online], 2016) 



Vendula Čiefová: Posouzení současného stavu a strategie realizace výstavby a 

modernizace rybích přechodů 
 

2017  28 

 

 

 

Obrázek 14: Komůrkový rybí přechod – pohled na přepážku, (Slavík et al., 2012) 

 

Obrázek 15: Rybí přechod komůrkového typu ve Střekově, (Masarykovo zdymadlo Střekov [online], 2014) 

 

8.2.2 Komůrkový RP s překážkami z kamenů (Balvanitý RP) 

Kameny jsou urovnány v nepravidelných liniích napříč koryta a jsou fixně 

ukotveny v základech koryta. Můžou se používat různé druhy kamene, ovšem u lomového 

kamene musíme dbát na to, aby byly upraveny případné ostré hrany, o které by se mohly 

ryby poranit. Šířka mezer mezi kameny je odvozena od druhu migrujících živočichů, a měla 
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by se pohybovat v rozmezí od 0,1 do 0,3 m. Přidáním vody před nebo za překážku můžeme 

upravovat proud vody (Slavík et al., 2012; TNV 75 2321). 

 

8.2.3 Komůrkový RP s kartáči 

Používají se do dna zakotvené bloky, tzv. kartáče, které jsou tvořeny elastickými 

pruty délky přibližně 0,5 m a ukládají se v liniích na příčné prahy se štěrbinami tak, aby mezi 

nimi zůstala mezera, která bude odpovídat kritériím komůrkového nebo štěrbinového RP. 

Kartáče se musí pravidelně kontrolovat a kvůli ztrátě pružnosti se musí měnit.  

 

Obrázek 16: Kartáčové rybí přechody na řece Sázavě za různých průtoků, (Slavík et al., 2012) 

 

Kartáče můžeme kombinovat i s jinými typy přechodů, a to ve společné nebo 

oddělené trati. 

 

Obrázek 17: Kombinace balvanitého a kartáčového RP v Německu, (Slavík et al., 2012) 
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8.2.4 Štěrbinový RP 

Tímto typem nahrazujeme komůrkové RP. Jde tedy o žlab, který je rozdělen 

přepážkami buď s jednou štěrbinou (jednoduchý), nebo se dvěma štěrbinami (dvojitý). 

Nejvíce používaný je jednoduchý typ tohoto přechodu. V přepážkách je pouze jedna svislá 

štěrbina v jedné řadě a její šířka se podle druhu migrujících ryb pohybuje v rozmezí od 0,15 

až do 0,6 m. Aby byl umožněn průchod i jiným rybám a bentosu, vkládají se do dna kameny 

a hrubý štěrk pro ztlumení rychlosti proudění. U tohoto typu nedochází při kolísavých 

průtocích k velkým změnám hydraulických poměrů, a navíc má mnohem lepší přípustnost 

pro čištění. Nevznikají zde turbulentní úseky a nezanáší se a neucpává jako komůrkový typ, 

pokaždé zůstane alespoň nějaká část průchozí, což je velkou výhodou (Slavík et al., 2012; 

TNV 75 2321). 

 

Obrázek 18: Jednoduché štěrbinové rybí přechody – a) standardní, b) meandrový, (Slavík et al., 2012) 
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Obrázek 19:Dvojité štěrbinové rybí přechody – a) standardní, b) prefabrikované příčky se zešikmeným 

vzdušným lícem přepážky, (Slavík et al., 2012) 

 

Obrázek 20: Štěrbinový rybí přechod, postavený v roce 2012 na Labi u jezu v Čelákovicích. Výstavba byla 

podpořena v rámci operačního programu Životní prostředí. (Migrační prostupnost vodních toků [online], 

2017) 
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8.2.5 Denilův lamelový rybí přechod 

Tento přechod je tvořen pravoúhlým žlabem, ve kterém jsou po celé jeho šířce 

vloženy příčné překážky, které svírají se dnem žlabu úhel 45° a způsobují vlnový průběh 

vody. Velice často dochází k zanášení tohoto přechodu splaveninami a velkou nevýhodou je 

to, že pokud do tohoto přechodu jednou ryba vpluje, musí jej naráz celý překonat, což by se 

dalo napravit zkonstruováním odpočinkových tůní po délce přechodu. Tento typ RP se u nás 

nepoužívá, jelikož většina sladkovodních ryb by jej nepřekonala. Už kvůli vysoké rychlosti, 

která zde vzniká je tento typ vhodnější pro ryby mořské (hlavně pro lososy a pstruhy 

mořské), a používá se převážně v USA, Francii nebo Německu (Slavík et al., 2012; 

Vostradovský, 2005). 

