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1 VLIV VÝSTAVBY A PROVOZU MVE NA VODNÍ A OKOLNÍ 
PROSTŘEDÍ S DŮRAZEM NA VYHODNOCENÍ DOPADŮ NA ZMĚNU 
PŘIROZENÝCH PRŮTOKŮ A MIGRAČNÍ PRŮCHODNOSTI 

2 ÚVOD 

K největšímu rozmachu výstavby MVE docházelo na konci 19. a na začátku 20. století spolu 
s rozvojem průmyslu a potřebami elektrické energie a pak po roce 1989, kdy se budování a 
provoz MVE stalo díky státní podpoře výnosným byznysem. V současné době je možné říci, že 
na všech vhodných (ekonomicky výnosných) profilech již MVE vybudovány jsou, ale díky vývoji 
technologie a nových typů MVE je snaha tento počet dále rozšířit a jedním z logických kroků je i 
zpracování této studie. Při budování nových MVE by měly být zohledněny negativní aspekty jejich 
provozu na vodní ekosystémy. Vlivem výstavby a provozu MVE na životní prostředí se zabývala 
i studie Evropské komise - "Externalities of Energy - Volume 6 Wind and Hydro" EUR 16525 EN, 
vypracované skupinou expertů na hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Výstupy této studie 
jsou shrnuty v následujících tabulkách. 

Tabulka 1 Vlivy MVE na okolní prostředí během výstavby 

Vlivy MVE na okolní prostředí 
v průběhu výstavby 

Dotčené osoby nebo 
subjekty 

Vliv Priorita 

Inženýrsko geologický průzkum Zvířata ve volné přírodě Hluk Nízká 

Mýcení stávajícího vegetačního pokryvu Lesní hospodářství, krajina Změna prostředí Střední 

Zemní práce Veřejnost 
Vznik pracovních příležitostí, 
změna prostředí 

Nízká 

Výstavba štol a tunelů 
Místní hydrogeologické 
poměry 

Změna režimu podzemních 
vod 

Nízká 

Trvalé násypy na svazích (hráze 
přívodních kanálů, atd.) 

Místní geologické poměry Stabilita údolních svahů Nízká 

Jezy a hráze vzdouvacích objektů 
Vodní fauna, morfologie 
vodního toku 

Změna režimu říčního 
proudění 

Střední 

Mezideponie zeminy Místní geologické poměry Stabilita území Nízká 

Dočasné přemístění osob, komunikací, 
elektrického vedení 

Veřejnost - Zanedbatelné 

Výstavba přístupové komunikace 
a objektů zařízení staveniště 

Zvířata ve volné přírodě, 
veřejnost 

Narušení přírodního rázu 
krajiny, rušení zvěře 

Nízké 

Výkopy v říčním korytě / bagrování, 
prohrábky 

Vodní ekosystém Změna přirozeného prostředí Střední 

Dočasné přeložky vodního toku Vodní ekosystém Změna přirozeného prostředí Vysoká 

Používání bagrů, nákladních aut, 
helikoptér, doprava osobními auty na 
staveniště 

Zvířata ve volné přírodě, 
veřejnost 

Hluk Vysoká 

Přítomnost osob na staveništi při 
provádění prací 

Zvířata ve volné přírodě, 
veřejnost 

Hluk Nízká 

 

Tabulka 2 Vliv MVE na okolní prostředí v průběhu provozu 

Vlivy MVE na okolní prostředí 
za provozu 

Dotčené osoby nebo 
subjekty 

Vliv Priorita 

Výroba elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů 

Veřejnost 
Snížení látek znečišťujících 
ovzduší 

Vysoká 

Přehrazení vodního toku vzdouvací 
konstrukcí 

Vodní ekosystém 
Modifikace přirozeného 
prostředí 

Vysoká 

Trvalé stavební konstrukce v řečišti 
vodního toku 

Vodní ekosystém 
Modifikace přirozeného 
prostředí 

Vysoká 
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Úpravy vodních toků, převedení vody do 
derivačních kanálů pro nátok na MVE 

Vodní ekosystém 
Modifikace přirozeného 
prostředí 

Vysoká 

Tlaková potrubí Zvířata ve volné přírodě 
Pohledové narušení 
přírodního rázu krajiny 

Střední 

Nové linky elektrického vedení 
Zvířata ve volné přírodě, 
veřejnost 

Pohledové narušení 
přírodního rázu krajiny 

Nízká 

Kamenné pohozy, záhozy Vodní ekosystém, veřejnost 
Modifikace přirozeného 
prostředí, pohledové narušení 
přírodního rázu krajiny 

Nízká 

Ohrázování (ochranné hráze podél 
vodních toků, boční hráze derivačních 
kanálů 

Vodní ekosystém, veřejnost 
Modifikace přirozeného 
prostředí, pohledové narušení 
přírodního rázu krajiny 

Nízká 

Změna průtokových poměrů 

Ryby 
Modifikace přirozeného 
prostředí 

Vysoká 

Rostliny 
Modifikace přirozeného 
prostředí 

Střední 

Veřejnost Změna rekreačního využití  

Hluk při provozu technologického 
zařízení 

Veřejnost Změna kvality života Nízká 

Odstranění nánosů z koryta vodního 
toku 

Vodní ekosystém, veřejnost Zlepšení kvality vody Vysoká 

 

Výše zmíněná studie se zabývala komplexní analýzou vlivu na životní prostředí, v dalších částech 
tohoto dokumentu jsou podrobněji rozepsány vlivy spojené s ekologickou rovnováhou vodních a 
na vodu vázaných ekosystémů. 

