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Anotace:   

V současnosti se do zájmů odborné společnosti jak vodohospodářské, tak ekologické, stále 

více dostává problematika migrace ryb a vodních ţivočichů a s tím spojená migrační 

prostupnost překáţek na vodních tocích. Tato diplomová práce se zabývá migrační 

prostupností dolního toku řeky Labe na českém úseku. Vodní tok Labe je hlavním tokem 

nejvyššího řádu. Prioritně se tímto dostává do popředí nutnost odstraňování 

neprůchodnosti pro migraci ryb, přednostně na dolním úseku toku. 

Práce poskytuje ucelený odborný pohled na dolní část toku Labe z hlediska migrační 

prostupnosti. Samotná řeka měla v historii pro tah ryb vţdy velký význam. Několik druhů 

ryb (losos, pstruh, úhoř) vstupovalo aţ do nejhořejších partií této řeky a většiny přítoků. 

Obnova funkčnosti starých a výstavba nových rybích přechodů nemá význam pouze pro 

dálkové migrace ryb, ale i pro lokální migrace rybí populace, vyhledávající lepší podmínky 

pro rozmnoţování apod. Obecným rysem všech budovaných nebo rekonstruovaných 

rybích přechodů by měla být úvaha, jaké druhy ryb do nich budou vstupovat a jaká 

kapacita z celkového průtoku můţe být pro rybí přechod zajištěna. Práce navrhuje 

dobudování rybích přechodů na vodních dílech dolního Labe, respektive jejich 

rekonstrukci, nebo výstavbu druhých rybích přechodů na velkých vodních dílech. Řeší i 

konkrétní typy rybích přechodů. 

Cílem je zlepšením migrační prostupnosti vodních děl nejširšímu druhovému spektru 

rybího společenstva a tím obnovit část historického mohutného říčního koridoru. 

Klíčová slova:   

Labe, vodní tok, vodní dílo, zdymadlo,  rybí přechod, migrační bariéry, migrační  

prostupnost 

 

 

 

 

 



 

 

Annotation: 

Fish and other water species migration and watercourse obstacles migration permeability 

have recently become a topic for both water management and environmental experts. This 

diploma thesis deals with the river Labe lower reach migration permeability on the Czech 

territory. The river Labe is the main watercourse of the highest rank. That is why it is a 

priority to eliminate any impassability for fish, particularly on the lower reach of the river.  

The thesis offers a solid professional overview on the lower reach of the river Labe from 

the point of view of fish migrating permeability. The river itself has always been of major 

importance for the fish migration. Several kinds of fish (salmon, trout, and eel) have 

entered uppermost parts of the river and its tributaries. The reconstruction of old fish ways 

and building of new ones bears importance for both long-distance migrating of fish and the 

local fish population seeking best spawning conditions etc. Kinds of fish entering the fish 

way and the available proportion of water flow capacity should remain an essential 

consideration prior to any fish way construction or reconstruction. The thesis suggests 

construction of fish ways on the lower reach of the river Labe waterworks, respectively 

their reconstruction, or construction of second fish ways on large waterworks. It also deals 

with particular types of the fish ways. 

Regeneration of the grand historical river corridor through the improvement of migrating 

permeability for widest spectrum of fish remains the main objective. 

 

Keywords:   

the river Labe, watercourse, waterworks, lock, fish way, migration barriers, migration  

permeability 
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1. ÚVOD  

Vnitrozemská poloha České republiky v srdci střední Evropy předurčuje vztah území 

k evropské říční síti. Přestoţe se tu nenachází pohoří velehorského charakteru, můţeme 

mluvit o poloze „na střeše“ Evropy. Naší vlastí procházejí hranice povodí významných 

evropských řek Labe, Odry a Dunaje. Území je proto rozděleno podle odtoku do 

příslušných moří: Severního, Baltského a Černého. 

Řeka Labe a její přítok Vltava byly od počátku osídlení Čech vyuţívány jako výhodné 

dopravní cesty a byly vţdy rozvojem hospodářského a společenského ţivota, podněcujícím 

vznik sídel a později průmyslu. První dochované zmínky o tom pocházejí ze 6. století a 

četnější písemné doklady ze století desátého. Výrazný rozvoj plavby nastal ve 14.století za 

vlády Karla IV., kdy byly prováděny první soustavnější regulační práce na zlepšení 

splavnosti Vltavy a Labe, další větší úpravy pak v 16. a 17. století. S růstem obchodu se 

dopravní vyuţití těchto řek postupně zvětšovalo. Systematické inţenýrské úpravy 

plavebních poměrů na Labi a Vltavě se datují od 18. století, kdy byl v roce 1777 vydán 

Český navigační patent. V roce 1821 bylo otevřeno Labe volnému obchodu tzv. Labským 

aktem, který přivodil velký rozmach plavby. Od počátku 19. století nabyla lodní doprava a 

voroplavba charakter pravidelné dopravy zboţí, od poloviny 19. století pak se zahájením 

paroplavby i osobní dopravy. (Gabriel et al. 2008) 

Novodobá éra vodní dopravy v Čechách se datuje od schválení projektu splavňovacích 

prací zahájených v roce 1896. Do vypuknutí 1. světové války byla kanalizačně (vzdouvací 

metodou) splavněna Vltava mezi Prahou a Mělníkem, dolní Labe v úseku mezi Obřístvím 

a Lovosicemi a regulační metodou upraven úsek Labe od Lovosic po Hřensko. V roce 

1936 bylo dostavěno vodní dílo Střekov. (Gabriel et al. 2008) 

Vodní dílo (dle ČSN 75 0101) je stavba, která slouţí ke vzdouvání a zadrţování vod, 

umělému usměrňování odtokového reţimu povrchových vod, k ochraně a uţívání vod, 

k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů 

nebo k jiným účelům. Jedním z druhů vodních děl je zdymadlo (dle ČSN 75 0101). 

Vytváří na vodní cestě plavební stupeň a skládá se ze vzdouvací stavby a plavebních 

komor nebo zdvihadla. Vzdouvací stavba je stavba na vodním toku, která vzdouvá vodu a 

vytváří vodní nádrţ (přehrada) nebo zdrţ (jez). Pro zajištění plavebních podmínek nebo 

k získání spádu pro energetické vyuţití slouţí vzdouvací stavba – jez (dle ČSN 75 0101). 

Jez jako součást vodního díla (zdymadla) je příčná vzdouvací stavba v korytě vodního 

toku, která trvale zvyšuje hladinu vody v řece i při nejniţších průtocích. Objem vody ve 

zdrţi, coţ je vzdutá část vodního toku nad jezem, bývá malý a není hlavním účelem stavby. 

Tím se jezy liší od přehrad.  
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Vodní dílo (zdymadlo) na vodní cestě se skládá z jezu, plavebních komor, plavebních 

kanálů nebo rejd, vorové propusti, vodní elektrárny a rybího přechodu. Na úseku dolního 

Labe se nachází soustava šesti vodních děl, která slouţí ke společným účelům a vzájemně 

spolu spolupracují. 

Součástí revitalizačních opatření je také obnovení obousměrné prostupnosti koryta. 

Migrační prostupnost toků je třeba udrţovat, chránit a případně obnovovat tam, kde má 

věcný význam. Prostupnost by měla být obnovena ve vodních tocích, kde k migraci ryb 

dochází  a je z ekologického hlediska významná. Je třeba se jí zabývat především na 

tocích, kde není pohyb ryb okrajovou záleţitostí a přitom si zachovat realistický přístup a 

individuálně posuzovat účelnost zřizování nákladných rybích přechodů nebo rekonstrukci 

stávajících nefunkčních RP. (Just et al. 2005) 

Zdymadlo na vodním toku vytváří migrační bariéru pro ryby a ostatní vodní ţivočichy. 

Z tohoto důvodu je nutné, aby jeho součástí byly rybí přechody, které umoţní migraci ryb, 

popřípadě ostatních vodních ţivočichů přes zdymadlo. Rybí přechod (dle TNV 75 2321) je 

část vodního díla umoţňující rybám přechod z dolní do horní vody a naopak.  Základní 

rozdělení rybích přechodů je podle způsobu provedení na technické, přírodě blízké a 

kombinované. Technické rybí přechody umoţňují migraci ryb a další vodní fauny, která je 

dána technickými parametry rybího přechodu (přechody komůrkové, štěrbinové, ţlabové, 

Denilovy, rybí komory a zdviţe) (TNV 75 2321). Přírodě blízké rybí přechody svým 

provedením nenarušují krajinný ráz stanoviště a plní přirozené funkce vodního toku         

(TNV 75 2322). Jsou nejvíce vhodné pro potoky a drobné vodní toky. Kombinovaný rybí 

přechod je technicky řešený rybí přechod přecházející v přírodě blízkou úpravu. 

V současné době jsou rybí přechody na českém úseku Labe pod soutokem s Vltavou 

vybudovány pouze na vodních dílech Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem a 

Střekov. Absence rybího přechodu na vodním díle České Kopisty a Lovosice je alarmující 

pro migraci druhů ryb obývající naše vody a putujících během svého ţivota mezi 

prostředími vnitrozemských vodních toků a biotopů a prostředím mořským.  
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2. CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat komplexní studii, hodnotící současný 

stav a plánovanou dostavbu rybích přechodů na vodních dílech českého dolního Labe pod 

soutokem Labe s Vltavou a navrhnout případná náhradní opatření do doby rekonstrukce a 

dostavby stávajících rybích přechodů. Takováto studie, pro uvedený úsek toku, prozatím 

chybí. 

Pro zpracování studie jsem si vybrala úsek toku Labe a vodní díla, která důvěrně znám ze 

své dosavadní pracovní činnosti. Pro práci jsem vyuţila zkušeností z výzkumů rybích 

přechodů na dolním Labi, prováděných v minulých letech, na kterých jsem jako technička 

správce vodního toku osobně spolupracovala, i zkušeností z příprav a projednání nových 

staveb (PS Děčín, MVE, druhé rybí přechody na VD), kterých jsem se zúčastnila.  

Účelem této práce je přispět ke zlepšení migrační průchodnosti tohoto úseku toku pro ryby 

a vodní ţivočichy znalostí místní problematiky a místních podmínek. K nim patří zejména 

intenzivní hospodářské, dopravní a energetické vyuţívání tohoto úseku toku i okolní 

krajiny, znalost hydrologických poměrů toku a další praktické znalosti z provozu vodního 

toku. 

Nosnými problémy této studie jsou: 

 Nízká průchodnost stávajících rybích přechodů na DL. 

 Chybějící rybí přechody na některých VD úseku DL. 

 Velká šířka toku a někde i velký spád (rozdíl hladin), nebo zcela neprůchodný 

jezový uzávěr. 

 Plánovaná výstavba PS Děčín a MVE a s ním spojená výstavba nových RP. 

 Dostavba dalších (druhých i třetích) RP na jednotlivých VD. 

 Nedostatek místa pro stavbu přírodě blízkých RP (bypassů). 

 Náhradní a dočasná opatření. 

Pro zpracování celé studie jsem si vytkla několik dílčích cílů: 

 Zajištění a prostudování co největšího moţného mnoţství dat, vztahující se 

k řešenému úseku vodního toku, řešenému území a problematice. 

 Terénní šetření, včetně pořízení fotodokumentace. 

 Podrobné seznámení se s návrhy nových RP. 

 Zhodnocení stávajících rybích přechodů a nových návrhů z hlediska jejich 

funkčnosti při moţnostech daných konkrétní lokalitou. 



Bc. Pavla Hajdinová: Analýza rybích přechodů na dolním Labi 

 

2009  4 

 

 Návrh dalších moţných opatření, včetně náhradních a dočasných opatření ke 

zlepšení migrační propustnosti VD. 

 Diskuse a celkové shrnutí dané problematiky. 

Pro dosaţení vytyčených cílů jsem zvolila především tyto hlavní metody: 

 Popisná metoda. 

 Vlastní (místní) šetření. 

 Analytická metoda slouţící ke zhodnocení získaných poznatků. 

 Syntetická metoda, která shrnuje všechny poznatky a řešení dané problematiky. 
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3.  CHARAKTERISTIKY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

3.1. Základní údaje 

Řeka Labe je z mezinárodního pohledu po Dunaji a Rýnu třetí nejdelší řekou ve střední 

Evropě s celkovou plochou povodí 148 268 km
2
. Pramení v Krkonoších na Labské louce 

v nadmořské výšce 1 384 m, české státní území opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m.  

Vlévá se do Severního moře ve Spolkové republice Německo u Cuxhavenu-Kugelbake. 

(Blaţek et al. 2006) (viz obrázek 1). 

Pro přehlednost jsou údaje o délce vodního toku, procentuelním rozloţení povodí Labe na 

území států a dlouhodobém průměrném průtoku v řece Labi, sestavila do tabulky 1. 

 

Tabulka 1: Geografická poloha řeky Labe, zdroj: z údajů Blažek et al., 2006, sestavila Hajdinová 

DÉLKA ŘEKY LABE 

Celková od pramene po ústí do Severního moře 1 091,5 km 

Z toho celková délka v ČR 368,0 km 

POVODÍ ŘEKY LABE (procentuelně na území) 

Spolková republika Německo  65,38% 

Česká republika 33,84% 

Rakousko 0,62% 

Polsko 0,16% 

DLOUHODOBÝ PRŮMĚRNÝ PRŮTOK V ŘECE LABI 

V místě opuštění našeho státního území (Hřensko) 311 m
3
.s

-1
 

Při ústí do Severního moře 861 m
3
.s

-1
 

 

Labe tvoří z 86 % své délky mezinárodní vodní cestu, která vede od zaústění do Severního 

moře po přístav ve Chvaleticích u Pardubic v České republice. Plavební podmínky na 

českém území od Střekova u Ústí nad Labem do Chvaletic jsou zajišťovány kaskádou 21 

zdymadel. Od plavebního stupně Střekov po plavební stupeň Geesthacht v SRN, postavený 

141,8 km od ústí Labe do moře, je splavnost ovlivňována přirozenými odtokovými 

poměry. (Blaţek et al. 2006) 
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Obrázek 1: Mapa povodí Labe, zdroj: Simon et al. 2005 

  zájmové území 

Tok Labe na našem území jiţ na první pohled příroda rozdělila z hlediska spádových a 

odtokových poměrů na tři rozdílné úseky. Část Labe od pramenů po Jaroměř je 

označována jako horní Labe, část od Jaroměře po soutok s Vltavou střední Labe a část od 

Mělníka po státní hranici dolní Labe.  
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Dolní Labe protéká na českém území těmito územně správními celky: 

Kraj:    Středočeský, Ústecký 

Okres:    Mělník, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín 

Města:  Mělník, Štětí, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Lovosice, Ústí nad 

Labem a Děčín 

Katastrální území:  Mělník, Mlazice, Vliněves, Dolní Beřkovice, Liběchov, Křivenice, 

Horní Počáply, Počeplice, Hněvice, Štětí I, Račice u Štětí, Záluţí, Kozlovice, Brzánky, 

Kyškovice, Dobříň, Roudnice nad Labem, Vědomice, Ţidovice, Hrobce, Libotenice, 

Lounky, Nučnice, Nučničky, Křešice, Počáply, Třeboutice, České Kopisty, Litoměřice, 

Ţeletice, Mlékojedy, Ţalhostice, Prosmyky, Lovosice, Píšťany, Lhotka nad Labem, Malé 

Ţernoseky, Velké Ţernoseky, Libochovice nad Labem, Libochovany, Prackovice nad 

Labem, Církvice, Dolní Zálezly, Sebuzín, Brná nad Labem, Vaňov, Střekov, Ústí nad 

Labem, Svádov, Krásné Březno, Neštěmice, Valtířov, Mojţíř, Velké Březno, Neštědice, 

Povrly, Malé Březno, Roztoky, Přerov, Zadní Lhota, Těchlovice, Přední Lhota, Dobkovice, 

Jakuby, Nebočady, Choratice, Boletice nad Labem, Vilsnice, Chrochvice, Rozbělesy, 

Křešice, Děčín, Podmokly, Horní Ţleb, Loubí I, Prostřední Ţleb, Loubí II, Čertova Voda, 

Dolní Ţleb a Hřensko 

Území oblasti povodí dolního Labe leţí v severozápadní části České republiky. 

Geomorfologicky náleţí k České vysočině. Dolní Labe v kotlinách České tabule má ráz 

níţinného toku. Protéká Mělnickou a Terezínskou kotlinou. Krušnohorskou soustavou 

Labe protéká hlubokým údolím v Českém středohoří a skalnatém údolí Děčínských stěn, 

kde má podstatně větší spád dna a proud řeky je zde podstatně větší.. Nejvýznamnějším 

levostrannými přítokem je Vltava, která je z hydrologického hlediska hlavním tokem, 

dalšími největšími levostrannými přítoky je Ohře a Bílina odvodňující převáţnou část 

Krušnohorské soustavy. Nejvýznamnějšími přítoky zprava jsou Ploučnice a Kamenice, 

odvádějící vody z Luţických hor, další přítoky jsou většinou kratší toky z České tabule. 

(viz příloha 1) 

 

3.2.  Přírodní poměry území 

3.2.1.   Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění (Demek et al. 1987) leţí tato oblast v (řazeno od soutoku 

s Vltavou po státní hranice s SNR): 

Provincie:            Česká vysočina  

Subprovincie:      VI - Česká tabule, III- Krušnohorská soustava          

Oblast:    VIB – Středočeská tabule,  IIIB – Podkrušnohorská oblast, 

 IIIA – Krušnohorská hornatina     
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Celek:                VIB – 3- Středolabská tabule, VIB – 1 – Dolnoharská tabule 

 IIIB – 5 – České středohoří, IIIA – 3 -  Děčínská vrchovina                            

Podcelek:      VIB – 3C – Mělnická kotlina, VIB – 1B – Řipská tabule, 

 VIB – 1C – Terezínská kotlina, IIIB – 5B – Milešovské středohoří 

 IIIB – 5A – Verneřické středohoří, IIIA – 3A – Děčínské stěny                                  

Okrsek:              VIB – 3C – a – Luţecká kotlina, VIB – 1B – b – Krabčická plošina                           

 VIB – 1C – b – Roudnická brána, VIB – 1C  - a – Lovosická kotlina, 

 IIIB – 5B – a – Kostomlatské středohoří, IIIB – 5A – c - Litoměřické  

 středohoří, IIIB – 5A – e – Ústecké středohoří, IIIB – 5A – f – Děčínská  

 kotlina, IIIA – 3A – a – Sněţnická hornatina 

3.2.2.  Klimatické poměry 

Dle Quitta (1971) leţí celé zájmové území dolního Labe v teplé oblasti T 2 s průměrnými 

ročními teplotami mezi 8,5 – 9 °C a  sráţkami 450 – 650 mm. 

Dle Tomáška (2000) (viz obrázek 2) leţí území dolního Labe od soutoku s Vltavou po 

Litoměřice v okrsku teplém, suchém; dále od Litoměřic po Lovosice v okrsku mírně 

teplém, suchém; od Lovosic po Velké Březno v okrsku mírně teplém, mírně suchém a od 

Velkého Března po státní hranice v okrsku mírně teplém, mírně vlhkém, pahorkatinném. 

 

 

Obrázek 2: Mapa Klimatických poměrů ČR, zdroj: Tomášek, 2000  
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3.2.3.  Výškopisné poměry 

Dle Tomáška (2000) leţí celé území dolního Labe v nadmořských výškách < 200 m nad 

mořem (viz obrázek 3).  

 

 

 

Obrázek 3: Mapa výškopisných poměrů ČR, zdroj: Tomášek, 2000 

 

 

 

Pod Českou bránou, to je mezi Malými a Velkými Ţernosekami a státní hranicí se SRN, 

území kolem řeky Labe po obou březích prudce stoupá aţ do úrovně 400 aţ 600 m n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0                    100    [Km]     

 



Bc. Pavla Hajdinová: Analýza rybích přechodů na dolním Labi 

 

2009  10 

 

3.2.4.  Hydrogeologická rajonizace  

Zařazení zájmové oblasti dle hydrogeologické rajonizace 2005 (viz tabulka 2 a obrázek 4).  

Tabulka 2: Hydrogeologická rajonizace 2005 území dolního Labe, zdroj: VÚV T.G. Masaryka, v.i.i. 

