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PŘEDMLUVA 
 

Konference Rybníky 2019 je již pátou v řadě, dalo by se tedy říci, že slaví 

půlkulaté narozeniny. Dovolím si tedy trošku osobnější úvod. Nebudu vyslovovat 

přání, abychom dosáhli alespoň ještě jednou tolik, takových klišé se raději 

vyvaruji. Nedá mi to ovšem, abych částečně nerekapituloval. V předchozích 

čtyřech letech počet účastníků vytrvale rostl, letos konečný počet zatím není znám. 

Předpokládám ovšem, že se dostaneme k počtu obdobnému tomu loňskému. Další 

růst si ostatně ani nepřeji, a to hned z několika důvodů. Předně jsme s ohledem na 

způsob organizace na našem limitu. Nechceme z konference dělat nějak komerční 

akci, a proto leží převážná část organizačních věcí na mně a mé manželce. Té tímto 

velice děkuji, protože práce je to opravdu náročná. Dalším důvodem je to, že 

bychom rádi konferenci udrželi v atmosféře, které se myslím podařilo dosáhnout 

v minulých letech, tedy v atmosféře družné a přátelské. Při pohledu do seznamů 

účastníků vidím, že velká část se konference účastní pravidelně. Zejména těm 

bych chtěl také poděkovat. To, že se řada účastníků vrací, nám dodává elán 

k tomu, abychom se i v příštím roce pokusili konferenci uspořádat i přes to, jak je 

to náročné. Věřím, že se nám podařilo dosáhnout hlavního cíle, který jsme si 

vytyčili již před prvním ročníkem. Tím bylo uspořádání konference, kde se setkají 

odborníci různých zaměření zabývající se v nějakém ohledu rybníky.  

V tomto sborníku najdete široké spektrum příspěvků. Rozptyl se týká jak 

témat, tak způsobu jejich uchopení a prezentace. Najdete zde jak příspěvky 

vycházející z výzkumné činnosti, tak příspěvky praktického charakteru. Doufám, 

že si každý z Vás ve sborníku vybere to, co pro něj bude zajímavé a přínosné.  

Závěrem bych chtěl všem popřát, aby si konferenci užili jak osobně, tak 

odborně. V současné době jsou rybníky velmi často diskutovány, přičemž jsou 

často přeceňovány přínosy, které rybníky mohou mít s ohledem na sucho, a na 

druhou stranu jsou přehlíženy problémy, se kterými se potýkají. Mám k rybníkům 

velmi kladný vztah a byl bych rád, kdyby se nám i díky této konferenci podařilo, 

aby diskuse mezi laickou i odbornou veřejností byly vedeny osvíceněji. Snad se 

s Vámi budu moci setkat na konferenci Rybníky i v roce 2020, abychom mohli 

společně posoudit, zda se nám to zdařilo.  

S úctou, 

Václav David 
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MOHOU BÝT SUCHÁ OBDOBÍ DŮVODEM ZÁNIKU RYBNÍKŮ 

V 18. STOLETÍ? 
ARE THE PERIODS OF DROUGHTS LIKELY CAUSES OF FISHPONDS 

DECLINE IN 18TH
 CENTURY? 

Libor ELLEDER1,, Jolana Šírová2, Zvonimir Dragoun 

1ČHMÚ Praha, Oddělení hydrologického výzkumu, Na Šabatce 17,143 06 Praha 4-

Komořany 
2ČHMÚ Praha, Oddělení hydrofondu, Na Šabatce 17,143 06 Praha 4-Komořany 

 libor.elleder@chmi.cz 

Abstract 

This contribution presents a concurrence of drought periods and 

decline of big fishponds, or entire fishpond systems, in Poděbrady, 

Nymburk and Lysá nad Labem counties. It seems to be fairly 

absurd, if we consider fishponds to be a reservoir of water and 

energy. We can present, based on numerous historical examples, 

how useful a fishpond in periods of drought might be.  In order to 

bring objective evidence to this point, we have utilized recently 

levelled low water marks on so called Hungerstone in Děčín. This 

paper, in particular, emphasizes the decline of the Blata fishpond in 

1790, formerly the largest fishpond in Czechlands. An interesting 

question thus arises: Is the decline of fishponds a consequence of 

drought periods or is it just an accidental concurrence? 

Keywords: droughts, 1782, 1790, historical hydrology, decline of 

fishponds, Blato 

 ÚVOD 

Naše předchozí příspěvky byly v minulých letech věnovány ohrožení a zániku 

rybníka povodní. Upozornili jsme, že k protržení asi 70 rybníků došlo za 

katastrofální povodně 1714 na Sázavě [5], r. 1872 na Berounce a Blšance [6], kdy 

bylo protrženo asi 100 rybníků. Mnohem méně asi 10 rybníků se protrhlo při vlně 

přívalových povodní r. 1875 [7]. Většina z nich byla obnovena. Téma jsme 

zpracovali i pro povodí Otavy, kde jsou doloženy průtrže rybníků v letech 

1501,1551, 1570, 1586, 1588, 1774, 1829, 1854,1862, 1890, 1895, 1897 [4]. Tolik 

k dílčí bilanci. Aktuální a zároveň akutní tématika sucha, je jen zdánlivou 

odbočkou od tématu. Přívalové povodně bývají totiž hojné právě v horkých a 
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suchých létech. Roky 1872 a 1875 patřily také k velmi dlouhému suchému období, 

jehož vyústěním byla mimo jiné i diskuse o daňových úlevách pro obnovitele 

rybníků. Chceme se ale zaměřit na jiné souvislosti sucha a zániku rybníků. 

Obecně se soudí, že příčinou ubývání rybníků byly od 18. století změny 

v zemědělství, zejména Josefinské reformy a početní nárůst obyvatelstva [13]. 

Jinými slovy viníkem by měl být hlad po orné půdě, zejména po půdě rozsáhlých 

rybničních pánví, které slibovaly značné výdělky. Je ale pravděpodobné, že na 

tento proces měly vliv i jiné faktory. Pokud přihlédneme k obdobím, kdy k rušení 

rybníků docházelo, jsou dalším možným faktorem počasí, zejména důsledky 

sucha.  To je ovšem pouhá hypotéza. Připomeňme některé důvody rušení rybníků, 

které se uvádějí v práci k tématice zaniklých rybníků [13]: 1/ hospodářské inovace 

(střídavé hospodaření, zavádění nových plodin), 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 a jiných ničivých diskontinuitách anebo jen pouze vlivem špatného 

hospodaření, 4/ nízká prestiž rybníkářství (dobové náhledy a trendy). Nechá se 

říct, že všechny důvody mohly platit zároveň anebo zvlášť anebo některé možná 

chybí?   

 METODIKA 

Jako příklady využití rybníka v době sucha jsme vzali příklady z práce 

Václava Krolmuse [12], který podobný materiál soustředil z vyprávění pamětníků 

a z kronik.  Kromě soudobé literatury jsme využili dobové popisy a komentáře 

k problematice rybníků od milčického rychtáře a kronikáře Františka Vaváka [9, 

15-17], který znal situaci na Poděbradském panství velmi dobře.    

Využili jsme také dat charakterizujících poměrně objektivně odtoková 

minima Labe za poslední 4. století, vyznačená ryskami s letopočty na hladových 

kamenech. Získali jsme je poměrně nedávno v souvislosti s extrémním suchem 

2015 a 2018, kdy bylo možné provést příslušná výšková zaměření značek. Cílem 

bylo zejména nezvratně prokázat, že se jedná o skutečné záznamy ročních minim 

vodních stavů, tedy obdobu povodňových značek. Toho bylo dosaženo 

porovnáním výšky s měřenými vodním stavy, které jsou zde k dispozici od r. 

1851. V r. 2018 byl celý kámen skenován a převeden do 3D, existuje tedy kromě 

skutečného i jeho digitální podoba (http://portal.chmi.cz/historicka-

data/hydrologie/zaznamy-z-minulosti/hladovy-kamen). Některé již neexistující 

výšky jsme doplnili na základě rešerší a porovnáním s jinými značkami na jiných 

kamenech.  Pro podpoření identifikace hydrologického sucha jsme využili i 

nejstarší řady. Šlo o řadu denních vodních stavů v Magdeburku, jejíž dobový opis 

z let 1728-1880 je uložen v ČHMÚ Praha a o řady Děčín (od r. 1851).  
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K odhadu tvaru zátopy rybníků jsme užili obrázků ze starší literatury 

v bakalářské práci [11]. Rekonstrukce je provedena v GIS na základě současné 

topografie a mapy a I. (existující rybník r. 1773) a II. vojenského mapování 

(existovala velká louka „Blatowiese“) a rozsahu mokrých luk ve Stabilním 

katastru. Rekonstrukci najdeme též v historickém atlase Česka [13].  

 Rybník jako zdroj energie v suchých letech 

Rybníky jsou v souvislostech sucha zmiňovány zejména jako zdroj energie 

nutný k semletí. V Krolmusově soupisu povodní a such [9], tento pak zmiňuje 

suchý rok 1835  (obr.1): „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…“.  

Dojezdová vzdálenost k zpracování meliva byla tedy v hodinách (7-8 h) 

anebo v českých mílích, jak uvádí ještě dříve milčický rychtář Vavák [9] k r. 1810 

a 1811 (asi 4- 5 mil [7], 1 česká míle = 7,5 km, tedy kolem 30-37 km). 

V uvedených katastrofálně suchých letech jako 1811, 1835-1836 ale zejména 

1842 byly zájemci nuceni dojíždět na velkovodní mlýny na Jizeru, Sázavu, 

Berounku a Labe, kde minimální průtoky klesají zcela výjimečně pod 2-3 m3.s-1  

(např. v r. 1904, 1947), případně na Vltavu (neklesaly pravděpodobně pod 12 m3.s-

1) a Labe (10 až 30 m3.s-1). Na Poděbradsku zmiňuje Vavák, že mleči dojížděli až 

na Labe, a i zde se mlelo např. v době sucha r. 1810 a 1811 jen s nadržováním [9]. 

Podle minimálních průtoků např. v r. 1904 a 1947 předpokládáme, že 

v Poděbradech a Nymburce se mohl průtok Labe pohybovat kolem 10 m3.s-1.    

Za velkého sucha r. 1642 měl na Boleslavsku problémy hejtman Vrutický , 

ukázku uvádí Josef Pekař v knize o Kosti [10]: „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!“ V r. 1698 

správce Kalousek nadržoval vodu v Jesenických rybnících na Rakovnickém 

potoce. Po průtrži mračen ale došlo k protržení rybníků, totálnímu vyplavení 

Rakovníka, které zde bylo ještě horší (podle míry zatopení náměstí) než při 

pozdější známé povodni r. 1872 [6] a škody na rybnících představovaly 2500 zl. 

Podobný problém měl správce Šourek na Jetřichovickém panství o 137 let později, 

ve velmi suchém období let 1835-1836 (obr. 1): 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 
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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. 

 Jakou roli hrálo sucho při rušení rybníků v povodí 

Mrliny a na Sánského kanálu? 

Využijeme nyní stručnou chronologii rušení polabských rybníků, tak jak je 

uvedena v bakalářské práci věnované právě polabským rybníkům [11]. Na 

poděbradském panství byly kolem r. 1715 zrušeny některé rybníky v oblasti 

Křince a Jíkve pod vrchem Chotuc. Do r. 1729 byla vysušena řada rybníků na 

Lyském panství, v r. 1746 byl přechodně vysušen rybník Křečkovský (viz dále), 

r. 1764 byl vysušen či vypuštěn rybník Blato, ovšem znovu naplněný později. V r. 

1784 byly vysušeny velké rybníky Bobnický, Chlebský, Draho a Křečkovský. 

Kolem r. 1790 zanikly rybníky napájené Sánským kanálem (Blato, Šumbor, …), 

po r. 1842, ale jistě do r. 1850 zanikl Starolyský rybník na Mlynařici.  

 

Obr. 1 Souvislost rušení rybníků v okolí Lysé n. L., Nymburka a Poděbrad  (šedé 

pruhy 1715, 1729,1746, 1761, 1784, 1790) s periodami nízkých vodních stavů 

zaznamenaných v Děčíně (vodočet, Hladový kámen), Pirně (Hladový kámen) a 

Magdeburku. 
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V 18. a 19. století trpělo suchem tak jako dnes zejména Polabí. V předchozí 

kapitole jsme ale uvedli, že rybníky byla v době sucha významným zdrojem, ať už 

vody anebo vodní energie a čekali bychom, že to bude aktuální v Polabí dvojnásob. 

Proto je překvapivé, že k rušení docházelo evidentně v suchých obdobích (anebo 

následně). Klíčové suché roky či období v 18. století byly v r. 1705 či 1707,  1718-

1719, 1746, 1761-1766, 1782 a 1790. Právě tyto roky najdeme na několika 

hladových kamenech v Děčíně, Dolním Žlebu, Hřensku a Pirně. K nim ale 

přistupují další roky, mezi nimi např. r. 1726. Suché období v následujícím roce 

1727vedlo plavební úřad v Magdeburgu k zavedení pravidelných měření vodních 

stavů (obr. 1), které nám dokumentují některá víceletá období sucha. Z obr. 1 je 

zjevné, že souvislost rušení rybníků a sucha existuje a můžeme o ní uvažovat dále. 

 

Obr. 1 Rybníky ChR Chlebský, BoR Bobnický, RDr Rybník Draho, KrK 

Křečkovský, RSu Rybník Šumbor, RBl Rybník Blato. 

 

 DISKUSE 

Nástupem Josefa II. na trůn římského císaře r. 1765 a od r. 1780 českého a 

uherského krále došlo k četným změnám. Roku 1775 došlo k úpravě roboty 
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„Robotním patentem“, rok 1781 přinesl „patent Toleranční“ a „patent o zrušení 

člověčenství“, tedy nevolnictví. Všechny tyto změny včetně hospodářských 

reforem inspirovaných reformami v Anglii měly podle řady autorů rozhodující 

vliv i na rušení rybníků.  

Komentáře F. J. Vaváka souseda milčického z let 1784-1799 ohledně 

blízkých polabských rybníků se nejvíce týkaly rybníků na Výrovce, zejména 

velkého rybníku Domku u Dobřichova, Tateckých rybníků na Milčickém potoce 

a v neposlední řadě i na Šembeře. Jako místní pozoruhodnost zmiňuje i velký 

rybník pod Milčicemi (Velká strana), po němž v jeho době zbyly jen lesknoucí se 

mokřiny. Jeho komentáře k vysoušení rybníků na Cidlině a Mrlině hodnotí klady 

a později zápory těchto opatření. V prvních knihách, do r. 1780 [15] do r. 1783 

[16] se příliš o rybnících nezmiňuje. Podrobně dokumentuje sucha, a to překvapivě 

i v r. 1770. Tento rok je známý jako deštivý, přesto i zde asi měsíc nepršelo (do 

počátku června), zmiňuje rozsáhlejší sucho 1776 a sucha1777, 1779, 1780 [15]. 

Horko a sucho v r. 1781 a žně kolem 15. července s jejich koncem do 22. července 

se mísily s komentáři k Tolerančnímu patentu, procesím za déšť, jako dalšího 

suchého roku 1782 (obr. 1, značka minima vodního stavu Labe v Děčíně a Pirně): 

„Minulého roku v čas tak ukrutného a smutného sucha žádnému se z nich nelíbilo 

ke kříži jití a tam se za deštíček modliti….  Až do 14. června každý den ráno zima 

ostrá, potom pak parna a sucho veliké začínalo býti, některý den i mrazy šedivé 

byly 14. června deštíček žádoucí přišel, ale jen místy toliko a u žádné vsi na všecka 

pole nepršelo. Odpadlci [obyvatelé vesnic, kteří se přihlásili k nějaké formě 

evangelictví] opovážili se mluviti, že proto neprší, že jsme všichni od katolické víry 

neodpadli. Když pak tento déšť přišel, chlubili se, že prý oni ho vyprosili. Nu, 

pozoruj každý, jaké jest to hovadství. Když jsme pak my ke kříži na modlení za 

deštíček chodili a nemajíce nyní kříž ve vsi, musili jsme k tomu za ves choditi, oni 

se nám jen toliko smáli a že s nedvědy chodíme, pravili“. [16]. 

 Rybník Křečkovský a jeho vypuštění pro hledání „piksly“ 

r. 1746 

Roku 1791 popisuje F. Vavák nalezení vykládané truhly na dně tehdy již 

vypuštěného a osetého velkého Křečkovského rybníka (obr. 2): “25. dubna v den 

Sv. Marka, děvečka jedna ze vsi Křečkova na panství poděbradském trhajíc trávu 

v obilí, kteréž jest na tamním velikém rybníce, jenž 3 léta se sušší a osívá [tedy od 

r. 1788], nalezla pikslu velmi drahou“, [19]. Ta se ztratila v průběhu honu na 

kachny, který se tu konal r. 1746 (viz obr. 1 sucho 1746) za účasti císaře Františka 

(manžel Marie Terezie). Na nalezení truhly byla vypsána odměna (8 dukátů „in 

specie “). Rybník pak byl vypuštěn a přikázána robota na její hledání. Později byl 
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znovu napuštěn. Ještě r. 1784 podle Vavákových pamětí existoval (viz dále) a jeho 

konečné vypouštění začalo patrně r. 1784, vypuštěn byl ale až 1788 (viz dále). 

 Vavákovy komentáře k rušení rybníků na Nymbursku v 

letech 1784-1785 

Osud velkých rybníků v povodí Mrliny jako Chlebský, Bobnický, Draho (obr. 

2), atd. zpečetil možná rok 1784, pozoruhodný po mnoha stránkách. Velká erupce 

vulkánu Laki, jistě všem dobře známá, ovlivnila na dlouhou dobu počasí a přinesla 

četné extrémy: od sucha, tuhých zim, povodní až po epidemie. Ještě za kruté zimy 

1783/ 1784 podle Vavákových pamětí rybníky existovaly: „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“ [17].   

Ovlivnily i tyto problémy a následné suché léto 1784 (jistě s malým průtokem 

v Mrlině) kalkulaci o prodělečnosti polabských rybníků?  Důvod k rozhodnutí 

vypustit velké rybníky u Nymburka vlastně neznáme. Vavák píše:“ 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“ [17]. Půda byla 

přislíbena hospodářům, kteří odešli patrně z konfesních důvodů do Slezska (ještě 

kolem r. 1750) jak uvádí Šmilauerová v dějinách Poděbrad [21]. Nabídku 

(Guberniální nařízení ze 6. května roku1784) na novou půdu slezští evangelíci ale 

nevyužili. Půdu vypuštěných rybníků obsadili místo nich slezští katolíci (Němci), 

kteří toto území osídlili, ještě v době, kdy rybníky nebyly zcela vypuštěné.  

V následujícím r. 1785 Vavák popisuje výhled z Oškobrhu na rybníky u 

Poděbrad, a také Blato (obr. 2): „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.“ [17]. 

 Vavákovy komentáře k rušení rybníků v letech 1788-1799 

O tři roky později r. 1788 se začalo s vypouštěním a následným osetím. Vavák 

se raduje ze zpráv o velké úrodě na dně rybníků: „Toto ještě přisadím: Když tak 
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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“, [18].   

Roku 1790 jmenuje v rybničních dnech pěstované plodiny (len, konopí, zelí, 

ječmen, pšenice, oves): „Když pak těchto let onde i onde v zemi takměř na každém 

panství rybníky se suši a obilím zasívají, ten nálezek [vynález] obzvláště letos 

veliký užitek přinesl; nebo na takových osetých rybnících hojně obilí všech druhův 

se naklidilo; pakli na některém ne hojně, aspoň přece než se na polích vice, nebo 

po 1 strychu [0,315 ha] místem 8 i 10 mandel [mandel=15 snopů, tedy asi 380-

476 snopů z ha] pšenice a ječmena, též ovsa dosti dobrého sklidilo se. lny, konopě, 

zeli, řepy, (zemáky) atd., vše na rybnících zrostlo a užitek přineslo“.   

Poukazuje na přítomné sucho (obr. 1, značka nízkého stavu 1790), a 

poukazuje i na rizika a stíny nového „nálezku “ : „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“[17]. Úspěch byl tak trochu náhodný, mohlo to dopadnout zcela 

jinak.  

V r. 1791, již v dubnu, došlo na srocení několika set lidí v Poděbradech u 

zámku. Ti se dožadovali mimo jiné i parcelace rybniční půdy [18]. Zatím Vavák 

už spojoval příčiny hydrologického sucha 1790 a1791 s vysušením rybníků:  

„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„. V r. 1792 spojil skutečnost 

nedostatku ženců se zrušením rybníků a jejich osetím: „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 ztoho nedostatku, kdo jaké dostati 

mohl, po 6 i po 7 krejcařich od  záhona platil“ [19].  

V r. 1793 bědoval nad vysokou cenou ryb o Vánocích: „ V takové přebídně 

zlo-cestní forotě ryby k Štědrému dni byly jsou v drahotě, nebt' jich tak na mále 
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skrz rybníků setí, teď pak pro ně dále nemohlo se jeti. Tříliberních kaprů při 

mnohěm výsadu 1 libra se platila za 8 krejcarů“ [19]. Nastal i problém s dovozem 

ledu:  

 „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“ [19]. Konečně si  Vavák si povšiml i úpadku odborných 

znalostí rybníkářů při lovená rybníku Domku: „Letošní lov jeho byl od posledního 

v 10 letech; 8 let se obilím zasíval a 2 léta seděl. Zatim ti, jenž tomu lovu rozuměli, 

vymřeli a protož nynější lovcově byli nevědomcové, odkudž lov se prodlil“. 

Konečně v r. 1812, po velkém suchu roku 1810 a 1811, popisuje Vavák 

komisi, která 1 . července vyšetřovala situaci na Šembeře v Poříčanech a později 

se vyměřovala úprava koryta a nový most u Třebestovic. Komise imspektorů z 

Jičína,  Poděbrad a Prahy svolaná na 1. července 1812 inspektorem 

černokostelckého (lichtenštejnského) panství, přesně rok po povodni Šembery 

(30. června 1811).  Vavákova kritika a nabádání se  týkaly zrušení rybníků u 

Kostelce n. Č. l. Vavák zde uvádí (a mapou dokladuje!)  30 rybníků na Šembeře 

zrušených či opuštěných r. 1773. Poznamenejme, že  osvícená majitelka panství 

Marie Terezie, vévodkyně Savojská a Piemontská, rozená z Lichtenštejna  1694-

1772, známá jako Cafojka, již zemřela a v tomto velkém rušení byla patrně nevině. 

Vavák k tomu zapsal do své kroniky: „ 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“[9] .  

Jaké mohly být další příčiny pro neoblibu rybníků koncem 18. století kromě 

paušálních státních doporučení ohledně polního a lužního hospodaření? Tato se 

tak často citují i v souvislosti s nepříznivými neúrodnými roky 1770 a 1771. Šlo 

zkrátka o nedostatek vody, špatný přítok např. v povodí Mrliny, Cidliny, Vlkavy 

a Mlynařice? Mohlo jít např. v horkých letech o problém s eutrofizací vody v 

rybnících doloženou např. v suchých letech již v 16. století na pražských jezech?  

 Možná vysvětlení? 

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 
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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. Není důvod pochybovat, že jiná nebyla ani situace 

na polabských rybnících v době uvedených významných suchých period 18. 

století.  

Nedostatečný přítok vody, špatné výnosy, možná postupně i neodborné 

zacházení s rybníky mohlo být příčinami dalšího vypouštění.  V stále dalších 

pracech z oboru historické klimatologie vidíme podrobný popis největších such, a 

také jejich identifikaci různými metodami včetně užití dendrochronologie. Na 

základě indikátorů sucha (PDSI, SPI, SPEI, Z index) vidíme, že období konce 18. 

století bylo vskutku extrémní [1, 2]. 

Hlad po půdě tu jistě byl, těžko lze ale vysvětlit, proč vypuštěný rybník Blato 

zůstal loukou. Ano od r. 1818 byl pastvinou pro Hřebčín, který byl ale r. 1821 

přestěhován do Kladrub. Louka „Blatowiese“ existovala ale dále nejméně do r. 

1850. Ještě za katastrofální povodně r. 1846 [3] byl rybník napuštěn (zda úmyslně 

či neúmyslně nevíme). Jako přírodní fenomén byla luční blata stejně pozoruhodná 

jako rybník. Je k tomu velké množství dokladů v dobové literatuře např. Vlastenko 

hospodářské společnosti, botanických pracech Čelakovského a Pohla. Botanickou 

hodnotu někdejšího luk na dně bývalého Blata můžeme zhodnotit dnes 

v literárním podání dostupném i na internetu [8]. 

 

 SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

V současnosti slyšíme mnoho o tématice zadržování vody v krajině o 

pozitivech budování vodních nádrží a rybníků. Je patrné, že v minulosti toto téma 

v závislosti na dobovém kontextu, předchozích zkušenostech, odborných 

znalostech, počasí a jeho extrémech bylo pohlíženo zcela různě. Rybníky kolem 

Poděbrad mizely v dobách, kdy byly problémy se suchem, tak jako tyto problémy 

známe dnes. Zda to byl dobový omyl anebo dobová nutnost můžeme těžko 

rozhodnout. Jisté je, že kdyby nebyla „Louka Blato“ či „Blatowiese“ 

rozparcelována na pole, byla by dnes ojedinělým přírodním fenoménem a zcela 

jistě přírodní rezervací první kategorie. Také dnes není lehké rozhodnout jak se 

chovat v době katastrofálního sucha a jaké místo zde mají rybníky. Unáhlených 

řešení a obratů o 180° jsme v minulých staletích zažili několik. Je docela možné, 

že sucho bylo jedním z podnětů rybníky někdy zakládat a jindy rušit. Tento 
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příspěvek snad přinesl více otázek, než odpovědí. Domníváme se, že jsou to ale 

otázky legitimní. 
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Abstract 

The article covers the topic of „Ponds as a part of historical, current 

and future landscape“. Its aim is to sum up the information about 

restoration and development of the pond system in Postřekov region 

and to show its current situation and restoration process. The pond 

system in Postřekov region is an unique locality thanks to its both 

natural and technical well-preserved state. The locality, its history 

and landscape development description is followed by the 

information about ponds foundation or later removal. The acrticle 

further focuses on farming development of the ponds and their 

production potential in the early twentieth century. The causes of 

ponds extinction are described in context of their present state that 

is largely influenced by the conservation status of a nature reserve. 

The consequences of nature reserve proclamation and nature 

conservation authorities entry to the ponds management has 

currently a large impact. Finally, the anticipated future development 

based on the so called Care plan for 2017-2026 timeframe is 

outlined. 

Keywords: fishponds, landscape history, sustainable 

ddevelopment, fish breeding, conservation 

 ÚVOD 

Postřekovským rybníkům nebyla dosud věnována velká pozornost, přestože 

si ji svým nadregionálním významem, svojí unikátností ekosystémových vazeb, 

počtem dochovaných rybníků na území jedné obce, a krajinnou mozaikou tůní, 

stok, luk, remízků a hájů, zasluhují.  

Postřekovské rybníky se rozkládají v katastrálním území obcí: Postřekov, 

Klenčí pod Čerchovem a Ždánov. Leží v nadmořské výšce 417 až 444 m. n. m. 
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Soustava cca 30 malých rybníčků dochovaných do současnosti je na Domažlicku 

unikátní (viz obr. 1, 2, 3). 

 

Obr. 1 Postřekovské rybníky v letech 1838–1993 - mapa je sestavena ze dvou 

různě starých mapových podkladů navazujících na sebe jižně od Obecního 

rybníka. (zelená = stávající, červená = zaniklé, modrá = obnovené, fialová = 

sloučené). 
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Obr. 2 Postřekovské rybníky v letech 1780–1783; 1. vojenské mapování. 

 

Obr. 3 Postřekovské rybníky v letech 1836-1852;2. vojenské mapování. 

 METODIKA 

Při psaní jsme se opírali o archiválie SOA Plzeň. Dále jsme čerpali 

z historických i současných materiálů KÚPK. Významnou složku rovněž tvoří 
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aktivní sběr informací pomocí leteckých a topografických map, jež jsme ověřili 

v terénu. 

 STRUČNÝ POPIS OKOLÍ  MÍSTNÍCH RYBNÍKŮ 

Katastrální území obce Postřekov je velmi členité, tvoří jej hluboké lesy 

pokrývající vrcholky Haltravského hřebenu sestupující v členité území plné 

podhorských luk a polí ubírajících se dál k východu [1], [2]. 

Rybniční soustavu napájí Klenečský a Mlýnecký potok. Voda je odváděna 

Černým potokem zvaným „Čerchovka“, který představuje pomyslnou páteř zdejší 

krajiny [3], [4] (viz obr. 2).  

 VZNIK RYBNÍKŮ V HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 

 Popis budování rybníků v západních Čechách 

Zdejší rybníky vznikaly postupně od 2. poloviny 15. století prostřednictvím 

klášterů. První záznamy o rybnících v okolí Postřekova jsou datovány do roku 

1585 v majestátu císaře Rudolfa II. [5], [6]. 

Primárním zájmem vrchnosti v té době byla těžba nerostných surovin a 

k tomu bylo zapotřebí značné síly a energie.  Nejjednodušší pro tento účel bylo 

využití vody. 

Černý potok neskýtal potřebné množství vody, a tak byla krajina na 

Domažlicku obohacena o nové rybníky.   Stávající rybníky byly rozšiřovány. 

Vybudované rybníky zřídka přesáhly rozlohu 10 ha. Budování zdejších rybníků 

bylo ukončeno v průběhu 18. století [7]. 

 „Lomikar“ zakládá rybníky na Chodsku 

O rozvoj Postřekovských rybníků se nejvíce zasloužil Wolf Maxmilián 

Laminger z Albenreuthu („Lomikar“). Pravděpodobně v průběhu let 1674-1678 

nechal v údolí potoka Čerchovka vystavět důmyslnou soustavu propojených 

rybníků, jež ctila původní východiska daná přírodou. Byly vystavěny v místě, kde 

jezírka, tůně a močály bývaly odjakživa. Toto dílo je zpřístupnilo člověku a 

propůjčilo jim svůj užitek, aniž by bažinaté krajině vzalo přirozenou krásu a účel 

[8], [9].  

Chodové pracující na zakládání panských rybníků se vzpouzeli, a tak jim bylo 

umožněno budovat také rybníky vlastní, čímž vznikly tzv. „Selské rybníky“ viz 

obr. 2. Jejich rozloha však nesměla přesáhnout 0,56 ha. Obecní a Mlýnské rybníky 

neměly více než 1,4 ha [10]. 
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 Šlechtické rody spravující rybníky na Chodsku 

Wolf Maxmilián Laminger zemřel dne 2. 12. 1696 a jeho dědičky následně 

roku 1697 prodaly panství Jiřímu Jindřichu Stadionovi. Stadiónové oblast 

hospodářsky spravovali po celé 18. a 19. století. Od roku 1918 byl majetek pod 

správou rodu Schönbornů. Posledním správcem byl hrabě Gerolf Schönborn, 

kterému byl majetek roku 1945 zkonfiskován. Následně byly panské rybníky 

převzaty Národní správou a hospodařilo na nich SR OZ Klatovy [11], [9], [12]. 

 Současné vlastnictví v PR Postřekovské rybníky 

Nyní jsou Postřekovské rybníky v drtivé většině vlastněny soukromými 

majiteli. Dále jsou rybníky v majetku ČR pod správou AOPK ČR, která tyto 

rybníky pronajímá Klatovskému rybářství a.s. Rovněž Zemědělská společnost 

Čerchov a.s. je pachtýřem 6 rybníků [13]. 

