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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce má tři části. První část popisuje důvod, proč stavíme rybí přechody a co je to 
revitalizace. Druhá část se zabývá druhy rybích přechodů. Poslední třetí část je věnována konkrétně 
jednomu rybímu přechodu v Želechovicích-Lužkovicích u Zlína.  
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Abstract 
 
This bachelor thesis has a free parts. The first part discribes mason, why we build fish-crossings and 
what is revitalisation. The sekond part deals with kinds fish-crossings. Last part is presents to one 
fish-crossing in Želechovice-Lužkovice near Zlín.  
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1  ÚVOD 
Od 19. století do nedávné doby se u nás prováděly úpravy vodních toků. Důvody této činnosti 

byly kvůli zemědělství (získávání zemědělské půdy, odvodňování oblastí a důležitá byla i 

ochrana před povodněmi) a stavebnictví (stále nové zastavené plochy). Přírodní koryta bývala 

nepravidelná, členitá s malou kapacitou, proto byla změněna pomocí strojů na pravidelná 

koryta s geometrickými tvary (obdélník, lichoběžník), která byla také hlubší. 

Tyto úpravy pomohly rozvíjející se průmyslové společnosti, avšak během desítek let 

se zjistilo, že koryta byla upravena až moc. Následkem byly různé problémy. 

Voda z území rychle odtékala a hrozilo vysušování krajiny a poklesy hladiny spodních 

vod. Také při povodních se ukázalo, že neomezí povodňovou vlnu, protože zmizela přirozená 

místa pro zadržení vody a rozlivu. Voda velmi rychle odtékala. A nakonec tu byly estetické a 

ekologické problémy (např. vymizení různých druhů živočichů kvůli změně ekosystému). 

Proto bylo potřeba hledat kompromis mezi přírodou a člověkem. Dnes tomu říkáme 

revitalizace vodního toku. 
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1.1 CO VŠECHNO DO REVITALIZACE SPADÁ  
Revitalizace říčního toku je proces, při kterém se snažíme navrátit koryto toku do stejné nebo 

přibližné stejné přirozené podoby. Zeširšují se tedy koryta řek a potoků, vysazují se stromy 

podél koryt (mají estetickou, ekologickou a ochranou funkci), vytváří se nivy a slepá ramena 

avšak za předpokladu, že budou sloužit i jako protipovodňové opatření. Revitalizace 

ovlivňuje okolní území. Spadají sem tyto vlivy: 

- Denudace dna a eroze břehů, 

- Ovlivnění hladiny spodní vody, 

- Změna životních podmínek biotopů, 

- Produkce biomasy, 

- Samočisticí schopnost toku, 

- Zemědělská a lesní výroba, 

- Ochrana území před záplavami, 

- Změna kulminace povodňových průtoků, 

- Umožnění odběru vody, 

- Možné zvýšení rekreační přitažlivosti, 

- Celkový vzhled krajiny, 

- Ovlivnění ekologické stability okolí toku, 

- Ovlivnění přirozených míst soutoků, aj.1  

 

Revitalizace jsou placeny většinou dotacemi ministerstva životního prostředí. V této práci se 

však budu zabývat revitalizací toků rybími přechody, které jsou pro ekosystém důležité. 

 

 

 

 

                                                 
1 Doc. Dr. Ing. Miroslav Šlezingr. Stabilizace říčních ekosystémů. © Akademické 

nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2005. s. 41 
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2  RYBÍ PŘECHODY 

2.1 K ČEMU SLOUŽÍ A PROČ SE DĚLAJÍ  
Norma TNV 75 2321 říká, rybí přechod je stavba, která pomáhá rybám, bezobratlým 

organismům a obojživelníkům v toku dostat se přes nějakou bariéru po i proti proudu řeky. 

Průchodnost toků je zajištěna dle zákona č.254/201 o vodách. 1 Nejčastější překážkou jsou 

tyto objekty:  

- jezy 

- kamenné skluzy 

- malé přehrážky 

- přehrady, vodní díla 

Kvůli těmto umělým překážkám je potřeba zprůchodnit tok organismům, kteří ve vodě žijí. 

Ryby se totiž potřebují dostat do vyšších částí toků, aby se zde mohly množit nebo je to jejich 

přirozené místo, tudíž migrují. V horních tocích totiž bývá řeka úplně jiná než v dolních. 

Obsahuje víc kyslíku, méně živin, mívá větší rychlost proudění a také koryto je jiné (kameny, 

písek, žádné bahno). To vyhovuje např. pstruhům nebo lososům, kteří sem připlouvají se třít. 

 

2.2 ZÁKLADNÍ DRUHY MIGRACÍ 
Nejzákladnější rozdělení je na aktivní a pasivní migraci. Pasivní je vyvolána proudem vody, 

aktivní naopak rybami. 

 

2.2.1 Rozmnožovací 
Většina ryb migruje aspoň v době rozmnožování. Nejvíc to lze pozorovat u lososovitých 

druhů ryb (losos, pstruh), kteří se snaží dostat proti proudu do horních částí toku na 

vyhovující místo pro tření (trdliště). Jejich tělo je k tomu uzpůsobeno. Rozmnožovací migrace 

se dále dělí na anadromní a katadromní. Anadromní migrací se rozumí putování ryb proti 

proudu. To je pro ryby velice obtížné a vysilující. Katadromní je pravý opak. Ryby se snaží 

dostat do moře (např. úhoř).   
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2.2.2 Potravinová  
Vzdálenost migrace nebývá tak veliká jako u rozmnožovací.  Jedná se spíš o lokální migrace 

se sezonním charakterem. Nebývají pravidelné a způsobí je nedostatek potravy v blízkém 

okolí. Ryby, kterých se to týká, jsou např. plotice, oukleje a okouni. 