1 Rajony v kvartérních a propojených kvartérních a neogenních 

sedimentech 

11 Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků 

1180 Kvartér Labe po Lovosice 

4 Rajony v sedimentech svrchní křídy 

45 Křída Ohře a Středního Labe po Litoměřice 

4522 Křída Liběchovky a Pšovky 

4523 Křída Obrtky a Úštěckého potoka 

4530 Roudnická křída 

4540 Ohárecká křída 

46 Křída Dolního Labe 

4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jiţní část 

4612 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část 

4620 Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh 

4630 Děčínský Sněţník 

4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice 

4660 Křída Dolní Kamenice a Křinice 
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Obrázek 4: Výřez z přehledné mapy hydrogeologické rajonizace 2005, zdroj:  VÚV T.G.Masaryka Praha 

http://heis.vuv.cz/data/spusteni/projekty/HGR2005/default.asp, 12.3.2009 

 

 

 

 

http://heis.vuv.cz/data/spusteni/projekty/HGR2005/default.asp
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3.2.5. Pedologické a geologické poměry  

Klasifikace půd podle taxonomického systému půd (TKSP) 

Zájmová oblast řeky dolního Labe dle klasifikace půd podle taxonomického systému půd 

je zařazena do referenční třídy půd – fluvisoly. (Referenční třídy půd, které umoţňují 

korelaci klasifikace českých půd s klasifikacemi zahraničními; uţívá koncovky –sol. Jsou 

seskupovány podle hlavních rysů geneze půd).  

Fluvisoly se vytvářejí na mladých recentních fluviálních sedimentech, jedná se o půdy 

říčních niv, které jsou pravidelně zaplavovány vodou, z niţ se ukládaly sedimenty. 

Fluvisoly mají fluvické diagnostické znaky v důsledku periodického usazování sedimentů 

jako nepravidelné nebo zvýšené mnoţství humusu či zvrstvení profilu. 

Oblast dolního Labe je zařazena dle půdních typů (hlavní klasifikační jednotky, které jsou 

charakterizované diagnostickými horizonty) do fluvizemí (FL) (viz. obrázek 5). 

Fluvizem FL – jeho název je odvozen od latinského fluvius – řeka. Dříve zvány nivní 

půdy.  Fluvizemě, které jsou v ČR všeobecně rozšířeny zejména v níţinách. Vyplňují dno 

říčního údolí, zvláště podél větších toků. Půdním substrátem jsou výhradně nivní uloţeniny 

(říční náplavy). Strategie těchto půd je velmi jednoduchá. Pod nevýrazným humusovým 

horizontem leţí přímo mateční substrát, tvořený naplaveným materiálem. Barva celého 

profilu je obvykle hnědá nebo šedohnědá.(Tomášek, 2005). Fluvizemě se vyznačují 

příznivými fyzikálními vlastnostmi. Projevy glejového procesu jsou v půdním profilu 

patrné aţ hluboko. Obsah humusu je střední, avšak prohumóznění je poměrně značně 

hluboké . Strategie půdního profilu: O – Ah – M – C.        

 

             Obrázek 5: Výřez z mapy půdy České republiky (dle TKSP), zdroj:  

http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs, 14.4.2009 

http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs
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Půdotvorné substráty 

Dle Tomáška (2000) jsou půdotvorné substráty v zájmovém území tvořeny (viz obrázek 6): 

Od soutoku s Vltavou do poloviny střekovské zdrţe se nacházejí mocnější uloţeniny 

mladšího antropozoika – holocénu, nivní a organogenní sedimenty a naváté písky. Dále 

v úseku cca 5 km střekovské zdrţe a v úseku od Ústí nad Labem pod město Děčín jsou 

zvětraliny hornin mladšího mezozoika (česká křídová pánev), pískovce, opuky a slínovce. 

Zbylá část střekovské zdrţe (5 km nad VD Střekov) po Ústí nad Labem se vyskytují 

zvětraliny mladších vyvřelin – eluziv, čediče, znělce, tefrity, trachyty a andezity. 

V místech , kde řeka Labe opouští ČR se nacházejí zvětraliny starých vyvřelin – intruziv, 

bazické, neutrální a kyselé horniny ţulového typu.  

 

 

Obrázek 6: Mapa půdotvorných substrátů ČR, zdroj: Tomášek, 2000 
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Půdní zrnitost 

Dle Tomáška (2000) se v území dolního Labe nacházejí půdy s půdní zrnitostí                      

(viz obrázek 7): 

Od soutoku s Vltavou po Roudnici nad Labem jsou půdy převáţně hlinité, místy 

s výrazným zastoupením prachu. Ve zdrţi České Kopisty se nacházejí půdy převáţně 

písčité. Dále ve směru toku řeky Labe jsou půdy opět hlinité s výrazným zastoupením 

prachu aţ do horní třetiny střekovské zdrţe (5 km). V další části zdrţe Střekov  se 

vyskytují půdy převáţně jílovité aţ jíly. Kolem Ústí nad Labem aţ po obec Povrly jsou 

opět půdy hlinité, místy s výrazným zastoupením prachu.  V úseku Povrly – Děčín se 

vyskytují půdy jílovité aţ jíly. Zbylá část území dolního Labe aţ po státní hranice obsahuje 

půdy převáţně písčité.  

 

 

 

 

Obrázek 7: Mapa půdní zrnitosti, zdroj: Tomášek, 2000 
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Gelologické poměry  

Z výřezu geologické mapy ČR je patrno, ţe oblast řeky dolního Labe patří do kvartéru          

(viz obrázek 8). 

 

 

 

Obrázek 8:  Výřez z geologické mapy ČR, zdroj: 

http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs, 14.4.2009 

 

 

 

 

 

 

http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs
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3.2.6.  Hydrologické poměry  

Hydrologické poměry jsou sestaveny pro přehlednost v tabulce 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 

Tabulka 3: Hydrologické poměry zájmového území a základní údaje o povodí Labe,                                                                                          

zdroj:  z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila Hajdinová, 2009 

Hydrologické poměry 

Hydrologické pořadí dílčího povodí vlastního toku dolního Labe a jeho 

přítoků od soutoku s Vltavou po soutok s Ohří 
1-12-00 

Hydrologické pořadí dílčího povodí Labe od soutoku  s Ohří po soutok 

s Bílinou 
1-13-00 

Hydrologické pořadí dílčího povodí Labe a jeho přítoky od soutoku 

s Bílinou po státní hranici 
1-14-00 

Územní podíl plochy povodí Labe v ČR 49 933 km
2
 

Celková plocha povodí Labe v územní působnosti státního podniku 

Povodí Labe 

14 976,12 km
2
 

Plocha povodí v zájmovém území  379,5  km
2
 

Průměrný průtok (od soutoku s Vltavou po soutok s Ohří) 258 m
3
 .s

-1
 

Průměrný průtok (od soutoku s Ohří po státní hranice SRN) 311 m
3
 .s

-1
 

Průměrná výška sráţek na povodí (v české části) 666 mm 

Průměrná výška sráţek na povodí  v zájmovém území 670 – 675 mm 

Vodočty na úseku dolního Labe 

Mělník  Qa = 251,5 m
3
 .s

-1
 Q355 = 50,8 m

3
 .s

-1
 Q100 = 4 150 m

3
 .s

-1
 

Ústí nad Labem Qa = 293 m
3
 .s

-1
 Q355 = 58 m

3
 .s

-1
 Q100 = 4 290 m

3
 .s

-1
 

Litoměřice Qa = 292 m
3
 .s

-1
 Q355 = 57,9 m

3
 .s

-1
 Q100 = 4 209 m

3
 .s

-1
 

Děčín Qa = 309,5 m
3
 .s

-1
 Q355 = 63 m

3
 .s

-1
 Q100 = 4 410 m

3
 .s

-1
 

Základní údaje o povodí Labe 

Správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik 

Celková délka toků ve správě (včetně přítoků) 4.090,2 km 

Délka toku v zájmovém území 110 km 

Jezy ve správě celkem 231 ks 

Jezy v zájmovém území 6 ks 

Plavební komory ve správě celkem 30 ks 

Plavební komory ve správě v zájmovém území 12 ks 

Udrţovaná vodní cesta 211,4 km 

Udrţovaná vodní cesta v zájmovém území 110 km 
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Tabulka 4: Hydrologické poměry na VD Dolní Beřkovice,  ze zdroje Krejčí et al. 2003, sestavila Hajdinová, 

2009 

Hydrologické poměry na vodním díle Dolní Beřkovice 

Profil Labe nad Liběchovkou 

Hydrologické číslo povodí 1-12-03-019 

Plocha povodí 42 057,22 km
2
 

Průměrný dlouhodobý roční úhrn sráţek 675 mm 

Průměrný průtok 251,9 m
3
 .s

-1
 

Minimální průtok Q355 49,8 m
3
 .s

-1
 

Maximální průtok Q100  4 068 m
3
 .s

-1
 

M-denní průtoky  

M [dny] 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM [m
3
s

-1
] 567 393 305 248 206 174 147 124 104 85,6 67,3 49,8 39,6 

N-leté průtoky  

N [roky] 1  2 5 10 20 50 100 

QN [m
3
s

-1
] 1215 1599 2138 2583 3000 3597 4068 

 

Tabulka 5: Hydrologické poměry na VD Štětí : ze zdroje Kahánek et al. 2004,  sestavila Hajdinová, 2009 

Hydrologické poměry na vodním díle Štětí 

Profil Labe nad Úštěckým potokem 

Hydrologické číslo povodí 1-12-03-043    

Plocha povodí 42 356,89 km
2
 

Průměrný dlouhodobý roční úhrn sráţek 675 mm 

Průměrný průtok 252,7 m
3
 .s

-1
 

Minimální průtok Q355  50,0 m
3
 .s

-1
 

Maximální průtok Q100  4 083 m
3
 .s

-1
 

M-denní průtoky 

M [dny] 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM [m
3
s

-1
] 569 394 305 249 207 174 148 125 105 85,9 67,6 50,0 39,8 

N-leté průtoky 

N [roky] 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m
3
s

-1
] 1228 1613 2154 2579 3016 3612 4083 

 



Bc. Pavla Hajdinová: Analýza rybích přechodů na dolním Labi 

 

2009  18 

 

Tabulka 6: Hydrologické poměry na VD Roudnice n.L., ze zdroje Kahánek et al. 2004,  sestavila Hajdinová, 

2009 

Hydrologické poměry na vodním díle Roudnice nad Labem 

Profil Labe nad Úštěckým potokem 

Hydrologické číslo povodí 1-12-03-043 

Plocha povodí 42 356,89 km
2
 

Průměrný dlouhodobý roční úhrn sráţek 675 mm 

Průměrný průtok 252,7 m
3
 .s

-1
 

Minimální průtok Q355  50,0 m
3
 .s

-1
 

Maximální průtok Q100  4 083 m
3
 .s

-1
 

M-denní průtoky 

M [dny] 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM [m
3
s

-1
] 569 394 305 249 207 174 148 125 105 85,9 67,6 50,0 39,8 

N-leté průtoky 

N [roky] 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m
3
s

-1
] 1228 1613 2154 2579 3016 3612 4083 

 

Tabulka 7: Hydrologické poměry na VD České Kopisty, ze zdroje Dostál et al. 2005,  sestavila Hajdinová, 

2009 

Hydrologické poměry na vodním díle České Kopisty 

Profil Labe nad Ohří 

Hydrologické číslo povodí 1-12-03-089 

Plocha povodí 42 690,24 km
2
 

Průměrný dlouhodobý roční úhrn sráţek 674 mm 

Průměrný průtok 254,1 m
3
 .s

-1
 

Minimální průtok Q355  50,3 m
3
 .s

-1
 

Maximální průtok Q100  4 103 m
3
 .s

-1
 

M-denní průtoky 

M [dny] 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

  QM [m
3
s

-1
] 572 397 308 250 208 175 148 125 105 86,5 68,0 50,3 40,0 

N-leté průtoky 

N [roky] 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m
3
s

-1
] 1240 1627 2170 2596 3035 3632 4103 



Bc. Pavla Hajdinová: Analýza rybích přechodů na dolním Labi 

 

2009  19 

 

Tabulka 8: Hydrologické poměry na VD Lovosice,  ze zdroje Krejčí et al. 2003, sestavila Hajdinová, 2009 

Hydrologické poměry na vodním díle Lovosice 

Profil  Labe nad Modlou 

Hydrologické číslo povodí 1-13-05-003 

Plocha povodí 48 332,43 km
2
 

Průměrný dlouhodobý roční úhrn sráţek 674 mm 

Průměrný průtok 292,2 m
3
 .s

-1
 

Minimální průtok Q355 56,1 m
3
 .s

-1
 

Maximální průtok Q100  4 412 m
3
 .s

-1
 

M-denní průtoky 

M [dny] 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM [m
3
s

-1
] 658 458 355 289 240 202 171 144 121 98,8 77,1 56,1 43,9 

N-leté průtoky 

N [roky] 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m
3
s

-1
] 1351 1768 2350 2806 3274 3910 4412 

 

Tabulka 9: Hydrologické poměry na VD Střekov, ,  ze zdroje Maleček, 2001, sestavila Hajdinová, 2009 

Hydrologické poměry na vodním díle Střekov 

Profil  Labe nad Bílinou 

Hydrologické číslo povodí 1 – 13 - 05 – 021 

Plocha povodí 48 556,981 km
2 
 

Průměrný dlouhodobý roční úhrn sráţek 670 mm  

Průměrný průtok 293 m
3
 .s

-1
 

Minimální průtok Q355  56,2 m
3
 .s

-1
 

Maximální průtok Q100  4 419 m
3
 .s

-1
 

M-denní průtoky 

M [dny] 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM [m
3
s

-1
] 660 459 356 290 241 203 172 145 121 99,0 77,2 56,2 43,9 

N-leté průtoky 

N [roky] 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m
3
s

-1
] 1353 1771 2354 2810 3279 3916 4419 
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3.2.7.  Biologické poměry 

Biogeografické členění podle Culka (1995) zařazuje tuto oblast do (viz obrázek 9): 

Podprovincie:               Hercynská (1) 

Bioregion:                    Řipský (1.2) 

Bioregion je tvořen níţinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převáţnou část 

Dolnooharské tabule a západní část Praţské plošiny; má protáhlý tvar ve směru SZ-JV a 

plochu 1585 km
2
. Bioregion tvoří opuková tabule s  teplomilnou biotou 2.bukovo-

dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3.dubovo-bukového 

vegetačního stupně. V současnosti v bioregionu dominuje orná půda. Lesy jsou zde menší, 

převáţně kulturní bory, ale se zbytky dubohabřin a doubrav.  

Bioregion:   Polabský (1.7)  

Bioregion leţí ve střední části středních Čech, zabírá Terezínskou, Mělnickou a 

Nymburskou kotlinu a rozkládá se v nejniţší části české tabule. Má výrazně protáhlý tvar 

ve směru ZSZ-VJV a celkovou plochu 1183 km
2
. Typickým rysem bioregionu je katéna 

niv, nízkých a středních teras. Biota patří do 2.bukovo-dubového vegetačního stupně, 

vlivem substrátu ovšem bez buku. Na terasách převaţují borové doubravy s výskytem 

samatských prvků.  Nivní louky jsou zastoupeny relativně málo, dominuje orná půda, 

značnou plochu zabírají sídla. 

Bioregion:   Milešovský (1.14) 

Bioregion se nachází v západní části severních Čech a přibliţně zabírá geomorfologický 

podcelek Milešovské středohoří. Je mírně protaţen od jihozápadu k severovýchodu a má 

plochu 536 km2. Typická část bioregionu je tvořena izolovanými vulkanickými suky 

s teplomilnými doubravami a s typicky vyvinutou stepí, vyšší částí mají dubohabřiny, 

suťové lesy a vegetaci bezlesí na blokových sutích. V nejvyšších polohách jsou přítomny 

květnaté bučiny. V bioregionu jsou vyváţeně zastoupeny lesy, pole i travní porosty a 

křoviny. 

Bioregion:   Verneřický (1.15) 

Bioregion leţí ve středu severích čech, zabírá téměř celý geomorfologický podčepek 

Verneřické středohoří a má plochu 651 km
2
. Typická část bioregionu je tvořena převáţně 

čedičovými lávovými příkrovy. Biodiverzita je vysoká, avšak podstatně niţší neţ                    

v Milešovském bioregionu. V současnosti mají významné zastoupení přirozené lesy 

(květnaté bučiny) i mezofilní travní porosty. 

Bioregion:   Děčínský (1.32)  

Bioregion leţí na severu severních Čech, svou druhou polovinou zasahuje do Saska. Je 

prakticky totoţný s geomorfologickým celkem Děčínská vrchovina a jeho plocha v ČR je 

292 km
2
. Specifikum bioregionu tvoří pískovcové kaňony, hluboká údolí, skalní města a 
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stolové hory. Charakteristický je plně rozvinutý pískovcový a údolní fenomén. 

V současnosti převaţují kulturní jehličnaté lesy, typické jsou reliktní bory na skalách a 

orná půda na plošinách. 

 

 

Obrázek 9: Výřez z mapy biografického členění ČR dle Culka, 2005, upraveno ze zdroje: 

http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_WizID=8&M_Site=aopk&M_Lang=cs, 14.3.2009 

 

Legenda:  

1.2    Řipský bioregion   1.7    Polabský bioregion 

1.14  Milešovský bioregion   1.15  Verneřický bioregion 

1.32  Děčínský bioregion 

Charakteristika krajinných ekosystémů kolem toku dolního Labe 

Řeka Labe patří k největším tokům ve střední Evropě. Ve velké části České republiky a 

Spolkové republiky Německa určuje strukturu krajiny a její reţim. Tok Labe a jeho poříční 

zóna poskytují přírodní stanoviště velkému mnoţství typických a mimořádně rozmanitých 

druhů fauny a flóry.  

Krajina podél řeky Labe od Mělníka k Litoměřicím patří k nejteplejším oblastem 

v Čechách, coţ umoţňuje přeţívání řady vyloţené teplomilných prvků flóry a fauny. Část 

1.32 

1.15 

1.14 

1.2 
1.7 

 

 

 

http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_WizID=8&M_Site=aopk&M_Lang=cs
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zájmového území od Mělníka po obec Horní Počáply je součástí chráněné krajinné oblasti 

Kokořínsko (viz obrázek 10). V sledované oblasti je zde řada tůní slepých ramen 

s posledními zbytky rostlin a ţivočichů cenné labské nivy.  

Mezi Ústím a Děčínem je několik pravobřeţních přítoků. V jejich roklinách najdeme 

květnaté bučiny s bohatým bylinným patrem. Na chráněnou krajinnou oblast České 

středohoří bezprostředně navazuje chráněná krajinná oblast Labské pískovce. Ta plynule 

přechází v národní park České Švýcarsko (viz obrázek 10). 

I v této části Labe se vyskytuje několik vzácných a ohroţených druhů ţivočichů a rostlin. 

Z nich snad největší pozornost upoutalo šíření kriticky ohroţeného druhu savců, bobra 

evropského (Castor fiber), jehoţ výskyt byl zjištěn aţ u Ústí nad Labem. Tento hlodavec 

se na naše území dostal v počtu několika málo jedinců ze spolkové republiky Německa. 

 

 

 

 

 

Obrázek 10:  Mapa chráněného území v úseku dolního Labe, upraveno ze zdroje: 

http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs, 15.4.2009 

 

 

Děčín 

 

CHKO České středohoří 

 

NP České Švýcarsko 

 

CHKO Labské pískovce  

CHKO  

Kokořínsko 

http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs
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V rámci soustavy NATURA 2000 se vyskytují dvě lokality na území dolního Labe. Jedná 

se o lokalitu CZ021309 Labe - Liběchov (viz obrázek 11) a CZ0424111  Labské údolí     

(viz obrázek 12). 

 

 

Obrázek 11: Mapa  Natura 2000,  Lokalita CZ 0213039 Labe – Liběchov, zdroj: 

http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.

SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0213039&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_det

ail_init&M_Site=aopk&BBOX=-737727:-1015656:-734022:-

1007307&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5, 11.3.2009 

 

                                     oblast chráněné lokality Labe - Liběchov (CZ 0213039) 

http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0213039&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_detail_init&M_Site=aopk&BBOX=-737727:-1015656:-734022:-1007307&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5
http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0213039&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_detail_init&M_Site=aopk&BBOX=-737727:-1015656:-734022:-1007307&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5
http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0213039&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_detail_init&M_Site=aopk&BBOX=-737727:-1015656:-734022:-1007307&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5
http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0213039&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_detail_init&M_Site=aopk&BBOX=-737727:-1015656:-734022:-1007307&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5
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Obrázek 12: Mapa Natura 2000,  Lokalita CZ 0424111 Labské údolí, zdroj: 

http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.

SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0424111&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_det

ail_init&M_Site=aopk&BBOX=-748620:-963015:-741258:-

952274&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5, 11.3.2009 

 

                                     oblast chráněné lokality Labské údolí (CZ 0424111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0424111&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_detail_init&M_Site=aopk&BBOX=-748620:-963015:-741258:-952274&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5
http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0424111&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_detail_init&M_Site=aopk&BBOX=-748620:-963015:-741258:-952274&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5
http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0424111&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_detail_init&M_Site=aopk&BBOX=-748620:-963015:-741258:-952274&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5
http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_AcvCol=SDEUSER.NAT2000_CREVVYZLOK.SITECODE|s&M_AcvVals=CZ0424111&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_detail_init&M_Site=aopk&BBOX=-748620:-963015:-741258:-952274&S_FromNavig=true&M_AcvLay=0|0&M_WizID=5
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Ohroţené druhy fauny dolního Labe v rámci Natura 2000 

Hořavka duhová   (Rhodeus sericeus amarus) (viz obrázek 13)    

Skupina: Kruhoústí a ryby   

Lokalita výskytu: CZ021309 Labe - Liběchov 

Podmínkou výskytu hořavky duhové je přítomnost vodních mlţů, kterým klade jikry do 

ţaberní dutiny. Obývá proto především stojaté či pomalu proudící vody, a to často v 

masivním počtu (lokálně). Zdrţuje se v hejnech, za potravu jí slouţí řasy, rozsivky a 

rostlinný detrit. Jedná se o krátkověkou rybu, výjimečně se doţívá pátého roku, můţe měřit 

maximálně 10 centimetrů. (Karafiát et al. 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Foto Hořavka duhová   (Rhodeus sericeus amarus), zdroj: Karafiát et al. 2004 

 

Bobr evropský  (Castor fiber) (viz obrázek 14) 

Skupina: Savci 

Lokalita výskytu:  CZ0424111  Labské údolí  

V regulovaném úseku Dolního Labe byl zaznamenán výskyt bobra evropského (Castor 

fiber L.) Poprvé  byl bobr pozorován na podzim v roce 1992 na slepém rameni Labe u 

Nebočad, dále v roce 1993 v tůních u ústí Studeného potoka a v prosinci 1995 byl 

opakovaně pozorován bobr u Svádova. (Karafiát et al. 2004) 

Stav výskytu v roce 2004 byl zjištěn v lokalitách: Svádov na pravém břehu ve slepém 

rameni a v tůních, Valtířov na pravém břehu, Povrly na levém břehu v tůních, Malé Březno 

na pravém břehu, Dobkovice na levém břehu v tůni, Nebočady na pravém břehu ve slepém 

rameni, Křešice na pravém břehu v koncentračních hrázkách, Ploučnice na levém i pravém 

břehu, Prostřední Ţleb na levém břehu, Podskalí na pravém břehu, Studený potok na 

pravém břehu v tůních a Hřensko na pravém břehu. 
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Bobr je býloţravec konzumující především mladé větve dřevin (topoly, vrby, jasany, olše). 

Kácení dřevin bobrem je nejintenzivnější během podzimních a zimních měsíců. Při kácení 

preferuje dřeviny o průměru do 20 cm. V letním období jsou hlavní sloţkou potravy 

byliny. Bobři obývají nory, které hrabou v březích vodních toků či nádrţí. (Karafiát et al. 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Foto Bobr evropský (Castor fiber), zdroj: Karafiát et al, 2004 

 

 

Losos atlantský (obecný) (Salmo salar) (viz obrázek 15)   

Skupina:  Kruhoústí a ryby    

Lokalita výskytu:  CZ0424111  Labské údolí  

První dva roky ţivota tráví mladí lososi (tzv. strdlice) v  tocích, a poté táhnou do moře, kde 

většinou po dvou letech dospívají. Ke tření se vracejí do rodných toků, kdy měří okolo             

80 cm, při dalších návratech mohou výjimečně dosahovat délky aţ 150 cm. 

V tocích vyhledávají potravu obdobnou jako ostatní lososovité ryby. Během dlouhých tahů 

na trdliště však potravu nepřijímají a ztrácejí tak na hmotnosti. Do řek se navrací 

maximálně pětkrát.Na našem území ţil aţ do poloviny minulého století. Od roku 1998 je 

plůdek lososa vysazován do povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře. Na podzim 2002 byl 

zaznamenán návrat prvních dospělých ryb. (Karafiát et al. 2004) 
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Obrázek 15:Foto Losos atlantský (obecný) (Salmo salar), zdroj: Karafiát et al.  2004 

 

Netopýr velký (Myotis mylis) (viz obrázek 16)     

Skupina: Savci    

Lokalita výskytu:  CZ0424111  Labské údolí  

Jako zimoviště vyuţívá tento druh nejrůznější typy podzemních prostor (jeskyně, 

štoly, sklepy, kanály v hrázích přehradních nádrţí). Hlavní potravu netopýra velkého tvoří 

velké druhy brouků, které sbírá často ze země. (Karafiát et al. 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Foto Netopýr velký (Myotis mylis)                                 Obrázek 17: Foto Sysel 

              zdroj: Karafiát et al. 2004                                                 obecný (Spermophilus citellus)  

                       zdroj: Karafiát et al. 2004                                                         
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Ohroţené druhy flóry dolního Labe v rámci Natura 2000 

Kavyl olysalý (Stipa zalesskii ) (viz obrázek 18) 

Skupina: Cévnaté rostliny  

Lokalita výskytu:  CZ0424111  Labské údolí  

Roste v suchých, travnatých stepních společenstvech, které se vyvinula na osluněných 

svazích vulkanických kopců. Půdy mají bazickou reakci a jsou hlubší. Kavyl olysalý se 

obvykle vyskytuje spolu s dalšími druhy kavylů, které mají v době květu velmi 

charakteristický vzhled tzv. kavylové stepi. Obilky s dlouhými, chlupatými osinami 

rozšiřuje vítr. (Karafiát et al. 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Foto Kavyl olysalý (Stipa zalesskii ), zdroj: Karafiát et al.,2004 
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4. VODNÍ DÍLA A ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO 

STAVU RYBÍCH PŘECHODŮ NA DOLNÍM LABI 

Úsek dolního Labe se dělí dle způsobu provedených technických úprav na část 

kanalizovanou a regulovanou. Kanalizovaná část dolního Labe od Mělníka po vodní dílo 

Střekov (ř. km 837,30 – 767,67) je opatřena šesti vodními díly (zdymadly) a břehy řeky 

jsou zpevněny převáţně dlaţbou z lomového kamene, zajištěné záhozem.  Na úseku 

regulovaného Labe, od vodního díla Střekov po státní hranici SRN (ř. km 767,67 – 

726,60), jsou šikmé břehy zpevněny dlaţbou z lomového kamene. Pouze v několika 

úsecích pravého břehu (v konvexních obloucích Střekov a Valtířov) je ponechán 

neopevněný břeh. Opevnění pravého břehu je často tvořeno dláţděnými koncentračními 

stavbami.  

Úseky dolního Labe jsou staničeny plavební kilometráţí řeky Labe. Nula plavební 

kilometráţe je na soutoku Labe s Vltavou a nabývá na hodnotě směrem po proudu řeky. 

Od 1.1. 2009 přešla v účinnost tzv. říční (evropská) km, která má nulu v místě ústí řeky 

Labe do moře. V tomto přechodovém období je moţno ještě uvádět zároveň i plavební 

kilometráţ, vzhledem k tomu, ţe ještě není nová říční kilometráţ fyzicky osazena.  

4.1.  Vodní díla na dolním Labi 

Na dolním úseku českého Labe, coţ je od soutoku s řekou Vltavou po státní hranice, je 

vybudováno celkem šest zdymadel (vodních děl) (viz obrázek 19). 

 

Obrázek 19: Vodní díla na dolním Labi, zdroj: z podkladů Envisystém s r.o., sestavila Hajdinová, 2009 
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V příloze 2 jsou uvedeny listy z plavební mapy, týkající se zdymadel na dolním Labi. Je 

zde uvedena říční (evropská) kilometráţ, dále podrobná situace (jez, plavební komory, 

plavební kanály (rejdy) apod. 

Z historie výstavby vodních děl na dolním Labi  

V roce 1896 byla ustavena Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe v Čechách. Tato 

komise, kromě kanalizačního splavnění Vltavy pod Prahou, upravila v průběhu asi 15 let 

na začátku minulého století koryto dolního Labe a splavnila ho v jeho níţinném úseku od 

Mělníka po České středohoří výstavbou pěti zdymadel. 

Tento rozsáhlý stavební program by tato komise nemohla uskutečnit, pokud by nebyl 

v roce 1901 přijat tzv. vodocestný zákon. Dotace na jiţ schválenou a rozestavěnou 

kanalizaci dolní Vltavy a Labe však byly malé, takţe při stavbě pohyblivých jezů bylo 

nutno pouţívat levné členěné uzávěry, místo draţších, celistvých uzávěrů. 

Za hranici mezi historií a současností dolního Labe je moţno povaţovat ukončení 

splavňovacích úprav v trati Ústí nad Labem – Mělník, jeţ skončilo výstavbou moderního 

vodního díla Střekov (1936). Po druhé světové válce následovalo dlouhé období stagnace 

rozvoje vodních cest i vodní dopravy.  

Stávající vodní díla na dolním Labi  (příloha 3) 

V roce 1963 bylo rozhodnuto rekonstruovat a modernizovat zastaralé hradlové a členěné 

stavidlové jezy se sklopnými slupicemi. Hlavním důvodem výstavby nových jezů bylo 

zajištění pokud moţno celoročních plavebních podmínek. Dalším závaţným důvodem bylo 

odstranění těţké a často nebezpečné práce při provozní obsluze zastaralých jezových 

konstrukcí. 

Je samozřejmé, ţe novodobé celistvé jezové konstrukce, které nahradily staré konstrukce, 

umoţňují mnohem rychlejší a pohotovější manipulaci a rovněţ i opravu kteréhokoli pole 

pod ochranou provizorního hraţení. Rekonstrukce původních jezů byla zahájena ve Štětí, 

kde byl v roce 1970 vybudován nový jez cca 100 m pod původním jezem z roku 1909. 

Jako hradící konstrukce byly pouţity zdviţné segmenty. Jedním z důvodů rekonstrukce 

jezu byla potřeba zajištění chladících vod pro stavbu Elektrárny Mělník. Koncem 

šedesátých let bylo rozhodnuto další jezy na dolním Labi budovat s moderní 

hydrostatickou sektorovou hradící konstrukcí. Zvolený způsob výstavby, při němţ se 

veškerý stavební materiál na stavbu dopravoval říčními čluny a práce byly prováděny 

plovoucími mechanizmy, se plně osvědčil.  

Jez ve Štětí, se při zvoleném klasickém postupu výstavby budoval šest let, kdeţto tři jezy 

(Lovosice, České Kopisty a Roudnice nad Labem) byly výstavbou „z vody“ vybudovány 

za necelé čtyři roky. 
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Modernizace jezových objektů na dolním Labi byla ukončena v roce 1972, kdy se 

vybudoval poslední hydrostatický jez v Dolních Beřkovicích. Trať Ústí nad Labem – 

Mělník je tedy v současné době kanalizována šesti moderními jezy čtyřmi hydrostatickými 

(Dolní Beřkovice, Roudnice nad Labem, České Kopisty a Lovosice), segmentovým jezem 

ve Štětí a tabulovým ve Střekově. Moderní jezové konstrukce umoţňují celoroční provoz 

na kanalizované části toku dolního Labe.   

Z obrázku 20 je patrný podélný profil celého úseku dolního Labe s vyznačením jezů na 

dolním Labi a jeho hladin ve zdrţi nad jezem (v nadmořských výškách v systému Balt po 

vyrovnání). Na obrázku je vyznačená plavební, říční (evropská) a říční kilometráţ.  

(poznámka: Tato říční km byla pouţívána do 31.12.2008, nula byla v místě, kde řeka Labe 

opouští naše území a načítala se směrem proti proudu řeky.) 

 

 

Obrázek 20: Podélný profil dolního Labe, zdroj: z podkladů Envisystém s r.o., sestavila Hajdinová, 2009 
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Vodní dílo Dolní Beřkovice, říční km 830,10 – 830,84 (pl. km 6,855) 

Vodní dílo Dolní Beřkovice (viz.obrázek 21) zajišťuje svou funkcí a hospodařením s 

vodou následující účely v pořadí podle důleţitosti:  

 Dopravní (plavební) – zajištění hloubek stanovených pro plavbu v říční trati, tj. pod 

plavebním stupněm Obříství na středním Labi a pod plavebním stupněm Hořín na 

vltavském laterálním kanálu a v přístavu Mělník 

 Hospodářský – hladina jezové zdrţe, vzdutá jezem, umoţňuje technické zajištění 

odběrů povrchové vody z jezové zdrţe.  

 Rekreační – zdrţ je vyuţívána pro rekreační účely, vodní sporty a rekreační rybolov. 

 

 

Stručný technický popis VD Dolní Beřkovice je patrný z tabulky 10, charakteristická data 

jezové zdrţe VD Dolní Beřkovice jsou popsány v tabulce 11.  

 

 

 

 
Tabulka 10: Popis VD Dolní Beřkovice,  z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila Hajdinová, 2009 

Popis vodního díla Dolní Beřkovice 

technická zařízení technické parametry 

jez hydrostatický, sektorový se 3 jezovými poli, délka jednoho 

jezového pole cca 50 m 

malá plavební komora šířka 11 m, délka 85 m 

velká plavební komora šířka 22 m, délka 200 m 

horní plavební kanál šířka ve dně 50 aţ 60 m,  délka 250 m, minimální hloubka 

3,30 m 

dolní plavební kanál šířka ve dně 50 aţ 55 m, délka 300 m, minimální hloubka 

3,00 m 

vorová propust šířka 12 m, délka 170 m; stupňovité dno 

rybí přechod komůrkový, situačně 4x směrově zalomený; délka 23 m, vnitřní 

šířka 1,25 –1,53 m, počet komůrek 13  
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                               Obrázek 21: Foto Vodního díla Dolní Beřkovice ,upraveno ze zdroje: 

              http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/zdl_dolniberkovice.htm, 15.2.2005 

 

Tabulka 11: Charakteristika jezové zdrže VD Dolní Beřkovice, z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila 

Hajdinová, 2009 

Charakteristická data jezové zdrţe 

objem jezové zdrţe 4,205 mil. m
3
 

kóta nominální hladiny 155,09 m n. m. 

povolená tolerance kolísání hladiny - 20 cm aţ +15 cm 

zatopená plocha 178,54 ha 

délka vzdutí na Labi 12,975 km 

délka vzdutí na Vltavě 6,50 km 

 

Vodní dílo Štětí, ř. km  818,18 – 819,19 (pl. km 18,165) 

Vodní dílo Štětí (viz. obrázek 22) zajišťuje svou funkcí a hospodařením s vodou 

následující účely v pořadí podle důleţitosti:  

 Dopravní (plavební) – zajištění hloubek stanovených pro plavbu. 

 Hospodářský – hladina jezové zdrţe, vzdutá jezem, umoţňuje technické zajištění 

odběrů povrchové vody pro hospodářské účely a pro elektrárnu Mělník.  

 Rekreační – zdrţ je vyuţívána pro rekreační účely, vodní sporty a rekreační rybolov. 
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Stručný technický popis VD Štětí  je patrný z tabulky 12, charakteristická data jezové 

zdrţe VD Štětí  jsou popsány v tabulce 13.  

 
Tabulka 12: Popis VD Štětí, z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila Hajdinová, 2009 

Popis vodního díla Štětí 

technická zařízení technické parametry 

jez segmentový se 7 jezovými poli, šířka jednotlivých 

jezových polí 25 m,  

malá plavební komora šířka 11 m, délka 85 m 

velká plavební komora šířka 22 m, délka 155 m 

horní plavební kanál délka cca 370 m, šířka ve dně je 50 aţ 60 m; minimální 

hloubka 3,30 m  

dolní plavební kanál délka cca  290 m., šířka ve dně 50 aţ 55 m; minimální 

hloubka 3,10 m 

vorová propust není 

rybí přechod komůrkový; přepáţky mají otvory 0,30 x 0,30 m ; trasa 2 

x zalomena o 90
◦
 

 

 

 

                                    Obrázek 22: Foto vodního díla Štětí,upraveno ze  zdroje:   

                             http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/zdl_steti.htm, 15.2.2005 
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Tabulka 13: Charakteristika jezové zdrže VD Štětí, z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila Hajdinová, 

2009 

Charakteristická data jezové zdrţe 

objem jezové zdrţe 6,459 mil. m
3
 

kóta nominální hladiny 152,69 m n. m. 

povolená tolerance kolísání hladiny - 10 cm aţ +10 cm  

zatopená plocha 220 ha  

délka vzdutí 11,626 km  

Vodní dílo Roudnice nad Labem, ř. km  808,29 – 809,87 (pl. km 27,310) 

Vodní dílo Roudnice nad Labem (viz obrázek 23) zajišťuje svou funkcí a hospodařením s 

vodou následující účely v pořadí podle důleţitosti:  

 Dopravní (plavební) – zajištění hloubek stanovených pro plavbu. 

 Hospodářský – hladina jezové zdrţe, vzdutá jezem, umoţňuje technické zajištění 

odběrů povrchové vody pro hospodářské účely.  

 Rekreační – zdrţ je vyuţívána pro rekreační účely, vodní sporty a rekreační rybolov. 

 

Stručný technický popis VD Roudnice nad Labem  je patrný z tabulky 14, charakteristická 

data jezové zdrţe VD Roudnice nad Labem  jsou popsány v tabulce 15. 

 

Tabulka 14: Popis VD Roudnice nad Labem, z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila Hajdinová, 2009 

Popis vodního díla Roudnice nad Labem 

technická zařízení  technické parametry 

jez hydrostatický, sektorový se třemi jezovými poli; šířka jezového 

pole cca 55 m;  

malá plavební komora šířka 11 m,  délka 85 m 

velká plavební komora šířka 22 m, délka 155 m 

horní plavební kanál délka  cca 1040 m, min. šířka ve dně 24 m; min.hloubka  3,10 m 

dolní plavební kanál délka cca 500 m, min. šířka ve dně 26 m; min. hloubka 3,10 m 

vorová propust šířka 12 m, vybudována umělá slalomová dráha  

rybí přechod komůrkový, délka 36 m, vnitřní šířka cca 150 cm je dlouhý 36 m;  

2 x směrově zalomený 
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        Obrázek 23: Foto vodního díla Roudnice nad Labem,upraveno ze  zdroje: 

                http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/zdl_roudnicenl.htm, 15.2.2005 

Tabulka 15: Charakteristika jezové zdrže VD Roudnice nad Labem, z dat Povodí Labe, státní podnik 

sestavila Hajdinová, 2009 

Charakteristická data jezové zdrţe 

objem jezové zdrţe 4,214 mil. m
3
 

kóta nominální hladiny 149,59 m n. m. 

povolená tolerance kolísání hladiny - 20 cm aţ +15 cm 

zatopená plocha  167,5 ha 

délka vzdutí 9,245 km 

Vodní dílo České Kopisty, ř. km 795,00 – 795,82 (pl. km 41,210) 

Vodní dílo České Kopisty (viz obrázek 24) zajišťuje svou funkcí a hospodařením s vodou 

následující účely v pořadí podle důleţitosti:  

 Dopravní (plavební) – zajištění hloubek stanovených pro plavbu. 

 Hospodářský – hladina jezové zdrţe, vzdutá jezem, umoţňuje technické zajištění 

odběrů povrchové vody pro hospodářské účely. 

 Rekreační – zdrţ je vyuţívána pro rekreační účely, vodní sporty a rekreační rybolov. 

