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ÚVOD 

Říční síť v České republice je velmi rozvětvená a v horských a podhorských oblastech dosahuje 
vysoké hustoty. Podle Vlčka a kol. (1984) má více než 1200 vodních toků delších než 8 km s povodím 
nad 25 km, což je přibližně 30 % všech vodních toků. Počet malých toků s délkou 
1 až 8 km, s povodím menším než 25 km je odhadován na 2800 (Lusk, Pivnička 2009). Celkem lze 
počítat se 4000 vodními toky všech délkových kategorií. Z uvedeného je zřejmé, že malé vodní toky, 
tj. pramenné úseky a zdrojnice větších toků, představují podstatnou část říční sítě ČR. Větší a 
vodohospodářsky významné toky jsou ve správě jednotlivých podniků Povodí. Podstatná část malých 
vodních toků se nachází v zalesněných oblastech a je spravována Lesy České republiky, s.p. 
(LČR, s.p.). Celkově se jedná zhruba o 23 000 km drobných vodních toků (bystřin a potoků), kde 
odbornou správu vykonávají složky LČR, s.p. (Bělský 2005). Pramennými oblastmi vodních toků jsou 
ve většině případů horské a podhorské oblasti, z čehož plynou jejich rozdílné charakteristiky ve 
srovnání s toky nížin. Z hlediska geomorfologického jde především o výrazně vyšší podélný sklon 
jejich koryt a s tím související vysokou erozní činnost vody umocněnou vyšší frekvencí extrémních 
vodních průtoků. Důsledky eroze v horních úsecích vodních toků se pak formou transportu splavenin 
projevují jejich kumulací v dolních úsecích a kmenových tocích v zalidněných a urbanizovaných 
územích. Vysoké průtoky vody s katastrofálními dopady na lidská sídla a jejich infrastrukturu 
vyvolávaly vždy potřebu eliminovat, případně minimalizovat negativní dopady povodní na krajinu a 
lidská sídla. 

Ve druhé polovině 19. století došlo k institucionalizaci složek a vytváření finančních zdrojů, které se 
specializovaly na úpravy malých vodních toků a pramenných vlásečnic, souhrnně označovaných jako 
bystřiny a strže. Postupně byly budovány příčné objekty různého typu s cílem omezit erozní a 
transportní činnost bystřinných toků. V určitých oblastech docházelo k rozsáhlým systematickým 
úpravám koryt vodních toků s cílem zamezit povodňovým škodám na lidských sídlech. Nové úpravy 
bystřinných toků probíhaly a probíhají s různou intenzitou až do současnosti. V posledních letech jsou 
však zásahy do koryt vodních toků často motivovány potřebou opravit dříve provedená podélná 
opevnění a obnovit poškozené příčné objekty. 

Po roce 1990, v souvislosti s politickými změnami, došlo ke korekci názorů na význam a ekologické 
funkce jednotlivých částí přírody. Tato skutečnost se odrazila v tvorbě nových legislativních předpisů 
a následně i ve státní správě v oblasti ochrany přírody. 

Od roku 1992, kdy začal platit zákon č. 114/1992 Sb., se významnými a rozhodujícími partnery, kteří 
se vyjadřují k zásahům do vodních toků, staly složky státní správy z oblasti ochrany přírody a 
v některých případech i velmi rozdílně zaměřené nevládní organizace.  

Je přirozené a obvyklé, že mezi složkami, které spravují vodní toky po stránce hydrotechnické a 
složkami státní správy, které garantují ochranu krajinných prvků po stránce krajinářské a ekologické, 
dochází ke střetům odborným a neshodám v rámci uplatňování legislativních norem. Hlavními 
spornými tématy bývají mimo jiné otázky spojené s protiproudovou migrační prostupností  podélného 
profilu dotčených vodních toků v souvislosti se zvláště chráněnými organismy, zejména rybami. 

Významnou příčinou sporů mezi orgány ochrany přírody a LČR, s.p. byl, mimo legislativní rámec, 
nedostatek objektivních podkladů a znalostí o podmínkách migrační prostupnosti malých vodních toků 
a jejich ekologických funkcích ve vztahu k rybám a dalším prvkům příslušných biocenóz. Ze strany 
Lesů ČR, s.p. byly tyto okolnosti podnětem pro návrh výzkumného projektu, který by měl přinést 
nové využitelné poznatky pro odpovědné a objektivní posuzování nutnosti migrační prostupnosti 
příčných staveb a formuloval postupy, jak realizovat nezbytné zásahy do vodního prostředí, aby 
negativní dotčení biocenóz a ekologických funkcí toků bylo minimální.  

V roce 2006 bylo zadáno téma a započato řešení výzkumného projektu „Biologicko-ekologické 
aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků“. Projekt byl 
řešen v období VI. 2006 až VI. 2009. Úkoly, které byly v rámci projektu řešeny, měly přinést odborná 
a v praxi použitelná stanoviska k problematice, která je formulována v níže uvedených bodech:  

1. Zásady pro posuzování nezbytnosti zajištění migrační prostupnosti spádových objektů. Posouzení 
odůvodnění rybích přechodů na tocích, které mají migrační překážky nad i pod úsekem toku, na 
němž je nutno provést úpravu koryta toku z důvodu protipovodňové ochrany. Zhodnocení délky 
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toku, kde už má smysl řešit migrační prostupnost (v případě, že je naprosto nereálné řešit tok 
komplexně). Přitom budou zohledněny příčné objekty vyvolané infrastrukturou (mosty, 
komunikace, inženýrské sítě apod.). 

2. Kategorizace vodních toků z hlediska účelnosti umožnění migrační prostupnosti. 

3. Posouzení vlivu splavenin na životní podmínky ryb 

4. Zhodnocení stávajících příčných staveb a migračních objektů z hlediska funkčnosti. 

5. Posoudit vliv upraveného (částečně upraveného – zajišťujícího jen stabilitu dna) a neupraveného 
koryta toku na ryby. 

6. Specifikace a požadavky jednotlivých druhů ryb na parametry projekčního řešení funkčních a 
migračně prostupných staveb. 

7. Doporučení a návrh vhodných typů migračních zařízení (konstrukcí a řešení) a specifikace 
okolností, za nichž má stavba opodstatnění. 

Předložená závěrečná zpráva pro snadnější pochopení uvedených závěrů obsahuje poměrně široce 
pojatou teoretickou část, týkající se biologických aspektů migrací zájmových druhů fauny, jejímž 
cílem je komplexní pohled na řešenou problematiku z hlediska biologického a ekologického ve vztahu 
k dotčenému společenstvu živých organismů v kontextu s platnými legislativními normami. 

1. MIGRACE A EKOLOGICKÉ NÁROKY ZÁJMOVÝCH DRUH Ů FAUNY 

Pro účel řešeného projektu jsou za zájmové druhy považovány rak říční - Astacus astacus (Linnaeus, 
1758), mihule potoční - Lampetra planeri (Bloch, 1784), pstruh obecný (forma potoční) – Salmo trutta  
Linnaeus 1758, střevle potoční – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), vranka pruhoploutvá – Cottus 
poecilopus Heckel 1837, vranka obecná – Cottus gobio Linnaeus 1758, V několika výjimečných 
případech vodních toků Beskyd (pramenná část Lubiny a přítoky Ostravice - Velký potok, Smradlava) 
je součástí jejich biocenózy mník jednovousý - Lota lota (Linnaeus, 1758). Během výzkumu se 
prokázalo, že v pramenných oblastech vodních toků je kromě ryb významným druhem obratlovců 
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Jeho larvy jsou vázány na vlásečnicové potoky pramenišť a 
někdy zasahují i poměrně daleko do úseků s výskytem ryb. Z uvedených druhů všechny s výjimkou 
pstruha obecného patří mezi zvláště chráněné druhy fauny ČR.  

Při studiu literárních poznatků u vranky pruhoploutvé a vranky obecné, dvou původně vymezených 
druhů pro účely řešeného projektu, jsme zjistili, že potřebných informací zejména o migračních 
potřebách a výkonnosti těchto dvou druhů je naprostý nedostatek. V domácí literatuře jsme nezjistili 
informace žádné, v zahraniční pouze ojedinělé a z prostředí, které je naprosto odlišné od horských 
bystřin. Obdobně i informace o jejich rozšíření či biologických charakteristikách jsou značně omezené 
a často jednostranné. Znalost biologie a ekologických nároků jednotlivých druhů jsou základním 
předpokladem pro přijatelné zásahy do jejich životního prostředí. Proto zde uvádíme jejich 
charakteristiky, které jsou sestaveny na základě vlastních poznatků a kritické rešerše literárních 
pramenů, jejichž citaci uvádíme jako součást přehledu. 

Součástí biologie ryb a jejich projevů jsou migrace, čímž rozumíme významné aktivní, směrově 
orientované přesuny z místa pobytu-stanoviště za určitým cílem. U ryb, stejně jako u většiny 
obratlovců, každý jedinec v průběhu života prochází vývojovými etapami od „narození“ přes juvenilní 
(subadultní) etapu, reprodukční (adultní) fázi života do senektivní, úhynem končící fáze.  V souvislosti 
s tím se mění velikost jedince i jeho biologické aktivity (příjem potravy, růst, rozmnožování atd.) a 
vyvíjí se i nároky na optimální podmínky. Tento dynamický proces je významným podnětem, který 
nutí jedince k migraci do prostředí, kde jsou výhodnější podmínky pro aktuální biologickou potřebu. 
Podnětem k migracím mohou být potravní podmínky, změny hydrologických podmínek, kyslíkové 
poměry apod. Všechny zájmové druhy ryb v rámci tohoto projektu patří do skupiny tzv. druhů 
potamodromních, což znamená, že jejich rozdílně intenzivní migrace se uskutečňují pouze ve sladké 
vodě. 

V souvislosti s nároky jednotlivých druhů ryb a s  ohledem na proměnlivost abiotických podmínek 
(hydrologické, teplotní, nasycenost vody rozpuštěným kyslíkem atd.) v průběhu roku se stává 
problémem časového vymezení jejich migrační potřebnosti. Zejména u malých vodních toků v období 
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nízkých vodních průtoků to může vést k nefunkčnosti konstrukcí migračních zařízení právě v době 
maximální potřeby migrace. Časové vymezení je v současnosti dobře známé u migrací za 
rozmnožováním, tzv. třecích migrací. U ostatních typů migrací přesný čas a jejich příčiny objektivně 
neznáme. Uvedené skutečnosti jsou příčinou komplikovanosti tvorby konstrukcí, které by měly 
zajišťovat migrační prostupnost. Za běžných okolností je při známé extrémní rozkolísanosti průtoku 
vody v horských bystřinách nereálné zajistit celoroční prostupnost příčných objektů umělým 
migračním zařízením. 

1.1. Význam migrací a jejich typy 

Podle účelu a cíle migrace rozeznáváme následující typy: 

Reprodukční migrace z hlediska existence druhu jsou nejvýznamnějším typem přesunů. Pohlavně 
dospělí jedinci při nich vyhledávají optimální prostředí pro uložení (vytření) a vývoj jiker. Rozsah a 
nezbytnost reprodukčních migrací je u různých druhů velmi rozdílná, což je zakódováno v jejich 
biologické charakteristice. Klasickým příkladem rozdílných potřeb je pstruh obecný a vranka 
pruhoploutvá. U pstruha obecného reprodukční migrace mají rozsah desítky, i stovky metrů či 
kilometry. Proto i migrační výkonnost tohoto druhu je vysoká. U vranky pruhoploutvé je to obvykle 
maximálně několik metrů a migrační výkonnost je značně omezená. 

Vývojové migrace souvisejí s vývojem (pohlavní dospělost) a růstem jedince. Se zvětšující se 
velikostí jedince se mění nároky na stanoviště (např. hloubka vody, rychlost proudu, velikost teritoria, 
aj.). U druhů s rozsáhlejšími třecími migracemi v určité fázi vývoje dochází cíleně k migracím jedinců 
směrem po proudu. Např. u pstruha obecného je to obvykle v letních měsících ve druhém roce života. 

Potravní migrace dosahují u našich zájmových druhů řádově maximálně několik metrů (pstruh 
obecný). U některých jiných druhů jsou výrazně delší, obvykle mají i určitý denní případně sezónní 
charakter. 

Kompenzační migrace mají obnovit rovnoměrné rozmístění jedinců populace např. po průchodu 
velkých vod. U druhů (typický pstruh obecný) s výrazným teritoriálním charakterem dochází 
k migracím jedinců bez ustavení teritoria, obvykle směrem po proudu. Stejně lze zařadit i tzv. 
okupační migrace, které známe především u nepůvodních druhů pronikajících a rozšiřujících areál 
výskytu. 

Podle aktivity migrujících jedinců rozeznáváme migrace aktivní a pasivní. Při aktivních migracích se 
přesun ryby děje za energetického výdaje aktivním pohybem, vlastní průběh migrační trasy je 
výsledkem aktivního směrování a změn migrujícího jedince. Pasivní migrace se děje bez většího 
energetického výdaje v souvislosti s jednosměrným prouděním v podélném profilu říčního koryta. 
Převážně se jedná o jikry pelagofilních druhů, zejména ranná vývojová stádia. 

1.2. Migra ční výkonnost a potřebnost 

V souvislosti s migracemi ryb a zajištěním migrační prostupnosti v podélném profilu vodních toků je 
nezbytné ujasnit dva základní pojmy, migrační potřebnost a migrační výkonnost. Tyto dvě základní 
charakteristiky je třeba znát pro zajištění podélné migrační prostupnosti vodních toků pomocí 
speciálních konstrukcí. Je nezbytné přiznat, že v tomto směru objektivní znalosti jsou značně kusé, a 
bylo by potřeba dalších specificky zaměřených výzkumů v terénních podmínkách.  

Migra ční výkonností (MiV) rozumíme schopnost jedince překonat určitou rychlost vodního proudu 
na určitou vzdálenost, případně schopnost překonat určité převýšení (překážku). MiV je vázaná na 
konkrétní druh a v rámci druhu ovlivněná velikostí, kondicí a případně pohlavím jedince. 

Migra ční potřebnost (MiP) je dána mírou nezbytnosti pro existenci jedince a je podmíněna jeho 
biologickými vlastnostmi. Z hlediska pohledu na jedince jako příslušníka druhu – populace, je MiP 
vázána na: 

a) zachování druhu-populace (tj. reprodukce) 
b) rozvoj a stabilitu populace (kompenzace, potrava) 
c) přežití – únikové migrace 

Potřeba migrace je druhová vlastnost podmíněna biologií, obvykle reprodukcí a biologickým cyklem - 
např. u lososa, nebo druhů s pelagickými jikrami (ostrucha, částečně i mník). U většiny druhů vzniká 
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potřeba migrace v souvislosti s reprodukcí, kdy je cílem najít příznivé podmínky pro uložení jiker. 
U vranky obecné a vranky pruhoploutvé v případě dostatku krytových dutin (litofilní-speleofilní druhy) 
se jedná obvykle o vyhledávací migraci v rozmezí maximálně desítek metrů. Migrační potřeba může 
vzniknout v důsledku nepříznivých hydrologických podmínek, zvláště za poklesu průtoku vody, kdy je 
nutný přesun jedinců do vyhovujících habituálních podmínek.  

1.3. Rozšíření a ekologické nároky zájmových druhů fauny 

Rak říční 

Rozšíření: Rak říční je naším původním a nejhojnějším druhem raka. Přirozené rozšíření raka říčního 
na našem území je těžko zjistitelné vzhledem k jeho odchovům a umělému vysazování v minulosti. 
Zejména mezi světovými válkami (po předchozích epidemiích račího moru na přelomu 19. a 20. 
století) u nás zřejmě byli na řadě míst nahodile vysazeni importovaní raci říční. V souvislosti 
s postupujícím znečištěním odpadními vodami a v důsledku rozvoje zemědělské výroby a její 
chemizace následoval další výrazný úbytek raka říčního Během mapování v letech 
2004 – 2005 byl zaznamenán na 681 lokalitách po celém území ČR. 

Biologická charakteristika – chování: Plodnost raka říčního se pohybuje obecně v rozmezí 
80 – 200 ks vajíček. Jedinci pohlavně dospívají ve 3. až 4. roce života. Raci se rozmnožují 
v podzimních měsících, kdy samci přetáčí samice na záda a ukládají mezi tři poslední páry hrudních 
nohou samic bílé trubičkovité spermatofory. Oplodněná samice klade vajíčka na spodní část zadečku a 
opatruje je až do jara následujícího roku, kdy svůj vývoj ukončují.  

Nároky na prostředí: Rak říční se přirozeně vyskytuje především v pomaleji tekoucích málo 
využívaných potocích a říčkách. Optimální podmínky jsou ve vodách s pevným písčito-kamenitým 
dnem a jílovitými břehy a s přirozeným břehovým porostem, kde mezi kořeny nachází vhodné úkryty. 

Migrační potřebnost a výkonnost: Znalostí o migracích raka říčního je obecně velmi málo, přičemž 
výsledky experimentů z volné přírody prakticky schází. Můžeme odhadovat, že hodnoty výšky kolmé 
překážky v toku při protiproudové migraci dosahují maximálně 0,15 m. Rychlost proudu, v němž je 
rak schopen pohybu, po zdrsněném podkladu pravděpodobně nepřesahuje 1m .s-1 . I v tomto směru 
schází věrohodné informace. 

Ohrožení a ochrana: V rámci ochrany je nutné dbát na zachování čistoty vody, přirozeného 
charakteru koryta toků, omezení likvidace vhodných stanovišť ve stojatých vodách, ve kterých se ještě 
rak říční vyskytuje. Z opatření směřujících ke zlepšení stavu populací druhu je podstatné minimalizace 
nevhodných vodohospodářských zásahů, zamezení možnému znečištění vody a zanášení koryta 
sedimenty. V souvislosti s hrozícím onemocněním račího moru je nutná maximální opatrnost při 
záchranných transferech v lokalitách s prokázaným výskytem onemocnění raků říčních račím morem - 
plísní Aphanomyces astaci v povodí Olše a prokázaným výskytem raka signálního (Pacifastacus 
leniusculus) a raka pruhovaného (Orconectes limosus), kteří jsou přenašečem tohoto onemocnění. 
V daném případě jde o povodí dolního toku Osoblahy s přítokem Prudník. 
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Ďuriš, Z., Horká, I., 2005. Rešerše biologie a ekologie raků v České Republice. Depon. in VÚV 
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study. Bulletin Français de la Peche et de la Pisciculture, 380-381: 1313-1323. 

Mihule potoční 

Rozšíření: Mihule potoční se vyskytuje především v menších tocích v povodí Labe a v povodí Odry. 
V povodí Moravy se vyskytuje pouze omezeně v horní části vlastního toku Moravy. Nezbytnou 
podmínkou výskytu je přítomnost tzv. náplavů, tj. okrsků písčito-hlinitých sedimentů s významnou 
přítomností detritu (org. hmoty). V tocích bystřinného charakteru se vyskytuje pouze výjimečně. 
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Biologická charakteristika – chování: Mihule potoční je druhem, u něhož se v životním cyklu 
vyskytují stádia jikry, larvy a dospělci. Tření probíhá na stěrkovitém – písčitém a proudivém místě, 
obvykle ve skupinkách (podle početnosti populace). Vývoj jiker trvá 3-4 týdny (závisle na teplotě 
vody). Následné larvální stádium trvá obvykle 4 -5 let. Po celé toto období larvy žijí ukryty v zemito-
písčitých náplavech s organickým detritem. Potravu tvoří detrit, rozsivky a řasy. K metamorfóze 
dochází během podzimu, kdy zakrňuje zažívací trakt a dospělci přestanou trvale přijímat potravu, 
podkovovitá ústa larev se mění na kruhovitá ústa dospělců, objevují se oči a vzniká diferencovaný 
ploutevní lem. Po tření během května dospělci v průběhu několika dnů hynou. Početnost populace je 
vedle kvality vody v podstatě určována plošným rozsahem sedimentů o vhodné zrnitosti. 

Nároky na prostředí: Nezbytnou a rozhodující podmínkou výskytu mihulí jsou náplavy, tvořené 
písčito-hlinitými sedimenty s bohatou příměsí organického detritu, kde nacházejí stanoviště jejich 
larvy po celou dobu vývoje (4 - 5 let). Povodňové průtoky, které odplaví náplavy, představují 
devastační faktor pro přítomné populace mihule potoční (Lusk et al. 1998). 

Migrační potřebnost a výkonnost: Uvádí se, že maximální rychlost proudu, kterou jsou mihule 
schopny překonat je 0,8 m.s-1 (jako maximální limit je uváděno až 2 m.s-1. Třecí migrace jsou obvykle 
v rozsahu několika desítek výjimečně stovek metrů a dospělci je vyhledávají obvykle směrem proti 
proudu. S překonáním příčných překážek mají mihule problémy, minimálně problémové se jeví 
balvanité skluzy. Pro jízky je uváděn požadavek, aby rozdíl vodních hladin byl co nejnižší, maximálně 
však 10 cm (Hanel 2006). Mihule mají snahu migrovat proti proudu ve stádiu dospělce (podzim-zima) 
a jsou schopny překonávat pouze rybí přechod typu bypass bez příčných překážek, kdy limitujícím 
faktorem je pouze rychlost proudu (Hartvich a kol. 2004). Larvy po vylíhnutí, ale i v průběhu dalšího 
života při vyhledávání vhodných náplavů se přemisťují obvykle pouze splavováním směrem po 
proudu. 