 

2.2.3 Unášecí 
Je to lokální migrace, kdy je ryba unášena proudem vody. Mezi důvody můžeme zařadit vracení 

pstruhů z trdlišt, raná stádia ryb (jikry, plůdky, larvičky), které nedokáží vyvinout velké rychlosti. 

 

2.2.4 Ichtyologický průzkum 
U návrhu přechodů je nutné provést ichtyologický průzkum. Důvodů, proč se dělá je víc. 

Smysl má pro rybáře, aby byly schopni odhadnout stav a vývoj populace ryb, nebo vliv 

minimálních průtoků na kvalitu vody. V lokalitě mohou žít i chráněné druhy ryb. 

Mezi hlavní metody ichtyologického průzkumu řadíme pasivní, sčítací a aktivní 

metody.  

U pasivní metody se spoléháme na rybářské statistiky, kde informace můžeme získat 

rybářských hospodářů. V této práci použiji tuto metodu. 

Při použití sčítacích metod se spoléháme na rybí počítadla, pasti a počítání trdlišť. 

Pojmem trdliště se rozumí místo ve vodě, kde se ryby třou. 

Nyní se nejvíce využívá odlov pomocí elektrického agregátu. Má mnoho výhod. Do 

vody se pustí proud, který ryby jen omráčí. Po sečtení se pustí nazpátek a nehrozí poranění 

nebo odření ochranného slizu. Nevýhoda je, že nelze vždy použít. Nevhodné toky jsou 

s hodně čistou nevodivou vodou, nebo naopak příliš vodivým dnem. To je dáno horninou. Při 

těchto podmínkách nedojde k velkému odlovu ryb a mohou zahynout. 
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2.2.5 Podmínky funkčnosti 
Musí umožnit vstup a výstup vodním organismům. Průchodnost musí být zaručena. Pokud se v rybím 

přechodu zdržují ryby a jiné organismy celý rok, je to dobré znamení, že rybí přechod je dobře 

postaven. Vstup do rybího přechodu, ze strany dolní vody, by měl být v místě lineárního proudění a 

největšího průtoku. V turbulentním proudění jsou ryby dezorientované. Mají tendenci vycítit proud a 

natočit se proti němu, což v turbulentním nedokážou.  Naopak výstup v oblasti by měl být pryč od 

velkého proudu, který teče např. na  MVE nebo jez. Materiál, ze kterého je RP postaven by měl být 

neporézní.  

 

2.3 ROZDĚLENÍ RYBÍCH P ŘECHODŮ 
Existuje více druhů přechodů. Při jejich návrzích vybíráme ten nejvhodnější, který se pak na daném 

místě postaví.  Základní přechody jsou 3 a to tyto: 

- přírodní 

- kombinované 

- technické 

 

2.3.1 Technické se dále dělí: 
- podle umístění 

- umístění přívodu vody 

- potřeby obsluhy a energie 

- dle uspořádání 

- možnost přemístění rybochodu 

 

2.3.2 Druhy přírodních přechodů: 
- Balvanité skluzy 

- Balvanité rampy 

- Bypassy 

- Tůňové přechody 

- Rybí rampy 
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2.3.3 Druhy technických přechodů: 
- Štěrbinový  

- Denilův lamelový rybí přechod  

- Komůrkový rybí přechod  

- Propustkový rybí přechod  

- Rybí komory a zdviže  

 

2.4 VSTUP A VÝSTUP Z RYBÍHO PŘECHODU 

2.4.1 Vstup do rybího přechodu 
 

Je jedno jaký je typ RP, ale je velmi důležitý dobrý návrh vstupu.  Na něm záleží celý RP. Jako vstup 

do RP budeme považovat tu část, která je pod jezem. Měl by se nacházet v místě velkého průtoku 

s mírnějším prouděním, aby se ryba nemohla odřít a poranit. To je veliké riziko, protože berme 

v úvahu, že pluje se třít a v tuto dobu je hodně zranitelná. V případě, že u jezu je MVE, měl by být v 

takové vzdálenosti, aby zde nevznikl hluchý prostor, kde se budou ryby zdržovat, pokud minou RP. 

Proudění vycházející ze vstupu má být tak velké, aby jej ryby zachytily za turbulentním prouděním 

z MVE. Doporučuje se úhel 45°, který je nejefektivnější. Při migraci musí být rychlost proudění mezi 

0,8 – 2,0 m/s. Přitom 0,8 m/s platí pro kaprovité ryby a 2,0 m/s pro lososy. Hodnota pro lososovité 

ryby se nachází mezi 0,8 – 2,0 m/s. 

 Proudění z RP by mělo být o málo vyšší než okolní. To láká ryby ke vstupu. Sklon dna na 

vstupu by měl být zhruba 1:1,5. Nesmíme zapomínat na menší rybky, pro které musí být také 

průchodný. Tento sklon to umožní i při nižší dolní hladině. Při vysoké hladině vody bývá vstup 

zatopený. Proudění ze vstupu zeslábne a ryby jej snáz míjejí. 

 Někdy používáme u vstupu i sběrnou galerii. Vyskytuje se hlavně na větších řekách u MVE. 

