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Abstrakt 
 
 Diplomová práce se zabývá revitalizací vybraného úseku na vodním toku Dřevnice. Hlavním 

předmětem práce jsou návrhy rybích přechodů přes migrační překážky. Práce je koncipována ve 4 

rovinách. První z nich se týká popisu obecných charakteristik vybraného úseku a popisu stávajících 

objektů na toku. Druhá rovina je věnována problematice samotné revitalizace, kde jsou obecně 

popsány základní informace o migracích a výkonnostech ryb. V kapitole nechybí ani základní 

členění rybích přechodů. V nejobsáhlejší třetí části je vlastní návrh úpravy, kde navrhuji balvanitou 

rybí rampu a obtokový kanál – bypass. Obsahem poslední části je vypracování výkresové 

dokumentace toku a navržených revitalizačních prvků. 

 
Klíčová slova 
 
Revitalizace, migrace, rybí přechod, bypass, rybí rampa, vodní tok, HEC-RAS 

  
Abstract 
 
 This thesis deals with revitalization of the selected part of river Drevnice. Main scopes of the work 

are proposals of fish passages through migration barriers. The work is conceived on four levels. The 

first of them is dealing with the general characteristics of selected segment and with description of 

objects on watercourse. The second level is dealing with revitalization, where the basic information 

about migration and efficiency of fishes are described. In this chapter basic distribution of fish 

ladders is included. In third part, which is the most comprehensive, I design a boulder fish ramp and 

bypass channel. The last chapter contains drawings documentation of watercourse Drevnice and my 

own proposed revitalization elements. 

 
Keywords 
 
Ravitalization, migration, fish ladder, bypass, fish ramp, water flow, HEC-RAS 
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ÚVOD 

 Diplomová práce se zabývá problematikou úpravy na toku Dřevnici s využitím 

revitalizačních prvků. Řešené území se nachází v katastrálním území Otrokovice – 

Kvítkovice. Práce volně navazuje na bakalářskou práci - kde je hlavním záměrem 

obnovení a zlepšení přirozených a ekologických funkcí v krajině a v samotném toku. 

 Revitalizace vodních toků se zaměřuje i na zajištění možností přirozeného 

znovuosídlení úseků, které byly v minulosti nevhodně upraveny. Především realizací 

vzdouvacích staveb dochází k rozdělení vodního toku, dá se říci na menší úseky, které 

jsou izolované od okolní krajiny. 

  V řešeném úseku se nachází celkem dva pevné vzdouvací jezy, které jsou 

bezpředmětně nepřekonatelnou překážkou pro migrující ryby a ostatní vodní organismy. 

Hlavním cílem práce je zprůchodnění těchto migračních bariér rybími přechody. Na 

jezu v ř. km 2,858 bude zrealizována balvanitá rybí rampa přímo do tělesa jezu. Další 

rybí přechod bude navržen jako obtokový kanál – bypass. Ten levobřežně obchází 

pevný jez v ř. km 3,550 a k němu příslušnou malou vodní elektrárnu. Práce je členěna 

na části, které vypovídají základní informace o řešeném tématu. V rámci práce je 

zpracována průvodní zpráva pojednávající o místních, přírodních a hydrologických 

podmínkách v řešeném úseku a jeho blízkém okolí. V další části je zpracována 

technická zpráva, poskytující informace o stávajícím stavu toku a o objektech, které se 

v dané lokalitě nacházejí. Jsou zde stručně a všeobecně popsány informace o migraci  

a výkonnostech vodních organismů. Nedílnou součásti této kapitoly, je také jednoduchý 

popis a základní členění rybích přechodů. Větší obsah práce je věnován praktické 

 části – tedy vlastnímu návrhu rybích přechodů. Jsou zde použity výpočty pro ověření 

kapacity koryta rybí rampy. Výpočty obtokového kanálu – bypassu jsou provedeny  

v matematickém programu HEC – RAS. V programu je vymodelována celá trasa rybího 

přechodu a k ní příslušné objekty a příčné překážky, které simulují balvany uložené ve 

dně. Je zde snaha o vytvoření takových podmínek, které se budou, co nejvíce podobat  

a svým charakterem přibližovat reálnému přírodnímu prostředí v hlavním toku 

Dřevnice. 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1 Správní údaje  

Název projektu: Úprava toku s využitím revitalizačních prvků Otrokovice - Dřevnice 

Lokalizace: vodní tok Dřevnice, ř. km 1.700 – 3.800, město Otrokovice, oblast  

 Otrokovice-Kvítkovice, kraj Zlínský, okres Zlín, katastr obec Otrokovice 

Státní vodohospodářský plán: Dílčí SVP XXI – Střední Morava2 

Číslo vodohospodářská mapy: 25 - 31 

Číslo pozorovaného hydrologického úseku: 4-13-01-053 

Správce toku:  Povodí Moravy, s.p 

 Dřevařská 11, 601 75 Brno  

 IČ: 70890013; DIČ: CZ70890013 

 TEL: +420 541 637 111; FAX: +420 541 211 403 

Objednavatel: doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr 

Projektant: Bc. Filip Bakala 

Investor: Povodí Moravy 

 Ing. Petr Kratochvíl, tel. 721 354 877 

Dodavatel: SMO a.s. 

 Zlínská 172, 605 25 Otrokovice 

 TEL: 577 922 151; FAX: 577 922 356; EMAIL: smo@smo.cz 
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1.2 Údaje o povodí 

1.2.1 Popis toku a jeho přítoky 

 Vodní tok Dřevnice pramení na Vizovické vrchovině v Karpatech ve výšce  

520 m n. m., přibližně 3 km od obce Držková. Celková délka toku je 41,62 km, plocha 

povodí řeky měří 435,19 km2 a má průměrný roční průtok při ústí do Moravy 3,5 m3/s. 

 Dřevnice je levostranným přítokem Moravy, do které se vlévá v Otrokovicích  

na jejím 96,14 ř. km. v nadmořské výšce 177,03 m n. m. Soutok řek Moravy a Dřevnice 

se nachází na západním konci Otrokovic na úpatí pohoří Chřiby. Postupně protéká 

městy Slušovicemi (3000 obyv.), Zlínem (76 000 obyv.) a Otrokovicemi (18 500 

obyv.). 

 Řeka Dřevnice Teče jižním směrem a pod městem Slušovice se stáčí  

po soutoku se svým nejdelším přítokem Vizovickou Dřevnicí – Lutonínkou (15,63 km) 

k západu. Do Dřevnice se ve Zlíně vlévá Fryštácký potok (14,19 km) a před ústím do 

Moravy Rackovka, zvaná též Svodnice. [3]  

 V povodí řeky Dřevnice se nachází celkem 142 vodních ploch s celkovou 

rozlohou 162,62 ha. Největší z nich jsou vodní nádrže Slušovice (75,15 ha), která byla 

uvedena do provozu v roce 1976 s účelem akumulace vody pro vodárenský odběr pro 

skupinový vodovod, trvalé snížení povodňových průtoků a pro výrobu elektrické 

energie v malé vodní elektrárně. Druhou nádrží na toku Dřevnice je přehrada Fryšták 

(33,56 ha), která je v provozu od roku 1939. Byla postavena s hlavním požadavkem  

na pitnou vodu – tedy zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod ve Zlíně. Proto 

nádrž nelze využívat k rekreaci a k podobným účelům. [4] 

1.2.2 Popis a lokalizace povodí 

 Oblast Povodí Moravy je co do velikosti na čtvrtém místě z osmy oblasti povodí 

na území České republiky. Je protáhlého tvaru ve směru sever – jih s výrazným 

výběžkem směrem k východu, který tvoří povodí řeky Bečvy. Je poměrně výškově 

členitá, což je dáno situováním horního toku Moravy pod svahy Kralického Sněžníku  
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1.3 Geologie povodí 

1.3.1 Geologická stavba terénu 

 Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky – Český 

masív a Západní Karpaty. Zájmová oblast se nachází u severovýchodního okraje 

centrální části Českého masivu. Český masiv se dělí do několika geologických jednotek 

konsolidovaných koncem paleozoika variským vrásněním. 

 Území správního obvodu obce Otrokovice s rozšířenou působností (dále SO 

ORP Otrokovice) spadá do čtyř geomorfologických subprovincií. Severní a střední část 

náleží k subprovincii Vněkarpatské sníženiny a celku Hornomoravský úval. Na ten 

v jižní části navazuje severní část subprovincie Vídeňská pánev, respektive celek 

Dolnomoravský úval. Východní část území tvoří oblast Slovensko-moravské Karpaty 

(Vizovická vrchovina), v západní části jde o Západní Vněkarpatské sníženiny, 

konkrétně pohoří Chřiby a Kyjovskou pahorkatinu. [6] 

 Celé území upravovaného úseku je situováno v aluviální nivě řeky Dřevnice.  