Ohrožení a ochrana:  Mihule potoční je chráněná podle vyhlášky 395/1992 Sb. jako druh „kriticky 
ohrožený“. Na základě aktuálních znalostí o výskytu tohoto druhu je v poslední verzi Červeného 
seznamu hodnocen jako „obecně ohrožený – ohrožený“ (Lusk a kol. 2006).  Tento druh je zařazen i do 
přílohy II Směrnice Rady č. 92/43/EEC  proto v systému Natura 2000 bylo v ČR pro tento druh 
vymezeno 23 evropsky významných lokalit, příloha A vyhl. č. 166/2005 Sb. 

Literatura  
Hanel L. 1994: Fyzikálně chemické parametry tří potoků středních Čech s výskytem mihule potoční 

(Lampetra planeri). Bulletin Lampetra, ZO ČSOP Vlašim: 35-88. 
Hanel L. 2006: Principy ochrany a péče o biotopy s výskytem mihule potoční (Lampetra planeri). 

Biodiverzita ichtyofauny ČR (VI):: 39-44. 
Hartvich P., Dovořák P., Holub M. 2004: Výskyt ryb v rybím přechodu na řece Blanici v Bavorově. 

Biodiverzita ichtyofauny ČR (V): 93-98. 
Lusk S., Halačka K., Lusková V. 1998: The effect of an extreme flood on the fish communities in 

the upper reaches of the Tichá Orlice River (the Labe drainage area). Czech J. Anim.Sci. čš: 531-
536. 

Oliva O. 1995: Druh Lampetra planeri (Bloch, 1784). In: Barus V., Oliva O. a kol. Mihulovci a ryby 
(1). Fauna ČR a SR, Academia Praha: 61-71.  

Pstruh obecný 

Rozšíření: Pstruh obecný f. potoční tvoří základní složku rybího osídlení tzv. pstruhových resp. 
lososových vod (též tzv. pstruhové anebo lipanové pásmo). Představuje nejvýznamnější druh 
(sportovně i hospodářsky) v tzv. pstruhových vodách. Jeho přirozený výskyt zejména z hlediska 
početnosti je ovlivňován v rámci rybářského managementu podpůrným vysazováním a u tzv. 
odchovných potoků doslova odchovným režimem. Vyskytuje se ve všech předmětných tocích 
řešeného projektu. 

Biologická charakteristika – chování: Pstruh obecný (forma potoční) je stanovištní s výrazným 
teritoriálním chováním. Jedinci okupují teritoria – okrsky, jejichž rozsah je podmíněn velikostí jedince 
a členitostí prostředí. Své teritorium jedinec aktivně hájí – odhání případné vetřelce. V našich 
podmínkách je pstruh krátkověkým druhem, dožívajícím se v průměru 4-6 roků.   
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V našich podmínkách reprodukční období pstruha zahrnuje období podzimu – od konce září do 
začátku prosince, v závislosti na průběhu teplot vody a průtokových poměrech. V souvislosti 
s rozmnožováním jsou pro pstruha charakteristické třecí migrace. Na místě tření vytlouká samice 
v písčito-štěrkovitém dně prohlubeninu (hnízdo), vytřené a oplodněné jikry jsou překryty pískem a 
štěrkem. Dospělci se po výtěru vrací na svá původní stanoviště. U pstruha jsou známy významné 
poproudové migrace subadultních jedinců ve věku 1-1+  z oblasti tření směrem dolů po proudu. 

Nároky na prostředí: Je druhem citlivým na dostatečný obsah kyslíku a dobrou kvalitu vody. Členitost 
dna a břehy s úkryty ovlivňují vzhledem k teritoriálnímu chování početnost populace v konkrétních 
úsecích toku.  

Migrační potřebnost a výkonnost: U pstruha obecného jsou výrazné dva typy migrací. Především jde 
o třecí migrace, které jsou u tohoto druhu výrazné, mají převážně proti proudové směrování a 
v případě možnosti mají rozsah od několika stovek metrů až po několik kilometrů. Třecí migrace 
probíhají v podélném profilu toku, a v případě možnosti jsou často směrovány i do přítoků. Pstruh je 
poměrně migračně výkonný z hlediska překonávání rychlosti proudu vody i překonávání výškových 
rozdílů. Z hlediska migrační výkonnosti je tento druh jedním z nejvýkonnějších. Adultní jedinci 
v průběhu třecích migrací jsou schopni bez problémů překonat migrační překážky v rozsahu 0,5-1 m 
skokem za vhodných podmínek (hlubší výmol pod překážkou). Jsou schopni proplout i vodním 
paprskem při jeho dostatečné výšce (10 cm a více). Po tření migrují dospělci zpět na původní 
teritorium. S výjimkou třecích migrací většina dalších přesunů (po tření, nedospělci ve věku 1+, 
tzv. nomádi) probíhá směrem po proudu. 

Ohrožení a ochrana: V našich podmínkách tento druh není chráněn specifickými ochranářskými 
předpisy, ale v rámci rybářského managementu jsou uplatňovány omezení a limity, které se přímo či 
nepřímo dotýkají jak vlastního hospodaření (vlastní rybářské revíry s realizací rybolovu), tak tzv. 
chráněné oblasti – odchovné potoky nebo úseky, sloužící pro získávání matečných ryb, i regulující 
vlastní sportovní rybolov (lovná sezona, počet docházek, způsoby lovu, limit denního úlovku, limitní 
minimální lovná délka). 
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Střevle potoční 

Rozšíření: Výskyt je obecně vázán na vodní toky, které označujeme jako pstruhové a lipanové pásmo. 
Výrazné omezení střevle přinesly zejména tzv. meliorační úpravy vodních toků a výrazné zvýšení 
početnosti pstruha obecného vlivem rybářského managementu (predační tlak ze strany pstruha 
obecného). V současnosti lze výskyt střevle potoční označit v rámci původního rozšíření jako 
ostrůvkovitý.  

Biologická charakteristika – chování:  Je to druh se skupinovým chováním, hejna jsou obvykle 
složena z jedinců blízké velikosti. Velikost hejn vzrůstá s početností populace. Při ojedinělém výskytu 
jedinci vyhledávají úkryty. 

Nároky na prostředí:  Výskyt střevle v různorodém prostředí (bystřinné potoky, tůně, náhony, 
pstruhové říčky i řeky, rybníčky, nádrže i údolní nádrže aj.) svědčí o tom, že tento druh je v tomto 
směru značně přizpůsobivý. Limitujícími faktory je především obsah kyslíku a případně znečištění. 

Migrační potřebnost a výkonnost:  Aktivní migrace za normálních podmínek souvisejí obvykle 
s reprodukčními aktivitami. Jinak střevle zachovávají věrnost vhodnému okrsku – stanovišti (tůně, 
jezírka, náhony apod.) Rozmnožování probíhá v průběhu května až července v několika dávkách. 
Vytírají se na štěrkovitý podklad v mírných proudech. Protože jako stanoviště vyhledávají obvykle 
místa s pomalým prouděním vody případně i se stojatou vodou (postranní tůně, slepé náhony) na místa 
tření migrují. Po tření se vracejí zpět. 
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Konkrétních poznatků o migračních potřebách a výkonnosti střevle potoční je nedostatek. Horáček a 
kol. (2002) uvádí, že střevle v souvislosti s třecími migracemi byly schopny překonat (proplout) 
přepadající proud přes stupně z kulatiny o výšce 10-15 cm. Střevle jsou schopny překonávat 
krátkodobě rychlost proudu až do 1,5 m.s-1. Z vlastních pozorování autorů v řece Ostravici v lokalitě 
Peřeje je zřejmé, že střevle potoční je schopna úspěšně překonat překážky s rozdílem hladin cca 0,3 m 
skokem.  

Ohrožení a ochrana: Střevle potoční je zařazena do kategorie „ohrožený druh“ ve vyhlášce 
č. 395/1992 Sb. V červeném seznamu - verze 2005 je střevle potoční obecná hodnocena jako druh 
„obecně ohrožený - zranitelný“ (Lusk a kol. 2006). 

Literatura 

Dušek J. 2003: Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční (Phoxinus 
phoxinus L.) s poznámkami o biologii druhu. AOPK ČR Praha, 44 str. 

Horáček J., Hartvich P., Lusk S. 2002: Pokus o řízenou rehabilitaci střevle potoční v malém potoku. 
Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV): 79-84. 

Mník jednovousý 

Rozšíření: V České republice žije od pstruhových potoků až po parmová pásma řek Labe, Moravy a 
Odry, zejména v místech s dostatečným množstvím úkrytů. V zájmovém území se mník skvrnitý 
vyskytuje v povodí VN Šance, v horním toku Lubiny a středním toku Luhy.  

Biologická charakteristika – chování: Rozmnožování probíhá v období od druhé poloviny prosince 
do první dekády ledna při teplotě vody od 2°C. Některé populace se vytírají v mělčinách, jsou však 
známy případy, kdy tření probíhá v hloubce nad písčitými až jemně štěrkovitými sedimenty. Mník 
dospívá obvykle ve třech letech života. Plůdek se živí zooplanktonem, dospělci drobnými 
bezobratlými a rybami. Pohlavně dospívá ve 3-4 letech. 
Nároky na prostředí: Vyskytuje se ve všech typech vod bohatých na kyslík od pstruhových toků po 
nížinné úseky řek. Podmínkou výskytu jsou členité břehy s dostatkem úkrytů, potrava a množství 
rozpuštěného kyslíku nad 4 mg . l -1. Špatně snáší úpravy břehů a koryt vodních toků. 

Migrační potřebnost a výkonnost: U tohoto druhu se setkáváme nejčastěji s okupačními migracemi 
mlaých jedinců do věku 2 let a migracemi za rozmnožováním na trdliště do vzdálenosti řádově stovek 
metrů. U mladých jedinců ze pstruhových vod horských bystřin Beskyd byly pozorovány migrace 
ve směru proti proudu do vzdálenosti 5 km během dvou let. Podle našich pozorování na horním toku 
Ostravice je mník během migrace schopen překonat peřeje s rychlými proudy a rozdílem hladin do 
0,35 m. 

Ohrožení a ochrana: Mník je v České republice zařazen mezi ohrožené druhy fauny. Ukazuje se však, 
že se jedná o druh, jehož rozšíření a početnost populací roste v důsledku zvládnutí umělého 
rozmnožování a stupeň jeho skutečného ohrožení se snižuje.  
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Vranka pruhoploutvá  

Vzhledem ke svému rozšíření a výskytu ve většině malých toků bystřinného charakteru v zájmové 
oblasti Beskyd a Jeseníků, ale i v dalších oblastech a s ohledem ke skutečnosti, že se jedná o druh 
legislativní zvlášť chráněný, je vranka pruhoploutvá jedním z klíčových „objektů“ významně 
zasahujících do procesu úprav malých vodních toků. 
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Rozšíření: Rozšíření vranky pruhoploutvé na území ČR je omezeno na hydrografické systémy širšího 
povodí řeky Moravy (úmoří Černého moře) a povodí Odry (úmoří Baltského moře). Podle našich 
výzkumů v průběhu posledních let se vranka pruhoploutvá vyskytuje v tocích zasahujících 
do 49 registračních čtverců zoogeografické mapovací sítě (Lusk a kol. 2008). V toku Moravy se 
vyskytuje vranka pruhoploutvá v horní části toku až po profil Olšany (ř.km 211). Ojedinělý výskyt 
v níže ležících částech vlastního toku Moravy je možný v důsledku splavení. Z pravostranných přítoků 
Moravy je zjištěný výskyt vranky pruhoploutvé v Bušínovském potoce – přítok Moravské Sázavy. 
Další výskyt vranky pruhoploutvé uvádí z potoka Olšana pod Skřípovem (přítok Úsobrnky-Jevíčka, 
Třebůvka-Morava). Již dříve byl tento druh zjištěn v horní části říčky Hané nad ÚN Opatovice. 
Výskyt tohoto druhu v levostranných přítocích Moravy a jejich přítokových potocích je podstatně 
širší, a to v horních částech povodí většiny toků (Branná, Desná, Oskava, Bečva – Vsetínská Bečva, 
Rožnovská Bečva a jejich přítoky, Bystřice (Hanácká), horní části Veličky. V povodí Dyje byl výskyt 
tohoto druhu zjištěn pouze v toku Fryšávka, nově byl výskyt tohoto druhu zjištěn i v pramenné oblasti 
Loučky v potoce Bobrůvka. Je velmi pravděpodobné, že se tam tento druh dostal s transporty násad 
pstruha obecného, jak prokazují provedené genetické analýzy (Lusk a kol. 2008). 

V oblasti Jeseníků se vranka pruhoploutvá vyskytuje hojně v horních tocích Vidnávky, Osoblahy, 
Opavy, Opavice, Moravice, Odry a jejích přítocích. V Beskydech je tento druh přirozenou součástí 
ichtyocenóz horních toků Olše, Stonávky, Morávky, Ostravice, Čeladénky, Lubiny a jejich přítoků 
(Lojkásek & Lusk 2000, 2001, 2005). 

Biologická charakteristika – chování: Je to druh krátkověký (5-6 roků). Vranka pruhoploutvá je 
aktivní především za nízkého stupně osvětlení (soumrak, noc), potravu sbírá v okolí svého stanoviště 
(úkryt pod kameny či mezi kameny). Přímé agresivní chování mezi jedinci nebylo prokázáno, ale 
v případě nedostatku vhodných stanovišť jej nelze vyloučit. Lze předpokládat, že ke kompetičním 
projevům chování dochází v období reprodukce při obsazování vhodných třecích stanovišť, přičemž 
zájem o jeden prostorový zdroj se v případě jeho nedostatku může projevit zvýšenou migrační 
aktivitou. 

Nároky na prostředí: Teplota, dostatečný obsah kyslíku ve vodě, průtok a struktura dna jsou uváděny 
jako základní parametry pro přežívání a podmínky početnosti vranky pruhoploutvé. Je to druh citlivý 
na znečištění a nedostatek kyslíku, proto je využíván pro bioindikaci kvality prostředí. Vyskytuje se 
proto v čistých horských a podhorských tocích především charakteru drobných potoků a bystřin. 
Charakteristické pro ni je, že vystupuje až do jejich pramenitých počátečních úseků. Její výskyt 
společně s vrankou obecnou jsme zaznamenali pouze ojediněle v krátkých přechodových úsecích 
(Opava, Moravice, Morávka, Ostravice, Vsetínská Bečva). 

Vzhledem k anatomické a morfologické stavbě těla a absenci plynového měchýře žije tento druh na 
dně a využívá možnosti úkrytů mezi kameny či pod kameny. Členitost dna (kameny, štěrk) i proudová 
a hloubková diverzita koryta podmiňuje i početnost populace. Ve vhodných podmínkách (obvykle 
potoky s kamenitým a štěrkovitým dnem) dosahuje početnosti i abundance řádově přesahující 
10 tisíc ks na 1 ha vodní plochy. Extrémní průtoky, při nichž dochází k posunům a transportu dnových 
materiálů (štěrk, kameny), způsobuje významný pokles density populací tohoto druhu, jak jsme zjistili 
v povodí Odry při extrémní povodni v roce 1997 (Lojkásek et al. 2005).  

Migrační potřebnost a výkonnost: Konkrétní literární poznatky o migračních aktivitách tohoto druhu 
nejsou k dispozici. Naše nepublikované poznatky z výzkumů na přítocích Vsetínské Bečvy – potoky 
Lušová a Brodská (ryby značené pomocí elastomeru), prokázaly, že většina migračních pohybů 
u dospělců je směrována po proudu a pouze ojediněle proti proudu. Tyto pohyby nepřesahovaly 
200-300 m a byly nejčastější v předreprodukčním období (březen – duben). Lze předpokládat, že 
souvisely s vyhledáváním resp. konkurencí při hledání a okupaci výtěrových míst ((dutiny pod 
kameny, štěrbiny). Nasvědčuje tomu i pozorování tohoto druhu v akvarijních podmínkách, kde samci 
bojují o dobré lokace pro zaujetí příznivého místa pro tření (dutiny, převisy kamenů apod.). 

Migrační výkonnost je podmíněna skutečností, že nemají plovací měchýř a proto se prakticky 
nemohou pohybovat volně ve vodním sloupci. Jejich pohyb se realizuje téměř výlučně při dně. 
V důsledku toho nejsou schopny překonat příčné překážky, i když jsou přelévány nízkým paprskem 
vody. Podle provedených pokusů v experimentálních podmínkách lze předpokládat, že adultní jedinci 
jsou schopni krátkodobě překonat proud o rychlosti do 1 m.s-1 do vzdálenosti okolo 0,3-0,5 m. 
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Rozhodující je vzdálenost mezi strukturálními prvky dna (kameny s proudovými stíny), pokud nebyla 
větší než 0,6 m při spádu 10 %, byla u vranky obecné pozorována úspěšná migrace. 

Ohrožení a ochrana: Vranka pruhoploutvá je chráněná v ČR pouze podle národní legislativy jako 
druh „ohrožený“, vyhláška č. 395/1992 Sb. V červeném seznamu - verze 2005 je vranka pruhoploutvá 
hodnocena jako „obecně ohrožený - zranitelný“ druh. 
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Vranka obecná 

Rozšíření: Vranka obecná je obecně rozšířeným druhem v tzv. pstruhových (lososových) vodách, 
především menších toků v povodí Labe, Odry a Moravy (Hanel, Lusk 2005).  

Biologická charakteristika – chování: Obecně je vranka obecná považována za sedentární (stálý) 
druh, který má minimální migrační aktivity. Trvale se zdržuje na dně v úkrytech a mezi kameny a 
štěrkem (zrnitost 50-200 mm). Nebyl prokázán teritoriální projev vůči jedincům navzájem. Určité 
projevy agresivity jsou u samců hlídajících nakladené jikry, obvykle v dutinách a pod kameny. 
Limitujícím faktorem početnosti je velikostní struktura dnového substrátu, která přímo koreluje 
s úkrytovou kapacitou prostředí. 

Nároky na prostředí: Obecně vranka všech velikostních kategorií preferuje členité prostředí dna 
vodního toku tvořené štěrkem a valouny, kde může najít potřebné úkryty a proudové stíny. S velikostí 
jedinců – pokud to prostředí potoka umožňuje, se mění preference hloubky vody – menší jedinci – 
menší hloubku, větší jedinci – větší hloubku, obvykle až do 0,3 m. S tím do jisté míry souvisí i 
odolnost vůči rychlosti proudění. Menší jedinci nejsou ochotni překonávat resp. volit místa s rychlostí 
proudu nad 0,40m.s-1. Je třeba si uvědomit, že v úkrytech i v těchto místech jsou rychlosti proudění 
velmi malé až nulové.  

Konkrétní data o početnosti v různých tocích jsou velmi rozdílná, kolísají v rozmezí desítek až přes 
10 tisíc jedinců v přepočtu na 1 ha. Je třeba zdůraznit, že tyto údaje je velmi obtížné srovnávat, či 
hodnotit, neboť podmínky (roční období, způsob lovu, postup odhadu, charakter toku) jsou natolik 
rozdílné, že data jsou reálně nesrovnatelná. Naše výsledky získané více než 30 – letým monitoringem 
stavu populace vranky obecné v říčce Loučce, kdy byly podmínky kontrol i prostředí shodné, ukázaly, 
že početnost vykazuje určité cyklické kolísání. Konkrétní data početnosti v podzimním termínu 
(zahrnovala i tohoročky) pak kolísala v jednotlivých letech v rozmezí 128 až 1778 ks.ha-1 (Humpl, 
Lusk 2006). Za významný faktor kolísání početnosti je možno považovat zvýšené průtoky v období 
tření a extrémní průtoky, při nichž dochází k transportu dnových materiálů (Lusk et al. 1998). 

Migrační potřebnost a výkonnost: Je to bentický druh pohybující se po dně resp. při dně a 
nevyhledává volný vodní sloupec. Vyhledává a zdržuje se v úkrytech, aktivní je v nočním období. 
Vzhledem k reprodukčnímu chování vranky (speleofilní – limnofilní druh), která ukládá jikry pod 
kameny, do dutin, v souvislosti s reprodukcí prakticky nepodniká žádné migrace, pokud není 
vhodných míst nedostatek. 