Prospěch to přináší u větších ryb. Ty se totiž líp vypořádají s větším prouděním. Avšak to že 

postavíme sběrnou galerii, neznamená, že nepostavíme klasický vstup do RP. Spíše spojíme obojí do 

jednoho, s výsledkem větší účinnosti RP.  
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Obr. 2.1: Umístění sběrné galerie. 

 

 

 

Obr. 2.2: Řez sběrnou galerií. 
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2.4.2 Lákací proud 
Důležitý je u vstupu lákací proud, protože ryby instinktivně táhnou proti proudu (viz. Obr. 2.3). 

Jakmile ho ucítí, tak proti němu plují do vstupu. Provedl jsem pokus s malými rybkami. 

 

 

 

Obr. 2.3: Malé rybky (Karas obecný), které jsou vystaveny proudění v kruhové nádobě. 

 

 

 

Obr. 2.4: Rybky nevystavené proudění plují různými směry. 
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Chování ryb lze shrnout takto: 

- „ryby se mohou dostat pouze do takového proudu, který jde těsně kolem jejich těla 

- ryby plavou vždy přímo proti proudu a udrží si přitom již jednou získaný směr 

- se zvyšující se rychlostí proudění nastoupenou dráhu neopouštějí, i když je v jejich 

blízkosti nižší rychlost proudění (této si ryby nevšimnou), ale spíše zvýší plavecký 

výkon 

- teprve příliš silným prouděním nebo turbulencí je ryba vyhozena ze své dráhy, přičemž 

ihned nastupuje cestu právě působícího proudu.“ 
2
 

 

2.4.3 Pomocný proud vody 
Je to proud vody, který vytéká z rybího přechodu, protože lákací proud je vzhledem k proudu 

v řece malý. „Z toho je patrné, že by měl být také dostatečně silný. Měl by být dostatečně 

prokysličený, lépe než skýtá okolní prostředí na dolní vodě. Nelze vyloučit, že může mít 

význam i síla zvuku vyvolaná přídatným prouděním, které také může mít při navádění, 

orientaci ryb a lákání svůj význam. Jde o jakési navigační upozornění pro migrující ryby a 

jeho lákavý účinek u vstupu do RP je proto bezesporu důležitý.3 

Nejčastěji se setkáme s pomocným proudem z trubky, ale může být i ze žlabu. 

 

2.4.4 Výstup z rybího přechodu 
Výstup z rybího přechodu do horní vody, by měl být proveden tak, aby ryba, která z něj 

vystoupí, nebyla splavena zpátky do dolní vody. Pokud je kolem rybího přechodu MVE, je 

důležité výstup umístit do takové vzdálenosti, kdy ryba nemůže být nasávána.  Na rybím 

přechodu nebývají česle. Může se zde vyskytovat stavidlo. To se instaluje vždy, jen pokud je 

uprostřed koryta, tak se na něm nenachází žádné stavidlo. 

 

                                                 
2 Dr. -Ing. Rolf-Jürgen Gebler. Dnové rampy a rybí přechody. © Na vlastní náklady autora, 

Walzbachtal, 1991., s. 67 
3 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 18,  str. 47 
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2.5 ZJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI 
Po výstavbě rybího přechodu je nutné zkontrolovat, jestli jím ryby proplují. Složité situace 

nastávají, když se v řece vyskytují chráněné druhy, nebo když je v řece hodně druhů ryb. 

Nejlepší je zjišťovat průchodnost v době migrace. Zaměřujeme se na množství a fyzický stav 

ryb. 

Existuje několik způsobů, jak zjistit kolik ryb se dostane přes rybí přechod.  

„Nejjednodušším prostředkem pro kontrolu protiproudové migrace jsou vrše umístěné 

otevřenou částí ve směru migrací. Zhotoveny mohou být z různého materiálu (perforovaných 

plastů, síťoviny, drátěného pletiva aj.). Bývají umístěny v nejhořejším úseku RP, hned u 

výstupu z RP do horní vody. Vrš nemá být usazena otevřeným vstupem v klidné vodě 

(například v odpočinkové komoře), kde pokusy o překonávání překážky a pokračování v tahu 

již nemusí být tak výrazné. Aby se předešlo poškození ryb, vrše musí být denně kontrolovány a 

čištěny. Vstupní část vrše odpovídá vždy šířce RP. Pro tento účel jsou v horním konci RP na 

bočních stěnách drážky, umožňující usazení vrše. Velikost ok vrše se řídí velikostí migrujících 

ryb.“ 4 

 Jiný způsob je zahrazení vstupu a výstupu a lov elektrickým agregátem. Pokud 

nevyužijeme tuto metodu, můžeme ryby očipovat, pozorovat při proplouvání oknem v rybím 

přechodu, nebo pomocí čidel, které zjistí počet a velikost ryb. Získaná data posílají na počítač.  

 

 

 

Obr. 2.5: Přístroje pro zaznamenávání ryb.  

                                                 
4 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 23,  str. 43 
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Obr. 2.6: Obrázek vrše.  

 

Je důležité uvědomit si, že měření nemusí odpovídat realitě. Některé druhy proplují, jiné ne. 