 

 

Obrázek 21: Denilův rybí přechod, (Vostradovský, 2005) 
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Obrázek 22: Denilův RP, (Mrkvová [online], 2011) 

8.3 KOMBINOVANÉ RYBÍ PŘECHODY 

Pokud se objeví nevhodné místní poměry, jako například vysoká průtočná rychlost 

v korytě, nebo nedostatečné místo na vytvoření obtokového koryta, pak můžeme rybí 

přechod zkombinovat z přírodního a technického typu. Dá se spojit například obtokové 

koryto se štěrbinovým přechodem. Musíme však dbát na správném určení vhodného průtoku 

a dodržení pozvolného sklonu (TNV 75 2321; Vostradovský, 2005). 

8.4 SPECIÁLNÍ RYBÍ PŘECHODY 

Speciální rybí přechody vznikly obzvláště kvůli vysokým hrázím, které by ryby 

nezvládly zdolat ani díky předchozím typům. Slouží obzvláště pro úhoře, ale také pro lososa, 

mořského pstruha, nebo i jiné ryby migrující z moře. Jde vlastně spíše o jakousi modifikaci 

klasických typů rybích přechodů (Slavík et al., 2012). 

8.4.1 Rybí zdviže a komory 

Jde o systém, který funguje díky zařazení mechanických prvků. U rybích zdviží 

potřebujeme zabránit turbulentnímu proudění, čemuž dosáhneme tak, že se pokusíme snížit 

rychlost plnění a zachováme atraktivnost proudu pro ryby. Alternativou k rybí komoře je tak 

zvaný rybí výtah, jehož základem je mechanické zařízení s pohyblivou vanou na vodících 

lištách. Ryby jsou vábícím proudem nalákány z dolní vody do lapacího zařízení. 
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Jakmile dojde k naplnění tohoto zařízení rybami, jsou ryby vytaženy i s vodou k hornímu 

okraji překážky a následně jsou vypouštěny. 

 

Obrázek 23: Schéma rybí zdviže, (Slavík et. al, 2012) 

 

8.5 Rybí přechody v propustcích 

Mostní objekty mohou být považovány za migrační bariéru, protože jsou zásahem 

nejen do samotného koryta, ale většinou i do údolní nivy. Návrh by měl být udělán tak, 

aby byl ze všech hledisek co nejvíce blízký přírodě a měl by upřednostňovat konstrukce 

mostů nebo klenutých propustků s původním přírodním nebo přírodě blízkým dnem 

i kontinuitu a propojení břehů tak, aby nenastalo přerušení migračních cest. Pokud v dané 

lokalitě mostního objektu nejsou správné podmínky pro přírodě blízkou úpravu dna, 

lze použít zásady pro balvanité úpravy dna formou skluzů nebo balvanitých linií. Úpravy 

dna v propustku jsou řešeny z důvodu zajištění dostatečné hloubky a rychlosti proudu pro 

protiproudně migrující ryby na celém návrhovém intervalu průtoků (Slavík et al., 2012).  
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Obrázek 24:Modely mostu a propustků s balvanitou úpravou dna, (Slavík et al., 2012) 

Kromě balvanitých úprav dna, se dají použít také samostatné bloky či prahy 

s výřezy nebo štěrbinami, nebo šikmá žebra z dřevěné, plastové, betonové, nebo ocelové 

konstrukce. Využití běžných typů RP však v propustcích nemívá moc příznivé výsledky, 

protože se zde nachází mnohem vyšší kolísání hladin než na jezech a dochází k častějšímu 

zanášením hlubších bazénů. 

 

Obrázek 25: Úpravy dna propustků (prahy, žebra a bloky), (Slavík et al., 2012) 

Veškeré parametry zaklenutého profilu mohou být upravovány podle eventuálních 

nároků na průchod vodních živočichů, ale také třeba savců, obojživelníků a plazů. Často 

může dojít k zamezení prostupnosti mostních objektů, což může mít mnoho příčin. Hlavními 

riziky jsou vytvoření výmolu pod výtokem ze zakryté části, snížení hloubky a zvýšení 
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rychlosti a turbulencí, ucpávání toků splaveninami a s tím spojené omezení přístupu 

a omezení pravidelných kontrol a údržby (Slavík et al., 2012).  

