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Abstrakt 

Stavba přehradních nádrží významně ovlivňuje chemické, biologické i fyzikální vlastnosti toku níže 

pod přehradou. Tyto změny zahrnují například pokles početnosti jedinců jednoho či více druhů, 

úplné vymizení druhu, nebo zavlečení druhu nepůvodního. Narušení přirozeného vodního toku se 

týká i živočichů, kteří mají pouze některou svou životní etapu (obvykle rozmnožování) spjatou 

s vodním prostředím, ačkoliv nejsou jeho stálými obyvateli. 

Také si vynucují výrazné změny v životních cyklech původních rostlin a živočichů regulované řeky. 

Základní principy chování přehrazeného toku popisuje koncepce diskontinuity, která předpokládá, 

že výstavbou přehradní nádrže dojde k přerušení říčního kontinua, což posléze zapříčiní změny v 

říčních společenstvech. Výraznou změnou prochází například průtokový režim v řece pod 

přehradou, nejmarkantnější jsou změny průtoku způsobené špičkujícími vodními elektrárnami. Dále 

dochází k teplotním změnám, v toku klesá turbidita a často i dostupnost živin, protože přehrada 

s obvyklým umístěním výpusti (horní nebo střední) funguje jako lapač sedimentovaných částic 

organického i anorganického původu. Důležité je ale i zasažení okolí dané řeky, například 

zmenšením pravidelně zaplavovaného území, což vede ke změně druhové skladby rostlin a 

živočichů obývajících břehy řek. Poslední ale ne nejméně podstatnou kapitolou pak je role přehrad 

coby migračních bariér, mnohdy významně komplikujících rozmnožování ryb. 

Poznání všech aspektů vlivu údolní vodní nádrže na společenstva toku je důležité pro minimalizaci 

těchto dopadů, případně jejich alespoň částečnou nápravu. 
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Abstract  

Construction of dams significantly affects the chemical, biological and physical properties of the 

flow below the dam. These changes include a decrease in the numbers of individuals one or more 

species, the complete disappearance of species, or the introduction of non-native species. Disruption 

of natural water flow also applies to animals, who have only one stage of their life (usually 

reproduction) connected with the aquatic environment, although they are not permanent residents.  

Also necessitate significant changes in the life cycles of native plants and animals near the regulated 

river.  

Basic principles of behavior impounded flow describes the concept of serial discontinuity, which 

assumes that the construction of the dam will break river continuum, which then causes changes in 

river communities. Undergoing significant change such as flow regime in the river below the dam, 

the most striking changes are caused by the flow hydroelectric power stations. In addition, a 

temperature change in the flow decreases turbidity and often the availability of nutrients, because 

the location of the dam with the usual outlets (high or medium) acts as a trap sedimentary particles 

of organic and inorganic origin. It is important but also the contact area of the river, for example, 

reducing the zaplavovaného regularly, which leads to a change in the species composition of plants 

and animals inhabiting the riverbanks. Last but not least chapter is the role of dams as migration 

barriers, often significantly complicating breeding fish.  

Knowledge of all aspects of the impact of flood water tanks for communities flow is important to 

minimize these impacts, or at least their partial remedy.  
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Úvod 

Teprve několik posledních desetiletí se lidé začali více zabývat problematikou sdílení vody mezi 

lidskou společností a přírodou. Toto není příliš překvapující, protože již na základních školách se 

děti dozvídají, že dvě třetiny zemského povrchu jsou pokryty vodou. Celkový objem vody na naší 

planetě je obrovský, ovšem méně než 1% z tohoto množství tvoří voda dostupná pro vodní 

hospodářství a sladkovodní společenstva. Po přihlédnutí k velmi nerovnoměrné geografické 

distribuci vodních zdrojů je tedy více než zřejmé, že zásadami rozumného hospodaření s vodou je 

třeba se podrobně zabývat. Z hlediska limnických systémů jsou klíčovými tekoucí řeky. (Wallace at 

al, 2003). 

Tekoucí voda je přirozený dynamický ekosystém, interagující se svým okolím v několika 

dimenzích, jako je řečiště-řečiště, tedy podélná dimenze, dále v dimenzi laterální, tedy řečiště-říční 

niva a také v dimenzi vertikální, mezi řečištěm a hyporheickou zónou (Ward, Stanford 1983). Zcela 

přirozený tok se vyznačuje volně proudící vodou a přirozeným korytem, jeho povodí má svou 

původní vegetaci, nepoznamenanou lidskou činností a v celé své délce tok volně komunikuje s 

okolím i s podzemní vodou. Ve skutečnosti však takovýchto dokonale přirozených toků mnoho 

není.  Nejnápadnější antropogenní stavbou jsou přehrady a přehradní nádrže, využívané zhusta jako 

vodní elektrárny, či sloužící k ochraně určité lokality před záplavami. Nejsou ale jedinými. Vodní 

tok ovlivňují i jezové zdrže či tvorba zavlažovacích kanálů, nepřímo pak i disturbance okolní 

krajiny, např. při zemědělské výrobě. Protože je však práce zaměřená na vliv údolních nádrží, budu 

se zabývat jen některými lidskými zásahy do přirozeného proudění toku. ( Lellák, Kubíček, 1991) 

Vodní druhy rostlin i živočichů si po generace vyvíjely životní strategie primárně v přímé vazbě na 

přirozené režimy toku. Z tohoto důvodu je zřejmé, že jakákoliv úprava či změna těchto podmínek 
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nutně vede k vychýlení populací z rovnováhy, což může spustit celou kaskádu změn v druhovém 

složení živočichů a rostlin v inkriminované oblasti.  (Bunn, Arllington, 2002) 