Schopnost plavání je u vranky obecné všeobecně pokládána za velmi omezenou. Podle omezených 
informací, je vranka schopna překonat rychlost proudu 0,2 m.s-1. To do značné míry omezuje i její 
migrační možnosti. Konkrétně je uváděna informace, že překážky s výškou 18-20 cm jsou pro vranku 
při pohybu proti proudu nepřekonatelné (Utzinger et al. 1998). Podle studie Jungwirth, Parasiewicz 
(1994) vranka obecná nebyla schopna překonat stupně technického přechodu s převýšením hladin 
25 cm (rychlost proudu 1,77 m.s-1. Bless (1990) uvádí, že adultní jedinci vranky obecné mohou zdolat 
přechody pouze s rychlostí proudu menší než 1,0 m.s-1. Tato hodnota je v určitém rozporu s údajem, 
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který je uveden v souhrnné studii Pavlov (1989), podle které kritická rychlost plavání tohoto druhu 
kolísá mezi 0,15 – 0,34 m.s-1. Bohmer et al. (1996) na základě pokusů v umělých žlabech uvádějí, že 
adultní jedinci C. gobio úspěšně migrovali proti proudu o rychlosti 0,8-1,0 m.s-1 na vzdálenost větší 
než 0,3 m. Rozhodující se jeví vzdálenost mezi strukturálními prvky dna (kameny), do 0,6 m při spádu 
10% u řady druhů včetně C. gobio byla pozorována úspěšná migrace. Tudorache et al. (2008) zjistili, 
že vranka obecná (SL 7-8 cm) dosahuje maximální plovací rychlosti 1,12-0,82 m.s-1, která však klesá 
se zvyšující se teplotou. Tuto „startovací rychlost, která je výsledkem aktivity bílé svaloviny, je 
schopna ryba udržet velmi krátkou dobu. Významnou podmínkou pro migraci vranky je především 
zdrsnění dna kameny a balvany, které umožňuje existenci a výběr „migrační“ trasy s výrazně nižšími 
rychlostmi proudění vody. 

Vranka obecná využívá některé typy rybích přechodů – zejména typu bypas, který připomíná 
podmínky přirozeného toku s proudivým charakterem a peřejemi, jako trvalé stanoviště (Jungwirth 
1996). Některé výzkumy ukazují, že v populaci vranky je část jedinců silně rezidentní – z hlediska 
stanoviště stálá a část jedinců má migrační tendence (část mobilní) (Knaepkens et al. 2004). 

Ohrožení a ochrana: Vranka obecná je uvedena jako ohrožený druh ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. a 
dále je zařazena do přílohy II Směrnice Rady č. 92/43/EEC (tzv. Směrnice o stanovištích) a následně i 
do přílohy A vyhlášky č. 166/2005 Sb. Proto byly pro tento druh v rámci realizace Natura 2000 v ČR 
vyhlášeny tzv. evropsky významné lokality (EVL) schválené nařízením vlády č. 132/2005. Pro tento 
druh bylo vyhlášeno na území ČR celkem 23 EVL, které se nacházejí v biokontinentální oblasti. 
V červeném seznamu-verze 2005 je vranka obecná hodnocena jako „zranitelný“ druh (Lusk a kol. 
2006). 
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Mlok skvrnitý  

Rozšíření: V České republice jde o rozšířený druh, který je vázán na horské a podhorské oblasti se sítí 
drobných vodotečí. V oblasti Beskyd, Jeseníků a Orlických hor je výskyt mloka běžný, přičemž 
v době rozmnožování jsou dospělci vázáni přímo na prameniště a malé vodní toky zájmového území. 

Biologická charakteristika – chování: Mloci skvrnití zimují v zemních děrách, jeskyních, sklepech, 
někdy ve větších skupinách. Jsou aktivní zpravidla za soumraku a v noci. Za vlhkého a deštivého 
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počasí však opouštějí své úkryty i během dne. V době odpočinku se zdržují v přirozených dutinách, 
v děrách drobných savců, ve štěrbinách, i pod padlými větvemi a kmeny. 
Na jaře se objevují během března a dubna. Mloci skvrnití jsou v našich podmínkách vejcoživorodí, 
tj. kladou zcela pohyblivé larvy. K porodu vyhledávají pomalu tekoucí potůčky a studánky, často však 
i proudové stíny v kaskádovitě, místy rychle proudící vodě. Pro kladení larev vyžadují mělká místa 
s pomalu proudící vodou. Velké samičky mohou rodit až 70 mláďat. Samice se v okamžiku porodu 
drží na břehu jen předníma nohama, v místech s dravějším proudem je v nebezpečí stržení vodou a 
utopení. Dravé larvy jsou zpočátku dlouhé 25-35 mm, na horní straně základny končetin mají po jedné 
světlé skvrně. K metamorfóze larev dochází od srpna do září, někdy až na jaře dalšího roku; pohlavně 
dospívají ve 3. až 4. roce života. Délka života mloků se pohybuje kolem 20 let, v zajetí i přes 50 let. 
Potravou je nejrůznější hmyz, plži, pavouci, blešivci, berušky vodní a červi. 

Nároky na prostředí: Mlok skvrnitý je typický obyvatel původních listnatých a smíšených lesů 
středních a vyšších poloh v kopcovité nebo horské krajině v nadmořské výšce 120 – 1030 m. 
Základním požadavkem je přítomnost drobných čistých potoků a lesních rybníčků, vhodných 
k rozmnožování. Mimo období kladení larev však často žije daleko od vody. 
Migrační potřebnost a výkonnost: Larvy mloka ve vodních tocích žijí od nakladení do metamorfozy 
v bezprostřední blízkosti jednoho místa, přičemž pohyb v profilu koryta vodního toku může být 
v rozmezí až do několika metrů. Jejich schopnost migrovat proti proudu je velmi nízká. Ke změně 
místa dochází, pokud nastane vysychání vody, kdy jsou larvy nuceny přesunout se do tůněk 
v nejbližším okolí. 
Ohrožení a ochrana: V celých oblastech vymizel mlok po přeměně přirozených lesních porostů na 
monokultury jehličnanů. Negativní význam má i velkoplošná těžba s použitím těžké mechanizace. 
Limitujícím faktorem je také vymizení míst vhodných k rozmnožování – znečišťování pramenišť, 
poškozování nebo kontaminace lesních potůčků a studánek, rekultivace starých lomů nebo samovolný 
zánik studánek. Místně dochází ke značným ztrátám na silnicích. V České republice je silně 
ohroženým druhem dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Literatura 

Zwach I. 2008: Obojživelníci a plazi České republiky. Praha, Grada Publishing,344 s. 

2. LEGISLATIVA K MIGRA ČNÍ PROSTUPNOSTI VODNÍCH TOK Ů 

V souvislosti s  uplatňováním legislativních předpisů v oblasti ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb. 
O ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., zákon č. 254/2001 Sb. O vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) dochází 
často ke konfliktům mezi zainteresovanými subjekty, kdy na jedné straně obvykle stojí orgány 
ochrany přírody a nevládní organizace, na opačném názorovém poli pak správce vodních toků a 
investor, projekční složky a dodavatelské firmy. 
V rámci zadání řešeného úkolu jsme se pokusili o vyhodnocení ochranářských právních norem 
v reálném prostředí v souvislosti s úpravami a zásahy zejména horských potoků a bystřin. 

2.1. Vyhodnocení aplikace příslušných právních norem v praxi 

Z provedeného porovnání obsahu citací právních norem a výkladů uvedených právních předpisů 
z pohledu státní správy v oblasti životního prostředí a způsobu provádění či výsledků úprav horských 
bystřin vyplynulo, že velká část dřívějších i probíhajících rozsáhlejších úprav koryt vodních toků není 
v souladu se zněním zákona o ochraně přírody. 

Současně je nutné uvést, že mnohé stavby ve vodním prostředí nelze realizovat tak, aby dikci zákona 
striktně vyhověly a během jejich realizace nedocházelo k poškození jedinců a narušování biotopů 
ZCHD fauny. 

Touto reálnou skutečností se pracovníci státní správy v oblasti ochrany přírody dostávají do obtížně 
řešitelné situace, kdy jsou správcem toku žádáni o souhlasné stanovisko se záměrem, jehož realizace a 
provoz nejsou a v mnoha případech nemohou být v souladu s určitými ustanoveními zákona. 
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Do podobné situace se však dostávají i žadatelé - správci toků, když v souladu s veřejným zájmem 
vyjádřeným např. § 47 vodního zákona, chtějí rovněž dodržet svou povinnost, přičemž akcentují pouze 
jiné priority (téhož ustanovení vodního zákona) než orgány ochrany přírody. V této fázi pak obvykle 
musí dojít a skutečně dochází ke kompromisům, kdy stavba je realizována na základě projektu 
částečně upraveného podle připomínek orgánů ochrany přírody. 

Následně nastává realizační fáze, v níž dodavatel volí obvykle vyzkoušené konzervativní postupy 
prací. Výsledkem je realita – úprava toku, konkrétní jednotlivé objekty, které se mnohdy neliší 
od dříve prováděných staveb, o nichž se obecně ví, že moderním požadavkům na biologizaci úprav 
nevyhovují. Je tedy zřejmé, že v celém procesu od záměru, přes jeho projekční ztvárnění až po 
kolaudované dílo, dochází k mnoha pochybením (neznalostí, nerespektováním legislativy a 
nedůsledností ve specifikaci technologie práce projektantem, následném tápání stavebního dozoru i 
dodavatele, absence kontroly ze strany biologického dozoru), která výrazně snižují skutečnou 
efektivitu stavby i ekologickou funkčnost a krajinářskou hodnotu dotčeného vodního toku. 

Po vyhodnocení zkušeností s řešením zásahů do koryt vodních toků v zájmových oblastech Beskyd a 
Jeseníků se domníváme, že významný podíl na setrvačnosti přístupu k úpravám vodních toků mají 
zejména projekční složky. 

V souvislosti s existujícími příklady úprav vodních toků v České republice i zahraničí, které jsou 
hydrotechnicky účinné, ale současně výrazně akcentují krajiná řské i biologické hledisko, se jeví, 
že některé projekční subjekty jsou k efektivní ekologizaci úprav pramenných oblastí vodních 
toků dosud málo připravené.  
Tato skutečnost by podle našeho soudu měla být správcem toků brána na vědomí. Jsme totiž názoru, 
že 17 let od počátku platnosti zákona o ochraně přírody, který zdůrazňuje nutnost zachování 
přírodních hodnot, biotopů a možnost obnovy funkcí VKP atd., je dostatečně dlouhý čas k adaptaci na 
měnící se legislativní rámec. Současně připouštíme, že spektrum použitelných projekčních subjektů je 
velmi malé, což investorovi velmi komplikuje rozhodování. 

Naopak, v souvislosti s řešením efektivní migrační prostupností příčných staveb se dosavadní situaci, 
zvlášť neujasněnosti vhodné technologie, nelze divit, neboť k explicitnímu požadavku zachovat vodní 
kontinuum v podélném profilu vodních toků zákonnou normou došlo teprve před 8 lety. Tuto dobu 
považujeme pro extrémní podmínky horských bystřin za relativně velmi krátkou na její úspěšné 
zvládnutí, zvlášť když je nutné brát v úvahu, že každý horský vodní tok je individualitou, vyžadující 
specifický způsob řešení migrační prostupnosti.  

Na základě našich nových poznatků z terénních výzkumů a jejich případného akceptování příslušnými 
orgány očekáváme, že dojde k částečné revizi pohledu na nutnost zachování migrační prostupnosti 
pramenných oblastí vodních toků ve směru k jeho racionálnímu omezení.  

Z našeho šetření ve vztahu k uvedeným legislativních předpisům dále vyplynulo, že: 

• Orgány ochrany přírody a krajiny vyžadují ochranu druhů, jejich biotopů včetně zachování 
migrační prostupnosti vodních toků v souladu s platnou legislativou, avšak v požadavcích na 
dodržování legislativy jsou nedůsledné. Jako příklad je možné uvést vodní toky, v nichž byly 
na příčných objektech postaveny nefunkční migrační rampy nebo obtoková koryta. 
V souvislosti s těmito případy je však třeba dodat, že z analýzy reálné hydrologické situace 
v daném profilu toku by v mnohých případech bylo již před zahájením stavby jasné, že typ 
migračního zařízení, který pro příslušné objekty orgán ochrany přírody doporučil, nebudou 
během většiny roku funkční právě z důvodu nedostatku vody. 

• Orgány ochrany přírody a krajiny se často soustřeďují na druh, jako předmět ochrany a jen 
okrajově akcentují hledisko krajinářské, ač jim to zákon ukládá a pro populaci předmětu 
ochrany má zachování přírodních podmínek v korytě mnohdy největší význam. 

• Správce toku se v důsledku požadavku orgánu ochrany přírody logicky soustřeďuje na 
migrační prostupnost toku, což za velkého úsilí často naplní, avšak za současného silného 
potlačení krajinářské hodnoty upravené části toku, degradace biotopu předmětu ochrany a 
jiných součástí vodního toku, ač to původně neměl v záměru. Je tedy orgánem ochrany 
přírody paradoxně přinucen ke krokům, které jsou v rozporu s jeho povinnostmi aktivně se 
podílet na ochraně vodního toku. 
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• Pro ujasnění pohledu na daný stav je nutno uvést, že příčiny této situace nespočívají obvykle 
v neochotě správce a investora podmínkám orgánů ochrany přírody vyhovět. Ve většině 
posuzovaných případů se ukázalo, že jde buď o nevhodnou volbu typu migračního zařízení 
s ohledem na množství protékající vody daným profilem nebo o špatné situování migračního 
zařízení v rámci příčného objektu nebo o nezkušenost s detailním řešením interiéru 
migračního prostoru dodavatelskou firmou. 

Po opakovaném zhodnocení možnosti realizace staveb ve vodním prostředí v rámci současných 
legislativních podmínek jsme dospěli k závěru, že většinu dosud běžně prováděných staveb ve 
vodním prostředí nelze realizovat při použití dostupných technických prostředků a současném 
respektování platných právních norem.  
Tuto skutečnost považujeme za významnou příčinu opakujících se konfliktů mezi správci toků a 
orgány ochrany přírody a krajiny a jsme přesvědčení, že současný stav neujasněnosti příslušných 
legislativních norem vyžaduje racionální řešení. 

3. METODIKA 

3.1. Terénní práce 

Při výzkumech druhové skladby rybího osídlení a početnosti jednotlivých taxonů byl použit elektrolov 
pomocí bateriového agregátu (typ Lena) nebo benzinový agregát typu ZB6. Při zjišťování 
kvantitativních parametrů (početnost, hmotnost) jednotlivých druhů byl aplikován dvakrát opakovaný 
odlov hodnoceného úseku, jehož délka se v těchto případech pohybovala okolo 100 m a více. Odhad 
početnosti (ks) a hmotnosti (kg) ryb v loveném úseku byl proveden podle postupu Seber, LeCreen 
(1967), kdy odhad počtu jedinců je prováděn na základě dvou po sobě následujících odlovů, přičemž 
odhadovaná početnost v lokalitě se vypočte podle vztahu (obdobně je postupováno i při odhadu 
hmotnosti): 

N  = n1
2 / ( n1 – n2 )                  N = odhadovaný počet jedinců, 

                                                  n1 = počet jedinců ryb v prvním odlovu 
                                                  n2 = počet jedinců ryb ve druhém odlovu 

Index druhové diverzity H´ (Shanon a Weawer 1949) byl vypočten podle vztahu 

H´ = Σ ( ni / N . ln2  ni / N )      ni = hodnota významnosti každého druhu (např. počet) 
                                             N = součet hodnot významnosti 

Odhady početnosti a hmotnosti ryb na jednotku plochy a délky byly provedeny pomocí programového 
produktu Microsoft Excel.  

Při posuzování kvantitativních hodnot, u vranky pruhoploutvé nebyly zahrnuty tohoročci, vzhledem 
k nemožnosti jejich kvantitativního odlovu. Během elektrolovů byl registrován i výskyt larev mloka 
skvrnitého a raka říčního.  Ke značení jedinců vranky pruhoploutvé při sledování jejich migračních 
pohybů v rámci pokusných úseků byl použit fluoreskující elastomer červené a zelené barvy (dodává 
Northwest Marine Technology, Inc., Shaw Island), který byl injekčně aplikován podkožně na různá 
místa těla – což umožňovalo rozlišení dílčích úseků. Tuto technologii jsme úspěšně s latexem 
využívali již v letech 1967-1968 při značení vranky pruhoploutvé v potocích Lušová a Brodská 
(přítoky Vsetínské Bečvy). Pokud je uváděn řád toku, vychází ze současně aplikovaného systému, 
od pramene, tok 1. řádu, viz Strahler (1957). 

Posuzování funkčnosti migračních zařízení bylo prováděno elektrolovem v migračním prostoru a jeho 
bezprostřední blízkosti. Základním kriteriem jejich vhodnosti byl výskyt nebo absence předmětu 
ochrany (zájmového druhu) v migračním prostoru při jejich opakovaném prolovení. 

3.2. Genetické analýzy DNA 

Genomová DNA byla izolována fenol-chloroform-izoamylalkoholovou metodou (Sambrook et al. 
1989) z ploutví uložených v čistém 85 % alkoholu. Amplifikovány byly dvě oblasti mitochondriálního 
(mt) genomu, část kódujícího genu pro cytochrom b (cyt b) o délce 429 bp a nekódující kontrolní 
oblast (dloop) o délce 386, příp. 388 bp (délka alignmentu byla 390 bp). Nejasné pozice byly smazány. 
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Pro amplifikaci cyt b byly použity mt specifické primery L14735 a H15149 za podmínek Ludwig et al. 
(2000). Dloop byla amplifikována primery HV2 a CSBD za podmínek Nesbo et al. (1998). PCR 
proběhla na přístroji TGRADIENT Thermocycler (Whatman Biometra). PCR produkty byly 
zkontrolovány na 1,5 % agarózové elektroforéze a poté přečištěny metodou PEG/Mg/NaAc. 
Sekvenace vzorků proběhla na genetickém analyzátoru ABI PRISM 310 (Applied Biosystems) 
oboustranně. 

Získané sekvence byly zarovnány v programu ClustalX2 a následně zkontrolovány ručně v programu 
MEGA 4 (Tamura et al. 2007), ve kterém byly provedeny i některé statistické analýzy (počet 
variabilních míst, informativních míst). Část kódující sekvence cyt b byla pro ověření správnosti 
zarovnání přeložena do proteinu 143 aminokyselin dlouhého, stop kodony nebyly nalezeny. Pro 
zjištění přítomnosti saturace byl u obou markerů sestrojen graf korigované vs. nekorigované genetické 
vzdálenosti. Důsledkem saturace (mutačního nasycení) jsou opakované mutace na stejné pozici, tedy 
mnohonásobné substituce. V takovém případě není marker vhodný pro analýzu. Nepřítomnost 
saturace indikuje lineární přímka jdoucí k nule (Obr. 1). 

Molekulární analýzy a některé statistické analýzy byly provedeny v programu PAUP* ver 4.0b10 
(Swofford 2001). Stromy byly sestrojeny metodami maximum parsimony (MP) a neighbour-joining 
(NJ) algoritmem heuruistic search s výměnou větví TBR (tree bisection reconection). Pro metodu NJ 
byl ke zjištění správného modelu evoluce použit model AIC (Akaike information criterion) online 
verze programu Modeltest 3.8 (http://darwin.uvigo.es/software/modeltest_server.html). Jako 
nejvhodnější model byl vybrán pro cyt b GTR (Lanave et al. 1984, Rodriguez et al. 1990) s proporcí 
invariabilních míst (I) a gamma korekcí (G), pro kontrolní oblast HKY85+I+G (Hasegawa et al. 
1985). 

Stromy cyt b byly sestrojeny pouze z 1. a 2. pozice kodonu, u dloop byly zahrnuty všechny. Tranzice a 
transverze nebyly váženy. Z vytvořených stromů byl sestrojen konsenzus, v případě cyt b striktní, 
u dloop 75 %, pro lepší rozlišení jednotlivých skupin (populací). Pro zhodnocení statistické 
významnosti větví byl použit neparametrický bootstrap test s počtem 500 replikací. Cut off hodnota 
byla nastavena na 50 %. Další podrobnosti jsou uvedeny v publikaci Lusk a kol. (2008). 

4. VÝSLEDKY 

V rámci řešeného projektu byla většina prací a terénních průzkumů prováděna v tocích podhůří 
Beskyd a Jeseníků, kde rybí společenstvo tvoří převážně pstruh obecný a vranka pruhoploutvá. Ostatní 
druhy ryb se v průzkumu podrobených a pro projekt zájmových územích vyskytují okrajově. Pstruh 
obecný se ve většině v projektu sledovaných toků vyskytuje v juvenilní fázi ontogenetického vývoje, 
kdy nepodniká migrace za rozmnožováním a je předmětem účelové biomanipulace ze strany Českého 
rybářského svazu. Tento stav je z ekologického hlediska nepřirozený, již desítky let však naprosto 
obvyklý. Z uvedeného důvodu jsme se ve svých průzkumech věnovali především hlavnímu předmětu 
ochrany tamního společenstva vodních obratlovců, kterým jsou přirozené populace vranky 
pruhoploutvé. Tomuto druhu je proto věnována i převážná část výsledků a závěrů ve vztahu 
k migrační prostupnosti zájmových úseků vodních toků. 