Taky druhy s malým počtem ryb nemusí být detekovány. Rybí přechod je funkční, když 

zjistíme, že většina nebo všechny druhy proplují.  
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2.6 DRUHY TECHNICKÝCH RYBÍCH P ŘECHODŮ  
„Tyto RP jsou konstruovány z pevných materiálů. Mohou být sestaveny dokonce z prefabrikovaných 

dílů (panelů), mohou být i zhotoveny na místě (beton, vyzděním opracovanými kameny).  Na malých 

tocích (většinou pstruhového charakteru) by mohly být na místě zkonstruovány i ze dřeva, což většinou 

v nepřístupném terénu (z hlediska opravy) může usnadnit jejich stavbu. V takovém případě je však 

nutno počítat s jejich kratší životností, popřípadě občasnou výměnou poškozených částí. Mohou však 

mít i některé příznivé vlastnosti – především z hlediska materiálu a jeho „přírodnosti“. Při jejich 

stavbě by neměly být používány porézní materiály (cihly, plotové tvárnice apod.).“5  

 

2.6.1 Štěrbinový  
Poprvé se objevily v Americe a přesunuly se do Evropy. Jedná se v podstatě o žlab, který je 

rozdělený štěrbinami. U nás se s ním nahrazují komůrkové RP. Existují dvě varianty 

štěrbinového RP (s jednou nebo dvěma štěrbinama). V ČR se používá víc jednoštěrbinové.  

Výhoda je, že se nezanáší snadno jako komůrkové RP. Při návrzích používáme německou 

normu DVWK.   

„V materiálech DVWK je uváděn jako příklad RPŠ u Neu Lübbenau na Sprévě v ř. km 

165,3 vybudovaný v roce 1992 s průměrným průtokem řeky 5,5 m3/s (min. průtokem 1,5 m3). 

Šířka štěrbin 0,17 m, počet bazénků 9 v šíři 1,4m, délce 1,9 m a celé délce RPŠ 19,2 m. 

Z konstrukčních důvodů byla šíře horních tří bazénků redukována na 1 m. Příčky o síle 10 cm 

jsou zasazeny do „U“ profilů. Boční sloupky usazeny pevně do dna.“6  

„Funkčnost štěrbiny ,,s“ umožňující průchod rybám je z velké části závislá na správné 

opalizaci sloupku (A) při pravé straně žlabu. Rozhodující úlohu má vzdálenost (A) od části 

(C) v místě ,,s“, umožňující průchodnost RPŠ proděním bez rušícího vířivého momentu. 

Přitom se hlavní průtok bazénem dostává až doprostřed komory, aby se opět zasunul do další 

štěrbiny. V malých RPŠ by mělo umístění (A) s protější zobákovitou částí (C) vytvářet úhel 

alfa 20° (někde je doporučován úhel 30 – 45°).“7  

V poslední době jsou potíže se schvalováním nových přechodů tohoto typu. 

                                                 
5 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 13,  str. 50 
6 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 16,  str. 55 
7 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 16,  str. 55 
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Existuje několik podobných modifikací, které spadají pod tento název RP. Jedná se vždy o 
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: Štěrbinový rybí přechod a proudění v něm. 

 

ův lamelový rybí přechod  
kolik podobných modifikací, které spadají pod tento název RP. Jedná se vždy o 

ůzné příčky viz.  Obr. 2.8. Při testování se ukázalo, že zde vznikají 

vysoké rychlosti, tudíž je vhodný hlavně pro lososy. To jsou větší ryby a velmi dob

ří vlnový průběh, který zmírňují překážky. Při použití 

ukázaly, že se jim moc nelíbí tyto přechody. Mezi další velkou nevýhodu pat

kousky dřeva (spláví).  Když ryba vstoupí do Denilova RP, musí

ekonat. Proto by bylo dobré udělat po délce odpočinkové tůň

naopak možnost použití ve větších sklonech prefabrikovaných dílců. Sklony jsou po celé 
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kolik podobných modifikací, které spadají pod tento název RP. Jedná se vždy o 

testování se ukázalo, že zde vznikají 

tší ryby a velmi dobří plavci. 

ři použití v přírodě ryby 

echody. Mezi další velkou nevýhodu patří zanášení 

eva (spláví).  Když ryba vstoupí do Denilova RP, musí jej 

činkové tůňky. Výhoda je 

ů. Sklony jsou po celé 

ěkteré druhy ryb.  
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Tab. 2.1: Rozměry Denilova rybího přechodu pro druhy ryb.  

Druh ryby Šířka (m) Sklon % Q m3/s 

Losos a pstruh m. 0,8-0,9 20,0-17,5 0,53-0,66 

Hlavatka 1 (1,2) 16,0 (13,0) 0,82-1,17 

Pstruh ob. 0,6 20,0 (1:5) 0,26 

Kaprovité ryby 0,7-0,9 17,0-13,5 0,35-0,58 

 

 

 

Obr. 2.8: Schéma pro Denilův lamelový rybí přechod. 
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2.6.3 Komůrkový rybí p řechod  
Jedná se o starý typ RP. Dříve bývali na větších tocích. Na Labi je někde můžeme ještě najít. 

Mezi slavné RP se řadil ten ve Střekově na Labi postavený v roce 1936. 

Když se podíváme na obrázek, tak vidíme, že se jedná o jakýsi žlábek rozdělený stěnami, 

které mají dva otvory. Jeden nahoře a druhý dole u dna. Často se stává, že se ten spodní 

zanese a pak i skoro celá komůrka. Komůrky jsou nad sebou a platí pro ně výškové 

doporučení.  