 VÝVOJ A ZÁNIK POSTŘEKOVSKÝCH RYBNÍKŮ 

 Popis zaniklých rybníků a umístění v terénu 

Zaniklé Postřekovské rybníky byly mělké nádrže menší rozlohy postavené na 

jílovité půdě s plochým pozvolným dnem a vynikajícími hydrologickými 

podmínkami a rozléhaly se v prosluněném a otevřeném místě [14]. 

 Příčina zániku Postřekovských rybníků v PR 

K pozvolnému rušení docházelo u Postřekovských rybníků ve větší míře až 

po druhé světové válce. V roce 1948 činila rozloha rybníků 37,87 ha, tedy o 5,67 

ha méně, než v roce 1845, kdy bylo rybníků nejvíce o celkové rozloze 43,54 ha, 

viz obr. 3 

Rybníky v soustavě byly v průběhu 60. až 80. let postupně zazemňovány a 

přeměněny na močál, nebo naopak vysoušeny a částečně, či úplně, přeměněny na 

pole. Některé rybníky byly zrušeny při stavbě silnice v roce 1959 a meliorací od 

roku 1960. V roce 1975 již bylo velké množství rybníků zrušeno. [15], [16]. 

 Důsledek zániku rybníků s jeho klady a zápory 

Důsledkem výše uvedených změn je toto území v současnosti z části řízeně 

zarůstáno náletovými dřevinami a vodní vegetací. Zrušením mnoha rybníků 

vznikly nové biotopy, kde dochází k rozvoji celé řady druhů obývajících mokřadní 

ekosystémy.  
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Dochází zde však také k značnému zanášení rybničních náhonů a stok 

bahnem. Tento fakt přispívá k šíření střevličky východní (Pseudorasbora parva). 

V posledních letech se také šíří bobr evropský (Castor fiber). Jeho výskyt je zde 

značně kontroverzní [3], [4]. 

Tab. 1 Kompletní přehled dochovaných rybníků v celé soustavě 

Postřekovské rybníky dochované do současnosti 

Název rybníka Rozloha rybníků v ha Počet 

vlastníků 

Číslo v 

mapě kat. vodní rozdíl 

Obecní, střekovský 8,02 7,57 - 0,45 1 37 

Okrouhlík 1,18 1,00 - 0,18 1 35,36 

Petrouc velkej 0,94 0,73 - 0,21 1 31 

Travní 0,92 0,87 - 0,05 1 
 

 

23 

Matoušouc k. 0,71 0,84 + 0,13 1 24 

Táborouc 0,40 0,41 + 0,01 3 20 

Pošmistrouc 

 

0,56 0,41 - 0,15 4 22 

Honzátouc z. 0,95 0,74 - 0,21 5 16 

Honzátouc d. 0,87 0,69 - 0,18 1 15 

Barťák 0,47 0,32 - 0,15 2 10 

Václavouc d. 1,11 0,61 - 0,50 3 11 

Václavouc p. 0,63 0,40 - 0,23 1 12 

Václavouc z. 0,74 0,25 - 0,49 1 13 

Bajzovo 0,71 0,57 - 0,14 4 14 

Matěják 0,73 0,55 - 0,18 2 9 

Mochura 0,65 0,42 - 0,23 1 7 

Psutkáč 0,23 0,18 - 0,05 2 8 

Šafáříček 0,13 0,20 + 0,07 2 3 

Martínkovský 0,75 0,60 - 0,15 1 2 

Křivý, Křivé 

 

1,77 1,14 - 0,63 2 39 

Voják, Puch 1,30 1, 27 - 0,03 2 41 

Velký Hamr 

(Hamr) 

0,78 0,75 - 0,03 1 42 

Bezejmenný 1. 0,14 0,10 - 0,04 1 28 

Bezejmenný 2. 0,46 0,37 - 0,09 1 29 

Bezejmenný 3. 0,76 0,52 - 0,24 1 25 

Bezejmenný 4. 0,54 0,25 - 0,29 2 21 

Bezejmenný 5. 0,47 0,42 - 0,05 1 19 

Bezejmenný 6. 0,61 0,48 - 0,13 3 18 

Bezejmenný 7. 0,90 0,40 - 0,50 2 17 

Celkem 29 rybníků 28,43 23,06 - 5,28 31 x 
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 RYBNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ POČÁTKU 20. STOLETÍ 

 Produkční charakteristiky zdejších rybníků 

Obhospodařováno bylo 42 panských rybníků (cca 82 ha), jež se dělily na 

Koutský a Trhanovský okrsek. Spravoval je jeden porybný. Přirozená produkce 

rybníků dosahovala v průměru cca 30 kg z ha. Průměrný výlovek ryb se u plůdků 

a násad pohyboval v rozmezí od 300 do 600 kg z ha. Souhrnná roční produkce 

činila na 24,28 ha cca 20 q K1 a K2. Výnos tržní ryby bez přikrmování z 55,88 ha 

se pohyboval na úrovni 35 až 40 q. [14]. 

 Objekty Dubraviových rybníčků a sádek 

V roce 1912 proběhla v Postřekově výstavba 8 Dubraviových rybníčků o 

rozloze 0,28 ha. Napájeny byly vodou z Mlýneckého potoka. V rybníčcích byla 

při vysazení 30 ks generačních ryb dosažena produkce cca 2 500 000 ks K0  

Velkostatkem Kout-Trhanov byly zřízeny sádky pod hrází rybníka Kamenný 

v Trhanově. Zdrojem vody byl potok Čerchovka. Bylo zde 5 nádrží o rozměrech 

20 x 5 x 1,5 m s objemem 150 m3. Každá jednotlivá nádrž měla samostatný přítok 

a odtok. Dnes již sádky neexistují [14]. 

 PŘÍRODNÍ REZERVACE POSTŘEKOVSKÉ RYBNÍKY 

 Vznik a rok vyhlášení PR Postřekovské rybníky Závěr 

Vznik PR Postřekovské rybníky je datován ke dni 25. 9. 1990. Celková 

rozloha území činí 146,39 ha. PR je velmi cenná z botanického i ornitologického 

hlediska. Jsou zde relikty původní krajiny s vlhkými loukami a soustavou malých 

extenzivně obhospodařovaných rybníčků hojně využívaných ptáky jako hnízdiště 

a tahová lokalita [3]. 

 Mimoprodukční  funkce rybníků v PR 

V důsledku mnohaletého zanedbání a špatného hospodaření na některých 

rybnících došlo k jejich zabahnění a vzniku biocenóz, které se zde dříve 

nenacházely. Necitlivě provedené meliorace v 60. až 80. letech 20. století 

znamenaly systematické odvodnění některých pozemků. 

Odvodňovací stoky vedoucí od jihu k severu neplní dnes dostatečně svojí 

funkci díky nadměrnému zazemňování. Klenečský potok byl meliorován a dnes je 

biologicky téměř nefunkční.  
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Snahou ochrany přírody a krajiny bylo a je převedení orné půdy na druhově 

pestré luční porosty a uchování polopřirozených travino-bylinných, ostřicových, 

lesních, rybničních a mokřadních společenstev [3], [4]. 

 Hlavní zájmové druhy ochrany přírody v PR 

Hlavním důvodem pro vyhlášení chráněného území byla ochrana hnízdiště 

kolihy velké (Numenius arquatus L.) doloženého od roku 1943. Populace kolihy 

však zmizela již v 70. letech 20. století důsledkem necitlivé přeměny mokrých luk 

na pole. 

PR představuje z hlediska Avifauny významnou tahovou zastávku po 

překonání hřebenu Českého lesa. Dále jsou zde chráněny vážky, brouci, motýli, 

mlži, plazi či obojživelníci. Z velkých savců jde o vydru říční (Lutra lutra) a bobra 

evropského (Castor fiber)  

V reakci na narušení vodního režimu bobrem evropským (Castor fiber) bylo 

na rybníce Okrouhlík přistoupeno k odstranění náletových dřevin a instalaci tzv. 

Klamače bobrů. V rezervaci jsou rovněž zastoupeny solitérní dřeviny významné 

z entomologického hlediska. 

Na Obecním rybníce došlo v minulosti k vymizení několika druhů patřících 

do rodu Rdestů (Potamogeton). V PR se také vyskytly problémy s bolševníkem 

velkolepým (Heracleum mantegazzianum), který je dodnes monitorován [3], [4]. 

 Plán péče PR Postřekovské rybníky 

V souladu s plánem péče za období 2007–2016 se podařilo: Vystavět 

polopřirozené mělké tůně. Provozovat extenzivní rybniční hospodaření na 

rybnících Obecní a Okrouhlík. Vyřezat nežádoucí dřeviny na březích. Udržet 

pestrou mozaika rašelinných luk a zajistit průseky pro monitoring ptactva.  

Nepodařilo se: Převést ornou půdu v kontaktním ochranném pásmu na TTP. 

Snížit stupeň intenzity rybničního hospodaření soukromých vlastníků. Zvýšit 

rozlohu litorálních porostů nádrží. Snížit utužování půdy vlhkých luk. 

Revitalizovat část Klenečského potoka.  

V rámci plánu péče v období 2017–2026 je navrženo: Zachovat přirozený 

vývoj lužních lesů. Obhospodařovat nivní louky ručním kosením. Udržovat starší 

i nově vyhloubené tůňky přírodního charakteru. Udržet extenzivní stupeň 

rybničního hospodaření. Udržet populaci bobra evropského v biotopech, kde 

nebude docházet ke škodám. Vystavět dva až tři malé ostrůvky v Obecním 

rybníce. Udržet plochy pobřežních biotopů a migračního koridoru [3], [4]. 



Praha, 13. -14. červen 2019 

22 

 OBNOVA RYBNÍKŮ A VÝHLED DO BUDOUCNA 

 Obnovené rybníky 

V severní části PR byly v roce 2009 obnoveny původní rybníky Voják (1,14 

ha) a Křivý (1,27) jako biologické dočišťovací nádrže. V roce 2015 došlo 

k obnovení rybníka Mochura, který byl projektován s pozvolným sklonem břehů 

k rozvoji makrofyt. Podmínkou projektu bylo trvalé extenzivní hospodaření. 

Nedaleko se nalézá rybník Kováříkouc, který se prozatím obnovit nepodařilo [4], 

[13]. 

 Odbahnění rybníků a rekonstrukce stok 

V minulosti byly odbahněny rybníky Martínkovský a Pošmistrouc. V roce 

2017 to byl rybník Okrouhlík, kde došlo k výměně výpusti a zpevnění hráze. Dno 

rybníka zůstalo bez větších zásahů. V posledních dvou letech byly upraveny a 

vyčištěny některé stoky [4], [13]. 

 Současný trend a směřování v péči o rybníky 

Mnozí soukromí vlastníci chtějí obnovit zaniklé rybníky. Orgány ochrany 

přírody jsou tomuto nakloněny, pokud bude postupováno dle jimi určených 

pravidel. Revitalizační akce jsou momentálně ve fázi projednávání a úvah. Dialog 

je obtížný, nicméně se daří nalézt shodu, jak dokládají 3 nedávno obnovené 

rybníky [3], [4]. 

 ZÁVĚR 

Hlavním cílem článku bylo představit oblast PR Postřekovských rybníků 

z několika mnohdy dosti odlišných úhlů pohledu, nicméně vzájemně velmi 

propojených, týkajících se jak managementu rybničního hospodaření, tak rovněž 

ochrany přírody a krajiny s nastíněním směru trvale udržitelného systému 

hospodaření v budoucích letech. 

Literatura 

[1] https://www.klenci.cz/historie-chodu/d-6126/ 

[2] http://obecpostrekov.cz/index.php/cs/o-obci/o-obci 

[3] MATĚJKOVÁ, I., ŠKOPEK, J. Plán péče pro přírodní rezervaci 

Postřekovské rybníky. Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, 

2006. 

https://www.klenci.cz/historie-chodu/d-6126/
http://obecpostrekov.cz/index.php/cs/o-obci/o-obci


Rybníky 2019 

23 

[4] MATĚJKOVÁ, I., ŠKOPEK, J. Plán péče pro přírodní rezervaci 

Postřekovské rybníky. Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, 

2016. 

[5] ŠTĚPÁN, V. J. Rybníky ve Starém Postřekově na Domažlicku. 

Vodňany: Vlastním tiskem Antonína Dvořáka, 1936. 

[6] LIEBSCHER, P., RENDEK, J. Rybníky České republiky. Praha: 

Academia. 2014, ISBN 978-80-200-2368-1. 

[7] DUDÁK, V. Český les: příroda - historie - život. Praha: Baset, 2005.117; 

72s. ISBN 80-7340-065-0. 

[8] URBAN, M. Hastrman. Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-347-6. 

[9] http://www.chodsko.net/chodskem/podrobna-historie 

[10] BAAR, J. Š. Chodské písně a pohádky. Praha: Odeon, 1976. 

[11] http://www.inventare.cz/iipimage/240225000 

[12] http://www.inventare.cz/iipimage/240231000 

[13] Krajský úřad Plzeňského kraje (KÚPK), Odbor životního prostředí, 

Oddělení ochrany přírody, se sídlem v Plzni Škroupova 18, fond Archiv 

Krajského úřadu, Spisový materiál, karton č. 1 a 2. 

[14] Státní oblastní archiv v Plzni (SOA Plzeň), se sídlem Klášter u 

Nepomuka, fond Velkostatku Kout-Trhanov, Spisový materiál, 

Dominikální agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inventare.cz/iipimage/240225000
http://www.inventare.cz/iipimage/240231000


Praha, 13. -14. červen 2019 

24 

KVALITA VODY V RYBNÍCE ZÁHUMENNÍ VELKÝ PO 

ÚHYNECH RYB ZPŮSOBENÝCH NEDOSTATEČNĚ 

FUNGUJÍCÍ ČISTÍRNOU ODPADNÍCH VOD ANEB JAK TO 

CELÉ DOPADLO 
WATER QUALITY IN POND ZÁHUMENNÍ VELKÝ AFTER TOTAL 

EXTINCTIONS OF FISH STOCK CAUSED BY INSUFFICIENTLY WORKING 

WASTE WATER TREATMENT PLANT AND HOW DID IT END UP 
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Abstract 

This text follows the article presented at the conference "Rybníky 

2018". During the year 2018, the quality of the water was often 

being controlled at the outflow from wastewater treatment plants 

Jabkenice and in the pond Záhumenní velký. There was found a high 

concentration of ammonia nitrogen at the outflow from WWTP 

(19.6. – 107 mg/l, 17.7. – 56,1 mg/l, 23.7. – 68,2 mg/l, 6.11. – 78,5 

mg/l). In the middle of 2018, the outflow was displaced under the 

pond. After that, the concentration of N-NH4
+ in pond Záhumenní 

velký decreased. During the vegetational season, the mode of 

oxygen got balanced. In the pond, there was also a big species of 

zooplankton (Daphnia magna) and cyanobacteria Aphanizomenon 

till the end of July. This is typical for hyperthropic ponds with the 

pollution point source - such as the stabilization ponds under 

wastewater treatment plants. 

Keywords: water quality, fish kill, stabilization pond, wastewater 

treatment plants 

 ÚVOD 

Na konferenci Rybníky 2018, která se konala 14. – 15. června 2018 na 

Českém vysokém učení technickém v Praze, zazněl mimo jiné příspěvek 

zabývající se úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký (5,85 ha, okres Mladá 
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Boleslav), které byly způsobeny nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod 

[1]. Tento článek si klade za cíl navázat na zmíněný příspěvek z loňského roku a 

seznámit tak posluchače s vývojem kvality vody na dotčeném rybníce.  

V průběhu let 2014 – 2017 byl rybník a odtok z ČOV, ze které jsou do něj 

zaústěny předčištěné odpadní vody, podroben poměrně detailnímu monitoringu 

kvality vody [1] [2]. Na ten bylo v částečně obměněné formě navázáno i v průběhu 

vegetační sezóny roku 2018. 

 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

Rybníky hrají velmi důležitou roli při eliminaci tzv. koncového znečištění, tj. 

biogenních prvků [3]. Pokud je jejich přítok bohatý na organické znečištění, 

zpravidla v nich dochází ke zlepšení kvality vody a to bez ohledu na intenzitu 

rybářského hospodaření [4] [5]. V současné době je do čistírenských procesů 

odpadních vod nějakým způsobem zapojena více než polovina rybníků, které se u 

nás nachází [3]. Z hlediska chovu ryb se tyto rybníky vyznačují velmi vysokou 

přirozenou produkcí [6] [7] [8]. Na druhou stranu ovšem představují pro chovatele 

ryb riziko z důvodu kolísaní klíčových parametrů kvality vody (obsah a nasycení 

vody kyslíkem, změny pH, vysoké koncentrace amoniakálního dusíku, masový 

rozvoj fytoplanktonu, popř. zooplanktonu) [4]. 

 

Obr. 1 Vyústění předčištěné odpadní vody z ČOV Jabkenice do Jabkenického 

potoka pod rybníkem Záhumenní velký (Foto: Chmelický, 2018). 

 METODIKA 

Předčištěné odpadní vody z ČOV Jabkenice provozované společností 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. byly do rybníku Záhumenní velký zaústěny 

do konce měsíce června roku 2018. Poté byl zprovozněn obtokový bypass 

vyvádějící předčištěnou odpadní vodu z ČOV do Jabkenického potoka pod 
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rybníkem (obr. 1) a podle stavebních prací v místě čistírny lze soudit, že dochází 

k její intenzifikaci. 

 Sledování anorganických a fyzikálně – chemických 

parametrů kvality vody 

Na odtoku z ČOV Jabkenice byly v průběhu roku 2018 realizovány čtyři 

odběry vzorků vody pro analýzu v akreditované laboratoři ALS CZ, s.r.o. v České 

Lípě. Ve dvou případech se jednalo o odběr prostých vzorků o objemu 1 litru, které 

byly odebrány pracovníkem Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. a následně 

dopraveny do laboratoře. Ve zbývajících dvou případech prováděli odběr přímo 

pracovníci laboratoře ALS CZ, s.r.o. (pracoviště – Česká Lípa). Jednalo se o 

směsné 2 hodinové vzorky. Objem prostých vzorků 600 ml (8x), interval mezi 

odběry 15 minut. Sledovány byly následující parametry: BSK5 (biochemická 

spotřeba kyslíku za 5 dní), CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku stanovená 

dichromanem draselným), N-NH4
+ (amoniakální dusík) a NL105 (nerozpuštěné 

látky sušené při 105 °C). V případě odběru vzorků pracovníkem Rybářství 

Chlumec nad Cidlinou, a.s. byl kromě výše zmíněných parametrů sledován také 

obsah celkového fosforu (TP). 

V průběhu roku 2018 byly dále na samotném rybníce Záhumenní velký 

provedeny tři odběry vzorků vody pro chemické analýzy v laboratořích 

Mendelovy univerzity v Brně (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a 

včelařství). Stanoveny byly následující parametry: BSK5, CHSKCr, N-NH4
+, TP, 

TN (celkový dusík), N-NO2 (dusitany), N-NO3 (dusičnany), Cl- (chloridy), Ca2+ 

(vápník), Fecelk. (celkové železo) a chlorofyl a. 

Fyzikálně – chemické parametry kvality vody na rybníce Záhumenní velký 

byly v průběhu roku 2018 sledovány ve čtrnáctidenních intervalech (2.4. – 20.10.). 

Pomocí měřiče XS OXY 70 byla měřena teplota vody a obsah rozpuštěného 

kyslíku u hladiny a v hloubce 1,5 m. Pomocí měřiče PCTestr 35 Multi-Parameter 

byla sledována konduktivita (měrná vodivost) a pH. K určení průhlednosti vody 

byla použita Secchiho deska. Celková alkalita (KNK4,5) byla stanovena titrací 0,1 

M HCl na metyloranž do bodu ekvivalence pH 4,5. 

 VÝSLEDKY  

Během sledování vybraných parametrů kvality vody na odtoku z ČOV 

Jabkenice byly v předčištěné odpadní vodě zjištěny velmi vysoké koncentrace 

amoniakálního dusíku (N-NH4
+). Bez ohledu na typ odebraného vzorku neklesla 

hodnota tohoto parametru, vyjadřujícího míru znečištění, pod 50 mg·l-1. Nejvyšší 

hodnota 107 mg·l-1 N-NH4
+  byla na odtoku naměřena 19.6.2018 v 7:30 ráno. 
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Ostatní sledované parametry splnily po dobu sledování emisní standardy 

stanovené nařízením vlády č. 401/2015 Sb. pro ČOV kategorie 500 – 2000 EO 

(což je případ ČOV Jabkenice). Celkový přehled výsledků laboratorních zkoušek 

na odtoku z ČOV Jabkenice zobrazuje tab. 1. 

Tab. 1 Vybrané parametry kvality vody na odtoku z ČOV Jabkenice (ALS CZ, 

s.r.o.). 

Datum a čas Typ vzorku 
BSK5 

(mg·l-1) 

CHSKCr 

(mg·l-1) 

N-NH4
+ 

(mg·l-1) 

NL105 

(mg·l-1) 

TP   

(mg·l-1) 

19.6.2018 7:30 bodový - prostý 3,8 38 107,0 10,7 0,371 

17.7.2018 9:30 směsný - 2 hodinový 9,5 39 56,1 10,8  

23.7.2018 8:10 bodový - prostý 4,6 40 68,2 5,7 0,315 

6.11.2018 11:10 směsný - 2 hodinový 4,1 42 78,5 10,0  

 

V první polovině vegetační sezóny byly v rybníce Záhumenním velkém 

zjištěny zvýšené koncentrace amoniakálního dusíku (16.5. – 1,26 mg·l-1 N-NH4+; 

26.6. – 3,8 mg·l-1 N-NH4+) a celkového fosforu (16.5. – 0,33 mg·l-1 TP; 26.6. – 

0,54 mg·l-1 TP) (tab. 2). V tomto období se také rybník charakterizoval poměrně 

vysokou průhledností vody (26.5. – 135 cm). Kyslíkový režim rybníka byl 

poměrně vyrovnaný, s minimem výskytů výraznějších rozdílů mezi obsahem 

kyslíku u hladiny a v hloubce 1,5 m (obr. 2). Průměrná hodnota konduktivity 

během sledování byla 682 μS·cm-1 a v průběhu vegetačního období měla 

vzestupnou tendenci (od 545 μS·cm-1 do 785 μS·cm-1). Vlivem extrémních teplot 

a minima srážek docházelo od začátku července postupně k úbytku vody v rybníce. 

Na konci sledování (tj. 20.10) byla hladina vody v nádrži 70 cm pod normálem. 

Přehled fyzikálně – chemických parametrů kvality vody za sledované období je 

uveden v příloze 1. 

Tab. 2 Vybrané parametry kvality vody v rybníce Záhumenní velký v průběhu 

vegetační sezóny roku 2018. 

Datum 

2018 

BSK5 CHSKCr N-NH4
+ TP TN N-NO2 N-NO3 Cl- Ca2+ Fecelk. Chlorofyl 

a (μg·l-1) 
(mg·l-1) 

16.5. 3,58 50 1,3 0,33 3,77 0,121 0,01 29,5 85,2 0,37 16,3 

26.6. 3,61 45 3,8 0,54 6,75 0,152 0,01 38,8 97,2 0,40 16,3 

9.10. 7,79 70 

pod 

limitem 

detekce 

0,11 4,87 

pod 

limitem 

detekce 

pod 

limitem 

detekce 

44,9 96,2 0,96 148,0 
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Obr. 2 Kyslíkový režim rybníka Záhumenní velký, teplota vzduchu, průhlednost 

vody a pH v průběhu vegetační sezóny roku 2018. 

 DISKUZE 

Z výsledků sledování vybraných parametrů kvality vody na odtoku z ČOV je 

patrné, že největší problém představují koncentrace amoniakálního dusíku. Ten 

byl s největší pravděpodobností jednou z příčin úhynů ryb v letech 2014 a 2015 

[2]. Za zmínku rovněž stojí fakt, že vysoké koncentrace N-NH4
+ v rybníce byly 

zjišťovány přibližně do poloviny července, tzn. zhruba do doby než byla 

zprovozněna obtoková stoka vyúsťující předčištěnou odpadní vodu pod rybník. 

V první polovině vegetačního období došlo v rybníce k výraznému rozvoji 

hrubého dafniového zooplanktonu, to způsobilo zvýšení průhlednosti vody až na 

hodnoty kolem 135 cm (26.5.2018). K rozvoji hrubého dafniového zooplanktonu 

dochází na hypertrofních rybnících s bodovým zdrojem znečištění poměrně často 

[9]. Bývá to zpravidla v důsledku sníženého vyžíracího tlaku obsádky rybníka, 

který může být způsoben např. nedosazeností (nízký počet nasazených ryb) nebo 

nemocností obsádky (toxická nekróza žaber – poškození žaberního aparátu ryb 

zvýšenými koncentracemi amoniaku na těchto typech rybníků) [10] [11] [12]. 

V průběhu července byl na rybníce zjištěn výskyt sinice rodu Aphanizomenon 

(příloha 2). Jejich rozvoj je pro tento typ rybníků spolu s již zmíněným hrubým 

zooplanktonem také typický. 
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 ZÁVĚR 

1. Společnost Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. (žalobkyně) uspěla se 

žalobou proti společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (žalovaná). 

Okresní soud v Nymburce rozhodl ve prospěch žalobkyně a přikázal žalované 

straně zaplatit škodu způsobenou její provozní činností – v tomto případě 

způsobení úhynu ryb obsádky rybníka Záhumenní velký v roce 2015. Žalovaná 

strana se proti rozsudku odvolala ke Krajskému soudu v Praze. Krajský soud v 

Praze rozhodl o vypracování dalších dvou znaleckých posudků s cílem posoudit 

jaké množství ryb a v jakém složení uhynulo a dále pak vyčíslení jejich finanční 

hodnoty. Celkem tedy byly v kauze vypracovány čtyři znalecké posudky. Krajský 

soud v Praze následně rozhodl stejně jako Okresní soud v Nymburce ve prospěch 

žalobkyně. Žalovaná strana po tomto rozsudku již zaplatila žalobci částku určenou 

Krajským soudem v Praze včetně úroku z prodlení. 

2. Sledováním kvality předčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV 

Jabkenice v průběhu roku 2018 byly zjištěny vysoké koncentrace u parametru N-

NH4+ (19.6. – 107,0 mg·l-1, 17.7. – 56,1 mg·l-1, 23.7. – 68,2 mg·l-1, 6.11. – 78,5 

mg·l-1). 

3. Po zprovoznění obtokové stoky vyúsťující předčištěnou odpadní vodu 

pod rybník Záhumenní velký došlo v rybníce samotném ke zlepšení kvality vody 

z hlediska obsahu N-NH4+ a TP. 

4. Vlastní intenzifikace ČOV Jabkenice (ta už v současné době probíhá) je 

velmi žádoucí, neboť ačkoli už předčištěné odpadní vody nejsou zaústěny do 

rybníku Záhumenní velký, tak Jabkenický potok (kam je bypass pod rybníkem 

zaústěn) je dále po proudu zdrojem vody pro další rybníky (Kosořický, Rejšický, 

Smilovice). 

5. Na základě zkušeností autorů se ukazuje, že je velice žádoucí zabývat se 

přísunem fosforu z čistíren odpadních vod do vodního prostředí. V současnosti 

platící nařízení vlády č. 401/2015 Sb. například nemá vůbec pro čistírny 

odpadních vod do 2000 EO stanoveny limity pro jeho vypouštění. 

 

Literatura 

[1] CHMELICKÝ, P. Chov ryb v rybnících zatížených komunálními vodami. 

Diplomová práce FROV JU. 2017. 115 s. 

[2] CHMELICKÝ, P., REGENDA, J. Úhyny ryb na rybníce Záhumenní 

velký způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod. In: V. 

David a Tereza Davidová (Eds.), Sborník referátů konference Rybníky 

2018. 14.6. a 15.6.2018. Praha, České vysoké učení technické v Praze. 

2018. 137 – 148 s. ISBN 978-80-01-06452-8 



Praha, 13. -14. červen 2019 

30 

[3] POKORNÝ, J. Význam rybníků pro eliminaci znečištění vod. In: M. 

Urbánek (Ed.), České rybníky a rybářství ve 20. století. Rybářské 

sdružení ČR. 2015. 174 – 181 s. ISBN 978-80-87699-06-5 

[4] FAINA, R., KUBŮ, F. Chov ryb ve stabilizačních a akumulačních 

rybnících. Vodňany: Edice Metodik, VÚRH JU, č. 31. 1989. 11 s. 

[5] PŘIKRYL, I., JANEČEK, V., RAIDL, M., FILIPOVÁ, O. The effect of 

the intensification of fish production on pond water quality. Bulletin 

VÚRH Vodňany 4. 1983. 3 – 16 s. 

[6] VEJSADA, P., HARTMAN, P., HLAVÁČ, D., REGENDA, J. 

Distribuce a využití živin ve stabilizačním rybníku ČOV Ledenice. In: V. 

David a Tereza Davidová (Eds.), Sborník referátů konference Rybníky 

2017. 15.6. a 16.6.2017. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze. 

2017. 90 – 99 s. ISBN 978-80-01-06166-4 

[7] SVOBODA, M. Od asimilačních rybníků ke stabilizační soustavě. In: 

Sborník referátů konference Vodní ekosystémy. Limnologická 

konference Čs. limnologické společnosti při ČSAV v Praze. 1982. 190 – 

191 s. 

[8] BROŽ, J. Výsledky využití škrobárenských vod ve výrobě ryb na rybníce 

Hladov OZ Telč. In: Sborník referátů konference Intenzifikace rybářské 

výroby a kvalita vody. 8.12. a 9.12.1987. Velké Meziříčí, ČSVTS. 1987. 

67 – 72 s. 

[9] ADÁMEK, Z., HELEŠIC, J., MARŠÁLEK, B., RULÍK, M. Aplikovaná 

hydrobiologie. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Fakulta rybářství a ochrany vod. 2010. 350 s. ISBN 978-80-87437-09-4 

[10] FAINA, R. Využívání přirozené potravy kaprem v rybníce. Vodňany: 

Edice Metodik, VÚRH JU, č. 8. 1983. 15 s. 

[11] SVOBODOVÁ, Z., KOLÁŘOVÁ, J., NAVRÁTIL, S., VESELÝ, T., 

CHLOUPEK, P., TESAŘÍČEK, J., ČÍTEK, J. Nemoci sladkovodních a 

akvarijních ryb. Praha: Informatorium. 2007. 264 s. ISBN 978-80-7333-

051-4 

[12] FAINA, R., MÁCHOVÁ, J., SVOBODOVÁ, Z., KROUPOVÁ, H., 

VALENTOVÁ, O. Použití přípravku Diazinon 60 EC v rybníkářské 

praxi k tlumení nadměrného rozvoje hrubého dafniového zooplanktonu. 

Vodňany: Edice Metodik, VÚRH JU, č. 80. 2007. 18 s. 
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Příloha 1 Přehled fyzikálně – chemických parametrů kvality vody na rybníce 

Záhumenní velký v roce 2018. 