Současně jsme však přesvědčeni, že z důvodu podstatné podobnosti ekologických nároků vranky 
obecné, mohou být výsledky našich průzkumů a z nich plynoucí závěry vztaženy i jedincům a 
populacím tohoto druhu. 

Tento přístup byl volen se znalostí problematiky, v níž hlavním předmětem nesouladu mezi orgány 
státní správy v oblasti ochrany ŽP a LČR, s.p. jsou právě otázky spojené se zástupci rodu vranka. 

V kapitole výsledky se kromě ryb věnujeme obšírněji i problematice korýšů, neboť rak říční je 
v několika lokalitách příslušných podhůří rovněž významným prvkem biocenóz a podléhá vyššímu 
stupni legislativní ochrany než tam žijící druhy ryb. Výskyt raka v zájmových lokalitách vyžaduje 
rovněž jiný přístup k jeho ochraně, organizaci záchranných odlovů a transferu do nových lokalit. 
Rovněž v tomto případě usuzujeme, že výsledky a závěry našich průzkumu budou použitelné i pro 
řešení dané problematiky v případě raka kamenáče, který je dalším původním druhem raka, žijícím 
v podobných biotopech hydrografické sítě povodí Labe. 
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4.1. Vranka pruhoploutvá v pramenných oblastech vodních toků 

Výskyt vranky pruhoploutvé v ČR je omezen na menší toky v povodích řek Moravy (úmoří Černého 
moře) a Odry (úmoří Baltského moře). Podstatná část areálu jejího výskytu se nachází v oblasti 
Jeseníků a Beskyd, přičemž v horských bystřinách žije obvykle sympatricky pouze se pstruhem 
obecným a je tak klíčovou složkou tamní ichtyocenózy. V rámci dlouhodobého způsobu rybářského 
obhospodařování malých vodních toků Českým rybářským svazem se záměrem odchovu násad 
lososovitých ryb, je ve většině z nich cíleně změněna přirozená věková skladba populace pstruha 
obecného ve prospěch věkových skupin 0+ a 1+. 

Během období prací na grantovém projektu bylo provedeno posouzení populací a společenstev ryb 
v mnoha typech prostředí, zejména v lokalitách, které byly již v minulosti upraveny a pod nimiž se 
nacházely umělé nebo přirozené migrační bariéry (kolmé kamenné stupně a strmé nebo kaskádovité 
útvary skalních výchozů) a ryby se do těchto míst nemohly v posledních desetiletích (i staletích) dostat 
přirozenou cestou. 

Celkově se podařilo zjistit údaje o rybím osídlení 55 následujících beskydských a jesenických bystřin. 
V tocích s podtrženým názvem byly aktuálním průzkumem zjištěny populace vranky pruhoploutvé, 
které jsou schopny přirozené reprodukce. 

Bílá Ostravice, Bílý potok, Matulákův potok, Břestový potok, Bučací potok, Bystrý potok, Čeladénka, 
Černá Ostravice, Červený potok, Dešťanský potok, Glovčín, Hluchová, Kopytná, Kopytnice, Kostkov, 
Jatný potok, Jelení potok, Kněhyně, Kobylí potok, Lomná, Lubina, Malý Lipový, Nytrová, Olešnice, 
Ondřejnice frýdlantská, Ondřejnice kozlovická, Opavice, Poledňaná, Podolský potok, Ptáčník, Přelač, 
Psí doliny, Rakovec, Ráztoka, Řasník, Řehucí potok, Říčky, Satina, Sepetný potok, Slavíč, Solánecký 
potok, Stanovec, Stolovec, Střední Opava, Střelma, Stříbrník, Tisová, Valštejnský potok, Velký 
Lipový, Velký potok, Vilčok, Vlaský potok, Vysutý potok, Zděchovka a Žabinec. 

Před rokem 2006, kdy jsme zahájili práce na tomto projektu, byly sledovány toky Brodská, Bystřička, 
Hořánský potok, Lušová,  Mečůvka, Stanovnice a Uherská.  

Na základě průzkumu provedeného v 62 jmenovaných tocích bystřinného typu bylo zjištěno, že 
v hodnocených úsecích se vyskytuje nejčastěji rybí společenstvo tvořené pstruhem obecným a vrankou 
pruhoploutvou. Pstruh obecný byl ve většině zkoumaných úseků zastoupen juvenilními jedinci 
ve věku 0+ - 1+. Jejich početnost v hodnocených úsecích byla rozdílná podle ročního období, přičemž 
její hodnoty klesaly s rostoucí časovou vzdáleností od doby vysazení plůdku do příslušné lokality. 
Vzhledem k téměř absolutní závislosti věkové struktury pstruha obecného na umělém vysazování 
uplatňovaném v cyklu odchovu jeho násad, nebyl tento aspekt podrobně sledovaným faktorem. 

Ve většině sledovaných toků byla přítomnost vranky pruhoploutvé zaznamenána nad i pod úseky 
s nejvýše zjištěným výskytem pstruha obecného. Jedinci vranky ulovení v pramenných úsecích byli 
rozdílných velikostí, přičemž ve všech případech šlo o výskyt adultních i juvenilních jedinců ve věku 
0+. Z výsledků  těchto rozsáhlých, ale orientačních šetření nebylo možné vždy ihned stanovit, zda 
tamní populace jsou přirozeně věkově strukturované. Výskyt ryb ve věku 0+ však umožňoval posoudit 
příslušnou populaci jako stabilní a schopnou trvalé reprodukce.  

Tento zjištěný fakt svědčí o skutečnosti, že úpravy prováděné v minulosti neměly zcela destrukční 
dopady na ichtyocenózy upravovaných toků. Tehdejší technologické postupy prací na úpravách toků, 
kdy logicky převažovala práce ruční, umožnily části populací jejich přežití a v průběhu času v podstatě 
umožnily jejich rekonstrukci do původního stavu. Poznatky z vyhodnocení ichtyocenóz i doby 
dřívějších úprav jednotlivých toků nasvědčují, že pro obnovu populací vranky pruhoploutvé nad 
migračně neprostupnými objekty nebo mezi nimi, má podstatný význam poproudový drift juvenilních 
jedinců, pocházejících z výše položených, neupravených úseků toků pod jejich prameništi.  

Na základě výsledků provedených průzkumů vyvozujeme, že části populací vranky v úsecích ležících 
nad přirozenými i uměle vybudovanými migračními bariérami, představují pravděpodobně 
nejdůležitější a nenahraditelný zdroj nových jedinců pro obnovu dřívějších, níže po proudu se 
vyskytujících a při prováděných úpravách silně poškozených populací. K této interpretaci nás vede i 
zkušenost z období extrémních hydrologických situací, v roce 2006 a 2007, kdy došlo 
k několikadennímu úplnému osušení dolní části několika vodních toků (Vysutý, Malý Lipový) a 
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k prokazatelnému úhynu všech tam žijících ryb. V roce 2008 jsme v daných úsecích výskyt vranky 
opět zjistili, přestože migrace z níže položeného kmenového toku byla naprosto vyloučena.  

4.2. Migrační aktivity vranky pruhoploutvé v experimentech 

V letech 2006 až 2008 byly ve třech vodních tocích - Vysutý potok, Kobylí potok (povodí Odry) a 
Kněhyně (povodí Moravy) s rozdílnými přírodními podmínkami založeny pokusy se značením vranky 
pruhoploutvé. Obecným cílem bylo zjistit pohyb značených jedinců v podélném profilu toků. 
V experimentálních úsecích byl zjišťován stav rybího osídlení tj. vranky pruhoploutvé i pstruha 
obecného viz Tab. 1. 

Vysutý potok: (PB přítok Morávky). Založení pokusu bylo provedeno 15. 6. 2007. Horní část potoka 
je upravena spádovými objekty i podélně, vranka pruhoploutvá se vyskytuje pod úpravou, v části, kde 
potok přechází do širšího údolí. Dolní část potoka byla zaplněna štěrkovými nánosy, průtok vody byl 
pod jejich povrchem. Do pramenné části bez výskytu vranky o délce 205 m a rozdělené stupni 
na 3 úseky -  bylo vysazeno 124 ex. (SL 50-115 mm) vranky pruhoploutvé.  
Hypotéza: vranka bude mít v daných podmínkách volnou niku, po vysazení zaujme své teritorium a 
migrace budou minimální.  

Kněhyně: (PB přítok Rožnovské Bečvy). Pro pokus byl vybrán úsek potoka, kde byla v letech 2003-
2004 provedena experimentální revitalizační úprava (viz Birklen a kol. 2006). Není známý postup 
výstavby úseku z hlediska uchování či zániku rybího osídlení, zejména vranky pruhoploutvé. Nelze 
tedy posoudit, zda a případně jakým způsobem byl úsek znovuosídlen po ukončení úpravy. 

Pro experiment byl zvolen úsek o délce 95 m, nacházející se přibližně ve středu revitalizovaného 
fragmentu potoka o délce cca 285 m. 

V roce 2006 (29.08) byl proveden kvantitativní odlov úseku (v přepočtu na 1 ha Po 4.314 ks, 
112,86 kg, Vrp 5.701 ks, 43,10 kg) a založen pokus s hromadným označením vranky pruhoploutvé ve 
věku 1+ a starší. Pro hromadné označení 143 jedinců bylo použito amputace části levé břišní ploutve. 
Označení jedinci byli vysazeni do jedné tůně ve středu úseku.  

Hypotéza: v důsledku nepřirozeně vysoké koncentrace jedinců bude probíhat jejich migrace do míst, 
která budou vyhovovat jejich nárokům.  

V roce 2007 (3.10) byl v identickém úseku založen pokus se značením vranky pomocí elastomerové 
barevné substance. Úsek byl rozdělen na dvě části, v nichž byl realizován opakovaný kvantitativní 
odlov (v přepočtu na 1 ha Po 3.284 ks, 82,46 kg, Vrp 4056 ks, 38,15 ks).  Úsek byl rozdělen na dvě 
dílčí části. U vranky byla provedena kontrola značení (z roku 2006) a jejich rozmístění. Odlovení 
jedinci vranky byli nezaměnitelně označeni (lokalizace elastomeru vlevo Ř. ploutve – 90 ks , dolní 
část, vpravo Ř. ploutve – 54 ks horní část) a vysazení na místo odlovu.  

Hypotéza: migrace jedinců bude ve známém prostředí minimální a bude souviset pouze s nalezením 
vlastního nebo obsazením nového teritoria v příslušné dílčí části. 

V roce 2008 (23.07) provedena kontrola značení a proveden kvantitativní odlov, který nepostihl 
tohoročky vranky pruhoploutvé. Nad revitalizovaným úsekem byla provedena tvrdá úprava koryta 
Kněhyně, viz Obr. 14,15. Je pravděpodobné, že úprava výše ležící části toku mohla vést ke postižení 
populace vranky pruhoploutvé ve sledovaném experimentálním úseku.  

Kobylí potok: Pro pokus byl zvolen úsek v neupravené části jesenické bystřiny Kobylí potok nad 
dlouhodobě upravenou dolní částí toku. Experimentální úsek o celkové délce 217 m byl pomocí 
geomorfologických prvků a dřevinné vegetace rozdělen na 5 dobře identifikovatelných částí. V úseku 
se nenacházely žádné migrační bariéry. V jednotlivých úsecích odlovené vranky v počtu 98 ks (SL 56-
110 mm) byly po nezaměnitelném označení elastomerovou substancí vráceny na místo odlovu.  

Hypotéza: Jedinci vranky, kteří byli vráceni na původní místo odchytu, naleznou své teritorium a 
jejich migrace bude minimální. 
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Výsledky a diskuse 

Vysutý potok – V experimentálním úseku pramenné oblasti, kde byla vranka pruhoploutvá vysazena 
v červnu 2007, již po devadesáti dnech (17. 09. 2007) nebyl zjištěn výskyt ani jednoho jedince. Je 
pravděpodobné, že se jednalo o přirozeně nevhodné prostředí pro existenci tohoto druhu. 6 značených 
jedinců bylo zjištěno cca 350 m pod experimentálním úsekem v části, kde se vranka pruhoploutvá již 
původně vyskytuje. Absence vranky v horních koncových částech potoků nemusí být proto důsledek 
jejich migrační neprostupnosti. Obdobnou situaci jsme zjistili v pramenné části řeky Moravy, kde 
výskyt vranky obecné skončil o cca 1,5 km níže, než vystupoval pstruh obecný. 

Tab. 1 Výsledky odhadu kvantitativních parametrů rybího společenstva v pokusných úsecích 
 Kněhyně a Kobylího potoka. Do výpočtů nebyli zahrnuti tohoročci vranky pruhoploutvé. 

Tok 
ř.km - datum 

1. odlov 
ks-kg 

2.odlov 
ks-kg 

na 1 km 
ks-kg 

na 1 ha 
ks-kg 

H´ Poznámka 

Kněhyně (Rožnov.Bečva)       
ř.km 0,6 - 3.9.2007 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
13-0,15 
39-3,14 

 
7-0,08 
8-0,56 

 
331-3,78 
577-44,96 
909-48,74 

 
473-5,40 
825-64,23 
1298-69,63 

 
 
 
0,947 

Pod  
úsekem 

ř.km 2,2 - 29.8.2006 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
127-1,08 
133-4,16 
 

 
58-0,42 
33-0,42 

 
2851-21,55 
2157-56,43 
5008-77,98 

 
5701-43,10 
4314-112,86 
10016-155,96 

 
 
 
0,986 

Značení 

ř.km 2,2 - 3.10.2007 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
102-0,98 
123-3,24 

 
48-0,45 
26-0,56 

 
2028-19,07 
1642-41,23 
3670-60,31 

 
4056-38,15 
3284-82,46 
7340-120,61 

 
 
 
0,992 

Značení 

ř.km 2,2 - 23.7.2008 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
35-0,29 
76-1,22 

 
16-0,11 
28-0,46 

 
537-4,21 

1095-17,68 
1362-21,89 

 
1074-8,42 
2189-35,37 
3263-43,79 

 
 
 
0,914 

Značení 

ř.km-3,15 - 28.10.2006 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
168-1,98 
28-1,35 

 
73-0,78 
6-0,15 

 
4244-46,67 
509-21,70 
4753-68,37 

 
8488-93,34 
1018-43,39 
9507-136,74 

 
 
 
0,491 

Nad  
úsekem 

Kotelný potok (Moravice)       
ř.km 1,45 - 7.10.2006 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
26-0,32 
18-0,94 

 
11-0,13 
6-0,17 

 
429-5,13 
257-10,93 
686-16,06 

 
2044-24,44 
1224-52,04 
3268-76,48 

 
 
 
0,954 

 

Volárka (Moravice)       
ř.km 0,15 - 7.10.2006 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
24-0,18 
29-0,67 

 
14-0,10 
12-0,19 

 
606-4,26 
521-9,84 

1127-14,11 

 
3675-25,84 
3156-59,66 
6381-85,50 

 
 
 
0,996 

 

Kobylí potok (Opava)       
ř.km 2,1 - 8.10.2006 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
72-0,77 
2-0,1 

 
23-0,16 

0-0 

 
2116-19,44 

40-2,00 
2156-21,44 

 
12447-114,35 

235-11,76 
12682-126,11 

 
 
 
0,133 

Před 
značením 

ř.km 2,1 - 29.5.2007 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
87-1,13 
29-0,4 

 
32-0,38 
10-0,12 

 
634-7,85 
204-2,63 
838-10,48 

 
2439-30,18 
785-10,13 
3224-40,30 

 
 
 
0,801 

Značení 

ř.km 2,1 - 11.10.2007 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
68-0,78 
164-1,73 

 
30-0,31 
49-0,65 

 
556-5,97 

1078-12,77 
1634-18,74 

 
2140-22,94 
4145-49,12 
6285-71,06 

 
 
 
0,925 

Značení 

ř.km 2,1 - 30.7.2008 
Vranka pruhoploutvá 
Pstruh obecný 
C e l k e m 

 
15-0,16 
114-0,45 
 

 
4-0,05 
54-0,21 

 
94-1,07 
998-3,89 
1092-4,96 

 
363-4,12 

3839-14,95 
4202-19,08 

 
 
 
0,424 

Značení 
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Kněhyně – Po více než roce (značení 29.08.2006 – kontrola 3.10.2007), bylo ze 143 značených 
jedinců uloveno 48 ks (33,57 %), z toho většina 33 ex. se nacházela v části pod vysazením a pouze 
15 jedinců se nacházelo v části nad vysazením. Rozdíl počtu značených jedinců proti původně 
označenému množství přičítáme především přirozené mortalitě, vzhledem k velikosti a věku 
značených jedinců. Pod experimentálním úsekem (cca 100 m) jsme zjistili pouze 1 označený 
exemplář. Z pokusu vyplývá, že migrační pohyby převažují směrem po proudu, výrazně v menší míře 
proti proudu. Obdobné poznatky máme ze starších pokusů na potoce Brodská. 
Při kontrolním odlovu 23. 7. 2008 byla zaznamenána významně nižší početnost vranky pruhoploutvé 
věk. kategorie 1+ a starší (souvislost s úpravou toku nad experimentálním úsekem?)  (r. 2006 – 143 ks, 
r. 2007 – 144, r. 2008 – 47 ks). Z odlovených 47 ks bylo celkem 20 ks značeno elst. – Lř 9 ks, 
Př 11 ks, a 3 ulovené kusy pocházely ze značení v roce 2006. 
Je pozoruhodné, že během experimentu byla zaznamenaná migrace jedince z vysazení 29. 8. 2006, 
který byl při orientačním odlovu po třech měsících zjištěn ve vzdálenosti 80 m od místa vysazení ve 
směru proti proudu, přičemž mezi místem vysazení a nálezu se nachází práh z kulatiny, který tvoří 
vodní skok s rozdílem nivelety dna cca 0,3 m.   

Kobylí potok – Kontrola byla provedena s odstupem více než 4 měsíců (značení 29. 5. 2007 – 11. 10. 
2007). V uvedeném mezidobí se v experimentálním úseku vyskytlo několik povodňových průtoků 
vody. Při kontrole v jednotlivých částech ex. úseku bylo zjištěno 3 až 6 značených jedinců (celkem 
20 exemplářů). Z toho v rámci původní části výskytu bylo odloveno 11 ex., v sousední části po proudu 
6 ex., v sousední části proti proudu 2 ex. Jeden jedinec (Sl 92 mm) se přemístil směrem proti proudu 
o 74 m (ze 3. do 5. části).   
Vedle značených jedinců bylo v celé experimentální části odloveno dalších 21 jedinců větší velikosti 
(SL 52 mm a více), což je v souhrnu 41 adultních ryb. V porovnání s jarním obdobím (29.5) je to 
méně než 50 % z tehdy odlovených 98 ks. Tento pokles početnosti přisuzujeme ztrátám v důsledku 
mortality a případného splavení při vysokých průtocích vody. Mimo experimentální úsek (proloveno 
pod úsekem cca 120 m a cca 90 m nad úsekem) jsme značené jedince nezjistili. 

Souhrnné zhodnocení uzavřených pokusů 
Absence vranky pruhoploutvé v některých částech pramenných oblastí nemusí být vždy důsledkem 
migrační neprostupnosti níže položených úseku koryta vodního toku. Může jít o důsledek 
nevyhovujících charakteristik (hydrologických, geomorfologických, potravních) pro daný druh, ač 
makroskopicky se daný biotop jeví jako vhodný.  Provedenými pokusu byly potvrzeny dosavadní 
známé poznatky o krátkých posunech jedinců vranky v podélném profilu toků. Při experimentech 
prováděných s živými značenými jedinci vranky pruhoploutvé by měly být kontroly mobility jedinců 
s ohledem na její krátkověkost a pravděpodobně vysoké kolísání abundance v jednotlivých letech 
(možné vlivy extrémních průtoků) prováděny v časovém úseku 6-8 týdnů. Námi zjištěné výsledky 
ukazují, že ve většině případů (73 %) se značení jedinci pohybovali směrem po proudu v řádech 
desítek až stovek metrů nebo zůstali na místech vysazení ve vzdálenosti do několika metrů. 
Znovu ulovení jedinci se vyskytovali vždy v místech s dobrými úkrytovými možnostmi. 

Maximální vzdálenost migrace proti proudu byla zjištěna u jedince, který za dobu 3 měsíců 
překonal 80 m včetně stabilizačního prahu.   
Předpokládáme, že překonání stabilizačních prahů v rámci experimentálního úseku v  je důsledkem 
využití zvýšených průtoků, kdy došlo v ploché nivě k rozlivu a vranka tak měla možnost posunu přes 
profil prahu v prostoru zaplavených nízkých břehů. Přesun ryb z koryta do příbřežní zóny během 
vysokých průtoků vody jsme zjistili již při našich dřívějších výzkumech na toku Čeladénky (Lusk 
1979). 