Jednou z nejdramatičtějších proměn pak projde proudící voda tehdy, vytvoří-li člověk na jejím toku 

vodní nádrž. Existence vodní nádrže totiž ovlivní velmi rozsáhlou řadu fyzikálních, chemických i 

biologických faktorů, zapříčiňujících změny v osídlení toku. Protože práce nese v názvu slovo 

nádrž a nikoliv pouhá přehrada či vodní stavba, je dále třeba soustředit pozornost pouze na ty 

způsoby regulace řek, které vedou ke vzniku nádrže, tedy více či méně zadržují říční vodu. Zde je 

nejvýrazněji patrný regulovaný minimální a maximální průtok na regulovaném toku, střídání oblastí 

stojaté a proudící vody, nepřirozené teplotní podmínky v toku pod přehradou nádrže způsobené 

teplotní stratifikací v nádrži a umístěním výpustě a celkové přerušení říčního kontinua. (Bunn, 

Arlington, 2002) 
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1. Obecné principy fungování regulovaného říčního toku 

Základní principy chování přehrazeného toku vyplývají s koncepce diskontinuity, SDC (The Serial 

Diskontinuity Concept), podle Ward a Stanford 1983. Takto koncepce předpokládá, že výstavbou 

přehradní nádrže dojde k přerušení říčního kontinua, což posléze zapříčiní změny v říčních 

společenstvech.  

Teorie říčního kontinua je založena na pojetí gradientu říčního systému, který je vnímán jako 

nepřerušené kontinuum. Tato teorie ve své podstatě navazuje na starší koncepci spirálního koloběhu 

látek. (Vannote et al. 1980). Předpokládá, že vývoj organismů a celých společenstev v podélném 

profilu toku a v širším pojetí i v celé říční síti, se vyvíjí v souladu s podmínkami vodního prostředí 

v dané lokalitě. Každá řeka či potok je po celou délku svého toku charakterizována plynulou 

změnou gradientů fyzikálních a chemických podmínek, neboli abiotických faktorů (spád, typ 

substrátu, šířka toku, teplota vody, turbidita a světlo), na které reagují rostliny, živočichové i 

mikroorganismy, které se mimo výše zmíněné musí přizpůsobovat i měnícímu se zatížením systému 

organickými látkami. Organismy říčního společenstva tedy reagují na změny abiotických faktorů 

v toku a jeho hyporheické zóně tím, že dochází k synchronizovanému nahrazování jedněch druhů 

druhy jinými, pro nové podmínky lépe adaptovanými. Podle RCC dosahuje celková biologická 

rozmanitost nejvyšších hodnot ve střední části toku (Vannote et al. 1980). 

 

Jak dalece a jakým způsobem bude vodní nádrž ovlivňovat tok pod přehradou lze usuzovat podle 

několika kritérií. Za prvé podle samotného umístění přehrady v podélném profilu toku. To, zda se 

nádrž buduje na horním, střením či dolním toku totiž hraje velkou roli v tom, jakým způsobem se 

po její výstavbě změní společenstvo. Druhým významným faktorem je funkce nádrže- zda nádrž 

slouží jako zásobárna pitné vody (bude mít velký objem, malý odtok), je součástí zavlažovacího 

systému, či má význam při ochraně okolní krajiny před povodní a samozřejmě jsou tu také vodní 

elektrárny, z nich zejména špičkující elektrárny, které vypouštějí vodu na turbíny v závislosti na 
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potřebě energie během dne, mají na ekosystém toku pod nimi velmi zásadní vliv. (Lellák, Kubíček, 

1991) 

 

1.1. Abiotické faktory 

Abiotické charakteristiky, včetně fyzikálních a chemických faktorů, konkrétních jezer, rybníků či 

řek tvoří rámec, ve kterém žijí sladkovodní organismy. Některé organismy mají vlastnosti, které se 

do tohoto rámce velmi dobře hodí, jiné organismy se zde hodí méně některé pak vůbec. Tento 

pomyslný abiotický rámec může být spatřován jako součet všech fyzikálních a chemických 

vlastností konkrétního jezera, rybníku či řeky. (Brönmark, Hansson, 2005) 

Pokud se jedná o abiotické faktory, jež nás zajímají, pak se musíme zejména zaměřit na průtokový 

režim vody, její teplotu, tvar říčního koryta (bude mít vliv na rozložení vodních živočichů a rostlin), 

sedimenty a jejich zadržování v nádrži nad přehradou, průhlednost vody, respektive míru turbidity. 

(Brönmark, Hansson, 2005) 

Z fyzikálních faktorů začneme těmi, které se svou podstatou stávají příčinami změn dalších a stojí 

tak na počátku ekologicky velmi závažného řetězce událostí, které postihují přirozený vodní tok po 

jeho přehrazení, vedle obecných principů se seznámíme též s konkrétními příklady. 

 

1.2. Průtokový režim 

Na první pohled nejmarkantnější změnou po přehrazení prochází průtokový režim, a to zejména pod 

přehradou. Snížení průtoku a především sezónní výkyvy velmi zásadně ovlivňují život v toku, 

protože snížení nebo zvýšení objemu vody, která projde daným úsekem koryta např. za vteřinu, 

vyvolává celou kaskádu změn v mnoha životně důležitých faktorech. Průtokový režim lze tedy 

považovat za klíčový pro určení životních podmínek v říčním toku a mnohými ekology je 

považován za klíčový hnací mechanismus říčních a záplavových mokřadních ekosystémů. 

Hydrologie je velmi pevně spjata s vodní biosférou a průtok je hlavním determinantem fyzického 
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habitatu v proudících vodách, které jsou zase hlavním determinantem biotického složení.  

 (Bunn, Arlington, 2002) 

Jak bylo řečeno v úvodu, nejvýrazněji pozměňují průtokový režim řeky špičkující vodní elektrárny, 

jejichž vliv v principu spočívá v tom, že v době pracovní špičky, kdy je elektrárna v maximálním 

energetickém provozu, má říční tok několikanásobně zvýšený průtok, zatímco v období pracovního 

klidu průtok naopak rapidně poklesne. Tok pod špičkující elektrárnou se tedy vyznačuje velkým 

kolísáním hodnot průtoku během dne a naopak, oproti tokům přirozeným, menším kolísáním těchto 

hodnot v průběhu roku.(Lellák, Kubíček, 1991) Takovéto kolísání průtokových hodnot je pro 

původní společenstvo skutečnou zhoubou, protože dochází k narušení původního systému 

proudivých úseků a tišin, čímž řada rostlin i živočichů ztrácí svůj přirozený habitat.  