Datum a čas 

2018 

Teplota 

vzduchu 

(°C) 

Teplota vody 

(°C) 

Obsah kyslíku 

(mg·l-1) 

Výška 

hladiny 

rybníka 

(cm) 

P
r
ů

h
le

d
n

o
st

 

v
o

d
y

 (
cm

) 

K
o

n
d

u
k

ti
v
it

a
  

 

( 
μ

S
·c

m
-1

) 

p
H

 

K
N

K
4
,5

 

(m
m

o
l·

l-1
) 

hladina 1,5 m hladina 1,5 m 

2.4. (12:45) 9,5 8,2 7,6 14,0 17,0 0 35 560 8,9   

14.4. (13:00) 20,1 18,1 14,7 7,0 5,0 0 35 568 8,0 3,2 

28.4. (13:40) 22,5 19,1 17,1 9,9 6,8 0 70 545 8,1   

12.5. (13:00) 23,5 22,2 20,6 15,1 9,0 0 55 560 8,9 3,0 

26.5. (10:45) 23,5 23,5 22,4 5,5 3,8 0 135 655 8,2   

10.6. (10:50) 25,0 25,9 25,5 3,3 2,2 0 75 728 7,9 4,5 

19.6. (7:00) 18,0 23,4 23,6 7,5 7,4 0 30 720 8,2   

22.6. (11:30) 15,0 22,0 22,2 8,8 8,8 0 25 730 8,5   

29.6. (14:00) 28,0 22,3 21,6 4,6 4,4 -5 80 747 7,9   

7.7. (10:20) 22,0 23,2 23,0 10,0 10,1 -5 50 740 8,4 4,5 

20.7. (10:00) 23,0 22,7 22,6 4,1 3,9 -20 45 773 7,9   

3.8. (11:00) 30,0 27,6 27,1 10,8 8,0 -30 10 785 8,7 5,3 

18.8. (14:15) 26,5 24,6 24,2 11,3 10,6 -50 10 740 8,8   

1.9. (13:15) 16,5 19,4 19,5 9,8 9,8 -40 15 690 8,8 3,6 

16.9. (12:40) 20,5 20,6 18,1 9,6 5,0 -40 20 680 8,4   

22.9. (13:00) 16,5 19,0 19,2 7,4 7,1 -50 10 685 8,5 3,6 

6.10. (14:00) 17,0 14,1 13,2 15,3 14,8 -60 15 683 8,8   

20.10. (13:50) 13,0 13,5 13,2 11,2 11,2 -70 10 695 8,5 3,5 

Příloha 2 Sinice rodu Aphanizomenon na rybníce Záhumenní velký v červenci 

roku 2018 (Foto: Chmelický, 2018). 
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ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ RYBNÍKA OLŠOVCE 
SOURCES OF POLLUTION IN THE OLŠOVEC POND WATERSHED 

Dušan KOSOUR1, 

1Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
 kosour@pmo.cz 

Abstract 

Olšovec Pond is an important recreational area for the Jedovnice 

village and its surroundings. In recent years, the pond has been 

suffering from strong eutrophication, especially mass occurrence of 

cyanobacterial water bloom. As a result of these water quality 

problems, the recreational function of the pond is greatly damaged. 

This paper will focus on the identification of sources of pollution 

that contribute to the poor condition of the Olšovec pond and its 

tributaries. It will also include a discussion of measures and the 

overall state of water protection in the Czech Republic. 

Keywords: Olšovec Pond, eutrophication, water pollution, 

phosphorus, measures 

 

Obr. 1 Vodní květ sinic na Olšovci. 
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 ÚVOD 

Rybník Olšovec je významnou rekreační oblastí pro městys Jedovnice a 

široké okolí. V dřívějších letech pravidelně navštěvovalo lokalitu velké množství 

lidí, rybník poskytoval příležitosti ke koupání a vodním sportům. Tisíce lidí 

navštěvují i tradiční podzimní výlov.  

Poslední roky trpí rybník masovým výskytem sinicového vodního květu. Je 

znemožněno jeho rekreační využití. Časté zákazy koupání ze strany KHS vedly 

k vyřazení rybníka ze seznamu koupacích míst. Situace vedla majitele rybníka, 

Městys Jedovnice, k úvahám o opatřeních na zlepšení kvality vody. Byly 

provedeny celkem 3 monitorovací kampaně na rybníce a jeho přítocích ke zjištění 

stavu celé rybniční soustavy. Tento příspěvek představuje výsledky 12měsíční 

kampaně z roku 2018. 

 Lokalita  

Rybník Olšovec je součástí soustavy Jedovnických rybníků, která byla 

vybudována pravděpodobně v 18. století. První zmínky o rybnících pocházejí 

z roku 1371 [1]. Rybník Olšovec je průtočný na Jedovnickém potoce, má rozlohu 

40 ha a max. hloubku u hráze 6 m. Max. objem činí 1,26 mil. m3 a plocha povodí 

zabírá 20,5 km2. Těsně nad rybníkem se nachází další 3 rybníky, které vznikly 

rozdělením historického rybníka Budkovan o ploše 10 ha [2]. Rybník je kromě 

Jedovnického potoka napájen dále potokem Kotvrdovickým. 

V povodí se nachází část městyse Jedovnice a dále obce Krasová, 

Kotvrdovice, Senetářov, Podomí. Každá obec se nachází na jiné vodoteči, které se 

postupně stékají do dvou výše uvedených přímých přítoků. 

Nakládání s odpadními vodami v obcích v roce 2018: 

 Jedovnice (pouze malá část v povodí rybníka) – jednotná kanalizace a 

ČOV mimo povodí rybníka 

 Krasová (243 ob.) – oddílná kanalizace a ČOV 

 Kotvrdovice (865 ob.) – jednotná kanalizace a biologický rybník 

průtočný na místní vodoteči (Kotvrdovický potok) 

 Senetářov (498 ob.) – bez kanalizace a ČOV 

 Podomí (437 ob.) – nová oddílná kanalizace a ČOV) 

 

V období 2017–2018 byla v obcích Krasová a Senetářov zbudována oddílná 

kanalizace a kanalizační sběrač přivedený na ČOV Jedovnice, tedy mimo povodí 

rybníka. V roce 2019 dojde k postupnému připojení obyvatel Krasové a 

Senetářova na ČOV Jedovnice. Obec Kotvrdovice se v minulosti odmítla na tuto 
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ČOV napojit, nyní už napojení není možné – ČOV Jedovnice prošla intenzifikací, 

která počítala pouze s dvěma nově připojenými obcemi.  

Obec Podomí spadá do jiného správního území, proto se s napojením na 

Jedovnice neuvažovalo. Obec proto vystavěla kanalizaci a samostatnou ČOV, 

kterou sama provozuje. 

 METODY A POSTUPY 

 Odběrná místa  

Odběrná místa byla zvolena tak, aby bylo možné jednoznačně prokázat vstup 

znečištění z jednotlivých obcí. Území všech čtyř obcí je odvodněno jinými toky a 

až na Kotvrdovice, odkud odtékají dva toky, se jedná vždy o jeden tok pro každou 

obec. Navíc většina těchto toků v obcích nebo těsně nad nimi pramení, obce jsou 

tak v podstatě jedinými zdroji znečištění. Pouze nad Podomím se nachází drobné 

zemědělské povodí s nově založeným rybníkem, který byl v době kampaně ještě 

bez rybí obsádky. 

 

 

Obr. 2 Mapa povodí s odběrnými profily. 
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Tab. 1 Profily monitorovací kampaně. 

číslo název profilu účel 

1 Podomský potok – nad Podomím plošné zdroje 

2 Podomský potok – pod Podomím obec Podomí 

3 Senetářovský potok – pod obcí obec Senetářov 

4 Kotvrdovický potok – pod obcí většina obce Kotvrdovice 

5 Krasová – ústí obec Krasová 

6 Kombutský potok – ústí jižní část obce Kotvrdovice 

 

 Sledované parametry 

Pro kampaň byly zvoleny následující parametry: Průtok, teplota vody (T), 

rozpuštěný kyslík (O2), nasycení kyslíkem (% O2), chemická spotřeba kyslíku 

dichromanem (ChSKCr), nerozpuštěné látky sušené (NLs), amoniakální dusík 

(N-NH4) a celkový fosfor (Pc). Parametry jsou hodnoceny podle nařízení vlády č. 

401/2015 Sb. (dále jen NV). 

 Odběry a analýzy 

Odběry probíhaly v měsíčním kroku, odebráno bylo 12 vzorků. Vzorky byly 

odebírány bodově. Při každém odběru byl změřen průtok, většinou na přepadu 

nebo ústí propustku pomocí cejchované nádoby. T a O2 byly měřeny v terénu,  

N-NH4 byl měřen pomocí kontinuální průtokové analýzy (CFP), Pc byl měřen 

pomocí hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). 

 VÝSLEDKY A DISKUSE 

 Celkový fosfor 

Z výsledků je zřejmé, že největší koncentrace fosforu jsou pod obcemi v 

povodí, jmenovitě pod obcemi Podomím (nejhorší stav), Krasová, Kotvrdovice a 

Senetářov. Což jsou všechny obce v povodí. Naopak velmi nízká koncentrace byla 

až na srpnový odběr naměřena nad obcí Podomí, tedy na profilu pod 

zemědělskými pozemky. Celkově je stav povodí zcela nevyhovující. 
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Obr. 2 Koncentrace fosforu, obecný limit 0,15 mg/l, limit vodní nádrže 0,05 mg/l. 

 

Obr. 3 Množství fosforu za kampaň. 

Bilance je rovněž jasná: nejvíce fosforu pochází z obce Kotvrdovice 

(250 kg/rok) dále ze Senetářova (150 kg/rok), Krasové a Podomí (obě cca 

50 kg/rok). Biologický rybník v Kotvrdovicích fosfor ve větší míře neodstraňuje, 

to stejné platí i pro ČOV Krasová. V Senetářově není čistírna žádná. Čistírna v 

obci Podomí je sice nová, avšak není vybavena srážením fosforu, takže vznikla z 

pohledu tohoto parametru spíše ke škodě vodního prostředí. Pokud by zde ČOV 

nebyla, velká část fosforu by se z jednotlivých domácností do potoka vůbec 

nedostala. 

 Amoniakální dusík 

Z plošných zdrojů nepřichází téměř žádné amonné ionty, neboť dusík z nich 

odchází v podobě dusičnanů. Tyto toky bývají dobře zásobeny kyslíkem, oxidace 

až na dusičnany tedy probíhá bez problémů. Naopak pod obcemi, které mají 

problémy s čištěním odpadních vod, jsou koncentrace velmi vysoké. To platí pro 

Senetářov, Krasovou a Kotvrdovice. Podomí disponuje moderní ČOV, která by 

neměla mít s nitrifikací (přeměnou na dusičnany) problémy. Nárazově však byly 

pod touto obcí vyšší koncentrace N-NH4 zachyceny, na vině je patrně anaerobní 
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rozklad čistírenských kalů, které byly pravděpodobně záměrně vypuštěny z ČOV 

do potoka. Podomský potok pod obcí proto těsně nesplňuje požadavky NV. 

Množstevní bilance amoniakálního dusíku je spíše teoretické vyjádření 

intenzity znečištění, tyto látky se za příznivých podmínek rychle transformují. 

Největším zdrojem je obec Kotvrdovice. Biologický rybník není schopen toto 

znečištění odbourat. V létě navíc v rybníce dochází kyslík. 

 

Obr. 4 Koncentrace amoniakálního dusíku, limit 0,23 mg/l. 

 

Obr. 5 Množství N-NH4 za kampaň. 

V Senetářově je problémem absence ČOV, která by obstarala nitrifikaci. Do 

toku tak dostávají buď surové odpadní vody, nebo přepady ze septiků, které jsou 

rovněž bohaté na amoniak. Vzhledem k nižším koncentracím oxidovatelného 

znečištění (ChSKCr) je pravděpodobnější druhá varianta. 

 Chemická spotřeba kyslíku 

Hodnoty ChSKCr bývají zvýšené, pokud se do vody dostávají nečištěné nebo 

špatně vyčištěné organické odpady či jiné rozkládající se látky. V povodí Olšovce 

byly zachyceny v nadlimitních hodnotách pod obcí Krasová. 
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Obr. 6 Koncentrace ChSKCr, limit 26 mg/l. 

 

Obr. 7 Množství ChSKCr za kampaň. 

 Shrnutí bilance přítoků 

Vypočtená množství, která prošla měřenými profily za celou monitorovací 

kampaň (12 měsíců), jsou uvedena v tabulce 2. Bilanční hodnoty byly vzhledem 

k nedostupnosti kontinuálních dat získány prostým součinem koncentrace, 

průtoku a příslušného času. Jsou tedy pouze přibližným vyjádřením vlivu 

jednotlivých zdrojů znečištění, měly by sloužit zejména pro jejich vzájemné 

porovnání. Skutečná bilance se může od uvedených dat lišit. 

Tab. 2 Množství znečištění prošlého vybranými profily. 

Profil 
Pcelk ChSKCr N-NH4 NLs 

kg za 12 měsíců 

Podomský - Podomí nad 5 1168 4 1313 

Podomský - Podomí pod 44 1724 10 878 

Senetářovský - Senetářov pod 151 7857 455 3230 

Krasová - ústí 58 1493 143 1825 

Kombutský - ústí 4 374 4 97 

Kotvrdovický - Kotvrdovice pod 246 7789 1456 2347 
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Z bilance v tabulce 2 zřetelně vyplývá, že největší množství znečištění 

odchází z Kotvrdovic. Biologický rybník používaný v obci k čištění odpadních 

vod není schopen znečištění dostatečně zredukovat, v létě naopak produkuje 

organické látky v podobě fytoplanktonu nebo okřehku a kvůli anoxii i vysoké 

koncentrace amonných iontů. 

Velkým zdrojem znečištění byl i Senetářov, který nebyl vybaven kanalizací 

ani čistírnou. 

 Monitoring ČOV v povodí Olšovce 

V rámci kampaně byl proveden i monitoring odpadních vod na nátoku a 

odtoku ČOV v zájmovém povodí. Byla vypočtena účinnost odstraňování 

základních parametrů znečištění. 

Nová ČOV Podomí spolu s oddílnou kanalizací zaručuje vysokou účinnost 

odstraňování organického znečištění, NL i N-NH4. 50% účinnost odstranění Pc je 

běžná u ČOV bez odstraňování fosforu. Po prosté instalaci srážení lze zlepšit 

účinnost na cca 90 % a odtokové hodnoty snížit pod 1 mg/l, při zvýšené snaze pod 

0,5 mg/l.  

Tab. 3 Kvalita odpadních vod a účinnost čištění na ČOV v povodí. 

Místo odběru ChSKCr NLs N-NH4 P celkový 

 mg/l mg/l mg/l mg/l 

ČOV Podomí - přítok 1060 408 76 14,3 

ČOV Podomí - odtok 68 6,9 0,4 7,0 

účinnost 93,6 98,3 99,5 51,3 

ČOV Krasová - přítok 2501 1033 38 15,0 

ČOV Krasová - odtok 72 34 0,4 4,6 

účinnost 97,1 96,8 98,9 69,3 

ČOV Kotvrdovice - přítok 239 117 62 4,2 

ČOV Kotvrdovice - odtok 51 9,4 11,6 1,6 

účinnost 78,8 92,0 81,3 61,3 

 

ČOV Krasová byla přes své stáří (vznikla v 90. letech) a stav schopna rovněž 

účinně odstraňovat první 3 parametry. U Pcelk má podobný problém. 

Biologický rybník v Kotvrdovicích podstatně hůře odstraňuje organické 

znečištění. Odstraňování N-NH4 je relativně dobré, avšak odtok z této ČOV je 

zároveň vodním tokem, takže koncentrace na odtoku jsou nepřijatelné. Podobné 

je to u Pcelk. 
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 ZÁVĚR 

Znečištění přitékající do Olšovce mnohonásobně překračuje nejen schopnost 

rybníka vyrovnat se s  ním, ale dokonce i limity NV pro povrchové vody. 

Z hlediska vypouštěných odpadních vod se však jedná o legální stav. Je zřejmé, 

že současná legislativa není schopna vyrovnat se s podobnými situacemi. Na vině 

jsou zejména nízké nebo žádné limity pro Pc a N-NH4 u malých obcí. Následkem 

je destrukce vodních ekosystémů a v tomto případě i finanční škody způsobené 

zničením rekreační funkce rybníka. Tyto škody bohužel nejsou uvažovány při 

plánování vodohospodářské infrastruktury. Pokud by byly obce v povodí 

zodpovědné za škody vzniklé jejich odpadními vodami, pohled na finanční 

náklady vkládané do čištění OV by byl zcela jiný. 

Dalším problémem jsou pravomoci místních samospráv, které mohou 

zablokovat snahu o centralizaci čištění OV. Proběhne zde sice napojení 

Senetářova a Krasové na ČOV a obec Podomí pravděpodobně instaluje na své 

ČOV srážení fosforu, avšak obec Kotvrdovice napojení na ČOV Jedovnice 

odmítla. Tato obec však produkuje dostatek znečištění, aby zničila Olšovec sama. 

Všechny snahy o nápravu jsou tak na mnoho let zmařeny. 

Současná legislativa umožňuje udržovat stav, který narušuje jedno ze 

základních práv člověka: právo na čisté životní prostředí, a zároveň způsobuje 

finanční škody majitelům a správcům vodních nádrží. 
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Abstract 

This paper is focused on the issue of nutrients content in pond 

sediments and its relationship with nutrients content in adjacent 

lands and surface waters. The purpose was to find a links between 

the quality of water, soil and sediment and to evaluate the potential 

of ponds for nutrient retention. As the area of interest, Jickovický 

stream catchment was chosen.  Data from several monitoring 

campaigns conducted in this area were summarised and, together 

with subsequent data analysis, briefly presented here.  

Keywords: nutrients; erosion; water reservoir; sediments 

 ÚVOD 

Procesy eroze na intenzivně využívané zemědělské půdě jsou největším 

zdrojem sedimentů ve vodních tocích a nádržích. Stávají se tak hlavním faktorem 

jednoho z největších vodohospodářských problémů, tedy zanášení vodních toků a 

nádrží [1]. Erozní procesy mají velice široký okruh negativních dopadů jak na 

erodovanou půdu (která je ochuzována o nejcennější organické složky a 

nejjemnější půdní částice, na kterých je vázána většina důležitých chemických 

látek, včetně živin – především fosforu) [2], tak i na vodní toky a nádrže, ve 

kterých produkty eroze sedimentují. 

Je-li zajištěn přísun látek bohatých na fosfor do rybníků, dochází k eutrofizaci 

jejich vod [3], která vzniká při přesycení vodního prostředí minerálními látkami, 

což má za následek masový nárůst vodní flóry. Po odumření tato flóra klesá ke 
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dnu ve formě jemného organominerálního kalu, zvaného sapropel a vytváří tak až 

2 cm sedimentu ročně [4, 5].  

Postupná eutrofizace vodních ekosystémů se projevuje zejména od druhé 

poloviny 20. století [6]. Úloha rybníků v krajině je aktuálně vnímána pozitivně 

směrem k jejich přínosu z pohledu ekosystémových služeb, ale stále není jasné, 

jestli rybník je nebo není zdrojem živin pro níže ležící povodí [7]. 

Usazování sedimentů ve vodních nádržích má kromě jejich zanášení další 

negativní důsledky, které jsou spojeny především s otázkami jejich chemického 

složení a následného vlivu na jakost samotného vodního prostředí a organismy 

v něm žijící.  

Sedimenty ve vodních tocích a nádržích obsahují značné množství živin, které 

by bylo možno v ideálním případě po odbahnění opětovně využít na zemědělských 

pozemcích. Tomuto řešení však často brání nadlimitní hodnoty rizikových prvků 

a cizorodých látek obsažených v sedimentech [8].  

Toxický vliv organických látek, PAU nebo těžkých kovů přímo dopadá na 

biodiverzitu stanovišť [9], zatímco živiny obsažené v sedimentu přispívají k 

eutrofizaci. V případě výskytu polutantů navíc dochází k jejich bioakumulaci v 

bentických organismech, jejich nepříznivé účinky se potravním řetězcem přenášejí 

i na další vodní organismy a v důsledku tak mohou mít přímý negativní vliv také 

na lidské zdraví [10]. Pro využití sedimentů pro aplikaci na zemědělské půdě (její 

oživení) je důležitá především hnojivá hodnota sedimentů, tedy podíl organické 

hmoty, pH a obsah živin.  

Hlavním zdrojem živin (fosforu) zůstávají komunální odpadní vody. Nemalé 

riziko však mohou představovat i intenzivně hospodářsky využívané rybníky [6]. 

Příslušný podíl připadá i na zemědělské hospodaření, které určuje základní 

přírodní geogenní pozadí. Látky organické i anorganické povahy jsou poutány 

především na povrchu nejjemnějších půdních částic orniční vrstvy zemědělské 

půdy. 

Příspěvek popisuje vzájemné interakce mezi procesy eroze a transportem 

látek hydrografickou sítí. Prezentovány jsou poznatky o transportu živin získané 

z monitorovacích kampaní půdy, vody a rybničního sedimentu. 

 MATERIÁL A METODY 

 Pilotní lokalita 

Pro potřeby posouzení vlivu jednotlivých činitelů na erozní procesy a 

sledování jejich vzájemných interakcí byla provedena detailní monitorovací 

kampaň v povodí Jickovického potoka. Jickovický potok je pravostranným 

přítokem Vltavy, do které je zaústěn nad vodní nádrží Orlík u Zvíkovského 
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Podhradí. Kampaň byla zaměřena především na interakci systému půda – voda – 

sediment. Vybrána byla pilotní lokalita, která se nachází v pramenné části povodí 

IV. řádu (ČHP 1-07-05-023), kdy uzávěrový profil je situován pod rybníkem 

Silvestr (Obr. 1).  

 

Obr. 1 Pilotní lokalita Jickovického potoka. 

Povodí se se nachází na severní hranici mezi Jihočeským a Středočeským 

krajem v okrese Písek západně od obce Kovářov.  V tomto povodí se nachází přes 

dvacet rybníků, které jsou propojeny Jickovickým potokem (jeho přítoky) a 

navzájem spolu komunikují. Jedná se intenzivně zemědělsky využívané území s 
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vysokým procentem odvodněné plochy. Plocha povodí zaujímá rozlohu 19,69 km2 

při průměrné sklonitosti 6%. Orná půda je na ploše 47 % území, přičemž 49% 

plochy území je odvodněno. V pilotní lokalitě se nachází několik obcí a další dva 

významné bodové zdroje znečištění v podobě velkokapacitního kravína a 

výkrmny prasat. Tato lokalita byla vybrána na základě počtu a rozložení rybníků 

v povodí, rozlohy zemědělské půdy a přítomnosti plošného odvodnění [11]. 

Základní výčet sledovaných rybníků je uveden v tab. 1. 

Tab. 1 Základní výčet vybraných rybníků. 

 

Pozn.: Kromě rybníků v povodí Jickovického potoka (k uzávěrovému profilu - rybník Silvestr) byly 

sledovány i rybníky Návrat (M18), Sobík (M19) a Jezero (M01), které se nachází mimo zájmové území. 

V příspěvku jsou prezentovány výsledky z hodnocení interakce půda – voda - sediment pro rybníky 
Nový rybník, Kotýřinský rybník, Pila, Jezdvinec, Kněžský rybník, Kroupovský rybník, Silvestr, 

Hostinský rybník a Frank (zvýrazněno červenou barvou). 
 

Stěžejní pozornost je věnována vyhodnocení vlivu hospodaření na 

zemědělských pozemcích v povodí Jickovického potoka na kvalitu sedimentů. 

Majoritním uživatelem zemědělských pozemků v dané oblasti je Zemědělské 

družstvo Kovářov. V rostlinné výrobě se podnik zaměřuje na produkci tržních 

plodin – obilovin a technických plodin. Zajišťuje rovněž objemná krmiva pro svou 

živočišnou výrobu. V živočišné výrobě se družstvo zaměřuje na produkci mléka. 

Z pohledu správné zemědělské praxe je management zemědělského hospodaření 

optimálně navržen s důrazem na zapracování vysokého podílu organické hmoty 

do půdy.  

 Kvalitativní monitoring - půda 

Vzorky půd byly odebrány na zemědělských pozemcích relevantních pro 

devět vybraných rybníků v místech s vysokým předpokladem erozního smyvu, 

M01 Jezero 3,61 ne M11 Dolní Pastviště 0,67 ano

M02 Novinka 0,54 ano M12 Káfník 0,87 ano

M03 Frank 2,57 ano M13 Jezdvinec 0,83 ano

M04 Zálužský 2,26 ano M14 Kotýřinský 4,31 ano

M05 Hostínský 3,85 ano M15 Kroupovský 2,21 ano

M06 Krajíc 0,96 ano M16 Mlázovský 2,92 ano

M07 Kněžský 4,01 ano M17 Silvestr 21,91 ano

M08 Prostřední 0,58 ano M18 Návrat 23,28 ne

M09 Nový 1,41 ano M19 Sobík 28,98 ne

M10 Pila 1,97 ano

poloha v 

povodí
index název rybníka

 plocha dle 

DIBAVOD [ha]

poloha v 

povodí

plocha dle 

DIBAVOD [ha]

název 

rybníka
index
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především v drahách soustředěného odtoku a v nejbližším okolí jednotlivých 

rybníků, případně v blízkosti přítoku do jednotlivých rybníků. Kampaň čítala 

celkem 45 odběrných míst, přičemž na každém odběrovém místě byl odebrán 

vzorek pro dva sledované horizonty (0-15cm / 15-30cm). Vzorky byly odebírány 

sondovací tyčí, přičemž každý vzorek se sestával nejméně ze tří dílčích vpichů. 

Monitorovací kampaň půd zemědělských pozemků byla provedena pro 

kvantifikaci přírodního geogenního pozadí promítající se do kvality sedimentů a 

určení vlivu zemědělského hospodaření na zemědělských pozemcích. 

Půdní vzorky byly rozborovány kromě přístupných živin dle Mehlicha III (Ca, 

Mg, K, P), pH, celkového půdního dusíku (Ntot), poměru organické hmoty (Cox) 

a zrnitosti rovněž z pohledu posouzení možné aplikovatelnosti sedimentu na dané 

pozemky, tj. byly sledovány koncentrace rizikových prvků a cizorodých látek 

[11]. 

 Kvalitativní monitoring – voda 

Monitoring jakosti vod je prováděn od roku 2017 prostřednictvím třech 

monitorovacích kampaní během roku (květen, červen, srpen). V rámci 

monitoringu jakosti povrchových vod byla v pilotní lokalitě vytvořena síť čtyřiceti 

odběrných bodů. Odběrné body byly pravidelně rozmístěny tak, aby bylo možné 

stanovit jakost povrchových vod v celém povodí (od jednotlivých pramenů po 

hladiny řešených rybníků). Pomocí této sítě bylo možné podchytit všechny vstupy 

do povrchových vod pilotního povodí a stanovit tak významné zdroje znečištění. 

Vzorky na pilotní lokalitě byly odebrány vždy na vstupu a výstupu z rybníka (na 

přítoku/přítocích do rybníka a dále z jeho hladiny) a to z důvodu možného určení 

retence živin ve sledovaných rybnících. Monitoring je doposud prováděn bez 

vazby na průtokové charakteristiky jednotlivých profilů a nereflektuje epizodní 

srážko-odtokové události. Prezentovány jsou výsledky z monitorovací kampaně 

jakosti vod vztahující se k potřebám posouzení vlivu jakosti povrchových vod na 

kvalitu sedimentů. 

 Kvalitativní monitoring - sediment 

V průběhu roku 2017 byla provedena monitorovací kampaň zaměřená na 

kvalitu sedimentů, zejména na koncentrace rizikových prvků a cizorodých látek, 

které jsou určující při posouzení opětovné aplikace sedimentu na zemědělské 

pozemky. Pro posouzení vlivu aplikace sedimentu na zúrodnění zemědělských 

půd byly mj. rozborovány obsahy přístupných živin dle Mehlicha III.  

V dané lokalitě bylo monitorováno celkem devatenáct rybníků, přičemž 

šestnáct se jich nachází uvnitř sledovaného povodí Jickovického potoka. Na těchto 

lokalitách byly odebrány vzorky rybničních sedimentů ve spolupráci se státním 
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podnikem Povodím Vltavy, na jehož pracovišti byly také analyzovány za účelem 

zjištění obsahu cizorodých látek. Na pracovišti Výzkumného ústavu meliorací a 

ochrany půdy, v.v.i (VÚMOP) byly poté analyzovány koncentrace rizikových 

prvků, obsah cizorodých látek [11]. Pozornost pro daný příspěvek je však 

soustředěna na půdní vlastnosti podmiňující úrodnost půdy - přístupné živiny dle 

Mehlicha III (Ca, Mg, K, P), pH, celkový půdní dusík (Ntot), poměr organické 

hmoty (Cox) a zrnitost.  

Vzorky sedimentu byly odebrány tzv. mokrou cestou při normálním stavu 

hladiny gravitačním jádrovým sběračem (corer). Celkový vzorek sedimentu byl 

odebrán jako směsný, sestávající z 10 podvzorků a je jím reprezentováno 

svrchních 20 cm usazeného sedimentu.  

 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Dosažené výsledky kvalitativního monitoringu povodí Jickovického potoka 

ukazují, že hlavní riziko pro přísun živin (fosforu) do povodí představují bodové 

zdroje znečištění v podobě obcí, které nedisponují adekvátním nakládáním 

s odpadními vodami. Odpadní vody jsou před vypouštěním do kanalizace / 

příkopů či vodních toků ve většině případů pouze „předčištěny“ v septicích u 

jednotlivých objektů. Významným faktorem pro přísun živin (dusíku) je rovněž 

vysoký podíl odvodnění pozemků zemědělského půdního fondu.  

Tab. 2 Absolutní hodnoty obsahu látek podmiňujících úrodnost půdy 

v sedimentech a přilehlých pozemcích. 

 

 

 

 

 

Ca Mg K P Ntot Cox Ca Mg K P Ntot Cox

Nový 3956 745 576 226,7 0,99 6,82 1486 238 88 63,7 0,18 1,42

Kotýřinský 3295 949 474 416,2 0,95 6,16 1415 277 96 104,3 0,19 1,38

Pila 3381 797 554 501,5 0,95 6,60 1448 377 90 53,3 0,19 1,54

Jezdvinec 2929 834 274 117,2 0,97 6,92 1413 332 96 95,1 0,21 1,66

Kněžský 2240 929 332 181,5 0,87 5,49 2010 378 160 52,1 0,22 1,93

Kroupovský 4015 966 500 110,4 0,94 5,91 1402 171 74 107,5 0,15 1,15

Silvestr 3923 1104 423 96,7 0,80 4,52 1620 305 103 100,2 0,20 1,62

Hostinský 2422 1045 420 208,1 1,05 7,05 1529 296 101 79,3 0,19 1,51

mezotrofní Frank 2680 1295 337 83,8 0,99 7,53 1608 288 172 164,8 0,24 2,16

eutrofní

hypertrofní

řešené 

rybníky

mg/kg

rozdělení 

dle 

úživnosti

%

smíšené vzorky rybničních 

sedimentů přilehlé zemědělské pozemky

mg/kg %
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Tab. 3 Porovnání výsledků z rozborů vzorků půd a sedimentů. 

 

Pozn.: Uvedené hodnoty porovnávají obsah látek podmiňujících úrodnost půdy v půdách 

oproti sedimentům (obsah v sedimentech = 100 %). Červeně zvýrazněná hodnota indikuje 

vyšší koncentrace živin v půdě než v rybničních sedimentech. Oranžově zvýrazněné hodnoty 

značí vyrovnaný obsah živin v půdách a sedimentech. 