Po geomorfologické stránce lze zde rozlišit dva rozdílné tvarové celky a to říční 

akumulační terasu ležící cca 4 m nad údolním dnem Dřevnice a vlastní aluviální nivu 

řeky. Obě tvarové jednotky vznikly akumulační (i erozní) činností řeky Dřevnice. 

 Svrchní souvrství budují zvodněné štěrky, na jejich vrstvě jsou uloženy 

paleogenní zvětralé břidlice, které mají charakter jílovitých zemin pevné konzistence. 

 Toto souvrství náplavových kalů se skládá z hlinitých písků a z hlín písčitých. 

Konzistence těchto zemin se pohybuje v mezích od kašovitě měkké až po tuhou. 

Rovněž jejich mocnost je velmi proměnlivá a kolísá v rozmezí  

od 0,7 – 4,40 m. Mocnost spodního štěrkovitého souvrství je větší, skládá se z vrstev 

drobného až hrubého štěrku písčitého, který, hlavně ve svrchních polohách bývá značně 

zahliněn.[7] 

 V reliéfu Otrokovic se odráží vliv mladé tektoniky a také vliv různé odolnosti 

pískovců a jílovců. Hřbety jsou tvořeny především pískovci, v jílovcích vznikají naopak 

deprese. 

 Na území není evidován výskyt žádných poddolovaných území. Výskyt 
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a na bázi písčitými štěrky. Nejmladší pliocenní kolektory jsou faciálně nestálé. 

Synklinálně uložené písčité až štěrkopískové kolektory v jílech uzavírají tlakovou 

podzemní vodu s negativní i pozitivní piezometrickou úrovní. [11] 

 Největší zásoby podzemních vod a prameny s větší trvalým přítokem se nalézají 

v oblastech rovinatých a v hlubokých aluviálních náplavech podél řeky Moravy  

a na dolních tocích přilehlých přítoků. Výskyty slabých a nestálých podzemních vod 

jsou vázány na oblasti spraší a sprašových hlín, jež tvoří mírně členitý až rovinatý terén 

po obou stranách toku Moravy a Dřevnice. [6] 

 Dvě třetiny celého povodí Moravy jsou charakterizovány puklinovými 

podzemními vodami malých až nepatrných vydatností. Celé toto území s nedostatkem 

podzemních vod je tvořeno pískovci, slepenci a jílovitými břidlicemi flyšového 

karpatského pásma. Je silně tektonicky porušeno četnými zlomy, dislokacemi  

a zvrásněním, což je také příčinou unikání podzemních vod do velkých hloubek. [6] 

1.5 Poměry pedologické 

 Oblast střední Moravy je tvořena půdotvornými horninami, které různě 

zvětrávají a různou zrnitostí detritů určují i rozdílné zrnitostní složení půd, které se  

na nich vytvořily. 

 Podle obsahu jílnatých částic jsou v oblasti povodí zastoupeny půdy lehké, půdy 

hlinité, půdy těžké a aluviální náplavy podél vodních toků, mající charakter převážně 

těžších zemin.  

 Půdy lehké jsou dosti bohaté, avšak s ohledem na mělkost jsou hospodářsky 

méně hodnotné. Vesměs jsou chudé humusem, poměrně lehce větrem odnesitelné, 

dobře propustné pro vzduch a vodu a snadno vysychavé.  Půdy hlinité se řadí do půd, 

které jsou hospodářsky hodnotné, středně hospodářsky hodnotné a hospodářsky velmi 

hodnotné (půdy hlinité na spraších). Půdy těžké pokrývají větší část oblasti střední 

Moravy. Z větší části jsou půdami zemědělskými. 
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sama řeka Dřevnice. Směrem dál proti proudu toku se nachází lokality, kde se nachází 

půdy, které vysoce podléhají erozi. Je to dáno zemědělskou činností a zastoupením 

vysoké četnosti polí s širokořádkovými plodinami. 

1.6 Poměry klimatické 

 Povodí Moravy leží ve střední části mírného pásu evropského a je tedy v oblasti 

přechodného klimatu středoevropského, s nevyhraněným podnebím a s nepravidelným 

vlivem oceánu a pevniny.[6] S rostoucí vzdáleností od údolí řeky Moravy dochází 

k ochlazování klimatu. V prostoru moravských úvalů je teplá podnební oblast (okolo 

města Uherského Hradiště velmi teplá) s cca 60 dny letními, 110 mrazovými a 50 dny 

se sněhovou pokrývkou za rok s roční průměrnou teplotou 9° C a nízkým ročním 

průměrným úhrnem srážek – cca 600 mm. [13] 

 Podle E. Quitta (1971) náleží území od pramene řeky Dřevnice až po město 

Slušovice do klimatické oblasti MT 2, která je charakterizována dlouhým teplým létem, 

mírně suchým, krátkým přechodným obdobím, s mírně teplým jarem a mírně teplým 

podzimem, krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Dále od Slušovic až po vesnici Želechovice u Zlína protéká řeka jednotkou 

MT 9, která j charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým 

přechodovým obdobím, mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a velmi 

suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Následně město Zlín, jeho přilehlé 

okolí až po město Zlín – Malenovice spadá do rajonu MT 10. Klimatická oblast MT 10 

se vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkými přechodnými obdobími 

s mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou  

s krátkým trváním sněhové pokrývky. Další území vymezeno Malenovicemi  

a soutokem Dřevnice a Moravy spadá do rajonu T 2. Podnebí v této jednotce  

je charakterizováno dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným 

obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou  

až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. [14] 
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1.6.1 Poměry srážkové [15] 

 V zájmovém území je závislost srážek na vlivu moře a vnitrozemí 

charakterizována klimatem přechodného pásma středoevropského. Závislost srážek na 

nadmořské výšce je normální - roste celkem pravidelně s nadmořskou výškou. 

Územní srážky v roce 2009: 

S = úhrn srážek [mm] 

N = dlouhodobý srážkový normál 1961 – 1990 [mm] 

% = úhrn srážek v % normálu 1961 – 1990  

kraj 

 Měsíc 

rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

zl
ín

sk
ý 

S 38 86 108 9 78 108 104 48 23 85 63 75 822

N 47 46 44 56 82 102 89 83 58 50 64 60 786

% 80 186 248 17 89 105 117 59 41 170 99 126 105

Tab. 1.2 Územní srážky – zlínský kraj (2009) [15] 

1.6.2 Poměry teplotní 

  Do oblasti střední Moravy zasahuje teplá oblast jihomoravská, vyznačuje se 

vysokou roční teplotou. Do povodí Dřevnice po Malenovice zasahuje výběžek teplé 

oblasti od Kroměříže. V celém Dolnomoravském úvalu neklesne roční průměr pod 8°C. 

Jen pramenné oblasti Dřevnice mají místa s průměrem pod 6°C. [15]  

 Územní teploty v roce 2009: 

T = teplota vzduchu [°C] 

N= dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961 – 1990 [°C] 

O = odchylka od normálu [°C] 
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Tab. 1.3 Územní teploty – zlínský kraj (2009) [15] 

1.6.3 Poměry větrné 

 Podnebí v oblasti střední Moravy je pod vlivem význačných tlakových center,  

a to azorského maxima, islandského minima a ruskoasijského maxima i minima. 

 V zimním období převládají směry jihovýchodní a jižní, pronikají na sever  

a stáčejí se na severovýchod. V jarním období se uplatňují větry jižních směrů,  

ale začínají působit i větry západní. Jarní větry jsou velmi výsušné a působí erosivně  

na prašnou půdu. V letním období převládají větry západní a severozápadní. Podzim 

přináší změnu tlakových center a posun hlavních směrů větrů. [15] 

1.7 Poměry hydrologické 

 Plocha povodí nad uvažovanou úpravou je asi 422 km2. Povodí Dřevnice je dost 

bohaté srážkami. V nejdelší části povodí činí průměrné roční srážky asi 750 mm2. 

Odtokové poměry jsou charakterizovány ročním průměrným průtokem a údaji 

překročení (trvání) průtoků. Roční průměrný průtok – 3,5 m3/s, specifický odtok – 23 l/s 

z 1 km2. [8] 

 Nejmenší odtok je 0,21 m3/s. V těchto hodnotách není uvažován účinek přehrad 

(v. n. Slušovice, v. n. Fryšták). V dlouholetém průměru připadají nejvodnější měsíce na 

únor a březen, nejmenší průtoky na červenec, srpen a září. 

 Kapacita dříve projektovaného koryta je 210 m3/s (odpovídající 10 – 20 – leté vodě). 

Po ničivých záplavách v roce 1997 velký nárust výstavby betonových ochranných zdí. 