(Armitage, 1984)   

Dopady změny průtoku jsou zřejmé napříč velkými taxonomickými skupinami zahrnujícími vodní 

rostliny, bezobratlé a ryby.  I přes narůstající porozumění těmto vztahům však mají ekologové 

pořád obtíže předpovědět a kvantifikovat biotické odezvy na upravené režimy toku. Hlavní problém 

tkví v těžkosti rozeznat přímé efekty modifikovaných režimů toku od dopadů asociovaných se 

změnou využití okolní půdy, která často doprovází vývoj vodních zdrojů. V současnosti se množí 

série netestovaných hypotéz, které jsou sice slibné, ale zatím nepotvrzené. (Armitage, 1984) 

Zmenší-li se průtok v oblasti, přesune se část koryta, dříve ponořeného pod vodní hladinou, do 

oblasti vodou nezasažené, stává se tedy suchozemským teritoriem. Menší množství vodní hmoty 

pak, zcela logicky, reaguje výrazně citlivěji na výkyvy teplot okolního prostředí. Tedy v létě 

dochází snadněji k zahřátí vody na vyšší teploty, v zimě naopak k rychlejšímu ochlazení. Tyto 

teplotní změny ještě umocňuje umístění výpusti z přehrady. Naopak při zvýšení průtoku (např. při 

upouštění přehradních zdrží před očekávaným zvýšením vodních hladin, k jakému dochází třeba 

během jarního tání sněhu, nebo při pracovní špičce ve špičkující vodní elektrárně) je řeka, potok, či 

jiný původně volně proudící tok, ohrožen odplavením částeček dna, následně zničením původní 
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vegetace a odnosem jemných organických částeček, které pak citelně chybí v potravním řetězci 

původního společenstva. (Armitage, 1984) 

Ovšem i ostatní typy vodních nádrží ovlivní život v toku pod přehradou. Přehled o vlivu velkých 

amerických přehrad různých užitkových typů (nejvíce jsou zastoupeny zavlažovací 

hydroelektrárny) na životní podmínky a tedy i na osídlení toku dostáváme z analýzy záznamů ze 

sledování toků 72 říčních částí toku organizovaných do 36 párů. (Graf, 2006) Jeden z členů páru je 

vždy neregulovaná část toku nad přehradou, zatímco druhý je regulovaná část toku níže po proudu 

od té samé struktury. Srovnání regulovaných a neregulovaných částí toku ukazuje, že velmi velké 

přehrady průměrně redukují roční nejvyšší odtok o 67% (v některých případech až do 90%), snižují 

hodnoty ročního maximálního toku o 60% a snižují objem denních odtoků o 64%. Co je velmi 

důležité, přehrady upravují načasování vysokých a nízkých toků a mění načasování ročních 

maximálních a minimálních toků, v některých případech činí časový posun až polovinu roku! Z 

výsledků provedené studie se zdá, že nejvíce potenciálně ohroženy ekologickými důsledky přehrad 

jsou řeky s nejvyšší roční variabilitou průtoku, protože zadržení vody nejvíce ovlivňuje 

hydrologické poměry toku pod přehradou. Hydrologické změny způsobené přehradami vyvolávají 

velké geomorfologické rozdíly mezi regulovanými a neregulovanými částmi toku. Když srovnáme 

regulovanou oblast s podobnými neregulovanými částmi toku, ukazuje se, že regulované části toku 

mají ve svém řečišti o 32% více částí s nízkým tokem a naopak o 50% méně s vysokým. Také se 

ukázalo, že regulovaná část toku má o 79% méně plochy aktivního záplavového území. 

Zjednodušená geomorfologie regulovaných řek má přímé vlivy na říční ekologii, produkujíc 

prostorově menší, méně diverzní říční ekosystémy ve srovnání s velkými, komplexnějšími 

ekosystémy podél neregulovaných částí toků řek. (Graf, 2006) 

Lze tedy říci, že přehrady narušují fluviální dynamiku změnou přirozeného cyklu řek, přičemž utrpí 

i procesy přepravy a ukládání sedimentů a tedy distribuce živin, což má zásadní vlil na říční 

ekologii. Brazilská část povodí Paraná má největší potenciál hydrometrické síly této země, s více 
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než 150 vodními elektrárnami, které proměnily řeku Paraná a její přítoky spíš v za sebou následující 

řadu jezer, kde je proudící úsek řeky takřka vzácností. Byly analyzovány hodnoty průtoku z měřící 

stanice Porto Sao José z let 1964 až 2003. Hydrografy, převzaté z článku, níže ukazují dobře 

definované období povodní v letních měsících a nízké hladiny vody v zimě a na jaře, do roku 1983. 

V letech před výstavbou přehrady, tedy do roku 1968 vykazovala řeka Paraná průtokové povodňové 

špičky více než 15.000 m
3
 / s, s častými výkyvy na hodnoty přes 20.000 m

3
 / s. Od spuštění 

elektrárny docházelo ke snižování těchto hodnot, nejmenší pak byly v roce 2001- méně než 10.000 

m
3 

/ s. Tento rok byl ale velmi suchý, což mělo patrně také vliv na nízký průtok. Nicméně 

dlouhodobá měření ukazují, že průtok již nikdy nedosáhl hranice 15.000 m
3
 / s. (viz. následující 

grafy na obr.1) 
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(obr. 1, Stevaux, et al., 2009) 

Vypouštění vody v závislosti na potřebách elektrárny vedlo i k dalším nežádoucím jevům, jako je 

eroze břehu, záchyt sedimentů v přehradní nádrži a následný pokles koncentrace suspendovaných 
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částic v toku (z původních 24 mg / l na 10,8 mg / l v roce 2001) a v neposlední řadě i fyzikální 

změny morfologie a velikosti dna. Tyto úpravy pak způsobují změny v říční ekologii, hlavně v rybí 

reprodukci a ve složení bentického společenstva. Konkrétní dopady jsou vidět například na poklesu 

různorodosti populace vířníků (Rotifera) a jejich hustotě. (Stevaux, et al., 2009) 