 

V tab. 2 a tab. 3 jsou uvedeny získané hodnoty z laboratorních analýz 

rybničních sedimentů a půd přilehlých zemědělských pozemků. Analýzy byly 

zaměřeny na celkový obsah (tab. 2) a podíl (tab. 3) látek podmiňujících úrodnost 

půdy.  Z tab. 3 plyne až několika násobně zvýšený obsah látek podmiňujících 

úrodnost půdy v rybničních sedimentech. Pouze v jediném případě (z celkových 

54) bilance přístupných živin (konkrétně pro P) dosáhla koncentrace v přilehlých 

pozemcích výrazně vyšší hodnoty. Jednalo se o lokalitu Frank, která je zařazena 

do kategorie mezotrofních rybníků. Mezotrofní rybníky se vyznačují polohou 

vysoko v povodí, kde lze předpokládat pouze vliv plošných zdrojů a místního 

rybničního hospodaření. V povodí rybníka Frank se nenachází žádné potenciální 

zdroje fosforu (obce, zemědělská živočišná výroba, aj.), a proto dotace sedimentu 

P dané lokality zaostává oproti obsahu fosforu na zemědělských pozemcích. Daný 

stav lze přičítat právě extenzivnímu rybničnímu managementu a pozemkům, které 

nejsou náchylné k erozi. Dvě lokality ze skupiny eutrofních rybníků – Silvestr a 

Kroupovský rybník – pak dosáhly vyrovnané bilance fosforu mezi přilehlými 

pozemky a sedimentem. Na rybníce Silvestr byla v letech 2012 a 2013 provedena 

rekonstrukce hráze a bezpečnostního přelivu, přičemž byl rybník rovněž 

kompletně odbahněn. Právě tato skutečnost, související s odbahněním, 

pravděpodobně snížila koncentraci P v odebraném sedimentu. Kroupovský rybník 

je vybaven obtokovou stokou pro regulaci přítoku a odtoku vody. Touto stokou je 

Ca Mg K P Ntot Cox

Nový 37,6 31,9 15,3 28,1 17,8 20,8

Kotýřinský 42,9 29,2 20,3 25,0 19,5 22,3

Pila 42,8 47,3 16,2 10,6 20,1 23,4

Jezdvinec 48,2 39,8 35,0 81,1 21,1 24,0

Kněžský 89,7 40,7 48,3 28,7 25,6 35,1

Kroupovský 34,9 17,7 14,7 97,4 15,9 19,4

Silvestr 41,3 27,7 24,3 103,6 25,0 35,8

Hostinský 63,1 28,3 24,0 38,1 17,9 21,5

mezotrofní Frank 60,0 22,2 50,9 196,7 24,5 28,7

eutrofní

podíl půda / sediment %

rozdělení dle 

úživnosti

řešené 

rybníky

hypertrofní
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odváděna většina povrchových vod a nedochází k přísunu živin z výše 

situovaných zdrojů znečištění. 

Ve skupině hypertrofních rybníků, trvale přetěžovaných jak živinami, tak 

organickými látkami, dochází ještě k větším rozdílům mezi obsahem živin 

sedimentů a půd přilehlých zemědělských pozemků. Tato skutečnost je způsobena 

významně zvýšeným obsahem živin v povrchových vodách, jak je 

dokumentováno v tab. 4. a tab. 5. Obsah organické hmoty (Cox) v sedimentech 

v průměru dosahuje čtyřnásobných koncentrací než půdní pozemky. Podíl dusíku 

(Ntot) v zemědělských pozemcích ještě klesá a dostává se k 20 procentům obsahu 

v sedimentech. To je přičítáno právě vlivu významného zastoupení plošného 

odvodnění – 48,5% celkové rozlohy povodí, kdy jsou ve velké míře odváděny 

rostlinami nevyužité živiny, především N [12, 13]. 

V následujících tabulkách je možné porovnat průměrné koncentrace N a P 

na hladině, tab. 4 (odebráno z hráze rybníka) a přítocích (tab. 5) do jednotlivých 

rybníků. V případě vyššího počtu přítoku byly koncentrace průměrovány. Autoři 

si uvědomují, že tento postup do jisté míry zkresluje dosažené výsledky (není 

vztaženo k průtokům na odběrných místech), avšak pro potřeby získání prvotních 

poznatků o interakci půda – voda – sediment, byl tento postup zhodnocen jako 

dostačující. Bilanční analýzy s přepočtem na konkrétní množství N a P 

v sedimentech bude předmětem navazující publikační činnosti. 

Za hlavní formy dusíku je považován elementární dusík (volný dusík 

v atmosféře), organicky vázaný dusík (splaškové odpadní vody, odpady ze 

zemědělské činnosti) a anorganicky vázaný dusík (minerální dusíkatá hnojiva, 

průmyslové odpadní vody). Pro potřeby tohoto příspěvku není uvažován vliv 

elementárního dusíku.  

V tab. 4. a 5. je anorganicky vázaný dusík reprezentován koncentracemi 

amoniakálního a dusičnanového dusíku. Vliv anorganicky vázaného dusitanového 

dusíku byl opomenut vzhledem k jeho malým, často jen stopovým koncentracím 

a chemické a biochemické labilitě, kdy snadno dochází k jeho redukci či oxidaci.  

Tab. 6 obsahuje hodnoty látkové bilance v podobě odečtení hodnot látkových 

koncentrací na přítocích od hodnot látkových koncentrací na hladině. Tato tabulka 

přináší několik zajímavých poznatků.  

Z dosažených výsledků je patrné, že nejlepšího retenčního účinku živin 

dosáhla lokalita Nový rybník. Nový rybník v pozorovaném období redukoval 

všechny formy dusíku i fosforu. To je dáno především extrémním zatížením 

povrchových vod ze dvou významných bodových zdrojů znečištění 

(velkokapacitní kravín, obec Kovářov). Na obsah živin v sedimentu však zásadní 

vliv takto vysoké koncentrace živin v povrchových vodách nemají. 
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Tab. 4 Průměrné koncentrace vzorků povrchových vod odebraných z hladin 

rybníků. 

 

Tab. 5 Průměrné koncentrace vzorků povrchových vod odebraných na přítocích 

rybníků. 

 

Tab. 6 Rozdíl koncentrací N a P ve vzorcích povrchových vod odebraných na 

hladině a přítocích rybníků. 

 

Pozn.: Záporné hodnoty indikují retenci živin v rybníce, kladné, červeně vyznačené hodnoty 

jejich produkci. 

Nový 2,41 2,70 4,46 9,57 1,58 1,50

Kotýřinský 0,12 3,25 3,81 7,18 0,72 0,66

Pila 0,23 3,77 4,69 8,68 0,59 0,48

Jezdvinec 0,15 1,41 4,56 6,11 0,15 0,27

Kněžský 0,37 0,48 4,51 5,36 0,32 0,31

Kroupovský 0,03 1,52 4,03 5,58 0,43 0,49

Silvestr 0,12 3,07 3,38 6,57 0,22 0,39

Hostinský 0,09 1,29 3,74 5,12 0,27 0,25

Frank 0,72 1,37 3,01 5,09 0,42 0,50

celkový 

fosfor Pc 

[mg/l]

organický dusík 

Norg. [mg/l]
řešené rybníky

amoniakální 

dusík N-NH4
+ 

[mg/l]

dusičnanový 

dusík N-NO3
- 

[mg/l] 

fosforečnanový 

fosfor P-PO4
3- 

[mg/l]

celkový dusík N 

[mg/l]

Nový 22,99 7,27 40,26 70,51 3,65 5,97

Kotýřinský 0,17 2,01 3,59 5,77 0,36 0,33

Pila 1,24 5,64 2,43 9,31 1,36 1,08

Jezdvinec 0,10 0,14 3,74 3,98 0,22 0,32

Kněžský 0,15 7,86 2,14 10,15 0,14 0,16

Kroupovský 1,36 3,75 2,94 8,05 2,11 1,41

Silvestr 0,68 6,34 2,06 9,07 0,68 0,80

Hostinský 0,06 9,19 1,82 11,06 0,32 0,28

Frank 0,03 20,54 1,64 22,22 0,02 0,05

celkový 

fosfor Pc 

[mg/l]

organický dusík 

Norg. [mg/l]

fosforečnanový 

fosfor P-PO4
3- 

[mg/l]

celkový dusík N 

[mg/l]
řešené rybníky

amoniakální 

dusík N-NH4
+ 

[mg/l]

dusičnanový 

dusík N-NO3
- 

[mg/l] 

Nový -20,58 -4,57 -35,80 -60,94 -2,07 -4,47

Kotýřinský -0,05 1,23 0,23 1,41 0,36 0,33

Pila -1,01 -1,87 2,26 -0,62 -0,77 -0,60

Jezdvinec 0,05 1,27 0,81 2,13 -0,07 -0,05

Kněžský 0,22 -7,38 2,37 -4,79 0,18 0,15

Kroupovský -1,32 -2,23 1,08 -2,47 -1,68 -0,93

Silvestr -0,56 -3,27 1,32 -2,50 -0,46 -0,41

Hostinský 0,03 -7,90 1,93 -5,94 -0,05 -0,03

Frank 0,68 -19,18 1,37 -17,12 0,40 0,45

celkový 

fosfor Pc 

[mg/l]

řešené rybníky
organický dusík 

Norg. [mg/l]

celkový dusík N 

[mg/l]

fosforečnanový 

fosfor P-PO4
3- 

[mg/l]

dusičnanový 

dusík N-NO3
- 

[mg/l] 

amoniakální 

dusík N-NH4
+ 

[mg/l]
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Naopak k nejhorším transformačním účinkům docházelo na lokalitě 

Kotýřinského rybníka. Kromě amoniakálního dusíku zde zbylé měřené parametry 

dosahovaly kladné bilance, což indikuje navýšení koncentrace živin na hladině a 

Kotýřinský rybník je v současném stavu zanesení možno považovat za 

„producenta“ živin. Druhým rybníkem, který v podstatě nezachycuje živiny je 

Jezdvinec. Zde dochází pouze k nepatrné transformaci fosforu, avšak koncentrace 

celkového dusíku je zde navyšována o 2,13 mg/l.  

Velmi zajímavá lokalita z pohledu transformace živin je rybník Frank. Jedná 

se o lokalitu položenou nejvýše v povodí, která je dotována především drenážními 

vodami. Koncentrace celkového dusíku na přítoku dosahuje hodnoty 22,22 mg/l. 

Na hladině je koncentrace 5,09 mg/l. To značí snížení koncentrace celkového 

dusíku o 17,12 mg/l, neboli o 77 %. Srovnáním koncentrací celkového fosforu 

jsou dosaženy opačné výsledky, kdy lze zaznamenat nárůst koncentrace na 

hladině, konkrétně o 0,45 mg/l. Tento nárůst koncentrace lze přičíst především 

rybničnímu hospodaření na rybníku, přičemž zdroje fosforu jsou v povodí rybníka 

Frank minimální.    

 ZÁVĚR 

Sediment řešených rybníků dosáhl velmi vysokého živinného potenciálu 

oproti zemědělským půdám. V průměru bylo v půdách detekováno o 63 % všech 

živin méně než v sedimentech. Případná aplikace sedimentu na přilehlé pozemky 

by zcela jistě zlepšila obsah živin v půdě, avšak sediment i půdy by musely 

vyhovovat Vyhlášce 257/2009 Sb. z pohledu obsahu rizikových prvků a 

cizorodých látek. Získané poznatky ze vzájemné interakce živin obsažených v 

povrchových vodách, přilehlých zemědělských pozemcích a sedimentech ukazují 

na velký význam rybníků v zemědělské krajině. Pro detailní kvantifikaci úlohy 

rybníků v zemědělských povodích je třeba sestavení detailní látkové bilance. 

Látková bilance umožní rovněž určit vstupy živin z povodí. Již prvotní analýza 

koncentrací N a P ve vzorcích povrchových vod odebraných na přítocích a hladině 

rybníků může indikovat „problémové“ rybníky přesycené živinami, které jsou 

postupně uvolňovány do povrchových vod. Z tohoto pohledu by takto definované 

rybníky měly být prioritizovány z pohledu potřebnosti odbahnění, aby mohly plnit 

svou přínosnou úlohu v krajině. Výsledky ukazují, že živinné charakteristiky 

sedimentů v případě jejich aplikace na ZPF mají potenciál ke zlepšení půdních 

vlastností. Obsahy živin (N, P) v sedimentech jsou určeny managementem 
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hospodaření na zemědělských pozemcích, způsobem rybářského hospodaření a 

především bodovými vstupy z nakládání s odpadními vodami.   
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TOOL FOR REDUCTION OF NON-POINT POLLUTION INPUTS INTO THE 

SURFACE WATER 
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Abstract 

An important aspect of surface water protection is reduction of the 

inputs from non-point sources of pollution. Non-point pollution is 

widely associated with the agricultural land, from which nutrient-

rich soil is carried away by water erosion. The aim of soil 

conservation technologies is to mitigate or eliminate soil loss from 

the agricultural land. In this contribution, results concerning the 

effectivity of several common soil conservation technologies used 

for maize cultivation are presented. The effectivity was assessed in 

the terms of soil loss reduction as well as surface runoff reduction. 

The employment of soil conservation technologies helps to increase 

the soil absorption capacity, reduces susceptibility of soil to erosion 

and protects the soil surface. The effect is particularly important 

during the periods of heavy rainfall when row crops do not provide 

sufficient cover of the soil surface. 

Keywords: Zea mays L., erosion, nutrients, soil loss, tillage 

 ÚVOD 

Vodní eroze v zemědělsky intenzivně obhospodařovaných povodích generuje 

významné plošné znečištění, které zatěžuje povrchové vody zvýšenými vstupy 

živin, organické hmoty a průmyslových chemikálií. Produkty erozních událostí 

ohrožují povrchové vody mechanicky zvyšováním turbidity a zejména u malých 

vodních nádrží významně snižují jejich akumulační prostor a zvyšují úživnost 
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vodního prostředí. Intenzivní hospodářské využívání krajiny vede ke zrychlenému 

koloběhu živin, ke zrychlenému transportu chemických polutantů a následně k 

neuspokojivému ekologickému stavu především stojatých povrchových vod v ČR, 

které jsou v důsledku nadměrných látkových vstupů často silně eutrofní až 

hypertrofní. 

Zatímco látkové vstupy do recipientů zvyšují úživnost vodního prostředí a 

prohlubují problémy spojené s eutrofizací, látkové odnosy z povodí způsobené 

vodní erozí zde zanechávají půdu s narušenou strukturou a funkcí. Půda je 

ochuzena o jemnozrnnou frakci, obsahující nejvyšší podíl živin, a také o frakci 

hlinitou obsahující humusové látky a uhlík vázaný v organické hmotě, který 

pozitivně ovlivňuje pórovitost a stabilitu půdních agregátů [1]. Hlinitá frakce je 

k erozi nejnáchylnější, protože na rozdíl od jílových částic má nižší soudržnost a 

je tedy kinetickou energií deště snáze narušitelná. Ztrátou humusových látek 

dochází ke zhoršení fyzikálních a chemických vlastností půdy a ke snížení její 

úrodnosti. Erozí narušená půdní struktura dále neumožňuje významnější retenci 

vody v půdě a efektivní infiltraci do nižších půdních horizontů. Na degradované 

půdě nastává při srážkách povrchový odtok rychleji, nežli na půdě s dobře 

vyvinutou strukturou a celý proces degradace se dále urychluje.  

Při vzniku koncentrovaného povrchového odtoku dochází k mobilizaci a 

přesunu klíčových živin, jako jsou dusík a vápník. S erodovanými půdními 

částicemi dochází k transportu látek vázaných na pevnou frakci. Polní plodiny 

mohou trpět stresem vyvolaným jak ztrátou základních živin, tak ztrátou 

organicky vázaného uhlíku, který spolu s vápníkem zajišťuje pufrační schopnost 

půdy. Ve vodním prostředí zvýšený obsah organické hmoty okamžitě zvyšuje 

biologickou spotřebu kyslíku, což je problematické zejména ve stojatých vodách. 

Společnými jmenovateli problémů spojených se ztrátou půdní úrodnosti a 

eutrofizací vodního prostředí jsou nadměrné živinové vstupy na orné půdě, 

zhoršená retenční schopnost půdy, zrychlený povrchový a podpovrchový odtok, 

ztráta funkčních krajinných prvků ekotonální povahy, jako jsou remízky, břehová 

pásma, litorální zóny, či podmáčené louky a zrychlený odtok z povodí 

melioračními systémy a napřímenými vodními toky.  

Zrychlený povrchový odtok je klasickým projevem erozních událostí, při 

kterém dochází k transportu látek dvojím způsobem. Povrchovým odtokem 

odchází z povodí nejprve rozpuštěné látky, zpravidla labilní povahy, a dále látky 

vázané v pevné frakci. Přesun pevné frakce se běžně označuje jako potenciální 

ztráta půdy a tato hodnota je klíčová při zemědělském hospodaření na erozně 

ohrožených pozemcích. Pokud jsou na takových pozemcích pěstovány erozně 

nebezpečné plodiny, k nimž se řadí širokořádkové plodiny jako kukuřice, cukrová 

řepa, zelenina apod., je nutné věnovat zvýšenou pozornost zvoleným 

agrotechnickým postupům. Hrozí-li na zemědělském pozemku překročení roční 
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přípustné ztráty půdy, je hospodář povinen podle standardu DZES 5 

implementovat preventivní opatření, aby k takové situaci nedošlo. Jedním 

z efektivních nástrojů je volba vhodných agrotechnických postupů, které zpomalí 

nástup povrchového odtoku a minimalizují tak jeho transportní kapacitu. Takové 

agrotechnické postupy se označují jako půdoochranné technologie (dále POT). 

 POPIS ÚZEMÍ A METODIKA 

 Popis území 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. se dlouhodobě na několika 

lokalitách věnuje ověřování účinnosti POT v poloprovozních podmínkách pomocí 

simulátoru deště. V tomto příspěvku jsou však presentována data z nedávno 

obnoveného sledování účinnosti POT v režimu přirozených srážek na 

experimentální stanici zřízené v k. ú. obce Třebsín (Obr. 1).  

 

Obr. 1 Ortofotografie experimentální lokality Třebsín. 

Experimentální stanice se nachází na území pahorkatiny v nadmořské výšce 

367-362 m n. m., které spadá do mírně teplého a mírně vlhkého klimatického 

regionu s mírnou zimou. Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek činí 517 mm, 

průměrná roční teplota je 7,4 °C. Území leží v povodí Sázavy, hospodářským 

obvodem neprotéká žádný významný vodní tok. Půdním typem na experimentální 

ploše je kambizem modální, nejčastěji zastoupený půdní typ v ČR. Půdu na 

experimentální stanici lze popsat jako prachovitou hlínu, zrnitostně středně 
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těžkou, s nízkým obsahem organické hmoty a s nepříliš dobrou vodopropustností 

a vodním režimem. 

 Design experimentu 

Cílem experimentu, je kvantifikace ztrát půdy, živin a organické hmoty 

z pozemků s odlišným způsobem hospodaření na základě zachyceného 

povrchového odtoku, způsobeného přirozenými srážkami. Na experimentální 

stanici jsou trvale zřízeny odtokové parcely o rozměrech 6 x 20 m, které jsou 

obdělávány po spádnici, přičemž průměrný sklon těchto parcel činí 6°. Parcely 

jsou ohraničeny gumovými pásy, kvůli eliminaci přítoku z okolí. Po založení 

ověřovaných POT jsou parcely podélně rozpůleny, aby bylo zajištěno jedno 

opakování. Při srážkové události tak voda dopadá na ohraničenou plochu, kde buď 

infiltruje, anebo v případě vysokého úhrnu, či vysoké intenzity srážky vytvoří po 

nasycení půdního profilu povrchový odtok, který je systémem sběrného potrubí 

odváděn do záchytných nádrží. Záchytné nádrže mají kapacitu 1 m3. V záchytných 

nádržích je po každé erozně aktivní srážce změřena výška odtoku z každé parcely 

a dále jsou odebrány vzorky pro laboratorní analýzy erozních produktů. Měření 

ztráty půdy a povrchového odtoku v důsledku působení přirozených srážek je 

vázáno na srážkovou aktivitu erozně nebezpečných dešťů. Jako erozně 

nebezpečné jsou uvažovány deště o vydatnosti větší než 12,5 mm, oddělené od 

předcházejících a následných dešťů 6 hodinovou či delší přestávkou, a deště, 

jejichž intenzita za půl hodiny překročí 12,7 mm [2]. Srážky jsou monitorovány 

prostřednictvím meteostanice instalované za tímto účelem přímo na 

experimentální stanici.  

 Odběr a zpracování vzorků 

Po každé srážkové události, která odpovídá alespoň jednomu ze stanovených 

kritérií, je nutné provést odběry suspenze smyté z pokusných parcel. V záchytných 

nádržích je nejprve suspenze rozmíchána a následně je proveden odběr vzorků. 

Vzorky jsou zpracovávány v Centrálních laboratořích VÚMOP. Nejprve je vzorek 

filtrací rozdělen na vzorek kapalný a vzorek pevné fáze. Zfiltrované nerozpuštěné 

látky slouží při známé velkosti odtoku pro výpočet celkové ztráty půdy 

z pozemku. Ve vzorcích je stanoveno pH, obsah přístupných živin, různé formy 

dusíku a obsah organické hmoty. Obsah přístupných živin v pevné fázi je 

stanovován metodou Mehlich III, obsah organické hmoty je potom vyjádřen 

hodnotou oxidovatelného uhlíku (Cox). Stanovení obsahu živin ve vodní složce 

jsou prováděna pomocí automatického průtokového analyzátoru Skalar a 

organický uhlík (TOC) je opět vyjádřen metodou oxidovatelného uhlíku. 
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Přepočtením výsledných hodnot na plochu je možné stanovit velikost 

povrchového odtoku a ztráty půdy z každé parcely, potažmo z hektaru.  

 Ověřované technologie 

Celkem je na experimentální stanici založeno pět technologií zpracování půdy 

pro pěstování kukuřice seté, všechny ve dvou opakováních. Po každé erozně 

nebezpečné srážce je proveden odběr z deseti ploch. Z pěti založených technologií 

jsou dvě referenční a tři ověřované. Referenční technologie na experimentální 

stanici Třebsín představují kypřený úhor a konvenční zpracování půdy orbou. 

Kypřený úhor je varianta s teoreticky maximální ztrátou půdy z homogenního 

pozemku, tato varianta je celoročně udržována bez rostlinného pokryvu. Na 

variantě úhoru se provádí podzimní orba a pozemek je ponechán v hrubé brázdě 

do jara, kdy je povrch urovnán rotačními branami. Varianta konvenčního 

zpracování půdy orbou s výsevem kukuřice v širokém řádku je založena tak, aby 

simulovala podmínky v praxi nejrozšířenější varianty zpracování půdy při 

pěstování této plodiny. Zahrnuje podzimní orbu a běžnou jarní předseťovou 

přípravu s aplikací minerálních hnojiv. Kukuřice je vysévaná v širokém řádku 

s roztečí 75 cm. Obě referenční technologie slouží ke srovnání relativní účinnosti 

technologií ověřovaných.  

První z ověřovaných technologií je analogická ke konvenčnímu zpracování 

půdy, v tomto případě je ověřována pouze účinnost ochranného faktoru vegetace 

při výsevu vyššího počtu jedinců hlavní plodiny v takzvaném dvouřádku, kdy 

seťové lůžko je zdvojeno. Zbývající dvě technologie ověřované na experimentální 

stanici jsou založeny na principech standardu DZES 5, výsev hlavní plodiny je 

v obou případech prováděn do meziplodiny ozimého žita, přičemž je 

minimalizován počet pracovních operací na parcelách. První z ověřovaných POT 

je známá jako pásové zpracování půdy (strip-till), na experimentální lokalitě je 

pásově zpracováván porost desikovaného ozimého žita. Výsledným efektem je 

nakypření linie seťového lůžka v šířce cca 30 cm, přičemž meziřadí zůstává 

nezpracované, pokryté rostlinnými zbytky meziplodiny. Druhá ověřovaná POT 

ponechává půdu bez jakéhokoliv zpracování, provádí se zde přímé setí kukuřice 

do porostu desikovaného ozimého žita. Desikace meziplodiny ozimého žita je 

prováděna preemergentně roztokem herbicidu na bázi glyfosátu.  

 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Vzhledem k tomu, že projekt pro sledování erozní aktivity přirozených srážek 

stále běží, jsou v tomto příspěvku presentovány pouze výsledky z jednoho roku 

řešení, po zpracování výsledků je však přesto zřejmé, že se jedná o výstupy 
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zasluhující pozornost. Kvůli podprůměrným srážkovým úhrnům se v roce 2018 

podařilo zachytit pouze dvě srážky, které odpovídaly nastaveným kritériím.  

První zaznamenaná srážka sezóny proběhla ve dnech 11. – 12. 6. 2018. 

Jednalo se o srážku splňující kritérium, kdy celkový úhrn byl vyšší než 12,5 mm. 

Pokryvnost kukuřice byla době první zaznamenané srážky nízká, max. 20%, 

rostliny měly v této fázi vývoje 4-5 listů. Přepočtem obsahu nerozpuštěných látek 

v odebraných vzorcích byly zjištěny vysoké hodnoty povrchového odtoku a 

potenciální ztráty půdy na obou kontrolních variantách (Obr. 2), přičemž na 

variantě s konvenční orbou byly tyto hodnoty vyšší než na úhoru. Tento jev je 

poměrně častý brzy po zasetí kukuřice, kdy rostliny svým vzrůstem nedostatečně 

kryjí půdní povrch, který je narušen pojezdy secí techniky, zatímco varianta 

kypřeného úhoru vykazuje lepší infiltrační schopnost.  

 

Obr. 2 Velikost potenciální ztráty půdy a povrchového odtoku, 11. - 12. 6. 2018. 

Tab. 1 Potenciální látkové ztráty v tekuté fázi po srážce ze dne 11. - 12. 6. 2018 

(20,4 mm/8,5 hod). 

  

Povrch. 

odtok 

Norg + N-

NH4 
Ntot P-PO4 Ptot TOC 

  m3.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 

kypřený úhor 166 469 507 208 332 749 

Účinnost při snižování látkových ztrát oproti úhoru 

  % % % % % % 

konvenčně -13 -34 -34 -30 -2 -115 

dvojitý řádek 63 57 57 63 71 20 

strip-till do žita 82 71 72 80 81 61 

přímé setí do žita 78 67 68 88 86 56 
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Srážka na experimentální stanici Třebsín ze dne 11. - 12. 6. 2018

ztráta půdy povrchový odtok

srážkový úhrn: 20,4 mm

doba trvání: 8,5 hod.
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Tab. 2 Potenciální látkové ztráty v pevné fázi po srážce ze dne 11. - 12. 6. 2018 

(20,4 mm/8,5 hod). 

  
Ztráta 

půdy 
př. Ca př. Mg př. K př. P Ntot Cox 

  kg.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 

kypřený úhor 477 1497 60 68 45 591 3813 

Účinnost při snižování látkových ztrát oproti úhoru 

  % % % % % % % 

konvenčně -10 26 -42 -22 -26 -52 -34 

dvojitý řádek 83 87 73 65 72 68 57 

strip-till do žita 99 99 98 97 96 99 72 

přímé setí do žita 98 98 98 97 94 98 68 

 

Ostatní ověřované technologie vykázaly vysokou účinnost při snižování 

ztráty půdy i povrchového odtoku. Vcelku účinná byla také varianta konvenční 

orby s výsevem kukuřice ve dvojitém řádku, kde hrála roli násobná pokryvnost 

rostlin kukuřice. Pokud jde o ztráty živin, varianta konvenční orby prokázala 

nejnižší účinnost ve všech sledovaných parametrech povrchového odtoku 

(Tab. 1) i v pevné frakci, s výjimkou výměnného vápníku (Tab. 2). Látkové ztráty 

významně převýšily hodnoty naměřené na kypřeném úhoru, což přímo souvisí s 

celkově vyšší ztrátou půdy a velikostí povrchového odtoku.  

Naopak nejvyšší účinnost  při redukci velikosti povrchového odtoku i ztráty 

půdy byla zaznamenána u varianty pásového zpracování půdy do ozimého žita, 

což se následně projevilo také na celkových látkových ztrátách v obou složkách 

smyté suspenze. Všeobecně POT s meziplodinou vykázaly výbornou účinnost při 

redukci obou složek erozní suspenze. 

Druhá zachycená srážka se objevila téměř na konci sezóny, dne 23. 9. 2018. 

Také tato srážka splnila kritérium, kdy celkový úhrn převýšil 12,5 mm. Rostliny 

kukuřice byly v období před sklizní plně vzrostlé, pokryvnost dosahovala 80 %. 

Po srovnání výsledků s předchozí srážkou není bez zajímavosti, že celkové látkové 

ztráty na kypřeném úhoru výrazně přesáhly hodnoty zjištěné v červnu. Tuto 

skutečnost lze přičítat faktu, že půdní profil byl již na počátku měřené srážky 

nasycen srážkami z předchozího týdne a infiltrační kapacita půdy tak byla snížena, 

což umožnilo brzký nástup povrchového odtoku [3].  

Na druhé srážce lze dobře dokumentovat vliv ochranného faktoru vegetace, 

který i na konvenční variantě pomohl ke znížení ztráty půdy. Stejný efekt je 

evidentní u všech ověřovaných variant zpracování půdy (Obr. 3), u kterých navíc 

došlo k významnému zpoždění nástupu povrchového odtoku. Rozdíly v efektivitě 

všech ověřovaných technologií byly v září minimální. V tomto období je již také 

minimální krycí efekt meziplodiny, poněvadž suchá biomasa během sezóny 

podléhá rozkladu.  
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Obr. 3 Velikost potenciální ztráty půdy a povrchového odtoku, 23. 9. 2018. 

Při redukci ztrát živin v erozním smyvu byly mimořádně účinné technologie 

přímého setí a technologie pásového zpracování půdy v porostu desikovaného 

ozimého žita. Ve všech sledovaných parametrech byla účinnost těchto technologií 

téměř stoprocentní (Tab. 3 a 4). Poměrně nízká účinnost byla zaznamenána pouze 

u redukce povrchového odtoku na konvenční variantě, kdy zřejmě povrchový 

odtok nastoupil brzy, ovšem netrval tak dlouho, aby příliš naplnil svou transportní 

kapacitu erozním sedimentem [4], díky čemuž nedošlo k vysokým ztrátám půdy. 

Tab. 3 Potenciální látkové ztráty v tekuté fázi po srážce ze dne 11. - 12. 6. 2018 

(20,4 mm/8,5 hod). 

 

Povrch. 

odtok 

Norg + N-

NH4 
Ntot P-PO4 Ptot TOC 

 m3.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 

kypřený úhor 231 419 472 332 342 1478 

Účinnost při snižování látkových ztrát oproti úhoru 

 % % % % % % 

konvenčně 49 33 35 45 42 35 

dvojitý řádek 91 90 90 94 93 90 

strip-till do žita 96 94 92 95 94 92 

přímé setí do žita 95 93 93 97 97 93 

 

V obou zaznamenaných případech se jednalo o srážky splňující kritérium 

celkového úhrnu většího než 12,5 mm, tedy o dlouhotrvající srážky, které 

vyvolávají povrchový odtok dlouhodobým sycením půdního profilu, nikoliv o 

krátkodobé srážky vysoké intenzity, které způsobují rozpad půdních agregátů 

vysokou kinetickou energií deště. Přesto však výsledky prokazují vysokou 
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Srážka na experimentální stanici Třebsín ze dne 23. 9. 2018

ztráta půdy povrchový odtok
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doba trvání: 12,75 hod.
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účinnost POT a dokumentují možné ztráty půdy generované konvenčním 

hospodařením. Výsledky VÚMOP [5] z měření simulátorem deště dokládají při 

konvenčním pěstování kukuřice na začátku vegetační sezóny ztráty půdy v řádu 

tun na hektar (hnědozemě 2,54-7,01 t.ha-1, kambizemě 0,61-6,85 t.ha-1).   

