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Posouzení pr chodnosti jezového t lesa Dolský mlýn za sou asného stavu a k uvažované
rekonstrukci

Dolský mlýn v údolí eky Kamenice pat í bezesporu mezi výraznou

eskou kulturn -technickou

památku jak z historického hlediska prokazatelného stá í dochovaných fragment p vodní st edov ké
stavby, tak p edevším z hlediska historického chápání dobového vývoje, majetkových pom r ,
sociáln kulturních vztah a technických i emeslných dovedností našich p edk . Z t chto d vod je
snaha o zachování, p ípadn

áste nou obnovu této památky zcela pochopitelná.

P edm tem zadání posudku je zhodnocení stávajícího stavu migra ní pr chodnosti poškozeného
jezového t lesa a posouzení, p ípadn technický návrh ešení pro zajišt ní bezproblémové migra ní
pr chodnosti p edm tného í ního profilu v p ípad

zamýšlené opravy jezového t lesa. Ú elem

navrhované opravy jezu je zakonzervování stávajících historických konstrukcí proti pokra ující
destrukci a zajišt ní p ívodu vody do p vodního koryta mlýnského náhonu.
Výstavbou rybích p echod

v Tiché a Divoké sout sce došlo k migra nímu zpr chodn ní eky

Kamenice vzhledem k repatriaci lososa atlantského díky programu „Losos 2000“, který

v eské

republice probíhá. Následná pr chodnost do nejvyšších partií toku je z ásti omezena narušeným
t lesem jezu Dolského mlýna. Pr chodnost jezovým t lesem za sou asného stavu stavební
konstrukce jezu není optimální. Za vyšších vodních stav je migra ní pr chodnost vyhovující zejména
pro lososa, který je velmi mobilní a je schopen p ekonávat

vyšší rychlosti v proudu vody

koncentrovaném ve dvou pr rvách jezového t lesa. Za nízkých pr tok v ece se negativn zvyšuje
vliv neuspo ádaného proud ní vody ve stávajících pr rvách, které nejsou z hlediska pr chodnosti
optimáln upraveny. P i zvýšení hladiny vody v nadjezí jednoduchým hrazením v obou pr rvách za
ú elem p esm rování

ásti pr toku vody by se stávající úrove

migra ní pr chodnosti ješt

více

zhoršila. Proto je ú elné opravu jezového t lesa vybaveného rybím p echodem s ízeným pr tokem
vody doporu it jako vhodn jší a biologicky ú inn jší ešení než ponechání jezu s ne ízenými pr toky
v obou pr rvách.
Stávající výškové a prostorové uspo ádání pevných jezových konstrukcí narušuje možnost
optimálního

p erozd lení

disponibilního

množství

vody

pro

jednotlivé

ú ely

a

funkce

vodohospodá ského díla:
1) zajišt ní stálého pr toku konstantních množství vody rybím p echodem (proti stávajícím
kolísavým pom r m)
2) usm rn ní pot ebné ásti pr toku vody do p vodního mlýnského náhonu
3) zbytkový pr tok vody p evád t št rkovou propustí z ízenou v míst
p es korunu t lesa jezu.

st edové pr rvy, p íp.
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Z výše uvedeného po adí priorit vyplývá výškové a prostorové uspo ádání uvažované opravy tohoto
vodního díla. Primárním požadavkem je zajišt ní konstantního pr toku vody rybím p echodem.
Nejvhodn jším místem pro za len ní rybího p echodu do t lesa jezu je pravob ežní pr rva, která by
byla výhodn upravena pro p írod blízký typ rybího p echodu. Situa ní umíst ní pr rvy mimo ádn
vyhovuje z hlediska nalezení vstupu do rybího p echodu migrujícími rybami.
V p ípad opravy by trasa rybochodu byla provedena jako kaskáda p írod blízkých t ní odd lených
vzdouvacími p epážkami z místního balvanitého materiálu p i plném využití délky a ší ky stávající
pr rvy. Rozdíl hladin v jednotlivých t ních nesmí p esáhnout 20 cm, hloubka v t ních musí být alespo
70 cm. Optimální pr tok vody rybochodem musí odpovídat stanovenému pr toku vody v níže
položených rybích p echodech, minimáln cca 300 l/sec. Tím se parametry pr chodnosti opraveného
jezového t lesa sjednotí s parametry pr chodnosti rybích p echod v Tiché a Divoké sout sce. Vtok
do rybího p echodu bude situován v prostoru osy koruny jezového t lesa a výška pevného prahu
vtoku do rybího p echodu bude umíst na níže než práh vtokového p elivu do náhonu. Výškový rozdíl
mezi vtokovými prahy rybího p echodu a náhonu bude stanoven výpo tem tak, aby p i minimálním
pr toku (Q 355) garantoval stanovený optimální pr tok vody rybím p echodem. Výtok z
budoucího rybího p echodu je za sou asného stavu optimáln situován do podjezí tak, že migrující
ryby snadno identifikují pod záv rem jezu lákavý proud na výtoku z rybího p echodu.
Zbytkový pr tok vody p i minimálních pr tocích nevyužitých rybím p echodem bude bez další regulace
k dispozici pro zavodn ní náhonu. St ední pr rvu v jezovém t lese je ú elné doporu it stavebn využít
pro z ízení manipulovatelné št rkové propusti pro pot ebu odkalování jezové zdrže od naplavených
sediment . Úrove pohyblivého hrazení št rkové propusti bude výškov nastavena tak, aby št rková
propust p evád la p i vyšších pr tocích p ebytek vody nevyužitý pro zavodn ní rybího p echodu a
náhonu.
Záv rem lze konstatovat, že uvažovaná oprava jezu nebude mít p i d sledném dodržení výše
popsaných zásad negativní biologický dopad zejména s ohledem na protiproudovou migraci rybí
obsádky p edevším lososa atlantského. Naopak p i vhodném projektovém ešení a bezchybném
stavebním provedení rybího p echodu m že oprava jezu ješt

více zlepšit prostupnost stávající

migra ní p ekážky.
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