Průtoku řek v Austrálii využívaných k zavlažování okolní krajiny, se ve své studii z roku 2003 

věnovala i Angela H. Arthington, načež posléze došla k závěru, že regulace říčních toků stojí za 

vznikem nezanedbatelného množství ekologických problémů zejména v záplavových oblastech. V 

obavách z dlouhodobých dopadů na ekosystém toku a jeho okolí byla přijata určitá opatření, 

směřující k obnově rovnováhy toku. Klíčovou roli pak hraje snaha o obnovu přirozeného 

průtokového objemu. Ekologické výsledky a přínosy těchto zpětných vodních přídělů zatím ve 

většině vodních ekosystémů nejsou patrné, s výjimkou zlepšení podmínek pro rozmnožování 

vodních ptáků díky narušení populace vodních květů na nádržích. Za úspěch autorka považuje i 

 zlepšení přechodu ryb přes přehrady a zdrže během jejich přirozené migrace. (Arthington, Pusey, 

2003) 

Rovněž další australská hydrobioložka, Jane A. Catford, uvedla ve vloni publikované studii 

věnované zavlečení a prosazení nepůvodních rostlinných druhů v australských řekách a  jejich okolí 

(podrobněji o  její studii vlivu vodní nádrže na rostliny v kapitole 2.1) zjištění, že změny průtoku 

pod přehradou, jsou pro nastartování kaskády biotických a abiotických změn velmi důležité. Jako 

příklad uvádí fakt, že regulovaná řeka má zpravidla snížený průtok a menší záplavovou oblast, tedy 

část původně vodního prostředí de facto přechází v prostředí terestrické. V případě snahy o návrat 

původních rostlinných i živočišných druhů do společenstva toku je tedy velmi důležité dokázat 

minimalizovat změny průtoku v toku pod přehradou, respektive vést vodní hospodářství tak, aby 

řeka mohla fungovat co nejpřirozeněji je to možné. (Catford et al., 2011) 

Jak je tedy vidět, ovlivnění průtokového režimu toku má zásadní vliv na další abiotické  a následně 

i biotické faktory řeky či potoka. Ani ostatní abiotické faktory však nelze, v zájmu pochopení změn 
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v osídlení faunou a florou, opominout. Pojďme se tedy podívat na další z nich. 

 

1.3. Teplota a vliv teplotní stratifikace v nádrži na tok pod přehradou 

Dojde-li k přehrazení původně proudícího, tedy lotického, vodního prostředí, dojde v toku nad 

přehradou k vzniku ekosystému, který mnohem více než řeku, připomíná svým fungováním a 

posléze i osídlením jezero. Vznikne nám tedy ekosystém více či méně lenitický, což není bez vlivu 

ani na tok pod přehradou. Nejvíce jezero připomínají údolní nádrže, či velké přehrady (v České 

republice např. Orlík a Lipno), kdy je pohyb vody vyvolaný přítokem řeky a regulovaným odtokem 

z přehrady (vodní elektrárny) vzhledem k celkové vodní mase v nádrži takřka zanedbatelný. 

(Lellák, Kubíček, 1991) 

Zatímco volně proudící voda sice také vyměňuje s okolím teplo, stejně jako voda stojatá, ovšem 

prouděním se neustále promíchává, takže v celé výšce vodního sloupce je teplota téměř stejná. U 

vod stojatých však nedochází k promísení různě teplých vrstev vody, naopak se zde objevuje 

teplotní stratifikace. Dále nelze pominout, že změny teploty vody ovlivňují nejen stratifikaci 

fyzikálních i chemických vlastností prostředí, ale také koloběh důležitých látek ve vodě a jejich 

distribuci v různých hloubkách vodního sloupce, zejména pak obsah kyslíku ve vodě. Platí totiž, že 

chladnější voda je bohatší na obsah kyslíku, než voda o vyšší teplotě. V období letní stratifikace 

tedy nádrž se spodní výpustí do toku pod přehradou vypouští chladnější vodu bohatou na kyslík, 

naopak při horní výpusti se spodní tok může potýkat s nedostatkem kyslíku, díky přítoku teplé vody 

s nízkou koncentrací kyslíku. (Lellák, Kubíček, 1991).  

 

(obr. 2, Lellák, Kubíček, 1991) 
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Naopak voda opouštějící nádrž může být bohatší na kyslík také díky vyšší činnosti planktonních 

organismů v toku nad přehradou, kde je téměř stojatá voda. (Giller, Malmqvist, 1998) 

Pokud nenastane výrazná odlišnost v množství rozpuštěných látek, pak se přítok v teplotně 

stratifikovaných nádržích zařazuje do vrstvy odpovídající jeho teplotě (Hejzlar, Dolejš, 1990), což v 

případě že přehradní odtok nasává vodu ze stejné vrstvy, může za stabilní teplotní stratifikace v 

nádrži vést k zajímavému jevu, tzv. zkratovému proudění, kdy přítok protéká nádrží, aniž se mísí s 

okolními vrstvami vody. Protože se zabýváme vlivem nádrže na společenstvo toku a děj v samotné 

nádrži nás zajímá jen potud, kam sahá jeho vliv na další tok, shrneme k teplotní stratifikaci jen 

tolik, že zejména v létě a v zimě (za jarního a podzimního míchání je vliv malý) může velmi 

zásadně ovlivňovat tok pod přehradou, protože v závislosti na umístění výpusti (svrchní, střední či 

spodní) způsobuje oteplení či ochlazení toku pod ní, protože vypouští vodu stále ze stejné teplotně-

hustotní vrstvy. (Hejzlar, Dolejš, 1990) 

 

1.4. Teplota 

Hlavní změnou, která byla pozorována na přehrazených řekách v Anglii bylo snížení amplitudy 

měsíčních středních teplotních hodnot a zpoždění sezonních změn teploty vody toku, v porovnání 

s přirozenými (tak přirozenými, jak to v Evropě je možné) řekami. (Giller, Malmquist, 1998). 