4.3. Genetická diverzita vranky pruhoploutvé 

Genetická diverzita patří k základním fenoménům biodiverzity a proto by nezbytnou součástí druhové 
ochrany měla být ochrana vnitrodruhové – genetické diverzity. V původním zadání projektu tento 
aspekt nebyl zahrnut. Naše poznatky z této oblasti u jiných druhů a literární zprávy (Knaepkens et al., 
2004) nás vedly k tomu, že jsme v rámci projektu věnovali pozornost i genetické diverzitě vranky 
pruhoploutvé. Předpokládali jsme, že poznatky o vnitrodruhové diverzitě vranky pruhoploutvé mohou 
poskytnout i významné informace ve vztahu k problematice populací a uchování migrační 
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průchodnosti říčních systémů, i k problematice případné manipulace s tímto druhem (repatriace, 
restaurace, posilování populace dotačním vysazováním, záchranné odlovy apod.). Vzhledem 
k finanční nákladnosti potřebných molekulárních analýz, jsme se nemohli zabývat touto 
problematikou i u dalšího druhu – vranky obecné. Použité metodiky molekulárních analýz a hodnocení 
je uvedeno ve studii Lusk a kol. (2008). 

a) Je rozdíl mezi populacemi z povodí Odry (úmoří Baltského moře) a z povodí Moravy (úmoří 
Černého moře)? 
Analýzy populací vranky pruhoploutvé z povodí Moravy a Odry pomocí části markerů cyt b a dloop 
ukázaly značné rozdíly mezi povodími. Rozdílnost je patrná na fylogenetických stromech cyt b a 
dloop (Obr. 1 a 2), které oddělily dvě skupiny odpovídající uvedeným základním povodím (úmořím). 
Rozdíl je podpořen vypočítanými genetickými vzdálenostmi mezi povodími Odry a Moravy – ty se 
pohybují u cyt b v rozmezí 4,6 % - 5,2 %, průměrně 4,5 % u dloop 9,8 % - 14,3 %, průměrně 12,6 %. 
Každé povodí (Odra – Morava) obsahuje 2-3 „vlastní“ haplotypy, jež se prolínají napříč populacemi, 
ale mezi povodími se nepřekrývají. Tato skutečnost se ve fylogenetickém stromu projevuje striktním 
oddělením dvou sesterských skupin po outgroup (s vysokou bootstrap podporou), které odpovídají 
povodí Odry a Moravy. Uvnitř skupin nedochází k rozlišení jednotlivých populací nebo pouze 
s nízkou podporou (Obr. 1). 

Na základě genetických charakteristik zjištěných u zkoumaných populací Cottus poecilopus (genetická 
vzdálenost, variabilita markerů, distribuce haplotypů) pomocí mt DNA (části genu pro cyt b a části 
hypervariabilního úseku d-loop) můžeme odvodit existenci dvou komplexů vranky pruhoploutvé; 
komplex „baltica“ a komplex „danubialis “ (černomořský). Součástí komplexu „baltica“ jsou 
populace C. poecilopus z říčních systémů úmoří Baltského moře (Odra na našem území), součástí 
komplexu 
„danubialis“ jsou populace C. poecilopus z říčních systémů úmoří Černého moře (Dunaj, Dněstr). 

b) Je rozdíl mezi populacemi vranky pruhoploutvé obývajícími horní a dolní část toku? 
Byly analyzovány vzorky sbírané v toku Bílé Ostravice, v pramenné části (klauz ř.km 61) a 
z Ostravice nad ÚN Šance (ř.km 52). Další vzorky byly získány z potoka Malý Lipový (přítok 
ř. Morávky v ř.km 15,9), jak z pramenné části tak i z oblasti ústí a dále z toku Morávky u ústí potoka 
Vysutý (ř.km 14,5). Z analýzy sekvencí jednotlivých markerů jsme nezjistili žádné signifikantní 
rozdíly mezi hlavním tokem a jeho přítoky, příp. mezi pramennou oblastí a dolní částí toku. V případě 
markeru cytochrom b byly genetické vzdálenosti mezi hlavním tokem Morávka a přítokem Malý 
Lipový 0,23 %, mezi pramennou částí a dolním úsekem vzdálenosti dosáhly u Bílé Ostravice 0,24 % a 
u Malého Lipového 0,25 %. Mezi Morávkou a Bílou Ostravicí činila genetická vzdálenost 0,34 %. 
Jednotlivé mezipopulační vzdálenosti se pohybují pod 0,50 % a jsou obvyklými v rámci 
vnitropopulační i mezipopulační diverzity tohoto druhu. Neodlišitelnost populací na základě kódující 
sekvence je podpořena i translací do proteinu, u kterého nenajdeme rozdílné aminokyseliny mezi 
populacemi, či subpopulacemi. 

Dodatečně byla u subpopulací osekvenována nejvariabilnější část mitochondriálního genomu d-loop. 
Ani zde jsme nenašli průkazné rozdíly. Mezi subpopulacemi Malý Lipový činila vzdálenost 0,91 %, 
u Bílé Ostravice 0,50 %. V případě tohoto variabilního markeru činí běžné vnitropopulační hodnoty 
vranky až 1 % a hodnoty mezi ostatními populacemi dosahují necelých 2 %. 

U souborů vzorků z uvedených lokalit, tj. Ostravice vers. Bílá Ostravice a Malý Lipový pramen – 
Malý Lipový ústí – Morávka nebyl zjištěn signifikantní rozdíl. Jedná se tedy vždy o jednu populaci.  

Vypočítané genetické vzdálenosti se nevymykají běžným hodnotám vnitropopulačním, či 
mezipopulačním u příslušných markerů. Prokazují, že dochází ke genovému toku mezi subpopulacemi 
jednoho toku a mezi hlavním tokem a jeho přítoky. Skutečnost, že Bílá Ostravice jako odlišné dílčí 
povodí, nevykazuje ve srovnání s Morávkou výrazný rozdíl, prokazuje homogenitu druhu v rámci 
celého povodí Odry, což bylo potvrzeno analýzou dalších populací a jejich vzájemným srovnáním. 

c) Identifikace původu 
Populace vranky pruhoploutvé v říčce Fryšávka a v přítoku Loučky v potoce Bobrůvka dosud jediné 
známé lokality výskytu tohoto druhu v povodí řeky Dyje. Tento separovaný výskyt vedl k domněnce, 
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že výskyt vranky pruhoploutvé je tam druhotný, způsobený přesuny spolu s násadami pstruha 
obecného. Genetické analýzy přispěly k identifikaci původu těchto dvou izolovaných populací. 
Pomocí kontrolní oblasti bylo zjištěno, že obě populace patří k souboru populací vranky pruhoploutvé 
z povodí Moravy. Podle genetických vzdáleností má Fryšávka nejblíže ke Kněhyni (0,9 %), což 
potvrdila i haplotypová síť (nepublikována). Populace z Bobrůvky má podle genetických vzdáleností 
nejblíže k Bystřici Hanácké (0,5 %) a podle haplotypové sítě je to nejpravděpodobnější populace, z níž 
mohla vzniknout. 
 
 

 

 
 
Obr. 1. Fylogenetický strom sestrojený na základě části genu cytochrom b o délce 429 bp. Čísla 

v uzlech stromu vyjadřují procentuelní hodnoty z celkového počtu 500 replikací, ukázány jsou 
hodnoty nad 50% v pořadí MP/NJ. 
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d) Ochrana 
Vranka pruhoploutvá je v národní legislativě zařazena mezi zvláště chráněné druhy, kde je hodnocena 
jako „druh ohrožený“ (vyhl.č. 395/1992 Sb., příl. III). V aktuální verzi Červeného seznamu je tento 
druh hodnocen jako „zranitelný“ (Lusk et al. 2006). Na základě aktuálního rozšíření je možno 
konstatovat, že její výskyt v průběhu uplynulých desetiletí nezaznamenal výraznějších změn.  

Naše výzkumy potvrdily, že rozšíření vranky pruhoploutvé není negativně dotčeno rybářským 
obhospodařováním toků, většinou využívaných pro odchov násad pstruha obecného. Rovněž úpravy 
potoků včetně hrazení bystřin prováděné v dřívějším období s minimální mechanizací neměly 
významnější vliv na výskyt tohoto druhu. Stabilizace dnových sedimentů štěrkovitého charakteru 
v souvislosti s úpravou koryta toku má pozitivní vliv na početnost populace. Zásadní výhrady je nutno 
mít k současným postupům úprav malých vodních toků, kdy se postupuje „totálním systémem“, kdy 
korytem toku jezdí těžká technika a auta a důsledkem je absolutní devastace rybího osídlení. Tyto 
postupy je nutno odmítnout a vyloučit již na úrovni projekce. V případě takového postupu je třeba 
přistoupit i k sankcím ze strany orgánů ochrany přírody. 

Analýzy genetické diverzity populací vranky pruhoploutvé vedly k zásadním poznatkům. Rozdíly 
mezi populacemi z povodí Odry (na území ČR úmoří Baltského moře) a z povodí Moravy (na území 
ČR úmoří Černého moře) jsou velmi výrazné, lze je hodnotit minimálně na úrovni druhové a proto je 
nezbytné zamezit přesunu vranky pruhoploutvé mezi uvedenými základními povodími.   

V případě záměru o restauraci výskytu vranky pruhoploutvé v toku či lokalitě je nezbytné využít jako 
zdroje část populace v rámci většího povodí.  

V případě odlovů části populace vranky pruhoploutvé v souvislosti záchrany v lokalitě, kde bude 
prováděna úprava toku, lze přesunout odlovené jedince v rámci toku, kde se nachází lokalita, případně 
i v rámci povodí.  

4.4. Kategorizace vodních toků z hlediska účelnosti umožnění migrační prostupnosti 

Posuzování vodních toků v souvislosti s jejich migrační prostupnosti je nutno chápat ve vazbě na 
jejich původní ekologické funkce, neboť tekoucí vody byly vždy přirozeným biokoridorem pro vodní 
faunu a v této roli je ve většině případu omezily až aktivity člověka. Na druhé straně je skutečností, že 
v pramenných oblastech, tj. obvykle v horských a podhorských podmínkách je funkce toku jako 
migrační cesty pro vodní živočichy často omezena přírodními jevy, zvláště skalními výchozy a 
extrémní rozkolísaností vodních průtoků a stavů. 

V souvislosti s vodními toky, které byly předmětem úprav v minulosti nebo je jejich úprava 
předpokládána v blízké budoucnosti, je na místě otázka účelnosti migrační prostupnosti jejich vodního 
prostředí. Průchodnost vodního toku v upravované trase je pak nutné řešit vždy s ohledem na dotčenou 
biocenózu a zájmový živočišný druh, protože nároky jednotlivých migrantů jsou různé a vyžadují 
rozdílná řešení daného problému. Dále je zřejmé, že ekologický význam zprůchodnění jednotlivých 
migračních barier je rozdílný podle konkrétní polohy objektu v rámci toku nebo povodí. 

Na základě zvážení složitých podmínek a množství faktorů, které ovlivňují prosperitu biocenóz 
v pramenných oblastech vodních toků, považujeme za nereálné stanovit vyhovující a obecně platná 
kriteria, kterými by bylo možné vždy vymezit, kdy a do jaké míry je zachování volné migrace 
vodou nebo její obnova skutečně potřebná. 
Přesto se ukazuje, že i pro vody pramenných oblastí existují určitá obecnější pravidla dělení podle 
naléhavosti potřeby udržet jejich volnou prostupnost pro živé organismy od nejvýznamnějších k méně 
důležitým. Z ekologického hlediska platí, že hlavní prioritou je potřeba zachování volné 
prostupnosti mezi kmenovým tokem a dolními úseky přítoků. Směrem proti proudu význam 
zprůchodnění postupně klesá. 

Do kategorie 1 z tohoto pohledu náleží přirozeně prostupné kmenové vodní toky nebo jejich úseky a 
jejich přítoky do vzdálenosti 500 – 1000 m od ústí. Při posuzování konkrétních podmínek však 
můžeme dojít k závěru, že někdy je 1000 m málo a jindy 500 m naopak hodně. 
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Do kategorie 2 náleží vodní toky nižšího řádu nebo jejich úseky přímo navazující na částí 
hydrografické sítě zařazené do kategorie 1, pokud jsou ještě přirozeně oživeny rybami. 

Při vědomí relativně vysoké míry nekonkrétnosti uvedené kategorizace uvádíme dále (4.5.) soubor 
zásad, jejichž použití má pro hodnocenou část říční sítě obecnější platnost a při uvážlivé aplikaci může 
přispět k částečnému řešení daného problému v dříve upravených i k úpravě navržených vodotečí.  

* Kmenovým tokem se v dané souvislosti rozumí každý vodní tok vyššího než prvního 
řádu nezávisle na tom, zda je upravován. 

4.5. Zásady pro posuzování nezbytnosti zajištění migrační prostupnosti spádových objektů 

Na základě známých skutečností o migracích ryb a terénních průzkumů provedených v rámci řešení 
projektu lze důležitost zajištění migrační prostupnosti spádových objektů v pramenných oblastech 
vodních toků hodnotit podle níže uvedených zásad takto: 

• Potvrzená přítomnost zájmových druhů ryb (nebo jedinců ve věkové kategorii) s vysokou 
migrační potřebností ve vodním toku je významným důvodem pro zajištění možnosti protiproudové 
migrace. V rámci zájmových druhů se jedná o přítomnost střevle potoční a pstruha obecného 
v biologickém věku nad dva roky. 

• Lokalizace objektu v rámci podélného profilu koryta vodního toku. Největší význam má zajištění 
průchodnosti v dolním úseku přítoků tak, aby s kmenovým tokem bylo spojení bezbariérové. Směrem 
proti proudu význam zprůchodnění postupně klesá. Za bariéru v migraci ryb je v daném případě nutno 
považovat i štěrkový náplav, který je za průměrných a nízkých průtoků vody protékán pod povrchem a 
nevytváří vodní sloupec nad štěrkovým substrátem (příkladem je pravobřežní přítok Morávky - 
Vysutý potok). 

• Znalost hydrologických poměrů v průběhu roku, přičemž limitní podmínkou je stálý průtok vody 
v nadjezí objektu u nějž zvažujeme zprostupnění. Pokud voda nad objektem vysýchá s frekvencí vyšší 
než 3 roky, považujeme zprůchodnění spádového objektu za nadbytečné. Důvodem je předpoklad, že 
takový úsek nebude mít s vysokou pravděpodobností dobré potravní podmínky a efektivita 
rozmnožování ryb v něm je z časových důvodů velmi nejistá. 

• Existence vhodných podmínek k životu a vzdálenost další migrační bariéry nad profilem 
předmětného objektu.  Zprůchodnění objektu má smysl tehdy, když nad ním do vzdálenosti 200 m 
jsou vhodné podmínky pro trvalou existenci populace předmětného druhu ryby a nad jeho profilem do 
vzdálenosti 100 m není přirozená (skalní výchoz) nebo dlouhodobě existující umělá nezprůchodnitelná 
migrační bariéra. Za migrační bariéru ve vztahu k vrance nebudeme považovat práh do výšky 0,3 m 
(rozdíl hladin vody) v alespoň jednostranně ploché nivě, přičemž za vhodný a migračně příležitostně 
využitelný považujeme terén o sklonu menším než 20 % a šířce nejméně 2 m od břehové hrany.  

• Výška migrační bariéry a vodnatost toku jsou rovněž významnými kriterii pro její 
zprůchodňování. V kamenitých úsecích vodních toků s vysokým sklonem nivelety dna a omývané 
šířce za průměrných průtoků do dvou metrů, považujeme za nevhodné jejich zprůchodňování, pokud 
se jedná o objekty nad 0,6 m výšky. Důvodem je skutečnost, že při vyžadovaném sklonu migračního 
zařízení 1:15 a nižším, dojde k významnému narušení biotopu zájmového druhu, jehož dopad na 
biocenózu toku je v negativním směru významnější než ponechání migrační bariéry. 

4.6. Posouzení vlivu splavenin na životní podmínky zájmových druhů ryb a raka 

Splaveninový režim a míra upravenosti vodního toku jsou významným kriteriem jeho vhodnosti pro 
trvalou existenci populací vodních živočichů.  Nejčastěji transportovaným substrátem v horských a 
podhorských tocích je štěrk o zrnitosti do cca 150 mm. Jeho podíl v podélném profilu roste směrem 
od pramene k ústí. Jde o velikostní frakci, která maximálně vyhovuje vrance pruhoploutvé a 
juvenilním jedincům pstruha obecného, neboť její úkrytová kapacita pro uvedené druhy a velikostní 
skupiny je vysoká. Tato velikost substrátu vyhovuje rovněž velikostním skupinám raka do věku dvou 
let. Pro ryby a raka jsou tyto splaveniny nejcennější v lokalitách, kde došlo k jejich stabilizaci 
přirozenými morfologickými podmínkami koryta vodního toku (sklon, skalní výchozy). V úsecích 
s vysokým sklonem nivelety dna je jejich fixace možná výstavbou dnových prahů, kde je pak jejich 
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význam totožný s přirozenými podmínkami. V případě, že pohyb štěrku v korytě vodního toku je 
intenzivní, dochází k jeho kumulaci v ústí do kmenového toku. V Beskydech jsou často vytvořeny 
náplavy o mocnosti několik decimetrů. Prostorová kapacita takových náplavů je natolik vysoká, že 
proudící voda za nízkých průtoků nevystupuje nad jejich povrch. Mocný štěrkový náplav v blízkosti 
napojení vodního toku na koryto kmenového toku je tak z ichtyologického hlediska zcela nežádoucím 
geomorfologickým prvkem, neboť v  uzlovém profilu pro udržení kontinuity vodního prostředí vytváří 
za nízkých průtoků vody migrační bariéru. 

4.7. Zhodnocení vlivu podélných úprav koryta toku na dotčenou biocenózu ve srovnání 
s korytem neupraveným. 

Z ekologického hlediska jsou neupravené vodní toky a jejich nivy ve volné krajině industrializované 
střední Evropy mimořádně hodnotným a žádoucím přírodním prvkem. V rámci velkoplošných 
chráněných území České republiky (jsou vždy přirozenými biocentry nadregionálního významu) a na 
ně navázaných částí podhůří, role přirozených vodních toků dále vzrůstá. 

Právě v těchto územních celcích nastává velmi často situace, kdy údolí jsou podél prvotního koryta 
vodního toku postupně vyplněna sídelními celky, v údolích probíhají komunikace a fluviální činnost 
vody v korytech vodních toků je tak dlouhodobě limitována potřebami člověka. 

Tato situace je platnou a neměnnou skutečností a v současnosti musí být brána na zřetel všemi 
dotčenými fyzickými i právnickými osobami včetně orgánů státní správy. Konflikty však nastávají 
právě v prosazování zájmů účastníků řízení při dalších zásazích do vodního prostředí. Vzhledem 
k dlouhodobě známým okolnostem, že různé podélné úpravy koryt vodních toků mají rozdílný dopad 
na dotčenou biocenózu vodního prostředí, považujeme za účelné uvést několik skutečností, které 
vyplynuly z biologických průzkumů koryt horských vodních toků. 

Úpravy nivelety dna 
Zásahy do dna vodních toků bývají prováděny pomocí bagrů, rypadel a jiné těžké mechanizace, takže 
mají na tam žijící faunu vždy negativní dopad.  

Prohrábka dna 
Bývá spojená často s těžbou sedimentů a pojezdem kolové techniky ve vodním prostředí. Jejím 
efektem je monotónní profil nivelety dna a výšky vodního sloupce. Obvykle nastane rozšíření původně 
omývané plochy koryta a snížení úkrytové kapacity rostlého nebo renaturalizovaného dna 
po dřívějších úpravách. V takto upraveném korytě dojde k fyzickému ohrožení všech jedinců 
vyskytujících se živočichů. V případě jejich dřívějšího úspěšného záchranného odlovu je osídlování 
lokality původními druhy pomalé a k úplné obnově původních poměrů často již nedojde. Důvodem je 
ztráta diverzity vodního prostředí, kde zejména v lokalitách s výskytem střevle potoční zmizí tůně 
s vyšším vodním sloupcem a příbřežní mělčiny nezbytné pro vývoj jejich juvenilních jedinců. 
V případě námi sledovaných staveb se jedná například o upravovaný tok Zrzávky v ř. km 3,300 – 
3,550 a Frýdlantské Ondřejnice v celé trase úprav. 

Umístění serie dnových prahů za účelem stabilizace dna 
K těmto úpravám dna dochází zvláště ve štěrkonosných vodních tocích. V daném případě jde o stavby 
příčných objektů, avšak v důsledku jejich výstavby v řadě za sebou nastanou zásadní změny 
v podélném profilu vodního toku. Při výstavbě dnových prahů probíhá odtěžení rostlého dna na 
relativně malé části podélného profilu, ale v případě jejich četnosti 1x do 20 m délky toku dojde ke 
změně původní struktury dnových sedimentů velkého rozsahu. Pro vyskytující se druhy ZCHD 
vodních živočichů tak zmizí preferovaný typ biotopu. K úplné obnově kvantitativních hodnot jejich 
populací již prakticky nedojde. Příkladem je jeden z úseků Vysutého potoka (kombinace s balvanitým 
skluzem) a navržená úprava potoka Jasení. 