8.6 Další objekty umožňující migrace ryb 

Sice se nejedná o rybí přechody, ale také plavební komory, štěrkové vpusti nebo 

sportovní propusti a slalomové dráhy mohou být součástí vzdouvacích staveb jezů a přehrad 

a mohou napomáhat migraci ryb.  

 

8.6.1 Plavební komory 

Hlavním úkolem těchto komor je umožnění proplavování lodí. Jsou tedy většinou 

umístěny mimo hlavní proud řeky a jejich periodický provoz plnění a prázdnění s velmi 

krátkodobým vábícím efektem jim na atraktivnosti pro ryby moc nepřidává. Rybami jsou 

tedy většinou využívány pouze náhodně, podle toho, jaká je zrovna intenzita proplavování 

lodí a jak vysoká je rychlost a velikost průtoku v profilu ústí plavebního kanálu do hlavního 

koryta. V zahraničí však existuje mnoho výzkumů zabývajících se právě využitím těchto 

komor pro migrace ryb, při změněném režimu proplavování. Tyto výzkumy naznačují, že za 

upraveného režimu proplavování, které by zahrnovalo dodávání stálého vábícího proudu 

v kanále pod komorou, snížení turbulence proudění v komoře i v obtocích prodloužením 

doby plnění a zajištění dostatečného proudění vhodného pro orientaci a stimulaci ryb, 

by mohly být plavební komory pro protiproudní migrace úspěšně využívány (Milerski a kol., 

2005; Slavík et al., 2012). 
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Obrázek 26: Plavební komora-zdymadlo Poděbrady, Labe, (Panoramio [online], 2014) 

 

8.6.2 Sportovní propust nebo slalomové dráhy 

Kdyby tyto dva objekty splňovali alespoň základní hydraulické podmínky, daly by 

se využívat jako rybí přechody. Teoreticky by se dalo zajistit, aby trať sportovní propusti 

sloužila jako doplňkový rybí přechod a zároveň si zachovala své funkce pro vodní sporty, 

a to tak, že by se například přestavěla na kartáčový rybí přechod nebo na skluz s dnovými 

žebry, přičemž k tlumení energie u dna a ke zmenšení rizik pro sportovce je lepší použít 

místo klasických balvanů plastové prvky (Slavík et al., 2012). 
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9 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH MIGRAČNÍCH 

ZAŘÍZENÍ 

V České republice bylo doposud postaveno již několik desítek přechodů, přičemž 

za posledních 20 let zde došlo k výrazným proměnám podmínek, ovlivňujících řešení 

migrační prostupnosti vodních toků. Například podmínky pro život ryb a dalších vodních 

organismů se v souvislosti se zlepšením kvality vody na přelomu 80. a 90. let minulého 

století výrazně zlepšily, a to především v důsledku postupného omezení zdrojů znečištění. 

Kolem roku 2007 byl dokonce program na realizaci vodních přechodů docela dobře 

financován státním rozpočtem, bohužel se však projekty na výstavbu těchto přechodů 

potýkaly s velmi nízkou připraveností a finance tedy byly investovány na podporu mnohem 

méně významných staveb. Od této doby bylo ke konci roku 2010 dokončeno, 

nebo v realizaci pouhých 12 rybích přechodů. V současnosti je tento stav mnohem lepší. 

Více než 80 projektů je buď dokončeno, nebo v realizaci. Dalo by se říct, že řešení migrační 

prostupnosti se v České republice nepotýká s výrazně komplikujícími nedostatky jak 

v ohledu na finanční zdroje, tak legislativu.  

Odstraňování migračních překážek je relativně obtížný proces. Vlastní realizace 

může být častokrát mnohem náročnější než sestavení celkového technického řešení, 

a to z důvodu názorových rozdílů velkého množství odborníků věnujících se dané 

problematice.  Návrh i realizace je tedy u každého RP jiný (Sborník Semináře zprůchodnění 

migračních překážek vodních toků, 2014). 