Tamtéž autoři připomínají výsledky podrobné studie, kterou publikovali Webb a Walling v roce 

1993. Po deseti letech monitorování řeky Haddeo, respektive jejího toku pod přehradou 

Wimbleball, v jižní Anglii, konstatovali zvýšení středních teplotních hodnot v průměru o 0,5°C, 

eliminaci teplot okolo bodu mrazu a méně výrazné teplotní extrémy, v porovnání s okolními 

neregulovanými řekami. Dále Webb a Walling upozornili na výrazné zpoždění podzimního míchání 

a na fakt, že průměrné teploty od září do prosince byly o více než 4°C teplejší, než v kontrolních 

neregulovaných tocích. Tyto vlivy přehrady na tok byly patrné ještě 5 kilometrů dále od přehrady, 

po proudu řeky. 
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1.5. Sedimenty a turbidita 

Průhlednost vody je velmi důležitým faktorem, protože ovlivňuje řadu dějů probíhajících ve vodě. 

Na příklad lze uvést fotosyntetickou aktivitu rostlin, závislou na distribuci slunečního světla, tedy 

na rozsahu eufotické zóny. Stupeň průhlednosti vodního sloupce je také užitečným prvotním 

vodítkem při posuzování produkčního potenciálu vodní nádrže. Turbidita, česky zákal, pak 

průhlednost vody různou měrou snižuje. Velkou roli pro biologický režim toku zde hraje to, zda 

zákal je původu organického- vegetační zákal, koncentrace fyto či zooplantkonu či detrit z 

rozložené vegetace, nebo pochází z rozptýlených částic anorganických látek (minerály vyplavené z 

podloží, částečky písku atd.) Organické zákaly totiž mohou být zdrojem potravy pro živočichy v 

celém vodním sloupci. (Lellák, Kubíček 1991) 

Ve stojatých vodách, jejichž vlastnostem se přehradní nádrž přibližuje, dochází k sedimentaci 

vodou nesených splavených částic (splavenin), které způsobují zákal - turbiditu. Ve chvíli, kdy 

rychlost vodního proudu klesne pod kritický bod, kdy se tzv. unášecí rychlost stává rychlostí 

usazovací, stává se z vodní nádrže, která toto zpomalení proudu často způsobuje jakási past na 

sedimenty. Větší tendenci k usazování pak, dle Stokesova pravidla (Lellák, Kubíček, 1991) jeví 

částice s vyšší hustotou (roli zde ovšem hrají i další faktory, například velikost), ovšem svou roli 

zde hraje i tvar a povrch jednotlivých částic. Živé organismy, částečky planktonu a podobně, 

samozřejmě podléhají stejným fyzikálním zákonitostem, jako anorganické partikule. Usazování 

sedimentu v nádrži pak často vede k omezení dostupnosti organických i anorganických živin pod 

přehradou, vliv je tím větší, čím více je přehradní výpusť vzdálena ode dna nádrže. Na druhé straně 

pak nižší turbidita vede k rozšíření eufotické zóny, čímž přispívá k rozvoji odlišných druhů 

autotrofů. (Lellák, Kubíček 1991) 

Pokud se velké množství sedimentů nesených říčním proudem zadrží ve vodní nádrži nad 

přehradou, množství sedimentu v řece pod nádrží bývá značně redukováno. Například neregulované 
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úseky ledovcových potoků ve švýcarských Alpách obsahují až 2000 mg sedimentů v litru vody, 

ovšem pokud změříme koncentraci sedimentů v potoku pod přehradou, zjistíme rapidní pokles na 

20- 100 mg/l. (Giller, Malmquist, 1998) 

S přehradní nádrží coby jakousi pastí na sedimenty se setkal i Dang et al, 2010 při zkoumání 

distribuce suspendovaných částic v Červené řece v Číně a Vietnamu před a po spuštění přehrady 

Hoa Binh.  Pomocí výsledné křivky distribuce sedimentujících částic, odvozené od dat z let 1960-

1989, byl vytvořen přehled roční variability původních dodávek sedimentu do toku. (chyba 

přibližně 1%). A dále totéž pro data z let 1990-2008 (tedy z doby existence přehrady). Výsledky 

naznačují, že přehrada Hoa Binh redukuje roční přísun SPM (suspended particulate matter) do delty 

řeky na polovinu. 

 Samozřejmě důležitá nejsou jen absolutní čísla sedimentovaných látek, ale také jejich složení. 

Velké částice alochtonního detritu jsou v toku pod přehradou nahrazovány autochtonním fyto i 

zooplanktonem pocházejícím z vodního rezervoáru a objevujícím se v toku velkých řek i velmi 

daleko od přehrady. (Giller, Malmquist, 1998) 



 

 

 

 

 

 

17 

 

2.1. Společenstva tekoucích vod a vliv přehradních nádrží na jejich složení 

Napříč říšemi bakterií, rostlin i živočichů lze formulovat obecně platné základní pravidlo, kterým se 

změny, jimž podléhá tok pozměněný lidskou činností (v našem případě postavením vodní nádrže) 

řídí. Organismy lze podle stupně specificity jejich nároků na životní podmínky rozdělit na 

generalisty a specialisty. Modifikací environmentálních podmínek, jako je právě regulace a 

využívání řek, člověk svou činností přímo i nepřímo upravuje strukturu a funkci biologických 

komunit. Dochází také k invazím cizích druhů, což tyto antropogenní změny citelně usnadňují. 

Pokud řeku osídlenou druhem (lhostejno, zda bakterií, rostlinou či živočichem), který je 

specializován právě a pouze na ten určitý habitat, pozměníme výstavbou přehradní nádrže, 

specializovaný druh s velkou pravděpodobností nebude schopen dlouhodobě tolerovat odlišné 

podmínky a dojde k redukci jeho populace, případně k úplnému vymření. Pokles početnosti 

původních druhů naopak prospěje těm invazním a to především druhům, které jsou generalisty. 