Každá MVE do jisté míry negativně ovlivňuje vodní biotopy a pokud je naším zájmem podporovat 
výrobu ekologicky čisté energie, je vhodné se pomocí technicky proveditelných a ekonomicky 
udržitelných opatření snažit tento negativní vliv omezit. V této kapitole chápeme MVE ne jako 
pouze vlastní zařízení k výrobě elektrické energie, ale jako celou stavbu včetně jezu, kanálu, 
úpravy koryta toku nad a pod MVE a také její provoz. Každá MVE ovlivňuje vodní biotopy jako 
individuální stavba, ale také je nutné vzít úvahu kumulaci vlivu všech MVE v rámci vodních toků. 

Dále je třeba vidět vliv provozu MVE na vodní systémy v kumulaci s negativními vlivy veškeré 
lidské činnosti, zejména se jedná o morfologické úpravy vodních toků, zemědělství, znečištění 
vodních toků splachy, průmyslovými odpady, zbytky farmak a podobně.  

Není na místě diskutovat, zda je ovlivněný ekosystém z nějakého pohledu lepší, než ten původní 
(například vznik druhotných pstruhových pásem pod přehradami umožňující rozšíření možností 
sportovního rybolovu), vždy se jedná o negativní jev na původní ekosystém.  

Vliv výstavby a provozu MVE na vodní a okolní prostředí lze v zásadě rozdělit dle příčiny vlivu a 
dále dle výsledku tohoto vlivu. 

 

3 PŘÍČINY NEGATIVNÍHO VLIVU VÝSTAVBY MVE NA VODNÍ 

BIOTOPY 

Výstavba a provoz MVE většinou vzhledem ke svému charakteru ovlivňuje přirozený stav vodních 
toků v různé míře následujícími způsoby: 

1) vyžaduje výstavbu příčné překážky v toku o různé výšce 

2) na menší či kratší úsek toku odvádí vodu z hlavního koryta 

3) mění přirozený spád toku a tím i přirozený splaveninový režim 

4) mění přirozený vývoj koryta toku 

5) mění přirozený hydrologický režim toku 

6) mění teplotní režim toku 
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7) mění samočisticí schopnosti toku a kyslíkový režim 

8) mohou poškozovat vodní organismy a především ryby při průchodu skrz turbíny MVE 

 

Na vodních tocích v České republice je řádové 6-8 000 neprůchodných příčných překážek. Do 
této skupiny nejsou zařazeny hráze vodních nádrží. Většinou byly postaveny z následujících 
důvodů: 

- pro provoz vodních mlýnů 

- za účelem stabilizace a zmírnění spádu upravených úseků vodních toků 

- provoz zavlažovacích systémů 

- voroplavba 

- plavba 

- výroba el. energie 

Postupně došlo k útlumu provozu mlýnů a většina vhodných profilů byla využita pro instalaci 
malých vodních elektráren. Nejvýznamnějším negativním vlivem příčných překážek na vodní 
biotopy je zamezení volné migrace vodních živočichů, především ryb. Téměř všechny volně žijící 
organizmy na zemi potřebují během svého životního cyklu migrovat mezi jednotlivými částmi 
svého životního areálu. To jim zajišťuje jednak rozšiřování v rámci celého areálu a využívání 
všech dostupných nik, a dále využití nejvhodnějších podmínek a habitatů během jednotlivých 
částí životního cyklu, kterými jsou rozmnožování, přijímání potravy a hledání úkrytů během 
nepříznivých období roku. Nahrazením mlýnů za MVE došlo k zhoršení negativního vlivu, jelikož 
MVE vykazují na rozdíl od většiny původních mlýnů celodenní a celoroční provoz a také jsou 
konstruovány na větší průtok, tím pádem odebírají z toku mnohem více vody. Řada nižších jezů, 
které navádějí vodu do derivačních kanálů, tak byla v minulosti po významnou část roku migračně 
průchodná alespoň pro část společenstva ryb. 

Odvedením často významné části vody z hlavního toku do derivačního kanálu MVE bývá 
zásadním negativním efektem provozu MVE na vodní ekosystém. Ekonomičnost výroby na MVE 
je dána v jednoduchosti průtokem a spádem. Proto byly zejména na menších vodních tocích 
budovány i několik km dlouhé derivační kanály, aby nedostatek průtoku byl nahrazen velkým 
spádem. V některých případech teče tímto kanálem více vody, než v hlavním korytu. Tento kanál 
se stává vodním biotopem, který je však od hlavního toku oddělen na jedné straně česlemi a na 
druhé straně vlastní MVE. Jako typický příklad lze uvést některá MVE na řece Úhlavě, Volyňce 
nebo MVE Soběnov na řece Černé, kde je voda kumulována v přehradě a do původního přibližně 
2,5 km dlouhého koryta neteče téměř žádný průtok.  

Zde se může projevit i kumulace vlivů, pokud je z nadjezí u jezu primárně sloužícího pro provoz 
MVE realizován další odběr, výsledek pro vodní tok může být skličující. 

Díky automatickému řízení menších MVE, kde není ekonomicky efektivní stálá obsluha, může 
docházet vlivem dlouhých derivačních náhonů k úplnému zastavení průtoku v řece. Typická 
situace je například na řece Úhlavě. Vypnutí MVE způsobí, že pod MVE nevytéká žádná voda, 
ale než se naplní celý náhon a voda začne přetékat přes jez, trvá desítky minut. Vlivem tohoto 
výpadku průtoku dojde k vypnutí dalších MVE níže po toku a efekt se tak zvyšuje.  

