
Mohou být suchá období důvodem 

zániku polabských  rybníků v 18. století? 
Rybníky 2019

13. - 14. června 2019

Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost B280

Blok 8:30-10:20

14.–16. května 2019 v Obecním sále na Kvildě



Motivace

• Sucho a povodně, hydrologické extrémy

• Databáze  extrémů  počasí ve vztahu k rybníkům? 

• Souběh rušení rybníků a suchých period, téma k 
hledání vysvětlení

• Kolaps a regenerace? 

• Aktuální sucho, zadržování vody v krajině?

• Jakou výhodu přinášel  vlastníkovi v době sucha 
rybník?

• Jaké nevýhody měl v době sucha?

• Co převažovalo?



Kde se vzala ta myšlenka?

• Vezmeme-li v úvahu změny v počtu 
obyvatel a zranitelnosti

• Užijeme rizikový trojúhelník 
• Rybník by mohl snižovat zranitelnost
• V lokálním měřítku
• Jako zdroj vody (závlaha, hašení)
• Jako zdroj energie (mletí)



Zhoršení situace? 

• Snižování počtu rybníků  od r. 1770 

• Nárůst počtu obyvatel zejména v 19. století

• Vzrůst nároků na spotřebu vody, průmysl, plavba, ….

K. Liebscher, ca 1880 Rybník na potoku Vlkavě  (obec Vlkava, okr. Mladá Boleslav ) 



Důvody rušení rybníků

• 1/ hospodářské inovace (střídavé hospodaření, zavádění nových plodin, 
jako cukrovka,…) 

• 2/ technické inovace (nástup parních mlýnů v 19. století), 

• 3/ technický stav rybníka a finanční možnosti, představy a schopnosti 
majitelů, např. po živelných pohromách, velkých dějinných zvratech (války, 
vyhánění vlastníků, kolektivizace) a jiných ničivých diskontinuitách anebo 
jen pouze vlivem špatného hospodaření,

• 4/ nízká prestiž rybníkářství (dobové náhledy a trendy, přebíráno 
hromadně bez hlubších důvodů)



Kde vzít objektivní data?

• Magdeburg 1727 

• za  tuto řadu vděčíme dvakrát suchu

– 1. Počátek měření souvisí se suchem 1726

– 2. Data si vyžádal prof. Harlacher, který studoval od katastrofálního 
sucha r. 1874 poklesové tendence vodních stavů

• Praha 1825 z denního tisku (2013-2015)

• Děčín 1616

• Rychtář Františka Vavák, 1770-1816 jeho komentáře a 
záznamy o suchu a rybnících

• Soupis povodní a such Václava Krolmuse, Kronika Rakovníka aj.



Rybník v době sucha jako zdroj zisku a předmět 
drancování

• 1642 Největší škodu utrpělo panství [Kost] na rybnících. Tou dobou hrozné 
sucho zbavilo všechny mlýny vody, a hladové partaje[špatně placení 
císařští vojáci], aby opatřily panským mlýnům vodu, nezbytnou k semletí 
nakradeného obilí, spouštěly rybníky!“ (Kniha o Kosti, V. Pekař)

A. Haun cca 1860 



Rybník v době sucha a jeho majitel, spekulant či 
hospodář?

• 1693, 1698 (katastrofální povodeň 21.7. 1698na Rakovnickém p.)  

• Rybník Nový napodobně strhla, splav až do skály vybrala, hráze málo 
nechala, sen obecních přes 35 stohův a sousedských víc, vše pobrala…..

• A chce se to přičítat těm rybníkům nahoře u Jesenic, kteréž každoročně 
přílišně vodou nadržovali a potom tu vodu dolejším mlynářům často 
prodávali, jakž se to čerstvě v letu 1693 stalo, že nějaký mlynář Malec tu 
vodu za ouřadu pana Matěje Kalouska skutečně za mnoho tolarů říšských 
(1  =30g stříbra) prodal a peníze vzal. Před tím pak velmi častěji, na to jsou 
živi pamětníci, kteří mu peníze dáti museli za vodu. A zajisté skrze tu 
povodeň město Rakovník jest celé zkažené, aniž se více již zvelebiti a 
spraviti nemůže.

• Levý, F. (1896): Dějiny královského města Rakovníka, Tiskem a nákladem 
Josefa Novotného, 1896, 487 s.