Úpravy břehů opevněním 
Opevnění břehů je dlouhodobě významným zásahem do podélného i příčného profilu vodních toků. 
V současnosti však nabralo mimořádného rozsahu s úpravami v rámci tzv. protipovodňových opatření. 
Je realizováno ve vysoké intenzitě, ač je zřejmé, že opevnění břehů brání destrukčním účinkům vod do 
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teoretické úrovně Q20. Opevnění břehů ve všech typech vodních toků je prováděno obvykle formou 
výstavby pobřežních zdí, uložením gabionových košů, kamennou rovnaninou a kamenným záhozem. 
 
Pobřežní zdi 
Jedná se o typ stavby, který bývá použit obvykle jen v krátkých úsecích souběhu a kontaktu vodního 
toku s komunikacemi (jeden břeh) nebo v hustě zastavěných intravilánech sídelních celků 
(i oboustranně) a jejíž dopad na dotčenou biocenózu bývá relativně malý. Zásah do vodního prostředí 
je proveden obvykle jednorázově při výkopu základové spáry pro patu zdi, což bývá prováděno při 
ohrázkování staveniště. Pokud je pata zdi dobře založena a pod úrovní hladiny průměrných průtoků 
vody opatřena úkryty, tvořenými nepravidelnými plochými mezerami (6 x 15 x 30 cm a většími) mezi 
kamennými prvky uloženými do betonu, obvykle nesnižuje úkrytovou kapacitu dotčeného úseku toku 
ve srovnání s přirozeným stavem. Po zapojení stavby do vodního prostředí bývají paty zdí obývány 
rybami i rakem. Nevhodné jsou jednolité hladké zdi bez možností úkrytů. Členitost u paty zdi lze 
zajistit například záhozovým kamenem ve dně podél patky. Provedení základové patky je rozhodující 
pro celkovou životnost konstrukce, založena by měla být vždy min. 80 cm pod úrovní nivelety dna. 
 
Gabionové koše 
Jde o relativně nový stavební prvek, který je využíván k náhradě kolmých kamenných zdí a 
k opevnění břehu v nátržích. Zásah do vodního prostředí při umísťování gabionových košů je 
proveden obvykle stejným způsobem jako u kolmých zdí, tj. jednorázově při výkopu základové spáry, 
což bývá prováděno při ohrázkování staveniště. Pokud jsou koše v prostoru pod úrovní hladiny 
průměrných průtoků vody vyplněny kameny o zrnitosti cca  50 kg, vytvářejí mnoho úkrytů pro ryby i 
raka a vodní prostředí tak v daném profilu významně diverzifikují. V takovém případě, jde 
o významné umělé obohacení toku o úkrytovou kapacitu ve srovnání s přirozeným stavem. 
U štěrkonosných toků je problémem relativně nízká životnost této konstrukce.  
 

 

Obr. 2: Úprava toku v souběhu s komunikací - Bohdašínský potok u Nového Města nad Metují. 
Příklad vhodně prostorově strukturovaného opevnění břehu kamennou rovnaninou 
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Kamenná rovnanina 
Kamenná rovnanina je typem pružného opevnění, které se používá v exponovaných úsecích 
(zastavěné území, blízkost objektů apod.). Patka z kamenné rovnaniny musí být dostatečně založena 
(alespoň 40 cm) což nejenom zajišťuje dostatečnou stabilitu paty břehu, ale i členitý životní prostor 
organismů v úrovni cca do Q1. Tento typ opevnění umožňuje vytvoření otevřeného průtočného profilu 
(charakter blízký mělkému miskovitému profilu). 

Pro potřeby úprav toků z důvodu nutnosti stabilizace jeho koryta i ochrany přírody je kamenná 
rovnanina akceptovatelnou úpravou tehdy, je-li provedena jako prostorová konstrukce z lomového 
nebo sbíraného kamene kladená na sucho s „vzájemným provázáním (vazbou)“ jednotlivých 
konstrukčních prvků - kamenů v podélném i příčném směru (obdoba skladby kamene jako u zdi na 
sucho – běhouny a vazáky) a s vyšší drsností povrchu. Tato rovnanina by měla svojí skladbou, danou 
nepravidelným tvarem jednotlivých kamenů, vytvářet dostatečný počet úkrytů pro vodní živočichy. 
Pokud by rovnanina byla provedena dle těchto zásad a požadavků, bylo by její využití vodními 
živočichy minimálně podobné, jako je tomu u kamenného záhozu. Zejména u širších vodních toků se 
mohou uplatnit i oživené kamenné rovnaniny (např. prokládané vrbovým klestem).  

 

 

Obr. 3 Nová úprava toku Kněhyně nad revitalizovanou částí nevyhovuje nároků původní biocenózy, 
působí rušivě a je pro území chráněné krajinné oblasti krajinářsky nevhodná 

 

V praxi je opevnění břehu rovnaninou nejčastějším způsobem podélných úprav dlouhých úseků břehů. 
Bývá prováděno s urovnáním líce a vyklínováním nebo s ponecháním mezer mezi prvky lomového 
kamene. Uložení bývá na sucho nebo zalitím do betonu. Ve všech případech je zásah do vodního 
prostředí spojen s výkopem spáry pro uložení základních kamenných prvků. Sklon návodní strany 
kamenné rovnaniny bývá volen v poměru 1:1 až1:1,5. Mezery mezi jednotlivými kameny mívají 
rozměry od 1 do 15 cm, přičemž při vyklínování se plocha mezer významně zmenší.  

Nevhodně provedena rovnanina, se kterou se v praxi setkáváme velmi často (obr.3), významně 
omezuje úkrytovou kapacitu prostředí. Ve srovnání se stavem neupraveného břehu nejhorší vlastnosti 
pro živou složku toku vykazuje sestupně rovnanina s mezerami vyspárovanými betonem, rovnanina 
s vyklínováním a rovnanina bez vyklínování. V posledním typu zůstávají alespoň malé úkryty pro 
vodní faunu. V malých horských bystřinách o šířce do 3 m je použití jakéhokoliv typu kamenné 
rovnaniny kritickým zásahem do vodního prostředí, neboť při hloubení základové spáry (zvláště je-li 
oboustranná) dochází k úplnému rozvrácení rostlých sedimentů dna a dlouhodobému narušení biotopu 
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ZCHD fauny. Uváděná negativa se však týkají všech výše vyjmenovaných oboustranně prováděných 
druhů opevnění břehů úzkých koryt – nejen rovnanin. V  mnoha případech jde o důsledek 
nedodržování technologických postupů (hloubení rýh – hloubení jam).  

Obecně platí, že podélné opevnění včetně rovnanin by se mělo omezovat pouze na intravilány obcí, 
případně na chráněné objekty (např. komunikace). U toků s malou šířkou dna je při oboustranném 
opevnění břehů rovnaninou účelné (z důvodů stability) provést i úpravu dna kamenným záhozem, tak 
aby byla zajištěna jeho podélná i příčná členitost, při čemž by rovnanina neměla být strmější než  1 : 1, 
většinou  1 : 1,5 – 1 : 2. V takovém případě však dochází ke změnám velikostní struktury dnových 
sedimentů, které často nevyhovují původním ZCHD fauny. 

Kamenný zához 
Tento způsob opevnění břehů je ve srovnání s dosud jmenovanými typy v horském prostředí často 
nejbližší přírodnímu stavu a tamními druhy fauny nejvíce využitelný. Jeho hydrotechnická funkčnost 
by však měla být sladěna s funkcí ekologickou. Při opevňování vybraných úseků břehů vodních toků 
musí být brán zřetel na to, aby nejméně jedna třetina kamenných prvků byla i za průměrných a 
nízkých průtoků omývaná vodou. Kamenný zához v několika centimetrových mělčinách je pro vodní 
faunu málo využitelný a svou pozitivní roli vůči vodním živočichům může sehrát jen za vysokých 
průtoků vody. Správné umístění kamenných prvků záhozu o vysoké zrnitosti může významně obohatit 
úkrytovou kapacitu vodního prostředí i v relativně velmi malých tocích horských bystřin. 

4.8. Zhodnocení stávajících spádových objektů (příčných staveb) z hlediska „ekologické“ 
funkčnosti 

4.8.1. Příčné stavby s vývarem 
Ve vodních tocích zájmového území jsme se během terénních prací setkali s mnoha příčnými 
stavbami, z nichž hlavním předmětem zájmu byly spádové objekty s částečným nebo úplným 
bariérovým efektem pro migraci ryb a jiných hydrobiontů. 
Obecně platí, že stavby spádových objektů ovlivňují biotop a v konečném důsledku jedince i celé 
populace zájmových druhů vodních živočichů velmi rozdílným způsobem.  

Spádové objekty s vývarem o rozdílu výšky hladin vody nad 0,6 m 
Jedná se o stavby, které obecně brání ve volné migraci všech druhů ryb horských vodních toků a nově 
by už kromě vážně odůvodněných ojedinělých případu neměly vznikat. Snaha o zprostupnění již 
existujících objektů uvedených rozměrů vede často k rozsáhlému negativnímu zásahu do přirozeného 
dna - biotopu ZCHD fauny, který má na dotčenou biocenózu horší vliv než stavba samotná.  

Ve vztahu k pstruhovi jde o objekty, které pro něj v prostoru vývaru, je-li dno vybaveno podélně 
loženými prvky dřevěné kulatiny, vytváří obvykle lepší podmínky, než skýtá v upraveném toku zbytek 
koryta mezi spádovými objekty. 

Pro vranky jsou vývary pod těmito objekty využitelné jen částečně, neboť výška vodního sloupce je 
pro ně nepřirozená a proto méně využívaná. 

Pro raka bývají vývary spádových objektů s dřevěnou kulatinou lokalitami jejich nejhojnějšího 
výskytu. Hustota jedinců tam obvykle dosahuje významně vyšších hodnot než v průměrných 
neupravených úsecích vodních toků. Extrémním případem je vodní tok Frýdlantská Ondřejnice, kde 
pod jedním spádovým stupněm bylo z vyčerpaného vývaru ručně vysbíráno více než 700 jedinců raka 
říčního různého stáří. 

Spádové stupně o výšce rozdílu hladin vody do 0,6 m 
Jde o stavby, které jsou při vybavení vývarem o výšce vodního sloupce nad 0,5 m migračně prostupné 
pro adultní jedince pstruha obecného. Další hodnocení je totožné s předcházejícím typem. 

Příčné prahy do výšky 0,3 m 
Tyto objekty jsou ve srovnání s předcházejícími dvěma typy přírodě bližší. Svou přítomností v profilu 
vodního koryta při vybavení vývarem o výšce vodního sloupce cca 0,3 m netvoří migrační bariéru pro 
pstruha obecného a střevli potoční.  



Projekty Grantové služby LČR 
Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno                                                                  28  
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

V případě, že alespoň jeden břeh je v blízkosti profilu objektu plochý se sklonem do 10 % a současně 
přirozený nebo zdrsněny přírodním materiálem, lze počítat i s jeho prostupností pro oba druhy vranky 
při vybřežení vody za vysokých průtoků (obr. 4, 6). Ve vazbě na raka říčního jde o objekty, které jeho 
nárokům vyhovují, pokud mají vysokou úkrytovou kapacitu danou materiálem použitým ke zpevnění 
dna vývaru nebo umělými úkryty ve smáčených prostorech bočních stran vývaru. 

 

 

Obr. 4 Kamenný stupeň s vystupujícími křídly v profilu přelivu neumožňuje migraci rybám 
s malou migrační výkonností ani v prostoru zaplavených břehů 

 

4.8.2. Příčné stavby bez vývaru 
Tento typ objektů lze obecně hodnotit, jako nevhodný, ve všech případech fragmentující vodní 
kontinuum. 

Během řešení projektu byl tento typ staveb podroben průzkumu na horské bystřině Satina v obci 
Frýdlant n.O. - Nová Ves. 

Jedná se o desítky objektů o výšce 0,4 m s rozdílem hladin rovněž 0,4 m. Přepadovou hranu tvoří 
dřevěná kulatina a navazující dopadiště bez vývaru je vybaveno podélně loženou kulatinou. Světlost 
mezer mezi prvky kulatiny je cca 3-5 cm. Závěrečný práh tvoří kameny o zrnitosti nad 50 kg 
vertikálně v  úrovni dna dopadiště, tedy nevzdouvající vodu. Břehy v profilu přelivné hrany a 
dopadiště jsou opevněny kamennou rovnaninou s vyklínovaným lícem ve sklonu  1:1,5, která má svou 
těsností charakter dlažby. 

Tyto objekty jsou za průměrných a nižších průtoků migračně neprostupné pro všechny druhy ryb, 
neboť nízký sloupec vody pod přelivnou hranou neumožňuje rybám (v daném případě pstruhovi a 
střevli) nasměrovat tělo k šikmému skoku přes přelivnou hranu příčné kulatiny. Hladké a strmé břehy 
v profilu objektů, neumožňují jejich překonání ani při vysokých průtocích vody z důvodů vysoké 
rychlosti proudu vody a absence proudových stínu v prostoru zaplaveného břehového opevnění po 
bocích spádových objektů.  

V místech, kde se pod podélnou kulatinou vytvořily volné prostory vymytím sedimentů, jsou mezery 
mezi podélně loženou kulatinou o světlosti 5 cm vyhovujícími vstupy do takto vzniklých úkrytů pod 
dřevěným dnem dopadiště pro všechny druhy ryb a raka. 
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Obr. 5 Pohled na část biologicky vhodně revitalizovaného toku a nivy Kněhyně (PB přítok 
Rožnovské Bečvy) 

 

4.8.3. Dnové prahy v úrovni nivelety dna 
Tyto stavby považujeme za migračně prostupné pro všechny druhy ryb i raka, pokud výška vodního 
sloupce v jejich profilu neklesne pod přirozenou úroveň v navazujícím neupraveném úseku toku. 
V důsledku použitých kamenných stavebních prvků nesmí zároveň dojít k takovým změnám zrnitosti 
materiálu dna, která podstatně sníží úkrytovou kapacitu prostředí. Nevhodné jsou například kamenné 
prvky o zrnitosti nad 200 kg uložené do betonu. V případě, že dnové prahy následují ve vzdálenosti do 
20 m za sebou, je dopad jejich stavby na vodní prostředí a dotčenou biocenózu nejméně stejně 
negativní jako v případě souvislé úpravy dna prohrábkou. 

4.9. Zhodnocení stávajících migračních zařízení z hlediska funkčnosti 

Během řešení projektu byly průzkumu podrobeny desítky migračních zařízení, které měly původně 
sloužit k usnadnění prostupnosti spádových objektů pro ryby ve směru proti proudu. Jednalo se 
zejména o několik typů migračních ramp, balvanité skluzy, komůrkové skluzy, a obchvatová 
koryta. Během terénních šetření bylo zjištěno, že ve většině případů jde o objekty, které kritériu 
migrační průchodnosti v současnosti nevyhovují. Nejčastější příčiny tohoto stavu jsou uvedeny 
v následujícím přehledu. 

4.9.1.  Migrační rampy 
Tento typ migračních objektů je ve vysokém počtu realizován například na vodních tocích Tisová, 
Malý Lipový. 
 
Tisová 
V tomto případě lze nedostatky úpravy formulovat takto: 

• Nástup do migračního prostoru rampy ze spodní vody je situován nevhodně daleko pod 
přelivnou hranou prahu. 

• Rampy mají vysoký sklon (vyšší než 20 %). 
• Výška vodního sloupce v migračním prostoru je za průměrných a nižších průtoků pod 0,05 m, 

což je pro migraci ryb nedostatečné  
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• Kamenné prvky v betonovém základu jsou nízké, takže neumožňují vzdutí vody a snížení 
rychlosti proudu protékající vody.  

• Levý břeh tvoří kolmá zeď a pravý břeh je opevněn rovnaninou ve vysokém sklonu, takže 
neumožňuje migraci rybám v prostoru břehové mělčiny při vysoké vodě.  

 
Malý Lipový 
V případě nové úpravy spádových objektů daného vodního toku jsou všechny prahy vybaveny jednou 
nebo dvěmi rampami stejného typu. Nástup ze spodní vody začíná v úrovni závěrečného prahu vývaru 
a výstup do horní vody je na úrovni přelivné hrany. Nedostatky staveb lze formulovat takto:  

• Nástup do migračního prostoru rampy ze spodní vody je situován nevhodně daleko pod 
přelivnou hranou prahu. Touto skutečností je pro potenciální migranty neatraktivní 

• Rampy mají vysoký sklon (vyšší než 20 %). 
• Kamenné prvky v migračním prostoru jsou velké zrnitosti, která neumožnila jejich uspořádání 

tak, aby těsnily a vytvořily souvislý paprsek vody o dostatečné výšce vodního sloupce. Voda 
za průměrných a nižších průtoků protéká pod povrchem rampy. 

• Dřevěná konstrukce rampy je ve vlhkém prostředí mimo trvalé zaplavení vodou a s vysokou 
pravděpodobností podlehne procesu zrychleného rozkladu. 

4.9.2. Balvanité skluzy 
Správně uložené balvanité skluzy ve většině větších vodních toků netvoří migrační překážku pro vodní 
živočichy. Daleko komplikovanější je situace v horských bystřinách, kde balvanité skluzy bývají 
migračně prostupné jen za nadprůměrných průtoků vody v malé části kalendářního roku. Velmi nízký 
průtok vody, který v těchto tocích naopak po většinu roku převažuje, způsobuje protékání skluzu 
četnými malými paprsky vody, do nichž ryby nevstupují z důvodů jejich malého objemu, malé výšky 
sloupce vody a malé světlostí mezer mezi kameny, kterými voda protéká. 

Z hodnocených vodních toků jsou balvanité skluzy realizovány například v Čeladénce, Velkém 
Lipovém a Ráztoce. 
 
Čeladénka 
Je jedním z vzorových příkladů, jak lze zodpovědně postavit příčný objekt, který je funkční a 
dlouhodobě stabilní při zachování plné migrační prostupnosti pro všechny vyskytující se druhy 
vodních obratlovců a raka. Důkazem, že jde o stavby, které sehrávají svoji hydrotechnickou roli a jsou 
současně krajinářsky nerušícími, přírodě blízkými objekty, je skutečnost, že v jejich tělesech žije rak 
říční, vranka pruhoploutvá a pstruh obecný, jako v každé podobné přírodní peřeji. Tento stav byl 
opakovaně potvrzen průzkumem v průběhu let 2007 – 2009. V době minimálních průtoků takový typ 
stavby sehrává roli refugia pro přežití většiny hydrobiontů vodního toku. Konstrukcím balvanitých 
skluzů v Čeladénce nelze z biologického hlediska vytknout žádné nedostatky. Uvedené hodnocení se 
netýká prvního spádového stupně, jehož spadiště bylo pouze doplněno lomovým kamenem.  
 
Velký Lipový 
• V tomto případě jde o objekty, v nichž bylo původní dopadiště vývaru spádových objektů 

doplněno lomovým kamenem. Největší nedostatky těchto objektů jsou formulovány v níže 
uvedených bodech, přičemž některé platí obecněji pro většinu nesprávně uložených balvanitých 
skluzů v námi sledovaných vodních tocích. 

• Sklon skluzové plochy je příliš vysoký (nad 10 %) 
• První řada kamenů za přelivnou hranou je umístěna tak, že nevzdouvá vodu a v profilu přelivné 

hrany za nízkých průtoků nevytváří vodní sloupec o výšce nejméně 0,1m s rychlostí proudu 
do 0,5 m.s-1, umožňující migraci málo zdatným plavců, jako je vranka nebo rak. 

• Kamenné prvky jsou loženy nesystematicky, při vysokých průtocích vody jsou nestabilní a 
posunují se směrem do podjezí. 

• Za nízkých průtoků voda danými objekty propadává a neumožňuje migraci rybám ani rakovi. 
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Ráztoka 
Nový typ balvanitých skluzů, které byly realizovány při revitalizaci Ráztoky (obr.6) se již v roce jejich 
stavby jeví jako migračně prostupný i za nízkých průtoků. Zpevňující a migrační prostor vymezující 
dřevěné prvky z tenké kmenové kulatiny v první časové fázi fixují lomový kámen a budou 
pravděpodobně příčinou jeho brzkého usazení do stabilní polohy i při vyšších průtocích vody. 
Problématická se jeví jejich trvanlivost, neboť lze očekávat, že dřevo, které za nízkých průtoků není 
přelito vodou v delším horizontu zhnije a svou funkci ztratí. Otázkou zůstává, zda skluzová plocha 
zůstane kompaktní i po jejich vyhnití.  

Z pozitivních zjištění je nutné zdůraznit úpravu vývaru velikostně vhodným materiálem s dostatečnou 
úkrytovou kapacitou pro vranku pruhoploutvou i pstruha obecného. Prozatím lze usuzovat, že ložení 
kamenů v úrovni přelivné hrany je dobré a umožňuje obousměrnou migraci ryb jejím profilem. 
Objektivní hodnocení daného typu migračního zařízení bude možné až po jeho usazení v korytě toku a 
monitoringu během následujících tří let. 