Nejvyšší ztráty v obou složkách erozní suspenze byly všeobecně 

zaznamenány u organického uhlíku, kdy se ztráty na úhoru pohybovaly i při méně 

intenzivních srážkách v řádu kilogramů na hektar. Nízký obsah organické hmoty 

v půdě však velmi významně zvyšuje riziko eroze [6]. Intenzita infiltrace vody do 

půdy s vyšším obsahem organické hmoty se při zvyšující vlhkosti snižuje pomaleji 

než u půd chudých na organickou hmotu [7]. 

Tab. 4 Potenciální látkové ztráty v pevné fázi po srážce ze dne 23. 9. 2018 (17,8 

mm/12,75 hod). 

 

Ztráta 

půdy 
př. Ca př. Mg př. K př. P Ntot Cox 

 kg.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 g.ha-1 

kypřený úhor 1139 3297 216 258 164 2062 13355 

Účinnost při snižování látkových ztrát oproti úhoru 

 % % % % % % % 

konvenčně 83 88 82 80 86 84 80 

dvojitý řádek 97 97 95 92 96 95 94 

strip-till do žita 99,6 99,7 99 99 99 99 99 

přímé setí do žita 99 99 99 99 99 99 99 

 

 ZÁVĚR 

Z ověřování účinnosti POT pro pěstování kukuřice seté v režimu přirozených 

srážek vyplývá, že využití meziplodin efektivně snižuje velikost povrchového 

odtoku a potenciální ztráty půdy i klíčových živin v obou složkách erozní 

suspenze. Klíčová je v tomto případě podpora infiltrace mechanickým 

zpomalením formace povrchového odtoku. Ochrana povrchu půdy je zásadní 

zejména na začátku sezóny, kdy je půda nedostatečně chráněna hlavní plodinou a 

zároveň je vyšší pravděpodobnost výskytu přívalových srážek. POT s využitím 

meziplodiny také zvyšují obsah primární organické hmoty v půdě, na druhou 

stranu je jejich uplatnění spojeno s nutností desikace meziplodiny herbicidem. 

Účinnost všech testovaných technologií se zvyšuje v průběhu sezóny díky 

vzrůstajícímu ochrannému vlivu vegetace. Kvantitativně nejvyšší ztráty byly 

zaznamenány u organicky vázaného uhlíku, a to v obou složkách erozní suspenze. 

Snížením látkových ztrát ze zemědělského povodí lze jednoznačně přispět ke 
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snížení živinových vstupů do povrchových vod a zpomalit tak látkový koloběh 

v zemědělské krajině. 
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Abstract 

This article presents the long-term screening results from the 2011-

2019 period. More than 80% of the samples were taken from 

fishponds. The Czech Republic fishpond sediment volume estimate 

amounts to 200 mil. m3. Sediment quality is being impacted by 

numerous factors. If legislation limits are abided by, sediments may 

be used. The results database contains approximately 230 localities. 

All results have been compared with the Decree regulating the 

conditions for the aplication of sediment on agricultural land.  

We have focused on evaluating toxic metals (As, Pb, Zn, Cu, Hg, 

Cd) and organic pollutants (C10-C40, BTEX, PAH, PCB, DDT). 

The assesed results reveal that the average concentration of the 

presentaed metals leads to the following ranking: Zn > Cu >Pb > As 

> Cd > Hg. The most frequent excess of the limit listed in Decree 

No. 257/2009 Sb. was reported for cadmium (29 locations, i.e. 

12,8%). As far as organic pollutants were concerned, a maximum of 

7,2 % of the locations exceeded the limits.  

Keywords: sediment, fishponds, metals, organic pollutants 

 ÚVOD 

Česká kotlina se dlouhodobě potýká se silnou erozí půdy. Důsledkem je, že 

rybníky, jako mělké vodní nádrže položené v nejnižších místech daného povodí, 

jsou rychle zazemňovány. Mocnost sedimentu v českých rybnících je průměrně 

40 cm a celkový objem sedimentů se odhaduje na přibližně 200 mil. m3 [1]. O 

tento objem je snížena jejich akumulační schopnost. Situace v České republice se 

nachází ve stavu 1. nedocenění sedimentů jako suroviny (primární je snaha se ho 

zbavit a nikoliv využít), 2. relativně přísné legislativy a 3. nákladné chemické 
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analýzy pro vyloučení zjištění kontaminace sedimentů cizorodými látkami. 

Hospodařící subjekty tak často při výlovech posouvají sedimenty z rybníka do 

rybníka stále níže a níže v povodí až do velkých vodních nádrží, kde se těžba 

usazenin stává velmi nákladnou záležitostí. Cestou navíc obvykle dochází ke 

kontaminaci sedimentů, a poté již nelze o využití naakumulovaných živin pro 

jejich recyklaci v zemědělství uvažovat ani teoreticky [2]. Příspěvek prezentuje 

výsledky z dlouhodobého screeningu sedimentů z let 2011 – 2019 z České 

republiky.  

 METODIKA ŘEŠENÍ 

 Zájmové území 

Lokality nejsou systematicky vybírány, zájmovým územím je celá Česká 

republika. Vzorkovaní lokalit je podmíněno plánovaným odbahněním nádrží. 

Většina rozborů je prováděna na základě objednávek projektantů nebo přímo 

vlastníků nádrží. Jedná se o dlouhodobý a kontinuální screening kvality sedimentů 

v ČR. Od roku 2011 do března roku 2019 bylo do výsledkové databáze zařazeno 

téměř 230 lokalit - více jak 80 % vzorků bylo odebráno z rybníků. Ovzorkované 

lokality zobrazuje mapa na obrázku č. 1. Převážně se jednalo o nádrže mělké, 

s průměrnou hloubkou vody cca do 1 m. Velikost vodní plochy činí od 0,5 ha do 

několika desítek ha. Průměrná mocnost sedimentů ve sledovaných nádržích činí 

cca 40 cm. 

 

Obr. 1 Mapa České republiky odebrané lokality (zdroj 

https://www.google.com/maps). 
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 Odběry a analýzy vzorků sedimentu 

Ve zkušební laboratoři ENKI, o.p.s. se zaměřujeme na individuální přístup ke 

vzorkování jednotlivých nádrží (tzv. vzorkování s úsudkem), a to nejen z hlediska 

možných bodových zdrojů znečištění (kontaminace toxickými kovy), ale 

především z hlediska celého potenciálně těženého objemu sedimentu (zrnitostní 

složení). V takovýchto případech je možné nádrž rozdělit do několika částí a se 

sedimentem nakládat odděleně.  Materiál hrubšího zrnitostního složení využít 

například při stavebních úpravách v rámci oprav tělesa hrází atd. a materiál, 

vyhovující svým zrnitostním složením požadované legislativě, využít pro 

zemědělskou produkci. 

U sedimentu, který nevyhoví (z hlediska toxických kovů nebo organických 

polutantů) požadované legislativě pouze v jednom parametru a v okolí rybníka se 

nevyskytují žádné zřejmé zdroje znečištění, provádíme po dohodě se zákazníkem 

opakovaný odběr vzorků sedimentů se zaměřením na konkrétní nevyhovující 

parametr v jednotlivých částech rybníka. Je-li zapotřebí, cílíme i na vertikální 

profil vzorkovaného sedimentu. Ukazuje se, že v mnoha případech není tímto 

podrobným kontrolním vzorkováním a analýzami kontaminace sedimentu 

potvrzena.   

Odběry vzorků byly prováděny pomocí komorového vzorkovače s křídlem 

(Eijkelkamp) ze dna vypuštěných nebo napuštěných rybníků a nádrží. Byla 

zaznamenána mocnost sedimentu, přičemž byl rozlišován tmavší (živinami 

bohatší sediment) a světlý (minerální sediment). Sonda umožňuje odebrat 

vertikální profil sedimentu bez porušení jeho stratifikace. Dle velikosti nádrže byl 

odebrán 1 - 5 směsných vzorků rybničního sedimentu. Směsný vzorek byl 

vytvořen z minimálně 15-30 dílčích vzorků, dle plochy nádrže. U každého místa 

odběru byly zaznamenány souřadnice GPS.  

Vzorky sedimentu byly homogenizovány přímo na místě, či v laboratoři a 

metodou kvartace byl vybrán směsný laboratorní vzorek, který byl následně 

odeslán do akreditované laboratoře k chemickým analýzám. V laboratoři byly 

vzorky vysušeny a provedeny analýzy dle platných standardních postupů.  

 Legislativa  

Na rybniční a říční sedimenty je v současné době (z hlediska legislativy ČR) 

pohlíženo jako na odpad. Vytěžený sediment je možno ukládat na povrchu terénu 

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 387/2016 Sb [3,4]. Druhou 

možností uložení vytěženého materiálu je jeho využití na zemědělském půdním 

fondu a to dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, vyhlášky č. 257/2009 Sb., o 

používání sedimentů na zemědělské půdě [5,6]. Třetí možností využití sedimentů 

je jeho použití jako vstupní suroviny do kompostů dle ČSN 46 5735. 
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Rozhodujícím ukazatelem pro možnost využití sedimentů je míra jejich 

kontaminace rizikovými prvky a organickými polutanty.  

Prezentované výsledky jsou vyhodnoceny dle zmiňované vyhlášky č. 

257/2009 Sb. Při překročení limitních hodnot nelze rybniční sediment aplikovat 

na zemědělskou půdu. V souladu s platnou legislativou byly ve vzorcích 

sedimentu vyhodnocovány obsahy toxických kovů, organických znečišťujících 

látek a fyzikálně-chemické parametry (Tabulka 1). 

Tab. 1 Seznam měřených parametrů. 

Kovy Zn, Ni, Pb, As, Cu, Hg, Cd, V, Co, Be, Cr 

Organické látky C10-C40, BTEX, PAU, PCB, DDT 

Fyz-chem. ukazatele pH (CaCl2), ztráta žíháním, TN, NH4-N, NO3-N, Ca, Mg, K, TP 

 

 VÝSLEDKY A DISKUZE  

 Toxické kovy 

Nejčastěji se při analýzách rybničních sedimentů setkáváme s překročením 

limitů vyhlášky č. 257/2009 Sb. pro toxické kovy. Základní statistická data 

uvádíme v tabulce 2. Z výsledkové databáze v textu zmiňujeme pouze vybrané 

kovy (soubor grafů na obrázku 2).  

 

Tab. 2 Základní statistika toxických kovů v sedimentech z let 2011 – 2019. 

2011 - 2019  
As Pb Zn Cu Hg Cd 

Průměr (mg/kg suš.) 
10,3 31,0 151,6 39,7 0,3 0,6 

SD 
9,2 24,2 251,5 77,6 0,3 0,9 

Min (mg/kg suš.) 
0,003 0,001 0,051 0,010 0,001 0,001 

Max (mg/kg suš.) 
65,4 296 2450 1120 3,9 7,25 

N 
224 224 214 214 221 199 
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Obr. 2 První typ grafů (levá strana) zobrazuje jednotlivé lokality seřazené 

vzestupně, dle koncentrace daného prvku a porovnává je s limitem vyhlášky 

257/2009 Sb. Druhý typ (pravá strana) grafů zobrazuje na histogramu četností 

počet lokalit, které splňují daný limit (první sloupec). 
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Tab. 3 Porovnání dlouhodobých průměrných hodnot toxických kovů naměřených 

v České republice různými autory s limitními hodnotami uvedené ve vyhlášce č. 

257/2009 Sb. a v jiné světové legislativě. 

Česká republika 
As Pb Zn Cu Hg Cd 

sediment mg/kg suš. 

Studie ENKI, o.p.s. (2011-2019),  

230 lokalit [7] 
10,3 31,0 151,6 39,7 0,252 0,6 

Gergel et al. 2002 (1997-2002),  

410 lokalit [1] 
16,7 31,7 138,8 64,8 0,190 0,6 

Kubík 2011 (1995-2010),  

377 lokalit [8] 
11,8 57,9 153,8 28,9 0,136 17,4 

Limity 

Vyhláška 257/2009 Sb. příloha č.1[6] 

  30 100 300 100 0,8 1 

Summary of  Guidance - Freshwater Navigation Dredging (1995) [9] 

No appreciable contamination (Class A)  - < 30 - < 16* < 0,1 < 0,6 

Moderate contamination (Class B)  - 30-100 - 16-110* 0,1-4 0,6-10 

High contamination (Class C)  - > 100 - > 110* > 4 > 10 

Compilation of Sediment & Soil, Standards, Criteria & Guidelines, Table 4 (1995)[10] 

No effect level - - - - - - 

Lowest effect level 6 31 120 16 0,2 0,6 

Severe effect level 33 250 820 110 2 10 

The Decree of Italian Ministry of Enviroment n. 173/2016 (L1)[11] 

 Site - specific parameter 12 30 100 40 0,3 0,3 

 

 Organické látky 

Obdobným způsobem byly hodnoceny látky ze skupiny polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAU), C10-C40, BTEX, PCB a DDT – tabulka č. 4. Ze 

všech sledovaných lokalit překračovalo limitní hodnoty pouze několik málo 

procent vzorků - BTEX cca 4,1%, PAU cca 7,6% (zejména u návesních rybníků), 

u PCB cca 1,3% a u DDT 1,4%. PAU, PCB a DDT bylo možno porovnat s daty 

naměřenými ÚKZUZ. Zjištěné výsledky se výrazně neliší. 
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Tab. 4 Statistický přehled sledovaných uhlovodíků z let 2011-2019 a porovnání s 

limity dle vyhlášky 257/2009 Sb.. 

2011 – 2019 C10-C40 BTEX PAU PCB DDT 

Limit (mg/kg suš.) 300 0,4 6 0,2 0,1 

Průměr (mg/kg suš.) 114 0,26 5,1 0,043 0,059 

SD 175 0,84 30,5 0,089 0,026 

Min (mg/kg suš.) 2 0,04 0,1 0,005 0,005 

Max (mg/kg suš.) 1390 8,90 421,0 1,020 0,325 

N 200 217 225 225 142 

 

 ZÁVĚRY 

Příspěvek shrnuje výsledky koncentrací toxických kovů (As, Pb, Zn, Cu, Hg, 

Cd) a organických polutantů (C10 – C40, BTEX, PAU, PCB, DDT) z cca 230 

lokalit v České republice z let 2011 – 2019.  

U toxických kovů nejčastěji překračuje limitní hodnoty vyhlášky 257/2009 

Sb. Cd (průměr 0,6 ± 0,9 mg/kg suš.) na 29 lokalitách (12,8%) zejména jako 

důsledek aplikace fosforečnanových hnojiv a čistírenských kalů v zemědělství, Zn 

(průměr 151,6 ± 251,5 mg/kg suš.) na 9 lokalitách (4,2%), jehož antropogenním 

původem jsou taktéž zejména průmyslová hnojiva nebo krmiva pro ryby a As 

(průměr 10,3 ± 9,2 mg/kg suš.) na 10 lokalitách (4,4%), u kterého může vyšší 

koncentrace způsobovat jeho zvýšený přirozený výskyt v podloží v ČR. 

U organických polutantů nejčastěji překračuje limitní hodnoty vyhlášky 

257/2009 Sb. parametr PAU cca 7,6%, zejména jako důsledek antropogenního 

znečištění návesních rybníků. Dále BTEX cca 4,1%, DDT 1,4% a PCB cca 1,3%. 
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Abstract 

Nutrient parameters of the sediments from 34 fishponds (224 

samples) in the Czech Republic were analysed during the period 

2016-2018. Dry matter, organic matter and carbonates were 

determined. Water extractions, according to Mehlich 3 and using 

aqua regia were also included. Phosphorus content and other 

selected parameters were determined in the extracts. The obtained 

values are compared with the nutrient contents of agricultural lands 

in the Czech Republic and assessed in terms of the possibility for 

improving soil quality. 

Keywords: phosphorus, chemism of mud, organic matter, soil 

 ÚVOD  

Rybníky patří k nejběžnějším typům stojatých vod v ČR a mají důležitou 

hydrologickou funkci v ekosystému celé krajiny. Eroze půdy je přirozenou 

součástí přírodních procesů, jimž nelze zcela zabránit a tak postupně dochází 

k zanášení vodních ploch včetně rybníků. V posledních přibližně 35. letech došlo 

k výraznému zvýšení eroze zejména orné půdy a to z různých příčin.  

Za hlavní příčinu degradace půd v ČR lze považovat změnu vztahu člověka 

k půdě. Za prvopočátkem deformace vztahu lze vidět „dobrovolnou“ kolektivizací 

venkova po roce 1948 a dále „neschopnost“ vrátit půdu původním vlastníkům po 

roce 1989. Současná realita je taková, že více než 80 % zemědělské půdy leží 

v pronájmech u velkopodnikatelů a vlastnický vztah k půdě tak prakticky zanikl 

[1]. 

Hlavní filozofií hospodaření v ČR jsou co nejvyšší výnosy bez ohledu na 

budoucnost, mizející organická složka je nahrazována hnojením a chemií. 

Výrazně se snižuje schopnost půdy zadržet vodu, a co nezničí vodní eroze, skončí 

pod betonem logistických center a supermarketů. To vše za „podpory“ státní 
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správy, kdy dotace na hektar obhospodařované půdy nebo finanční kompenzace 

za ztráty výnosu v důsledku sucha rozhodně jsou spíše podporou současného 

nevhodného stavu hospodaření na zemědělské půdě, než snahou o opravdové 

zlepšení nefunkční krajiny a snižující se kvality „nenahraditelné“ půdy [1, 2]. 

Ke zlepšení současného stavu nevede žádná „jednoduchá“ cesta a bez razantní 

změny systému českého zemědělství se neobejdeme. Debaty nad stavbou údolních 

nádrží, propojení vodovodů nebo program „dešťovka“ nejsou řešením globálního 

problému s vodou [1]. 

Vodní erozí je podle odborníků postiženo již více než 50% zemědělské půdy 

v ČR a riziko snižování její kvality bude narůstat. Značná část nejhodnotnější půdy 

pak skončí jako sediment v nádržích a rybnících a dle české legislativy se stane 

odpadem. Odhaduje se, že jen v rybnících ČR je deponováno cca 200 mil. m3 

sedimentů [3, 4]. 

Negativním důsledkem ukládání sedimentů je postupné snižování až 

znemožňování vodohospodářského, rybářského, ekologického, rekreačního aj. 

využití nádrží a rybníků. Pro využití sedimentů k aplikaci zpět na zemědělskou 

půdu je mimo ukazatelů kontaminace polutanty dle platné legislativy důležitá i 

„hnojivá“ hodnota sedimentů, především podíl organické hmoty a obsah živin [5]. 

Cílem našeho monitoringu uvedených rybníků je hledání hlavních faktorů 

ovlivňujících stabilitu jejich ekosystému v kontextu výskytu deficitů kyslíku. 

Znalost složení a biodostupnosti hlavních živin rybničních sedimentů je tak 

důležitou součástí pro jejich komplexní zhodnocení. 

 MATERIÁL A METODIKA 

 Stanovení sledovaných parametrů 

Všechny sledované rybníky patří k typickým mělkým nádržím s bahnitým 

výjimečně částečně písčitým sedimentem, trofický stupeň od mezotrofie až po 

hypertrofii (obr 1). 

Sedimenty rybníků byly odebírány na plné vodě z lodi pomocí Ekmanova 

drapáku (0-15 cm) a rovněž při výlovu rybníků za využití kovové lžíce (0-15 cm). 

Každý vzorek byl tvořen ze směsi minimálně tří dílčích vzorků sedimentu a ihned 

na lokalitě byly odděleny větší částice protlačením vzorku přes kovové síto o 

průměru ok 2 mm. Takto upravený vzorek byl důkladným promícháním v nádobě 

homogenizován a uložen do plastových vzorkovnic pro další analýzy.  

Ve vzorku sedimentu byla stanovena sušina vysušením části vzorku při 105 

°C do konstantní hmotnosti. Na základě sušiny vzorku byl proveden vodný výluh 

dle [6]. Pro následné oddělení kapalné a tuhé fáze byly použity membránové filtry 
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s velikostí pórů 0,45 µm. Ve výluhu byly stanoveny vybrané parametry (P, Ca) 

standardně dle postupů pro analýzy vod [7]. 

Další část vzorku byla upravena lyofilizací, ve vzorcích byl stanoven obsah 

uhličitanů, obsah tzv. využitelných/přístupných živin (P, Mg, Ca, K), stanovených 

ve výluhu (Mehlich III), obsah organických látek spálením vzorku při 550 °C a 

obsah fosforu, vápníku a železa ve výluhu lučavkou královskou. Analýzy byly 

prováděny dle jednotných pracovních postupů [8, 9]. 

  

Obr. 1 Mapa zájmového území s vyznačením sledovaných rybníků. 

 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Výsledky dlouhodobého monitoringu „živinového“ složení sedimentů 

rybníků jsou uvedeny v  grafech na obr. 2 až 4. Zaznamenali jsme výrazné rozdíly 

sledovaných parametrů nejen mezi jednotlivými rybníky, ale i v různých částech 

rybníka. K celkovému obrazu o obsahu živin v sedimentech je tak nutno odebrat 

více vzorků z různých částí rybníka. Nejvyšší koncentrace živin jsou ve většině 

případů soustředěny v oblasti loviště rybníka. 
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Sušina sedimentu se u většiny rybníků pohybovala v rozmezí 25 až 45 % 

(průměrná hodnota sušiny všech sledovaných rybníků byla 37,2 %). Nejvyšší 

hodnoty sušiny byly zaznamenány u rybníků s vysokým podílem písčitého 

substrátu (max. 74,6 %), nejnižší u rybníků s vyšším podílem organické hmoty 

(min. 12,6 %).  

 

 

Obr. 2 Graf rozsahu průměrných hodnot celkového fosforu (mg.kg-1) sedimentu 

rybníků v různých typech výluhu. Obdélník zobrazuje rozsah hodnot 25-75%,  

□ - zobrazuje medián, ○- odlehlé hodnoty, * - extrémní hodnoty. 

Stěžejním sledovaným prvkem z hlediska živinového složení a vlivu na 

eutrofizaci je fosfor (Obr. 2). Hodnoty fosforu ve vodném výluhu sedimentů 

kolísají v širokém rozmezí s průměrnou hodnotou 5,36 mg.kg-1. Pro tento typ 

výluhu není v dostupné literatuře srovnání. Obsah fosforu stanovený ve výluhu dle 

Mehlicha III, tedy stanovení běžně využívané k vyhodnocení živinového složení 

půd, se v sušině sedimentu rybníků pohyboval v rozmezí od 2,2 do 104,3 mg.kg-1 

s průměrnou hodnotou 25,1 mg.kg-1. Hodnoty fosforu v sedimentech rybníků dle 

Mehlich III se různí, což jen dokládá velké rozdíly v živinovém složení sedimentů. 

Udávaná průměrná hodnota fosforu v sedimentech z let 2011-2017 byla  

7,2 mg.kg-1 [10], monitoring rybničních sedimentů z let 1995-2010 udává 

průměrné hodnoty přístupného fosforu od 30,9 do 46.0 mg.kg-1 v závislosti na typu 
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rybníka [5]. Nejvyšší hodnota 300 mg.kg-1 přístupného fosforu je udávána z 

rybníka Posměch [11].  

Hodnoty dostupného fosforu v orných půdách jsou ve srovnání s hodnotami 

ze sedimentů rybníků vyšší. Průměrný obsah přístupného fosforu v orné půdě ČR 

je cca 90 mg.kg-1 [12, 13, 14]. Výrazně vyšší hodnoty fosforu lze ale nalézt např. 

na chmelnicích, kde dosahují v průměru 282 mg.kg-1 [12]. Dle vyhlášky MZe [15] 

je u orných půd za dobrý stav považován obsah dostupného fosforu v rozmezí od 

81 do 115 mg.kg-1. 

Stanovení celkového obsahu fosforu ve výluhu lučavkou královskou ukázalo 

velké rozdíly mezi jednotlivými rybníky. Průměrná hodnota fosforu ze 

sledovaného souboru rybníků byla 935,6 mg.kg-1. Vyšší hodnoty fosforu 

1113,2 mg.kg-1 ze souboru 28 lokalit udávají Baxa a kol. [10] a ze souboru 8 

rybníků 2087,5 mg.kg-1 Potužák a Duras [11]. Průměrný celkový obsah fosforu v 

roce 2013 byl v orných půdách ČR 726 mg.kg-1. Ve srovnání s lety předešlými 

došlo od roku 1995 k poklesu obsahu fosforu v půdách o cca 100 mg.kg-1 [13]. 

 

Obr. 3 Graf rozsahu průměrných hodnot vápníku (g.kg-1) sedimentu rybníků v 

různých typech výluhu. Obdélník zobrazuje rozsah hodnot 25-75%,  

□ - zobrazuje medián, ○- odlehlé hodnoty, * - extrémní hodnoty. 

Zcela jiná je situace s obsahem vápníku při srovnání rybničních sedimentů a 

zemědělských půd. Obsah vápníku v různých typech výluhu je zobrazen na obr. 3. 

Námi naměřené průměrné hodnoty vápníku byly ve výluhu dle Mehlich III 
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21,0 g.kg-1 a ve výluhu lučavkou královskou 48,9 g.kg-1. Kubík [5] udává obsah 

dostupného vápníku v různých typech rybníků v rozsahu 2,2 až 4,8 g.kg-1, Baxa a 

kol. [10] udávají celkový průměrný obsah vápníku v sedimentech rybníků 

11,8 g.kg-1. Velké rozdíly v hodnotách vápníku v sedimentech rybníků jsou mimo 

podloží dány hlavně vlivem rybářského hospodaření a realizaci vápnění rybníků. 

Obsahy Ca v zemědělských půdách jsou nižší a rovněž velmi variabilní. 

Průměrný obsah přístupného vápníku v zemědělské půdě ČR činí podle výsledků 

z let 2005 - 2014 2,8 g.kg-1, v orných půdách 3,0 g.kg-1 [12, 14]. Celkový obsah 

vápníku v orných půdách činí 4,6 g.kg-1. Od roku 1995 obsah přístupného i 

celkového vápníku v zemědělských půdách vykazuje setrvalý pokles [13]. 

V rybničních sedimentech je i vysoký podíl CaCO3, námi naměřená průměrná 

hodnota byla 10,6 %. Vyskytují se i lokality s mnohem vyšším procentem např. 

rybník Nesyt 29,0 %. Dle kritérií pro hodnocení obsahu uhličitanů v půdách je 

obsah CaCO3 nad 5 % považován za velmi vysoký [14, 15]. 

 

Obr. 3 Graf rozsahu průměrných hodnot draslíku a hořčíku ve výluhu dle 

Mehlich III (mg.kg-1) a hodnot organických látek (%), sedimentu sledovaných 

rybníků. Obdélník zobrazuje rozsah hodnot 25-75%, □ - zobrazuje medián, ○- 

odlehlé hodnoty, * - extrémní hodnoty. 

Další ze sledovaných živin je hořčík (obr. 4), jehož obsah v rybničních 

sedimentech je především v dostupné formě vysoký. Námi naměřená průměrná 

hodnota dostupného hořčíku byla 1020 mg.kg-1. Průměrné hodnoty dostupného 
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hořčíku v polních, návesních a lesních rybnících se pohybují v rozmezí 257 až 

343 mg.kg-1 [5]. Celkový průměrný obsah hořčíku v sedimentech rybníků je 

4484 mg.kg-1 [10]. Průměrný obsah přístupného hořčíku na zemědělské půdě je 

189 mg.kg-1 a na orné půdě 187 mg.kg-1 [12, 14]. Celkový průměrný obsah hořčíku 

v orných půdách ČR je 4115 mg.kg-1 [13]. 

Poslední z běžně sledovaných prvků ve výluhu dle Mehlich III je draslík (obr. 

č. 4). Jeho hodnoty v sedimentech rybníku jsou srovnatelné s obsahem v 

zemědělských půdách. Námi naměřená průměrná hodnota dostupného draslíku 

byla 277 mg.kg-1. Průměrná hodnoty dostupného draslíku v různých typech 

rybníků se pohybují v rozmezí 173 až 265 mg.kg-1 [5]. Celkový průměrný obsah 

draslíku v sedimentech rybníků je 3665 mg.kg-1 [10]. Průměrný obsah přístupného 

draslíku na zemědělské půdě (2009-2014) je 247 mg.kg-1 a na orné půdě 

250 mg.kg-1. V roce 2013 byl na orné půdě průměrný obsah dostupného draslíku 

199 mg.kg-1 [12, 14]. Celkový průměrný obsah draslíku v orných půdách ČR je 

3357 mg.kg-1. Obsah dostupného draslíku ve všech typech zemědělských půd 

vykazuje setrvalý pokles [13].  

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů vypovídající o kvalitě zemědělských půd 

je obsah organické hmoty. Podíl organické hmoty v půdách se nejčastěji vyjadřuje 

v % organického uhlíku. Dlouhodobé sledování ukazuje široké rozpětí obsahu 

organického uhlíku zemědělských půd od 0,6 do 3,2 % [16]. K orientačnímu 

zjištění obsahu organické hmoty se dá využít i stanovení spalitelného podílu (550 

°C) ze sušiny sedimentu. Ke srovnání hodnot pak lze obsah organického uhlíku 

vynásobit koeficientem 1,72. 

Množství organické hmoty (vyjádřené jako spalitelný podíl) je v sedimentech 

rybníků vysoké (obr. č. 4). V rybnících, které jsme sledovali, byl průměrný obsah 

organických látek 10,52 %. Průměrnou hodnotu 15,6 % především z jihočeských 

rybníků udává Baxa a kol. [10] a z různých typů rybníků (polní 8,43 %, návesní 

9,52 %, lesní 10,43 %) Kubík [5]. Přes značné rozdíly mezi jednotlivými rybníky 

je zřejmý vysoký podíl organické hmoty ve srovnání se zemědělskou půdou, kde 

se navíc obsah organické hmoty stále snižuje. 

 ZÁVĚR 

K celkovému zhodnocení kvality sedimentů rybníků je potřeba další důkladné 

vzorkování a sledování co největšího počtu rybníků. Přes výrazné rozdíly ve 

složení živin sedimentů, jak v jednotlivých částech rybníka, tak mezi nimi, je 

živinové složení velmi vhodné k aplikaci na zemědělské půdy.  

Sedimenty rybníků mají ve srovnání se zemědělskou půdou vysoký podíl 

organické hmoty, uhličitanů a vápníku. Rovněž obsah dostupného hořčíku a 



Praha, 13. -14. červen 2019 

78 

celkového fosforu je vyšší. Srovnatelný je obsah draslíku a celkového hořčíku. 

Naopak podíl dostupného fosforu dosahuje ve srovnání s půdou nižších hodnot. 

Přes pozitivní složení živin brání většímu využití sedimentů rybníků 

k aplikaci na zemědělské půdy především platná legislativa a minimální podpora 

státní správy. Přestože se v případě rybničních sedimentů jedná o erozně 

spláchnutý nejcennější díl svrchních vrstev půdy, která je „nenahraditelná“ a tvoří 

se tisíce let, klasifikujeme sediment jako odpad a řešíme jeho likvidaci místo 

opětovné aplikace na zemědělské půdy. V podmínkách klimatické změny při 

současných problémech hospodaření s vodou, je ke zvážení, zda by nebylo vhodné 

tento postoj urychleně přehodnotit. 
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Abstract 

Evaporation from free water surface is one of the important factors 

affecting the total water balance of a catchment. Since direct 

measurement of evaporation is complicated, evaporation is in 

practice often calculated using formulas based on common 

meteorological variables. The paper introduces of evaporation from 

free water surface on the total runoff from the Lužnice river basin, 

which is characterised by many ponds. Also, the effect of breeding 

ponds that may, under certain conditions considerably contribute to 

hydrological drought is demonstrated. 