Objekty chrání intravilán města Otrokovic. Koryto nyní převede 100 – letý průtok. [8]
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hydrologické povodí:  4-13-01-53 

profil:    ústí do Moravy 

plocha povodí:   434,64 km2  

Qm – m – denní průtoky [m3/s] QN – N - leté průtoky [m3/s] 

30 90 180 270 355 364 1 2 5 10 20 50 100 

7,8 2,9 1,5 0,8 0,25 0,09 76,5 117,5 155,5 184,0 228,0 266,5 305,0

Tab. 1.4 M – denní a N – leté průtoky [15] 

 
 

QN – N - leté průtoky [m3/s] 

1 2 5 10 20 50 100 

74,5 112,5 141,5 174,0 208,0 256,5 295,0 

Tab. 1.5 N- leté průtoky zpracované českým hydrometeorologickým ústavem, 1997[15] 

 

Poznámka k Tab 1.4 : Do výpočtů N-letých průtoků již byly promítnuty důsledky povodní  

z roku 1997. 

Uvedené údaje jsou IV. třídy přesnosti. Orientační směrodatnou chybu dle ČSN  

75 1400 (ČSN Hydrologické poměry ČSR. III. díl. ČHMÚ). Velmi zajímavý je na toku 

Dřevnici rozdíl uváděných dat N – letých průtok. Kdy průtok Q100 naměřený v roce 

1970 se liší až o 10 m3/s než hodnota uváděná z roku 1997. 

Hydrologický údaj 

Třída přesnosti 

I II III IV 

Směrodatná chyba v [%] 

Dlouhodobý průměrný průtok (Qa) 8 12 20 30 
N – leté průtoky (Q1 až Q10) 10 20 30 40 
N – leté průtoky (Q20 až Q100) 15 30 40 60 

Tab. 1.6 Vybrané orientační hodnoty směrodatné chyby [15] 
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1.8 Údaje o zemědělství 

 Přírodní podmínky v oblasti povodí, pokud se území nenachází v záplavovém 

území, jsou velmi výhodné pro intenzivní pěstování plodin. Jde o velmi významnou 

zemědělskou oblast. Na zemědělské půdě se pěstují především: obiloviny, řepka 

cukrovka, brambory, luštěniny a ze speciálních plodin je nejvíce zastoupena vinná réva 

a pěstuje se i ovoce. Oblast, díky svým dobrým klimatickým podmínkám umožňuje 

pěstování teplomilných plodin: kukuřice na zrno, sladovnický ječmen.  

 Zemědělství zde obhospodařuje dle údajů ČSÚ k 30. 6. 2010 plochu 6722 ha 

zemědělské půdy, což představuje 60,2 % z celkové rozlohy území SO ORP. Tento 

podíl je třetí nejvyšší v kraji. Z kultur na zemědělské půdě je nejvíce zastoupena orná 

půda s 5187 ha (77,1 %), což je mírně vyšší než republikový průměr. Druhou nejvíce 

zastoupenou kulturou jsou trvalé travní porosty s 1000 ha (14,9 %). Zahrady, vinice  

a ovocné sady jsou zastoupeny 8,0 % výměry zemědělské půdy. [6] 

 V obci Tečovice (cca 4 km od toku Dřevnice) sídlí soukromá firma ZEMET 

s.r.o., jejichž hlavní činností je zemědělská výroba a chov prasat na prodej. Farma  

je situována v odkloněném svahu od toku směrem k obci Sazovice. Nikdy nedošlo 

k záznamu havarijnímu úniku kejdy do povrchových ani podzemních vod. 

 V blízkosti toku se nenachází žádné silážní jámy a ani zde nejsou zaznamenány 

žádné evidence skladů hnojiv a postřiků. 

1.9 Údaje o lesnictví  

1.9.1 Lesní vegetace v řešené lokalitě a v jejím okolí 

 Rozsah původní lesní vegetace byl do značné míry pozměněn činností člověka. 

Velká část Otrokovické a Zlínské krajiny byla už dávno odlesněna, takže v současné 

době pokrývají lesy jen kolem 40 % území. Pozměněna byla i druhová skladba lesů.  

Na mnoha místech byly původní lesy nahrazeny rozsáhlými plochami kulturních smrčin 

a dalšími typy intenzivně ohospodařovaný les. Nelesní vegetace je vedle zemědělských 
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 Do řešené lokality spadají dvě složky vegetačních stupňů: dubobukový a bukový 

vegetační stupeň. 

 Jedním z nejrozšířenějších typů lesní vegetace jsou v území i v současnosti 

dubohabrové háje. Těžištěm jejich rozšíření jsou pahorkatiny. Ve stromovém patru 

převládá habr obecný, dále se vyskytují dub zimní, babyka obecná, buk lesní, lípa 

malolistá. Zpravidla bývá dobře vyvinuto i křovinné patro, jež tvoří například bez 

černý.[16] 

1.10 údaje o průmyslu [15] 

 Město Otrokovice se dá označit za silně průmyslovou oblast. Nejvíce zastoupené 

odvětví průmyslu je průmysl strojírenský, chemický (gumárenský), potravinářský, 

textilní a kožedělný. 

Přehled nejvýznamnějších průmyslových podniků: 

Barum continental spol s r. o. 

 Největší výrobní jednotka na výrobu osobních pneumatik v Evropě. Původně 

společnost nejenže vyráběla pneumatiky, ale vlastnila i síť servisů. Nyní se firma 

specializuje pouze na výrobu a spolu s BestDrive tvoří součást nadnárodního koncernu 

Continental AG. 

TOMA a.s. 

 Jde o společnost zabývající se developerskou činností působící v lokalitě 

Zlínsko, Kroměřížsko, Brno, Prostějov a Valašské Meziříčí; opravou motorových 

vozidel; nákupem a rozvodem energetických médií; čištěním odpadních vod; likvidací 

tuhých odpadů.  

 Společnost zajišťuje provoz technické infrastruktury průmyslového areálu  

a z části i komunální sféry a vlastní hydroanalytickou laboratoř. 
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Tomatex, a.s. 

 Firma se zabývá výrobou, zušlechtěním a finalizací textilního polstrování nejen 

v automobilovém průmyslu (přibližně 70 % produkce je směřováno do této oblasti). 

ZLIN AIRCRAFT a.s. 

 Společnost, jejíž nedílnou součástí výroby byly a jsou kromě výroby a oprav 

letadel další i mezinárodní projekty zaměřené k podpoře výroby malých dopravních, 

akrobatických, sportovních a jiných letadel, zejména výroba leteckých kol a brzd  

a padákových dílů. 

1.11 Energetické využití toku [8] 

 Řeka Dřevnice nemá zas tak velký hydroenergetický potenciál. Ale i přesto se na 

toku nachází celkem 4 vodní elektrárny a to: 

MVE Slušovice 

Návrhový spád: 5,2 m 

Instalovaný výkon:  0,048 MW  

MVE Lípa – Lužkovice 

Návrhový spád: 2,7 m 

Instalovaný výkon:  0,035 MW  

MVE Příluky 

V současné době nefungující, nedohledány technické údaje o výkonu a spádu. 

MVE Otrokovice – Kvítkovice 

Návrhový spád: 4,4 m 

Instalovaný výkon:  0,020 MW  
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1.12 Čistota vod [15] 

1.12.1 Jakost vody v měrném profilu Otrokovice 

Jakost vody v profilu: Otrokovice 
Období: 2007-2008 
Vodní tok: Dřevnice 
Hydrologické pořadí: 4-13-01-053 
Říční km: 0,9 
Oblast: Oblast povodí Moravy 
 

ukazatel jednotka Min. Max. průměr medián C90 C95 imisní 
limity 

Třída 
jakosti 

Teplota vody C 0.1 24.0 11.4 11.4 19.6 20.5 25  
Reakce vody  7.7 8.3 8.0 8.1 8.2 8.2 6-8  
Elektrolytická 
konduktivita 

mS/m 48.2 104.0 68.6 69.5 78.6 79.5  III. 

Biochemická 
spotřeba 

kyslíku BSK-5 
mg/l 1.3 8.2 3.6 3.2 5.8 6.6 6 III. 

Chemická 
spotřeba 
kyslíku 

dichromanem 

mg/l 5.0 33.0 16.2 16.2 22.9 24.4 35 II. 

Amoniakální 
kyslík 

mg/l 0.05 2.48 0.50 0.30 1.05 1.75 0.5 III. 

Dusičnanový 
dusík 

mg/l 2.7 7.5 4.1 4.0 5.2 5.7 7 II. 