 

Obr. 6 Migračně prostupné balvanité skluzy v potoce Ráztoka v úseku, kde byla provedena 
revitalizační úprava původních kolmých příčných objektů 

 
4.9.3. Komůrkové skluzy 
Jedná se migrační zařízení, kterým se v současnosti úspěšně a efektivně vybavují spádové objekty na 
velkých vodních tocích nížinných úseků řek. Jejich aplikace pro horské bystřiny je však z několika 
důvodů velmi komplikováná. Tento typ objektů byl během posledních 5 let nově umístěn i do toků 
Opavice, Ondřejnice a Kněhyně. 

Hodnocení realizovaných komůrkových skluzů není v daných případech nutné provádět individuálně, 
neboť se jedná o principiálně stejný typ. 

Ve všech uvedených případech se jednalo o stavby, v nichž skluzové plochy zaujímaly celý příčný 
profil vodního koryta, byly stabilní proti účinkům vysokých vodních průtoků a měly vhodný sklon 
skluzu o hodnotách nižších než 6,5 %. 

Všechny objekty komůrkových skluzů v uvedených tocích však mají stejnou zásadní chybu, která 
jejich efektivitu jako migračního zařízení podstatným způsobem snižuje. Tou je skutečnost, že tyto 
objekty jsou migračně prostupné pouze pro pstruha obecného, ač pravým důvodem požadavku na 
migrační zprůchodnění daných profilů byl výskyt vranky pruhoploutvé v dané lokalitě před zahájením 
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stavby. Jejich migrační neprostupnost pro vranku je dána především nevhodnosti úpravy dna ve 
skluzu. K úpravě jsou z důvodu stability použity balvany o zrnitosti 300 - 500 kg, které jsou kotveny 
v betonu a mezi nimiž jsou hluboké mezery. Jednotlivé kamenné prvky přehrážek jsou rovněž vysoké 
zrnitosti, takže prostor mezi nimi je vplněn betonem z důvodů udržení žádoucího sloupce vody ve 
výše položené komůrce. V celém objektu ve všech případech chybí kamenné prvky, které by měly 
příhodnou zrnitost, dostatečnou úkrytovou kapacitu a umožňovaly přežívání jedinců vranky. Další 
závažnou a všem objektům společnou chybou je úprava navazujících břehů, které jsou opevněny 
kamennými prvky o velké zrnitosti ve vysokém sklonu a neumožňují jejich využití rybami při 
vysokých průtocích vody. Nejhůře ze všech jmenovaných objektů se jeví stavby na Ondřejnici, neboť 
za nízkých průtoků v nich dochází k ohřevu vody na hodnoty neslučitelné s biologickými nároky 
pstruha obecného a jiných druhů fauny horských bystřin na množství rozpuštěného kyslíku. 
Obecně lze říci, že jde o objekty, které v horských bystřinách Beskyd a Jeseníku nenašly své uplatnění 
z důvodu vysokých nároků konstrukce na stabilitu a schopnost se vyrovnat s extrémními 
hydrologickými poměry, zejména však dlouhodobě nízkými průtoky vody. 

4.9.4. Obtoková koryta 
Obtoková koryta (bypassy) patří k migračním objektům, které jsou při správném provedení obvykle 
přírodě nejbližším typem objektu k překonání migrační bariéry. Mají nízký sklon, což umožňuje 
zajistit v nich přírodě blízkou strukturou sedimentů a dostatečnou výšku vodního sloupce podle nároků 
migrujících druhů fauny. V námi sledovaných vodních tocích jsme hodnotili pouze jeden typ 
obchvatového koryta v řece Opavici. 

• V daném případě se jedná o objekt, jehož určením bylo zprůchodnění kolmého spádového objektu. 
Obecně lze konstatovat, že jde o nefunkční vodní dílo, přičemž hlavni nedostatky lze formulovat 
takto: 

• obtokové koryto je řešeno jako obtok kamenného stupně, přičemž jeho osa při vstupu ze spodní 
vody v podjezí i ve výstupu do horní vody v nadjezí je směrována kolmo k podélné ose vodního 
toku. Směr vstupu do obchvatového koryta ze spodní vody je pro ryby nepřirozený, neboť je 
kolmý na směr přirozených a převažujících migrací ryb v podélném směru vodního koryta 

• obtokem protéká relativně málo vody, takže vstup do něj ze spodní vody je pro ryby těžce 
vyhledatelný nejen z důvodů jeho směrové orientace, ale i malé atraktivity ve srovnání 
s atraktivitou a sílou vodního paprsku protékajícího přes přelivnou hranu stupně  

• dnový substrát je tvořen hlinitopísčitými sedimenty, které mají minimální úkrytovou kapacitu, 
takže prostor koryta je pro ryby nevyužitelný i jako úkryt 

• výška vodního sloupce za průměrných průtoků dosahuje v obtokovém korytě max. do 0,1 m, což 
je pro potenciální migranty nedostatečné zvláště v prostoru bez úkrytů. 

4.10. Specifikace a požadavky jednotlivých druhů ryb na parametry projekčního řešení 
funkčních a migračně prostupných staveb 

Při řešení podélné migrační prostupnosti vodních toků pomocí speciálních konstrukcí a prvků je třeba 
v maximální míře zohlednit pohybové schopnosti jednotlivých zájmových druhů fauny. Ty se 
uplatňují zvláště při potřebě živočicha překonat určité proudění vody a vertikální překážky. V průběhu 
života se schopnosti mění s rostoucím věkem případně s fází biologického cyklu (období reprodukce). 
Při snaze o respektování limitních hodnot pro jednotlivé druhy a věkové (velikostní) skupiny je nutno 
si uvědomit, že tyto jsou dále variabilní i v různých klimatických podmínkách (zima, léto). 

Údaje o rychlosti proudu vody a vodním skoku v Tab. 2 je proto nutné chápat jako orientační a při 
konstrukci migračních objektů je třeba se snažit o dosažení nižších než uvedených hodnot.  

Migrační výkonnost v souhrnu umožňuje rybám překonat určitou rychlost proudění vody (rychlost 
plavání musí být vyšší) případně překážku (skokem). V souvislosti s rychlostí plavání ryb je nezbytné 
rozlišit tzv. startovací či maximální rychlost plavávání, tj. špičková hodnota, kterou je schopna ryba 
vyvinout a udržet po krátkou dobu (maximálně několik sekund) a dále průběžnou rychlost plavání 
(obvykle ½ až 1/3 startovací rychlosti), kterou je ryba schopna dosahovat po delší časové období bez 
přerušení (desítky vteřin až několik minut). Podle některých autorů lze startovací rychlost plavání 
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odhadovat přibližně jako 10 - 12 násobek jejich délky. Je velmi důležité vhodným strukturováním 
vodního sloupce pomocí kamenů dosáhnout toho, aby úseky s vysokou rychlosti proudu vody byly co 
nejkratší. Na základě výsledků provedených rešerší je možné konstatovat, že objektivních poznatků o 
rychlostech plavání ryb za různých podmínek, tj. o schopnostech překonat rozdílná proudění vody, je 
nedostatek. 

Tab.2. Limity migrační výkonnosti, optimální hloubka vody pro migraci, období reprodukce 
vybraných druhů podle různých autorů. Délka a výška v metrech. 

Druh Délka 
těla 

(m) 

Maximální 
rychlost 
pohybu 
(m.s-1) 

Průběžná 
rychlost 
plavání 
(m.s-1) 

Max. výška 
vodního 
skoku 

 

Optimální 
výška 

vodního 
sloupce 

(m) 

Období nevhodné pro 
práci ve vodě 
(reprodukce, 

přítomnost raných 
vývoj.stádií) 

Pstruh obecný 0 ,05 
0,15 
0,30 

0,90 
1,65 
3,10 

 
 

0,75 

0,30 
0,40 
0,60 

0,10 
0,30-0,50 
0,50 -0,80 

 
               1.10. - 30.3. 

Vranka  pruho. 0,07   1,10 neplave 0,05 0,05-0,20 1.4.-30.6. 
Vranka obecná 0,08 1,00 neplave 0,05 0,10-0,30 1.4.-30.6. 

Střevle potoční 0,07 1,10 0,55 0,30 0,15-0,30 15.4.-30.7. 
Mník 0,50 1,30 0,80 0,40 0,30-0,50 15.12.- 31.3. 
Mihule potoční 0,18 0,80 0,50 0,10 0,10-0,30 1.4.-30.5. 
Rak říční 1 0,12 0,05 neplave 0,10 0,15-1,00 1.4.-30.7. 

 

1  k tomuto druhu prakticky neexistují objektivní údaje k doplnění dané tabulky. Použité hodnoty byly doporučeny odborníkem 
doc. Zdeňkem Ďurišem, PřF Ostravské univerzity. 
 
Z abiotických vlivů ovlivňuje rychlost plavání především teplota vody. Absolutní teplotní hodnoty, ale 
i dynamika průběhu teplot během roku mají zásadní vliv na reprodukci ryb. V závislosti na průběhu 
ročního teplotního cyklu dochází k posunům období reprodukce v rozmezí 2-4 týdnů, což je při 
plánování prací ve vodním prostředí účelné rovněž zohlednit. 

5. DOPORUČENÍ A NÁVRH VHODNÝCH TYP Ů MIGRA ČNÍCH ZA ŘÍZENÍ 

Ve vodních tocích zájmového území nebylo prakticky zjištěno migrační zařízení, které by bylo 
možné označit jako vyhovující pro stanovené zájmové druhy ryb a raka.  
Za jediné typy příčných objektů, které jsou díky svému řešení schopny nabídnout tak široký rozsah 
abiotických podmínek, který je kromě hydrotechnické funkce spádového objektu využitelný všemi 
zájmovými druhy ryb a rakem jako migrační prostor, považujeme dobře založený balvanitý skluz a 
„dobře vyskládánou“ umělou peřej, která překlenuje rozdíl hladin vody do výšky 0,4 m a může být 
prostupná pro všechny zájmové druhy fauny. 

Příkladem funkčních balvanitých skluzů jsou více než 35 let staré objekty na říčce Čeladénka 
(LB přítok Ostravice) a pravděpodobně jimi budou i skluzy z roku 2009 v horské bystřině 
Ráztoka (PB přítok Stonávky) v úsecích s pozvolným sklonem nivelety dna. Tento typ objektů 
však nelze aplikovat v potocích s vysokým sklonem dna a převážně nízkými průtoky vody. 
Kombinace nedostatku vody a vysokého sklonu horských toků v průběhu roku je i pro projekčně 
vhodně řešenou a dodavatelsky zodpovědně realizovanou stavbu balvanitého skluzu hlavní příčinou 
jejího vyřazení z funkce po většinu roku.  

K vhodně řešeným umělým, avšak ekologicky funkčním peřejím, které překonávají rozdíl 
hladin na úrovni prahů (0,3 – 0,4 m) patří dílčí úseky (alternativní) úpravy Kněhyně (obr.3) a 
úseky Badašínského potoka. V případě Kněhyně se jedná o cílový typ přírodě blízkých úprav, které by 
měly být použity ve všech místech, kde je to možné v rámci poměrů na lokalitě. 

Na základě zkušeností s výstavbou migračních zařízení ve větších vodních tocích jsme nabyli 
přesvědčení, že pro určité úseky horských bystřin, které vyhovují podmínkám kapitoly 4.4. a 4.5., 
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existuje dosud neodzkoušený a dle našeho předpokladu vhodný typ migrační rampy. Jedná se 
o rampu, která má nástup do migračního prostoru ze dna vývaru spádového objektu v profilu přelivné 
hrany. Výstup do horní vody je u libovolného břehu ve vzdálenosti, která může v horských 
podmínkách odpovídat i relativně vysokém sklonu migrační prostoru 10 %. Podmínkou využitelnosti 
migračního prostoru zájmovými druhy fauny je přírodě blízká zrnitost a prostorová struktura 
kamenných prvků dna a vhodná výška vodního sloupce. 

Pro úplnost je třeba dodat, že pro zprůchodnění některých úseků horských bystřin by zcela jistě 
vyhovovala obtoková koryta. Příkladem je řeka Opavice v Heřmanovicích, kde obtokové koryto 
existuje, jeho řešení však nárokům potenciálních migrantů nevyhovuje (viz kap. 4.9.4. této zprávy). 
K uvedeným doporučením považujeme za nutné dále doplnit některé obecně platné podmínky, které 
mohou funkčnost výše uvedených typů migračních zařízení zvýšit. 

Pro využití migračního prostoru zájmovými druhy živočichů je nezbytné, aby sklon dna migračního 
prostoru byl menší než 10 %, sloupec vody v migračním prostoru dosahoval nejméně 0,1 m, rychlost 
proudu vody byla proměnlivá od 0,1do 0,5 m.s-1 a jen v krátkých úsecích do délky 0,3 m dosahovala 
max. rychlosti 0,8 m.s-1. V migračním prostru jsou nezbytná odpočinková místa s úkryty a 
proudovými stíny. 

Po zkušenostech z průzkumu spádových objektů a migračních zařízení v zájmovém území i mimo něj 
si dovolujeme tvrdit, že uvedené typy objektů jsou realizovatelné téměř v každých podmínkách. 
Kardinálním problémem je však jejich funkčnost a to zvláště v období maximální migrační 
potřebnosti. Ta se během roku mění a pro jednotlivé zájmové druhy nastupuje v různých obdobích. 
Z výsledků provedené rešerše literatury a terénních pokusů navíc vyplývá, že migrační potřebnost 
prioritního druhu našeho zájmu – vranky pruhoploutvé, je nízká, přičemž období maximální potřeby 
migrovat je téměř neznámé.  

Po zvážení všech nám známých okolností v dané problematice jsme dospěli ke stanovisku, že postavit 
v horské bystřině s vysokým sklonem dna migrační zařízení, které by během většiny roku 
vyhovovalo nárokům jedinců rodu vranka i ostatním zájmovým druhům fauny a bylo schopné 
jim umožnit volný pr ůchod podélným profilem toku, je velmi složitý a obvykle neřešitelný 
problém. Největší komplikaci vidíme v nedostatku vody, která horskými bystřinami protéká během 
značné části roku. V důsledku této situace podmínky v migračních prostorech neodpovídají nárokům 
zájmových druhů a objekty, které byly původně určeny k zabezpečení prostupnosti příčných staveb, 
jsou proto téměř po celou dobu své životnosti nadbytečné. 

6. SOUHRN NEJVÝZNAMN ĚJŠÍCH ZJIŠTĚNÍ V RÁMCI ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO 
PROJEKTU 

Pro podtržení významnost některých zjištění jsou zvýrazněna ta, která jsou podle našeho názoru 
nejcennější a mohou významně přispět k praktickému využití výsledků předložené závěrečné zprávy 
podnikem LČR, s.p. i orgány ochrany přírody a krajiny na všech úrovních a ovlivnit vzájemné 
požadavky mezi oběma příslušnými orgány státní správy. 

Lze očekávat, že oboustranné akceptování zjištěných poznatků může přispět k racionalizaci 
vzájemných vztahů mezi příslušnými subjekty, bude impulzem k navázání bližší spolupráce a umožní 
posílit vzájemný respekt a pochopení často rozdílných postojů. 

Zjišt ění v souvislosti s vrankou pruhoploutvou 

1. Početnost populací vranky pruhoploutvé a jejich věková struktura v tocích s dlouhodobou 
existencí spádových objektů s bariérovým efektem pro jejich migraci není prokazatelně nižší 
a nepřirozená ve srovnání s dříve neupravenými úseky vodních toků. Ve vodních tocích Malý 
Lipový a Jasení bylo naopak zjištěno, že hustota populace vranky pruhoploutvé v dlouhodobě 
upravených úsecích obou toků byla před novými úpravami významně vyšší než v přirozených 
podmínkách neupravených úseků. 
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2. Rozšíření, věková struktura a početnost populací vranky pruhoploutvé nejsou 
prokazatelným způsobem negativně ovlivněny rybářským obhospodařováním malých 
vodních toků bystřinného charakteru. 

3. Během experimentů se sledováním pohybu označených jedinců vranky pruhoploutvé v podélném 
profilu toků bylo zjištěno, že více než 73 % z nich během pokusů zůstalo na místě vysazení nebo 
se pohybovalo směrem po proudu do vzdálenosti desítek až stovek metrů. Ostatní jedinci 
migrovali proti proudu do vzdálenosti v řádu desítek metrů. Migra ční potřebnost vranky 
pruhoploutvé ve směru proti proudu se jeví jako relativně malá. V nejvýše položených a 
vrankou obývaných úsecích není nutné považovat příčné objekty za významnou překážku 
její migrace. Důvodem je skutečnost, že v minulosti neosídlené úseky jsou pro její jedince 
pravděpodobně přirozeně neatraktivní (potravně, habituálně). 

4. Cílová lokalita migrace sledovaných jedinců vranky pruhoploutvé se nacházela vždy v prostředí 
s vysokou úkrytovou kapacitou, tj. v lokalitách s vysokou heterogenitou a přiměřenou zrnitostí 
dnového substrátu. 

5. Z výsledku sledování změn hydrologické situace v některých tocích Beskyd bylo zjištěno, že 
nové osídlení dlouhodobě vyschlých úseků vodního toku vrankou nastalo směrem po 
proudu, neboť protiproudová migrace, která by musela být nejméně 300 m, byla vyloučena 
přítomností nepřekonatelných bariér. 

6. Nebyl zjištěn rozdíl z hlediska genetické diverzity u populací vranky pruhoploutvé v pramenné 
části a dolní části sledovaných toků. Obdobně rozdíly mezi lokálními populacemi v přítocích a 
v kmenovém toku nevykázaly signifikantní rozdíl. Zjištění považujeme za přesvědčivý důkaz 
existence jedné metapopulace  tohoto druhu v rámci povodí kmenové vodoteče. 

7. Z hlediska úrovně rozdílu genetické charakteristiky populací vranky pruhoploutvé v povodí 
Odry a v povodí Moravy je možno uvažovat o dvou rozdílných druzích, což je nezbytné 
zohlednit při záchranných odlovech a transferu vranky do nových lokalit. Jde o další důkaz 
nutnosti ochrany vnitrodruhové diverzity striktním dodržováním nepřípustnosti přesunu jedinců 
ryb mezi vodami různých úmoří. 

Zjišt ění v souvislosti s projekcí a realizací migračních objektů 

8. Většina migračních objektů, které byly během řešení grantového úkolu sledovány, nevyhovuje 
fyziologickým schopnostem nebo ekologickým nárokům ryb. Příčiny tohoto stavu jsou obvykle 
dvě, při čemž primární spočívá obvykle v nevhodném projekčním řešení, které zpravidla 
nerespektuje dlouhodobě známou hydrologickou situaci v dané lokalitě. Druhou zásadní 
příčinou je nevhodná volba zrnitosti a nedokonalé uspořádání kamenných prvků vnitřní 
struktury migra čního prostoru dodavatelskou firmou. 

9. Bylo zjištěno, že v rámci snahy o migrační zprostupnění příčných objektů, často dochází 
k rozsáhlému a biologicky degradujícímu narušení biotopu předmětu ochrany (nejčastěji 
vranky pruhoploutvé), které má na její lokální populaci výrazně silnější negativní dopad než 
oprava příčných objektů v původním půdorysu, kdy je dotčena významně menší plocha dna. 
Analýzou možností jak realizovat migrační zařízení a zajistit prostupnost starších objektů 
jsme dospěli k závěru, že bez rozsáhlého narušení biotopu ZCHD fauny se jedná o úkol 
neproveditelný, pokud je realizován běžnými technickými prostředky. 

10. Během hodnocení úprav vodních toků bylo v několika případech zjištěno, že po provedené úpravě 
s cílem zajištění migrační prostupnosti podélného profilu, jsou dodrženy parametry rychlosti 
proudu vody, je zachováno vodní kontinuum bez vodního skoku, ale došlo k tak razantnímu 
narušení a změně biotopu předmětu ochrany, že tento v novém korytě nemá zabezpečeny vhodné 
podmínky k životu. V těchto úsecích je zároveň význačně narušena možnost obnovy původního 
biotopu. Požadavek na migrační průchodnost upravovaného úseku se tak minul účinkem a 
kontraproduktivně přispěl k biologické degradaci zbytků původních neupravených úseků koryt 
vodních toků (Ondřejnice, částečně Opavice,). 

11. Z mnoha příkladů provedených úprav je zřejmé, že projektant jednoznačně preferoval zabezpečení 
převedení povodňové vlny předmětným úsekem, přičemž došlo k výraznému narušení krajinářské 
hodnoty toku a navazující nivy (Kněhyně, Opavice, Ondřejnice v Kozlovicích). 
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12. Z výsledku posouzení provedených zásahů vyplývá, že projekční složka často neakceptuje 
požadavek orgánů OPK na biologizaci úprav a individuální přístup k různým geomorfologickým 
typům vodních toků. Výsledkem je skutečnost, že např. způsob opevnění břehů a jeho výška je 
téměř identická v tocích s výrazně rozdílným sklonem podélného profilu. V praxi se rovněž stále 
setkáváme s novými úpravami, které nerespektují nutnost uchování podmínek pro prosperitu živé 
složky v korytě. Po úpravě tak vznikají úseky s monotónními abiotickými podmínkami a nízkou 
úkrytovou kapacitou vodního prostředí.  