9.1 Testování rybích přechodů (Monitoring) 

Testování funkce RP většinou vyžaduje odborné vybavení, tudíž bývá velice 

nákladné. Cena testování se zvedá, pokud k RP nejsou k dispozici vhodné přístupové cesty 

a klesá se vzrůstem automatizace testování. Kdysi se používaly nevhodné metody, 

jako například používání vrší nebo omračování ryb elektrickým proudem. Toto omračování 

mohlo trvale ublížit až 4 % ryb a u těch, u kterých nedošlo k poškození, mohlo dojít z důvodu 

šoku k přerušení migrace. V současnosti jsou tyto postupy v rozporu se zákonem, 

takže jejich používání nepřipadá v úvahu.  
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Odborníci s dlouholetou praxí se mohou někdy přiklánět k nejlevnější formě 

testování, ke které není potřeba žádného vybavení, a to je pozorování migrací pouhým 

sledováním. Pozorovat jedince lze však jen v malých tocích s čistou vodou a přechodem 

malých rozměrů. Výsledky sledování migrujících ryb jsou však jen orientační a nedá se 

podle nich určit, zda RP funguje perfektně. Může totiž dojít k tomu, že pokud pozorovatel 

sleduje rybu na větším přechodu, ryba nemusí rybovod vůbec opustit a on pak zaznamenává 

jednoho jedince několikrát (Prchalová et al., 2006; Slavík et al., 2012). 

 

9.1.1 Bioskenery 

Tato metoda monitoringu RP je mezinárodně nejvhodnější. Principem této metody 

je proplutí ryby rámem, který je po stranách vybavený zářiči, které vyzařují infračervené 

paprsky a rybu naskenují na displej připojeného počítače nebo mobilního telefonu. 

Rám bývá umístěn před otvor v přepážce přechodu, nebo na usměrňovači pro migrující ryby. 

Vždy je změřena pouze výška ryby a délka se dopočítává pomocí matematických vzorců. 

Skener pracuje nepřerušovaně a pokud se jedná o jeho modernější verzi, je toto zařízení 

vybaveno i kamerovým systémem. Pomocí bioskeneru bohužel nemůžeme zjistit přímou 

úspěšnost přechodu, protože nelze zjistit přesný poměr mezi stavem ryb, které trať celou 

nezdolaly a počtem ryb, které přechod úspěšně překonaly (Slavík et al., 2012). 

 

Obrázek 27: Rám bioskeneru (a), obrys migrující ryby na záznamu (b), (Slavík et al., 2012) 

 



Vendula Čiefová: Posouzení současného stavu a strategie realizace výstavby a 

modernizace rybích přechodů 
 

2017  40 

 

9.1.2 Telemetrie s pasivními integrátory 

Touto metodou se dají získat přesné informace o výskytu konkrétního jedince na 

určitém místě v tělese přechodu, kde je umístěna anténa. Velmi důležitou součástí této 

techniky jsou tzv. pasivní integrátory, což jsou značky pro označování ryb. Díky jejich velmi 

malých rozměrů, můžeme označit i malé rybky. Tyto značky jsou aktivovány při kontaktu 

se signálem z antény, a do té pak předají individuální kód. Anténa je tedy zařízení, které 

předává signál, a zároveň zapíše přečtený kód do paměti přijímače. Nepraktické však docela 

je to, že se musí integrátor přiblížit k anténě alespoň na 30 cm, ovšem to se dá vyřešit i tak, 

že vyhradíme celou trať tělesa několika anténami. Ryby se pro značení odchytávají přímo 

pod překážkou a kromě značení je můžeme rovnou zvážit, změřit a odebrat vzorky jejich 

DNA (Slavík et al., 2012).  

 

Obrázek 28: Systém pasivních integrátorů – značka v injekční jehle (a), značení ryby (b), ruční čtečka, 

(Slavík et al., 2012) 

 

9.1.3 Rádiová a akustická telemetrie 

Tuto techniku považujeme v dnešní době za nejrozšířenější. Jde o sledování pohybu 

jedinců pomocí vysílaček k nim připojených. Na přijímači se nám zobrazí individuální kód 
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jedince a jeho relativní vzdálenost od nás. Nejen že můžeme sledovat chování migrantů už 

před vstupem do RP, ale také po výstupu z něj, čímž můžeme nalézt třeba i jejich cílové 

prostředí. Tuto metodu můžeme rozdělit na dva základní druhy, a to akustickou a rádiovou 

telemetrii. 