Keywords: evaporation from free water surface, total runoff, 

temperature increase 

 ÚVOD  

Extrémní průběh počasí v posledních letech, zejména v letech 2014 až 2018, 

kdy se vyskytují vysoké teploty vzduchu a nízké celkové srážkové úhrny, je 

vhodným důvodem pro vyhodnocení vlivu zvyšujícího se výparu z vodní hladiny 

na celkový odtok z povodí. 

V popředí zájmu je klimatická změna, jejíž dopady mají dalekosáhlý vliv na 

různé oblasti lidských činností. Vodní hospodářství, jež je výlučně závislé na 

srážkových vodách, je z tohoto hlediska dopady klimatické změny významně 

ohroženo a může být citelně zasaženo. Aktuálně se jako největší problém jeví 

zvyšující se teplota vzduchu, jež má za následek zvyšování územního výparu a 

výparu z vodních ploch. Tyto ztráty vody z hydrologického systému nejsou 

dostatečně nahrazeny srážkovými úhrny, jež jsou na území ČR nerovnoměrně 

rozloženy a tím pádem se v ČR vyskytují oblasti, kde celkový výpar převyšuje 

srážky a dochází k projevům sucha (např. [1], [2]). Na extrémní projevy 

klimatické změny je zapotřebí reagovat za pomoci navrhování adaptačních 
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opatření, jež dokáží negativní dopady klimatické změny eliminovat, nebo jim 

zabránit. 

V článku je popsán vliv výparu z vodní plochy na povodí Lužnice po Bechyni. 

Na tomto území se nachází nejvýznamnější česká rybniční soustava Jižní Čechy. 

Vyhodnocení suchých let s extrémně nízkými úhrny srážek 2015 a 2018 Českým 

hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) [3] dává důležitý podklad pro 

zamyšlení se nad navrhováním malých vodních nádrží, jež může vlivem výběru 

funkce rybníka zhoršovat celkovou hydrologickou situaci na povodí. 

 DATA A METODY  

 Zájmová oblast 

Bylo vybráno povodí Lužnice po profil Bechyně, jež je typické vysokým 

zastoupením vodních ploch na svém území. Nachází se zde rybniční soustava Jižní 

Čechy, jež svou plochou zaujímá 82,64 km2, z celkové plochy povodí 4055 km2. 

Podíl vodních ploch na celkovém území je přibližně 2 %. Rybníky jsou většinou 

využívané k umělému chovu ryb. Ne všechny rybníky jsou propojeny s říční 

soustavou, nicméně prezentované výsledky výpočtu výparu mají spíše 

informativní charakter a jsou uvedeny pro řádovou představu vlivu výparu 

z vodních ploch na celkový odtok z povodí během suchých období. 

 Výparoměrná stanice Hlasivo 

Pozorování výparu z vodní hladiny probíhá ve výparoměrné stanici Hlasivo u 

Tábora. Výparoměrná stanice je v provozu od roku 1957, poskytuje tedy 

dostatečně dlouhou řadu měřeného výparu z vodní hladiny společně s dalšími 

meteorologickými veličinami (teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, teplota 

půdy v různých hloubkách, rychlost a směr větru, úhrn a intenzita srážek, globální 

sluneční radiace, teplota vody ve výparoměrech). Pozorování ostatních 

meteorologických veličin společně s výparem dovoluje odvozování empirických 

vztahů, jež slouží pro výpočet výparu z vodní hladiny i v jiných oblastech ČR. 

Výpar se měří obvykle v období od dubna do října, kdy se teplota pohybuje 

většinou nad bodem mrazu a nedochází k zamrzání výparoměrného zařízení. Ve 

stanici Hlasivo se po mnohaletých zkušenostech omezila měřící perioda na měsíce 

květen až říjen. 

Pro výpočet výparu na vodních plochách na povodí Lužnice byl použit 

nejjednodušší empirický vztah, jenž vyžaduje pouze měřené hodnoty teploty 

vzduchu. Tento vzorec (1) byl odvozen na základě závislosti pozorovaného výparu 

a teploty vzduchu ve stanici Hlasivo za období 1957-2018. Vzorce s využitím 
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globální sluneční radiace, teploty vody, případně jejich kombinace, dávají 

přesnější výsledky, nicméně tyto měřené veličiny jsme neměli k dispozici a 

účelem bylo poskytnout přibližný odhad, pro který nám vztah vyhovuje. Odvození 

empirických vztahů pro výpočet výparu z vodní hladiny je uvedeno v průběžné 

zprávě projektu TJ01000196 „Vytvoření software pro výpočet výparu z vodní 

hladiny pro podmínky ČR“ [4]. 

𝑉ý𝑝𝑎𝑟 𝑧 𝑣𝑜𝑑𝑛í ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑦 = 0.0827 ∙ 𝑇𝑣𝑧𝑑
1.289 (1) 

 

Obr. 1 Zájmová oblast povodí Lužnice po profil Bechyně. 
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 Použitá data 

Průběh pozorovaného odtoku a celkových srážek ve vodoměrné stanici 

Bechyně–Lužnice byl převzat ze zprávy ČHMÚ „Sucho v roce 2018“ [3]. Ve 

zprávě je uveden hydrogram průměrných denních průtoků z období duben až říjen 

2018 s porovnáním s rokem 2015. Tyto dva roky byly extrémní z hlediska nízkých 

úhrnů srážek, Navíc rok 2018 byl dokonce dosud nejteplejším rokem na území ČR 

zaznamenaným v období od roku 1961. Obr. 2 ukazuje bilanci srážek a potenciální 

evapotranspirace, kdy v roce 2018 (duben až září) byly téměř na celém území ČR 

srážky podstatně nižší. Celkové rozložení dlouhodobých úhrnů srážek na ploše 

povodí a v okolí bylo získáno z map v Atlasu podnebí Česka od kolektivu autorů 

z ČHMÚ [5]. 

 

Obr. 2 Rozdíl sumy srážek a potenciální evapotranspirace travního porostu v 

mm za duben až září 2018. 

 VÝSLEDKY 

 Vliv rybniční soustavy na zvýšení srážek 

Na mapě průměrného ročního srážkového úhrnu srážek (Obr. 3) není patrné, 

že by se přítomnost vodních ploch v povodí Lužnice projevila zvětšením srážek 

v jejich okolí. Zřetelný účinek vodních ploch na lokální zvýšení srážek je viditelný 

na Obr. 4, kde je znázorněn průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem vyšším 

než 0,1 mm. Nicméně tato skutečnost již není viditelná na mapě průměrného 

ročního počtu srážkových dní s úhrnem vyšším než 1 mm (Obr. 5). Na základě 

výše uvedených skutečností lze konstatovat, že prokazatelným účinkem vodních 

ploch v povodí Lužnice je zvětšení počtu srážek jen do velikosti 0,1 mm. 
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Obr. 3 Průměrné srážkové úhrny 1981-2010 [5]. 

 

Obr. 4 Průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem vyšším než 0,1 mm [5]. 

 

Obr. 5 Průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem vyšším než 1 mm [5]. 



Rybníky 2019 

85 

 Vliv rybniční soustavy na zvýšení srážek 

Na Obr. 6 jsou uvedeny hydrogramy průměrných denních průtoků na Lužnici 

v profilu Bechyně pro roky 2015 a 2018. Z průběhu je možné vypozorovat, že 

průběh denních průtoků byl v období od dubna do listopadu velice podobný, 

v období od půlky července až do konce září průměrné denní průtoky 

nedosahovaly ani hodnoty Q364 v obou zmiňovaných rocích. 

 

 

Obr. 6 Hydrogram průměrných denních průtoků na Lužnici v profilu Bechyně 

[3]. 

 

Pro vyčíslení vlivu výparu z vodních ploch na povodí Lužnice byl na základě 

průměrných měsíčních teplot vzduchu z výparoměrné stanice Hlasivo spočítán 

průměrný výpar, od kterého byly dále odečteny průměrné srážky. Tato průměrná 

ztráta vody výparem byla na základě celkové plochy vodních ploch na povodí 

(82,64 km2) převedena na průtok v jednotkách m3/s (Obr. 7). Z grafu je patrné, že 

vliv výparu z vodních ploch na povodí Lužnice značnou část vegetační sezóny od 

května do září převyšuje m-denní průtok z profilu Bechyně Q364 (1,78 m3/s), v 

maximech dosahuje dokonce hodnot Q355 (2,91 m3/s). 
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Obr. 7 Výpar z celkové plochy rybníků v povodí Lužnice nad Bechyní redukovaný 

o srážky a převedený do měřítka průtoků v porovnání s Q355 a Q364. 

 ZÁVĚR 

Pokud malé vodní nádrže nebudou určeny pro nadlepšování průtoků 

v obdobích hydrologického sucha, což neumožňuje jejich využití k intenzivnímu 

chovu ryb, bude jejich efekt na odtok z povodí závislý na tom, zda v období sucha 

srážky, které na hladinu spadnou, jsou větší než výpar z hladiny. V opačném 

případě, tj. obvykle, rybníky v období sucha odtok z povodí vlivem intenzivního 

výparu zmenšují. Významný vliv na zvýšení srážek v bezprostředním okolí nebyl 

prokázán. Vliv výparu z vodních ploch na povodí Lužnice na celkový odtok 

z povodí je vlivem vysokého zastoupení vodních ploch značný. V letních měsících 

dosahuje ztráta vody výparem hodnoty 3 m3/s, což se v profilu Bechyně rovná 

průtoku Q355. Pozitivní vliv na mikroklima a estetická funkce nebyly v rámci 

příspěvku řešeny. 

Pro zajímavost, byly vyhodnoceny měřené hodnoty výparu z výparoměrné 

stanice v Praze Podbabě za období 28. 3. – 28. 4. 2019, kdy byla průměrná teplota 

vzduchu 11°C a spadlo pouhých 9 mm srážek. Za toto období se vypařilo 56 mm, 

což v případě podobného průběhu počasí v dalších měsících může mít za následek 

další rekordní rok z pohledu ztrát vody výparem. 
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Abstract 

Cyanobacteria are the most widespread cause of the deterioration of 

water quality in reservoirs, limiting recreational attractiveness and 

the usability of bathing waters and complicating economic activity 

on ponds. The cause of the mass development of cyanobacteria is a 

sufficient presence, even an excess, of phosphorus compounds for 

their growth. The systemic measure generally used to tackle the 

issue is to restrict the entry of phosphorus (P) into the water as well 

as its recycling within the reservoir, which represents a time-

consuming and costly set of measures (reconstruction or 

construction of new WWTPs and the related infrastructure, anti-

erosion measures in the river basin, changes in fish stock 

composition, etc.). The suppression of cyanobacteria and algae 

using ultrasound-technology is a promising and cost-effective 

method, which may help to maintain cyanobacterial blooms at an 

acceptable level until systematic river basin measures are in 

implemented. Ultrasound technology was applied in 2018 on four 

large water bodies in the Czech Republic, with the effect of 

decreasing the number of cyanobacterial cells by 50-70% for the 

majority of the vegetation season compared to the vegetation season 

of 2017. 

Keywords: cyanobacteria, ultrasound, algae, bluegreen alage, algae 

elimination, gas vesicles, chlorophyll 
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 ÚVOD 

Sinice jsou nejrozšířenějším faktorem zhoršujícím jakost povrchových vod, 

který omezuje rekreační atraktivitu a využitelnost koupacích vod, komplikuje 

úpravu pitné vody z vodárenských nádrží, ale i hospodaření na rybochovných 

rybnících. Příčinou masového rozvoje sinic je dostatek až nadbytek sloučenin 

fosforu pro jejich růst. Příčinná „léčba“ sinicových vod tedy musí dobře zvládnout 

jak vstup fosforu do řešené vodní nádrže, tak koloběh fosforu uvnitř. 

Snaha omezit vstup fosforu (P) do vodních nádrží vede v povodích především 

k opatřením minimalizujícím emise P komunálními odpadními vodami. To 

znamená rekonstrukci nebo výstavbu nových čistíren odpadních vod. Významným 

zdrojem P mohou být i rybníky, u nichž je třeba zásah do způsobu jejich 

provozování. Obojí jsou časově náročné procesy. Pokud se je podaří úspěšně 

realizovat, jejich efekt na růst sinic v řešené vodní nádrži se projeví až s 

několikaletým zpožděním kvůli postupnému vytváření rovnováhy uvnitř vodního 

ekosystému. 

Zvládnout koloběh fosforu uvnitř vodní nádrže také není snadné a obvykle 

vyžaduje nejen aplikace Fe či Al koagulantů, ale také razantní zásah do početnosti 

a struktury rybí obsádky, což se může stát kontroverzním tématem. 

Na zřetelný ústup sinic a zlepšení jakosti vody si tedy zpravidla dlouho 

počkáme, přičemž lze očekávat i střety (např. se sportovními rybáři) o další 

využívání dané vodní nádrže. Jakkoli mají tyto nepříjemnosti své jasné a logické 

příčiny, výsledek každého projektu zlepšení jakosti vody je očekáván a požadován 

co nejdříve. Odtud plyne poptávka po nějaké metodě, která by dokázala „udržet 

na uzdě“ alespoň sinicové vodní květy a to alespoň do doby, než se projeví účinek 

opatření řešících příčiny problému. Protože aplikace chemických látek je obvykle 

poměrně drahá, nepřípustně zatěžující životní prostředí (např. mědí) nebo málo 

spolehlivá, je stále otevřený prostor pro uplatnění nějaké vhodné technologie. 

V  příspěvku jsou prezentovány výsledky s využitím ultrazvuku na celkem 

čtyřech rekreačně využívaných vodních plochách. Pozornost je soustředěna na 

přehradní nádrž Hostivař, kde byla získána data z nejpodrobnějšího monitoringu. 

 PRINCIP ULTRAZVUKOVÉ TECHNOLOGIE 

Základním principem je fyzikálně založený způsob potlačování růstu sinic a 

řas. Na vodní plochu je umístěn jeden, případně více zdrojů rezonančního 

ultrazvukového signálu, napájených plovoucím solárním polem. Vysílač vysílá do 

vody krátké pulzy, jejichž rozsah frekvencí byl upraven tak, aby poškozoval pouze 

specifické organely sinic a řas. Vysílače jsou ponořeny cca 30 cm pod vodní 
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hladinou na plovákovém nosiči a ukotveny ocelovým lanem na betonových 

kotvách. 

V případě sinic jsou vysíláním ultrazvukových pulsů narušeny jejich plynové 

měchýřky (aerotopy). Únik plynu způsobuje potopení buněk v důsledku ztráty 

vztlaku. Sinice klesnou na dno s nedostatkem světla, dojde ke zpomalení jejich 

růstu a úplnému zastavení reprodukce. Druhy sinic, které netvoří plynové 

měchýřky, nejsou rezonančním ultrazvukem ovlivněny nebo jen s omezenou 

účinností.  

Zelené řasy ovlivňuje ultrazvuk poškozením vakuol a v konečném důsledku 

znemožněním systému regulace živin v tělech buněk.  

 

Obr. 1 Plovoucí fotovoltaické pole. 

Ultrazvuková rezonanční technologie eliminace sinic a řas byla v českých 

podmínkách na velkých vodních plochách použita poprvé v roce 2018. Společnost 

Photon Water Technology s.r.o., jakožto výhradní zástupce americké společnosti 

AlgaeControl.US LLC, provedla pilotní aplikaci na 4 vodních plochách v ČR a 

dále ve vsakovacích nádržích vodárenského komplexu Vodárna Káraný, a.s.. 

 VÝSLEDKY POUŽITÍ ULTRAZVUKU NA VODNÍ NÁDRŽI 

HOSITVAŘ 

Dne 15. 5. 2018 byla instalována 3 samostatná plovoucí solární pole 

s  ultrazvukovými vysílači Quattro – DB na vodní plochu o velikosti cca 39 ha. 

Vodní nádrž Hostivař je průtočná údolní nádrž, jejíž oživení (eutrofizace) je 

způsobeno z největší části živinami přitékajícími z povodí potoka Botič. Průběžná 

dotace živinami ve spojení s velmi příznivými klimatickými podmínkami je 

v současné době špatně řešitelným problémem, který se neobejde bez velkých 

finančních nákladů vynaložených na odstranění zdrojů živin v povodí. 
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Obr. 2 Lokalizace ultrazvukových vysílačů na VN Hostivař. 

Vzhledem k hadovitému tvaru vodní nádrže bylo pro dostatečné pokrytí 

plochy ultrazvukovým signálem s účinností na sinice instalováno více 

plovákových systémů, než by bylo zapotřebí na vodní ploše bez meandrů. 

Výsledkem byla vyšší účinnost při potlačení nejen sinic, ale i zelených řas.  V 

začátku sledovaného období (květen 2018) byl pozorován zřetelný útlum po 

instalaci ultrazvukového zařízení. Téměř po celou sezónu byl počet buněk sinic 

indikován pod hranicí 40 000 buněk/ml, v druhé polovině srpna došlo k 

výraznému nárůstu sinic, jejichž množství překročilo množství 100 000 buněk/ml. 

Vzhledem k výraznému oživení vody (vysoké koncentrace fosforu > 2 mg/l), 

nebylo v závěru sezóny při zvýšeném prohřátí vody ve vodním sloupci působení 

ultrazvukového signálu již dostatečně účinné a byl pozorován nárůst sinic i 

koncentrací chlorofylu – A, přesto však nedošlo k překročení hranice pro 

III. stupeň a voda byla většinově hodnocena „oranžovým smajlíkem“. V sezóně 

2018 byly počty buněk sinic i koncentrace chlorofylu-a cca na úrovni 50% hodnot 

sezóny 2017 (výsledky sledování sezony 2017 jsou k dispozici jen z monitoringu 

koupacích vod SZÚ a jsou prezentovány na obrázku 3). Nedostatkem 

prezentovaných výsledků monitoringu vody je fakt, že poměrně rozsáhlý 

monitoring kvality vody v sezoně 2018 byl zahájen 1.6.2018, tedy až po instalaci 

ultrazvukových zařízení.  
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Obr. 3 Výsledky monitoringu srážek a sinic na VN Hostivař. 

  

Obr. 4 Výsledky detailního monitoringu sinic  a chlorofylu v roce 2018 na VN 

Hostivař. 

Z výsledků je dobře vidět, že na počtu buněk sinic se podílely až do srpna 

druhy s velmi malými buňkami, které ale nepředstavovaly významnější buněčný 

objem (obr. 4), a tedy ani hygienické riziko pro koupající se návštěvníky. 

Prakticky všechny tyto druhy nedisponují aerotopy, a tedy by neměly být 

ultrazvukem příliš zranitelné.  

Sinice, tvořící hygienicky rizikové vodní květy, se výrazněji prosazovaly od 

začátku srpna, s vrcholem biomasy v září a s přesahem až do října. Typický vodní 

květ (vločky, hrudky, jehličky, snopečky) se začal tvořit až koncem září a v říjnu. 

Do té doby se jednalo o celkem homogenní vegetační zákal, sestávající především 

z vláknitých druhů, z nichž všechny mají schopnost tvořit aerotopy. Stálicí (už od 

června) byl druh Planktothrix agardhii, k němuž se přidává rod Aphanizomenon, 

zejména A. gracile a jako příměs i rod Dolichospermum. Rod Microcystis, který 

doslova ovládá většinu našich povrchových vod, byl v malém množství zachycen 
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pouze v přítokové části nádrže a jinde hojný druh Woronichinia naegeliana byl 

zjištěn pouze ojediněle jako naprosto nevýznamná příměs. 

 VÝSLEDKY POUŽITÍ ULTRAZVUKU NA JINÝCH 

LOKALITÁCH V ČR 

 Jezero Sadská (Sadská) 

Jezero Sadská je pozůstatkem důlní činnosti ve Středočeském kraji. Jedná se 

o neprůtočnou jámu po těžbě písku. Po ukončení důlní aktivity byla jáma 

zaplavena a vznikla tak turisticky atraktivní vodní plocha s hloubkou přesahující 

8 m. Celková plocha jezera je přibližně 29 ha. Ultrazvukovou technologií byla 

ošetřena pouze cca ½ jezera za použití jednoho plovákového systému. Druhá 

polovina jezera patří soukromému majiteli a byla odstíněna od ultrazvukového 

signálu ostrůvkem uprostřed vodní plochy. Pro komplexní ošetření celé vodní 

plochy UTZ s účinností na sinice by bylo v tomto případě zapotřebí dvou 

nezávislých ultrazvukových jednotek. 

 

Obr. 5 Umístění ultrazvukového vysílače na VN Sadská. 

I přesto, že nebyla ošetřena celá vodní plocha, došlo po osazení ultrazvuku ke 

znatelnému potlačení růstu sinic. Přes mimořádně vhodné podmínky pro růst 

vodního květu se počty buněk sinic prakticky po celou vegetační sezónu 

pohybovaly o 50 – 70 % níže (v porovnání s rokem 2017 – viz obrázek 6). Nárůst 

počtu buněk byl pozorován až v závěru sezóny, ve 2. polovině srpna. 

Vlivem prohřátí vody v jezeře do větších hloubek a vzniku stratifikace vodního 

tělesa převýšila intenzita růstu sinic a vodního květu míru eliminace vlivem 

ultrazvuku. Tento stav je však silně provázán s rozvojem sinic na neošetřené vodní 

ploše a převažujícím směrem větru, který vodní květ systematicky přemísťoval ze 

severní neošetřené poloviny do zátok v jižní části jezera.  
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Obr. 6 Výsledky monitoringu sinic na Jezeře Sadská. 

 Hamerské jezero (Hamr na Jezeře) 

Hamerské jezero o ploše cca 50 ha je průtočné, napájené Hamerskou strouhou 

– levostranným přítokem Ploučnice. Navzdory lokalizaci v povodí horního toku 

Ploučnice, v krásném přírodním prostředí, i tady v letní sezóně řeší problémy 

s nárůstem populace sinic a řas. V letních měsících, příkladem je mimořádně 

suchý rok 2018, je voda Hamerské strouhy z velké části jen vyčištěnou vodou 

z ČOV Osečná. Hamerská strouha tak i po vyčištění přináší do Hamerského jezera 

živiny, které jsou spolu s živinami uloženými v sedimentech dostatečným zdrojem 

pro nárůst planktonních organizmů. Jezero má průměrnou hloubku cca 2 m, 

dochází tedy k rychlému prohřátí vody v celém vodním sloupci.  13. 6. 2018 zde 

byly instalovány 2 samostatné plovákové jednotky s všesměrným vysílačem 

Quattro – DB.  

 

Obr. 7 Umístění ultrazvukových vysílačů na Hamerském jezeře. 
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Výsledky laboratorních analýz prokázaly, přítomnost sinic až do konce 

července pod hranicí 20 000 buněk/ml. Ke skokovému jednorázovému výkyvu 

sinic (116 400 buněk/ml) došlo 13.8.2018, kdy byly odebrány vzorky v podstatě 

při vrcholící sinicové vlně. Kontrolní odběry v dalším týdnu opět prokázaly 

výrazný pokles počtů buněk sinic až k hranici 30 000 buněk/ml, přičemž parametr 

„vodní květ“ byl po celou dobu na stupni 0. V porovnání s rokem 2017, i přes 

významně příznivější podmínky pro rozvoj sinic v roce 2018, byly po většinu 

sezóny sledovány počty buněk sinic na ml o 30 až 50% nižší. 

  

Obr. 8 Výsledky monitoringu srážek a sinic na Hamerském jezeře. 

 Velký rybník (Hroznětín) 

Na neprůtočnou vodní plochu o celkové výměře téměř 50 ha a hloubce do 2,5 

m byly instalovány 3 samostatné plovákové jednotky s nezávislým solárním 

zdrojem elektrické energie, což umožnilo pokrytí vodního tělesa ultrazvukovým 

signálem s účinností na sinice (účinný poloměr 400 m) s minimální velikostí 

odstíněných ploch.  

 

Obr. 9 Rozmístění UTZ jednotek na Velkém rybníce. 
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Obr. 10 Výsledky monitoringu chlorofylu na Velkém rybníce. 

 ZÁVĚRY 

Z uvedených výsledků lze jednoznačně konstatovat, že účinnost ultrazvukové 

technologie v podmínkách velkých vodních ploch v ČR je závislá na hustotě 

osazení vodní plochy plovákovými systémy.  

Míra potlačování růstu sinic a řas závisí na kombinaci podstatných přírodních 

i technických skutečností ovlivňujících celkový výsledek prací (teplo, světlo, 

množství a zdroj živin, hloubka vodního tělesa, druhové složení planktonních 

organizmů, míra obměny vody v jezeře a s tím související míra pokrytí vodní 

plochy zvukovým signálem). 

Ultrazvuková technologie je založená na fyzikálním principu, bez použití 

chemických látek, s poloměrem dosahu 400m na sinice a 150m na zelené řasy. 

Nebyl zaznamenán vliv na zooplankton ani rybí obsádku. 

Výskyt sinic byl výrazně ovlivněn po instalaci a zahájení provozu ultrazvuku. 

K výraznějšímu rozvoji sinic došlo až během srpna, s vrcholem výskytu biomasy 

během září – došlo tedy k pozdržení nástupu „sinicové vlny“ až na konec koupací 

sezóny. 

Ovlivnění bylo pozorováno i přesto, že sezóna 2018 byla mimořádně příznivá 

pro růst planktonních organizmů (sucho, teplo, sluneční svit). V porovnání 

s rokem 2017 došlo v průběhu vegetační sezóny 2018 ke snížení výskytu sinic 50-

70%. 

Vodní plochy, kde není pod kontrolou přísun živin (přítok nebo sediment), je 

vhodné dimenzovat s pokrytím na zelené řasy nebo s využitím dalších technologií 

například „Vodní trifekty“ (kombinace postupů ultrazvuk – bakterie – aerace) pro 

snížení přísunu a omezení biologické dostupnosti živin. Alternativou může být i 

chemické srážení fosforu. 
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Abstract 

Remote sensing is a complex system of advanced approaches which 

can be used for spatial assessment of water quality in fishponds for 

purpose of their production as well as nonproduction management. 

The aim of the proposed contribution is introduction of remote 

sensing abilities for analysis of water quality and its changes in 

fishponds. Furthermore, possibility of remote sensing for evaluation 

of water eutrophication impact on water quality is outlined. Other 

possibilities of remote sensing usage for fishponds management 

purposes are described. Advantages and disadvantages of remote 

sensing are discussed. 

Keywords: fishponds, water reservoirs, water quality, remote 

sensing, eutrophication 

 ÚVOD 

Hospodaření na rybnících představuje významné ekonomické odvětví. Na 

území České republiky jde zejména o produkci kapra, ale i dalších ryb. Vedle 

produkční funkce plní rybníky celou řadu funkcí mimoprodukčních. V případě 

produkčních funkcí se jedná zejména o zajištění optimálního prostředí pro chov 

ryb. Sem patří otázka obsahu živin, zákalu vody, složení zoo- a fytoplanktonu, 

distribuce kyslíku ve vodním sloupci, pH vody, teploty vody apod. Problematika 

mimoprodukčních funkcí je poněkud komplikovanější. Jedním velkým okruhem 

problémů jsou ekologické funkce a ekosystémové služby, např. problematika 

biodiverzity ve vodní a terestrické části rybníků, která úzce souvisí s výše 

uvedenými ukazateli, hydrologická funkce, klimatická funkce apod. Dalším 

mailto:jbrom@zf.jcu.cz
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aspektem jsou funkce vycházející ze subjektivního vnímání člověkem, jako je 

funkce estetická, rekreační apod. Zde bychom uvedli např. průhlednost vody, 

zabarvení vody apod. 

V posledním půlstoletí je jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících kvalitu 

vody v nádržích eutrofizace, která je příčinou zhoršení kvality povrchových vod. 

Eutrofizace povrchových vod je důsledkem změn využívání krajiny a hospodářské 

činnosti v krajině, změn způsobu rybářského hospodaření a svou roli hrají též 

klimatické změny. Na eutrofizaci se významně podílí vyplavování průmyslových 

hnojiv z půd a vypouštění odpadních vod. Vedle zvýšené saturace povrchových 

vod živinami, především dusičnany a fosforečnany ovlivňuje kvalitu vody též 

vnos pesticidů a dalších polutantů do vodního prostředí. 

Nadměrný přínos živin do vodních nádrží způsobuje rozvoj vodního květu a 

následnou disbalanci kyslíkového režimu, snižování průhlednosti vody a další 

negativní projevy. Rozvoj sinic může následně způsobovat problémy narušením 

potravních vztahů v nádržích a uvolňováním toxinů do vodního prostředí. Problém 

eutrofizace do značné míry navíc umocňuje ukládání zejména fosforu do 

sedimentů nádrží a jeho zpětné uvolňování do vody. Eutrofizace povrchových vod 

je tedy významným faktorem, který negativně ovlivňuje jak produkční, tak i 

mimoprodukční funkce rybníků. 

Znalost kvality vody ve vodních nádržích umožňuje optimalizaci 

hospodářských zásahů nejenom z pohledu produkce ryb, ale též z pohledu 

zachování a zlepšování mimoprodukčních funkcí rybníků. Dálkový průzkum 

Země (DPZ) představuje nástroj, který lze s úspěchem využít pro rychlé a levné 

hodnocení některých ukazatelů kvality vody ve vodních nádržích (např. obsahu 

chlorofylu a, obsahu nerozpuštěných látek, teploty vody) a poskytuje tak důležité 

informace pro rozhodování o hospodaření na rybnících a pro účely ochrany 

povrchových vod. 

 STRUČNĚ O DÁLKOVÉM PRŮZKUMU ZEMĚ 

Dálkový průzkum Země představuje celý systém získávání a zpracování 

distančních dat, tedy dat získaných na dálku, bez kontaktu s daným povrchem. 

Přístupy DPZ využívají ve většině případů schopnosti objektů a povrchů odrážet 

elektromagnetické záření v různých částech elektromagnetického spektra. 

Zjednodušeně si můžeme tento princip představit jako schopnost barevného 

projevu povrchů, kdy zdrojem záření je Slunce a povrch, na který záření dopadá 

odráží určitou část záření, určitou „barvu“, tedy specifickou část spektra. Každý 

povrch se projevuje specificky v závislosti na svých chemických a fyzikálních 

vlastnostech. Relativní vyjádření množství odraženého záření od povrchu, tedy 

podíl odraženého a dopadajícího záření označujeme jako (spektrální) reflektanci. 
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Spektrální reflektance je tedy schopnost daného povrchu odrážet záření v různých 

částech elektromagnetického spektra. 

Velikost odraženého záření můžeme zaznamenat pomocí záznamových 

zařízení (spektrálních skenerů) umístěných buď na satelitech, leteckých nosičích 

nebo na bezpilotních technologiích (drony). Výsledkem záznamu je snímek nebo 

soubor snímků (obrazová data) daného území s různými vlastnostmi, v závislosti 

na spektrálním a prostorovém rozlišení použitého systému. Zásadní je zde tedy 

zachycení celého zájmového prostoru v určitém čase. 

V současné době je k dispozici celá řada zařízení, která lze s úspěchem využít 

pro hodnocení kvality vody v nádržích. Jedná se například o družicové systémy s 

vysokým prostorovým, spektrálním i časovým rozlišením. Jmenovat můžeme 

družice Evropské kosmické agentury (ESA) Sentinel 2, které disponují 

spektrálními pásmy využitelnými pro hodnocení kvality vody, tedy v oblasti 

viditelného červeného a blízkého infračerveného záření s vhodným prostorovým 

rozlišením (10 a 20 m na pixel) a časovým rozlišením pět dnů (pro většinu území 

ČR je díky překryvům snímků časová frekvence dva a tři dny).  Obdobnou družicí 

je družice Landsat 8 provozovaná Geologickou službou Spojených států (USGS) 

a Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) s prostorovým rozlišením 30 m 

(s možností převzorkování na 15 m). Časová frekvence pořízení snímků je v tomto 

případě šestnáct dnů. Snímky pořízené uvedenými družicovými systémy umožňují 

dobře postihnout plochu většiny vodních nádrží. Výhodou obou uvedených 

družicových systémů je možnost bezplatného pořízení družicových snímků. 