Pokud byli generalisté již součástí původního společenstva, vedle specializovaných druhů, populace 

původních generalistů se také zvětší, díky poklesu či vymizení kompetičního tlaku původních 

specialistů. Zajímavé je, že invaze nepůvodními specialisty je možná jenom za určitých podmínek, 

na rozdíl od cizích generalistů, kteří se rychle šíří při jakékoli environmentální změně za podmínek, 

že tato změna způsobí újmu části původních druhů. Stane-li se, že jsou cizorodé druhy 

preadaptovány na modifikované podmínky, mohou dokonce vytlačit oba typy (generalisty i 

specialisty) původních druhů. K největší invazi nepůvodních druhů dojde, když pokles populací 

původních bude spojen s podmínkami vyhovujícími nově příchozím druhům. (Catford et al, 2011) 



 

 

 

 

 

 

18 

 

2.2. Plankton, drift a přehradní nádrže 

Za zmínku v této kapitole stojí v první řadě problematika driftu, kterou se zabývají Giller a 

Malmqvist, 1998. Driftem rozumíme původně bentické organismy, které jsou větší (permanentní 

bentos) nebo menší (temporální, dočasný bentos) část svého života unášeny proudem vody, tedy se 

chovají jako plankton, ovšem k udržení své populace nutně potřebují bentickou fázi. Právě podle 

ekologických příčin a důsledků driftu výše uvedení autoři, vycházeje ze starší práce (Waters 1972), 

rozlišují tři základní typy driftujících organismů. Konstantní, česky bychom řekly stálý, drift 

charakterizuje stálý náhodný posun při nízké hustotě organismů. Behaviorální drift se naopak 

vyznačuje periodicitou, pravidelným opakováním, často sezónním. Jeho výhodou je možnost 

uniknutí dravcům, konkurentům a jiným stresovým faktorům, stejně jako možnost vyhledat touto 

cestou nové potravní zdroje. Speciálním případem je pak katastrofický drift, kdy je zvýšení počtu 

vodou unášených organismů způsobenou zevní ekologickou příčinou, která vyústí například v náhlé 

zvýšení průtoku. Na přirozeném toku k tomuto dochází např. při jarním tání sněhů, v případě 

protipovodňových nádrží pak, i když poněkud odlišným způsobem, při upouštění nádrže před 

očekávanou povodňovou vlnou.  (Giller Malmqvist, 1998) 

 Protože však každý tok má své unikátní podmínky, zejména v závislosti na krajině v jeho 

bezprostředním okolí, velmi těžko se tedy ustanovují obecně platná pravidla. Příklad ze sousedního 

Polska: Mezi lety 1994 a 2002 byla na rezervoáru Wloclawek, nacházejícím se na dolním toku řeky 

Vistula (Polsko), vykonána studie, zabývající se planktonním osídlením toku. Wloclawek zabírá 

plochu o rozloze 70 km
2
, jeho kapacita je 370x10

6
 m

3
 a čas zdržení (retention time) s průměrnou 

rychlostí průtoku je 930m
3
 za sekundu, což odpovídá pouhým pěti dnům. Do roku 2002 díky 

cyklické práci vodní elektrárny byla zaznamenaná výrazná variabilita rychlosti denního průtoku, 

konkrétně skoky ze 600 na 1800m
3 

/s, což rozhodně stojí za zamyšlení. Jeho specifická hydrologie 

a fluviální charakter znamenají, že Wloclawek funguje poněkud jiným způsobem než jiné 

rezervoáry s přehradou, které jsou popsané v učebnicích, se signifikantně vyšším časem zadržení. 
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Wloclawek zlepšuje většinu proměnných určujících kvalitu vody v řece. I tak ale redukuje 

koncentraci suspendované hmoty v průměru o více než 50%. (Kentzer et al., 2010) 

Fytoplankton zde je velmi druhově bohatý, bylo nalezeno celkem 441 taxonů, s počtem 7,4x10
6
 

a biomasou 16 mg/l. Po dobu výzkumu byla ve Wloclawku zaznamenaná výrazná redukce 

v početnosti jedinců jednotlivých druhů fytoplanktonu, někdy více než 60%. Celkový počet taxonů 

zooplanktonu výše po toku nad Wloclawkem byl téměř stejný, ale v rezervoáru samotném byl 

pozorován malý pokles počtu druhů Rotifera a nárůst počtu planktonních Crustacea, díky mělčinám 

na zaplavených březích. Stejně tak signifikantní čtyřnásobní nárůst v celkové biomase 

zooplanktonu. Už zmiňovaná redukce fytoplanktonu a obohacení nádrže o Crustacea jsou jedněmi 

z hlavních biocenotických důsledků funkce rezervoáru Wloclawek. I zde tedy biocenózu toku 

ovlivnili tři hlavní abiotické faktory- průtok, teplota a turbidita (sedimenty a dostupnost živin). 

(Kentzer et al., 2010) 

 

2.3. Fotosyntetizující mikroorganismy a rostliny v toku pod přehradou 

Fotosyntetizující organismy mají význam především pro potravní řetězec středně velkých toků. 