Celkový 
fosfor 

mg/l 0.14 0.93 0.34 0.28 0.53 0.62 0.2 IV. 

imisní limity dle nařízení vlády č. 61/2003. Sb. 
Třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998) 

Tab. 1.8 Jakost vody v měrném profilu Otrokovice za období 2008 -2009 [15] 
 

Profily sledované v povodí Moravy ve 
dvouletí 2009 - 2010 

Třídy jakosti dle ČSN 75 7221  
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1.12.3 Bodové zdroje znečištění 

 Odpadní vody lze rozdělit podle původu na komunální, průmyslové,  

z energetiky, ze zemědělství a na ostatní. Trend vývoje množství znečištění 

vypouštěného z bodových zdrojů do povrchových vod je hodnocen pěti základními 

ukazateli (BSK5, CHSKCr, nerozpuštěné látky-NL, nutriety N anorganický  

A P celkový) a vyjadřuje látkový odtok daného znečištění ovlivňující jakost 

povrchových vod. [19] 

 Na toku Dřevnici se nachází velká část zdrojových znečištění. Největší podíl 

tohoto znečištění pochází ze zakalených odpadních vod z čistíren odpadních vod jak 

městských, tak z čistíren z podniků a firem. K velkému znečištění toku dochází při 

průtoku města Zlín, kde Dřevnice protéká okrajem průmyslové zóny tehdejších 

Baťových podniků. V dnešní době je zde zachováno spoustu firem, podniků, 

soukromých dílen apod. V tomto průmyslovém centru se nachází také teplárna města 

Zlín, jejich odpadní vody jsou pro tok méně přínosné. Od samotného pramene Dřevnice 

se na její trase nachází celkem čtyři čistírny odpadních vod (ČOV Fryšták, ČOV 

Slušovice, ČOV Zlín – Malenovice, ČOV TESA Otrokovice). Každá z těchto čistíren 

vypouští odpadní vodu do svého recipientu – do toku Dřevnice. Každá z čistíren 

používá technologie čištění odpadních vod založených na nejvyšších úrovních. Cíleně 

se uplatňuje biologické odstraňování dusíku a biologické nebo chemické odstraňování 

fosforu. Dochází tak k nižším koncentracím vypouštěných látek z bodových zdrojů 

znečištění. 

 Mezi další potenciální bodové zdroje patří odpadní vody, pocházejících z řady 

obcí, jimiž řeka Dřevnice protéká. Zde nejsou vybudovány čistírny odpadních vod, a tak 

hrozí, že odpadní voda z domácností končí přímo v toku. 

1.13 Rekreační využití 

 Zájmové území není vhodné k rekreačním účelům vzhledem k nedostačující 

velikosti toku. Kvůli nízké výšce hladiny zde nelze provádět žádný vodní sport. 

Nenachází se zde žádné uměle vybudované ostrovy a ani jiné objekty sloužící 

k rekreaci. 
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1.14 Splavnost toku  

 Zájmový úsek toku není splavný a není evidován jako vodní cesta.  

Se splavněním toku se nepočítá ani do budoucna, jelikož zde nejsou vyhovující 

podmínky pro klidnou plavbu, to je nedostačující hloubka, aj. 

 V upravovaném úseku se nenachází žádné plavební komory a její příslušenství, 

ani žádné jiné objekty jako směrové bóje, dopravní značky atd. 

1.15 Životní prostředí 

 Obec Otrokovice byla původně zemědělskou obcí. Ve 20. století došlo 

k rapidnímu rozvoji průmyslu a příčinou toho automaticky dochází ke zhoršování 

životního prostředí.  Průmyslové město leží na soutoku Moravy s Dřevnicí. Jedná  

se o oblast, kterou sužují záplavy. První velká povodeň nastala v roce 1997.  

Po katastrofě byly upraveny hráze obou řek. Podél Dřevnice byly zřízeny 

protipovodňové zdi a od té doby je povodním v tak značném rozsahu jako v roce 1997 

značně zabráněno. Díky snaze a práci ekologů a také hrozícím sankcím městského 

úřadu se kvalita vody v Dřevnici značně zlepšuje. Důsledkem toho je rostoucí množství 

ryb a výskyt živočichů, kteří se zde objevovali před rapidním nárůstem průmyslu. [6] 

  Vodní tok neprotéká žádným chráněným územím. Celkový stav dané lokality je 

v dobrém stavu. Území není nijak výrazně poškozeno antropogenní činností. Území se 

nachází na pomezí intravilánu a extravilánu. Není zde zaznamenán žádný chemický 

nebo ropný únik látek do vody ani žádné jiné toxické znečištění. 

1.15.1  Územní systém ekologické stability [6] 

 Pro formulování celkové koncepce funkčního využití území je aplikován 

nadregionální a regionální stupeň ÚSES, který tvoří základní rámec ekologické 

stability. Cílem je vytvoření územního systému ekologické stability jako vzájemně 

propojeného souboru přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 

které udržují přírodní rovnováhu. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1 Správní orientace 

Název projektu: Úprava toku s využitím revitalizačních prvků - zprůchodnění 

 vzdouvacích staveb migračními cestami. 

Lokalizace: vodní tok Dřevnice, ř. km 2,840 – 3,600, město Otrokovice, oblast  

 Otrokovice-Kvítkovice, kraj Zlínský, okres Zlín, katastr obec Otrokovice 

Státní vodohospodářský plán: Dílčí SVP XXI – Střední Morava2 

Číslo vodohospodářská mapy: 25 - 31 

Číslo pozorovaného hydrologického úseku: 4-13-01-053 

2.2 Úvodní část 

 Předkládaná práce řeší úpravu toku s využitím vybraných revitalizačních prvků, 

tedy použití takových, které budou řešit migrační prostupnost přes překážky, které se 

v dané lokalitě nacházejí. V úseku se nacházejí celkem dva pevné jezy. První z nich 

v ř.km 2,858 a další v ř. km 3,550 (podrobnější popis těchto objektů viz níže – 

podkapitola 2.3.2 (popis objektů). Oba tyto objekty jsou nepřekonatelnými překážkami 

pro ryby žijících v tomto toku. V rámci projektu bude tedy hlavním cílem obnovit 

migraci organismů přes tyto překážky a dále se tak zaměřit na znovuosídlení těchto 

izolovaných úseků. K dalším neodmyslitelným cílům bude patřit zmírnění negativních 

důsledků předešlých úprav a obnovení tak přirozených funkcí vodního toku. 

 Na stupni v ř. km 2,858 dojde k realizaci rybí rampy. Bude se jednat  

o kamennou rampu, která bude přímo začleněna do stávající jezové konstrukce. Dojde 

tak ke zdrsnění dna vhodně osazenými lomovými kameny, balvany a hrubým štěrkem. 

Tyto kameny budou způsobovat mírné vzdutí, dojde zde k vytvoření tišin – klidových 

zón.  Typ této migrační cesty je vybrán z důvodu nulového záboru ploch v nejbližším 

okolí vodního toku. 
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 Na stupni v ř. km 3,550 dojde k realizaci rybího přechodu, který bude vyřešen 

jako obchvatný žlab. Tento obtok bude zřízen jako samostatný tok mimo hlavní řečiště. 

V rybím přechodu bude hlavní předností možnosti tvorby přirozené struktury 

s úpravami dna a břehů, včetně ozelenění a stabilizace tohoto koryta. 

2.2.1 Příjezd ke staveništi 

 Řešený úsek zájmového území se nachází z převážné části v extravilánu. 

Spádový stupeň v ř. km 2,858 se však nachází v bezprostřední blízkosti obytné zóny 

města Otrokovice. Stupně, určené k následné úpravě se nachází na řece Dřevnici na  

k. ú. Otrokovice – Kvítkovice. Přístup k obvodu staveniště je zajištěn ze silnice I. třídy  

č 55, ale i z pravobřežní místní zpevněné komunikace. Doprava z jednoho břehu na 

druhý se předpokládá provizorními brody, situovanými pod předmětnými spádovými 

stupni. 

2.2.2   Zajištěné podklady: 

 Přehledná situace, měřítko 1:50000 

 Přehledná situace zájmového území, měřítko 1:2000 

 Digitální vodohospodářská mapa, měřítko 1:50000 

 Příčný a podélný profil řeky Dřevnice, podklad poskytlo povodí Moravy, s. p 

 Řada m – denních a N – letých průtoků od ČHMU, povodí Moravy, s.p 

 Fotodokumentace z obchůzky zájmového území 
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4,0 a z výsledku byly odečteny závěry: 70 % úseků převede stoletou vodu, zbývající 

část převede minimálně desetiletou vodu. K rozlivu 10 – leté vody dojde pod spádovým 

stupněm v ř. km 2,858. Po záplavách z roku 1997 došlo k velkému poškození opevnění 

a tato povodňová vlna měla zásadní faktor na zničení vegetačního doprovodu, 

především na malé skupinky keřovitých dřevin. 

2.3.4 Podélný sklon 

 Spád dna v úseku od stupně v ř.km 2,858 až po stupeň v ř. km 3,550 je 1 ‰. Při 

tak malém sklonu nivelety dna nedochází k žádnému výraznějšímu vymílaní břehů  

a dna v toku. 