3.1 PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY NA VODNÍCH TOCÍCH 

3.2 ODVODY VODY  

3.3 ZMĚNA PŘIROZENÉHO SPÁDU TOKU A TÍM I PŘIROZENÉHO 

SPLAVENINOVÉHO REŽIMU 
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Přirozený podélný spád toku je nahrazen vzdutím o různé délce a náhlým prudkým gradientem 
v podobě tělesa jezu a vlastní MVE. Na některých tocích, například na Sázavě, je vybudována 
kaskáda jezů, kdy vzdutí spodního jezu začíná pod výše položeným jezem. Déle jsou i zde 
poměrně dlouhé derivační kanály. V nadjezí vznikají nánosy sedimentu, který je na některých 
místech v duchu litery vodního zákona periodicky těžen. Tímto systémem a kumulaci více 
negativních vlivů (Sázava trpí i značným znečištěním díky urbanizaci území) došlo k téměř úplné 
destrukci původního biotopu ve všech jeho složkách, od vodních makrofyt, přes bezobratlé po 
ryby, a vytvoření nového  

Budování příčných staveb, bagrování koryt nad a pod MVE a stabilizace koryt omezuje přirozený 
vývoj vodních toků a tím i jejich různorodost a členitost a tím se snižuje množství habitatů pro 
vodní organizmy a také se omezuje přirozený vývoj vodních koryt. 

MVE způsobují změnu hydrologického režimu vodních toků. Na vodárenských nádržích je 
prostřednictvím MVE vypouštěn minimální zůstatkový průtok a v letním nebo i v zimním období 
je většinou nadlepšován jinak poměrně nízký průtok. Většinou je ale nadlepšován pro potřeby 
lidské společnosti (například pro provoz dalších MVE), vodáctví i navýšení průtoku v níže 
položených sídlech, z hlediska přírodních podmínek se jedná o nepřirozený jev a asi nebyl takto 
nikdy hodnocen. V době letních přísušků, jejichž negativní vliv zvyšuje špatné hospodaření 
s vodou v krajině, pomáhá nadlepšování průtoků zmírnit negativní vliv těchto zásahů do krajiny.  

Velmi zásadním negativním vlivem je špičkování, kdy dochází ke kumulaci vody v nádrži a její 
vypouštění v krátkém časovém období. Průtok se tak oproti přirozenému stavu může lišit až o 
stovky procent.  

 

Obr. 1: Příklad kolísání průtoku během špičkování MVE - Soběnov, řeka Černá, (data Povodí 
Vltavy, státní podnik) 

 

Vedle přímého vlivu na vodní prostředí, kdy se v intervalu hodin periodicky zásadně mění 
hydrologické podmínky v toku, tento režim například ovlivňuje přirozené zamrzání hladin vodních 
toků v zimním období. Rozrušovaná pokrývka ledu jednak může způsobovat problémy z hlediska 
ledových jevů a možných povodňových stavů, a také je tím omezována přirozená ochrana ryb 
před rybožravými predátory, především kormorány.  

Vliv kolísání průtoků nemusí být vždy negativní, například Matěnová a Matěna (2004) uvádějí pod 
MVE Soběnov poměrně bohatou rybí obsádku složenou zejména z menších druhů ryb. Kolísání 
průtoků má pravděpodobně největší vliv na populaci pstruha obecného, predátora malých 
vodních toků, který je známý svým teritoriálním chováním a tak mu kolísání průtoků a změna 
vhodných habitatů zřejmě činí největší potíže.  

3.4 ZMĚNA PŘIROZENÉHO VÝVOJE KORYTA TOKU 

3.5 ZMĚNA PŘIROZENÉHO HYDROLOGICKÉHO REŽIMU TOKU 
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Přirozený teplotní režim toku je ovlivňován především přehradami s dostatečnou akumulací vody. 
V zimě vytéká voda relativně teplá, v létě naopak relativně chladná. Pod přehradami tak často 
dochází k vytvoření druhotných pstruhových pásem, tedy mohou zde žít lososovité ryby. Ale řada 
původních druhů parmového pásma je výrazně ovlivněna negativně, kde se díky chladné vodě 
v jarním období nemohou rozmnožovat, typickým druhem je parma říční, která z některých takto 
ovlivněných úseků vodních toků a celých povodí vymizela. Podobně jsou ovlivňována 
společenstva bentosu a makrofyt. Zpomalením průtoku vody v nadjezích dochází k jejímu 
nadměrnému prohřívání v letním období.  

Argument, že na jezech a MVE dochází k okysličování vody, není zřejmě opodstatněný. Zatím 
pravděpodobně nebyla zpracována studie porovnávající přirozený stav bez MVE a po její 
výstavbě. Každopádně zpomalením vody v nadjezí dochází jednak k jejímu prohřívání a tím i 
úbytku kyslíku z fyzikálních důvodů. V nadjezí však dochází k sedimentaci organických částí driftu 
a díky jejich bakteriálnímu rozkladu dochází k odčerpávání kyslíku z vody. Kyslíkové deficity je 
tak možné v letním období sledovat například na již výše zmiňované Sázavě. 

Pokud se do turbíny MVE dostane vodní živočich, nejčastěji ryba, je poškozen jednak mechanicky 
seknutím lopatkami turbíny a dále zvýšeným tlakem, kdy dojde k poškození plynového měchýře 
a krevního systému. Ryby nemusejí uhynout okamžitě, ale poškození a zranění se projeví až 
v delším časovém odstupu.  