Pokud uvážíme výše uvedené informace o abiotických změnách způsobených přehradní nádrží, 

zpozorujeme, že značný vliv na fotosyntetizující složky společenstva toku má zejména míra zákalu 

(turbidita), teplota vody a v neposlední řadě velikost průtoku, respektive rychlost proudění vody, 

která určuje složení sedimentů. ( Holger et al. 2001) 

Říční soustava Murray-Darling je lidskou činností vysoce zasažena, protože plní funkci hlavního 

zdroje povrchové vody v Austrálii. Jejím problémem je výskyt vodního květu toxické sinice 

Anabaena circinalis, která představuje výrazný problém v kvalitě vody. Pro boj s nežádoucí sinicí 

byla vyvinuta zvláštní strategie hospodaření pro povodí Murray-Darling která by měla být rozvinuta 

zejména na klíčových úsecích toku. Intenzivní studie řeky Murrumbidgee v Austrálii naznačily, že 

pro výskyt a prospívání květů sinice je nezbytně nutná přítomnost stálé teplotní stratifikace. Na 



 

 

 

 

 

 

20 

 

dolním toku řeky Murray se zjistilo, že průměrná rychlost větru je hlavním faktorem ovlivňujícím 

stupeň termální stratifikace za podmínek nízkého průtoku, který lze v této oblasti předpokládat 

zpravidla od prosince do března. Další scénáře hospodaření s tokem s cílem alespoň omezit 

pravděpodobnost výskytu  květů na řece Murray, v Morgane, Jižní Austrálii obsahují také občasné 

zvýšení průtoku výpusťmi z rezervoárů výše po proudu (takovým rezervoárem je například známé 

jezero Victoria) a zároveň dočasnou redukci hladin jezových nádrží. Také byla provedena rozsáhlá 

frekvenční analýza rychlosti větru po dobu třiceti let, aby bylo možné odvodit pravděpodobnost 

výskytu stálé termální stratifikace v množství různých režimů toku. Prozatím získané výsledky 

naznačují, že disperze existujících vodních květů simultánní redukcí hladin jezů na plavebních 

komorách je nejefektivnější a ekonomická strategie pro boj s formováním květů A. circinalis v řece 

Murray v Morgane. ( Holger et al. 2001) 

 

2.4. Pobřežní vegetace v okolí toku pod přehradou 

Přehrazování řek má dopad nejen na hydrologii řeky, ale také, protože je pobřežní vegetace úzce 

napojená na stochasticitu vypouštění, po výstavbě umělých rezervoárů může zažívat pozoruhodné 

změny i vegetace v bezprostřední blízkosti toku. (Tealdi et al. 2011) 

Jane A. Catford, 2011, ve své studii vycházející z výzkumu regulované (přehradní nádrž výrazně 

omezila záplavy v původních močálech pod přehradou) australské řeku Murray došla k závěru, že v 

důsledku výše uvedené lidské činnosti se pozměnilo složení vegetace záplavových mokřadů na řece 

Murray. Terestrické druhy nalézala na místech, která pro ně za původního přirozeného stavu toku 

byla vhodná pouze krátkodobě, v suchém období roku. Změna maximální záplavové hloubky byla 

nejhlavnější proměnnou, nachází se ve výraznějším vztahu k rozvoji nepůvodního pokryvu než 

lidské aktivity či heterogenita prostředí. Redukcí toku větší plocha mokřadu zůstala suchá a tím 

vhodná pro terestrické druhy, ze kterých většina se zde původně nenacházela. Introdukované 

rostlinné druhy jsou většinou dobří kolonizátoři. Většina invazivních rostlin není přímo uzpůsobena 



 

 

 

 

 

 

21 

 

na zóny poblíž řek (riparian zones) a nemůže přetrvat zaplavení, co by bylo možné využít při snaze 

o zachování původních druhů rostlin. Nepůvodní terestrické druhy se sice v mokřadu nepochybně 

uchytí v suchém období, občasná záplava ale zajistí, že na místech nebudou dominovat po desítky 

let a poskytne příležitost původním mokřadním druhům rostlin uchytit se a opět se stát schopnými 

kompetice. Pokud ale chceme použít záplavový management na kontrolu zavlečených travin, 

musíme se zaměřit pokaždé na úzkou skupinu konkrétních druhů, protože ne na všechny bude 

fungovat stejná strategie. (Catford et al. 2011) 

 

2.5. Živočichové a přehrady 

Živočichové stojí na samém konci řetězce změn, kterým podléhá řeka regulovaná přehradní 

nádrží. K problematice ovlivnění živočišných společenstev takto pozměněných vodních podmínek 

je tedy zapotřebí přistupovat velmi komplexně, proto se jako nejvýhodnější jeví uvést zde několik 

příkladů.  

V roce 1997 Fran Sheldon a Keith F. Walker publikovali práci, ve které se zabývají 

možnými příčinami vymření vodních plžů na dolním toku řeky Murray v Austrálii. Předožábří plži, 

konkrétně druhy Notopala sublineata, Notopala hanleyi (Vivipariidae) a Thiara balonnensis 

(Thiaridae) byli kdysi na dolním toku řeky Murray dosti početní. Populace těchto a dalších druhů 

vodních plžů jsou ale za posledních 50 let výrazně na ústupu, což nepřehlédnutelně koreluje se 

zvýšenou regulací jejich domovského toku přehradami a jezy. Jako klíčový faktor, který zapříčiňuje 

markantní snížení počtu těchto plžů označují autoři studie změnu dostupnosti a druhovou skladbu 

potravních zdrojů. Před regulací převládala mezi drobnými organismy na dolním toku Murray 

pravděpodobně mikrobiální složka, když fluktuující hladiny řek a vysoká turbidita udržovaly toto 

společenstvo v raném stádiu sukcese. Stabilizace sezónních vodních hladin, tedy regulace průtoku 

toku pod přehradou, posílila nárůst vláknitých řas, pravděpodobně právě na úkor bakterií. Důkazy 

z analýzy obsahu střeva a fekálních pelet a analýzy uhlíkových (carbon-stable) izotopů naznačují, 
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že tito plži jsou detritovorové, živící se hlavně amorfním organickým detritem. Řasy mají relativně 

velký poměr C:N, tedy malou nutriční hodnotu jejich výživnost tedy není dostatečná k tomu, aby 

pokryla energeticky náročnou reprodukci. (Sheldon, Walker, 1997) 

Pardo et al., 1998 zkoumal od září 1987 do srpna 1988 populace jepic na dvou australských tocích 

ve stejné lokalitě. Zaměřil se zejména na jepice Coloburiscoides sp. a  Baetis sp.3. Studie probíhala 

na dvou menších tocích nacházejících se poblíž pramenů řeky Murray, v Jihovýchodní Austrálii. 