 Říční úsek v km 2,858 až 3,550 je ve vzdutí stupně v km 2,858. Úsek dále nad 

stupněm v ř. km 3,550 je ve vzdutí tímto stupněm a výškově navazuje na stávající 

řečiště v km 4,000.  

 Vzhledem ke zmírnění tlaku a předpokladu síly na jezovou konstrukci zde byl 

navržen protispád a to - 1,5‰ v ř. km 3,550 – 3,760. V ř. km 3,760 – 4,000 je spád 1,0 

‰. V rámci naší úpravy se do sklonu dna nebude žádným způsobem zasahovat. 
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2.4 Terminologie 

2.4.1 Nepropustná překážka 

 Velká část toků v České republice byla v důsledku nešetrných zásahů člověka 

fragmentována. Zejména příčné stavby představují ve vodních tocích překážku, která 

zcela či selektivně brání migraci vodních organismů, zejména ryb. Na našich tocích 

bylo podobných staveb s výškou jeden metr a více vybudováno více než šest tisíc. 

Stejně jako v ČR i v evropském měřítku představuje fragmentace vodního prostředí 

jeden ze závažných negativních faktorů, které ohrožují existenci na migracích závislých 

druhů ryb. [22] 

 Překážka je považována za neprostupnou, pokud omezuje migraci ryb a dalších 

vodních organismů. Do charakteristiky neprostupnosti je vhodné zahrnout i dočasné 

omezení, např. situace za nízkých průtoků, kdy se s poklesem výšky vodního sloupce 

zvyšuje rozdíl mezi úrovní hladiny nad a pod překážkou. Neprostupnost je nutné 

posuzovat i z hlediska pohybu po proudu (např. přehradní nádrže nebo vodní 

elektrárny). Migrační překážka nemusí být tvořena pouze příčnými stavbami v korytě 

(např. jezem nebo hrází), ale také hydraulickými podmínkami (proudění vody pod 

přelivy, mělké úseky s vysokými rychlostmi proudu – např. hladké skluzy, propustky, 

měrné tratě limnigrafického profilu, dlážděné úseky), které mohou být pro ryby 

nepřekonatelné za určitých průtokových poměrů. K rozhodnutí, kdy je objekt migrační 

překážkou, je používáno druhové a velikostní složení společenstva ryb. V zájmu je tedy 

udržení funkčních společenstev. Proto jsou potřebné podmínky prostupnosti přizpůsobit 

druhům s nejnižšími schopnostmi překážku překonat. Rozdíl hladin se může  

v jednotlivých letech měnit na základě průtokových situací, ale ryby vyžadují možnost 

migrace každý rok. Jsou proto stavěny rybí přechody (dále jen RP), které migraci 

umožňují. Trať RP zajišťuje migraci ryb především plaváním a nikoliv skákáním přes 

jednotlivé stupně, protože v celém vodním sloupci jsou typově modifikované štěrbiny. 

[23] 
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2.4.2 Migrace ryb 

 Ryby v průběhu svého života, stejně jako jiné živé organismy, se rodí, rostou  

a rozmnožují. K těmto základním životním funkcím si nárokují určité životní podmínky, 

které však vždy nemusí nalézt na místech, kde se právě vyskytují. Jako vodní organismy 

vybavené příslušnými orgány, mají schopnost se ve vodním prostředí přemístit z méně 

vyhovujícího místa do prostředí vhodnějšího pro příslušnou životní etapu. Migrace 

znamená aktivní i pasivní přesun ryb. Může jít o vlivy biotického nebo abiotického 

původu. V prvním případě se jedná o souvislosti vznikající v samostatném organismu, 

například vlivem hormonálních změn. Mohou souviset s přesuny na místa vhodná 

k přirozenému rozmnožování, s hladověním a přesunem do míst s příznivější potravní 

nabídkou a podobně. Pasivní migrace jsou vyvolány unášecím účinem proudění vody 

v řekách. Jsou běžné u nejmladších vývojových stadií ryb. Ty bývají unášeny jako drift 

po proudu řeky. [26] 

 Rozlišují se migrace diadromní, tedy migrace mezi mořským a sladkovodním 

prostředím a migrace potamodromní, které ryby vykonávají pouze ve sladkovodním 

prostředí. Migrace katadromní jsou diadromní migrace z říčního prostředí do mořského. 

Anadromní jsou migrace diadromní realizované za účelem reprodukce z mořského 

prostředí do říčního. Anadromní migrace jsou charakteristické pro lososa atlantského 

Salmo salar v povodí Labe. V minulosti byly na území ČR dokumentovány diadromní 

migrace nejméně pěti dalších druhů ryb a dvou druhů mihulí, jejich opětovný výskyt lze 

s různou pravděpodobností v budoucnosti očekávat. [23] 

2.4.3 Migrační prostupnost 

 Migračně prostupný vodní tok nebo úsek toku je takový, v němž spádové, 

hydraulické, hydrologické fyzikální a chemické parametry umožňují bezpečnou 

obousměrnou migraci ryb; v tocích bez příčných staveb je migrační prostupnost obvykle 

dána charakteristikou podélného profilu koryta vodního toku; u toků s příčnými vodními 

stavbami se migrační prostupností rozumí možnost ryb překonat migrační bariéru, která 

brání jejich volnému pohybu v podélném profilu vodního toku; migrační prostupnost 

vodního toku je zajištěna buď vhodnou konstrukcí příčné stavby (balvanitý skluz) nebo 
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speciálním zařízením nebo stavbou, označovanou jako „rybí přechod“; migrační 

prostupnost lze zajistit i odstraněním migrační nepropustné překážky. [27] 

2.4.4 Migrační potřebnost 

 Potřeba změny biotopu v průběhu roku nebo v různých vývojových fázích života 

ryby; je podmíněna abiotickými a biologickými faktory a je výrazně rozdílná  

u jednotlivých jedinců a druhů ryb. [24] 

2.4.5 Migrační výkonnost 

 Schopnost jedince vyvinout takovou rychlost, která mu umožňuje překonat 

rychlost proudu proti směru migrace plaváním, nebo schopnost ryby překonat překážku 

určité výšky skokem; migrační výkonnost je druhově specifická, úměrná velikosti 

jedince, jeho schopnostem a je ovlivněná teplotou vody, hloubkou vody, turbulencí, 

motivací migrace; hodnoty migrační výkonnosti některých druhů ryb žijících v toku 

Dřevnice jsou uvedeny následující tabulce. [24] 

Druh ryby 
Délka těla 
ryby [cm] 

Skokoková 
rychlost 

plavání [m/s] 

Maximální 
rychlost 
plavání 
[m/s] 

Výška 
skoku [m] 

Psruh obecný 

5 

15 

30 

0,92 

1,65 

3,10 

0,75 

0,28 

0,40 

0,80 

Střevle potoční 7 1,10 0,55 0,30 

Vranka obecná 8 0,60 – 1,00 neplave 0,05 

Jelec tloušť 30 1,50 – 2,70 0,80 0,50 

Ostroretka stěhovavá 30 1,60 – 3,10 0,85 0,35 

Parma obecná 35 1,80 – 2,70 0,90 0,40 

Cejn velký 25 0,60 – 0,95 0,50 0,25 

Mník jednovousý 50 1,30 0,80 0,40 

Mihule potoční 18 0,50 – 0,80 0,50 0,10 
Tab. 2.1 Hodnoty migrační výkonnosti některých ryb [24] 
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2.4.6 Rybí přechod 

 Stavba nebo konstrukce umožňující rybám bezpečně překonat migrační bariéru 

 a proplout z části vodního toku (dolní vody) pod překážkou do části vodního toku 

(horní vody) nad překážkou (v případě poproudové migrace opačně).[Norma]. Přechody 

se staví jako součást jiných vodních děl na toku (jezy, malé vodní elektrárny, plavební 

komory), které by samy o sobě tok přehradily bez možnosti průchodu ryb. Hlavním 

důvodem výstavby přechodů je zachování života v řekách a jeho co možná 

největší diverzita. [25] 

2.4.7 Vstup do rybího přechodu 

 Dolní část stavby či konstrukce (profil), kudy proti proudu migrující ryby 

vplouvají z dolní vody do tělesa RP (v případě poproudové migrace, kudy ryby 

vystupují z RP do dolní vody). [27] 

2.4.8 Těleso rybího přechodu 

 Část stavby RP ohraničená vstupem (dolní konec) a výstupem (horní konec); 

konstrukce a prvky (přepážky, balvany, kartáče, peřeje, válce, spojovací kanál apod.).  