 „V odborných publikacích (Jens a jiní) autoři pro podobné typy stávajících RP uvádějí 

následující parametry. Rozdíly mezi dny komůrek ne vyšší než 30 cm (pro Po, Pd, Si) a 25 cm 

pro ryby kaprovité. Jejich délka se pohybuje mezi 0,8-2 m za průtoku cca 200 l/s. Další údaje 

lze shrnout do následující tabulky: 

 

Tab. 2.2: Rozměry komůrek pro různé druhy ryb. 

Parametry v m Ryby kaprovité Ryby lososovité 

Min. hloubka 0,8 0,6 

Vnitřní délka 2 8 

Vnitřní šířka 0,8 0,6 

Horní výřez 0,2 x 0,25 0,2 x 0,2 

Spodní otvor 0,25 x 0,30 zbytečný 

 

Do dna by měly být vloženy kameny o průměru 15-20 cm vhodné pro odpočinek ryb.“ 8 

                                                 
8 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 13,  str. 50 
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Obr. 2.9:  Komůrkový rybí přechod. 

 

Komůrkový rybí přechod nemá otvory v jedné řadě, tak jako štěrbinový rybí přechod. 

 

 

 

Obr. 2.10: Komůrkový přechod s kulatými otvory je výhodnější pro ryby.  
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Obr. 2.11: Schéma komůrkového přechodu. 

 

2.6.4 Propustkový rybí přechod  
Tento typ rybího přechodu používáme jen zřídka. Najdeme ho na extrémních místech. 

Nejčastěji se uplatní při stavbě nových cest. U propustkového rybího přechodu se špatně 

dociluje drsného dna, aby nebylo hladké. Na dně bývají přepážky různého tvaru viz. Obr. 2.12 

Sklon se pohybuje od 0,5 až k 5%. 
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Obr. 2.12: Schéma propustkového rybího přechodu. 

 

2.6.5 Rybí komory a zdviže  
Tento typ rybího přechodu funguje na principu nalákání ryb pomocí lákacího proudu (rychlost 

0,6-1,2 m/s) do kontejneru, který rybám znemožní, aby z něj zase vypluly. Když se kontejner 

naplní, je vyzvednut ze spodní vody do horní, kde jsou ryby vypuštěny. Bývá v provozu 

tehdy, když ryby migrují a to není po celý rok. Ovládání může být automatické (v 

nastavených časových úsecích kontejner sám vyjede nahoru). Ve světě se hojně využívá na 

velkých řekách při migracích jeseterů v Rusku, lososů v USA nebo ve Francii. Tato zařízení 

byla instalována např. v Rusku na řece Don na Cimljanské ÚN, ve Francii v Dordogone u 

Tuiliéres. Množství vody a rozměry kontejnerů se liší podle toho, jaké v něm budou ryby.  

„Uvádí se obecná potřeba 1-15 litrů na jednoho pstruha, 80-150 litrů na velkého lososa nebo 

pstruha mořského. Rozměry kontejneru pro lososy by měly vypadat následovně: délka 2,5 m, 
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šířka 1,5 m, hloubka 1 m (3,75 m3). Pro pstruhy se počítá s menšími rozměry, tj. délka 1,5 m, 

šířka 1 m, hloubka 0,8 m (1,2 m3)“9 

 

 

 

Obr. 2.13: Rybí zdviž. 

 

„Části: 1- elektrický vrátek, 2- kontejner v horní poloze, 3- šachta zdviže, 4- ocelové lano, 5- 

uzávěr, 6-posuvná mříž s uzávěrem, 7- spodní voda, 8- lákající proud, 9- výpust z kontejneru, 

10- uzávěr, 11- horní voda, 12- lákající proud vody, 13- přivaděč pro spodní lákavé proudění, 

14- kontejner v dolní poloze“10  

                                                 
9 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 20,  str. 43 
10 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 20,  str. 43 
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Obr. 2.14: Rybí zdviž. 

 

„Části: 1- el. Vrátek, 2- žlab skluzu, 3- uzávěr pro lákavé proudění, 4- výtok, 5- usměrňovač 

proudění, 6-kontejner, 7- klec, 8- uzavíratelná přepážka, 9- rybí přechod, 10- koleje zdviže.“ 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 20,  str. 43 



 

2.7 PŘÍRODNÍ RYBÍ P
 

2.7.1 Balvanité skluzy
 Balvanité skluzy se mohou použít tehdy

průtok totiž ryba nemá šanci proplout do horní vody. Skluzy bývají prov

stěně přisypou balvany, mezi kterými voda protéká. P

přetékat, ovšem pře menších voda mezi nimi protéká na dn

vždy vhodné, protože hrozí jejich propadnutí vlivem vymí

 

 

 

 

ÍRODNÍ RYBÍ P ŘECHODY 

Balvanité skluzy 
Balvanité skluzy se mohou použít tehdy, pokud se chovají jako rybí rampy. P

tok totiž ryba nemá šanci proplout do horní vody. Skluzy bývají provádě

isypou balvany, mezi kterými voda protéká. Při větších průtocích voda p

e menších voda mezi nimi protéká na dně. Navíc Balvanité skluzy nejsou 

vždy vhodné, protože hrozí jejich propadnutí vlivem vymílání podloží.  