Stručný technický popis VD České Kopisty  je patrný z zabulky 16, charakteristická data 

jezové zdrţe VD České Kopisty  jsou popsány v tabulce 17.  
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Tabulka 16: Popis VD České Kopisty, z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila Hajdinová, 2009 

Popis vodního díla České Kopisty 

technická zařízení  technické parametry 

jez hydrostatický, sektorový se třemi jezovými poli; šířka jezového 

pole cca 47 m 

malá plavební komora šířka 11 m, délka 85 m 

velká plavební komora šířka 22 m, délka 155 m 

horní plavební kanál délka  cca 480 m, minimální šířka ve dně 30 m 

dolní plavební kanál délka cca  180 m, minimální šířka ve dně 50 m 

vorová propust není 

rybí přechod není 

 

 

 

 

                              Obrázek 24: Foto vodního díla České Kopisty,upraveno ze  zdroje: 

                 (http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/zdl_ceskekopisty.htm), 15.2.2005 
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Tabulka 17: Charakteristika jezové zdrže VD České Kopisty z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila 

Hajdinová, 2009 

Charakteristická data jezové zdrţe 

objem jezové zdrţe 3,000 mil. m
3
 

kóta nominální hladiny 146,59 m n. m. 

povolená tolerance kolísání hladiny - 10 cm aţ +20 cm 

zatopená plocha 285,50 ha 

délka vzdutí 14,067 km 

Vodní dílo Lovosice, ř. km  786,48 – 787,76 (pl. km 49,290) 

Vodní dílo Lovosice (viz obrázek 25) zajišťuje svou funkcí a hospodařením s vodou 

následující účely v pořadí podle důleţitosti:  

 Dopravní (plavební) – zajištění hloubek stanovených pro plavbu. 

 Hospodářský – hladina jezové zdrţe, vzdutá jezem, umoţňuje technické zajištění 

odběrů povrchové vody pro hospodářské účely . 

 Rekreační – zdrţ je vyuţívána pro rekreační účely, vodní sporty a rekreační rybolov. 

 

Stručný technický popis VD Lovosice  je patrný z tabulky 18, charakteristická data jezové 

zdrţe VD Lovosice  jsou popsány v tabulce 19.  

Tabulka 18:  Popis VD Lovosice, z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila Hajdinová, 2009 

Popis vodního díla Lovosice 

technická zařízení  technické parametry 

jez hydrostatický, sektorový se třemi jezovými poli; šířka krajních 

jezových polí cca 41 m; šířka středního jezového pole je 50,5 m;   

malá plavební komora šířka 12 m, délka 110 m  

velká plavební komora šířka 22 m, délka 155 m  

horní plavební kanál šířka 34 m, délka 270 m  

dolní plavební kanál šířka 50 m,   délka 990 m 

vorová propust šířka 12 m; pro umoţnění alespoň některých druhů ryb přes VD, 

je ve vorové propusti ponechán stabilní průtok cca 12 m
3
.s

-1
 

rybí přechod není 
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                               Obrázek 25: Foto vodního díla Lovosice, upraveno ze zdroje: 

              http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/zdl_lovosice.htm, 15.2.2005 

 

 

 

 
Tabulka 19:  Charakteristika jezové zdrže VD Lovosice, z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila 

Hajdinová, 2009 

Charakteristická data jezové zdrţe 

objem jezové zdrţe 3,687 mil. m
3
 

kóta normální hladiny 143,59 m n. m. 

povolená tolerance kolísání hladiny - 10 cm aţ +10 cm 

zatopená plocha 155,40 ha 

délka vzdutí 8,08 km 
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Vodní dílo Střekov, ř. km 767,67 (pl. 68,870 km) 

Vodní dílo Střekov (viz obrázek 26)  je zařazeno do seznamu technických památek České 

republiky. 

Zajišťuje svou funkcí a hospodařením s vodou následující účely v pořadí podle důleţitosti:  

 Dopravní (plavební) – hlavním účelem vyuţití vodního díla je zajištění potřebných 

hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu ve zdrţi a zajištění stálého odtoku 

v dohodnuté hodnotě v profilu pod jezem. Plavba v plavební trati pod vodním dílem je 

moţná při stavech 130 – 540 cm na vodočtu v Ústí nad Labem. 

 Energetický - plánovaným vyuţitím hydroenergetického potenciálu v průběţné vodní 

elektrárně. Energetické vyuţití je moţné do stavu 560 cm na vodočtu v Ústí nad Labem, 

kdy se vodní elektrárna odstavuje pro nedostatečný spád.  

 Hospodářský – hladina jezové zdrţe, vzdutá jezem, umoţňuje technické zajištění 

odběrů povrchové vody z jezové zdrţe.  

 Rekreační – zdrţ je vyuţívána pro rekreační účely, vodní sporty a rekreační rybolov. 

Stručný technický popis VD Střekov  je patrný z tabulky 20, charakteristická data jezové 

zdrţe VD Střekov  jsou popsány v tabulce 21. 

 

 

 
Tabulka 20: Popis VD Střekov, z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila Hajdinová, 2009 

Popis vodního díla Střekov 

technická zařízení  technické parametry 

jez dvoudílné tabulové uzávěry typu Stoney o 4 jezových polích 

světlosti 24 m a maximální hradící výšce 10,9  

malá plavební komora dvoudílná, o uţitné délce 173,70 m (resp. 82,2 m + 81,5 m); 

uţitná šířka 13,0 m 

velká plavební komora délka  170 m, šířka 24 m  

horní plavební rejda délka 150 m, šířka 55 m. 

dolní plavební rejda délka 100 m, šířka 57 m 

rybí přechod délka 253 m, šířka 2m; překonává rozdíl hladin cca 6,40 aţ 

8,50 m s 27 komůrkami 

vodní elektrárna tři vertikální Kaplanovy turbíny o celkovém výkonu 19,5 MW 
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                             Obrázek 26: Foto vodního díla Střekov,upraveno ze zdroje: 

    http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/zdl_strekov.htm, 15.2.2005 

 

 

 

Tabulka 21: Charakteristika jezové zdrže VD Střekov, z dat Povodí Labe, státní podnik sestavila          

Hajdinová, 2009 

Charakteristická data jezové zdrţe 

objem jezové zdrţe 15,850 mil. m
3
 

povolená tolerance kolísání hladiny 140,40 – 141,45 m n.m. 

zatopená plocha 332 ha 

délka vzdutí 19,775 km 
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4.2.  Stávající rybí přechody na dolním Labi 

Tabulka 22: Přehledná tabulka stávajících rybích přechodů na dolním Labi, zdroj: z dat Povodí Labe, státní 

podnik sestavila  Hajdinová, 2008 

Vodní dílo Říční km Plavební km rybí přechod umístění 

Dolní Beřkovice 830,58 6,670 komůrkový pravý břeh u vorové 

propusti 

Štětí 818,94 18,160 komůrkový pravý břeh u vorové 

propusti 

Roudnice nad 

Labem 

809,73 27,300 komůrkový levý břeh mezi 

jezem a horním 

plavebním kanálem 

České Kopisty 795,69 41,210 není - 

Lovosice 787,54 49,290 není - 

Střekov 767,42 – 767,67 68,870 komůrkový levý břeh u vodní 

elektrárny 

 

Na vodních dílech dolního Labe jsou v současnosti vybudovány pouze technické rybí 

přechody komůrkového typu (viz tabulka 22, obrázek 27 a příloha 4) 

 

 

Obrázek 27: Foto komůrkového rybího přechodu (vodní dílo Střekov), Hajdinová, říjen 2007 
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Komůrkový rybí přechod je klasickým rybím přechodem s výřezy a otvory v příčkách, 

které oddělují jednotlivé komůrky. Mezi jeho další varianty patří jednoduchý ţlab 

s přelivnými příčkami, odlišné umístění otvorů či výřezů. Průchodnost pro ryby se zlepšuje 

umístěním hrubého substrátu na dno komůrek. Větší kameny se pevně zakotví do dna.  

Rozměry jsou standardizované, coţ sniţuje technickou náročnost stavby. (Hartvich, 1997)  

Rybí přechod Dolní Beřkovice 

Součástí vodního díla Dolní Beřkovice je technický komůrkový rybí přechod. Rybí 

přechod se nachází v dělicím pilíři mezi pravým jezovým polem a vorovou propustí na 

pravém břehu Labe. Situačně je 4x směrově zalomený, o celkové délce cca 23 m. Jeho 

vnitřní šířka je 1,25 –1,53 m. Počet komůrek je 13. 

Vtok do rybího přechodu je z nadjezí, na kótě 154,09 m n m. a má šířku 1 m. Výtok do 

podjezí je na úrovni 151,69 m n. m. Hrazení je provedeno betonovými přepáţkami 

tloušťky 15 cm, s výřezy o rozměrech 30/30 cm střídavě nahoře a dole, vpravo a vlevo. 

Horní kóta nejvyšší přepáţky je 155,39 m n. m., nejniţší přepáţky 152,99 m n. m.  

Hodnocení funkčnosti rybího přechodu  

Podle způsobu provedení se jedná o technický rybí přechod komůrkového typu. Vzhledem 

k malým rozměrům komůrek dochází k selekci migrujících ryb. Výzkumný ústav 

vodohospodářský T.G. Masaryka Praha prováděl a ověřoval jeho funkci ichtyologickým 

měřením. Vzorek migrujících ryb byl označen jako málo početný.  

Součástí rybího přechodu není vábící voda, která by lákala migrující ryby u vstupu do 

rybího přechodu z dolní vody. Vábící přídavné zařízení by mělo být umístěno pod vstupem 

do rybího přechodu a voda do zařízení by měla být přiváděna z horní zdrţe. Dalším 

negativním jevem je nevhodné umístění vstupu rybího přechodu. Vstup se nachází téměř u 

jezu. Ryba přilákaná přepadem přes jez těţko najde cestu do rybího přechodu.  

Rybí přechod je závislý pouze na průtoku vody v řece a není nijak regulován. Tím dochází 

k tomu, ţe v době malých vodních stavu mohou migrující ryby vyuţívat pouze spodní 

otvory. Díky splaveninám a naplaveninám se komůrky často zanášejí. Bazénky kaskády 

mají nedostatečné rozměry a tím nesplňují podmínky pro předpokládaný tah lososa. 

Uvedené konstrukční nedostatky váţně omezují funkci přechodu, takţe přechod je 

hodnocen z ichtyologického hlediska jako prakticky neprůchodný. (Lauerman et al. 2001) 

Přesto se z hlediska migrace ryb rybí přechod hodnotí, i přes uvedené nedostatky jako 

velmi významný, ale pouze do té doby, neţ bude rekonstruován nebo vybudován nový rybí 

přechod, který bude splňovat všechny poţadavky. 
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Rybí přechod Štětí 

Nedílnou součástí vodního díla Štětí je technický rybí přechod komůrkového typu. Rybí 

přechod je umístěn mezi zdí původní vorové propusti a návodním pilířem. Betonové 

přepáţky mají otvory 0,30 x 0,30 m. První přepáţka je na úrovni 151,59 m n.m. Otvory  

rybího přechodu jsou prostřídány. Rybí přechod je ve své trase 2 x zalomen o 90
◦
.   

Hodnocení funkčnosti rybího přechodu  

Na tomto rybím přechodu prováděli pracovníci Výzkumného ústavu vodohospodářského 

T.G. Masaryka Praha ichtyologické měření. Vzorek migrujících ryb byl označen jako málo 

početný . 

Vzhledem k malým rozměrům komůrek má RP selektivní charakter. Rybí přechod je 

nevhodně umístěn, postrádá vábící efekt proudící vody v jejím korytě a neumoţňuje tah 

ryb z podjezí. Vzhledem k tomu, ţe zde není přídavná vábící voda z horní jezové zdrţe, 

dochází k místnímu zeslabení vábení k vstupu do rybího přechodu. Stávající zeď, která 

původně slouţila jako dělící zeď vorové propusti a jezu brání přístupu ryb z prostoru 

podjezí k vstupu do rybího přechodu. V neposlední řadě nedostatků RP jsou nedostatečné 

rozměry komůrek kaskády pro předpokládaný tah lososa. 

Uvedené konstrukční nedostatky váţně omezují funkci přechodu, takţe přechod je 

hodnocen z ichtyologického hlediska jako prakticky neprůchodný. (Lauerman et al. 2001) 

Z hlediska migrace ryb je však RP i přes uvedené nedostatky hodnocen velmi významný, 

ale pouze z důvodu, ţe se v celém profilu jezu jediný.  Pro dostatečnou migraci ryb bude 

nutno stávající RP zrekonstruovat nebo vybudovat nový. 

Rybí přechod Roudnice nad Labem 

Technický rybí přechod komůrkového typu situačně obchází zleva levý jezový pilíř. Při 

vnitřní šíři cca 150 cm je dlouhý 36 m. Výstup z rybího přechodu je opatřen dvěma 

stavidlovými uzávěry umoţňující regulaci průtoku vody. 

Jde o betonový ţlab o šířce 1,50 m. Délka jednotlivých komůrek je 4,0m, celkové mnoţství 

přepáţek je 10. Vstup do rybího přechodu je umístěn bezprostředně za krajním pilířem 

jezu. Přibliţně z jedné čtvrtiny své délky je ţlab zaklenut, z jedné čtvrtiny je ţlab otevřený 

a zbytek trasy je zakryt ocelovými pochozími rošty.  

Hodnocení funkčnosti rybího přechodu  

Konstrukce komůrkového rybího přechodu nedosahuje v některých parametrech 

doporučené hodnoty TNV 75 2321. Především ve vztahu k neselektivnímu přechodu 

obecné ryby nebo migraci lososa. Poţadovaný rozdíl hladin mezi po sobě jdoucímu 

komůrkami není vhodný pro dospělé sladkovodní ryby, ale vyhovuje pro lososa. Příliš 

velký nátok vody do ţlabu rybího přechodu způsobuje bouřlivé proudění vody v rybím 
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přechodu, coţ slabším rybám neumoţní průchod. Vnitřní šířka a délka komůrek 

nevyhovuje migraci lososa. Konstrukce neobsahuje odpočívací nádrţku, která se 

doporučuje navrhovat po 5 aţ 7 komůrkách. (Lauerman et al. 2001) 

Nevhodné umístění vstupu do rybího přechodu z dolní vody ovlivňuje vábící účinek 

proudící vody ve vývaru jezu. Navíc při nízkých průtocích v Labi je vstup do přechodu 

ovlivněn mělčinou tvořící se bezprostředně před vstupem do přechodu ve směru tahu ryb 

proti proudu řeky. Vstup do rybího přechodu je negativně ovlivňován účinkem působení 

končícího vodního skoku, tvořeného vývarem jezu. Délka vodního skoku je závislá na 

průtoku vody v řece. RP není opatřen přídavnou vábící vodou.  

Vzhledem ke konstrukčním nedostatkům, především u vstupu do RP je rybí přechod 

hodnocen jako téměř nefunkční. Je doporučena rekonstrukce stávajícího RP nebo výstavba 

nového neselektivního RP. 

Rybí přechod Střekov 

Nový rybí přechod byl zprovozněn v září 2002. Má délku 253 m, překonává rozdíl hladin 

cca 6,40 aţ 8,50 m s 27 komůrkami.  

Dělí se na tři části, které se od sebe liší technickým provedením. První část (spodní) , je 

ţelezobetonové konstrukce a je zcela nově vybudována při levém břehu řeky Labe. Tvoří ji 

27 komůrek o rozměrech 3,0 m (délka) a 2,0 m (šířka) a 3 nádrţky pro odpočinek ryb.  

Druhá část je umístěna podél vodní elektrárny, tedy kolmo na tok. Tvoří ji ocelový ţlab se 

čtyřmi sklopnými přepáţkami, slouţícími k úpravě průtoku ţlabem při povolené toleranci 

horní hladiny, 7 komůrek a 1 nádrţka na odpočinek ryb. 

Třetí část je vedena prostorem původního rybího přechodu, tvoří konec rybího přechodu 

včetně výstupu do zdrţe VD Střekov. 

Pro moţnost kontroly funkce rybího přechodu a výzkumu migrace ryb v Labi byla zřízena 

pozorovatelna. 

Hodnocení funkčnosti rybího přechodu  

Vzhledem k tomu, ţe tento rybí přechod byl vybudován před sedmi roky, je povaţován za 

moderní funkční rybí přechod. V letech 2003 – 2004 byla prováděna ichtyologická měření 

pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka Praha. 

Sledování účinnosti přechodu v letech 2003 a 2004 přineslo následující zjištění:  

V přechodu byla pomocí přímých odlovů prokázána přítomnost téměř 8000 kusů ryb a 

přítomnost dalších 6 000 kusů ryb zachytil záznam skeneru VAKI. Protoţe byly kontroly 

prováděny pouze v týdenních intervalech, lze odhadovat, ţe za sledované období mohlo 

projít přechodem aţ 40 000 kusů ryb. Komunikaci populací labských společenstev na 

genetické úrovni přechod zajišťuje. (Slavík et al. 2004) 
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Technické zázemí pro sledování migrací ryb (pozorovatelna a hradicí zařízení 

v komůrkách) jsou plně dostačující. (Slavík et al. 2004) 

Trať přechodu není velikostně a druhově selektivní. Tratí přechodu procházejí ryby oběma 

směry bez významných energetických nároků. Dokonce bylo prokázáno, ţe ryby se v trati 

zdrţují delší dobu neţ je nezbytně nutné k překonání přechodu. Ryby se pohybují 

v přechodu oběma směry a prokázaná doba zdrţení některých jedinců byla i 14 dní.   

(Slavík et al. 2004) 

Vstupní podmínky do ústí přechodu nejsou pro lákání ryb optimální. Tato situace je 

především důsledkem zničení naváděcí hráze během povodní v roce 2002, měnící se 

hydraulické situace v důsledku ukládání říčních sedimentů a jejich následného odtěţení. 

Bude nutno obnovit naváděcí hráz v prostoru u vstupu do RP z dolní vody.                     

(Slavík et al. 2004) 

Provozním problémem údrţby rybího přechodu jsou naplaveniny a splaveniny 

nashromáţděné u výstupu z RP. Dochází k tomu především z důvodu manipulací jezu a 

čištěním česlí vodní elektrárny. Hlavním problémem je, ţe údrţba výstupu z RP, vzhledem 

k jeho umístění, je téměř nemoţná a bude třeba zajistit bezpečný přístup pro jeho čištění. 

Rybí přechod je i přes dílčí nedostatky funkční a migrace ryb jeho tratí má zásadní význam 

pro zlepšení stavu rybích populací řeky Labe. 
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5.  NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ MIGRACE                               

DOLNÍHO ÚSEKU LABE 

Pro kvalitní návrh rybího přechodu je nutné se podrobně zabývat návrhovými průtoky na 

vstupu do RP. Tato skutečnost můţe výrazně ovlivnit funkčnost rybích přechodů.  

Návrhové průtoky rybího přechodu (QRP) na vstupu  

U nás zatím není stanoven návrhový průtok pro poţadovanou minimální prostupnost 

bariéry. Návrhová hodnota zahrnuje nejen průtok korytem, ale také přídavný proud, tak 

aby celkové mnoţství zajistilo atraktivitu proudu. Zcela zásadní podmínkou pro zajištění 

efektivity přechodu je přilákání ryb dostatečným proudem na vstupu, který vyţaduje nejen 

mohutnost proudu, ale také jeho rychlost. Zde by se mělo vycházet z návrhu 

mezinárodního standardu (ISO/DIS 26906: Hydrometry – Fishpasses at Flow measurement 

Structures), kam by mělo být promítnuto následující informativní kritérium                 

(Larinier, 2002, Armstrong, 2004) zajištění návrhových průtoků na vstupu rybího přechodu 

na tocích s průměrným průtokem větším neţ 100 m
3
.s 

-1
, relativní velikost 1 – 5 % 

aktuálního průtoku řeky v rozsahu návrhového intervalu, tj. přibliţně variabilní hodnota                         

QRP = 1,0 aţ 3,0 m
3
. s 

-1
. Pokud je však vstup situován do nevýhodné polohy vůči 

proudnici – například břeh protilehlý k vodní elektrárně, uvádí Larinier (2002) potřebný 

průtok 8% z hltnosti turbín. V rámci telemetrického sledování pohybu lososů zaznamenal 

Larinier (2002) po zvýšení průtoků na vstupu zhruba na 8 – 11% turbínového průtoku aţ 

90% úspěšnost ve vyhledávání vstupu na protilehlém břehu k MVE ve vzdálenosti            

do 80 m. 
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5.1. Výstavba nových rybích přechodů  

V současné době se na úseku dolního Labe plánují výstavby šesti malých vodních 

elektráren. Podmínkou povolení jejich výstavby jsou i stavby nových rybích přechodů. 

Pokud se záměry investorů uskuteční, přibudou na dolním Labi vhodné a funkční rybí 

přechody (viz tabulka 23). Všechny projektované RP u MVE jsou přísně sledovány a 

odsouhlasovány Komisí pro rybí přechody. 