Letecký a bezpilotní dálkový průzkum Země může pro účely hodnocení 

kvality vody posloužit především jako doplňkový zdroj informací v případě 

potřeby velmi podrobných prostorových nebo spektrálních dat, nicméně pořízení 

těchto dat je zpravidla poněkud nákladné. 

 HODNOCENÍ KVALITY VODY POMOCÍ DÁLKOVÉHO 

PRŮZKUMU ZEMĚ 

Hodnocení kvality vody v nádržích se zpravidla provádí na základě odběrů 

vzorků a následným analytickým rozborem v laboratoři. Tento přístup má výhodu 

v relativní flexibilitě (lze odebírat kdykoli) a v přesnosti stanovení jednotlivých 

ukazatelů. Pomocí laboratorních přístupů lze dále stanovovat celou řadu 

parametrů, které nelze stanovit jiným způsobem. Nevýhodou využití přímých 

odběrů vzorků vody z nádrží je nemožnost zachycení kvality vody v celém 

prostoru nádrže a časová prodleva mezi odběrem vzorku a jeho zpracováním, kdy 

může dojít ke změně některých ukazatelů. Kvalita vody se může v prostoru nádrže 

dramaticky měnit (obr. 1), např. v závislosti na hloubce (různé prohřátí vodního 
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sloupce) nebo působením větru, který může zahnat vodní květ do místa odběru 

nebo naopak. Na základě přímých odběrů vzorků může tedy v některých případech 

dojít k významnému zkreslení informace o celém prostoru nádrže. 

 

Obr. 1 Koncentrace chlorofylu a ve vodních nádržích v okolí Veselí nad Lužnicí 

(severně od vyznačených nádrží) vypočtená ze snímku družice Sentinel 2 (12. 8. 

2018). Na snímku jsou patrné značné rozdíly mezi nádržemi, kde pískovny 

dosahují koncentrace chlorofylu a do 50 μg.l-1, zatímco některé rybníky mohou 

vykazovat více než desetinásobek této hodnoty. Významná je též značná 

heterogenita koncentrací v prostoru nádrží, viz např. Horusický rybník. 

Využití metod DPZ do značné míry eliminuje zkreslení výsledku stanovení 

parametrů kvality vody vlivem povětrnostních podmínek díky schopnosti zachytit 

vlastnosti celé nádrže v jednom okamžiku. Jedná se zejména o problematiku 

heterogenní distribuce vodního květu. DPZ na druhou stranu umožňuje stanovení 

pouze některých parametrů kvality vody. Jedná se o parametry, které vykazují 

určitou optickou odezvu, tzn. ovlivňují kvalitu záření odraženého od vodního 

sloupce. Jsou-li ve vodě obsaženy organismy, které typicky obsahují zelené 

barvivo chlorofyl a, roste intenzita odrazu slunečního záření v oblasti viditelného 

zeleného záření kolem 560 nm vlnové délky, a naopak tato jeho spektrální 

odrazivost (reflektance) klesá v oblasti viditelného červeného záření kolem 660 

nm vlnové délky, pro které má chlorofyl a maximální absorpční schopnost. 
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Přítomnost buněk organismů při hladině vody také způsobuje zvýšení odrazivosti 

od jejich buněčné struktury v oblasti blízkého infračerveného záření kolem 710 

nm vlnové délky. Na základě různé odrazivosti a absorpce slunečního záření 

různých vlnových délek tak lze odhadovat koncentraci fotosyntetických barviv, a 

tedy i míru abundance výskytu fotosyntetizujících organismů ve vodním prostředí.  

 

Obr. 2 Výřez rybničního území mezi Třeboní a Veselím nad Lužnicí ze snímku 

Sentinel 2 (12. 8. 2018). Ze snímku je patrné, že v jeden okamžik můžeme 

hodnotit velké množství nádrží na rozsáhlém území. Na snímku jsou zjevné 

značné rozdíly mezi rybníky. 

Přesnost odhadu koncentrace chlorofylu a ve vodě pomocí metod DPZ je 

zpravidla velmi vysoká. Řada studií ukazuje, že těsnost vztahu mezi spektrální 

informací a obsahem chlorofylu a přesahuje 90 % (koeficient determinace r2 > 0.9, 

viz např. [1–4]. Velmi dobrá shoda je dále pro odhad obsahu fykocyaninu a 

karotenoidů [5] a množství nerozpuštěných látek ve vodě [4, 6], které 

koresponduje s turbiditou (viz např. [7]). DPZ lze dále využít k odhadu barevných 

rozpuštěných organických látek (CDOM, viz např. [8]. Opticky aktivní ukazatele 

kvality vody mohou navíc sloužit jako proxy parametry pro odhad dalších 

vlastností vody, které nemají optickou odezvu. Určitou předpokládanou možností 

do budoucna je využití DPZ pro analýzu zastoupení hlavních skupin 
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fytoplanktonu, což může mít velký význam pro plánování monitoringu pro 

kontrolní i výzkumné účely. 

Výhodou DPZ je prostorovost a periodicita. DPZ poskytuje obrazová data, 

která umožňují hodnocení distribuce určitého parametru v celém prostoru 

sledované nádrže. V případě družice Sentinel 2 je to například rozlišení 20 x 20 

m, tzn., že pro každý jeden ha plochy nádrže získáme 25 nezávislých odhadů 

kvality vody. Vzhledem k velkému plošnému záběru družicových systémů (např. 

velikost družicové scény družice Sentinel 2 je 290 x 290 km) je možné hodnotit 

kvalitu vody ve velkém množství nádrží současně pro jeden časový okamžik (obr. 

2). To může přispět především k lepšímu přehledu o stavu rybníků, které není 

možné přímo vzorkovat např. z důvodu kapacity laboratoří. 

Díky opakovanému snímkování vodní plochy v průběhu roku lze sledovat 

změny jakosti vody a její prostorové distribuce v nádrži, včetně možnosti 

retrospektivního hodnocení změn. 

 DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ DPZ VE STUDIU RYBNÍKŮ 

Vedle možnosti využití DPZ pro hodnocení kvalitativních ukazatelů vody v 

nádržích lze přístupy DPZ využít i dalšími způsoby. Pomocí DPZ můžeme např.: 

 Stanovit teplotu vody – hodnocení distribuce teploty vody doplňuje 

informaci o dynamice procesů probíhajících ve vodě a do určité míry 

koresponduje též s hloubkou vody, zejména v případě mělkých nádrží, 

jako jsou rybníky. Teplota vody je zde nicméně stanovena pouze pro 

svrchní vrstvu vodního sloupce, v závislosti na promíchání vody v nádrži. 

Vhodným nástrojem je družice Landsat 8. 

 Sledovat litorální porosty – DPZ umožňuje efektivně analyzovat změnu 

rozvoje litorálních porostů v čase. Zde se uplatní zejména systémy s 

velmi vysokým prostorovým rozlišením (méně než 5 m), jako jsou 

některé satelity (QickBird, GeoEye, Kompsat, RapidEye), letecké a v 

posledních letech bezpilotní technologie 

 Sledovat zazemňování rybníků – DPZ umožňuje hodnotit též změny 

profilu dna rybníků způsobené zazemněním. Zde je možnost využití 

laserových technologií (LiDAR) a metod obrazové stereometrie 

 Hodnotit příčiny eutrofizace na úrovni krajiny – DPZ nabízí celou řadu 

metod a přístupů využitelných pro studium eutrofizace na úrovni krajiny 

jako celku (např. na úrovni hydrologických jednotek, povodí). DPZ 

přináší důležité poznatky o chování krajiny, tedy o procesech v ní 

probíhajících, o složení a struktuře krajiny a jejích změnách. Můžeme 

např. jmenovat metody klasifikace území, hodnocení časových změn 

krajinného pokryvu a využití území, hodnocení množství a kvality 

vegetace v povodích nádrží apod. 
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 Identifikovat prostorovou distribuci a zastoupení makrofyt 

 OMEZENÍ VYUŽITÍ DPZ PRO SLEDOVÁNÍ RYBNÍKŮ 

DPZ je vhodným nástrojem pro hodnocení kvality vody a dalších ukazatelů v 

rybnících, nicméně podobně jako všechny nástroje má též své nevýhody a 

omezení. 

Jako určité omezení se může jevit znalost práce s daty DPZ, která vyžaduje 

hlubší vhled do jednotlivých částí přípravy a zpracování obrazových dat. V 

současné době jsou již k dispozici nástroje na využití dat DPZ pro účely hodnocení 

kvality vody v nádržích, které řeší procesní kroky automaticky. Takovým 

nástrojem je např. software RemoteGuard [9]. 

Pro území České republiky mohou být omezením využití DPZ vlivy počasí. 

Problematická je zejména oblačnost, která neumožňuje snímkování zemského 

povrchu. Mezi termíny úspěšného snímkování tak může dojít k významné časové 

prodlevě. Časová prodleva mezi termínem snímkování a dostupností dat může být 

způsobená též na straně poskytovatele dat. V současné době je dostupnost 

satelitních dat v řádu dnů (Sentinel 2 během jednoho až dvou dnů), v případě dat 

leteckého snímkování se může, s ohledem na potřebu předzpracování dat, jednat 

o delší časová období v řádu týdnů. 

Nevýhodou využití DPZ pro stanovení parametrů kvality vody v nádržích 

může být lokální platnost použitých modelů, které vyžadují kalibraci na místní 

podmínky (porovnání s laboratorními rozbory). Odlišně se mohou dále chovat 

různé typy povrchových vod, jako jsou rybníky, velké přehradní nádrže, lomová 

jezera apod., které mohou mít variabilní odezvu v průběhu roku vlivem změn 

společenstev fytoplanktonu, zákalu vody a dalších faktorů. Málo problematický je 

odhad koncentrace chlorofylu a, komplikovanější jsou pak možnosti odhadu 

obsahu nerozpuštěných látek a turbidity. V současné době začínají být využívány 

modely založené na pokročilé analýze dat, např. metody strojového učení a umělé 

inteligence, které do určité míry eliminují některé výše uvedené komplikace. 

Dalším omezením využití DPZ pro sledování vodních nádrží je nemožnost 

postižení celého vodního sloupce kvůli omezenému průniku slunečního záření do 

větší hloubky pod vodní hladinu. Možnosti využití dat DPZ jsou prakticky ve 

všech aplikacích, včetně stanovení teploty vody, omezeny pouze na svrchní část 

vodního sloupce. 

Důležitou nevýhodou využití dat DPZ může být cena dat. Data družicových 

systémů Landsat a Sentinel jsou poskytována bezplatně, nicméně v případě využití 

komerčních družic, leteckých a bezpilotních systémů je potřeba počítat s poměrně 

vysokými náklady na pořízení dat. 
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 ZÁVĚR 

Dálkový průzkum Země je efektivní a účinná metoda vhodná pro relativně 

rychlé hodnocení kvality vody ve vodních nádržích a jejích časových změn. 

Značnou výhodou je možnost analýzy prostorové distribuce kvality vody v 

nádržích a možnost hodnocení velkého množství vodních nádrží v určitém čase 

současně. Zároveň je možné DPZ využít i pro další účely, jako je sledování vývoje 

litorálních porostů, analýza změn rybničního dna vlivem ukládání sedimentů, 

hodnocení příčin eutrofizace na základě změn povodí nádrží apod. Výstupy DPZ 

tak ve výsledku mohou být důležitým nástrojem nejen pro vlastní produkční 

hospodaření, ale též pro udržování a rozvoj mimoprodukčních funkcí rybníků a 

jejich ekosystémových služeb a pro kontrolní a výzkumné účely. 
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Abstract 

Series of 13 fish ponds was monitored as a part of a drainage basin 

of Hracholusky reservoir which is subject of a recovery project. All 

the fishponds were eutrophic – hypertrophic due to waste waters 

from villages and little cities (including overflows from sewers) 

and/or due to too intensive production of “hunters ducks”. All the 

“duck ponds” were rich in phosphorus and cyanobacterial blooms. 

After rough calculations we estimated input of P by all the ducks as 

2-3 t per year. Generally, it was found that decrease of pollution 

input into the fishponds will be necessary. Then we will get very 

helpful component retaining nutrients in the watershed. 

Keywords: fish ponds, eutrophication, phosphorus, poultry 

 ÚVOD, METODY, LOKALITA  

Studie pro zlepšení kvality vody ve vodní nádrži (VN) Hracholusky (na řece 

Mži, cca 25 km západně od Plzně) byla vyvolána snahou o zlepšení podmínek 

k rekreaci, tedy i o zlepšení příjmu obcí v blízkosti nádrže. Hlavním nedostatkem 

jakosti vody jsou eutrofizační projevy korunované sinicovými vodními květy 

(Microcystis sp.div.). Zásadní příčinou intenzivního růstu sinic je příliš vysoký 

vstup sloučenin fosforu hlavním přítokem, tedy Mží. V rámci podrobné studie [1] 

pátrající po zdrojích fosforu byla pozornost věnována také rybníkům. Těch bylo 

napočítáno 192 o ploše >1 ha. Ty významné jsou situovány v pásu v horní části 

povodí (Obr. 1). 

Cílenému monitoringu bylo pro účely zmíněné studie podrobeno celkem 13 

rybníků. Hlavním kritériem pro výběr byla velikost, průtočnost a poloha 

v soustavě. Vybrány byly velké průtočné rybníky umístěné nejlépe jako poslední 



Praha, 13. -14. červen 2019 

108 

v soustavě či subpovodí. V průběhu sledování byl ale výběr upraven podle situace 

(vypuštěný rybník, setkání s neočekávaně hypertrofním rybníkem). 

V roce 2017 byly rybníky vzorkovány ve třech termínech: přelom 

květen/červen, konec července a začátek září. Toto schéma se osvědčilo už 

při předchozích sledováních, protože poskytuje dobře srovnatelné výsledky při 

relativně nízké intenzitě monitoringu (Duras, Potužák, nepublik. údaje). Pro lepší 

vhled do chování rybníků byly všechny rybníky navzorkovány ještě v dubnu 2018. 

 

Obr. 1 Povodí VN Hracholusky - vyznačena je oblast bohatá na rybníky a 

přibližná poloha většiny monitorovaných rybníků. 

Vzorky byly odebírány z povrchové vrstvy vody v oblasti požeráku 

odběrákem na cca 3 m dlouhé násadě. Dále byly odebírány vzorky vody na odtoku 

z rybníka, pokud se nejednalo o hladinový přeliv a pokud nějaká voda odtékala. 

Rozsah analýz zahrnoval sloučeniny N, fosfor celkový (P celk) a fosfor 

fosforečnanový (PO4-P), nerozpuštěné látky (NL 105oC) a chlorofyl a (Chl a) 

stanovovaný spektrofotometricky po extrakci do horkého etanolu. Na místě byla 

měřena průhlednost vody Secchiho deskou. 

Regent 

Chotěnov 

Dlouhý 

Mezholezský 

D. Skviřín 

Sahara 

V. jemnický 

Kumpolec 

Vřesk 

Výrovský 

Horní hlinenský 
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V následujícím textu je uveden stručný přehled nejdůležitějších výsledků. 

Monitoring většiny rybníků pokračuje v r. 2019 s cílem blíže specifikovat jejich 

roli v látkovém toku fosforu. 

 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Výsledky terénních měření a z pohledu eutrofizace i nejdůležitějších 

parametrů jakosti vody jsou soustředěny do tab. 1.  Následující odstavce jsou 

věnovány popisu jednotlivých rybníků: 

 Regent (57 ha) se vyznačuje dlouhodobě poměrně dobrou jakostí vody se 

slabou tendencí ke tvorbě sinicových vodních květů. Využíván pro produkční 

rybářství, v r. 2017 první horko s výraznou fází velkých dafnií. Bez 

významnějších zdrojů znečištění v povodí, bez hnojení. Odtok hladinou, ale 

v suchých létech prakticky žádná voda neodtékala. 

 Chotěnov (9 ha) je boční rybník na Hamerském potoce, přijímá vyčištěné 

odpadní vody z ČOV Mariánské Lázně, ale také nečištěné odlehčované odpadní 

vody a ředící vodu z Hamerského potoka. Je tedy výrazně hypertrofní, přetížený 

živinami i organickými látkami s těžkými sinicovými vodními květy. Rybník je 

mělký, poměrně průtočný (doba obměny vody kolem 10 dní), v letních měsících 

s napjatým kyslíkovým režimem. Hustá přikrmovaná kaprová obsádka odpovídá 

vysokému zatížení rybníka. Potenciál k biodegradaci organických 

mikrokontaminant, ale nutné je snížit zatížení. Odtok hlavně požerákem, ale 

jakost odtékající vody byla v zásadě shodná s vodou v povrchové vrstvě rybníka 

(mělký a průtočný!). 

 Rybníky typu „přehrada“, tedy nevelké vodní plochy v úzkém a 

hlubokém údolí, které protéká poměrně vodný potok. Doba obměny vody je 

krátká a jakost vody tady záleží především na vstupech látek z povodí. 

Předpokládáme zde značný potenciál na retenci sloučenin P. Kumpolec (6 ha) 

na Sedlišťském potoce má tendenci k nesinicovému fytoplanktonu, sportovní 

rybolov, odtok hladinou. Jeho eutrofní stav je způsoben vlivem několika 

menších obcí v povodí: největší z nich, Staré Sedliště má ~1250 obyvatel. Na 

Výrovském potoce jsou to dva rybníky. Dolní Skviřín (7 ha) je průsečíkem vlivu 

odpadních vod (včetně odlehčovaných) z města Bor (~3900 obyv.) a vlivu 

početných silně eutrofních rybníků v povodí. Ty jsou sice v suchých letech 

průtočné jen nepatrně, ale lze předpokládat významný transport látek při 

výlovech. Silně eutrofní stav rybníka je tedy nevyhnutelný. Výrovský rybník leží 

pod D. Skviřínem – jeho vzdutí začíná o ~6,9 ř. km níže.  
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Tab. 1 Výsledky monitoringu rybníků v povodí VN Hracholusky. 

 
 

Průhl. NL 105 N-NO3 N-NH4 N celk PO4-P P celk Chl a

m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l

1.6.17 1,3 8,8 0,21 0,04 1,3 0,019 0,096 44

30.7.17 0,70 17 <0,20 <0,03 1,4 0,004 0,096 91

7.9.17 0,80 20 <0,20 0,72 2,3 0,056 0,22 57

25.4.18 0,60 25 <0,20 0,05 0,6 0,026 0,084 33

AVG 2017 0,75 15 1,7 0,026 0,137 64

1.6.17 0,3 42 0,20 0,13 1,8 0,049 0,39 220

30.7.17 0,70 37 0,23 0,05 1,6 0,022 0,22 350

7.9.17 0,40 40 <0,20 0,62 2,7 0,048 0,34 160

25.4.18 0,25 40 0,21 0,24 2,0 0,023 0,30 90

AVG 2017 0,55 40 2,0 0,040 0,317 243

1.6.17 1,1 13 0,60 0,06 1,5 0,024 0,17 47

30.7.17 0,50 19 <0,20 <0,03 1,3 0,003 0,13 110

7.9.17 0,70 20 <0,20 0,04 1,3 0,015 0,13 130

25.4.18 0,50 24 0,74 0,05 1,3 0,025 0,081 140

AVG 2017 0,60 17 1,4 0,014 0,143 96

1.6.17 0,6 15 <0,20 0,04 1,8 0,026 0,14 46

30.7.17 0,60 15 <0,20 <0,03 2,1 0,089 0,22 55

7.9.17 0,60 19 <0,20 <0,03 2,1 0,016 0,18 58

25.4.18 4,00 2,9 <0,20 0,05 0,9 0,13 0,17 <1,0

AVG 2017 0,60 16 2,0 0,044 0,180 53

1.6.17 1,1 7,4 <0,20 0,16 1,9 0,015 0,13 37

30.7.17 0,20 66 <0,20 <0,03 2,5 0,016 0,29 360

7.9.17 0,25 56 <0,20 <0,03 2,7 0,010 0,24 230

25.4.18 0,40 32 <0,20 0,05 1,3 0,025 0,14 66

AVG 2017 0,23 43 2,4 0,014 0,220 209

1.6.17 0,45 28 <0,20 0,04 1,5 0,006 0,16 94

30.7.17 0,20 45 <0,20 <0,03 2,3 0,022 0,22 240

7.9.17 0,20 57 <0,20 <0,03 3,9 0,011 0,32 350

25.4.18 0,55 19 0,42 0,05 0,9 0,025 0,053 59

AVG 2017 0,20 43 2,6 0,013 0,233 228

1.6.17 1,3 18 <0,20 0,04 2,1 0,063 0,20 71

30.7.17 1,75 7,8 <0,20 1,7 4,6 0,87 1,4 28

7.9.17 0,50 31 <0,20 <0,03 2,0 0,37 0,57 170

25.4.18 0,80 14 1,4 0,07 2,2 0,027 0,058 83

AVG 2017 1,13 19 2,9 0,434 0,723 90

1.6.17 0,2 53 <0,20 0,09 3,1 0,031 0,43 220

30.7.17 0,20 79 <0,20 <0,03 4,6 0,004 0,37 420

7.9.17 0,10 93 <0,20 <0,03 7,0 0,005 0,39 370

25.4.18 1,10 11 <0,20 0,08 1,1 0,026 0,065 22

AVG 2017 0,15 75 4,9 0,013 0,397 337

30.7.17 0,10 91 <0,20 0,27 3,7 0,099 0,36 420

7.9.17 0,15 84 <0,20 <0,03 4,7 0,070 0,38 230

25.4.18 1,00 13 1,7 0,30 2,9 0,038 0,052 13

30.7.17 0,15 80 <0,20 <0,03 4,8 0,009 0,37 360

7.9.17 0,15 45 <0,20 <0,03 5,5 0,018 0,41 390

25.4.18 0,25 58 <0,20 0,05 1,8 0,022 0,21 160

7.9.17 0,90 14 <0,20 <0,03 1,1 0,014 0,080 70

25.4.18 0,40 37 1,6 0,06 2,2 0,033 0,12 150

7.9.17 0,30 53 <0,20 <0,03 2,5 0,013 0,33 280

25.4.18 0,50 40 0,84 0,05 2,1 0,043 0,26 170

7.9.17 38 <0,20 <0,03 1,7 0,007 0,17

25.4.18 22 <0,20 0,21 1,0 0,053 0,10
Vřesk pod

Mezholezský

H. hlinenský

Vinný

Sahara

Výrovský

D, Skviřín
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Oba rybníky (D. Skviřín a Výrovský) s potokem, který je propojuje, jsou 

výtečnou příležitostí k rozvinutí samočistících procesů s retencí (retardací) 

nutrientů, což výsledky celkem doložily, i když dat byl zde nedostatek (Výrovský: 

P celk = 0,080 mg/l). Odtok z Výrovského je ale ode dna, takže zde byly zjištěny 

zvýšené koncentrace sloučenin fosforu. Po výlovu rybníka ve Výrovském potoce 

níže také netekla žádná voda, což je pro ekologický stav zásadně negativní jev. 

V managementu tohoto hospodářsky využívaného rybníka se tedy zdají být ještě 

značné rezervy. 

 Dlouhý (28 ha) a Mezholezský (38 ha) rybník. Oba jsou pod silným 

vlivem komunálních odpadních vod, které zajišťují jejich hypertrofní charakter 

a sinicový fytoplankton. V Mezholezském byl v r. 2017 (první horko) zastižen 

stav s průhlednou vodou a typickým vodním květem Aphanizomenon flos-aquae 

za obrovských koncentrací fosforu (P celk = 1,4 mg/l). Taková situace bývala na 

našich rybnících typická před desítkami let a dnes je spíše vzácností. Oba 

produkční rybníky mají značný rekreační potenciál (dříve bohatě využívaný) a 

také potenciál k retenci sloučenin fosforu. Cestou ke zlepšení je primárně snížení 

zatížení z odpadních vod. 

 Skupina „kachních“ rybníků se vyznačuje tím, že ačkoli jejich povodí je 

bez zdrojů znečištění, přesto je kvalita vody v nich špatná: vysoký obsah P a 

husté sinicové květy. Vzorkovány byly rybníky Březový (10 ha), Horní 

hlinenský (10 ha), Sahara (8 ha) a Vinný (5 ha). Tyto rybníky jsou využívány k 

– z ekologického pohledu – velmi intenzivní produkci tzv. polodivokých kachen 

(PD), jež jsou na podzim převedeny na zisk cestou prodeje různých forem 

odstřelu (firemní akce, VIP klienti,…). Pro PD kachnu ve výkrmu byla 

odhadnuta [1] denní produkce fosforu na zhruba 0,58 g P (minimální odhad).  

Podle informace Klatovského rybářství, a.s. je průměrná hustota kachen asi 

250 ks/ha a na 1 kachnu se spotřebuje 7 kg obilnin. Podle informací o odstřelu 

kachen v podzimním období, jak byly publikovány na webových stránkách téže 

firmy, lze zhruba odhadnout celkový počet kachen na rybnících v povodí VN 

Hracholusky na 25-30 tis. kusů. Pokud získané údaje zpracujeme, můžeme 

odhadnout, že do desetihektarového rybníka (např. Březový) vnesou kachny 

trusem asi 43,5 kg P měsíčně. Pokud by výkrm kachen trval 5 měsíců, je to 218 

kg, z čehož asi 58 kg P je vnášeno se zrním (při obsahu P 3,3 g/kg). Při celkovém 

počtu 25-30 tis. ks PD kachen a při pětiměsíčním výkrmu se jedná asi o 2,2-2,6 t 

P, v případě šestiměsíčního výkrmu se dostaneme až na 3,1 t P. Pokud je doba 

pobytu kachen na daném rybníce kratší, lze předpokládat, že na jiném rybníce 

v regionu muselo dojít k jejímu odchovu před vysazením, takže zatížení povodí 
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jako celku se nesníží. Jakkoli se jedná o velmi hrubé odhady, je zřejmé, že se touto 

cestou jedná o velmi významný vnos fosforu do vodního prostředí. 

Je otázka, zda takto intenzivní chov kachen je správnou formou managementu 

rybníků, protože kromě přetížení ekosystému rybníka fosforem a organickou 

hmotou mají vysoké obsádky PD kachen zničující vliv i na litorální porosty 

(sešlap, konzumace) a organismy v nich žijící (hmyz, obojživelníci,…), tedy na 

ekologický stav lokality obecně [2]. Podle výsledků citovaných ve studii [2] bylo 

MZe doporučeno nepřekračovat počet kachen na rybnících v úrovni 25 ks/ha. 

V posudku AOPK, který byl citován Nejvyšším správním soudem v kauze týkající 

se Sirákovského rybníka na Havlíčkobrodsku (čj. 2 As 6/2009 – 79) se praví, že 

na ekologicky cenných rybnících by početnost PD kachen neměla přesáhnout 10 

ks/ha a u eutrofních až hypertrofních bez většího ekologického významu pak 20 

ks/ha. V rámci této kauzy byl předložen i posudek připouštějící 50-70 ks/ha. Je 

tedy vidět, že přístupy jsou velmi různé. Každopádně každý z uvedených pohledů 

znamená výrazné snížení vnosu sloučenin fosforu od zhruba desetiny po zhruba 

pětinu až čtvrtinu.  

Tuto otázku považujeme za sice závažnou, ale zatím víceméně neřešenou. Je 

na čase začít se tématem zabývat a hledat nějaký racionální přístup. 

 Specifickým typem rybníka byl Velký jemnický (16 ha), jenž je aktuálně 

součástí přírodní rezervace Tisovské rybníky s hospodařením v režii orgánu 

ochrany přírody. V rybníce byl zaznamenán výskyt ponořené vegetace, trvale 

zvýšená průhlednost vody (0,6 m) a nejnižší koncentrace Chl a (průměrně 53 

ug/l). To jsou pro málo intenzivně obhospodařovaný rybník stále poměrně 

vysoké hodnoty, navíc aerátor na rybníce vypovídá o kyslíkových potížích. 

Příčinou je patrně předchozí rybářské hospodaření, které zahrnovalo i pravidelné 

hnojení. Problematický sediment tak může být zdrojem fosforu pro vodní 

sloupec a růst řas a sinic. Z rybníka v suchém období žádná voda neodtékala. 

 Lokalita Vřesk byla situována nikoli přímo na rybníce, ale až pod dvěma 

malými spíše extenzivně využívanými rybníčky s cílem zachytit vliv tohoto 

seskupení jako celku. Rybníčky neměly sinicové květy, ale spíše tendenci ke 

„hnědé“ vodě s rozsivkami, přičemž koncentrace fosforu na odtoku nebyly 

vysoké.  

Hodnocení vlivu rybníků na jakost vody v povodí je obtížná záležitost. 

Měřených dat je chronický nedostatek a pořizovat data nová je náročné, jelikož 

uvedené minimální schéma tří odběrů za vegetační sezónu je potřeba uplatnit 

alespoň ve dvou po sobě následujících letech (dvouhorkový způsob hospodaření). 

Z těchto důvodů jsme se pokusili uplatnit nadhled a využít při vyhodnocení i  

snímků družice Sentinel [3]. 
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Obr. 2 Soustava rybníků u Boru -  „Kachní“ oblast a  přetěžovaný rybník Dolní 

Skřivín. Zpracováno na základě satelitního snímku SENTINEL 2 (ESA). 

Možnosti využití prostředků dálkového průzkumu Země ukazují obrázky 2 a 

3, kde je zachycena situace 17.8.2018. Zdá se, že se jedná o velmi perspektivní 

přístup umožňující zásadně lepší přehled v rámci relativně velkých povodí – nejde 

jen o hodnocení situace, ale také o plánování monitoringu k verifikaci důležitých 

situací. 

Zásoba sloučenin fosforu ve vodě rybníků je důležitý parametr pro hodnocení 

úlohy rybníků v povodí. Za suchého léta ze značné části rybníků žádná voda 

neodtéká, takže nejsou ani zdrojem eutrofizačního rizikového fosforu. Tato situace 

se změní jednak při výlovu, kdy se kromě vody exportuje i část usazenin a na jejich 

částečky vázaný fosfor a jednak hrozí riziko, že při výraznější srážkoodtokové 

události dojde k obměně části vody v rybnících a k odtoku zásoby P dolů po toku. 
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Obr 3 Oblast s rybníky východně od Tachova. „Kachní“ rybníky (hlinenské, 

Březový, Vinný, lhotské), zelenou značkou označeny rybníky ve správě AOPK. 

Zpracováno na základě satelitního snímku SENTINEL 2 (ESA). 

Odtok částeček sedimentu je z pohledu projektu zaměřeného na zlepšení 

jakosti vody v údolní nádrži významný zejména proto, že částečky se usazují 

v horní mělké části nádrže, kde se připojují ke starším usazeninám, jež při snížení 

hladiny, zvýšení pH nebo poklesu redox potenciálu mohou sloužit jako obtížně 

vyčerpatelná zásoba fosforu pro fytoplankton. 