 

Obr. 2.15: Balvanitý skluz. 
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pokud se chovají jako rybí rampy. Při menších 

áděny tak, že se ke 

ůtocích voda přes ně může 

. Navíc Balvanité skluzy nejsou 
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2.7.2 Rybí  rampy  
Jedná se o uměle vytvořené zdrsněné svahy, přes které putují ryby. V těchto svazích jsou 

balvany. Rybí rampa zabíhá do jezu a může se výhodně použít na již postavených jezech (obr. 

16). Avšak musíme brát ohled na jez, abychom nesnížili jeho stabilitu. Setkáme se s nimi u 

větších řek se šířkou alespoň 15 m.  Velikost balvanů, které ukotvíme, dosahuje 0,6-1,2 m. 

Existuje několik možností, jak jsou kameny na rampě uspořádány (obr. 2.17). Jsou 3 

možnosti. 

- „Balvany a kameny jsou uspořádány na rampě tak, že se vzájemně o sebe opírají (jsou 

v jedné vrstvě). Dno svahu (skluzu) musí být pevné konstrukce a u výtoku ještě 

zpevněno. 

- Rampa pokrytá různě velkými kameny ve více vrstvách, spodní leží někdy na štěrku 

nebo písku (potom musí být spodní vrstva zpevněna). Diverzita povrchu je značná. 

- Kaskádovitě rozmístěné balvany, za kterými se tvoří tůňky sloužící rybám k odpočinku. 

Tento typ stavby nebývá nákladný a migrujícím rybám dobře vyhovuje (obr 2.18).“12  

Minimální hloubka při malých průtocích je h=0,3 m. Rampa zabírá 1/3 šířky. Sklon 

uvažujeme 1:10 až 1:20. Pro budování ramp můžeme použít již stávající objekty např. vorové 

propusti. Nevýhoda ramp spočívá v tom, že mohou nastat extrémně malé průtoky. Proto 

rampu můžeme naklonit a v tůňkách bude protékat voda pořád. 

  

 

 

Obr. 2.16 a 2.17: Rybí rampy. 

                                                 
12 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí přechody. 2005-2007,č. 17,  str. 45 



 

2.7.3 Balvanité rampy
Tento rybí přechod nebývá moc dobrý na menších tocích. Je t

Podélný sklon může být maximáln

 

 

 

 

Obr. 2.18: Tůňky v rybí rampě.  

 

Balvanité rampy 
echod nebývá moc dobrý na menších tocích. Je třeba šířka ve dn

být maximálně 1:20 až 1:40 a výška vodního sloupce 20

Obr. 2.19: Balvanité rampy. 
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řka ve dně víc než 2 m. 

 1:20 až 1:40 a výška vodního sloupce 20-30 cm. 
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2.7.4 Bypassy 
V současnosti se používají nejvíce a např. v Německu jsou upřednostňovány. Bypass je 

přírodně nejbližším typem RP. Tvar se navrhuje přírodně blízký s různými tůněmi po délce, 

kde si ryby mohou odpočinout při jeho zdolávání. Na dně bývají balvany (sníží rychlost vody) 

a i břehy bývají podobné korytu řeky, na které leží. V korytě někdy bývají balvany do tvaru 

V. Tyto rybí přechody mohou mít i velkou délku. Vstup bývá také blízko překážky. Bypassy 

mají výhodu v možnosti malého sklonu a docela nízkých průtoků. To vyhovuje i malým 

rybám. Klon bývá min. 1:100 a max. 1:20, šířka ve dně b=0,8 m, hloubka min. h=0,2 m, 

rychlosti 0,4 - 0,6 m/s nejvíc 1,6-2,0 m/s v malých částech. Průtok by neměl klesnout pod 0,1 

m3/s. Koryto by mělo být klikaté. 

„Američtí odborníci se pokusili shrnout pro obchvaty nejpodstatnější vlastnosti, které by měly 

být nárokovány při jejich stavbě, pokud příčná překážka na toku zabraňuje volné migraci ryb. 

1. Vstup do obchvatu by měl být co nejblíže příčnému přehrazení hlavního toku. 

2. U kratších příčných překážek na hlavním toku je zapotřebí umístit vstup do RP v jednom 

rohu (kde je např. MVE), u dlouhé překážky v obou rozích nebo vytvořit více vstupů do 

jednoho obchvatu. 

3. Mělký vstup pro ryby by měl ústit do mělkého hlavního toku, při zaústění do hluboké vody 

může být zaústění vstupu zdvojeno, např. jeden mělčí a druhý do hlubší zóny. 

4. Průtok a šíře vstupu mají být maximálně možné při zachování potřebného proudění (s 

využitím pomocného proudu) 

5. Je nutné zachovat stabilní rychlost prodění v překonávaných stupňovitých úsecích. 

6. Značná turbulence, velké změny rychlosti mezi hladinou a dnem nebo z jedné strany na 

druhou nejsou pro obchvat příliš vhodné. Migrující ryby, které hledají odpočívající místa 

před dalším postupem, jsou rušeny. 

7. Čím je v obchvatu větší průtok, tím bývá pro ryby atraktivnější a celkově i více funkční. 

8. V obchvatu má být zásadně upřednostněn přírodní charakter prostředí. 

9. Pří překonávání vyšších přehrad ,hrází bez energetického využití , může být téměř celý 

průtok odkloněn do obchvatu. 

10. Nelze opomenout, že obchvat může být vždy celoročně využíván i bezobratlými živočichy a 

tomu je třeba přizpůsobit poměry v obchvatu. 