V tělese RP umožňují rybám překonat výškový rozdíl mezi dolní a horní vodou. [27] 

2.4.9 Výstup z rybího přechodu 

 Horní část stavby nebo konstrukce RP, kudy ryby vyplouvají z tělesa RP do 

horní vody (v případě poproudové migrace, kudy ryby vstupují do tělesa RP). [27] 

2.5  Základní dělení rybích přechodů a jejich příklady 

2.5.1 Obecně 

 Hydraulické členění rozděluje migrační zařízení na dvě skupiny. První skupinu 

tvoří rybí přechody, kde dochází k tlumení energie v rámci dílčích fragmentů – bazénků 

a tůní (štěrbinový RP a jeho různé varianty, komůrkový RP a jeho různé modifikace, 
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2.6 Základní požadavky na stavbu funkčních rybích přechodů 

2.6.1 Výkonnost  

 Výkonnost jednotlivých druhů ryb je velice rozdílná a rybí přechody by měly 

tedy zajišťovat průchodnost a splňovat veškeré požadavky vodních organismů. Plavecké 

schopnosti malých ryb byly zkoumány - rychlosti proudění musí vyhovovat plavebním 

schopnostem všech organismů. Pro stavbu rybích přechodů se vychází z následujících 

údajů: 

pro pstruhy a jiné lososovité ryby vmax = 2,0 m/s 

pro kaprovité ryby vmax = 1,5 m/s 

pro mladé ryby a malé druhy ryb vmax = 1,0 m/s 

 Protože propustnost má být určena celé vodní fauně, je nutné vycházet ze 

schopností nejslabších druhů, tzn. malých druhů ryb a benthosní fauny. [29] 

2.6.2 Chování ryb v proudu 

 Při realizaci rybího přechodu je velmi důležitá správní poloha rybí propusti ve 

spodní vodě, na které závisí funkce celého zařízení. Pro snadné vplutí ryb do RP a jejich 

orientací má značný význam síla vodního proudu. Vodní organismy si jako trasu pro 

svou migraci vybírají místa s největším průtokem, ale taky současně při břehu, kde je 

mírnější proudění. Zároveň se ryby vyhýbají turbulenci, kde ztrácí orientaci. Se 

zvyšující se rychlostí proudění ryby nastoupenou dráhu neopouštějí a zvyšují svůj 

plavecký výkon. Teprve příliš silným prouděním nebo turbulencí je ryba vyhozena ze 

své dráhy, přičemž ihned nastupuje cestu právě působícího proudu. [29] 

2.6.3 Poloha vstupu do rybího přechodu 

 Správná poloha nástupu na rybí přechod ve spodní vodě je rozhodující pro 

funkčnost celého zařízení. Rybí přechod může být konstruován co možná 

nejoptimálněji, pokud však ryby nenajdou, je to marné. [29] Vstup do rybího přechodu 
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je vhodné umístit co nejblíže k migrační překážce a na straně, kde je nevýznamnější 

průtok. Ideální je umístění na konci oblasti turbulentní vody pod jezem. Ryby jsou při 

migraci zastaveny příčnou překážkou a hledají cestu směrem do stran, kde pak mohou 

nalézt rybí přechod. V případě, že to z nějakých důvodů není možné, je nutné řešení 

doplnit o struktury, které pomohou rybám přechod nalézt (např. prahy ve dně apod.). 

Vtok pod optimálním úhlem 45° je označován za nejefektivnější z hlediska lákavé 

účinnosti. [24] 

2.6.3.1 Umístění vzhledem k poloze a funkci malé vodní elektrárny 

 Vstup z dolní vody do RP se vždy shoduje s výtokem od savek z MVE . Musí 

být vždy v takové vzdálenosti, aby nevznikal příliš dlouhý hluchý prostor nazývaný 

„mrtvá zóna“. Tam by hrozilo nebezpečí, že ryby minou vstup do RP a dostanou  

se blíže k savkám. Pod nimi ztrácí v turbulentním prostředí orientaci a pohybují se 

zmateně v celém vodním sloupci. Proud vody opouštějící RP musí být proto natolik 

účinný, že zasahuje svým laminárním účinkem do proudu vody od savek těsně tam, kde 

končí turbulentní prostředí. Teprve zde se vytváří potřebné lákání ke vstupu do RP. [24] 

2.6.3.2 Možnosti navýšení lákavého proudu pro rybí přechod 

 Návrhový průtok v rybím přechodu nemůže být vzhledem ke konstrukčním 

limitům příliš velký, naopak menší průtok umožňuje konstrukci menšího RP  

s pomalejším průtokem. Tím nastávají pro ryby komfortnější podmínky. Dostatečný 

průtok je ale nutný k tomu, aby ryby rybí přechod nalezly. Existují možnosti, jak situaci 

řešit, kdy je do poslední tůně (komory) rybího přechodu přiváděna dodatečná voda, 

která zvyšuje lákavý proud, ale neovlivňuje hydraulické podmínky vlastního rybího 

přechodu – tzv. „přídavný lákavý proud“. [24] 
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pravém břehu toku. Zde jsou situovány stožáry vysokého napětí a jakýkoliv zásah do 

podloží by nebyl na místě. Navíc by nebyly dodrženy ochranná pásma objektů VN. 

 Tento jez, který bude stavbou dotčený, byl vybudován jako jeden z mnoha na 

toku Dřevnici tvrdou soustavnou úpravou v 60. letech. Hlavní účel díla slouží jako 

stabilizace dna, snížení spádu a dříve byla také nedílná součást odvedení vody z nadjezí 

– hlavně k zavlažování zemědělských pozemků v okolí. Snaha je o vhodné začlenění 

stavby do krajiny. Rampa bude pokryta balvany a kameny po své celé délce. Kameny 

vhodných rozměrů budou rozmístěny i v řečišti v podjezí. Takové uspořádání při 

optimálním sklonu bude v maximální míře umožňovat poproudové i protiproudové 

migrace všem druhům ryb a ostatním vodních organismů. Takto uměle vybudovaný 

svah bude odpovídat říčním poměrům, jaké jsou v hlavním roku Dřevnice. 

3.1.1 Postup přestavby jezu 

 Betonáž podkladních vrstev rampy bude prováděna za suchého prostředí, což 

vyžaduje určité zásahy před samotným zahájením stavby. Je nutné tedy vybudovat 

stavební jámu. Odklonění od vody proudící v korytě bude dosaženo použitím 

nepropustné štětové stěny larsen a tím bude vytvořena pracovní plocha stavební jámy. 

Jez v místě stavby rybí rampy nebude odstraněn úplně. Průběh práce bude spočívat 

snížením jezu, tedy rozebraní koruny jezu asi do hloubky 1,1 m od přelivné hrany jezu. 

Vývar jezu se ponechá, vzniklá mezera mezi vývarem a nové železobetonové desky 

bude zalita výplňovým betonem B15. Při výstavbě koryta rybí rampy bude použito dvou 

štětových stěn larsen. Jedna v nadjezí délky 3,8 m a druhá v podjezí délky 2,5 m. Tyto 

stěny zde budou mít hlavní funkci stability celého tělesa rybí rampy. O tyto stěny budou 

zapřeny kameny v koruně rampy a kameny ve spodní části koryta, které budou nejvíce 

namáhané působícím tlakem vody. Původní kamenný zához za vývarem bude rozebrán 

a vhodné balvany a kameny budou sloužit při vytváření nového dna rampy. 

V postranních částech rampy budou vybudovány zdi, které zde budou sloužit jako boční 

zpevnění samotného koryta rampy a jejich hlavní funkcí bude odolávat vlivům velkých 

průtoků. Zdi budou vyrobeny z železobetonu o výšce 1,5 m nad dnem koryta rampy. 

Mocnost pravobřežní stěny je 0,4 m a tloušťka levobřežní stěny je 1,0 m. Při levém 

břehu nebude tato zděná stěna zrealizována po celé délce rampy – pozvolna bude 
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rychlosti 4,49 m/s. Minimální hloubka při návrhovém průtoku je 0,35 m. Minimálně 

požadovaná hloubka vody pro pohodlnou migraci ryb je 0,25 - 0,3 m.  

3.1.3 Rozmístění kamenů do dna  

 Rozmístění kamenů je zobrazeno v příloze č. 5 (Situace rybího přechodu)  

a v příloze č. 6 (Podélný řez rybí rampou). 

 Při realizaci rampy bude použito z větší části oblých valounů. Budou použity  

i neopracované lomová kameny, u některých z nich bude potřeba opracovat ostré hrany, 

aby nedocházelo k poranění těl ryb. Bude snaha použít kamenný materiál získat 

především z místa stavby. A to při rozebrání kamenného záhozu za vývarem, tak přímo 

z říčního dna.  