Akustická telemetrie se zakládá na principu přenosu zvukového signálu o určité 

frekvenci, který je přenášen vysílačkou. Ve vodním prostředí jsou zvukové signály velice 

dobře šířeny, proto lze akustickou telemetrii použít i v hlubokých vodách, nebo třeba 

v záplavových tůních, a to i při velkých povodních a v silně zakaleném prostředí. Pro 

zachycení výskytu jedince se používá ve vodě umístěné zvukové čidlo neboli hydrofon. 

Jestliže ale chceme zachytit i přesnou lokalizaci jedince, musíme ve vodě rozmístit těchto 

hydrofonů více než jeden nebo dva. U této metody nastává problém v tom, že každý jedinec 

musí být pozorován na jednotlivé frekvenci a při vyšším množství signálů může dojít 

k chybám a třeba i přehlédnutí označené ryby. 

Radiová telemetrie se používá nejvíce v říčních prostředích a jejím principem je 

produkce radiových signálů, přičemž na jedné vysílané frekvenci jsme schopni pozorovat i 

500 jedinců. Tato metoda však není vhodná pro vodní prostředí s větší hloubkou a vysokou 

vodivostí.  

 

Obrázek 29:  Systém radiové telemetrie – postup při implantaci vysílačky do candáta (a), přijímač SRX_600 

(b), detail vysílačky (c) a detail označeného pstruha s anténou (d). (Slavík et al., 2012) 
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Efektivitu těchto metod jsme schopni podpořit obzvlášť správným výběrem 

vysílacího přístroje. Volíme jej hlavně dle poměru mezi hmotností přístroje a jedince. 

Vysílačka by tedy měla být vůči rybě co nejlehčí, což má ale vliv na výdrž její baterie.  

V současnosti jsou proto vyráběny tyto přístroje tak, aby se daly podle potřeby 

naprogramovat. Mohou tedy například pracovat pouze během dne nebo v noci, nebo lze 

vysílačku aktivovat až v potřebném období. Velmi účelné je také využívání vysílaček se 

snímači, které zaznamenávají hloubku a teplotu okolí jedince, nebo přechod ryby z klidu do 

pohybu. Jestliže je RP špatně navržen, poznáme to nejvíce pomocí tzv. EMG senzorů, které 

měří namáhání svalstva jedinců při plavání. Obtížnost přechodu se také pozná dokumentací 

zpomalování nebo úplného zastavení pohybu pozorované ryby (Hruška et al., 2007; Slavík 

et al., 2012). 

9.1.4 Pasivní značky 

Tato metoda je zastaralejší a vzhledem k tomu, že je pro ryby příliš stresující se 

v současnosti již nedoporučuje. Jedinci se vyloví pod překážkou, poté jsou zváženi, změřeni, 

označeni pasivními značkami a vypuštěni zpět do vodního prostředí. Odlov se však 

pravidelně musí opakovat. Kdysi se však tato metoda využívala poměrně často, a to hlavně 

z důvodu její finanční nenáročnosti. Nejlevnější formou této metody je používání drátových 

značek. Tato forma je však pro ryby také nejvíce stresující, protože značka se během růstu 

jedince ztratí v jeho svalové tkáni a její hledání je poté opravdu náročné. Elastomerové 

a alfanumerické verze značek až tak stresující nejsou, ale jsou dražší. Jsou to barevné roztoky 

aplikované pod kůži jedince. Aplikování je rychlé, jednoduché a značky jsou výborně vidět 

po celý život jedince (Slavík et al., 2012). 
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Obrázek 30: Značení ryb pomocí pasivních značek. Mísení činidla, implantace a výsledné označení pstruha 

na horní čelisti a ve hřbetní ploutvi (a). Detail označení pstruha na spodní čelisti (b). (Slavík et al., 2012) 

 

9.2 Příkladové rybí přechody v ČR 

 

9.2.1 RP v Jizerských horách 

V roce 2010 byly v Jizerských horách vybudovány dva nové rybí přechody, které 

mají rybám poskytnout co nejpřirozenější migraci. Oba přechody byly postaveny tak, aby 

prakticky vyhovovaly všem druhům ryb i jiným vodním živočichům v dané lokalitě a byly 

schopny provozu i za nízkých vodních stavů. Pro zkonstruování byla využita liberecká žula 

ze zdrojů místní přírody a náklady na tyto přechody se vyšplhaly až na více než milion korun, 

které pokryl státní podnik Lesy ČR. 