 



 

Pozn. i při tomto americkém desateru pro obchvaty je nutné vycházet z

včetně přítomné rybí posádky a nemusí být vždy všechny body vnímané jako dogma.“

 

2.7.5 Tůňové přechody
Je to typ přírodního rybího přechodu. Je to nej

tůňky, pomocí velkých kamenů

ostré hrany a ryby se můžou poranit.  P

2.21). Maximální rychlost v tůň

se pohybuje okolo 10-15 cm. 

                                                 
13 Jiří Vostradovský, Rybářství. Rybí p

i tomto americkém desateru pro obchvaty je nutné vycházet z místních podmínek, 

ítomné rybí posádky a nemusí být vždy všechny body vnímané jako dogma.“

 

Obr. 2.20: Schéma bypassu. 

 

řechody 
přechodu. Je to nejčastěji koryto, ve kterém jsou um

ky, pomocí velkých kamenů nebo balvanů. Nepoužívá se příliš lomový kámen, jelikož má 

ůžou poranit.  Přepad vody přes kameny vidíme na obrázku (obr. 

tůňkovém rybím přechodě je 1m/s a rozdíl výšek na jedné t

 

 

řství. Rybí přechody. 2005 - 2007, s. 50 
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místních podmínek, 

ítomné rybí posádky a nemusí být vždy všechny body vnímané jako dogma.“13  

ji koryto, ve kterém jsou uměle vytvořené 

íliš lomový kámen, jelikož má 

es kameny vidíme na obrázku (obr. 

 je 1m/s a rozdíl výšek na jedné tůňce 



 

Obr. 2.21: Obrázek znázor: Obrázek znázorňuje přehrážku mezi tůněmi 

Obr. 2.22: Tůňový přechod. 
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Obr. 2.23: Nezvyklý tůňový rybí přechod.  
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3  RYBÍ PŘECHOD LUŽKOVICE-ŽELECHOVICE NAD 
DŘEVNICÍ 

 

3.1 UMÍSTĚNÍ 
Tento rybí přechod se nachází nedaleko od města Zlín směrem na východ.  Leží na řece 

Dřevnici na 19,175 km v 233 m. n. m. Je umístěn na konvexní straně. Zřejmě z důvodu toho, 

že na protějším konkávním břehu je zástavba a málo místa. V korytě řeky je automaticky 

regulovatelný klapkový jez, který udržuje hladinu během činnosti rybího přechodu tak, aby na 

výstupu ryb bylo 30-50 cm vody. Funkčnost je i při Q330d= 0,280 m3/s. 

 

 

 

Obr. 3.1: Poloha obce. 
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Obr. 3.2: Letecký snímek jezu, rybího přechodu a blízkého okolí. 

 

 

 

Obr. 3.3: Snímek z dolní vody na RP, štěrkovou propust a jez. 
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3.2 POPIS RYBÍHO PŘECHODU 
Rybí přechod umožňuje migraci sladkovodních ryb a byl navržen jako rampa s tůňkami.  

Rozměry odpovídají normě TNV 75 2321 (Zprůchodňování migračních bariér rybími 

přechody).  Průměrný spád je 5,2 % při délce 51,2 m.  Je zalomený a rozdělený na 2 části. 

První část od vstupu z dolní vody je dlouhá 16 m při sklonu 6,3 %. Následuje první odpočivka 

dlouhá 4,1 m. Druhá část je dlouhá 35,2 m se sklonem 3 %. V polovině se nachází druhá 

odpočivka, která měří na délku 3,7 m. Konstrukce je provedena z betonu C25/30. Kvůli snaze 

o zpřírodnění je obložena kameny, které vystupují i 20 cm. Šířka žlabu je 1,2 m. Přepážky 

jsou vytvořené z kamenů a vzdouvají hladinu zhruba o 15 cm. Kameny mají přirozený tvar 

(není použitý lomový kámen, hrozilo by možné poranění ryb) a dovolují proplout rybě při 

různých výškách hladiny.  

 

Tab. 3.1: Druhy ryb vyskytujících se u přechodu Želechovicích. 

Druh Max. plovací rychlost [m/s]14 Ochrana 

Pstruh obecný (Salmo trutta m. fario) 5 cm 0,92 Ano 

Pstruh obecný (Salmo trutta m. fario) 15 cm 1,65 Ano 

Pstruh obecný (Salmo trutta m. fario) 30 cm 3,66 Ano 

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)   

Parma obecná (Barbus Barbus) 2,40 Ano 

Ostroretka stěhovavá (Chondostroma nasus) 3,50 Ano 

Jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 2,70 Ano 

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 2,40 Ano 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 1,22 Ano 

Kapr obecný (Caprinus Carpio) 0,60  

Okoun říční (Perca fluviatilis) 1,65 Ano 

Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)  Ano 

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus)  Ano 

Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula)   

Hrouzek obecný (Gobio Gobio)   

Mník jednovousý (Lota lota)   

 

                                                 
14 http://www.primat.cz/czu-zfp/predmety/revitalizace-vodnich-toku-q24463/prednaska-9-

m110610/ 
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Kvůli pravobřežní variantě rybího přechodu dochází ke zvýšenému zanášení. Řeka je 

štěrkonosná. Směrem ke středu koryta je umístěna štěrková propust. U rybího přechodu je 

důležité pravidelně čistit vstup, obě odpočivky a výstup od usazenin. Přepážky zase od spláví. 

Další nevýhod je, že ryby hůř najdou vstup vstup do rybího přechodu. 