 Na vstupu a výstupu budou do dna v nepravidelném tvaru uloženy balvany  

o ds = 0,3 – 0,6 m. Snaha tímto rozmístěním bude vytvořit pozvolný přechodu do 

původního dna v podjezí, ale i nadjezí. V těchto místech kameny nebudou uloženy do 

betonu ale přímo do dna koryta toku. K dodatečnému zajištění paty rampy a její stability 

se v podjezí do větších hloubek do dna zasadí kameny. Takto usazené kamenné bloky 

zde budou mít funkci protierozní, nebude docházet k tak výraznému vyplavovaní směsi 

ze dna. Svým uložením také posilují stabilitu díla a v menší míře zabraňují tvoření 

výmolů. Zahloubená část u paty bude nutné opět zaplnit příslušným materiálem dna.  

U dna toku ohroženého erozí, je z kamenů vytvořené prohloubený výmol, který 

pozvolně přechází do spodní vody. Výmol je tvořen kamenným zásypem v jedné vrstvě. 

Tímto výmolem v řečišti dojde ke stabilizaci střídavého proudění a utlumení vln. 

Pozvolným příchodem ke spodní vodě je dosaženo zrovnoměrnění rychlostního profilu 

a snížení turbulence, což opět výrazně redukuje erozní sílu. [29] Aby se zabránilo 

zrychlení, které zasahuje daleko do vrchní vody, tak je koruna rampy nepatrně navýšena 

nad úroveň dna vrchní vody. A je zapřena do štětové stěny Zamezí se tak nebezpečí 

nežádoucího erozního vymílání kamenů v horní vrstvě, které nejsou usazeny do 

betonového lože. 

 Uspořádání balvanů a kamenů po celé délce koryta rybí rampy bude spočívat 

v řazení pravidelných liniových překážek složených z řad balvanů. Tyto bariéry jsou 
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v nepravidelných řadách vloženy balvany, které budou vytvářet nestejně velké tůňky 

(bazénky), které rybám mohou sloužit k odpočinku před dalším výstupem. Do koryta 

budou mezi větší balvany vkládány kameny menších velikostí. Takto vytvořený povrch 

bude zvyšovat drsnost dna a břehů RP. Substrát dna se nebude lišit od substrátu 

nacházejícího se v hlavním toku Dřevnice. Obchvat bude sloužit výhradně k migraci 

vodních organizmů, nikoliv k jiným účelům. V navrhovaném RP bude nutností sladění 

podmínek s poměry v řece tak, aby charakter a prostředí RP vyhovovalo  rybí obsádce 

žijící v dané lokalitě. Výstavbou nedojde v žádném případě k narušení říčního kontinua, 

naopak ho bude doplňovat a v některých případech bude dokonce napomáhat ke vzniku 

lepšího prostředí v hlavním toku. 

 Parametry bypassu budou dodrženy: koryto RP bude vybudováno v poměrně 

vysokém sklonu a to 1:20. Šířka dna bude 1,0 m, průměrná hloubka vody okolo 0,3 – 

0,4 m. Rychlost proudění vody 0,5 – 1,0 m/s. Délka RP je 109 m a koryto RP bude 

překonávat rozdíl podjezního a nadjezního dna 4,4 m. 

3.2.1 Použitý software pro výpočet bypasu 

 Pro modelaci rybího přechodu a řeky Dřevnice pro daný řešený úsek úpravy byl 

zvolen software HEC-RAS 4.0 (The Hydrologic Engineering Center), který je volně 

stažitelný na webových stránkách amerického hydrologického vojenského institutu. 

Program HEC-RAS je počítačový software, který modeluje hyd rauliku proudění vody 

v přírodních tocích a jiných vodních kanálech. 

 Program je jednodimenzionální, což znamená, že hydraulické charakteristiky 

(průřezová rychlost, průtočná plocha, drsnostní součinitel atd.) jsou nezávislé na čase, 

ale v prostoru se mění. Program pracuje s neustálým rovnoměrným prouděním vody, 

kdy průtok v čase je konstantní.  

 Při řešení proudění vody v říčních korytech je nejprve nutné přijmout 

zjednodušující předpoklady, které jsou vždy určitým kompromisem závislým na úrovni 

dostupných dat a časovými a finančními možnostmi zadavatele. 
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  Průtok rybím přechodem je také stanoven s ohledem na žijící druhy v toku 

Dřevnici. Hodnota průtoku zvolena tak, aby výsledná rychlost proudění ve všech částech 

RP umožňovala protiproudovou migraci ryb. 

3.2.4 Vstup do rybího přechodu 

 Vstup je umístěn v podjezí na levém břehu toku v blízkosti odtoku vody z MVE. 

Jedná se tedy o spodní konec, kde RP zažíná plnit svoji funkci. Proud vody vytékající 

od savek z elektrárny slouží jako vábící proud pro ryby. Tento proudově silnější 

levobřežní proud působí na ryby příznivě a napomáhá jim správné navedení do koryta 

RP. 

3.2.4.1 Technické parametry vstupu do RP  

 Vtok je v optimálním úhlu 45° k hlavní ose toku. Takový úhel je označován za 

nejvíce efektivní. Při výtoku z RP je snaha dodržet vyšší rychlosti proudění vody 

odpovídajícím hodnotám 0,9 – 1,0 m/s (v době optimální migrace se uvádí rychlost na 

výtoku z RP 0,8 – 2,0 m/s - kde spodní hodnota se blíží nárokům kaprovitých druhů 

ryb). Vstup bude napojen přímo do dna koryta Dřevnice, takže zde nebude vznikat 

žádná výšková překážka. Nebude zde konstruována žádná rybí rampa a to z důvodu, že 

by zde v období nízkých průtoků mohl vznikat tzv. suchý prostor a mezi korytem RP  

a korytem hlavního toku by hloubka vody nemusela splňovat žádoucí podmínky pro 

migrující ryby. Díky výkyvům průtoku a tím spojené kolísání hladiny jsou stěny koryta 

RP v místě vstupu navýšeny na 1,2 m. Tyto stěny jsou ve sklonu 1:1,5 a jsou opatřeny 

kamennou rovnaninou. Jedná se o kameny o průměrech do 0,4 m, které jsou pevně 

uloženy do terénu. 

3.2.4.2 Problém s dostačujícím vábícím proudem – možné řešení  

 Vstup do RP je sice na straně výtoku vody z MVE, ale mohlo by docházet  

k tomu, že proud není dostatečně vábivý pro ryby a paprsek silnějšího proudění by 

nemusely detekovat. Ryby by nemusely odbočit do vstupu RP a tím by konstrukce 

celého RP postrádala smysl.  
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hodnoty okolo 0,5 m/s. V korytě RP se tedy střídá mírnější  

a prudší proudění vody, to je příznivá vlastnost bypassu. 

 Pro ukázku byl vybrán vzorový úsek o délce 40 m (staničení 0,050 – 0,090 km). 

V grafu lze vidět rozdílné rychlosti způsobené nepravidelným rozmístěním balvanů. 

Skutečná bodová rychlost je ovlivněna celkovými drsnostmi dna a stěn. 

 
Graf 3.1 Průběh rychlosti ve vybraném úseku 

3.2.5.4 Průběh hladiny 

 Výška vodního sloupce je proměnlivá. Závisí na uložení balvanů do dna. Ty jsou 

rozmístěny tak, aby udržovaly minimální hladinu (0.3 m) při daném průtoku (0,35 

m3/s). Norma TNV 75 23 21 říká: „proudění vody v tělese je vhodně strukturované  

z hlediska rychlostí proudění vody a z hlediska převýšení (rozdílu) vodních hladin. Dílčí 

rozdíly hladin v jednotlivých segmentech (tůně) RP nemají přesahovat 0,15 m až 0,2 m“. 

Těchto parametrů bylo dosaženo. Vzali jsme si příklad na jedné vytvořené tůni o velikosti  

4 m. Na vstupní části je kóta hladiny na hodnotě 186,76 m n. m., na konci tůně je hladina na 
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kótě 186.76 m n. m. Rozdíl hladin činí 0,14 m. Podobné hodnoty rozdílů hladin jsou 

zachovány po celé délce RP. 

 Na následujícím grafu lze vidět průběh hladiny ve vybraném vzorovém úseku RP. 

Vzdutí hladin je nepravidelné, záleží na velikostech a počtech vytvořených tůní a na poloze  

a rozmístění balvanů. 

 
Graf 3.2 Průběh hladiny ve vybraném úseku 

 

3.2.5.5 Dnový substrát 

 Význam dnového substrátu spočívá v ochraně dna před vymíláním proudění, 

které zde působí. Je zde snaha vytvořit takové prostředí dna, aby mělo co nejbližší 

charakter a strukturu dna hlavního toku Dřevnice. Jsou zde vytvořeny podmínky pro 

úkryt rybích jedinců. Drsnost dnového substrátu ovlivňuje bodovou rychlost v korytě 

RP. Díky nepravidelnému rozmístění balvanů, jsou zde vytvářeny různé velikosti 

mezer. Bezprostředně mezi těmito překážkami dochází ke koncentraci proudění ve 

výtokovém paprsku a ryby musí tento silnější proud překonat. Rychlostní spektrum 
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Vrbu popelavou (Salix cinerea), vrbu poříční (Salix fluviatilis), krušinu olšovou 

(Frangula alnus), zde výsadbu navíc doplní sazenice lísky obecné (Corylus avellana). 