4 DŮSLEDKY VÝSTAVBY A PROVOZU MVE NA VODNÍ BIOTOPY 

Výstavba MVE může mít negativní vliv na všechny složky vodních ekosystémů, ovlivňování 
hydrologického režimu vodních toků (zejména špičkování a odvody vody do derivačních kanálů) 
má negativní vliv na strukturu fytobentosu, vodních makrofyt i bentosu. Dochází k omezení plochy 
dna využitelného pro tyto organismy a také ke změně proudění vody. Nejvíce sledovanou 
skupinou organismů z hlediska vlivu MVE jsou ryby, jelikož se zde projevuje nejzávažnější 
negativní vliv výstavby MVE, kterým je tvorba migračních bariér.  

Negativní vliv na rybí společenstva mají vesměs všechny výše uvedené aspekty provozu MVE, 
jeho míra závisí na konkrétních podmínkách v dané lokalitě, a také na kumulaci více faktorů. 

4.1.1 ZAMEZENÍ MIGRACE RYB 

Stejně tak potřeba migrovat během svého života mezi různými částmi vodních toků a jezer 
(údolních nádrží) patří mezi základní potřeby většiny druhů ryb. Tato potřeba vyplývá ze 
základního faktu, že ryby využívají různé typy prostředí během období rozmnožování, přijímání 
potravy a během přečkávání nepříznivých období roku. Délka migrací může dosahovat tisíců 
kilometrů (např. losos atlantský loví v mořích na severu Skotska a vytíral se ještě před sto lety na 
Divoké Orlici, úhoř vyrůstá v řece Berounce a vytírá se v Sargasovém moři u pobřeží Severní 
Ameriky), desítky kilometrů (pstruh obecný často vytahuje až do nejhornějších partií toků), 
jednotky kilometrů (ryby parmového pásma hledají pro tření první nejvhodnější proudné štěrkové 
lavice) po stovky metrů (například ryby dolních toků řek migrují mezi hlavním tokem a vedlejšími 
rameny).  

3.6 ZMĚNA PŘIROZENÉHO TEPLOTNÍHO REŽIMU TOKU 

3.7 ZMĚNA PŘIROZENÉ SAMOČISTICÍ SCHOPNOSTI TOKU A 

KYSLÍKOVÉHO REŽIM 

3.8 POŠKOZOVÁNÍ RYB PRŮCHODEM PŘES MVE 

4.1 RYBÍ SPOLEČENSTVA 
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Obecně převažují třecí migrace proti proudu vodních toků, což zároveň zajišťuje využití vhodných 
habitatů v rámci celého toku, kdy se juvenilní jedinci postupně rozšiřují po vykulení po proudu. 
Migrace proti proudu je základním instinktivním mechanismem většinu druhů živočichů 
osidlujících tekoucí vody. V době nepříznivých období se ryby opět stahují níže do dolních partií 
toku. 

Budováním migračních bariér způsobilo omezení druhové rozmanitosti rybích společenstev ve 
vodních tocích. 

Anadromní (losos atlantský) a katadromní druhy (úhoř říční) migrující mezi řekou a mořem by bez 
umělého vysazování zcela vyhynuly. Populace potamodromních druhů ryb, které migrují jen 
v rámci sladkovodního prostředí, jsou také významně ovlivněny, ubývají specializované reofilní 
druhy a prosazuje se menší množství univerzálních eurytopních druhů, tzv. generalistů.  

Některé druhy jsou omezeny ve svém výskytu nebo početnosti, jiné by bez lidské pomoci a 
umělého vysazování v některých povodích zcela vyhynuly, například parma říční, podoustev 
nosák, ostroretka stěhovavá, lipan podhorní nebo pstruh obecný.  

Vliv příčných staveb na společenstva ryb nejlépe demonstrují výsledky výzkumu zpracovaného 
VÚV TGM v létech 2010 – 2012 na celkem 54 lokalitách. V rámci řešených úseků bylo hodnoceno 
celkem 2126 příčných překážek. Byla hodnocena struktura toho ročního plůdku dle metodiky pro 
rámcovou směrnici, která nejlépe vystihuje schopnost ryb se v daném úseku rozmnožovat.  

 

 

Závislost kvality 
společenstva ryb (osa z) 
na počtu příčných 
překážek (osa x) a 
logaritmu vzdálenosti 
překážek vztažené na 
celkovou délku toku (osa 
y) 
 

a) S rostoucím počtem 
překážek a s klesající 
vzdáleností mezi nimi 
klesá hodnota indexu 
EFI (European fish 
index) 

 

 

 

 

 

 

b) S rostoucím počtem 
překážek a s klesající 
vzdáleností mezi nimi 
klesá hodnota Czech 
multimetric –indexu 
CZI  

Obr. 2: Kvalita společenstva ryb v závislosti na počtu překážek a jejich vzdálenosti na vodním 
toku 
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4.1.2 MIGRACE RYB A ŽIVOTNÍ CYKLUS MLŽŮ 

Na ryby jsou v rámci svého životního cyklu vázáni vodní mlži, jejichž larvy zvané glochidie určitou 
část svého vývoje prodělávají jako parazité na žábrách a kůži ryb. Jednak je toto období nezbytné 
pro jejich správný vývoj, ale především tito živočichové využívají ryby a jejich migrace k 
rozšiřování svých populací v rámci vodních toků, neboť sami o sobě mají možnosti pohybu velmi 
omezené. Pomocí ryb a jejich třecích migrací se tedy glochidie dostávají do výše položených 
úseků vodních toků, zde se uvolní a dokončují svůj vývoj již v substrátu a postupně jak rostou, 
jsou pasivně i částečně aktivně (jsou známy údaje, kdy například larvy perlorodek jsou při 
nedostatku potravy schopny otevřít schránky a nechat se unášet níže po proudu) splavovány po 
proudu. 