 

3.3 CHOVÁNÍ RYBÍHO P ŘECHODU BĚHEM ROKU 

3.3.1 Rybí přechod v zimě při malém průtoku 
Během zimy se rybí přechod nepoužívá. Stavidlo bývá spuštěné. V tomto období bývá málo 

vody a ryby mají malou aktivitu. Klapkový jez bývá hodně sklopený. Na výstupu vidíme 

usazeniny, které zatím nepředstavují problém pro ryby. 

 

 

 

Obr. 3.4 a 3.5: Rybí přechod se vstupem (vlevo) a výstupem (vpravo). 
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Obr. 3.6: Zavřené stavidlo na ruční pohon. 

 

3.3.2 Rybí přechod na jaře při velkém průtoku 
Rybí přechod se nepoužívá k převedení velké vody. Při velkých průtocích se ve vodě objevuje 

hodně splavenin a plavenin. Velmi rychle by se rybí přechod zanesl a musel by se nákladně 

čistit. Proto bývá při velkých průtocích zavřený a proteče jen málo vody kvůli netěsnostem. 

Jez bývá sklopený. 

 

 

 

Obr. 3.7: Velký průtok při tání. 
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Obr. 3.8 a 3.9: Vlevo už je zatopený výstup, vpravo je dobře vidět spláví, které znemožní 

rybám proplout. 

 

 

 

Obr. 3.10: Obrázek ukazuje, že spuštěné stavidlo brání proti spláví. 
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3.3.3 Rybí přechod při normálním provozu 
 

 
 

Obr. 3.11 a 3.12: Zatopený vstup a otevřené stavidlo. 

 

 

 

Obr. 3.13: Detail výstupu (balvan umístěn kvůli zpřírodnění). 
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Obr. 3.14: Celkový pohled na rybí přechod. Byla by potřeba jej vyčistit. 

 

 

 

Obr. 3.15: Lákací proud. 
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3.4 HYDROTECHNICKÉ VÝPO ČTY 

3.4.1 Průtoky 
 

Tab. 3.2: Tabulka N-letých průtoků. 

N 1 5 10 20 50 100 

QN 60,5 116 142 172 210 242,5 

 

 

Tab. 3.3: Tabulka m-denních průtoků. 

m 30 90 180 270 330 355 364 

Qm 4,99 1,97 1,02 0,52 0,28 0,18 0,063 

 

 

3.4.2 Údaje o povodí 
 

Plocha povodí: P= 253,25 km2 

Hydrologické číslo povodí: 4-13-01-025 

Průměrný průtok Qa= 2,32 m3/s 

Všechny údaje pro výpočty jsou převzaty z Povodí Moravy s.p. včetně rozměrů rybího 

přechodu. 

 

Tab. 3.4: Tabulka výpočtů rychlostí a průtoků. 

h [m] m A [m
2
] Qi [m

3
/s] vo [m/s] 

0 0,31437 0 0 0 

0,01 0,348079 0,01 0,001542 0,15418 

0,05 0,389745 0,05 0,019301 0,386025 

0,1 0,420966 0,1 0,058965 0,589653 

0,15 0,444923 0,15 0,114491 0,763273 

0,2 0,46512 0,2 0,184272 0,92136 

0,25 0,482913 0,25 0,26738 1,06952 

0,3 0,499 0,3 0,363188 1,210628 
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Graf 3.1: Graf znázorňující Q-h křivku. 

 

 

 

Graf 3.2: Graf znázorňující závislost závislost rychlosti a hloubky. 
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Použité vzorce 
 

Přepadový součinitel 

 

� = 0,499 × �0,63 +0,37 ×  �
���    

Průtok 

 

� = � × � × �2� × ℎ�,�  
Rychlost proudění 

 

� = �
�  

 

Kde Q … průtok [m3/s] 

m … přepadový součinitel  

v … rychlost proudění [m/s] 

b … šířka žlabu [m] 

g … tíhové zrychlení [m/s2] 

h … výška přepadového paprsku vody [m] 

hn ... návrhová výška přepadového paprsku [m] 

 

3.4.3 Úvahy při výpočtu 
Při výpočtu jsem uvažoval, že voda bude vtékat jako z nádrže, kde hloubka neklesá a hladina 

je stále stejně nadržená. Návrhová výška přepadového paprsku je 0,3 m. 
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4  ZÁVĚR 
 

Existuje velké množství druhů rybích přechodů a je těžké určit v praxi ten nejvýhodnější. 

Každému druhu ryb vyhovuje jiný. Je potřeba vždy hledat tu správnou variantu, která na 

určitém místě bude plnit požadavky co nejlépe, a pomáhat rybám při překonávání překážek. 

Po období, kdy z našich vod zmizely některé druhy ryb, nastává období jejich návratu a to by 

nebylo možné bez rybích přechodů. 

 Stejně důležité jako navrhnout a dobře postavit rybí přechod je i jeho údržba. Setkal 

jsem se při vypracovávání této práce i se zanedbanými rybími přechody. Hlavní nedostatky 

byly usazeniny a zanešení větvemi. Ty znesnadňovaly rybám průchod. Jediná péče, které se 

rybí přechod dočkal, bylo otevření a uzavření stavidla. 

 V této práci jsem se pokusil vysvětlit důležitost a typy rybích přechodů a následně 

jsem ukázal na konkrétním případu, jak se takový rybí přechod během roku při různých 

stavech hladiny chová. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

   Dušan Šuba 

      Autor bakalářské práce 
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