Rybník jako zdroj zisku v suchých letech 

• 1835 Zle bylo v létě o melivo: Potoky takořka vyschly a na řekách Mži, Ohři, 
Labi a Vltavě atd. bylo málo vody. Pod jezem každým suchou nohou malé 
dítě přešlo. Sem a tam na Mži vodu mlynáři nadržovali. Lid 6 i 7 hodin cesty 
do mlejnů jezdil. 

• Sem a tam vodu vrchnosti na rybnících za kolik tisíc zlatých mlynářům 
prodávali, k. p. Smečenská vrchnost za několik set ji prodala. 

• Rakovnický Magistrát ji též prodal svým mlynářům…



Rybník v době sucha jako příčina selské „rebélie“ 

• 1836 Na Berounsku okolo vysokého Chlumce, Selce, Přesatvlk a Prčic, 
nechtěl p. Šourek, zprávec na Jetřichovicích z rybníka Františka 
nazvaného, mlynářům na potok vodu pustiti a prodati, aby lidé semleli; 
pročež se okolo Chlumce lid se sochory řetězy, sekerami, motykami, 
lopatami a nástroji rozličnými sešel, táhl od vesnice k vesnici, koho kde 
napadl, každý vše musel nechát ležeti, a s nimi táhnouti. V čele byl vůdce 
na koni, který zástup vedl k Selci a Prčicům, městečkům, a až k rybníku 
Františku u Přestavlk. …. Na 600 osob se na hrázi rozložilo, jenž rybník skrze 
14 dní hlídali, při ohni ležely, jedly a pily ….“ [12]. Nemusíme dodávat, že 
veškerou vodu z rybníka využil k semletí. 

• Je evidentní, že voda v rybníce, či jezu byla v době sucha předmětem 
výdělku a někdy také sociálního napětí.



Procesí za déšť

• Praha farní obec u sv. 
Jindřicha

• 1729 8. dubna (třídenní 
modlitby za odvrácení 
sucha, půst a procesí ),

• 1740, 22. října (za 
odvrácení neúrody), 

• 1805 (za odvrácení sucha),

• 1808 12. června (za 
odvrácení nesmírného 
sucha a francouzských 
vojsk), 

• 1811, 19. září a 20. října (za 
odvrácení sucha),

• 1842 21. září, (procesí 
všech far za odvrácení 
sucha z Karlštejna na 
Pražský hrad).



Klementinum teploty

1789-1810 1834-1836 1860-1875
1925-1936



Sucha na Labi a Seině



Jakou roli hrálo sucho při rušení rybníků v povodí Mrliny a na 
Sánského kanálu?

1784 Bobnický,  Clebský Draho, Křečkovský

1790 Blato, Šumbor,….



Nymburská a Poděbradská soustava



Vypouštění některých polabských rybníků

• 1616 Stracký ????

• 1726-1728 Vazek, Lánský u Kostomlat  a další rybníky Lyského panství

• 1746 Dočasně Křečkovský

• 1773 Rybníky na Šembeře

• 1774 První vypouštění Blata

• 1784 Velké rybníky Nymburk

• 1788-1790 Poděbradské rybníky

• 1800-1810 Rybníky kolem Křince



Vavákovy komentáře 1784-1785

• 1784 Rybníky v ten čas mnoho práce daly. Ryb onde i onde mnoho se zdusilo. Do 
prosekaných prohlubní valně ryby šly, že se snadně loviti mohly. Na zdejší poděbradské 
rybníky z celého panství lidé (z lásky) na prosekávání prohlubní a shazování sněhu na 
hromady choditi musili. Od nás z Milčic na křečkovském rybníce dvakráte jsme byli

• 1784 Na zdejším poděbradském panství čtyři hlavní rybníky zrušené a k užívání orním lidem 
propuštěné jsou tyto: chlebský, bobnický, Draho a Křečovský, dle čehož pod datum 28. 
července prohlášeno jest, kdo chce tam na svůj náklad stavěti, že hned začíti a před všemi 
emigranty, již ze Slezska sem běží, předek míti má

• 1785 Vavák popisuje výhled z Oškobrhu na rybníky u Poděbrad, a také Blat : „K straně 
západní ….. Item všecky hlavni poděbradské rybníky, obzvláště onen rozhlášený, Blato 
řečený, leta 1475 od Hynka knížete Minsterberského, Jiřího krále syna a pana na 
Poděbradech, udělány. To a mnohem vice a velmi vesele od kostela prv pověděného se spatři, 
jakož i také celé poděbradské panství… toho místa Lustdorfu málo níže, asi 10 honův, stojí 
chápě neb chalupa při řece Cidlině panská, kdež jest Cidlina přehražena, odkudž širokým 
náhonem neb kanálem běží voda do rybníka Blata a několika jiných hlavních rybníků 
poděbradských.