Perlorodka říční Margaritifera margaritifera obývající výše položené úseky vodních toků má 
období rozmnožování v červnu, v červenci pak vypouští glochidie, které se usadí na pstruzích, 
využijí jejich podzimní třecí migrace a přibližně v listopadu svého hostitele opustí. Zástupci mlžů 
žijících v dolních úsecích vodních toků, například velevrub tupý Unio crassus a škeble říční 
Anodonta anatina mají období rozmnožování v předjaří a využívají jarní třecí migrace kaprovitých 
ryb, kdy k vypouštění glochidií dochází v brzkém jarním období a po zhruba šesti až osmi týdnech 
larvy svého hostitele opouštějí. 

 

Závislost kvality 
společenstva ryb (osa z) 
na počtu příčných 
překážek (osa x) a 
logaritmu vzdálenosti 
překážek vztažené na 
celkovou délku toku (osa 
y) 
 

a) S rostoucím počtem 
překážek a s klesající 
vzdáleností mezi nimi 
klesá 
pravděpodobnost 
dominace reofilních 
specializovaných 
druhů ryb ve 
společenstvu 

 

 

b) S rostoucím počtem 
překážek a s klesající 
vzdáleností mezi nimi 
roste 
pravděpodobnost 
dominance 
univerzálních 
eurytopních druhů ryb 
ve společenstvu  

Obr. 3: Kvalita společenstva ryb v závislosti na počtu překážek a jejich vzdálenosti na vodním 
toku 

 

4.1.3 VLIV ODVODŮ VODY 

Již v roce 1997 byl rozsáhlou studií na 23 lokalitách jednoznačně prokázán negativní vliv 
derivačního schématu MVE na kvalitu rybí obsádky v toku (Kubečka, Hartvich a Matěna, 1997). 
Významný negativní vliv na rybí obsádku toku byl prokázán od poměru návrhového průtoku MVE 
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a průměrného ročního průtoku 1:2. Byl doporučen minimální zůstatkový průtok na úrovni Q330 a 
dále nepovolovat MVE na tocích s průtokem Q355 menším než 100 l/s.  

4.1.4 VLIV ZMĚNY TEPLOTNÍHO REŽIMU VODY 

Pod velkými přehradami dochází ke zpoždění ohřevu vody v jarním období (z přehrady vytéká 
voda z hlubších vrstev) a tím i k posunu načasování rozmnožování ryb (teplota vody je základní 
spouštěcí faktor pro načasování migrace ryb a vlastního tření a dále i nezbytným parametrem pro 
úspěšný vývoj jiker), posun může být i o měsíc, v extrémních případech se některé druhy 
nemohou v úsecích těsně pod přehradami rozmnožovat (například parma obecná se 
prokazatelně úspěšně rozmnožuje teprve 45 km od přehrady ÚN Lipno, a to ještě ne každý rok). 
Má to vliv na stanovení potřebného průtoku pro rybí přechod, průměrný průtok v květnu a v červnu 
bývá o 30 – 50% nižší, než v dubnu, kdy probíhá migrace ryb na neovlivněných tocích.    

4.1.5 POŠKOZOVÁNÍ RYB V TURBÍNÁCH MVE 

Jak již bylo uvedeno výše, ryba je při průchodu skrz turbínu poškozena jednak mechanicky 
seknutím lopatkami turbíny a dále zvýšeným tlakem, kdy dojde k poškození plynového měchýře 
a krevního systému. Ryby nemusejí uhynout okamžitě, ale poškození a zranění se projeví až 
v delším časovém odstupu. K vnikání ryb do turbín dochází nejčastější při po proudové migraci, 
například po výtěru, ale například v případě úhoře se jedná o třecí migraci dospělých ryb do 
sargasového moře. Proto je nutné věnovat po-proudové migraci stejnou pozornost jako té proti-
proudové. 

5 MOŽNOSTI NÁPRAVY NEGATIVNÍHO VLIVU VÝSTAVBY A 

PROVOZU MVE NA VODNÍ BIOTOPY 

V minulosti provedené technické zásahy do přirozené trasy koryt vodních toků měly za následek 
ztrátu jejich přirozené členitosti. Celkově úpravy přinesly tyto hlavní problémy: zrychlení běžných 
i povodňových průtoků, omezení migrace vodních živočichů nevhodným průtokovým režimem a 
migračními překážkami, snížení samočisticí schopnosti vodního toku apod.  

Cílená náprava těchto technických zásahů do přirozených vodních toků se v současnosti začíná 
rozbíhat a to zejména pod vlivem vzniku Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 
ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
(Rámcová směrnice o vodách, RSV) a její následné transpozice do zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon, VZ). 
Definovaným cílem je dosažení dobrého stavu vod, kterým se rozumí zlepšení a dosažení 
ekologického a chemického cílového stavu vymezených vodních útvarů. Primárním nástrojem 
pro popis současného stavu a vyhodnocení postupné nápravy je monitoring vod, který hodnotí 
vodní prostředí ve všech jeho kvalitativních i kvantitativních složkách. Součástí ekologického 
hodnocení je sledování biologických složek a hydromorfologických charakteristik vodního 
prostředí a jedním z hodnocených parametrů monitoringu hydromorfologie je i podélná kontinuita 
vodních toků, tedy počet překážek, které omezují migraci vodních organizmů. Zajištění migrační 
prostupnosti vodních toků je jednou z podmínek dosažení dobrého stavu vod podle RSV. 