Tabulka 23:  Plánované MVE na dolním Labi a s ním spojené výstavby nových rybích přechodů, zdroj: z dat 

Povodí Labe, státní podnik, sestavila Hajdinová, 2008 

Plánované MVE na dolním Labi Jez Umístění MVE a RP 

Liběchov Dolní Beřkovice pravý břeh 

Štětí Štětí pravý břeh 

Roudnice nad Labem – část 2 Roudnice nad Labem pravý břeh 

Roudnice nad Labem – část 1 Roudnice nad Labem levý břeh 

Litoměřice na Labi České Kopisty pravý břeh 

 

Lovosice – Píšťany I 

 

Lovosice 

pravý břeh 

(RP I – břehový) 

pravý břeh (RP II) 

    

V následující části popisu výstaveb nových rybích přechodů uvádím kromě plánovaných 

RP v rámci MVE i další rybí přechody, které doporučuji jako ţádoucí vzhledem 

k charakteru a významnosti vodního toku Labe. Vycházím ze zkušeností z jezu Geesthacht 

(jediné zdymadlo v SRN na Labi). Na tomto jezu byl vybudován další, jiţ třetí, rybí 

přechod, který se osvědčil z hlediska migrací ryb a vodních ţivočichů. A dále na základě 

zkušeností ichtyologů, kteří doporučují RP na obou březích řeky, protoţe ryby nejsou 

schopny vstupovat od protějšího břehu do rybího přechodu, pokud je vodní tok širší neţ  

80 m. 

5.1.1. Vodní dílo dolní Beřkovice 

Rybí přechod na pravém břehu 

Dne 1.10.2008 oznámil investor malé vodní elektrárny Liběchov Mercator s.r.o. zahájení 

stavby. Výstavbou malé vodní elektrárny Liběchov získá vodní dílo Dolní Beřkovice na 

pravém břehu Labe nový rybí přechod. Stávající rybí přechod komůrkového typu bude 

stavbou zrušen.  
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Je navrţen balvanitý tůňový rybí přechod (viz příloha 5). Ţlab rybího přechodu se navrhuje 

jako konstrukční součást podhladinového objektu v místech stávající vorové propusti, jejíţ 

pravá zeď a dno se v určitém úseku vybourá. Celková délka ţlabu přechodu s šířkou ve dně 

5 m a v úrovni hladiny při hloubce vody 0,8 m cca 5,5 m, je cca 67 m. Podélný sklon dna 

přechodu je 1 : 18, s překáţkami po cca 3,25 m. Zhruba na začátku horní třetiny ţlabu je 

navrţen odpočinkový bazén délky cca 11m. Přepáţky jsou navrţeny z opracovaných 

kamenných bloků bez ostrých hran půdorysných rozměrů cca 1,2 x 1,2 m s výškou cca 1,5 

m osazovaných do betonového loţe tak, aby zřetelně naznačovaly dvě hlavní migrační 

cesty. Mezilehlé části dna budou štětovitě vyskládány kameny se středním zrnem cca 0,3 

m rovněţ fixovanými do betonu. Mezery mezi nimi budou při dně vysypány přírodním 

štěrkem ze dna řeky. (Šourek et al. 2006) 

Na dolním konci ţlabu přechodu, tj. v místě vstupu, je ţlab rozdělen středním pilířkem na 

dvě části šířky po cca 2,4 m v nichţ budou osazena ručně ovládaná tabulová stavidla pro 

moţnost uzavření ţlabu přechodu z dolní vody, pro umoţnění kontroly ryb a pro údrţbu. 

Na horním konci ţlabu, tj. v místě výstupu, je navrţena obdobná moţnost pro uzavření 

přechodu z horní vody. (Šourek et al. 2006) 

Funkčně pro přechod, zejména úhořů, jejichţ poproudní migrace se předpokládá při dně 

před zádrţnou stěnou splavenin před platem vtoků na turbíny směrem k levé straně 

podhladinového objektu, přináleţí k rybímu přechodu průchod v propojovací zdi - na konci 

proplachovacího kanálu vedle stavidla proplachu. Tento nehrazený otvor umoţní proplutí 

úhořů zdí do dolní hladiny zdrţe ve Štětí. (Šourek et al. 2006) 

Navrţený balvanitý tůňový rybí přechod splňuje poţadavky na zajištění migrace ryb přes 

toto vodní dílo. Výstavbou tohoto RP zdymadlo získá plnohodnotný rybí přechod na 

pravém břehu. Vzhledem k šířce řeky bude nutné navrhnout rybí přechod i na levém břehu. 

Rybí přechod na levém břehu 

Umístění rybího přechodu při levém břehu hlavního koryta Labe je v prostoru za  krajním 

levým břehovým pilířem jezu. Vzhledem k nedostatku prostoru na dělící hrázi mezi jezem 

a horním plavebním kanálem pro návrh obtokového kanálu, bude navrţen technický typ 

rybího přechodu. Navrhuje se rybí přechod štěrbinového typu, který je prostorově 

úsporným typem konstrukce.  

Navrhuje se rybí přechod s bazénky o délce 3 m, šířky 2 m. Šířka štěrbin 0,3 m, podélný 

sklon dna cca 7%. Rozdíl hladin mezi sousedními bazénky do 0,2 m. Minimální hloubka 

vody 0,8 m. Trasa ţlabu bude několikrát zalomená. Vstup do RP z podjezí bezprostředně 

pod přelivem jezu. Výstup z RP do horní jezové zdrţe při stávajícím levém břehu řeky. 

Vábící voda bude zajištěna potrubím z horní jezové zdrţe do místa vstupu do RP. 

(Lauerman et al. 2001) 

Toto řešení nabízí vhodný vstup pro migrující ryby přímo ve směru jejich tahu podél 

břehové linie k profilu jezu.  
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5.1.2. Vodní dílo Štětí 

Rybí přechod na pravém břehu 

Dne 19.9.2006 bylo vydáno stavební povolení  investorovi Energeia, o.p.s. na výstavbu 

malé vodní elektrárny Štětí. Výstavbou malé vodní elektrárny získá vodní dílo Štětí na 

pravém břehu Labe nový, funkční rybí přechod.  Stávající rybí přechod komůrkového typu, 

umístěný v původní vorové propusti bude zrušen. 

Je navrţen balvanitý tůňový rybí přechod, šířky 6,0 m je situován v pravé polovině bývalé 

vorové propusti v celkové délce cca 70 m. Jedná se o kanálový typ rybího přechodu 

s balvanitou úpravou. Podélný sklon dna 1 : 20, délka tůní bude cca 3,0 m, hloubka vody 

0,8 m. (Neumayer et al. 2006) 

Vzhledem k šířce přechodu je jeho vstup rozdělen dělícím pilířem na dvě pole široká              

2,7 m. Kaţdé z polí je opatřeno dvojicí dráţek pro moţnost osazení provizorního hraţení. 

Jako vábící voda pro ryby slouţí voda vytékající z MVE svým koncentrovaným 

prouděním. (Neumayer et al. 2006) 

Navrţený balvanitý tůňový rybí přechod splňuje poţadavky na zajištění migrace ryb přes 

toto vodní dílo.  Výstavbou tohoto RP zdymadlo získá plnohodnotný rybí přechod na 

pravém břehu. Vzhledem k šířce řeky, jak jiţ dříve bylo vysvětleno, bude nutné navrhnout 

rybí přechod i na levém břehu. 

Rybí přechod na levém břehu 

Prostorové moţnosti umístění při levém břehu jsou dány krajním jezovým polem s pevným 

přelivem (š. 25 m) a úzkým dělícím ostrovem (š. v koruně 2,5 m) mezi korytem Labe a 

HPK. Pro vybudování  nového RP bude vyuţit zejména prostor uvedeného jezového pole. 

Vzhledem k nedostatku prostoru na dělící hrázi mezi jezem a horním plavebním kanálem 

pro návrh obtokového kanálu, bude navrţen technický rybí přechod. Navrhuje se rybí 

přechod štěrbinového typu, důvod návrhu tohoto typu byl jiţ dříve objasněn.  

Konstrukce štěrbinového RP bude betonový ţlab šířky 2 m. Parametry bazénku jsou délka 

3m, šířka 2m, šířka štěrbin 0,3 m a podélného sklonu 7%. Minimální hloubka vody bude 

0,8m. Trasa ţlabu je dvakrát esovitě zalomená. Vstup do rybího přechodu je z podjezí, 

bezprostředně pod přelivem jezu. Výstup z RP do horní jezové zdrţe je při stávajícím 

levém břehu. Vábící voda bude potrubím z horní jezové zdrţe do místa vstupu do RP a 

přepadem přes korunu pevného betonového přelivu jezového pole. (Lauerman et al. 2001) 
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5.1.3.  Vodní dílo Roudnice nad Labem 

V současné době se uvaţuje o výstavbě malé vodní elektrárny na levém i pravém břehu. 

K dispozici jsou pouze studie optimálního řešení malých vodních elektráren. Součástí 

výstavy malých vodních elektráren má být i vybudování rybích přechodů. Stávající 

komůrkový rybí přechod na levém břehu bude zrušen. 

Rybí přechod na pravém břehu 

Při návrzích dvou variant malé vodní elektrárny v Roudnici nad Labem se uvaţuje s 

výstavbou štěrbinového přechodu pro lososovité ryby. Rybí přechod bude umístěn mezi 

pravé jezové pole a malou vodní elektrárnou v délce cca 76,5 m, šířky 1,8 m s 15 

štěrbinami. (Neumayer et al. 2005) 

Rybí přechod na levém břehu 

Stávající rybí přechod bude zrušen. Navrţen je technický štěrbinový rybí přechod. RP bude 

situován mezi strojovnu budoucí malé vodní elektrárny a stávajícím jezovým a mostním 

pilířem v obou návrzích variant výstavby malé vodní elektrárny na levém břehu. 

Bude se jednat o rybí přechod se šířkou ţlabu 1,8 m, délky zdrţí 3m, rozdílem hladin mezi 

zdrţemi 0,2 m, min. hloubkou 0,8 m, dnovým substrátem a odpočinkovými nádrţkami, 

ţlab bude několikrát zalomen. Vstup do rybího přechodu bude z vývaru jezu a výstup bude 

situován nad jezem vedle vtokového objektu. (Neumayer et al. 2004) 

5.1.4. Vodní dílo České Kopisty 

Rybí přechod na pravém břehu 

Dne 6.9.2006 bylo vydáno stavební povolení  investorovi Dolnolabské elektrárny s r.o. na 

výstavbu malé vodní elektrárny Litoměřice. Výstavbou malé vodní elektrárny získá vodní 

dílo České Kopisty na pravém břehu Labe rybí přechod. 

Je navrhován rybí přechod štěrbinového typu. Také tento RP přechod musí splňovat 

technickými rozměry moţnost pro tah lososa. Součástí RP je navrhován i ţlab s kartáči pro 

úhoře. Oba RP se budou situačně nacházet v dělícím pilíři mezi jezem a malou vodní 

elektrárnou. 

Štěrbinový rybí přechod bude proveden jako ţelezobetonový ţlab šířky 3,0 m, se 

štěrbinami šířky 0,3 m. Příčky tvořící vţdy čtyři komory budou od sebe vzdáleny 3,0 m. 

Pro migraci úhoře povede přes kaţdou čtveřici komor, tedy z odpočinkové nádrţe do 

následující odpočinkové nádrţe, při hladině umístěný ţlab o rozměru 0,3 x 0,16 m délky 

15 m vystrojený nylonovými kartáči. Dno rybího přechodu je provedeno ve sklonu 1 : 15 a 

bude opatřeno vrstvou štěrkového substrátu, tloušťky 0,2 m, minimální hloubka 0,8 m. 
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Vstupy do rybího přechodu z dolní vody budou dva. Jeden z prostoru výtoku z malé vodní 

elektrárny a druhý z prostoru vývaru jezu. Výstup z rybího přechodu do nadjezí bude 

vybourán ve stávající boční zdi před původní vorovou propustí. (Neumayer et al. 2006) 

 

Rybí přechod na levém břehu 

V roce 2005 byla zpracována projektová dokumentace pro výstavbu rybího přechodu na 

levém břehu na vodním díle v Českých Kopistech. 

Navrţen je ţlabový rybí přechod se svislými štěrbinami. Podkladem návrhu byla zejména 

studie  - ENVISYSTEM s.r.o. 11/2001.  

Rybí přechod je umístěn na levém břehu Labe za levobřeţním jezovým pilířem jezu 

vodního díla České Kopisty, který je rybím přechodem obtékán. Obtékán je rovněţ 

levobřeţní pilíř starého, původního hradlového jezu. Osa ţlabu bude několikrát (4x) 

zalomená vzhledem k optimalizaci půdorysných rozměrů ţlabu. Zároveň zalomení 

umoţňuje umístění vstupu do rybího přechodu co nejblíţe k přepadové hraně jezu. Délka 

ţlabu je cca 63 m včetně vtoku do RP, ale bez rozšíření na vstupu. Vstup do ţlabu je 

umístěn do levého břehu pod jezem a to pod úhlem 30º s tím, ţe levý břeh ţlabu pokračuje 

zdí ještě dále cca 12 m a usměrňuje výtok vody ze ţlabu směrem do koryta Labe (vábení 

ryb). Vtok do ţlabu je umístěn do levého břehu Labe cca 20 m nad jezem a je kolmý na 

koryto. (Vrzák et al. 2005) 

Směrem proti vodě bude sklon 0,5% v délce 5,0 m a dále cca 4,5 % aţ k vtoku do ţlabu. 

Směrem po vodě bude sklon ţlabu s přepáţkami 1 : 15 . Dále bude sklon aţ k zaústění do 

dolní vody 2 %. Před vyústěním ţlabu bude ţlab v délce 2,5 m rozšířen o 0,6 m a 

prohlouben o 0,5 m. Do tohoto místa bude zaústěno potrubí vábící vody DN 600. V úseku 

ţlabu se sklonem 1 : 15 budou umístěny přepáţky se štěrbinami o šířce 0,3 m s přepadem 

na úrovni 0,2 m nad dnem ţlabu. Štěrbiny budou umístěny v úhlu 45º k ose ţlabu. Celkem 

bude osazeno 15 ks přepáţek. V úseku s minimálním sklonem ţlabu (nejvyšší část) bude 

dno i stěny ţlabu upraveny pro osazování zařízení pro kontrolní odlovy ryb.                      

(Vrzák et al. 2005) 

Na vstupu do rybího přechodu bude prodlouţena levá zeď ţlabu společně se štětovnicovou 

stěnou v délce cca 20 m a zakončena pilířem. Tato stěna bude usměrňovat vytékající vodu 

z rybího přechodu do řeky. (Vrzák et al. 2005) 

Dne 19.1.2005 projednávala rybí přechod v Českých Kopistech  Komise pro rybí 

přechody. Závěrem bylo konstatováno, ţe navrţený rybí přechod můţe být schválen, avšak 

doporučila ověřit na modelu charakteristiky proudění v těchto místech. Zprůchodnění 

vodního díla České kopisty upřednostňuje výstavbu rybího přechodu na pravém břehu 

v místě výstavby malé vodní elektrárny, avšak je nutné brát variantu na levém břehu jako 

neméně důleţitou a jako podstatné opatření. Vzhledem k charakteru a významnosti 

vodního toku je nutné zajistit zprůchodnění při obou březích. 
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5.1.5.   Vodní dílo Lovosice 

Rybí přechody na pravém břehu 

Investor malé vodní elektrárny RenoEnergie, a.s.oznámil, ţe dne 1.12.2008 byla zahájena 

výstavba malé vodní elektrárny Lovosice – Píšťany I. Výstavbou malé vodní elektrárny 

získá vodní dílo Lovosice na pravém břehu Labe dva rybí přechody.  

Rybí přechod I (břehový) 

Je navrţen přírodě blízký kanál (bypass) s balvanitou úpravou. Jedná se o zemní opevněné 

koryto s příčným průřezem lichoběţníka, s šířkou ve dně 4 m, v hladině 6 m. Parametry 

rybího přechodu I: délka 204m, průměrný sklon 1,23%, rozdíl hladin na přehráţce 87,5mm 

a počet přehráţek 24 ks. (Šinták, 2008) 

Na vstupu a výstupu z rybochodu bude mít koryto tvar obdélníku a budou zde osazeny 

dráţky provizorního hrazení, a na vstupu i vodící dráţky pro odlovné koše. 

Umístění balvanů (střední velikost zrna 1,2 – 1,5 m) v korytě je navrţeno tak, aby 

v nepravidelných liniích tvořilo tůně. (Šinták, 2008) 

Vstupní galerie nad savkami bude vybavena čtyřmi horizontálně orientovanými hrazenými 

otvory (0,80 x 0,40 m), kam bude z levé strany z prostoru za česlemi malé vodní elektrárny 

přiváděna doplňková vábící voda. (Šinták, 2008) 

Rybí přechod II 

Na koruně (v tělese pilíře) bude situován štěrbinový vtok rybího přechodu II z podjezí do 

horní vody.  Jedná se o betonové koryto obdélníkového tvaru se svislými štěrbinami. Šířka 

koryta bude 4,00 m. Do dna rybího přechodu bude zakomponován kamenitý substrát 

z Labe.  

Parametry rybího přechodu II: délka 77m, průměrný sklon 3,13%, rozdíl hladin na 

přehráţce 125 mm a počet štěrbin 16 ks. (Šinták, 2008)  

Na vstupu z dolní vody a na výstupu z horní vody je instalováno hrazení pomocí stavidla 

s přístupem z obsluţné lávky, z druhé strany jsou do dna osazeny vodící dráţky pro 

odlovné koše. Vstup do rybího přechodu je navrţen tak, aby svíral s linií dělícího pilíře 

úhel 30°. Z prostoru za česlemi malé vodní elektrárny je vedena vábící voda pomocí 

nerezového potrubí DN 400. (Šinták, 2008) 

Komise pro výstavbu rybích přechodů Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

projednávala (mimo jiné) dne 25.9.2008 předloţené dvě varianty  změny propojení sběrné 

galerie nad savkami turbin malé vodní elektrárny s rybím přechodem, předloţené 

investorem RenoEnergie, a.s. a projektantem realizační dokumentace Ing. Janem Šintákem.  
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První varianta – dle původního návrhu, kdy propojení od sběrné galerie nad savkami turbin 

povede do obtokového kanálu. Druhá varianta – propojení od sběrné galerie se povede 

rovnoběţně s osou toku do štěrbinového rybího přechodu v dělícím pilíři mezi jezem a 

malou vodní elektrárnou. Toto propojení by bylo krátkým štěrbinovým přechodem se třemi 

přepáţkami (rozdíl hladin na přepáţce 20 cm), popřípadě čtyřmi přepáţkami blíţe u sebe 

(rozdíl hladin na přepáţce 16 cm). Schválena byla druhá varianta s tím, ţe Komise pro rybí 

přechody poţaduje vstupy do rybího přechodu od sběrných galérií a z podjezí nechat bez 

omezení, nezahrazovat je a ponechat oba vstupy do rybího přechodu celoročně otevřené. 

Rybí přechod na levém břehu 

Na levém břehu u jezu Lovosice bude, především z nedostatku prostoru navrţen rybí 

přechod štěrbinového typu. Bude obcházet levobřeţní pilíř z levé strany. Vtok rybího 

přechodu je navrhován z nadjezí, odkud bude vedena přídavná vábící voda do místa vstupu 

do rybího přechodu z podjezí. Navrhuje se betonové koryto obdélníkového tvaru se 

svislými štěrbinami na obou stranách. Šířka koryta přechodu bude 3,50 m. Do dna rybího 

přechodu bude zakomponován kamenitý substrát z řeky.  

Délka rybího přechodu je navrţena 80 m, průměrný sklon 4%. Rozdíl hladin mezi 

štěrbinami se navrhuje 10 cm. Vstup do rybího přechodu je navrţen tak, aby svíral s linií 

dělícího pilíře úhel 35°.  

5.1.6. Vodní dílo Střekov 

Rybí přechod na levém břehu 

Stávající rybí přechod komůrkového typu je i přes drobné nedostatky plně funkční a 

migrace ryb jeho tratí má zásadní význam pro zlepšení stavu rybích populací řeky Labe. 

