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 Stoky a dno rybníka
Stoky nad a pod rybníkem; Obtoková stoka; Napouštěcí objekt; Rybniční kotlina a dno

 Loviště a kádiště
Loviště; Kádiště; Přístup na kádiště

 Vypouštěcí zařízení
Požerák; Lopata, Čap; Sdružené objekty; Vypouštěcí roura

 Rybniční hráz
Těleso hráze; Vývařiště a odlovní jímka v podhrází; Bezpečnostní přeliv; Doprovodná vegetace

 Obslužné vybavení rybníků
Přístupová cesta; Sklady, rampy a sila; Elektrická přípojka

 Závěr
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1. Přítoková stoka, 2. Rozdělovací objekt (nápustný), 3. Hlavní stoka, 4. Vedlejší stoky, 5. Obtoková (obvodová)
stoka, 6. Dno rybníka, 7. Loviště, 8. Boční střik do loviště, 9. Kádiště, 10. Schody na kádiště, 11. Sjezd na
kádiště, 12. Vypouštěcí objekt, 13. Hráz, 14. Vývařiště, 15. Bezpečnostní přepad, 16. Odtok z bezpečnostního
přelivu, 17. Příruční sklad, 18. Silo na krmivo, 19. Krmné místo – prubiště, 20. Elektrická přípojka
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Úvod
Čerstvě revitalizovaný rybník

 Bez loviště, kádiště, schodů, vysoko položené roury, mělké stoky…

 Problém není z pohledu chovu ryb, ten se tam realizovat nebude, ale
problematická bude eradikace vniklé obsádky v budoucnu
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Stoky a dno rybníka
Stoky nad a pod rybníkem

 Stoky mezi rybníky vyžadují občasné čistění, jinak dochází ke ztrátám
vody mezi rybníky

 Proto je potřebné jejich zpřístupnění pro mechanizaci alespoň z jedné
strany
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Stoky a dno rybníka
Stoky nad a pod rybníkem

 Způsob opevnění a tvar stoky má umožňovat mechanizované čištění

 Nevhodný je proto kamenný pohoz – jeho údržba možná jen chemicky
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Stoky a dno rybníka
Stoky nad a pod rybníkem

 Velký spát stoky řešit vložením příčných prahů/stupňů, jinak hrozí
prohloubení koryta stok a eroze dna
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Stoky a dno rybníka
Stoky nad a pod rybníkem

 Ve stokách pod rybníkem je výhodné navrhnout systém 2–3 hradítek,
které budou v průběhu výlovu zachytávat unášený sediment

 Mimo období výlovu budou hradítka trvale otevřená
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Stoky a dno rybníka
Obtoková stoka

 možnost použití obtokové stoky k odchovu rychleného plůdku ryb

 k zadržení vody je vhodné využít mosty nebo propustky





www.frov.jcu.cz

Stoky a dno rybníka
Napouštěcí objekt

 Konstrukce rozdělovacího / napouštěcího objektu má minimalizovat
vstup plavenin a sedimentu do prostoru rybníku
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Stoky a dno rybníka
Napouštěcí objekt

 Ve stokách nejsou vhodná lichoběžníková hradítka, ale spíše
obdélníková

 Na přítoku do rybníku vhodné budovat štěrkové filtry
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Stoky a dno rybníka
Napouštěcí objekt

 schéma vhodného uspořádání rozdělovacího objektu
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Stoky a dno rybníka

Napouštěcí objekt – sedimentační přednádrž

 U průtočných rybníků stojících na pískonosných tocích je vhodné
vybudovat sedimentační přednádrž k zachycení sedimentů

 Důležitý je dobrý přístup pro mechanizaci a možnost čištění bagrem
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Stoky a dno rybníka

Napouštěcí objekt – česlová stěna

 Automaticky shrabované česle budovat raději širší, aby v případě jejich
poruchy (výpadku elektřiny) nedocházelo k

jejich rychlému zanešení.
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Stoky a dno rybníka
Rybniční dno a kotlina

 V rybniční kotlině je potřebné odstranit velké překážky (kameny,
pařezy) o které se může zachytávat síť

 Vyrovnat rovněž různé prohlubně ve dně, kde může po výlovech
zůstávat voda a v ní nežádoucí ryby a původci nemocí
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Loviště a kádiště
Loviště

 Loviště je nutné zřizovat i na nejmenších rybnících

 Jeho dno je proti okolnímu terénu níž o 30–60 cm

 Po obvodu je vhodné ho opevnit
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Loviště a kádiště
Loviště

 U komorových rybníků je loviště větší, je potřeba počítat i s navezenou
obsádkou na podzim zvýšení biomasy 2–3 x (1 t ryb = 10–30 m3)
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Loviště a kádiště
Loviště

 Na velkých rybnících lovených několik dní, nebo tam ke je velká
koncentrace ryb je vhodné zřizovat boční střik do loviště
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Loviště a kádiště
Kádiště

 Kádiště je rovná zpevněná plocha navazující na loviště kde se umísťují
rybářské kádě

 Velikost kádiště je dána počtem kádí a použitou mechanizací

 Na výlov je potřeba min. 2 kádě,

průměr kádě 1,3 m
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Loviště a kádiště
Kádiště
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Loviště a kádiště
Přístup na kádiště

 Schody na kádiště (š 2 m) jsou nezbytné s ohledem na bezpečnost
práce a rychlý transport ryb
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Loviště a kádiště
Přístup na kádiště