Další závazky pro ČR plynou z nařízení Rady ES č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro 
obnovu populace úhoře říčního Anguilla anguilla. Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR je v 
souladu s návrhy opatření uvedenými v plánech řízení stavu úhoře říčního pro mezinárodní 
povodí Labe a pro mezinárodní povodí Odry, které byly Ministerstvem zemědělství předloženy ke 
schválení Evropské Komisi. 

Pro dosažení dobrého stavu vod je nezbytné zohlednit i závazky vyplývající ze Směrnice Rady č. 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin, na jejímž základě se vyhlašují evropsky významné lokality soustavy 
NATURA 2000. 

5.1 PRÁVNÍ RÁMEC 
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Zákon č. 245/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů se dotýká zajištění ekologického stavu vod a migrační prostupnosti vodních 
toků v několika svých paragrafech, za nejdůležitější lze považovat ustanovení §15 odst. 6, kdy 
„Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být 
zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet 
bariéry v pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů se především 
dotýká nově navrhovaných nebo rekonstruovaných staveb, kdy by mělo být provedeno zjišťovací 
řízení podle tohoto zákona u vodních elektráren s celkovým instalovaným výkonem výroby od 10 
MWe do 50 MWe a nad 50 MWe a dále u staveb, technologií a činností v chráněných územích 
nebo pokud příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí rozhodne z vlastního podnětu 
či z podnětu jiného subjektu za předpokladu, že MVE nebo úprava toku zásadně mění charakter 
toku a ráz krajiny. Tento předpis je možné tedy aplikovat v podstatě na všechny umělé stupně na 
tocích. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se v některých paragrafech týká také zajištění 
ekologického stavu vodních toků. Vodní toky včetně údolní nivy jsou významnými krajinnými 
prvky (dále VKP) podle § 3 a podle následujícího § 4 mohou být využívány tak, aby nebyla 
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce, přičemž k 
zásahům vedoucím k ohrožení, oslabení, poškození nebo dokonce zničení VKP je třeba mít 
souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody. Lze říci, že příčná stavba na vodním toku je vždy 
významným zásahem do přírodního prostředí a VKP. Vodní toky a jejich biotopy ve většině 
případů plní i funkci biokoridorů v územním systému ekologické stability krajiny. Vodní toky tvoří 
podle tohoto zákona životní prostředí pro obecně (§ 5) a zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50). 
Příčné stavby na toku ohrožují populace méně početných druhů ryb, neboť dochází k fragmentaci 
a fyzickému oddělení potřebného počtu jedinců pro udržení genetické diverzity. Také u zvláště 
chráněných druhů organismů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. § 50 dochází ke škodlivým 
zásahům do jejich přirozeného vývoje, pokud jim není umožněna migrace přes stupně na toku v 
obou směrech. 

Vliv příčných staveb na toku na životní prostředí lze specifikovat i jako „Ekologickou újmu― podle 
zákona č. 17/1992 Sb. §10, za kterou je považována ztráta nebo oslabení přirozených funkcí 
ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v 
důsledku lidské činnosti. Fragmentací toku dochází k oslabení populací některých druhů 
živočichů, především ryb, a tím i celého vodního ekosystému včetně jeho vazeb. 

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 
pozdějších předpisů Udává přímo povinnost vlastníka objektu zřizovat rybí přechody („…musí být 
dbáno, aby tam, kde je to účelné, byly zřizovány a udržovány rybí přechody a česlice…―). 

 

V rámci příčných staveb je možné budovat zařízení, která umožní migraci ryb, takzvané rybí 
přechody. Jedná se o nákladná a také hydrotechnicky složitá zařízení vyžadující kvalitní přípravu 
realizaci i údržbu. V současné době je výstavby RP podporována z veřejných zdrojů v rámci 
končícího Operačního programu životní prostředí a připravují se budoucí dotační tituly. Bylo 
zpracováno několik koncepčních dokumentů. 

5.2.1 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ MIGRAČNÍ PRŮCHODNOSTI VODNÍCH TOKŮ 

V České republice je v současné době řešen přístup k managementu vodních toků v rámci 
procesu plánování v oblasti vod. Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou 
zajišťuje stát. V České republice navazuje na vodohospodářské plánování, které má dlouhou 
tradici (Státní vodohospodářský plán republiky Československé byl zpracován v letech 1949-
1953 - SVP 1953). V zákoně č. 138/1973 Sb. byl zaveden institut „směrný vodohospodářský plán 

5.2 PODPORA MIGRACE RYB 
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(SVP 1975)―. Směrný vodohospodářský plán ČSR byl publikován v letech 1975-1976 a z tohoto 
plánu byly povinny vycházet i vodoprávní úřady až do doby schválení prvních plánů povodí 
vytvořených podle čl. 13 RSV. 

Cílem plánování je dosažení dobrého stavu všech vod (povrchových i podzemních) do roku 2015, 
případně nejpozději v následujících dvou šestiletých obdobích. Hlavním nástrojem k dosažení 
dobrého stavu vod jsou stanovené Programy opatření.  