Pro posílení funkce tohoto rybího přechodu se navrhuje: 

 koncentrování paprsku na výtoku ze tří potrubí vábící vody (předpokládá se, ţe 

současně budou ve funkci pouze dva výtoky) 

 úpravy na vstupu z dolní vody, které zahrnou jednak vyrovnání dna k základům 

nábřeţní zdi a vytvoření naváděcí ponořené balvanité hrázky délky 10 m, 

odkloněné o 30° od proudnice (Slavík et al. 2004) 

 úprava naklápěcích přepáţek při zachování výškového rozdílu mezi hranou otvoru 

a dnem 0,3 m i ve sklopených polohách, čehoţ bude moţno dosáhnout např. 

zvětšením otvoru a zmenšením výřezu přelivu nebo posunout osu otáčení přepáţky 

aţ na horní hranu otvoru a dolní část přivařit ke stěnám napevno 

 další úprava na naklápěcích přepáţkách sleduje zmenšení boční spáry mezi stěnami 

ţlabu a přepáţkou připevněním „notového“ plastového těsnění 

 doplnění plovoucí plošiny pro přístup k provádění údrţby a kontroly výstupu 

z rybího přechodu do jezové zdrţe 
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Obrázek 28: Situace stávající stavu na vodním díle Střekov, zdroj: Envisystém, 2008 

Druhý rybí přechod 

Šířka koryta Labe dosahuje v zájmovém profilu jezu asi 160 m a je tedy nezbytné počítat 

s doplněním alespoň dalšího rybího přechodu co nejblíţe migrační bariéry, kam je 

koncentrován říční proud. Výsledky hydrologických a hydraulických výpočtů prokázaly 

rozdílnou atraktivitu proudění u hodnocených variant lokalizace jednotlivých vstupů. Na 

celém návrhovém intervalu průtoků modelová simulace potvrdila nejvýraznější proudění 

v profilu vodní elektrárny, kam bude nezbytné umístit rybí přechod. V profilu vodního díla 

Střekov bylo testováno, na dvourozměrném modelu, proudění v podjezí. Byl pouţit 

matematický 2D model. (viz příloha 6). 

Specifické prostorové poměry nedovolují realizovat rybí přechody přírodě blízkými 

úpravami a je nutno vybírat z ověřených technických typů pro cílové druhy ryb jako je 

losos obecný (Salmo salar) a úhoř říční (Anguilla anguilla) a konstrukci citlivě přizpůsobit 

moţnostem technické památky. Do technického projektu je třeba promítnout také 

poţadavek na předběţný ichtyologický průzkum, který by potvrdil hlavní migrační trasy 

ryb a následně také umoţňoval roční testování účinnosti přechodů a úpravy prototypu 

konstrukce. (Lauerman et al. 2008) 

 

 

 

 

Horní hladina 

141,50 m n.m. 

Dolní hladina 

při Q180 

133,50 mn.m. 

       
        LABE 
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Návrh řešení 

Výběr lokality nebo typu RP je limitován poţadavkem na co nejmenší zásahy do 

pohledově exponovaných míst, které by nepotlačily historický ráz technické památky 

vodního díla Střekov (viz obrázek 28). Tímto se nabízí návrh obnovení původního vstupu 

do rybího přechodu na dělící hrázi mezi jezem a vodní elektrárnou. Původní vstup nebyl 

odstraněn, byl pouze zaslepen. V návrhu se uvaţuje o propojení původního vstupu do 

rybího přechodu do trasy stávajícího RP (viz obrázek 29, 30 a 31).  

 

Obrázek 29: Foto původního vstupu do rybího přechodu, Hajdinová, listopad 2008 

 

   

             Obrázek 30: Foto původní trasy rybího      Obrázek 31: Foto místa napojení na stávající rybí 

          komůrkového přechodu, Hajdinová,              přechod (ocelový žlab s potrubím vábící vody),    

                          listopad  2008                                                    Hajdinová, listopad  2008 
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Doporučuje se propojit stávající trať rybího přechodu s původním (historickým) vstupem 

do rybího přechodu svislou rybí komorou. Základní princip cyklického pohybu hladin 

odpovídá plavebním komorám pro plavidla, ale je nezbytně nutné udrţovat v dolní vodě 

pomocí ovladatelných uzávěrů setrvalý vábící průtok. Základní konstrukce se skládá 

z velké vstupní sběrné komory a svislé šachty s výstupem do horní části (stávající trasa 

rybího přechodu) a dvojího potrubí vábící vody. Jedna větev potrubí bude vyuţívat 

stávající potrubí (pod ocelovým ţlabem), druhá větev bude načepována přímo ze ţlabu 

stávajícího přechodu.  

V pracovním reţimu rozlišujeme čtyři fáze: 

 vábení ryb, kdy je dolní uzávěr otevřen a hladina vystavena na úrovni dolní vody 

 plnění komory, dolní uzávěr vstupu se uzavře, komora se plní průtokem z potrubí a 

část vody se převádí přímo do dolní vody k lákání ryb, rychlost proudění by neměla 

přesáhnout hodnotu 1,5 m . s
-1 

(Lauerman et al. 2008) 

 výstup ryb do ţlabu stávajícího přechodu, kdy dochází k vyrovnání hladiny s úrovní 

horní vody 

 prázdnění komory s uzavřeným horním a otevřeným dolním uzávěrem komory  

Délku pracovního cyklu bude moţné měnit podle mohutnosti tahů ryb a účinnost zvýšit 

podle osazení pohyblivé stěny na vstupu a pohyblivé dnové mříţe. 

Návrh konstrukčních úprav dle Lauermana et al. (2008): 

 vybourání části betonové konstrukce původního komůrkového rybího přechodu 

 zřízení ocelové sběrné vstupní komory s výstupní svislou šachtou 

 původní vstup bude zachován i půdorysné rozměry sběrné komory 6 x 1,4 m 

 výstupní část, respektive komora bude nahrazena zdviţí o půdorysných rozměrech         

2,5 x 1,4 m 

Výhodou tohoto návrhu je „skrytí“ konstrukce v prostoru původní konstrukce rybího 

přechodu a podpor veřejné lávky pro pěší. 

Na základě ichtylogického měření původního (historického) RP bylo zjištěno, ţe RP 

vyuţívala pouze malá část populace ryb, byl zde zaznamenán tah mladých úhořů 

(Vostradovský, Slavík, 1995). Omezená účinnost patrně nevyplývala jen z oddálení vstupu, 

ale především z nízké atraktivity proudění na vstupu bez přídavné vody. Předpokládá se, ţe 

cestu ke vstupu naleznou i úhoři a nebude třeba pro ně budovat speciální samostatný 

přechod. 

Jedná se tedy o návrh technického typu RP. Pořizovací náklady navrhovaného typu mohou 

být niţší neţ u jiných typů RP. Tyto rybí přechody nejsou z hlediska druhové diverzity 

selektivní. Na druhé straně se snadno znečistí a k jejich provozu je potřebná sloţitá 

mechanika, která můţe být náročná na údrţbu a kontrolu správné funkce. U tohoto typu se 

můţe stát, ţe ryby zůstanou uvnitř komory a při vyprázdnění se vyplaví zpátky do volné 

vody pod stupněm. (Hartvich, 1997) 
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Návrh migračního terestrického biokoridoru na levém břehu  

V současném stavu je vodní dílo Střekov ve směru proti i po proudu pro středně velké 

vodní i polovodní savce neprůchodné, neuvaţujeme-li dosti nebezpečné zdolání po proudu 

přímo přes jezová pole. Na rozdíl od ostatních vodních děl na Labi je zdymadlo Střekov 

sevřené v úzké soutěsce s významným entropickým zatíţením obou přilehlých břehů 

(zejména doprava ţelezniční a silniční). Navigace, která sleduje oba břehy je natolik 

dlouhá a vysoká, ţe její obejití bobry i jinými savci je velmi málo pravděpodobné, o čemţ 

svědčí, ţe po 15 letech existence bobrů na Labi, nebyla dokladována migrace proti proudu 

přes toto vodní dílo. Migraci neumoţňuje ani rybí přechod. (Lauerman et al. 2008)) 

Návrh řešení 

Základním poţadavkem je zajištění prostupnosti pro velké  vodní i polovodní savce – 

jmenovitě bobra a vydru, odkud se odvíjejí nároky na technické a vegetační úpravy trasy. 

(viz obrázek 32). Za rozhodující je třeba povaţovat ozelenění ploch biokoridoru a 

vytvoření umělého koryta s průtokem alespoň v době předpokládaných migrací, podle 

kterého by se migrující jedinci mohli orientovat a byli motivováni k pohybu předurčenou 

trasou. (Lauerman et al. 2008) 

Základní úpravy biokoridoru dle Lauermana et al. (2008): 

 motivační průtok v koridoru – ve směru proudu Labe, je třeba zajistit v co nejdelší 

trati biokoridoru a zvláště pak v místech nutného přerušení naváděcích vertikálních 

zábran, kde by zvířata mohla vybíhat na vozovku; setrvalý průtok 10 l.s
-1

 bude 

nezbytné zabezpečit alespoň v jarních měsících březen – květen 

 vstupní úroveň koridoru – v podjezí situovat do úplavu za zavázáním téměř svislé 

nábřeţní zdi, kde je klidnější proudění a nahradit vyspárovanou dlaţbou z lomového 

kamene přírodě blízkým povrchem 

 v trase navrhnout odstínění koridoru od silnice pevnou zábranou výšky min. 1,2 m; 

všude, kde je to moţné, se doporučuje zatravnění ploch koridoru  

 výstupní místo do jezové zdrţe nad areálem vodní elektrárny není třeba upravovat  
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Obrázek 32: Mapa využití území a terestrický biokoridor, zdroj: Lauerman el al. 2008 
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5.2. Moţnost migrace ryb a vodních ţivočichů přes VD jinak                                                                                                                                                                                       

neţ RP 

Pro migraci ryb lze pouţít i jiná technická zařízení na vodním díle. Při rozhodování o 

vybudování rybího přechodu se doporučuje uvaţovat o zabezpečení průchodnosti vodního 

díla pro ryby i s vyuţitím (dle TNV 75 2321): 

a) pouţívaných i nepouţívaných plavebních komor; 

b) vorových propustí; 

c) štěrkových propustí; 

d) sportovních propustí; 

e) zdrsněných skluzů; 

f) zprůtočněním odstavných ramen. 

S těchto doporučení TNV 75 2321, lze na dolním Labe uvaţovat pouze s výše uvedenými 

body (a), (b) a (d). 

Pro následující návrhy (a) a (b) jsem vybrala VD Lovosice, VD České Kopisty. Vycházím 

ze skutečnosti, ţe právě na těchto dvou vodních dílech není v současnosti ţádný RP 

vybudován. Navrţená řešení by bylo moţno vyuţit v případě, ţe by investoři MVE 

Lovosice – Píšťany I a MVE Litoměřice na Labi upustili ze svých záměrů – vybudovat 

MVE.  

Samozřejmě výstavbu MVE (včetně nového rybího přechodu) upřednostňuji, protoţe 

nejen, ţe je výhodnější budovat nový rybí přechod , ale protoţe vodní dílo bude vyuţito i 

z hlediska svého hydroenergetického potenciálu.  

Pro další vyuţití jiného technického stávajícího zařízení na VD(d) , z hlediska migrace ryb,  

se nabízí moţnost vyuţití stávající slalomové dráhy (upravené vorové propusti pro 

sportovní vyuţití) na VD Roudnice nad Labem. 

VD České Kopisty – pouţívaná plavební komora 

Plavební komora je zařízení zajišťující proplavení plavidel přes vodní dílo. Při dodrţení 

speciálního reţimu manipulací na plavební komoře a při přivedení přídavné vábící vody 

k dolnímu ohlaví, by bylo moţno plavební komoru vyuţít i k „přepravě“ ryb přes 

zdymadlo. 

Moţným řešením vyuţití stávajícího technického zařízení na zdymadle v Českých 

Kopistech, pro migraci ryb, by bylo proplavování ryb malou plavební komorou.  
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Návrh proplavování ryb malou plavební komorou České Kopisty: 

1. Fáze – přilákání ryb do plavební komory – otevřená dolní vrata a dolní uzávěry 

obtoků. Zároveň sklopená klapka na co největší průtok. Prázdná plavební komora. 

2. Fáze – uzavření ryb v komoře – uzavřít nejdříve klapku a dolní obtoky, potom dolní 

vrata plavební komory. Naplnit plavební komoru. 

3. Fáze – vypuštění ryb do horní vody – otevření dolních obtoků, pootevření  klapky, 

popř. horních obtoků tak, aby na klapce vznikl rozdíl hladin max. 10 cm při co 

největším průtoku. 

Doba cyklu cca 4 hodiny, tj, dvě proplavení ryb za noční směnu (22-06 hodin). Prověření 

tohoto návrhu by mohlo být odzkoušeno pouze za podmínek souhlasu správce vodního 

toku.  

VD Lovosice – vorová propust 

Vorová propust je zařízení, které slouţilo pro plavbu vorů v době, kdy byla voroplavba 

hlavní součástí vodní dopravy. Tvoří jí dláţděné koryto s velkým spádem dna, široké 12 m 

a s prudkým prouděním vody. 

Stávající vorovou propust (viz obrázek 33) na zdymadle v Lovosicích je moţno vyuţít pro 

migraci alespoň některých druhů ryb přes vodní dílo. Ve vorové propusti je ponechán 

stabilní průtok cca 12 m
3
.s

-1
. Pokud by se provedly následující stavební úpravy, mohla by 

vorová propust slouţit jako kombinovaný typ rybího přechodu, jednalo by se o technicky 

řešený rybí přechod přecházející v přírodě blízkou úpravu.  

Úprava vorové propusti by zahrnovala úpravu stávajících zdí a dna vorové propusti. Dno 

by bylo tvořeno z kamenitého pohozu s vysokým zabezpečením proti posunu a s vloţením 

balvanů na vytvoření nádrţek. Dále změnu průtokových poměrů v propusti instalováním 

kotvených kamenných bloků vytvářejících vhodné podmínky proudění pro protiproudní 

migraci různých druhů ryb včetně tahu lososů. Trasa přechodu měla od vstupu vedena 

v trase původní vorové propusti včetně výstupu z ní do dolní zdrţe Labe. Dále by bylo 

nutné zabezpečit nerovnoměrné proudění vody, v podélném a příčném směru se střední 

rychlostí proudění vody (0,5 m.s 
-1

), maximální rychlost proudění u dna (< 0.2 m.s 
-1

),             

s malým sklonem u dna v rozsahu 1:15 a více a větší vrstvou zrnitého dnového substrátu. 

Menší rychlost proudění vody u dna vorové propusti (< 0.2 m.s 
-1

) je nutná k tomu, aby i 

mladší a menší druhy ryb i další bezobratlí, vodní fauna, především pak bentické 

organismy našly nejvhodnější cestu k překonání upravené vorové propusti.                 

(Lauerman et al. 2001) 
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Obrázek 33: Foto vorové propusti na zdymadle v Lovosicích, Hajdinová, říjen 2006 

 

VD Roudnice – sportovní propust 

Sportovní propust vznikla v Roudnici nad Labem (viz.obrázek 34) přestavbou původní 

vorové propusti vestavěním různých pevných i pohyblivých překáţek pro zpomalení a 

usměrnění proudu.  

Stávající umělá slalomová dráhy se svými dvěma lokálními spádovými překáţkami je 

protiproudně prostupná patrně jen pro silné plavce zástupců lososovitých druhů nebo např. 

reofilních kaprovitých druhů. (Lauerman et al. 2001) 

Úpravy pro jiné druhy ryb (slabší plavce) není moţná z důvodu vyuţití slalomové dráhy 

pro účely sportovní. Dráha slouţí především pro sportovní akce, kde musí stávající 

slalomová dráha splňovat předepsané parametry. 
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Obrázek 34: Foto umělé slalomové dráhy na VD Roudnice; Mistrovství světa juniorů v kanoistice                           

v červeneci 2008, Hajdinová, červenec 2008 

 

 

5.3.  Nový plavební stupeň Děčín 

Ve snaze dobudovat plnohodnotné plavební spojení se zahraničím byly moţnosti zlepšení 

plavebních podmínek na regulačně splavněném Labi mezi Střekovem a státní hranicí 

s Německem zkoumány jiţ za první republiky, poté hned po skončení 2. světové války 

(Bratránek, 1946) a znovu v šedesátých letech minulého století (Němec, 1964,                

Novák, 1966).  

Navrhovaný plavební stupeň (viz obrázek 35) je situován ve vrcholu oblouku řeky Labe na 

severním okraji města Děčína v ř. km 737,09 (pl. km 98,98). Plavební stupeň Děčín 

s nominální kótou vzdutí 124,50 m n.m. pozůstává z jezu o třech polích hrazených 

hydrostickými sektory, plavební komory při levém břehu, vodní elektrárny u pravého 

konkávního břehu a ze dvou rybích přechodů – štěrbinového podél plavební komory a 

kanálového (biokoridoru) mezi vodní elektrárnou a pravým břehem. (Gabriel et al. 2008) 
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Obrázek 35: Celkový pohled na vodní dílo Děčín – vizualizace, zdroj Ředitelství vodních cest, 2008 

Od září roku 2008 probíhá výzkum na hydraulickém modelu Plavebního stupně Děčín, 

varianty 1a (viz obrázek 36). Účelem hydraulického modelování je výzkum výchozího 

návrhu plavebního stupně Děčín na hydraulickém modelu - proudové poměry ve zdrţích 

plavebního stupně, výzkum vtokové a výtokové části vodní elektrárny, výzkum vstupní a 

výstupní části biokoridoru, převádění povodní plavebním stupněm a stabilizace funkčních 

objektů plavebního stupně. 

Od 30.9.2009 probíhají kaţdý měsíc kontrolní dny, kterých se osobně zúčastňuji. 

 

Obrázek 36:  Foto modelu plavebního stupně Děčín, Hajdinová, září 2008 

 

plavební komora šířky 24 m 

 

štěrbinový rybí přechod 

šířky 2 m 

 

jezová pole šířky 40 m 

 

jezové pilíře šířky 4 m 

 

malá vodní elektrárna          

šířky 21 m  (2 turbíny) 

 

biokoridor (rybí přechod) 

šířky 30 m 
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Rybí přechody 

Na základě doporučení ichtyologického části biologického výzkumu, řešeného ve 

Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka, v.i.i, budou na plavebním stupni 

Děčín realizovány dva rybí přechody navrţené s.r.o. Envisystém (Vančura, 2005), 

v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 23 21. 

Na levém břehu je v kontaktu s pravou boční zdí plavebních komory navrţen štěrbinový 

rybí přechod (viz obrázek 37), který bude mít šířku ţlabu 2 m, vzdálenost příček 3 m a 

šířku štěrbin 0,3 m. Vzájemný rozdíl hladin mezi jednotlivými bazénky je navrţen 0,2 m 

při minimální hloubce vody 1 m. Do opevnění dna štěrbinového rybího přechodu bude 

zakomponován kamenný substrát z Labe, adekvátní navazujícímu úseku řeky.             

(Gabriel et al. 2008) 

 

Obrázek 37: Štěrbinový rybí přechod na levé straně jezu plavebního stupně Děčín, zdroj: Envisystém, 2008 

Na pravém břehu je navrţen kanálový rybí přechod (viz obrázky 38 a 39), který umoţňuje 

překonávat plavební stupeň velkému počtu druhů ryb. Je veden podél objektu vodní 

elektrárny se vstupem v linii břehu pod elektrárenským odpadem a vstupní sběrnou galerií 

nad výtokem ze savek turbín. Výstup z kanálového rybího přechodu (biokoridoru) do horní 

zdrţe je navrţen v linii břehu nad nornou stěnou vodní elektrárny. Průměrný sklon dna 

rybího přechodu je navrţen 3,3 %, šířka ve dně 6 m a návrhová hloubka vody 0,80 aţ 0,95 

m. Jednotlivé tůně v rybím přechodu budou vytvářeny příčnými liniemi balvanů o středním 

rozměru přibliţně 1 m. Minimální vzdálenost mezi jednotlivými příčnými liniemi byla 

stanovena 3 m. Dno rybího přechodu bude rovněţ pokryto kamenným substrátem.  

(Gabriel et al. 2008) 
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Obrázek 38: Kanálový (biokoridor) rybí přechod na pravé straně jezu plavebního stupně Děčín,                  

zdroj: Envisystém, 2008 

U obou rybích přechodů se počítá s úpravou míst pro kontrolní odlovy ryb.                            

U kanálového rybího přechodu se navíc předpokládá vybudování speciální pozorovatelny o 

rozměrech 6 x 4 m pro průběţné monitorování migrace ryb. 