Výsadba bude provedena po skupinách, a to střídavě po obou stranách koryta rybího 

přechodu. Břehové patro bude doplňovat doprovodný porost, který bude tvořen 

sazenicemi habru obecného (Carpinus betulus) a jasanu ztepilého (Fraxinus Excelsior). 

Stromy budou v pravidelných vzdálenostech od sebe. Zastoupení vegetace je zobrazeno 

v příloze č. 8 (Situace rybího přechodu – vegetační doprovod). 
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4. Hydrotechnické výpočty 

4.1 Rybí rampa 

4.1.1 Koryto v nadjezí 

Výpočet prováděn pro průtok Q1 = 76.5 m3/s 

4.1.1.1 Vstupní hodnoty 

ndno= 0.025 [ - ] … drsnost dna 

nbře= 0.032 [ - ] … drsnost břehů 
i= 0.001 [ - ] … sklon koryta 
b= 25.50 [ m ] … šířka ve dně 
m= 1 [ - ] … sklon svahu 
h= 1.70 [ m ] … výška vody v korytě (odečtena z HEC-RAS) 

4.1.1.2 Výpočet měrné křivky koryta 

S= 46.24 [m2] … průtočná plocha 
O= 30.31 [m] … omočený obvod 
R= 1.53 [m] … hydraulický poloměr 
n= 0.026 [-] … drsnost 

c=  41.09 [m0,5/s] … chezyho součinitel 
v= 1.68 [m/s] … rychlost 

Q=  77.84 [m3/s] … skutečný průtok 

4.1.2 Rybí rampa 

Návrhový průtok pro rybí rampu: 2,3 m3/s 

4.1.2.1 Vstupní hodnoty: 

ndno= 0.090 [ - ] 
i= 0.067 [ - ] 
b= 5.00 [ m ] 
m= 0.7 [ - ] 
h= 0.35 [ m ] … výška vody v korytě (požadovaná) 
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Vstupní hodnoty pro břehy: 
σ´= 1 [ - ] … součinitel zatopení 

M´= 1.73 [ - ] … souč.přepadu nad bočními plochami  dle tab. 1 
m´= 1 [ - ] … sklon svahů v šikmé části 

Q= 2.40 [ m3/s ] … kapacita koryta rybí rampy 

4.1.2.4 Návrh rybí rampy 

D = 0.6 [ m ] … největší rozměr φ kamene 

Ir= 0.067 [ - ] … sklon skluzu 1:15 
P= 1.7 [ m ] … výška rybí rampy 

Ls= 25.5 [ m ] … délkarybí rampy 
b= 5.0 [ m ] … šířka dna koryta rybí rampy 

4.1.2.5 Posouzení rybí rampy 

Cs = 0.9232 [ - ] … souč. vlivu sklonu na stabilitu kamene dle tab. 6 

vvs= 4.49 [m/s]  … vymílací rychlost 
 
h= 0.35 

S=  1.82 [m2] 

O=  5.85 [m] 

R=  0.31 [m] 

n=  0.090 [‐] 

C=   9.15 [m0,5/s] 

vr=  1.32 [m/s] 

Q=   2.40 [m3/s] 
 

vr = 1.32 [m/s]   < vvs 4.49 [m/s]   
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržená konstrukce rybí rampy převede průtok 2.40 m3/s. Výška hladiny 0.35 m. Při 
posouzení rychlostí je podmínka vymílací rychlosti splněna.  
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4.1.3 Použité vztahy 

∑ .
∑

 

kde n  drsnost koryta 
 ni drsnost dna, drsnost břehů 
 oi omočený obvod 

	 . .  
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 b šířka koryta ve dně 
 h hloubka vody 
 m sklon svahu 
 

	  

 
kde R hydraulický poloměr 
 S průtočná plocha 
 O omočený obvod 
 
	 	 . √ .  

 
kde v rychlost proudění 
 c chezyho součinitel 
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	 .  
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.  
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.
2

 

 
kde α coriolisovo číslo 
 h0 přepadová výška 
 h výška hladiny 
 g tíhové zrychlení 
 

	 . . . . . ´. ´. ´.  
 
kde Q kapacitní průtok 
 σ součinitel zatopení 
 A součinitel uspořádání koruny přelivu 
 K součinitel bočního zatížení přelivného otvoru pilíři 
 M součinitel přepadu 
 b šířka koryta dna ve dně 
 H0 přepadová výška 
 M´ součinitel přepadu nad bočními plochami 
 m´ sklon svahů v šikmé části 
 

	6,8. . .  
 
kde vvs vymílací rychlost 
 D střední velikost kamene 
 h hloubka vody 
 Cs součinitel vlivu sklonu na stabilitu kamene 
 

	  

 
Kde v1 rychlost proudění 
 q plocha dotčená za čas 
 h1 hloubka vody 
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ZÁVĚR 

 Překážky v toku, které trvale omezují volný pohyb ryb a dalších vodních 

organismů, jsou jednou z hlavních příčin oslabování jejich populací. Dochází 

k pomalému mizení života z říční sítě. Překážkami jsou často izolovány úseky řek, kde 

byl v dávných dobách pestrý život a vysoké zastoupení mnoha druhů vodních 

organismů, především však ryb. Ryby se zde plně rozmnožovaly a následně šířily 

oboustrannou migrací do celého povodí. Jedním z hlavních nástrojů pro obnovu funkce 

toku je výstavba rybích přechodů, které svým významem velmi kladně přispívají 

k revitalizacím vodních toků. Realizací těchto staveb dochází k obnově podmínek – 

umožnění vodním organismům rozmnožovat se a migrovat a vytvářet tak znovu volně 

prostupný biokoridor. Tato obnova charakterizuje vysokou úroveň státní ekologické 

politiky. 

 Hlavním cílem mé diplomové práce je v rámci revitalizace zprůchodnit dvě 

migrační překážky, které se nachází na toku Dřevnice v katastrálním území Otrokovice 

– Kvítkovice. V tomto  řešeném izolovaném úseku jsou systematicky popsány  

a navrhnuty dva rozdílné rybí přechody. Důraz byl především kladen na to, aby se 

stavby svým charakterem, co nejvíce přibližovaly přírodnímu rázu. Proto se opomenuly 

různé varianty výstavby technických rybochodů. Na pevném jezu ležící v ř. km 2,858 je 

navržen zdrsněle umělý svah, tzv. balvanitá rybí rampa. Tento typ rybího přechodu byl 

zvolen záměrně. Při důkladném prozkoumání okolních pozemků, nám místní podmínky 

zužují volby pro jiny druh přechodu. Stavba je začleněna přímo do stávající jezové 

konstrukce tak, aby nebyla ohrožena kapacita jezu ani stabilita jezového tělesa a jeho 

podjezí. Rampa překonává výškový rozdíl 1,7 m a je navržena ve sklonu 1:15. Zdrsněné 

dno šířky je 5,0 m a celková délka rampy nabývá necelých 26 m. Na dalším pevném 

jezu, který se nachází v ř. km 3.550 je navržen rybí přechod, který spočívá ve výstavbě 

obtokového kanálu, tzv. bypass. Návrh je řešen při levém břehu v důsledku malé 

příjezové vodní elektrárny, která je součástí pevného jezu. Odpad vody z MVE je 

směřován do vývaru podjezí, vzniká zde tzv. atraktivní – „vábivý“ proud, který ryby při 

své migraci vyhledávají. Proto vstup do RP je směřován, co v největší možné blízkosti 

tohoto proudu. Koryto RP má kvůli své délce jednoduchý půdorysný tvar. Do koryta 



90 

jsou osázeny balvany, tak aby prostředí RP nabývalo, co nejvyšší atraktivností. RP 

překonává spád 4,4 m. Je realizován ve sklonu 1:20 při celkové délce 109 m. Šířka 

koryta ve dně je 1,0m. 

 Těmito postupy, návrhy a výpočty bylo dosaženo cílových hodnot. Byla ověřena 

kapacita rybí rampy, byly splněny podmínky rychlostí a minimálních hloubek. Při 

řešení bypassu bylo využito softwaru HEC-RAS. V programu bylo vymodelováno 

charakteristické prostředí RP. Podmínky tohoto prostředí se blíží 

k podmínkám  reálným. Po zhodnocení všech hodnot a výsledků je usouzeno, že ryby 

žijící v řece, by neměly mít sebemenší problém překonat rychlosti proudu. Prostředí, 

celková struktura RP a dnový substrát vytváří podobné podmínky pro život, jaké nese 

samotný hlavní tok Dřevnice. 
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