1788-1791

• 1788 Toto ještě přisadím: Když tak nyní onde i onde množství rybníků se ruší a místo nich pole 
se vzdělávají, na takových rybnících letos znamenitá ouroda obilní lidi potěšila. Bohu díka!“ .
Ve zlém František Vavák vzpomínal na rybniční roboty v zápiscích 

• k r. 1789: „ Abych nezapomněl taky na rybniční lovy, jaké tam bývaly strachy, o kdož to vypoví! 
Samou ouzkost, samou bídu vidět robotního lidu. Chalupnici, již za týden dva dni robotili, na 
lov rybníků každý den choditi musili, celý den se znobiti, bahnem a vodou choditi…..Ráno jak 
zavítávalo, k lovišti je hnali, kdo se opozdil dost málo, hned ho tloukli, prali fišknechti, také 
drábově, dle spravedlnosti ďáblové

• 1790 Tolikéž na našem panství poděbradském na druhé straně za Labem na několika suchých 
a zasetých rybnících hojnou ourodu lide dostali, obzvláště v ječmeně a v ovse, tak že nyní 
s touto drahotou zištni jsouce, z toho přítomného sucha ne tak se rmoutí, jako těší; nebo 
ovšem kdyby třebas dva jen silné deště byly přišly, na mnohých rybnících ta ouroda by nebyla

• 1791 Příčina suchých tak potoků jest i ta, že všecky vrchnosti již tomu, aby své rybníky 
raději obilím nežli rybním ziskem užívali. Protož z většího díla všude rybníky suché a obilím 
zaseté jsouci ovšem hojné ourody vydávají, ale voda nemá nikde schránku k postání svému 
prameny, od nichžto se potokové začínají, břehové suchotou vypijí, dešťová voda ihned 
odběhně, a tak zajistéa tak rybníkové nejen pro ryby ale i k potřebě –mletí obilí-velmi 
platné jsou



Vavák k rybníkům 1792-1811

• 1792 ač dne 9. Juli začaly se veřejně žně, ale málo lidu na práci šlo. Příčina jest, že vrchnosti 
majíce své rybníky zasetě a robotu menší než bývala, mnoho lidu spotřebují a do kraje na žeň 
jíti jim nedají. Protož nouze o žence nemalá byla, že z toho nedostatku, kdo jaké dostati 
mohl, po 6 i po 7 krejcařich od  záhona platil

• 1793 V takové přebídně zlo-cestní forotě ryby k Štědrému dni byly jsou v drahotě, nebt' jich 
tak na mále skrz rybníků setí, teď pak pro ně dále nemohlo se jeti. Tříliberních kaprů při 
mnohěm výsadu 1 libra se platila za 8 krejcarů

• A poněvadž všecky 3 rybníky tatecké z nichžto se prve led brával, nyní suché jsou, protož 
nejbližší cesta pro led do Radimě se zapsala, a sice 3 míle anebo 3000 sáhů rakouských

• 1812 potok jenž U Šembery slove, jak na svém tahu, tak na ratolestech svých do 30 rybníků, z 
kterých žádný nesedí a vody v sobě nemá a všecky pusté jsou, protož jak sněžná, tak dešťová 
voda nemajíc se kde zadržeti společně kvaltem teče a škody působí,čehož prve, než rybníky se 
spustily, nikdy nebývalo, a že by kníže Lichtenštejn z těch rybníků ještě větší užitek měl, než 
má nyní, když by v čas sucha i tu vodu mlynářům, jako prve bývalo, prodávati  mohl. Nebo 
tu z toho včeho okolí v čas sucha - ačkoliv jest asi 15 mlejnů- musejí lidé na Labe obilí voziti, 
když ty potoky přeschnou



Později: rok 1834



Rok 1842

Rudolf von Alt: Pohled na Karlův most, 1842, 
akvarel na papíře, 25 x 33 cm



Rok 1858



Podrobněji po r. 1825 (Staroměstské mlýny)



Podrobněji po r. 1825 (Staroměstské mlýny)



Blatowiese, přírodní fenomén, který byl ztracen



Blatowiese 1873-1883

Solenka Valerandova patří k nejvzácnějším rostlinám České republiky. Je tedy logicky zvláště 
chráněna v nejpřísnější kategorii kriticky ohrožených druhů. Stejný status má rovněž 
v Červeném seznamu. Z většiny již tak nepočetných lokalit vymizela, pravděpodobně vinou 
přímé destrukce stanovišť. Z Čech je dnes fakticky známa z jediné středočeské lokality, kde byla 
potvrzena po více než 20 letech a na jižní Moravě roste pouze na jednotkách lokalit. Lokality 
druhu jsou chráněny formou MCHÚ (http://www.naturabohemica.cz/samolus-valerandi/)



Rok 1928

• V suchém roce r. 1928 zmiňuje Národní Politika z 5. srpna hromadné hynutí ryb na 
řekách a rybnících zejména v jižních Čechách. 