V České republice jsou zpracovány tři úrovně koncepčních dokumentů: 

Plán hlavních povodí ČR – 1 dokument, zpracován pro celé území ČR 

Plány národních částí mezinárodních povodí – 3 dokumenty pro povodí Labe, Odry a Dunaje 

Plány oblastí povodí – 8 dokumentů pro 8 dílčích povodí (dříve 8 oblastí povodí) 

 

Obr. 4: Ilustrační obrázek - příčné překážky na vodních tocích v Dílčím povodí Moravy a 
v Dílčím povodí Dyje 

 

V závazné části PHP ČR je jako jeden z rámcových cílů k ochraně vod jako složky životního 
prostředí zaměřený na problematiku migrační prostupnosti uveden následující dílčí cíl: v podpoře 
života ryb a dalších vodních živočichů: zprůchodnění příčných migračních překážek na vodních 
tocích a obnova úkrytových a rozmnožovacích biotopů. Dále dle PHP ČR mají být v plánech 
oblastí povodí identifikovány projekty ke zlepšení průchodnosti vodních toků pro ryby a další 
vodní živočichy a dále podporující rozvoj přirozených rybích společenstev. 

V plánech národních částí mezinárodních povodí jsou definovány nadregionální 
vodohospodářské problémy, které byly stanoveny na mezinárodní úrovni. Plány oblasti povodí 
Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy, které náleží do mezinárodního povodí Labe, ve kterém 
byly jako jeden z neregionálních vodohospodářských problémů stanoveny hydromorfologické 
změny v útvarech povrchových vod. 

Pro řešení hydromorfologických změn je na národní úrovni stanovena priorita obnovení migrační 
průchodnosti vodních toků v podélném profilu. Pro tuto prioritu jsou na národní úrovni stanovena 
opatření, která jsou součástí Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (viz dále). 
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Samotné POP jsou rozsáhlými koncepčními dokumenty, jejichž cílem je dosažení dobrého stavu 
vod do roku 2015, případně do roku 2021 či do pevně stanoveného konečného termínu v roce 
2027. Jako nástroj k dosažení dobrého stavu vod slouží takzvané Programy opatření. Jejich 
účinek na zlepšení stavu vodních útvarů bude vyhodnocen a bude sloužit jako podklad pro 
aktualizaci plánu pro jeho druhé plánovací období po roce 2015. V POP jsou v programech 
opatření navržena opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních 
útvarů včetně migrační průchodnosti příčných překážek. 

5.2.2 KONCEPCE ZPRŮCHODNĚNÍ ŘÍČNÍ SÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., 
v.v.i. a ve spolupráci s AOPK ČR zpracovalo tzv. „Koncepci zprůchodnění říční sítě v České 
republice. Mezi prioritní toky z hlediska zprůchodnění vodních toků jsou zařazeny tzv. 
„Nadregionální prioritní biokoridory s mezinárodním významem, navazující na aktivity v 
mezinárodních oblastech povodí a řešící problematiku druhů ryb migrujících na dlouhé 
vzdálenosti ve vazbě na mořské prostředí (losos atlantský, úhoř říční) a dále pak „Prioritní úseky 
toků významné z hlediska druhové, příp. územní ochrany― zaměřené zejména na chráněné 
druhy a druhy v soustavě Natura 2000. Jednak na chráněné druhy ryb, ale také na chráněné 
druhy mlžů, kteří jsou při své distribuci v rámci vodního prostředí na možnosti ryb migrovat také 
závislé. 

 

Obr. 5: Mapa toků prioritních z hlediska zprůchodnění migračních bariér v ČR 
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5.2.3 RYBÍ PŘECHODY 

Rybím přechodům je věnována celá řada odborných publikací a metodických návodů (Slavík a 
kol. 2012)a není účelem tohoto projektu se jim věnovat. RP je poměrně složité hydrotechnické 
dílo, které vyžaduje pečlivou přípravu, důslednou realizaci a také pravidelnou údržbu.  

 

   

Obr. 6: Vlašim – řeka Blanice - Příklad přírodě blízkého rybího přechodu typu bypas 
zasazeného do zámeckého parku 

 

V rámci tohoto projektu je řešena otázka minimálního zůstatkového průtoku MZP (viz dále). 
Návrhový průtok pro RP by měl být obsažen v minimálním zůstatkovém průtoku stanoveném pro 
každou příčnou stavbu a většinou bývá stanoven v povolení k nakládání s povrchovými vodami 
za účelem výroby elektrické energie. 

Pro zajištění správné funkce RP je třeba zajistit odpovídající návrhový průtok, který jednak ryby 
k rybímu přechodu v rámci příčného profilu navede a dále zajistí správné hydrologické podmínky 
v rámci trati RP a umožní tak rybám jej bez potíží proplout. Velice často je průtok dělen, kdy část 
je využita pro trať RP a část pro takzvaný „lákavý proud“. Nižší průtok ve vlastní trati RP umožní 
zjednodušit jeho konstrukci (zmenšit průtoční profil) a tak snížit náklady na jeho stavbu. Lákavý 
proud je pak většinou převáděn pomocí potrubí a je využita jeho kinetická energie k posílení 
proudu na vstupu do RP a tím zvýšení jeho atraktivity pro ryby.  

Existují zařízení, která umožní pro lákavý proud využít vodu již zpracovanou na MVE a tedy zlepší 
ekonomický potenciál MVE. Příkladem je tryska pro navýšení lákavého proudu vyvinutá na 
Universty Kaseel v Německu Dr. Hassingerem.  