Mojí zájmovou oblastí pro diplomovou práci je výzkum vstupní a výstupní části 

biokoridoru. Hlavním kritériem pro posouzení jsou rychlosti proudění vody v okolí vstupu 

a výstupu biokoridoru, dále měření rychlostí  pomocí plováčků, kdy ponor odpovídal ve 

skutečnosti hloubce 1 m pod hladinou. Měření byla provedena při těchto charakteristických 

případech provozu vodního díla: 

 při průtoku Q = 250 m
3
.s

-1
 vodní elektrárnou 

 při celkovém průtoku Q = 690 m
3
.s

-1
, z toho Q = 250 m

3
.s

-1
 vodní elektrárnou a                    

      Q = 440 m
3
.s

-1
 rovnoměrně všemi jezovými poli 

 při průtoku Q = 1140 m
3
.s

-1
 rovnoměrně všemi jezovými poli, vodní elektrárna 

zavřena 

Navrhované umístění výstupu z rybího přechodu se z hlediska proudových poměrů ukazuje 

jako vyhovující, půdorysné a výškové umístění vstupu do rybího přechodu z dolní zdrţe 

těsně za výtokem z vodní elektrárny se jeví jako nevhodné.  

Navržená řešení dle Šindlara(2008):   

Pro navrţené řešení byla upravena opěrná zeď na vstupu do přechodu. V části pod opěrnou 

zdí, kde prochází jiţ jen vedlejší koryto je navrţeno vegetační opevnění (zatravnění, 

keřová výsadba). Rybí přechod má tři vstupy: 

1. Záchytná galerie a technický štěrbinový rybí přechod. Kapacita byla stanovena na             

2 m
3
.s

-1
 (1 m

3
.s

-1
  na kaţdé vstupní okno). Aby tento průtok přechodem prošel, je 

navrţen dvouštěrbinový přechod. 
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2. Hlavní koryto rybího přechodu. V místě napojení technického rybího přechodu se 

zvyšuje podélný sklon koryta. Brody budou osazeny většími balvany pro zvýšení 

drsnosti. Střední rychlost proudění v brodech je 1,6 - 1,8 m.s
-1

. Kapacita přechodu je 7  

m
3
.s

-1
. Vstup do  přechodu je umístěn pod vývarem elektrárny. Hladina v rybím 

přechodu na vstupu odpovídá hladině v podjezí při Q345d. 

3. Vedlejší koryto rybího přechodu pro slabší plavce. Koryto se odděluje v místě změny 

podélného sklonu hlavního koryta. V kapacitě 1 m
3
.s

-1
 pokračuje v původním 

podélném sklonu, střední rychlosti proudění dosahují hodnot do 1 m
3
.s

-1
. 

Terestrická část přechodu prochází po pravém břehu, její součástí je obsluţná komunikace 

o šířce 3 m . Nejniţší kóta obsluţné komunikace je navrţena na úroveň Q90d. 

 

Obrázek 39:  Biokoridor na vodním díle Děčín – vizualizace, zdroj: Ředitelství vodních cest, 2008 

Výsledný návrh řešení biokoridoru 

Na oponentním jednání dne 11.2.2009 prezentoval Ing. Šindlar upravený návrh 

biokoridoru, který vzešel z projednání v uţší pracovní skupině (Ing. Šindlar, Ing. Trnka, 

Dr. Zahrádka, Ing.Vančura, Mgr. Slavík).  

Byly provedeny tyto úpravy původního návrhu: 

 Ve spodní části hlavního koryta rybího přechodu se zvýšil podélný sklon koryta. 

Brody budou osazeny většími balvany pro zvýšení drsnosti. Střední rychlost 

proudění v brodech se předpokládá 1,6 - 1,8 m.s
-1

. Kapacita koryta je 8 m
3
.s

-1
. 

Vstup do přechodu je umístěn pod vývarem elektrárny. Hladina v rybím přechodu 

na vstupu odpovídá hladině v podjezí při Q345d. 



Bc. Pavla Hajdinová: Analýza rybích přechodů na dolním Labi 

 

2009  68 

 

 Vedlejší koryto rybího přechodu pro slabší plavce se odděluje v místě změny 

podélného sklonu hlavního koryta. V kapacitě 1 m
3
.s

-1
 pokračuje v původním 

podélném sklonu, střední rychlosti proudění dosahují hodnot do 1 m
3
.s

-1
. 

 Větvení rybího přechodu především v horní části bylo redukováno. 

 Technický rybí přechod byl navrţen jako jednoduchý na návrhový průtok 1 m
3
.s

-1
 s 

posílením na vstupu tryskami z horní vody průtokem min 1m
3
.s

-1
. Objekt byl od 

prostoru biokoridoru oddělen zdí, která dosahuje nad Q30d. 

 Výstup z technického rybího přechodu byl umístěn nad úrovní vzdutí Q30d. 

 Příčný profil biokoridoru na vstupu do hlavního koryta rybího přechodu byl zúţen 

úpravou tvaru teras vedlejšího koryta a terestrického přechodu. 

 Niveleta obsluţné komunikace a terestrického přechodu prochází v celé délce nad 

úrovní vzdutí při Q30d. 

 Pozorovatelna zůstává, byla upravena tak, aby okno bylo směrováno do neděleného 

hlavního koryta pod manipulační objekt. 

Na hydraulickém a matematickém modelu bude ověřována, resp. optimalizována vstupní a 

výstupní část biokoridoru v měřítku 1:10. Přesto bylo doporučeno znázornit na 

hydraulickém modelu v měřítku 1:70 co nejvěrněji celý biokoridor. 
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6.   ZHODNOCENÍ VÝZNAMU RYBÍCH              

       PŘECHODŮ NA DOLNÍM LABI 

Do úvodu zhodnocení významu rybích přechodů na dolním Labi jsem pro přehlednost 

sestavila tabulku 24 budoucích (navrhovaných) RP na dolním Labi. 

 

Tabulka 24:  Přehledná tabulka budoucích (navrhovaných) rybích přechodů a terestrického biokoridoru  na 

dolním Labi, Hajdinová, 2009 

Vodní dílo 

 

Říční km 

(Plavební 

km) 

Počet 

RP  

Typ RP Umístění 

 

Dolní 

Beřkovice 

830,58 

(6,670) 

 

2 

štěrbinový levý břeh 

balvanitý tůňový  pravý břeh  

Štětí 818,94 

(18,160) 

 

2 

štěrbinový levý břeh 

balvanitý tůňový  pravý břeh 

Roudnice nad 

Labem 

809,73 

(27,300) 

 

2 

štěrbinový levý břeh 

štěrbinový pravý břeh 

České Kopisty 795,69 

(41,210) 

2 

 

štěrbinový levý břeh 

štěrbinový pravý břeh 

 

Lovosice 

 

787,54 

(49,290) 

 

3 

obtokový kanál pravý břeh 

štěrbinový pravý břeh 

štěrbinový  levý břeh 

 

 

Střekov 

 

 

767,67 

(68,870) 

 

 

3 

komůrkový levý břeh 

rybí komora dělící pilíř mezi jezem 

a vodní elektrárnou 

migrační terestrický 

biokoridor 

 

levý břeh 

 

 

Děčín 

 

 

 

737,09 

(98,880) 

 

 

2 

obtokový kanál 

(bypass) 

 

pravý břeh  

 

štěrbinový 

levý břeh 

(mezi plavební 

komorou a jezem) 
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Funkční rybí přechod musí splňovat dvě základní kritéria, a to průchodnost pro co nejvíce 

druhů ryb a pro různé velikostní kategorie. Proto je ţádoucí vytvořit v rybím přechodu 

variabilní podmínky, ze kterých si kaţdý rybí druh bude schopen vybrat. Tomuto 

poţadavku odpovídají především přírodě blízké typy rybích přechodů, které jsou podobné 

členitým přírodním korytům, a proto by tento způsob řešení měl být preferován před 

řešením technickým, samozřejmě umoţňuje-li to konkrétní situace. (Just, 2005) 

Za nejvhodnější řešení pro migraci ryb doporučuji, na základě nabytých zkušeností od 

odborníků a z odborné literatury, obtokové kanály (bypassy). Jedná se o RP přírodě 

blízké, které svým provedením nenarušují krajinný ráz stanoviště a plní přirozené funkce 

vodního toku (TNV 75 2322). Hlavním předpokladem pro výstavbu obtokových kanálů 

(bypassu) je náročnost na zábor území, coţ můţe vyvolat s ohledem na vlastnické vztahy 

majitelů okolních pozemků určité problémy. Někdy je moţné vyuţít stará ramena nebo 

původní koryta vodních toků, coţ v našem případě není  moţné.  

Tento RP přechod je navrţen na zdymadle Lovosice na pravém břehu v rámci výstavby 

MVE. Kde bylo moţno, díky prostorovým předpokladů, navrhnou vedle břehové linie 

přírodě blízký obtokový kanál s balvanitou úpravou. 

Druhým navrţeným obtokovým kanálem na území dolního Labe je v rámci výstavby 

plavebního stupně Děčín na pravém břehu. Tento obtokový kanál bude dosahovat šířky         

30 m. Bude slouţit nejen jako rybí přechod, ale i terestrický biokoridor pro polovodní 

savce. Šířka tohoto obtokového kanálu vycházela z podmínek ekologů, kteří tuto 

skutečnost podmínili (nejen tuto) pro kladný přístup k výstavbě celého plavebního stupně. 

Jak je patrno z modelu (viz obrázek 32), bude tento plavební stupeň opatřen pouze jednou 

plavební komorou, coţ odborníci potvrdili jako dostačující z hlediska plavby na Labi. 

(pozn. Na ostatních stávajících zdymadlech dolního Labe jsou dvě plavební komory). 

Dle Justa (2005) je další moţností, pokud okolnosti přinutí projektanta zůstat v korytě 

toku, balvanité skluzy a rampy. Tyto typy RP je moţné však pouţít pouze na malých 

vodních tocích. Vzhledem k tomu, ţe skluzy zasahují do koryta přes celou šířku toku a 

rampy cca do šířky 1/3 vodního toku, není tento typ RP moţné aplikovat na zájmové území 

dolního úseku řeky Labe. 

Balvanitý tůňový rybí přechod, který je navrţen v rámci výstavby MVE na VD Dolní 

Beřkovice a VD Štětí, je to přechod přírodě blízkého typu, tvořící jakýsi mezistupeň mezi 

přírodě blízkými a technickými přechody V našem případě je pro stavbu balvanitého 

tůňového RP přechodu vyuţita část vorových propustí. Jedná se RP s přírodě blízkou 

úpravou dna, kde jsou tůně vytvářeny nepravidelnými liniemi balvanů. 

Tam kde z prostorových důvodů (v intravilánech sídel) není moţné navrhnout obtokový 

kanál na ostatních vodních dílech. Zatímco rybí přechody technického typu jsou situovány 

přímo do vodní stavby (tzn. uvnitř průřezu vodního toku), je obtokový kanál samostatným 

vodním tokem, postaveným mimo hlavní řečiště. Balvanitý tůňový, by mohl adekvátně 
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nahradit obtokový kanál, protoţe svými rozměry a moţnostmi splňuje poţadavky           

TNV 75 2322.  

Na ostatních vodních dílech dolního Labe, nebo na druhých březích řeky Labe u jezů, jsou 

proto navrţena především technická řešení rybích přechodů. Jako nejvýhodnějším 

s účinným typem RP technického řešení se navrhují v rámci výstavby MVE a mnou 

navrhovaných RP na opačných březích řeky Labe na vodních dílech štěrbinové RP. Tento 

typ RP vznikl v USA a byl upraven pro evropské poměry a upřednostňuje se především na 

základě zkušeností ze zahraničí. Staví se s jednou nebo dvěma štěrbinami po stranách 

příček (viz obrázek 40 - 2a a 2b).  

Výhody štěrbinových RP: 

 Štěrbiny RP se nezanášení splaveninami z řeky. 

 Kolísání průtoků v řece neovlivňuje tah ryb tak výrazně jako u komůrkového. 

Stávající RP na dolním Labi jsou komůrkové s výřezy a otvory v přepáţkách umístěné 

protilehle, vţdy v horní části příčky a ve spodní části příčky (viz obrázek 1 - 1). 

Nevýhody komůrkových RP: 

 Kolísání průtoků ovlivňuje migraci ryb tak, ţe ryby jsou odkázány pouze na spodní 

otvory v přepáţkách. 

 Zanášením a ucpáváním spodních otvorů v přepáţkách splaveninami dochází, při 

kolísání průtoků, k úplné nefunkčnosti RP. 

Na základě výše uvedených výhod štěrbinového a nevýhod komůrkového RP se 

přistoupilo k návrhům štěrbinových RP. 

Při návrzích obou typů RP se musí uvaţovat s vábícím zařízením pro ryby u vstupu do RP. 

Pokud tomu tak není, není moţné zaručit účinnost RP. Dalšími předpoklady pro 

neomezenou funkčnost RP je dodrţení správných parametrů (dle TNV 75 2321). 

Dalšími nezanedbatelnými předpoklady při návrhu účinného RP jsou stanovení 

hydraulických a hydrologických podmínek a ichtyologické údaje. 

1 2a 2b  

Obrázek 40: Technické rybí přechody; 1 - komůrkový ; 2a -  jednoštěrbinový ; 2b – dvouštěrbinový; 

zdroj: Hartvich, 1997 

Dle mého názoru bude nejlépe zajištěno, z hlediska průchodnosti ryb a pokud budou 

všechny navrţené RP vybudovány, zdymadlo Lovosice, zdymadlo Střekov a nově 
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navrhovaný PS Děčín. Jak je patrno z tabulky 24, bude VD Lovosice opatřeno třemi RP. 

Na pravém břehu obtokový kanál a štěrbinový RP, který umoţní rybám přechod z dolní 

vody do horní vody v místě, kde jiţ minuly vstup do obtokového kanálu a dostaly se pod 

MVE nebo pod jez. Na levém břehu jsem navrhla štěrbinový RP pro ryby, které budou 

připlouvat k jezu podél levého břehu, a na tak velkou vzdálenost je nebude moci přilákat 

do RP, jak obtokového kanálu, tak i štěrbinového RP. 

Na VD Střekov by měl být vybudován druhý rybí přechod a jako nejvýhodnější se jeví 

navrţené řešení rybí komora. Vzhledem tomu, aby byly splněny poţadavky TNV 75 2321 

a splněny podmínky i pro ryby, kteří nejsou tak silnými plavci, aby mohly překonávat 

vyšší překáţky, byl vstup do stávajícího RP navrţen daleko v podjezí. I přesto, ţe 

hodnocení funkčnosti stávajícího přechodu byla dobrá, je nutné uvaţovat i s moţností, ţe 

ryby vstup do RP minou a dostanou se pod jez nebo pod vodní elektrárnu. Pro tuto 

moţnost , by zde měl právě sloţit navrhovaný druhý RP, který bude mít vstup právě pod 

jezem a vodní elektrárnou. Navíc se uvaţuje i s úpravou levého břeh pro terestrický 

biokoridor, slouţící k přechodu polovodním ţivočichům. 

Plavební stupeň Děčín, z hlediska migrace ryb,  se v návrzích jeví jako jeden z nejlepších. 

Důvodem je především dlouhodobý průzkum a výzkum. A jak je všeobecně známo, je 

vţdy výhodné stavět něco nového, tzv. na zelené louce. Na levém břehu bude umístěn 

obtokový kanál (bypasse) a na pravém štěrbinový RP.  

Vodní díla Dolní Beřkovice a Štětí budou po výstavbách navrhovaných rybích přechodů 

také splňovat doporučení dle Lauermana et al. (2008), ţe v šířce koryta Labe, která 

dosahuje v zájmových profilech 150 – 200 m, a se doporučuje počítat se zřizováním 

přechodů na obou březích – hlavního balvanitého přechodu na pravém břehu v blízkosti 

plánované MVE a doplňkového štěrbinového na levém břehu. 

6.1. Národní význam 

Od 2. světové války aţ do počátku 90. let minulého století výzkum labské ichtyofauny 

v podstatě neexistoval. Zhoršování kvality povrchových vod v období po 2. světové válce 

způsobilo, ţe migrace taţných ryb a většiny říčných ryb ustaly. Tento stav přetrvával aţ do 

90. let. (Libý et al. 1995) Navíc některé rybářské svazy neměly (a dodnes nemají) zájem o 

migraci, neboť podle jejich názoru jimi vysazené ryby migrují do cizích rybářských rajónů.  

Postupné zlepšování kvality vod od počátku 90. let minulého století mělo za následek 

návrat některých říčních druhů ryb, které podnikají během jednoho roku i 

mnohokilometrové přesuny. (Libý et al. 1995).  

V České republice jsou při ichtyologické klasifikaci vodních toků za významné 

povaţovány abiotické i biotické faktory posuzovaného úseku. Z abiotických jsou 

nejdůleţitější: průměrný sklon dna, rychlost proudění vody v řece, šířka řečiště, charakter a 
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sloţení substrátu dna, utváření břehů, fyzikální a chemické charakteristiky vody. 

Z biotických faktorů lze uvést kvalitativní a kvantitativní sloţení rybích společenstev, 

bentosu a vodní vegetace (Holčík, 1972). Ohraničení pásem, zejména jejich dolní hranice, 

je přibliţné. Vzhledem k antropogenním vlivům na toku v České republice se pásma 

překrývají. V niţších úsecích můţe často chybět charakteristický druh ryb a vyskytují se 

pouze druhy původní. (MKOL,1996) 

Horní část českého Labe – od pramene aţ po přehradní nádrţ les Království je 

charakterizována výskytem lososovitých ryb, které se střídají úseky s převahou pstruha 

potočního (Salmo trutta m. fario) a lipana podhorního (Thymallus thymallus). Pod hráz 

uvedené nádrţe se dostávají i další druhy ryb ze spodního úseku řeky. (MKOL, 1996) 

U přehrady Les Království začíná tzv. lipanové pásmo, které se táhne aţ Stanovícím. 

Kromě lipana se zde vyskytují i charakteristické doprovodné druhy jako je střevle potoční 

(Phoxinus phoxinus), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) a hrouzek obecný 

(Gobio gobio). (MKOL, 1996) 

V úseku od Stanovic aţ po Střekov se střídají a překrývají parmová pásma a pásmy 

cejnovými. Začíná zde vzdutí jednotlivých zdrţí a charakter řeky se výrazně mění. 

Vzdálenost těchto pásem závisí na délce torentilních a fluviatilních úseků ve zdrţích. Část 

řeky pod jezem, kde převaţuje torentilní proudění, se obvykle shoduje s parmovým 

pásmem, které postupně přechází v pásmo cejnové, kde je ukončeno dalším jezem.  

(MKOL, 1996) 

Labe mezi Střekovem  a Hřenskem je hodnoceno jako voda kaprová, ale z hlediska 

biologické rozmanitosti je tento termín nepřesný. V minulosti zde byl zaznamenán výskyt 

jesetera velkého (Acipenser sturio L), mihule říční (Lampetra fluviatilis L) a mihule 

mořské (Petromyzon marinus L). Úsekem řeky v minulosti migrovali zástupci skupiny 

lososovitých ryb, vzácně síh severní forma ostrorypá (Coregonus Oxyrinchus L), pstruh 

obecný forma mořská (Salmo trutta m. trutta L) a pravidelně losos obecný (Salmo salar L), 

který je od roku 2000 opět vysazován do nedalekých přítoků. Zmiňovaný úsek Labe je 

významným migračním koridorem, jehoţ průchodnost je podmínkou druhové diverzity 

v celém povodí řeky Labe. (Gaumert et al. 2008)             

I přes změny prostředí je společenstvo ryb v dolním úseku českého Labe (Střekov – 

Hřensko) charakterizováno pro ČR stále ještě cennou druhovou skladbou (viz tabulka 25). 

Na dolním Labi dominují druhy ţivotním cyklem adaptované na vyšší rychlosti proudění a 

štěrkový substrát . Obě charakteristiky prostředí se navzájem podmiňují a podobný vztah 

má preference prostředí pro ţivot a reprodukci přítomných druhů. Ve společenstvu se 

především vyskytují všechny tři druhy našich jelců (tloušť, proudník, jesen), dále parma, 

bolen a hrouzek. Druhy jsou známé svou vysokou pohybovou aktivitou během střídání dne 

a noci, kdy rychle mění stanoviště mezi hlavní proudnicí a břehovou částí toku. Reagují tak 

na kolísání hladiny a rozdělení rychlostí v příčném profilu, které citlivě vymezují  
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energeticky výhodné stanoviště. Tyto druhy rovněţ vykazují poměrně rozsáhlé migrace 

v podélném profilu. K reprodukci vyuţívají buď pouze štěrk, písek nebo kombinaci obou. 