 Zjišt ění v souvislosti s orgány OPK, ČRS a biologickými průzkumy 

13. V několika případech úprav vodních toků bylo zjištěno, že orgán OPK podmiňuje realizaci 
záměru nutností zprůchodnění příčných objektů i v místech, kde to je neřešitelné z důvodů 
hydrologických a neefektivní z hlediska ekologického. 

14. Z praktických poznatků získaných ve spolupráci s ČRS je zřejmé, že záchranné odlovy vranky 
pruhoploutvé jsou prováděny nedůsledně a ČRS se při nich soustřeďuje na hlavní předmět svého 
zájmu – pstruha obecného. V úsecích podrobených záchrannému odlovu pak zůstává značné 
množství jedinců ZCHD, jejichž další záchrana během realizace úprav je vyloučena. 

15. Při záchranných odlovech je často cílem transferu jiný vodní tok, čímž dochází k ochuzení 
původních populací ZCHD v předmětném toku. V případě vranky je žádoucí, aby transfer 
odlovených jedinců byl prováděn alespoň částečně nad upravovaný úsek do hlavního koryta nebo 
do jeho přítoků.  

16. Z analýzy současného stavu je zřejmé, že biologické průzkumy jsou zadávány a prováděny pouze 
v lokalitě záměru a jeho blízkém okolí. Z tohoto pohledu nelze zhodnotit význam úseku pro 
metapopulaci daného druhu, rozloženou v celém podélném profilu toku a následně nelze 
zodpovědně rozhodnout o místě, kam bude směrován transfer odlovených ryb. 

7. NÁVRH POSTUPU V PROCESU PŘÍPRAVY ÚPRAV VODNÍCH TOK Ů 

Jak bylo dokumentováno v kapitole 2., účel a způsob zajištění ochrany přírody, v našem případě, 
ochrany vodních toků včetně jejich biocenóz, jsou obsahově zakotveny a formulovány hned v prvních 
dvou paragrafech zákona č. 114 / 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Z § 1 vyplývá, že účelem zákona je přispět k ochraně a aktivní obnově fenoménů, kterými jsou 
krajina, různorodost druhů, přírodní hodnoty, estetická kvalita přírody a přírodní zdroje. Mimořádně 
významná je deklarace, že naplnění účelu zákona, tedy zajištění ochrany uvedených hodnot, není 
pouze úkolem státu a jeho orgánů, ale účastní se  na něm i samospráva, vlastníci a také správci 
pozemků ve státním vlastnictví, tj. právnické osoby zřízené k péči o určité části krajiny, například 
LČR, s.p. 

Přidáme-li k těmto ustanovením vyhlášku 395/1992 Sb. a její formulaci §16 odstavce 1, že „základem 
ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť “ a doplníme je § 47 zákona č. 254/2001 Sb., 
v němž se pod písmeny b a f hovoří, že správou vodních toků se rozumí mimo jiné „povinnost pečovat 
o koryta vodních toků, zejména udržovat je ve stavu, který se co nejvíce blíží přírodním podmínkám a 
obnovovat přirozená koryta  vodních  toků,  zejména  ve  zvlášť chráněných územích“, může se jevit, 
že rámec v němž se pohybují LČR, s.p. a orgány ochrany přírody a krajiny je poměrně jasně vymezen. 
V praxi se však ukazuje, že vymezení jasné není a zejména v případě striktní aplikace § 90 zákona č. 
114 / 1992 Sb. ze strany orgánů ochrany přírody a krajiny může docházet k dlouhodobým a těžce 
řešitelným sporům se správci toků.  

Jedním z dílčích cílů práce na tomto projektu bylo navrhnout opatření, která by neefektivním sporům 
předešla nebo je omezila na minimum. 

Na základě víceletých zkušeností v dané oblasti i nově získaných poznatků z období řešení daného 
grantového projektu předkládáme „optimální“ a v několika případech již LČR, s.p. aplikovaný postup, 
jehož výsledkem by měl být takový způsob realizace záměru investora, který je hydrotechnicky 
funkční a ekologicky i krajinářsky akceptovatelný ze strany příslušných orgánů ochrany přírody. 
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Návrh postupu podle níže uvedených bodů se vztahuje zejména k rozsáhlým investičním akcím, 
rozsáhlým rekonstrukcím dříve provedených úprav podélného profilu koryta vodního toku nebo 
příčných objektů, revitalizacím a systematickým opravám opevnění a příčných staveb velkého 
rozsahu. 

Cílem návrhu je předcházet nežádoucím střetům s orgány ochrany přírody případně je minimalizovat a 
současně vyloučit či v maximální míře omezit negativní vliv zásahů do toku na jeho ekologické 
funkce a biocenózu. 

Doporučení pro správce toků 

1. Ve vztahu ke státní správě v oblasti ochrany přírody a krajiny doporučujeme, aby LČR, s.p. - 
správy toků všech oblastí vešly iniciativně do jednání se správami velkoplošných chráněných 
území o koncepci záměrů, které chtějí realizovat v horizontu 5 let. Tato jednání by se měla 
realizovat každé tři roky a ze strany příslušných správ by měla být k daným záměrům vypracována 
jednoduchá principiální stanoviska. Domníváme se, že pro území velkoplošných chráněných 
území by bylo vhodné přijmout obecný rámcový princip „ekologických nebo přírodě 
blízkých úprav vodních toků“, který by směřoval k dosažení dobrého ekologického stavu 
příslušných vodních útvarů. 

2. Obsah předkládaných záměrů ze strany investora by měl být obsahově specifikován po 
předcházejícím zevrubném posouzení situace na místě samém. Posuzovány by měly být zejména 
hydrologické poměry, přičemž zřetel by měl být kladen vyváženě na maximální i minimální 
průtoky. V současnosti jsou hlavním motivem úprav povodňové stavy, k nim je vztažen 
požadavek na způsob úpravy toku, přičemž respekt k potřebám živé složky toku za 
minimálních průtoků nebývá v zadání obsažen. 

3. Zadání zpracovateli projektové dokumentace musí být v souladu se skutečnými potřebami 
správce toku v daném území a mělo by být směrováno na osobu, která má prokazatelně dobré 
reference a  dřívější řešení obdobných záměrů nebylo příčinou konflikt ů s orgány ochrany 
přírody a krajiny . 

4. Před zadáním řešení záměru projektantovi je nutné nechat zpracovat autorizovanou osobou 
biologický průzkum nebo biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114 / 1992 Sb. a §18 
vyhlášky 395 / 1992 Sb., a na základě něj posoudit, zda OOP by byl ochoten za určitých podmínek 
vydat souhlasné rozhodnutí v dané věci. Za nezbytný výchozí podklad správce toku při 
projednávání záměru s OOP i projektantem by měla být znalost rybího společenstva 
předmětného toku v celé jeho délce na základě ichtyologického  průzkumu. Souběžně by 
mělo být po OOP požadováno vymezení další požadované funkce vodního toku (např. 
podpora štěrkonostnosti). Tyto znalosti by měly být zohledněny při přípravě, projekci a realizaci 
úpravy vodního toku. 

5. Povinnost nechat zpracovat k danému záměru biologický průzkum nebo biologické hodnocení 
může investor uložit i projektantovi. 

6. Doporučujeme, aby s projekční složkou byla dohodnuta fakturace projekčních prací tak, aby se 
cena odvíjela zejména od naplnění cíle záměru adekvátními postupy na aktuální úrovni poznání 
v dané oblasti.  

7. Zadavatel by měl projektantovi uložit podmínku, že technologie pracovního postupu na dílčích 
stavebních objektech bude detailně propracována. Za významnou považujeme kalkulaci manuální 
práce, pokud hrozí nebezpečí, že práce těžkými mechanismy nebude v dané lokalitě možná 
z důvodu ochrany biotopu ZCHD fauny nebo ji nebude možné použít např. při úpravě vnitřní 
struktury objektů migračních zřízení. Podrobná specifikace technologie pracovního postupu 
v současných projektech často schází a velmi znesnadňuje práci stavebnímu dozoru, biologickému 
dozoru i dodavatelskému subjektu.  

8. Zadavatel by měl po projektantovi požadovat, aby z technické zprávy dokumentace bylo zřejmé i 
to, že např. práce ve vodním prostředí v souvislosti s příčnými objekty budou prováděny při 
hrázkování staveniště a voda mezi příčnými objekty nebude svedena do rýhy po jedné straně 
koryta, přičemž zbytek dna bude i živými zástupci vodní fauny osušen apod., jak tomu bylo na 
několika stavbách v průběhu řešení projektu. 
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9. Zadavatel by měl do řízení k výběru dodavatele jednoznačně uvést všechny důležité podmínky, za 
nichž může být stavba realizována. Pouze prokazatelná schopnost jejich naplnění potenciální 
dodavatelskou firmou by měla být kromě ceny základním výběrovým kriteriem. 

10. V případě, že v úsecích úprav bude zjištěn výskyt raka říčního, v zadání podmínek výběrového 
řízení pro přidělení zakázky dodavatelské firmě by měl být zakotven požadavek na postupné a 
koordinované osušování objektů nebo úseků s břehovým opevněním, které budou podrobeny 
záchrannému odlovu. Ze zkušeností z posledních let je totiž prokazatelné, že pouze za použití 
tohoto postupu, tj. převedením vody přes daný úsek potrubím, případně vyčerpáním vody z vývaru 
a manuálním sběrem v osušeném prostoru lze záchranný odlov raka provést s vysokou účinností a 
časovou efektivitou.  

11. V případě, že OOP nařídí investorovi zajištění biologického dozoru v průběhu stavby, je nezbytné, 
aby nahlášení osoby, která bude funkci vykonávat, bylo provedeno s jejím předcházejícím 
souhlasem a oboustranným akceptování podmínek provádění dozoru.  

12. Po zvážení mnoha okolností a zejména faktu, že předmětem pracovní náplně LČR, s.p.- správa 
toků je živý ekosystém, navrhujeme k posouzení, zda by bylo účelné, aby jednotlivá pracoviště 
OST měla vlastního odborného pracovníka „ekologa“ s přírodovědeckým vzděláním. Jsme 
přesvědčení, že organizace, která významně ovlivňuje tvářnost krajiny a biocenózy rozsáhlé sítě 
vodních toků, by odborníka uvedeného zaměření měla zaměstnávat. 

Doporučení pro projekční subjekty 

13. Nedílnou součástí řešení úprav vodních toků, které předkládá projekční složka, by mělo být 
vyhodnocení hydrologických poměrů příslušné vodoteče. V případě vysoké frekvence výskytu 
extrémně nízkých průtoků vody by měl mít projektant provedenou kalkulaci, zda je reálné 
v daných podmínkách postavit funkční migrační zařízení podle podmínek specifikovaných 
v předcházejících kapitolách, bude-li ze strany OOP pro daný profil požadováno zabezpečení 
migrační prostupnosti pro zájmové druhy fauny.  

14. Doporučujeme, aby projektant byl během realizace prací na stavbě v kontaktu s osobou pověřenou 
funkcí biologického dozoru a mohli tak společně konzultovat správnost prováděných zásahů. 

Doporučení pro orgány ochrany přírody 

15. V praxi se stále setkáváme s biologicky nevhodnými úpravami, které vytvoří v korytě vodního 
toku monotónní podmínky. Ty neumožní rybám a jiným vodním organismům přečkat v dané 
lokalitě vysoké průtoky rychlosti proudu vody. Doporučujeme proto orgánům OPK, aby 
v místech, kde je k tomu prostor, po správci a projektantovi vyžadovaly vytváření refugiálních 
bočních zálivů s přírodě blízkými podmínkami a tento požadavek dávali do svých podmínek už při 
jednání k záměru stavby. 

16. Je nutné, aby zástupci orgánů OPK při rozhodování o požadavku na migrační prostupnost 
příčných objektů zvažovali jejich skutečnou účinnost a nutnost s ohledem na hydrologické poměry 
v profilu dané stavby a současnou nebo perspektivní přítomnost druhu živočicha s vysokou nebo 
nízkou migrační potřebností. Současně je potřeba respektovat ekosystémové a krajinářské hledisko 
a to i v případě, že se jedná o rozhodování o druhu nebo biotopu, neboť tyto širší souvislosti jsou 
nezbytné pro výsledný efekt staveb. 

17. Je nezbytné, aby zástupci orgánů OPK při úpravách toků vyžadovali striktní dodržení podmínek, 
za nichž sami vydali kladné stanovisko k zásahu do VKP a objektivně posuzovali naplnění účelu 
stavby (podmínky funkčnosti migračního zřízení, úkrytová kapacita prostředí v upravených 
úsecích koryt vodních toků). V případě zjištění závažných nedostatků není možné, aby kolaudační 
řízení bylo OPK hodnoceno jako uzavřené. 

Na základě vlastních zkušeností a konzultací s odbornými pracovníky v dané oblasti jsme nabyli 
přesvědčení, že nezbytné úpravy koryt vodních toků v zájmovém území, budou-li prováděny 
v souladu s navrženým postupem, ve většině případů nebudou příčinou rozporů mezi investorem a 
příslušnými orgány ochrany přírody krajiny. 
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8. ZÁVĚR 

Problematika úprav koryt vodních toků je kontraverzní téma, které zaměstnává odbornou veřejnost 
různého zaměření již stovky let. Otázky spojené s ekologickými problémy, vyvolanými fragmentací 
velkých a významných vodních toků výstavbou spádových objektů, jsou s různou mírou úspěšnosti 
řešeny rovněž dlouhodobě.  

Na druhé straně teprve v posledních 17 letech je z více důvodů věnována poměrně značná pozornost 
úpravě vodních toků v horských oblastech. Hlavním důvodem jsou dosud nejasné důsledky narušení 
vodního kontinua spádovými stupni ve vysoko položených částech říční sítě po stránce ekologické a 
současně ne příliš jasná míra odpovědnosti za škody způsobené na majetku subjektů podél horských 
toků v důsledku zanedbání nebo neumožnění dostát své povinnosti jejich správcem. Poměrně složitý 
vztah dvou státních organizací, jimiž jsou Lesy  České republiky, s.p. a Agentura ochrany přírody a 
krajiny, v dané problematice hájící principiálně rozdílné zájmy, je umocněn legislativními normami, 
které lze v klíčových ustanoveních interpretovat rovněž velmi rozdílně.  

Považujeme proto za přirozené, že během řešení projektu Biologicko-ekologické aspekty a legislativní 
požadavky migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků jsme na mnohé z uvedených 
problémů rovněž narazili.  

V průběhu terénních šetření byly prověřeny desítky úseků vodních toků s rozdílnými přírodními 
podmínkami. Biologické poměry v mnohých z nich byly řešitelům známé již z minulosti a naopak 
mnohé úseky toků a typy jejich stavebních úprav měli možnost vidět poprvé. Jako každý nový projekt 
přináší obvykle řadu výsledků rozdílné hodnoty, i v tomto případě tomu nebylo jinak. V některých 
případech došlo jen k utvrzení předběžných představ nebo ověření a potvrzení známých skutečností. 
Takové výsledky je proto možné považovat rovněž za důležité, ovšem míra jejich významnosti není 
vysoká. V několika případech jsou zjištění naopak neočekávaná, modifikující dosavadní vžité 
představy o přirozených vazbách v biocenózách upravených horských bystřin. Je pravděpodobné, že 
v jejich světle bude pravděpodobně nutné pozměnit i úhel pohledu na některé typy zásahů do koryt 
vodních toků.  

Za nejvýznamnější proto považujeme zjištění uvedená v následujících bodech: 
• skutečná potřeba migrace vranky pruhoploutvé ve směru proti proudu je s vysokou 

pravděpodobností přirozeně malá, 
• kvalitativní parametry populací vranky pruhoploutvé v dlouhodobě upravených tocích s migračně 

neprostupnými objekty se ve srovnání s přirozenými úseky jeví jako plnohodnotné,  
• kvantitativní parametry populací vranky pruhoploutvé v dlouhodobě upravených tocích 

s migračně neprostupnými objekty jsou ve srovnání s přirozenými úseky vyšší, 
• osídlování osušených nebo úpravou zcela devastovaných úseků koryt vodních toků jedinci vranky 

pruhoploutvé probíhá prokazatelně směrem po proudu v případě, že nad horním profilem úprav 
existuje její dílčí vitální populace, 

• dosavadní snahy o zprostupnění spádových objektů migračními rampami jsou neúčelné, přičemž 
hlavní příčinou je obvykle hydrologická situace, která dlouhodobou funkčnost objektu 
znemožňuje i při jeho vhodném vnitřním uspořádání, 

• snaha vyhovět požadavku migrační prostupnosti spádových objektů vodních toků v zájmovém 
území vedla ve většině námi hodnocených staveb k významnější degradaci biotopu zvláště 
chráněných druhů, než jejich případná oprava nebo rekonstrukce v původním rozsahu. 

Závažnost výše uvedených zjištění spočívá kromě jiného v tom, že ve vztahu k vrance pruhoploutvé je 
vyžadování zachování nebo obnovy migrační prostupnosti horských bystřin s vysokým sklonem 
nivelety dna nezdůvodnitelné výsledky terénních průzkumů. Z výsledků rozsáhlých šetření naopak 
vyplývá, že pro ochranu tohoto druhu je významnější potřeba udržet vhodnou zrnitost a strukturu 
dnových sedimentů, tedy přírodě blízký stav biotopu mezi spádovými objekty.  

Obsah závěru je nesporně závažný, současně však nic nemění na opakovaně potvrzené skutečnosti, že 
ideálním stavem pro biocenózy horských toků z hlediska biologického, ekologického i krajinářského je 
nenarušenost přírodních podmínek vodního prostředí, tedy i splaveninového režimu. 
 
 



Projekty Grantové služby LČR 
Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno                                                                  40  
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

9. SEZNAM CITOVANÉ LITERATURY 

Bělský J. 2005: Hrazení bystřin a strží v českých zemích v letech 1884 až 2004. Lesy ČR, s.p., 33 str. 
textu a  30 str. map a foto. 

Birklen P., Hrdá Z., Rozkošný M., Chytil P. 2006: Revitalizace toku Kněhyně – experiment či 
alternativa? Sb. příspěvků z konf. „Říční krajina 4“, Olomouc: 13-18. 

Čermák J. 1962: Meliorace pstruhových vod – výstavba jízků. Čs. rybářství, č. 1: 6-7. 

Hradecký, J., 2004: Geomorphology of the flysch Carpathians: morphostructural polygenesis and 
dynamic development of the georelief (on the example of the Western Beskydy Mts. the Czech 
Republic). In: Sborník ČGS. Olomouc: Česká geografická společnost, s. 41 - 68. 

Jařabáč M., Zuna J. 2002: Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží. MZ ČR Praha, 64 str. 

Langhammer, J. 2008: HEM, Hydroekologický monitoring, Hodnocení ukazatelů. Metodika 
promonitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků. Praha:Universita 
Karlova v Praze. 23 s. 

Lusk S. 1979: Rocky chutes and the fish stock of streams. Acta Sc.Nat.Brno, 13 (12): 1-26. 

Lusk S., Rádek J. 1986: Meliorace pstruhových vod. In: Sb. ref. symposia“ Hospodaření na 
pstruhových vodách“, KV ČRS Brno: 50-61.  

Lusk S., Pivnička K. 2009: Fish assemblages in the Czech Republic – abundance, saturation by 
species, frequency and changes along the longitudinal gradients of streams. Rukopis, 26 str. 

Lusk S., Bartoňová E., Lusková V., Lojkásek B., Koščo J. 2008: Vranka pruhoploutvá Cottus 
poecilopus – rozšíření a genetická diverzita v povodí řek Morava, Odra (Česká republika) a 
Hornád (Slovensko. Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 67-80. 

Lusk S., Lojkásek B., Lusková V. 2009: Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus v systému 
odchovných pstruhových potoků. Bull. Lampetra VI, ČSOP Vlašim. 

Miko L., Borovi čková H. 2007: Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, 2. vydání, Praha, 
C.H.Beck, 607 str. 

Pekárek M. a kol. 1995: Zákon o ochraně přírody a krajiny.Komentář. luridicas Brunesia, Brno. 

Seber G.A.F., LeCren E.D. 1967: Estimating parameters from catches large relative to population. J. 
Anim. Ecol. 36: 631-634. 

Strahler A.N. 1957: Quantitative analysis of watershed geomorphology. Transactions of  America 
Gophysical Union 38: 913-920. 

Vlček V. (eds.) 1984: Zeměpisný lexikon ČR – Vodní toky a nádrže. Academia Praha, 316 str. 

Zuna, J. 1994: Hydromorfologické parametry potočních koryt. Metodický podklad pro projektování 
revitalizace vodopisné sítě malého povodí. Praha: MŽP ČR. 