Jedná o zařízení, které umožňuje navýšení lákavého proudu pro rybí přechod, aniž by byla 
významně omezena funkce MVE. Princip spočívá v tom, že je využita kinetická energie daná 
rozdílem hladin a voda, která je vedena z horní vody, slouží k nasávání vody z dolní vody, tedy 
vody již využité na MVE. Poměr průtoků může být až 1:10, tedy pomocí 50 l vody z nadjezí je 
možné do poslední komory rybího přechodu přidat 500 l vody z podjezí bez nároků na energii a 
bez omezení funkce MVE.  
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Obr. 7: Schéma trysky a příklad použití - MVE Villach, řeka Drau, Rakousko 

- Obr. nahoře – detail zařízení 

- Obr. uprostřed a dole – umístění zařízení (foto.: R.Hassinger) 
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Minimální zůstatkový průtok (MZP) v rámci každého profilu musí zajistit tři základní funkce: 

1) Zajištění ekologické stability toku pod příčnou překážkou 

2) Zajištění migrační průchodnosti pro vodní organismy 

3) Zajištění životnosti a správného provozu a údržby vodního díla 

Na každé příčné překážce je nutné při stanovení minimálního zůstatkového průtoku uvažovat 
všechny tři výše uvedené požadavky a posoudit jejich potřebnost.  

5.3.1 ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY TOKU POD PŘÍČNOU PŘEKÁŽKOU 

Pokud je MVE přímo na jezu a odpadní voda je vypouštěna do podjezí, musí MZP zajistit 
především dostatečné smáčení podjezí, které plní často funkci trdliště a habitatu pro vývoj 
juvenilních stádií ryb a je také jako habitat pro všechny vodní organismy. V případě derivačního 
schématu je nutné posílit MZP vzhledem k jeho funkci v zajištění ekologické stability toku. Čím je 
derivace delší, tím by měl být MZP vyšší. Bylo by vhodné uvažovat o stanovení MZP v závislosti 
na délce derivace. 

5.3.2 ZAJIŠTĚNÍ MIGRAČNÍ PRŮCHODNOSTI PRO VODNÍ ORGANISMY 

Parametry zajištění migrační průchodnosti řeší v současné době technická norma TNV, která 
definuje požadavky na zajištění správné funkce rybího přechodu a také zajištění navedení ryb do 
rybího přechodu, tedy mimo jiné dostatečného lákavého proudu. Také tyto parametry závisí na 
lokalizaci MVE v rámci řešeného profilu. Rybím přechodem je možné převádět přes příčnou 
překážku část MZP, který je dále využit k zajištění ekologické stability toku pod překážkou. 

5.3.3 ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTNOSTI A SPRÁVNÉHO PROVOZU A ÚDRŽBY VODNÍHO DÍLA 

Zejména u pevných konstrukcí je nutné zajistit jejich smáčení z důvodu zamezení vysychání, 
vymrzání a také teplotní stability konstrukce. Požadavky se liší během letní a zimní sezóny. U 
pohyblivých jezů, které mají například kovová pole, není smáčení nutné.  

K omezení poškozování ryb v turbínách MVE dochází především při poproudové migraci. 
Z laického pohledu by se mohlo zdát, že ryba využije těleso jezu k cestě po proudu, ale pro ni to 
představuje značné riziko (jez je hlučný, dále přes jez teče většinou jen tenký paprsek vody, který 
vystavuje ryby predaci ze strany rybožravých predátorů) a proto většinou volí cestu nejsilnějšího 
proudu, tedy do MVE. Z toho důvodu je nutné přijmout kombinaci opatření k omezení 
poškozování ryb: 

1) Zamezit rybám ve vniknutí do MVE vhodnými odsuzovacími zařízeními 

2) Umožnit jim náhradní trasu – po-proudové rybí přechody, které buď ryby zachycené na 

česlích přenesou pod jez, nebo je navedou do rybího přechodu.  

3) Využití nových konstrukcí turbín, které umožní rybám proplutí turbínou bez poškození. 

Na detailní popis jednotlivých opatření bychom odkázali na velmi obsáhlou a přehledně 
zpracovanou metodickou publikaci Slavík, Vančura a kol. 2012, zde uvádíme stručný popis. 

5.4.1 ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ DO TURBÍNY MVE 

Zamezit rybám ve vniknutí do MVE je možné pomocí různých technických zařízení, jedná se 
především o mechanické zábrany (česle, clony) a dále různá mechanická zařízení (bublinové 
slony, rotační clony), elektrické pole, světelné zábleskové a akustické plašiče.  

5.3 ZAJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍHO ZŮSTATKOVÉHO PRŮTOKU 

5.4 OMEZENÍ POŠKOZOVÁNÍ RYB V TURBÍNÁCH MVE 
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5.4.2 VYTVOŘENÍ NÁHRADNÍ TRASY 

Ryby zachycené na česlích nebo na jiných zařízeních je nutné nasměrovat do podjezí 
specializovaným zařízením – různé žlaby nebo potrubí ústící do podjezí nebo do RP, kterým již 
ryba pokračuje dále bez nebezpečí zranění.  

5.4.3 POUŽITÍ „FISH-FRIENDLY“ TURBÍN 

Moderní možností zejména na menších tocích a menších MVE. Jedná se o patentované vírové 
turbíny nebo turbíny využívající systém Archimédova šroubu. 
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