Říčka Mitta Mitta je regulovaná Darthmouthskou přehradou, Snowy Creek je přirozeným tokem 

s teplotním režimem neovlivněným lidskou činností. Struktura společenstva jepic se v těchto dvou 

tocích liší. Ačkoliv v obou lokalitách početně dominují dva výše popsané druhy, přírodní Snowy 

Creek vykazuje vyšší celkovou početnost druhů jepic (17 druhů, oproti 11 v regulované Mitta 

Mitta) Co je ale především zajímavé, měsíční sběry nymf a dospělců jepic v obou tocích dovolily 

evaluaci možných změn v ontogenezi jepic, které souvisí s činností přehrady. Na regulované 

lokalitě se nymfální abundance Coloburiscoides i Baetis snižovala v průběhu letního vypouštění 

(Darthmouthská přehrada v létě vypouští studenou vodu na zavlažování). Zdá se tedy, že chladnější 

voda proudící z přehrady oddaluje líhnutí nymf. (Pardo et al., 1998) 

 Velký význam mají také přehrady coby bariéry v migraci ryb, čímž stěžují, až znemožňují jejich 

rozmnožování. (Humphries, Lake, 2000). Tento negativní vliv je možné omezit, například stavbou 

takzvaných rybích žebříků- série malých tůněk, usnadňující migraci například severoamerickým 

pstruhům. Ne všude jsou však tyto pomůcky vystavěny v dostatečné míře. (Watters, 1996) 

Humphries a Lake zkoumali historické a současné záznamy o počtech a druzích původních ryb ve 

vysoce regulované řece Campaspe a středně regulované Broken River, povodí Murray-Darling 

v Austrálii a porovnali tyto výsledky s výsledky vzorkování rybích larev, které prováděli po dobu 

tří za sebou následujích let. Domnívali se, že pozorování rybích larev může poskytnout vhled do 

vlivů regulace toku tím, že objasní otázku, zda těžiště vlivu na rybí populaci spočívá v tom, že 
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přehrada přímo zabraňuje tření, nebo v tom, že omezuje dospívání do juvenilních stadií. 

 Z dvanácti původních druhů ryb, které byly historicky zaznamenány v řece Campaspe, se osm 

v této lokalitě vyskytuje dodnes, většinou v malé abundanci a pouze u tří z nich byla v tomto 

experimentu zachycena larvální stadia. Oproti tomu je Broken River v mnohem zdravějším stavu, 

protože z patnácti původních druhů bylo zachyceno deset i v současnosti a z nich devět druhů bylo 

zachyceno v larválním stadiu. Výsledky vzorkování na obou řekách naznačovaly, že většina druhů 

se třela každoročně, i přes vysokou meziroční variaci v předchozích hydrologických podmínkách. 

Toto naznačuje, že pro druhy vyskytující se v těchto dvou řekách hydrologické schéma denního 

vypouštění v zimě a na jaře s největší pravděpodobností nebylo signálem ke tření. Výsledky 

naznačily, že regulace těchto řek má větší dopad na vývoj potomků až po tření, kterému samotnému 

významně nezabránila. (Humphries, Lake, 2000) 

Regulace toku má všudypřítomné vlivy na společenstva říčních ryb, přičemž obvykle zvýhodňuje 

generalistické druhy jako je třeba kapr (Cyprinus carpio L.) Abundance kaprů je často nejvyšší 

v regulovaných nížinných tocích. Dočasně se vysoké abundance v suboptimálních habitatech 

mohou vyskytnout díky disperzi z kvalitnějšího zdrojového habitatu, třeba díky tomu, že dospělí 

kapři dispergují mezi zimovištěmi, místy, kde se krmí a kde se třou. Samotná četnost jedince na 

dané lokalitě tedy nemusí indikovat optiální podmínky na rozmnožování. (Driver et al., 2005) 
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V této studii byly použity komplementární míry biomasy a počtů kaprů, s cílem udělat si jasnou 

představu o prostorové a časové distribuci kaprů. Také byla použita data z výzkumu řek Nového 

Jižního Walesu (NSWRS, Harris a Gehrke 1997). Provedené analýzy neukázaly žádné významné 

rozdíly v kapří biomase mezi regiony nebo ročními obdobími, ale byly zde výrazné změny během 

roku, viz. obr.3. Juvenilní kapři byli nejvíce ovlivněni ročním obdobím, rokem a typem řeky. Na 

svahových lokalitách bylo méně juvenilních kaprů, než na částech nížinných. Juvenilní kapři 

vykazovali okrajově signifikantní interakci mezi říčními typy, rokem a ročním obdobím, kde 

v kontrastu s neregulovanými nížinnými lokalitami, regulované nížinné lokality nevykazovaly 

žádné signifikantní rozdíly v hustotách juvenilních kaprů v čase. Svahové lokality měly v zimě 

1994 méně juvenilních kaprů než regulované lokality. V regulovaných nížinných nebo svahových 

řekách bylo více juvenilních kaprů v létě 1994-95. (Driver et al., 2005) 

(obr. 3., Driver et al., 2005) 
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Závěr 

 

Řeka je složitý organismus, značně pozměňovaný lidskou činností. Do budoucna se stane 

nezbytností dokázat nejen monitorovat změny, které lidské zásahy do říčního kontinua způsobují, 

ale také je napravovat a v ideálním případě jim předcházet. Předejít narušení společenstev toku je 

však možné pouze tehdy, když maximálně pochopíme všechny mechanismy a zákonitosti, kterými 

se tyto změny řídí, což se zatím daří jen z části, jak ukazuje přehled vybraných studií a poznatků. 

 

Tato bakalářská práce není základem pro práci diplomovou, protože v dalším studiu nebude 

pokračováno. Je tedy samostatnou literární rešerší k tomuto tématu, které pokládám za důležité, 

protože hospodaření s vodními zdroji je jedním z klíčových prvků tvořících udržitelný rozvoj života 

na Zemi. 
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