První RP byl vybudován na Bílém potoce, na kterém už dříve přechod stál, ale jen 

částečně funkční. Nově postavený přechod měří celkově 78 metrů a výškový rozdíl mezi 

hladinami pod jezem a nad jezem dělá 3 metry. RP je tůňového typu (ČTK, 2010). 
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Obrázek 31: Rybí přechod na Bílém potoce (Lesy ČR [online], 2010) 

Druhým vybudovaným přechodem je přechod na Malém Sloupském potoce ve 

formě balvanitého skluzu o délce 12,5 m. 

9.2.2 RP Střekov 

Na řece Labi byl kdysi vybudován Střekovský komůrkový rybí přechod. V roce 

2003 byl opět zprovozněn, přičemž z původního se použila horní část a zbytek RP 

se vybudoval nový. Bylo provedeno testování radiovou telemetrií a zároveň bioskenerem. 

Bylo prokázáno, že přechodem migruje relativně velké množství ryb. RP je však nejspíše 

určitým způsobem selektivní, vzhledem k tomu, že v řece bylo prokázáno 17 druhů ryb, 

kdyžto v přechodu jich bylo napočítáno pouhých 8. Přechod používají hlavně menší druhy 

a důvodem této selektivnosti je hlavně nízký vábící proud na vstupu a částečné zakrytí 

vstupu levobřežní zdí. Tyto nedostatky by se daly vyřešit zvýšením proudu pro nalákání ryb 

a odstranění části kamenné hráze pod vstupním otvorem RP (Slavík et al., 2012). 
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Obrázek 32: Střekovský rybí přechod – pohled proti vodě na podjezí a MVE (a), pohled po vodě na podjezí s 

levým břehem (b), (Slavík et al., 2012) 

 

9.2.3 RP na řece Sázavě 

Na řece Sázavě byly vybudovány první kartáčové přechody v ČR. V roce 2008 byl 

postaven a testován první z těchto přechodů na jezu Budín a vzhledem k jeho úspěšnosti 

v ohledu na prostupnost byl tento typ RP doporučen i pro další jezy na řece Sázavě. Celkově 

byly tyto přechody vybudovány na čtyřech na sebe navazujících jezech (Kavalier, Černé 

Budy, Pyskočely a Budín). V přechodech byly na výstupu zavedeny rámy pasivních 

integrátorů a bioskeneru pro zjištění jejich úspěšnosti. Byla zjištěna jakási návaznost migrací 

mezi jezy. V tratích byl prokázán výskyt malých i větších ryb, takže testování účinnosti 

kartáčových RP dopadly uspokojivě.  

 

Obecně je efektivita RP na Sázavě docela nízká, ale to je hlavně způsobeno tím, 

že výstavba těchto přechodů je pouze metodický test úpravy bývalých štěrkových propustí. 

Šlo pouze o experiment využití levnější možnosti vylepšení prostupnosti a splavnosti pro 

vodáky. Tuto úpravu překážky nelze považovat za dostatečnou, protože nemohly být 

dodrženy správné parametry pro RP jako je například správný poměr objemu protékající 

vody RP k průtoku v toku (Slavík et al., 2012; TNV 75 2321). 
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Obrázek 33:Propust jezu Budín s kartáčovými prvky, protékaná vodou. (Just [online], 2017) 
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10 DOPORUČENÍ A NÁVRH VHODNÝCH TYPŮ 

MIGRAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Pro správné navržení typu a parametrů RP by měl být předem proveden 

ichtyologický průzkum. RP by se měly upravovat hlavně podle druhů, které mají s jejich 

překonáním největší obtíže. Bývají to buď ryby, které migrují ve větších velikostech (jeseter, 

losos), malé ryby (střevle, hrouzci), nebo ryby, které se při migraci snaží vyhnout mělkým 

nebo peřejnatým úsekům (candát, štika). Kvůli financím není vždy možné pozorovat celé mí 

druhové spektrum jednou metodou. Proto volíme tzv. deštníkové druhy, které 

svými typickými vlastnostmi zevšeobecňují nároky na prostředí a chování více druhů ryb. 