• K situaci se vyjádřil správce stanice Státního ústavu hydrobiologického ve 
Vodňanech prof. V. Štěpán (Štěpán Václav Josef, od r. 1897 profesor rolnické školy v 
Českých Budějovicích, později ředitel rybářské školy ve Vodňanech, narozen 24. 1. 
1873, Velké Zamachy nedaleko Mšena, zemřel 5. 1. 1941, České Budějovice, 
http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/stepan-vacslav-josef). 

• Mělo jít podle něj o důsledky velkého horka, a nedostatku vody, kdy se šířila plíseň 
žaberní. 

• Velké ztráty nastaly za nízkých vodních stavů, kdy řada rybníků nebyla pro 
nedostatek vody napuštěna, řada byla v začátku července 1928 vypuštěna.  
Očekávalo se, že majitelé rybníků budou žádat o odpuštění daně. 



2012 sucho Slovensko, Jižní Morava

http://www.ceskatelevize.cz/zp
ravodajstvi-
brno/zpravy/178442-rybari-
takove-sucho-nepamatuji-
vysychaji-jim-rybniky/

Suchohrdelský, který již vyschl úplně, anebo Branišovický horní, kterému hladina klesla 
o 80 centimetrů. Denně přitom klesne o další centimetr. "Za všechno může mimořádně 
suché počasí. Na podzim byl nedostatek srážek, v zimě nebyla téměř žádná sněhová 
pokrývka a na jaře přišlo jen pár krátkých bouřek," vysvětlil vodohospodář 
pohořelického rybníkářství Aleš Vavřina.



Neziderské jezero

• Vyschlo 6krát
• 1616?

• 1740 (1741/2)

• 1773 (1786)

• 1838 (Karl Kecskésm vypuštění ?)

• 1811-1813

• 1864-1870

• 2013 (kritický pokles)

Plocha: 320 km2 (více než 30 násobek Blata s 10 
km2) Povodí: 1120 km2

Hloubka: 2 m
Kolísání hladiny: 40-60 cm, minima v srpnu
Zdroj: 80% srážky
Přítoky: Wulka (1,2 m³/s), Wolfsbrunnbach, 
Angerbach, Rákosbach



Komořanské jezero

• 18. století?

• 1833-1835 vysušování

http://litvinov.sator.eu/kategorie/zanikle-obce/komorany/historie-
komoranskeho-jezera



Jezero Kobylí a Čejč

Kolem r. 1830 vypuštěna podobně jako  další menší jezera v okolí
ca 1965 spontánní napouštění



Vlhkostní bilance



Suma

• Polabské rybníky měly v době sucha patrně problémy s bilancí vody, s teplotou, 
úhynem ryb a zarůstáním.

• Existence Blata jako louky do r. 1860 či až 1873, tedy 80 let po vypuštění  
nenasvědčuje jen hladu po zemědělské půdě

• Je otázkou zda sucho sehrálo roli iniciační anebo roli jakéhosi urychlovače procesu 
vysušení rybníků

• Z rozsáhlé soustavy se zachovaly především menší zejména lesní rybníky, a také 
rybníky v chladnějších částech povodí, kterých je stále relativně velké množství v 
povodí Mrliny a Vlkavy 

• Blato sehrálo patrně významnou a zatím nedoceněnou roli jako retenční nádrž v 
době katastrofální povodně v lednu 1846

• Z hlediska využití jsme meliorací Blata a převodem na zemědělskou půdu kolem r. 
1890 jsem přišli o mimořádnou cennou přírodní lokalitu



Děkuji za pozornost

Otázky jsou vítány
Odpovědi také



• Brandýs n. L. Rybník u Vestce, mezi1612- 1651  

• 1715 Podchotucký u Křince

•



Staroměstské mlýny 1835-1850



Velké Čeperka



Květy1836/32