 Sjezd pro nákladní auta na kádiště je vhodné zřídit i na malých
rybnících

 Na velkých rybnících je kádiště

průjezdné nebo s točnou
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Vypouštěcí zařízení 
Obecně k výpusti

 Vtok vody do výpustě má být pod

úrovni dna loviště

 Před výpust je vhodné umístit

„zahrádku“ (brlení)
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Vypouštěcí zařízení 
Obecně k výpusti

 Ke krytí výpusti používat ocelové plechy nebo betonové poklopy,
vyhnout se použití dřeva, hrozí ztráta nosnosti
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Vypouštěcí zařízení 
Požerák



kámen dřevo plast ocel / železo beton

uzavřený (v hrázi)                               otevřený                                     polootevřený
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Vypouštěcí zařízení Požerák

třířadý požerákjednořadý požerák dvouřadý požerák
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Vypouštěcí zařízení 
Požerák

 Požerák nemá být nadměrně vysoký, nebo naopak moc nízký, zhoršuje
to manipulaci s vodou – dlouhé háčky, špatný přístup
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Vypouštěcí zařízení 
Čap

 Historický typ výpusti, omezená možnost manipulace třetí osobou

 Čapovou výpust je vhodné stavět na malý dřevěný požerák

 Odpadá potřeba zimní údržby - obsekávání
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Vypouštěcí zařízení 
Lopata

 V klimaticky náročných podmínkách je vhodné umístit
lopatu do ponořeného požeráku
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Vypouštěcí zařízení 
Sdružený objekt

 Sdružené objekty jsou poměrně nákladné, velký stavební otvor v
nejvyšším místě hráze
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Vypouštěcí zařízení 
Sdružený objekt

 Hrozí riziko promrzání hráze

 Někdy nekomfortní obsluha



www.frov.jcu.cz

Vypouštěcí zařízení 
Vypouštěcí roura

 Vypouštěcí roura má být uložená pod úrovni dna rybníka

 Rouru je potřeba důkladně obetonovat
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Rybniční hráz 
Těleso hráze

 Nejnižší místo hráze umísťovat nejlépe tam, kde je hráz nízká
(zavázání) a při případném přelití hrozí minimální škody

 Nepreferovat přímý bezpečnostní přeliv v nejvyšším místě hráze
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Rybniční hráz 
Těleso hráze

 U svahů / stěn s velkým sklonem je možné provést jejich opevnění
formou štětu vyskládaného do rastru z betonové mříže 1 x 2 m

 Při použití svislých stěn nezapomenout na jejich odvodnění vhodnou
drenáží, jinak hrozí jejich povalení
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Rybniční hráz 
Těleso hráze

 U malých rybníků je esteticky výhodné provést opevnění břehů
pomocí panelů



www.frov.jcu.cz

Rybniční hráz 
Těleso hráze

 Opevnění návodní strany hráze provádět v celém profilu, nejenom na
úrovni provozní hladiny

 Patní drén
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Rybniční hráz 
Vývařiště a odlovní jímka v podhrázi

 Lovení v podhrází rybníka je výhodné zejména pro plůdek ryb

 Nutný je dobrý spád roury z loviště a dostatek vody v rybníce
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Rybniční hráz Bezpečnostní přeliv

 Bezpečností přeliv s česlovou stěnou musí mít možnost jejího
vyřazení z provozu
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Rybniční hráz 
Bezpečnostní přeliv

 Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější přímý bezpečnostní přeliv u
zavázání hráze
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Rybniční hráz 
Doprovodní vegetace

 Doprovodní vegetace je žádoucí pouze na vzdušní straně koruny hráze

 Pozor na stínění vodní hladiny u malých rybníků
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Obslužné vybavení rybníků 
Přístupová cesta k rybníku

 Rybník má být dobře přístupný pro nákladní dopravu nejenom
technicky, ale taky majetkoprávně
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Obslužné vybavení rybníků 
Sklady, rampy a zpevněné plochy

 V blízkosti rybníka je potřeba skladovat hnojiva, krmiva a další vybavení

 Skladovací kapacity mají být dobře přístupné pro nákladní dopravu
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Obslužné vybavení rybníků 
Sila

 Sila na krmiva jsou důležitá především z důvodu hygieny práce a
omezení fyzické námahy při krmení

 Sila je nutné na břehu rybníka důkladně ukotvit
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Obslužné vybavení rybníků 
Elektrická přípojka

 Elektrická přípojka je důležitá při výlovech, resp. pro zabezpečení zimní
nebo letní aerace
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Závěr
 Při projektování nových nebo rekonstrukci stávajících rybníků je
vhodné respektovat potřeby technologie chovu ryb, místní zvyklosti a
požadavky uživatele (investora).

 Při projektování jakékoli části rybníka je žádoucí myslet na nutnost
následné údržby a opravy každé z projektovaných částí.
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Závěr
 Přívod vody do rybníka je třeba koncipovat tak, aby se
minimalizoval vstup plavenin a sedimentu do rybníka.

 Technické provedení stok a hráze rybníka má umožňovat jejich
strojní údržbu.
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Závěr
 Dno vypouštěcího zařízení (roura) musí být vždy pod úrovní dna
loviště.

 Je třeba se vyhnout použití stavebních objektů ze spárovaného
kamene.
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Závěr

 Doporučujeme uvádět jméno projektanta, stejně jako jméno
realizační firmy rybníka. Ať plody jejich práce svědčí o jejich umu a
zručnosti.
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Výsledky byly získány za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky–projektu CENAKVA (LM2018099)

Děkujeme za pozornost
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Děkuji za pozornost

Závěr
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