V přechodě by se měly vyskytovat takové druhy ryb, jejichž množství je ve shodném poměru 

ke společenstvu v oblasti toku pod RP.  

Účinnost RP se vystihuje v procentuálním počtu ryb, které trať překonají. Pokud 

přechod překoná více než 70 % vyznačených ryb, dá se považovat za plně funkční. Jestliže 

je účinnost nižší, je nutné prostupnost překážky nadále zkoumat. Musí se zjistit, který druh 

označených ryb tratí neprošel, a jestli se nejedná o nějaký druh selektivity. Častým 

problémem je například velikostní selektivita, která bývá zapříčiněna špatnými rozměry 

trati. RP u nás jsou navrhovány zejména pro migraci lososa nebo kaprovitých druhů. Jejich 

prostupnost je tedy omezená pro větší druhy ryb, jako je třeba sumec nebo štika. Především 

sumec, který normálně překonává dvou metrové délky, není schopen projít přechodem 

navrženým pro menší druhy. Správně fungující rybí přechod by tedy neměl vykazovat 

známky jakékoliv selektivity. Na území České republiky jsou zaznamenány migrace 

diadromních druhů, jejichž hlavním zástupcem u nás je především úhoř, který se zde 

vyskytuje odjakživa, a právě jemu by se měla přizpůsobovat ochrana a umožnění 

obousměrné migrace. Měly bychom čím dál víc spolupracovat se sousedními státy jako je 

Německo a Rakousko, a to obzvlášť v oblastech výstavby RP a záchranných programů pro 

skoro vymizelé druhy ryb. V souvislosti s jejich ekologickou politikou totiž můžeme 

očekávat zvýšenou pravděpodobnost, že se u nás objeví již dříve vymizelé druhy, jako jsou 

jeseteři, mihule nebo třeba platýz (Sborník Semináře zprůchodnění migračních překážek 

vodních toků, 2014; Slavík et al.,2012). 
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Výstavba RP by měla být ve shodě se stanovisky Ministerstva životního prostředí 

a měla by se vztahovat k ekologické skutečnosti u nás. Ekologickou realitu v ČR ovlivňují 

neprůchodné jezy a přehradní zdrže, které mění teplotní a průtokový systém v tokových 

úsecích pod překážkou. Takové úseky pod kaskádami přehrad, nebo pod velkými 

přehradami mohou snížit rozmnožování a vývoj populací určitých druhů. Přednostně by tedy 

měla být řešena prostupnost v tocích, ve kterých se přehradní nádrže vůbec nevyskytují, 

nebo je nijak výrazně neovlivňují. 

Velkým rizikem je zanášení bazénů a ucpávání různých otvorů obzvláště 

v nátokové části RP. Tato rizika jsou způsobeny proudem unášenými plaveninami, 

splaveninami, břehovým porostem a odpady vzniklé lidskou činností. Je tedy nutné RP 

správně udržovat. Veškeré manipulace, periody prohlídek a řešení bezpečnosti je zahrnuto 

v provozním řádu rybího přechodu, který je upraven po ročním sledování dané lokality. 

Celková kontrola stavby by měla být realizována minimálně dvakrát za rok, a to za snížené 

hladiny v přechodu nejlépe před počátkem hlavních migračních období (jaro, podzim). 

Prohlídky se netýkají pouze rozsahu zanesení, ale také celkovým stavem konstrukce. 

Náklady na výstavbu RP bývají finančně velice náročné. Pro obeznámení se uvádí 

informativní odhady vypočtené na základě několika staveb bazénových rybích přechodů 

a skluzů, které jsou buď v návrhu, nebo jejichž výstavba již proběhla. Většinou se pro určení 

nákladů pro tyto stavby používá termín obestavěného prostoru (Slavík et al., 2012). 