V současnosti probíhá na německé i české části Labe (v přítocích Kamenice, Ploučnice a 

Ohře) experiment s vysazováním lososa. Po očekávaném úspěšném návratů vysazených 

lososů se počítá s moţností rozšíření i do dalších úseků Labe a jeho přítoků. Úspěšnost 

dalších experimentů je pak výrazně závislá na průchodnosti přes stávající zdymadla. 

(Gaumert et al. 2008)             

 

Tabulka 25: Výsledky ichtyologického měření; počty a procentuelní vyjádření druhového složení odlovů ryb 

v RP Střekov v období duben až červen roku 2004 a 2003, zdroj: Slavík et al. 2004 

 

Druhy 

Rok 2004 Rok 2003 

počet 

kusů 

% počet 

kusů 

% 

Ouklej obecná (Alburnus alburnus L) 972 47,35 1011 39,10 

Plotice obecná (Rutilus rutilus L) 507 24,70 650 25,14 

Hrouzek obecný (Gobio Gobio L) 175 8,52 134 5,18 

Jelec tloušť (Leuciscus cephalus L) 119 5,80 263 10,17 

Cejn velký (Abramis brama L) 70 3,41 77 2,98 

Karas stříbřitý (Carassius auratus L) 64 3,12 10 0,39 

Cejnek malý (Abramis bjoerkna L) 60 2,92 292 11,29 

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus L) 17 0,83 22 0,85 

Jelec jesen (Leuciscus idus L) 16 0,78 35 1,35 

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus L) 12 0,58 2 0,08 

Okoun říční (Perca fluviatilis L) 11 0,54 1 0,04 

Úhoř říční (Anguilla anguilla L) 8 0,39 18 0,70 

Perlín ostrobřichý  

(Scardinius erythrophthalmus L)  

7 0,34 - - 

Sumeček americký (Ameiurus nebulosus L) 4 0,19 41 1,59 

Bolen dravý (Aspius aspius L) 4 0,19 18 0,70 

Hrouzek běloploutvý  

(Romanogobio albipinnatus L) 

3 0,15 - - 

Pstruh obecný (Salmo trutta L) 2 0,10 3 0,12 

Candát obecný (Sander lucioperca L) 1 0,05 - - 

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss L) 1 0,05 - - 

Parma obecná (Barbus barbus L) - - 7 0,27 

Lipan podhorní (Thymallus thymallus L) - - 1 0,04 

Lín obecný (Tinca tinca L) - - 1 0,04 

Celkem jedinců 2053  2586  

Celkem druhů 19  18  
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6.2. Mezinárodní význam 

Po sjednocení Německa byla v roce 1990 zaloţena Mezinárodní komise pro ochranu Labe 

(MKOL, IKSE), a tím vytvořeny předpoklady pro mezinárodní spolupráci mezi Českou 

republikou, Německem a Evropským společenstvím ku prospěchu řeky Labe                  

(viz obrázek 41). Od té doby máme k dispozici rozsáhlejší informace o druhovém sloţení 

rybí fauny.  

Mezinárodní komise pro ochranu Labe předloţila v roce 2008 jiţ druhou publikaci, která 

se zabývá rybí faunou celého toku Labe od pramenného úseku v Krkonoších po ústí do 

Severního moře. První publikace na téma Ryby v Labi (MKOL, 1996) prezentovala 

výsledky koordinovaných průzkumů rybí fauny v Labi, které byly provedeny v ČR a 

v SRN v letech 1991 – 1993. Zde byly poprvé popsány aktuální údaje o rybách, vyskytující 

se na celém úseku Labe a provedeno porovnání s dostupnými historickými daty. 

Navzdory všestrannému a intenzivnímu vyuţívání krajiny a vodních toků, ale i navzdory 

rozsáhlým antropogenním vlivům byl pro tak velkou řeku v centru Evropy zjištěný stav 

rybí obsádky se 79 druhy ryb překvapivě pestrý. Současně se však v porovnáním 

s historickými údaji ukázaly i zřetelné změny v druhovém sloţení, coţ je zčásti způsobeno 

pronikáním nebo vysazováním nepůvodních druhů ryb. (Gaumert et al. 2008)             

Zpráva MKOL z roku 2008 o fauně ryb představuje stav rybích společenstev v Labi. 

Popsány jsou zde také koordinované metody dokumentování rybích společenstev v české a 

německé části povodí Labe a jejich hodnocení podle Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 

v oblasti vodní politiky (dále jen Rámcová směrnice o vodách). 

Cílem Rámcové směrnice o vodách je dosáhnout do roku 2015 na území Evropského 

společenství dobrého ekologického a chemického stavu u všech řek, jezer a pobřeţních 

vod a dobrého kvantitativního a chemického stavu u podzemních vod. 

Výsledky zprávy MKOL Rybí fauna toku Labe, které jsou zde popsány bez ohledu na 

hranice států, poskytují podklady pro sestavení programů opatření a plánu oblasti povodí 

Labe v zájmu dosaţení cílů Rámcové směrnice o vodách. 

Hodnocení sloţky biologické kvality probíhá na základě druhového sloţení, četnosti a 

věkové struktury rybí fauny. Významnou roli přitom mají zejména tzv. typově specifické 

druhy citlivé na narušení, které je třeba identifikovat v souvislosti s prostupností toků 

jakoţto významným problémem nakládání s vodami. (Gaumert et al. 2008)             

Jedná se o anadromnní druhy ryb (ryby, které většinu ţivota proţijí v mořích a do sladkých 

vod migrují za účelem rozmnoţování) například losos obecný (Salmo salar) a mihule říční 

(Lampetra fluviatilis), katadromní druhy  (ryby rozmnoţující se v moři a naopak většinu 

ţivota proţijí ve sladkých vodách například úhoř říční (Anguilla anguilla) a potamodromní 
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druhy (zahrnuje ryby podstupující v našich podmínkách lokální migrace o různé délce) 

například parma obecná (Barbus barbus) a mník jednovousý (Lota lota).  

V Labi však dochází i k reprodukčním a sezónním migracím ryb, jak ukázaly i výsledky 

výzkumů. Proto je dalším stěţejním bodem obnova průchodnosti toků v povodí Labe. 

„Labe je opět ţivou řekou.“ Výsledky sledování rybích společenstev v Labi od pramene po 

ústí názorně ukazují kladný vliv opatření přijatých na zlepšení jakosti vody v Labi, a to 

zejména v posledních dvaceti letech. Sledování fauny ryb je od roku 2007 nedílnou 

součástí Mezinárodního programu měření Labe MKOL. (Gaumert et al. 2008)                           

(viz příloha 7) 
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Obrázek 41: Přehledná mapa operativních cílů na nadregionálních prioritních vodních tocích v mezinárodní 

oblasti povodí Labe, zdroj: Gaumert et al. 2008 

zájmové 

území této 

diplomové 

práce  
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7. DISKUSE 

Jak jiţ bylo řečeno, útlum rybích společenstev v Labi přinesla pouze antropogenní činnost. 

O přesné příčině sníţení počtu kusů ryb v dolním Labi lze jen obtíţně spekulovat, protoţe 

zde komplexně působí řada negativních faktorů jako je zvýšený výskyt hormonální 

antikoncepce a antibiotik, dlouhodobá kumulace polycyklických aromatických uhlovodíků 

a těţkých kovů ve vodě, dále úpravy koryta toku (jezy, opevnění břehů) a zvýšený 

rybářský tlak společně s vysokým výskytem ryboţravých predátorů. A proto nelze 

jednoznačně říci: „Postavili jste jezy, a proto k nám do horních částí toků nemigrují ryby, 

které se ještě před 120 lety běţně vyskytovaly v celé délce vodního toku.“ 

I kdyţ se vybudují všechna navrhovaná řešení na zlepšení průchodnosti vodního toku 

dolního Labe, nebude moţno nikdy na 100 % říci a ani s tím počítat, ţe dolním Labem 

bude migrovat většina druhů ryb a v dostatečném mnoţství. Je třeba si uvědomit, ţe 

některé ryby běţně nemigrují (kapr, štika, sumec), pokud k tomu nemají důvod. Rybí 

přechody by měly být navrhovány dle mezinárodních i českých standardů a měly být 

průchodné i pro ně, ale při následném výzkumu průchodnosti RP je zde nenajdeme, určitě 

ne v mnoţství, odpovídajícím jejich procentuelnímu výskytu v okolních úsecích toku.  

V září 2003 bylo v úseku Labe pod Střekovem označeno celkem 56 kusů ryb vysílačkami. 

K pokusu bylo pouţito celkem 22 kusů jelce tlouště (Leuciscus cephalus), 17 kusů jelce 

jesena (Leuciscus idus), 9 kusů bolena dravého (Aspius aspius) a 8  kusů candáta obecného 

(Sander lucioperca). V průběhu sledování (září 2003 aţ září 2004) byl v týdenních 

intervalech sledován jejich pohyb a vyhodnocena úspěšnost překonání rybího přechodu ve 

Střekově. (Slavík, 2004)  Zjištění - ţádná z 56 ryb označených vysílačkami nenašla rybí 

přechod. Poloţme si otázku, zda tento výsledek výzkumu je pro nás alarmující či naopak.  

1. Je třeba si uvědomit, ţe na dolním Labi migruje kaţdý rok několik stovek tisíc ryb a 

představa, ţe 2 m široký RP (na VD Střekov) umoţňuje migraci všech táhnoucích ryb při 

šířce řeky téměř 200 m není relevantní. 

2. Z toho potom jistě vyplývá, ţe účinnost RP všeobecně klesá s rostoucí velikostí poměru 

mezi ústím RP a celkovou šířkou jezu. I kdyţ jsou dolní části řeky logicky nejdůleţitější 

pro zprůchodnění protiproudní migrace, nelze je z hlediska sledování průchodnosti 

mnoţství druhů a počtů ryb porovnávat s RP (obtokovými kanály) na malých (horních) 

tocích. Na malých (horních) tocích dosahují RP maximální účinnosti, protoţe vstupní otvor 

do RP můţe představovat i více neţ polovinu šířky jezu (nebo toku). 

3. Dále z  monitorovaných druhů ryb Mgr. Slavíkem pod Střekovem, byl pouze jelec jesen 

(Leuciscus idus) druhem, který táhne za účelem rozmnoţování proti proudu řek. Ne však 

aţ k jejich pramenům, jako například losos, ale jen do míst s prudčeji tekoucí vodou a 

kamenitým, nebo zarostlým (ne bahnitým) dnem. Takových míst ale nalezneme dost právě 
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pod Střekovským zdymadlem, ale naopak chybí ve Střekovské zdrţi. Ostatní označené 

druhy ryb migrují pouze za potravou, nebo z důvodů přezimování a zřejmě jen v případě, 

ţe je potravy nedostatek, nebo nemohou najít vhodné stanoviště. Ale i potom mají 700 km 

toku směrem po proudu, kam mohou migrovat bez překonávání jakýchkoliv překáţek, kde 

je hlavně velmi různorodé prostředí. Pod Střekovským zdymadlem jim řeka nabízí 

hlubokou i mělkou proudící vodu, klidnou vodu v přístavních bazénech, dále kamenité, 

písčité i zarostlé dno, dostatek potravy z překládky zemědělských produktů v přístavech, ze 

zbytků tuků ze Severočeských tukových závodů v Ústí nad Labem, ze splaškových 

kanalizací částí města, dosud nepřipojených na ČOV a podobně. Tyto a většina dalších 

druhů ryb budou vstupovat do rybích přechodů vţdy jen zcela náhodně a na základě 

sledování jejich migrace nelze tedy posuzovat funkčnost jakéhokoliv rybího přechodu.  

Tato diplomová práce se v celém svém rozsahu zabývá analýzou stávající stavu RP na 

dolním Labi a návrhy na zlepšení průchodnosti dolního Labe z hlediska migrace ryb a 

vodních ţivočichů.  

Při svých šetření, jak v terénu, tak na základě ichtyologických průzkumů a studiem 

odborné literatury jsem došla k názoru, ţe současný stav na dolní Labi není z hlediska 

moţnosti migrace vyhovující. Stávající rybí přechody (kromě na RP na vodním díle 

Střekov) neplní svojí funkci. Důvodem jsou především absence vábícího zařízení, které by 

lákalo ryby ke vstupu do RP. Na některých RP se vyskytl i problém, ţe svými rozměry 

komůrek nesplňují TNV 75 2321. 

Protoţe jsou nové rybí přechody plánovány u připravovaných výstaveb MVE vţdy v místě 

stávajícího RP (neplatí pro vodní dílo Střekov), nepřistoupila jsem k nákladným 

rekonstrukcím stávajících RP, vzhledem k tomu, ţe výstavbou MVE budou zrušeny. Jiná 

otázka by nastala, kdyby se MVE nestavěly. Touto otázkou se tato diplomová práce 

nezabývá. Vzhledem k tomu, ţe přípravné práce pro výstavby MVE jsou jiţ tak daleko, 

nepřepokládám, ţe by výše uvedená situace nastala. 

Jak jiţ bylo v práci podrobně popsáno a vysvětleno, je nutné přistoupit i k návrhům RP u 

opačných břehů, u jezů (neplatí pro jez Střekov). Tuto otázku diplomová práce řeší. 

Navrţená opatření směřují k řešení nosného problému migrace ryb a vodních ţivočichů na 

úseku dolního Labe. V práci byla zvaţována různá řešení pro migraci a podrobně 

probírány návrhy různých typů RP. 

Přesto, ţe preferuji z hlediska migrace, jako nejvýhodnější RP obtokový kanál (bypasse), 

bylo nutno tuto skutečnost přehodnotit, vzhledem k daných podmínkám dolního Labe. 

Druhým navrhovaným RP přírodě blízkým je balvanitý tůňový, který bude moţno 

vybudovat  v místech vorových propustí, které se zruší výstavbou MVE (VD  Dolní 

Beřkovice a VD Štětí). Pro pozemkové poměry v daných lokalitách nemohl být navrţen 

obtokový kanál (bypasse), proto bylo zvoleno náhradní řešení – balvanitý tůňový RP, který 

byl upřednostněn před technickým typem RP. 



Bc. Pavla Hajdinová: Analýza rybích přechodů na dolním Labi 

 

2009  80 

 

Je nutné si uvědomit, ţe stávající dolní úsek řeky Labe, zájmové území této práce, není 

řeka v původním přírodním stavu. Jiţ na začátku 20.století, zde probíhaly velké mnoţství 

technických úprav za účelem vytvoření vhodných plavebních podmínek a ochrany před 

povodněmi. Tím nemám namysli pouze výstavby jezů na dolním Labi, ale i stavby 

koncentračních hrázek v úseku Ústí nad Labem – státní hranice, které plní funkce 

koncentrace průtoku do určeného místa v toku (plavební dráha). Vytvořené přírodní 

poměry v úseku pod Střekovem, jsou tudíţ jiţ přizpůsobeny úpravám v tomto úseku, které 

probíhaly jiţ více jak před sto lety. Proto přistupujeme k dolnímu Labi jako k technicky 

upravené řece.  

Z hlediska moţností pro dolní úsek Labe jsou navrţené, ve většině případů, štěrbinové RP 

technického typu. Od staveb komůrkových se v současnosti, na základě nejnovějších 

poznatků a zkušeností, odstoupilo. 

U finančně nákladných staveb RP (např. s nákladem 10 milionů Kč a více) by měl být 

nezbytností modelový výzkum, a to zejména vstupní a výstupní částí, jako je tomu u RP 

plavebního stupně Děčín.  

Po dokončení staveb RP, zvlášť u nákladných a významných RP (kam na dolním Labi 

řadím všechny plánované RP) by měl být povinný 1-2 letý monitoring, který by umoţnil 

případné „doladění“ RP. Další zásadou by měl být tzv. výchozí monitoring funkčnosti RP, 

tj. např. 1 krát za 1 – 2 roky.  

Aby byla zajištěna i kontrola stavu RP, je nutné důsledně dbát na provozní údrţbu rybích 

přechodů. Tam, kde jsou rybí přechody součástí vodních děl, by měl zajišťovat kontrolu a 

údrţbu správce vodního díla a kde jsou součástí MVE, správce MVE. Svojí pracovní 

činností u státního podniku Povodí Labe mohu ovlivnit údrţbu a kontrolu RP pracovníky 

zdymadel dolního Labe v rámci cyklické údrţby. Bohuţel, mám obavy, jak se budou 

k následné péči o RP stavět správci MVE, kde jejich hlavní náplní je získání dostatečného 

průtoku z řeky Labe pro maximální vyuţití MVE a tím spojené maximálního získaného 

finančních zisku. Většina MVE je navíc řešena jako bezobsluţná. 

I přes veškeré kritéria zhodnocení problému průchodnosti dolního Labe, z hlediska 

migrace ryb, byl dán podklad ke zlepšení stavu.  Při splnění všech navrhovaných řešení RP 

na vodních dílech dolního Labe, bude dle mého názoru dosaţeno dobrého stavu. 

S finančními prostředky je třeba zacházet hospodárně a jejich vynakládáním dosahovat co 

největších efektů. Cílem tohoto revitalizačního úsilí není několik izolovaných, velmi 

nákladných ukázek, nýbrţ řešení problémů komplexně v celém úseku dolního Labe.                 

I přesto, ţe dosaţení navrhovaných řešení je dlouhodobá záleţitost, povaţuji je, z hlediska 

výše finančních nákladů, za efektivní. 

Tato práce přispívá k plnění mezinárodních cílů a poskytuje koncepční materiál nezbytný 

pro zlepšení průchodnosti vodních děl z hlediska migrace ryb a ostatních vodních 

ţivočichů v rámci revitalizačních opatření dolního Labe. 
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8. ZÁVĚR 

Říční síť povodí Labe lze z hlediska migrace rozdělit na labskou migrační cestu a řeky 

přímo navazující na hlavní tok Labe, vltavskou migrační cestu řeky navazující na hlavní 

tok Vltavy a na toky místního významu. 

Hlavními kvalitativními faktory, které dále určují směr obnovy průchodnosti toku jsou 

přímá vazba toků na hlavní migrační koridory (související s moţností migrace z nebo do 

mořského prostředí), četnost přehradních nádrţí v regionálních povodích a lokální význam 

menších toků. 

Výše uvedené faktory jsou podkladem pro efektivní vyuţití finančních prostředků při 

významném obnovení biologické kvality ekosystému. Při obnově migračních koridorů je 

nutné vycházet ze základní biologické koncepce. Prioritu obnovy průchodnosti vodního 

toku mají toky s maximální diverzitou a biomasou ryb. Dalším předpokladem je , ţe druhy 

ryb a vodních ţivočichů ţijící v dolních úsecích řeky,  jsou svým výskytem vázány na 

moţnost migrace dále do přítoků. Dolní úseky toků jsou pak celosvětovým migračním 

prostředím. Je proto nutné i logické prioritně odstraňovat neprůchodnost překáţek 

(zdymadel) na spodních úsecích toků a systematicky postupovat proti proudu. 

Zprůchodnění zdymadel na dolním Labi a funkčnost rybích přechodů proto povaţuji za 

velmi významné. Význam řeky Labe jako migrační cesty pro vodní ţivočichy je velmi 

důleţitý, jak uţ pro anadromní, katadromní a potamodromní druhy ryb, ale také pro méně 

početné druhy ryb, které jsou dnes často izolovány do mikropopulací neschopných 

samostatné dlouhodobé existence. Jejich početnost totiţ můţe poklesnout pod kritickou 

mez dostatečného počtu jedinců pro úspěšné rozmnoţování. 

Zlepšením migrační protiproudní prostupnosti vodních děl nejširšímu druhovému spektru 

rybího společenstva lze obnovit část historického mohutného říčního koridoru, který vţdy 

podmiňoval druhovou diverzitu v celém povodí řeky Labe a v současnosti zůstává 

klíčovým momentem potencionální rehabilitace řeky. 

V současné době byl Komisí pro rybí přechody (AOPK ČR) předloţen dokument „Návrh 

prioritních úseků toků z hlediska potřeby zajištění migrační průchodnosti příčných 

překáţek v ČR.“, který řadí dolní Labe k 1.etapě zprůchodňování vodních toků, zahrnující 

ichtyologicky nejvýznamnější části řek. V kontextu procesu plánování v oblasti vod se 

realizace prioritní 1.etapy časově vymezuje do roku 2015. 
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