 

Obrázek 34: Schéma k určení obestavěného prostoru konstrukce, vymezeného červenou, (Slavík et al., 2012) 

 

 Do výše nákladů se započítávají také požadavky na metodu zakládání, jímkování, 

bourání předchozích konstrukcí, používání těsnících součástek a různého technologického 

zařízení. Snížení ceny můžeme dosáhnout, pokud RP budujeme zároveň s jezem nebo vodní 

elektrárnou.  
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Tabulka 3: Informativní jednotkové stavební náklady bazénových typů rybích přechodů a balvanitých skluzů 

vztažených k obestavěnému prostoru, (Slavík et al., 2012) 

 

 

Nižší hodnota jednotkových nákladů v tabulce uvádí ceny spíš méně 

komplikovaných staveb a zákroků do stávajících konstrukcí. Vyšší mez pak zahrnuje 

i výstavbu železobetonových konstrukcí. Skutečné jednotkové ceny se však mohou od těchto 

odhadových velice lišit a podle náročnosti stavby se může finanční částka vyšplhat až na 

několik miliónů korun. Zde se pak nabízí různé dotační programy, které ve většině případech 

sponzoruje Ministerstvo životního prostředí. 

Při výběru vhodného typu RP jsou posuzovány řešení, které určitá oblast 

a potenciální prostorové možnosti objektu nabízejí. Někdy může být navrhování přírodě 

blízkého rybího přechodu velmi náročné. Můžeme si uvést konkrétní příklad návrhu RP na 

řece Olši v Bohumíně v říčním km 7,500, u kterého byla volba typu a jeho umístění 

ovlivněna hned několika aspekty. Hlavním problémem řešení byla lokalizace okolních 

technických staveb. Na pravém břehu se nachází limnigrafická stanice, na levém břehu 

nástupiště pro vodácké sporty a nad stupněm se nachází stávající silniční most. Prvním 

navrhovaným řešením byl balvanitý skluz, který ale v tomto prostorově ohraničeném území 

nedosahoval takových parametrů, aby žádným způsobem neovlivňoval měření průtoků na 

měřící stanici. Další variantou byla migrační rampa postavená na levém břehu. Rampa by 

vykonávala jak funkci RP, tak i sjezdu pro vodní sporty. Bohužel se však délka již 

vybudovaného nástupiště neshodovala s potřebnou hodnotou délky rampy a kvůli míry 

ovlivnění měření průtoku na stanici nelze do nástupiště nijak technicky zasahovat. Finálním 

řešením se tedy stal štěrbinový přechod, který se ovšem nemohl bez komplikací obejít také. 

Složitost výstavby základů konstrukce byla totiž velmi negativně ovlivněna velkou blízkostí 

mostu. Tento projekt se tedy vzhledem k jeho složitosti vyšplhal až na více než 5 milionů 

korun (Ministerstvo zemědělství, 2016; Sborník Semináře zprůchodnění migračních 

překážek vodních toků, 2014).  



Vendula Čiefová: Posouzení současného stavu a strategie realizace výstavby a 

modernizace rybích přechodů 
 

2017  50 

 

11 ZÁVĚR 

V této práci byla rešeršně popsána problematika výstavby rybích přechodů. 

Bylo vysvětleno, z jakých důvodů ryby migrují, jakými faktory jsou ovlivňovány a proč 

překážky na tocích tyto migrace znemožňují. Dalším krokem bylo seznámení s různými 

druhy migračních zařízení a s postupy při jejich návrhu.  

V České republice se nachází mnoho nezrekonstruovaných rybích přechodů, 

které už z daleka neplní svou funkci tak, jak by měly. V posledních pár letech se ale plány 

na jejich rekonstrukci a výstavbu nových RP začaly opět řešit a realizovat. Velkým 

problémem ale stále zůstává to, k jakému typu přechodu se na daném toku přiklonit. Podle 

mého názoru neexistuje vyloženě jeden typ rybího přechodu, který by byl vhodný umístit na 

jakýkoliv tok a splňoval by dokonalou funkčnost. V každé oblasti různých toků jsou jiné 

podmínky, a to jak z hlediska prostoru a hydraulických vlastností toku, tak z hlediska 

populace, která v dané oblasti žije. Pro správně navržený funkční přechod musíme brát 

v potaz každý detail.  

V bakalářské práci byly zmíněny způsoby testování typů rybích přechodů, díky 

kterým se určí například druhová selektivita přechodu. Funkční rybí přechod by neměl být 

v žádném případě druhově, ani velikostně selektivní. 

Co se tedy týče nejvhodnějšího typu rybích přechodů, nejvíce bych se přiklonila 

k tůňovému přechodu. Pro jeho atraktivitu se sice musí přidat více vábícího proudu, ale je 

přírodě velmi blízký. Jeho zdolání není díky tůním, ve kterých se ryby mohou schovat 

a odpočinout si, vůbec složité.  
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