Riziko vypláchnutí značného množství sloučenin fosforu za deště lze ukázat 

na odhadu množství fosforu obsaženého v jednotlivých rybnících. Podle 

jednoduchého propočtu (průměrná koncentrace P celk za odběry v r. 2017 x objem 

rybníka), jak byl proveden v podrobné studii [1], má většina rybníků okamžitou 

zásobu P v úrovni do 50 kg. Vybočují velké rybníky (Regent - 127 kg), zejména 

pokud jsou silně eutrofní až hypertrofní. Dlouhý rybník v průměru 115 kg a 

Mezholezský dokonce 559 kg. Důležité je vědět, že s pokračováním letní sezóny 

se v těchto rybnících koncentrace P zvyšují, takže uvedené hodnoty mohou být až 

dvojnásobné. To pro Mezholezský rybník ovšem znamená asi 1 tunu! 
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 ZÁVĚR 

Hodnocení úlohy rybníků je obecně obtížné a komplikované, což platí 

v projektech zaměřených na zlepšení jakosti vody přehradních nádrží dvojnásob. 

V povodí VN Hracholusky se nachází široké spektrum rybníků s různými 

kombinacemi vlivů. Od rozhodujícího vlivu odpadních vod, přes vliv povodí jako 

celku, až po vliv rybářského hospodaření. V této souvislosti byl zjištěn jako velmi 

důležitý vliv na podporu eutrofizace chov polodivokých mysliveckých kachen. 

Podle vlivů pak musí být strukturována i případná zlepšující opatření, např. lepší 

čištění odpadních vod, omezení vstupu odlehčovaných vod z měst a obcí či úprava 

hospodaření na rybnících samotných. 

Pro zjišťování celkové situace se zdá být perspektivní využití zpracovaných 

družicových snímků. Snímky umožňují nejen doložit stav během jedné vegetační 

sezóny, ale možný je také pohled do minulosti. Lze tak získat delší časovou řadu. 

V suchém období sice z mnoha rybníků žádná voda neodtéká, nicméně je 

třeba brát v úvahu i možnost náhlého vyplavení sloučenin fosforu (+sinicové 

biomasy) za srážkoodtokové události a transport látek během výlovů. 

Pokud rybníky nejsou přetěžovány vstupy látek z obcí či hospodaření, 

představují velký potenciál k retenci živin a biodegradaci organických 

mikrokontaminant. Tím můžeme získat další tzv. ekosystémové služby. 

Monitoring některých rybníků pokračuje i v r. 2019, a to se zaměřením jak na 

chov PD kachen, tak na účinnost samočistících procesů v průtočných rybnících. 
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Poděkování 
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kraje..



Praha, 13. -14. červen 2019 

116 

KYSLÍKOVÉ DEFICITY V RYBNÍCÍCH – VÝZNAM STAVU 

RYBNIČNÍCH BIOCENÓZ A METEOROLOGICKÝCH 

PODMÍNEK 
OXYGEN DEFICITS IN FISHPONDS – THE IMPORTANCE OF FISHPONS 

BIOCENOSIS AND METEOROLOGICAL CONDITIONS 

Martin MUSIL1,2,, Marek Baxa2, Libor Pechar1,2  

1Enki, o.p.s., Dukelská 145, 37901 Třeboň 
2JU v Českých Budějovicích, Zemědělský fakulta, Katedra krajinného managementu, 

Laboratoř aplikované ekologie, Branišovská 1668, 37005 České Budějovice 
musil.78@seznam.cz 

Abstract 

The oxygen regime of aquatic ecosystems is determined mainly by 

the intensity of photosynthesis and respiration. Large fluctuations in 

dissolved oxygen concentration are common phenomenon in 

eutrophic fishponds as a result of the enormous biomass of primary 

producers as well as heterotrophic organisms. Currently oxygen 

fluctuations result to the oxygen deficits, which cause massive fish-

kills. Such cases of fish-kills are currently more frequent especially 

on shallow reservoirs and fishponds. More frequent periods of very 

hot summer weather, terminated by sudden weather change like 

storm and decrease of sun radiation and fall in temperature represent 

one of triggers of the oxygen deficit events. It is difficult to predict 

time and extent of the dissolved oxygen concentration decrease, 

therefore monitoring of the oxygen regime and determining of 

distribution of respiration processes are highly topical tasks.  

We studied the processes of respiration in mesocosm experiments 

on fishpond Rod in the Třeboň region. The results show that during 

the season the ratio of plankton and sediment communities on 

ecosystem respiration is changing. Also, the weather, especially the 

sudden changes in air temperature and sunlight, significantly affects 

the dynamic balance between photosynthesis and respiration. When 

photosynthesis is limited by phytoplankton suppression by daphnias 

grazing pressure or by lack of solar radiation, or after a collapse of 

water bloom, oxygen is rapidly eliminated from the water. Renewal 

of oxygen through the water-air interface is not enough to recover 

of the oxygen demand. The results of the experiments allow to 
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describe the processes that are the cause of oxygen deficits and the 

mechanisms by which fishpond ecosystems respond to extreme 

climatic situations and sustained excess of nutrients. 

Keywords: fishpond, mezocosm, oxygen deficit, photosynthesis, 

respiration. 

 ÚVOD  

V mělkých eutrofních nádržích, jakými jsou rybníky, je značné kolísání 

koncentrace rozpuštěného kyslíku běžným jevem. Fotosyntetická aktivita 

zpravidla velké biomasy fytoplanktonu, nebo vláknitých řas, případně vodní 

makrovegetace, způsobuje přesycení vody kyslíkem během dne. Spotřeba kyslíku 

je dána dýcháním celé rybniční biocenózy. Během noci, tak koncentrace kyslíku 

mohou výrazně poklesnout. Spotřebu kyslíku v rybničním ekosystému může 

navyšovat přísun organických látek ve formě znečištění z povodí, ale také aplikace 

organických hnojiv a přikrmování ryb. Celkovou bilanci a dynamiku změn v 

nasycení vody kyslíkem tak určuje poměr mezi fotosyntetickou produkcí kyslíku 

autotrofními organismy a respirací všech složek rybničního ekosystému. Pokud je 

rovnováha mezi fotosyntézou a respirací narušena, rozkladné procesy v rybniční 

nádrži převáží, pak kyslíkový deficit může způsobit hromadný úhyn ryb. 

Ve druhé polovině minulého století byly kyslíkové deficity s úhynem ryb 

nejčastěji způsobeny únikem odpadních vod komunálních, ze zemědělských 

podniků, případně potravinářských provozů. Řada opatření, která byla v 

posledních desetiletích realizována v oblasti čištění odpadních vod, přispěla k 

omezení takových havárií. Nicméně situace, kdy kolísání, pokles koncentrace 

rozpuštěného kyslíku dosáhne limitních hodnot a deficit kyslíku způsobí úhyn ryb, 

jsou stále častější. V historickém kontextu vývoje rybničního hospodaření i 

hospodaření v krajině jsou dnes rybníky ve zcela nové situaci. Vyšší míra 

eutrofizace, výskyt invazních plevelných ryb, klimatické změny způsobují změny 

ve fungování rybniční biocenózy, změny v distribuci a dynamice živin i enormní 

kolísání koncentrace rozpuštěného kyslíku [1]. 

Od 80. let minulého století jsou situace s nízkými koncentracemi 

rozpuštěného kyslíku zaznamenávány zpravidla společně s výskytem vysoké 

biomasy perlooček rodu Daphnia. Při slabší rybí obsádce mohou velké perloočky 

omezit rozvoj řas a sinic. Absence autotrofních fotosyntetizujících organismů a 

velká biomasa zooplanktonu vede k převaze respiračních procesů a k poklesu 

koncentrace kyslíku v některých případech až na kritické hodnoty [2].   

Druhým důvodem pro rychlý pokles koncentrace rozpuštěného kyslíku ve 

vodě je náhlé odumření velké biomasy fytoplanktonu, zpravidla vodního květu 

sinic. Takové případy byly u nás zcela ojediněle zaznamenány už od 60. let 20. 
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století [3], [4]. V posledních letech lze pozorovat stále častější výskyt právě 

takových situací [5].  

Kyslíkové deficity jsou z hlediska rybářského hospodaření značným rizikem. 

K jeho eliminaci by výrazně přispěla možnost odhadnout, za jakých okolností a 

v jakém rozsahu taková situace nastane. Klíčovou otázkou je, jaký podíl na 

celkové respiraci, spotřebě kyslíku, má plankton, tj. respirace fytoplanktonu, 

zooplanktonu ve vodním sloupci, a jaký připadá na respiraci sedimentu. 

Cílem příspěvku je ukázat, jak se během sezóny mění podíl těchto dvou složek 

na respiračních procesech a jak se jejich vliv projevuje v různých fázích sezónního 

vývoje rybniční biocenózy. 

 MATERIÁL A METODIKA 

Dynamika koncentrací rozpuštěného kyslíku v rybniční vodě je na 

Třeboňských rybnících sledována dlouhodobě od roku 2009, pomocí in situ 

instalovaných telemetrických jednotek Fiedler-Magr M40. V časovém intervalu 

10 min jsou kromě koncentrace rozpuštěného kyslíku měřeny meteorologické 

parametry a dále teplota vody a pH. Data byla zasílána přes síť GSM na server a 

průběžně kontrolována a zpracovávána [cf. 6]. Systém měření umožňuje 

vyhodnotit jak diurnální kolísání sledovaných parametrů, tak sezónní trend. 

 

Obr. 1 Schéma mezokosmového experimentu in situ. Čtyři válce z průhledného 

plexiskla o průměru 20 cm (čísla válců 1-4) a dva válce (5,6) z neprůhledného 

novoduru. Objem uzavřené vody činí 126 L při hloubce vodního sloupce 1 m. 

Válce 1,3 a 5 jsou dole otevřené, sloupec vody má kontakt se sedimentem. Válce 

2,4 a 6 mají zavřené dno a vodní sloupec je od sedimentu izolovaný. 
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Distribuce respiračních procesů byla experimentálně sledována 

v mezokosmech umístěných v rybníce (Obr. 1). Jednalo se o 6 válců průměru 20 

cm. Čtyři z čirého plexiskla, z nichž 2 měly kontakt se sedimentem a 2 měly pevně 

uzavřené dno (bez kontaktu se sedimentem). Další dva sloupce byly z 

neprůhledného novoduru, 1 s kontaktem se sedimentem a jeden s uzavřeným 

dnem (bez kontaktu se sedimentem). V experimentálních válcích, které byly 

exponovány 24 až 30 hodin, byly po 6 hodinách měřeny koncentrace kyslíku, 

spolu s teplotou a pH. Měření bylo provedeno multimetrem Hach 40 vybaveným 

ponornými pH a optickými O2 sondami. První měření, start experimentu, započalo 

minimálně 6 h po naplnění válců a ustálení vody ve válcích. 

Grafy vývoje kyslíku v experimentálních válcích (obr. 2) byly vytvořeny 

v programu Graph Pad Prism 7. Výsledky jsou vyjádřené jako množství 

rozpuštěného kyslíku pod jednotkou plochy (P = mg O2.dm-2).  Množství kyslíku 

pod 1 dm2 (P) bylo vypočteno numerickou integrací (Simpsonova aproximace) pro 

každý válec, v daném čase z hodnot koncentrací kyslíku v jednotlivých hloubkách 

(vzorec 1) 

P=∫ 𝑋𝑖
10

0
 (1) 

kde P = mg O2.dm-2, jako plocha pod křivkou (viz. příklad na obrázku 1) z 

hodnot Xi (mg O2. l-1) v hloubkách i od 0 do 1 dm. 

 

Presentované výsledky jsou vybrané typové situace v rámci série 6 

mezokosmových experimentů realizovaných na rybníce Rod v roce 2018. 

 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Z denních záznamů telemetrických dat koncentrací rozpuštěného kyslíku, 

oscilací křivek mezi dnem a nocí lze během sezóny rozlišit několik 

charakteristických period. 

Na jaře, v období tzv. čisté vody, bývají běžně nižší koncentrace rozpuštěného 

kyslíku a diurnální oscilace jsou nevýrazné. Z hlediska kyslíkových deficitů je to 

období za určitých okolností rizikové. K poklesu kyslíku k hodnotám nižším než 

2 mg.l-1 zpravidla dochází v časně ranních hodinách (Obr. 2A). Pokud je zataženo, 

může tato situace přetrvat i během dne. Absence fytoplanktonu bývá nahrazena 

rozvojem bentických řas a sinic. Při průhlednosti až na dno může fotosyntetická 

aktivita fytobentosu dostatečně zásobit vodní sloupec kyslíkem a způsobit vyšší 

koncentrace kyslíku u dna než na hladině. 
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Obr. 2 Vizualizace telemetrických dat ze stanice Fiedler-Magr. Denní záznamy 

oscilací radiace a koncentrace rozpuštěného kyslíku a teploty u hladiny na 

rybníku Rod v roce 2018. A situace v červnu ve stádiu čisté vody, B situace 

s vysokou biomasou sinic (koncentrace chlorofylu-a v průměru 330 µg.l-1) 

v měsíci srpnu. C Kyslíkový deficit na přelomu srpna a září způsobený kolapsem 

fytoplanktonu po přechodu studené fronty. 

V průběhu sezóny dochází v eutrofních rybnících zpravidla k enormnímu 

rozvoji fytoplanktonu. V letním období obvykle převládají planktonní sinice, které 

tvoří hustý vodní květ. 
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Vlivem intenzivní fotosyntézy dochází během dne k přesycení kyslíkem. 

Maximální hodnoty a značné přesycení vody kyslíkem jsou dosaženy 

v odpoledních hodinách. Během noci nastává rychlý pokles koncentrace 

rozpuštěného kyslíku, který je způsobený jednak únikem kyslíku do atmosféry a 

jednak intenzivní respirací celé biocenózy. Úbytek kyslíku dosahuje hodnot až 18 

mg.l-1 za 12 hodin (od 18 hod. do 6 hod. druhého dne ráno). Velké kyslíkové 

oscilace nejsou známkou dobrého ekologického stavu, ale pokud je fytoplankton 

v dobré kondici, nedochází k výraznému propadu koncentrace kyslíku (Obr 2B). 

 Avšak zejména druhově chudá společenstva a vysoké biomasy sinic jsou 

náchylná k náhlému odumření a kolapsu, který může spustit prudká změně počasí, 

náhlé snížení teplot a intenzity sluneční radiace. Výsledkem je pak totální 

kyslíkový deficit a možný úhyn ryb (Obr. 2C). 

Je zřejmé, že kyslíkově rizikové situace mohou v současné době nastat téměř 

kdykoli ve vegetační sezóně. Mezeokosmovými experimenty se snažíme 

pochopit, které složky ekosystému se v průběhu vegetační sezóny na celkové 

respiraci podílejí.  

Ze všech grafů (Obr. 3) je patrné, že koncentrace kyslíku jsou vždy vyšší ve 

válcích, kde je vodní sloupec oddělen od sedimentu (tj. válce 2,4,6), bez ohledu 

na to, zda se jedná o válce světlé či tmavé. To dává dobrý předpoklad k úvaze, že 

vzniklý rozdíl je způsoben respirační aktivitou v rybničním sedimentu. Je 

evidentní, že rychlost úbytku (ve tmavé části dne), či naopak nárůstu (ve světelné 

části dne) koncentrací O2, reprezentovaný jako sklon křivky, je na jaře výrazně 

pomalejší než v létě. Logickým vysvětlením je vliv nižší teploty vody na jaře a 

nižší biomasy planktonu ve vodním sloupci, vstupujících do fotosyntetických a 

respiračních pochodů.  

Porovnáním světlých válců 2 a 4 s válci 1 a 3 v jarním období můžeme 

konstatovat, že ačkoli byla startovní koncentrace kyslíku mírně odlišná, rychlost 

úbytku či nárůstu koncentrací O2 je prakticky totožná (Obr 3 A). Obdobně lze 

hovořit o válcích tmavých, kde je patrně mírně větší sklon křivky ve válci č. 5 (tj. 

kontakt se sedimentem), tzn. nepatrně rychlejší úbytek O2 (Obr 3 B).  

V letním období je zřetelnější rozdíl ve vývoji koncentrací kyslíku ve válcích 

s a bez sedimentu (Graf 3 C). Ve světlých válcích s kontaktem se sedimentem (1 

a 3) probíhal razantní úbytek množství kyslíku v průběhu první noci. Prakticky 

totožný úbytek byl však zaznamenán i ve válcích bez sedimentu (2 a 4). Podstatný 

proces nastal v navazující světelné části dne, kde koncentrace O2 ve válcích 1 a 3 

dosáhly večer prakticky stejných hodnot jako ve válcích 2 a 4, přestože ranní 

startovní koncentrace O2 byly ve válcích 1 a 3 poloviční. Lze předpokládat, že 

živiny uvolňované ze sedimentu v letním období mohou podpořit primární 

produkci ve volné vodě rybníka. Následující noc byla zaznamenána obdobná 

rychlost úbytku O2 ve všech světlých válcích. 
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Obr. 3 Na grafech A a C jsou vyneseny hodnoty ze světlých válců. Experiment ve 

světlých válcích byl prováděn párově, tzn., že výsledky z válců, ve kterých byl 

vodní sloupec v kontaktu se sedimentem, jsou vyneseny jako průměr±SE z válců 

1 a 3. Výsledky z válců, ve kterých byl vodní sloupec oddělen od sedimentu, jsou 

vyneseny jako průměr±SE z válců 2 a 4. Na grafech B a D jsou zobrazeny 

průběhové křivky z tmavých válců 5 a 6. 

Ve tmavých válcích v letním období byly startovní koncentrace po ustálení 

významně odlišné (Graf D). Ve válci 5 (kontakt se sedimentem) byla koncentrace 

o cca 70 mg.dm-2 nižší. Rychlost úbytku byla ve válcích 5 a 6 v průběhu první noci 

prakticky totožná. Zatímco v průběhu světelné fáze pokles O2 ve válci 6 

pokračoval, ve válci 5 se pokles O2, byť na velice nízkých koncentracích, zastavil. 

Následující noc došlo v obou tmavých válcích k téměř úplnému vyčerpání kyslíku.  

V jarním období při relativně nízké biomase fytoplanktonu, diurnální 

amplituda koncentrace rozpuštěného kyslíku dosahovala jen 8 mg O2.l-1. Protože 

v tomto období procentuální nasycení vody kyslíkem nedosahovalo ani 

v odpoledním maximu hodnoty 100% saturace, lze rychlost úbytku kyslíku v noci 

považovat za hodnotu respirace (ve skutečnosti bude spotřeba kyslíku o něco větší, 
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protože bude docházet k dosycování vody kyslíkem z atmosféry). Experimentální 

uspořádání umožnuje zjistit jaký je rozdíl v respiraci – rychlosti úbytku kyslíku 

mezi sloupci s kontaktem se sedimentem a sloupci jen s volnou vodou. Z tab. 1 je 

patrné, že rychlost úbytku kyslíku ve sloupci s volnou vodou, bez sedimentu, byla 

výrazně nižší než ve sloupcích, které sediment měly. Přítomnost sedimentu se 

projevila zvýšením respirace – rychlejším úbytkem kyslíku - podíl sedimentu na 

celkové respiraci činil 60%. V letním období, během hustého vodního květu sinic, 

jsou jak amplituda, tak rychlost úbytku kyslíku výrazně větší. Kolísání 

koncentrace rozpuštěného kyslíku dosahuje hodnot až 20 mg O2.l-1. Rychlost 

poklesu kyslíku v noci je poněkud vyšší, než bude spotřeba kyslíku respirací, 

protože při přesycení vody dochází k vyvětrávání kyslíku do atmosféry. Podíl 

spotřeby kyslíku sedimentem lze i v tomto případě odhadnou z rozdílu v množství 

kyslíku ve sloupcích se sedimentem a bez sedimentu. Tato hodnota je přibližně 

stejná, jako na jaře, ale daleko větší podíl na celkové respiraci má především 

biomasa fytoplanktonu. Podíl dna na úbytku kyslíku činil jen 11 % (Tab. 1). 

Tab. 1 Odhad podílu respirace v sedimentu na celkové respiraci – poklesu 

koncentrace rozpuštěného kyslíku - v rybniční vodě. Symbol S+(1,3) značí 

mezokosmy v kontaktu se sedimentem č. 1 a 3 a S-(2,4) značí mezokosmy 

s uzavřeným dnem, bez kontaktu se sedimentem č. 2 a 4, Chl-a značí koncentraci 

chlorofylu-a, Temp značí teplotu. 

 Úbytek za hodinu (mg.l-1)  Rozdíly (S+)-(S-) 

Datum S+(1,3) S-(2,4) Chl-a (µg.l-1) Temp (°C) mg.l-1 % podíl dna 

16.5.2018 0,22 0,09 32 19 0,13 60 

16.8.2018 0,80 0,71 696 23 0,09 11 

 

Je zřejmé, že při nižších biomasách fytoplanktonu je respirace sedimentu 

hlavní příčinou poklesu koncentrace rozpuštěného kyslíku, v létě v období velké 

biomasy fytoplanktonu je rozhodující pro kyslíkovou bilanci poměr fotosyntetická 

produkce kyslíku: respiraci ve volné vodě. Pokud dojde k omezení fotosyntézy, 

např. nepříznivými povětrnostním podmínkami, náhlým kolapsem vodního květu 

sinic, dojde k velmi rychlému propadu koncentrace kyslíku a zpravidla i ke 

kyslíkovému deficitu.  

K výskytu deficitů kyslíku nepochybně přispívají i vysoké letní teploty a déle 

trvající periody beze srážek, které často končí náhlou změnou počasí, poklesem 

teplot, náhlým snížením denní sumy slunečního záření a přívalovými srážkami. 

Náhlé změny meteorologických podmínek významně ovlivňují jak 

fotosyntetickou aktivitu, tak respiraci. Navíc enormní biomasa zejména sinic má 
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v takové situaci často tendenci náhle odumřít. Takové situace byly na rybnících 

spolehlivě zdokumentovány [6]. Náhlé povětrnostní změny v letním období 

mohou být spouštěcím faktorem pro kolaps populace sinic a následný kyslíkový 

deficit. Svědčí o tom situace z roku 2017, kdy došlo ke kyslíkovému deficitu a 

hromadnému úhynu ryb v nádrži Modlany u Teplic po přechodu studené fronty na 

konci srpna po velmi teplém létě [7]. V témže období nastaly podobné poklesy 

koncentrace kyslíku i na některých lokalitách na Třeboňsku (Staňkovský, Rod).  

 SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Kondice našich rybníků se v současnosti dá nazvat eutrofní až hypertrofní. 

Jde o efekt kombinace vlivů zatěžování živinami z povodí, hospodaření na 

rybnících, historické zátěže a současné klimatické situace. Takové podmínky 

dávají předpoklad nadměrné primární produkce. Životní projevy biocenóz a 

rozklad organické hmoty v sedimentu navozují během sezóny rizikové situace. 

Rybniční ekosystémy v hypertrofním stádiu jsou velmi citlivé na náhlé změny 

vnějších vlivů. V posledních letech nejsou vzácností situace, kdy po bouřlivé 

aktivitě primárních producentů za teplého a slunečného počasí s nedostatkem 

srážek nastane jejich kolaps po náhlém ochlazení, přísunu srážek a snížení 

intenzity sluneční radiace. Takové situace často končí totálním kyslíkovým 

deficitem s úhynem ryb. Otázku, který z životních prostorů rybníka se 

rozhodujícím způsobem podílí na respiraci celého systému se pokoušíme vysvětlit 

pomocí mezokosmových experimentů. V počáteční fázi sezóny, tedy za období 

„čisté vody“, kdy je v ekosystému z pravidla minimum primárních producentů 

vlivem filtrační aktivity zooplanktonu, má vyšší vliv na respiraci rybniční dno (v 

průměru 60%). Ve vrcholné části sezóny se dno na respiraci podílí pouze z 11% a 

rozhodující je respirační aktivita fytoplanktonu ve volné vodě. Právě na vrcholu 

sezóny je rybniční ekosystém nejcitlivější na rychlou změnu meteorologických 

podmínek, zvláště za předpokladu, kdy ve společenstvu primárních producentů 

dominuje jediný druh a je celkově druhově chudé. 
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Abstract 

Design of irrigation reservoirs having character of small water 

reservoirs is presented in this article. It focused on the solution of 

typical equipment for the mentioned type of reservoirs, especially 

for the controllable inlet and outlet facilities. A safety weir, classic 

outlet facilities and earth fill dames are not described here. These 

hydraulic and construction facilities are in the principle similar for 

all types of the small water reservoirs (ponds).The detailed  

description of the design of these structures is possible to find in the 

literature cited below. 

Keywords: principles of irrigation reservoir, Controllable outlet 

facilities, Solution of intake structures 

 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁVLAHOVÝCH NÁDRŽÍ 

 Druhy závlahových nádrží 

Závlahové nádrže jsou důležitou součástí jak místních závlahových zařízení, 

tak i velkých závlahových soustav. Převážně se jedná o nádrže víceúčelové. Podle 

dominantní funkce se závlahové nádrže dělí do těchto skupin: 

 Závlahové nádrže akumulační, shromažďující potřebné množství 

srážkových, povrchových, podzemních vod a čištěných odpadních vod. 

Jsou důležitou součástí závlahové soustavy. 

 Závlahové nádrže intervenční, zajišťující dodávku závlahové vody v 

době kritického nedostatku, až do úplného vyprázdnění. Vyrovnávají 

odtokové poměry v malých povodích. 

 Závlahové nádrže plnící funkci infiltrační a kimatizační, příznivě 

ovlivňující úroveň hladiny podzemních vod a upravující mikroklima v 

bezprostřední blízkosti nádrže. 
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 Závlahové vodojemy (jejich řešení není náplní tohoto referátu).  

 

Závlahové nádrže kromě dominantní funkce plní řadu funkcí vedlejších, 

kterými jsou ochrana před velkými vodami transformací povodňových vln, úprava 

jakosti vody samočisticími procesy, nadlepšování průtoku pod nádrží, úprava 

mikroklimatu, ochrana vodních biotopů, funkci estetickou a ve výjimečných 

případech i účely rekreace, chov ryb aj. Schéma uspořádání závlahové nádrže s 

přímým napojením na závlahovou čerpací stanici je znázorněné v obr. 1. 

 

Obr. 1 Schéma uspořádání závlahové nádrže s čerpací stanicí. 

 Výběr vhodné lokality 

Závlahové nádrže charakteru MVN podle ČSN 75 2410 jsou limitované 

objemem 2 mil. m3 a maximální hloubkou 9 m. Podle přívodu vody se navrhují 

průtočné, průtočné s obtokem (a), břehové (b), boční (c), hrázové (d) a zemní 

hloubené (e), viz obr. 2. 

 

Obr. 2 Druhy neprůtočných nádrží. 

V současnosti převažují závlahové nádrže průtočné. Předností neprůtočných 

nádrží je možnost poměrně snadné regulovatelnosti přítoku a odtoku, snížení 
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zanášení splaveninami a podstatně jednodušší řešení vlivu velkých vod. 

Napouštění a vypouštění se navrhuje gravitační. Při výběru místa a uspořádání 

nádrže se vychází z hlavních a vedlejších funkcí nádrže, se souvislostí nádrže s 

vlastní závlahou, z charakteru a uspořádání krajiny, z hydrologických a 

hydrogeologických poměrů, ze stanovištních podmínek a vlivu na životní 

prostředí. Zdrojem vody pro závlahové nádrže je voda povrchová z potoků a říček, 

z vody srážkové, výjimečně voda podzemní a zatím i čištěná voda odpadní.  

Ekonomickou efektivnost závlahové nádrže ovlivňuje výběr tvaru nádržní 

pánve. Z používaných ukazatelů je to hodnota objemového ukazatele vyjadřující 

závislost objemu nádrže na objemu tělesa hráze, průměrný sklon dna nádrže a 

průměrná hloubka nádrže, kterou tvoří podíl objemu akumulované vody k ploše 

hladiny zásobního prostoru a hloubkový součinitel nádrže vyjadřující poměr 

průměrné hloubky nádrže ke hloubce maximální. 

Začlenění závlahové nádrže vychází ze zhodnocení stávajících stanovištních 

podmínek a jejich změny po vybudování nádrže (předpokládaný vliv na životní 

prostředí). Příklad začlenění závlahové nádrže do životního a přírodního prostředí 

je znázorněn na obr. 3. 

 

Obr. 3 Začlenění závlahové nádrže do přírodního prostředí, způsob 

obhospodařování pozemků, řešeni protierozních opatření aj. 

 Podklady pro návrh závlahových nádrží 

Podklady pro výběr vhodné lokality závlahové nádrže vychází z podrobného 

průzkumu zaměřeného na ochranu a přírody a krajiny ČSN 75 4110, z podrobných 
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geodetických podkladů, hydropedologického ČSN 75 4100, hydrogeologického 

ČSN 75 4112, inženýrsko-geologického, geologického ČSN 73 1005 a půdně-

mechanického průzkumu, dále ze zjištění meteorologických, klimatických a 

hydrologických dat a poměrů ČSN 75 1400, z průzkumu jakosti vody ČSN 75 

7221, z průzkumu fenologického, zoocenologického, hydrobiologického a také 

kulturně přírodního TNV 75 4112.   

Vodohospodářské řešení závlahových nádrží spočívá ve stanovení velikosti 

zásobního prostoru, vyhodnocení ztrát průsakem dnem a hrází, ztrát výparem 

z hladiny a netěsností objektů. Dále zohledňuje požadavky na výpustná, odběrná 

a zabezpečovací zařízení, stanovení vlivu nádrže na vodní režim pod nádrží a 

manipulační a provozní řády nádrže. Při řešení vodního hospodářství závlahových 

nádrží vychází z těchto předpokladů: 

 Je znám přítok a stanoví se velikost zavlažované plochy, druh 

zavlažované plodiny a potřebný zásobní objem.  

 Je znám limitovaný zásobní objem a je třeba určit velikost zavlažované 

ploch pro konkrétní zavlažovanou plodinu.  

 Je známa velikost zavlažované plochy, velikost odběru vody na 

závlahu a přítok, a určí se velikost zásobního prostoru (objemu). 

Závlahové nádrže s převažující funkcí akumulační se využívají s měsíčním, 

sezónním, jednoletým až víceletým vyrovnáním. Bilík [4] vypracoval 

jednoduchou grafickou metodu k posouzení technicko-ekonomických ukazatelů 

závlahové nádrže umožňující určení nejvhodnějšího profilu. 

Závlahové akumulační vodojemy umožňují rovnoměrnější odběr vody, 

zajišťují krátkodobou pohotovostní rezervu a kompenzují krátkodobé narušení 

dodávky vody. Umožňují zavlažovat i v energetických špičkách, vyrovnávají 

nerovnoměrnosti mezi přítokem a odběrem aj. Řešení akumulačních vodojemů 

není předmětem tohoto referátu a podrobnosti uspořádání závlahových vodojemů 

a jednotlivých objektů uvádí např. [3], [1].  

 KLASICKÉ OBJEKTY ZÁVLAHOVÝCH NÁDRŽÍ 

Konstrukce a uspořádání zemních hrází, nápustných a výpustných objektů a 

bezpečnostních přelivů jsou u závlahových nádrží obdobné, resp. málo odlišné, od 

objektů a zařízení používaných většinou typů malých vodních nádrží rybničního 

charakteru. V závěru referátu je citována řada publikací, které dokumentují 

vzájemnou podobnost jednotlivých objektů [1], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [14] i 

způsob jejich návrhu a uspořádání. V jednotlivých podkapitolách jsou uvedené 

pouze konstrukce a uspořádání, které jsou částečně odlišné. 
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 Zemní hráze 

Základním objektem závlahových nádrží jsou zemní hráze. Uspořádání 

zemních hrází závlahových nádrží a způsob jejich navrhování jsou téměř stejné 

jako u ostatních MVN. Odlišnost uspořádání spočívá v opevnění návodního svahu. 

Vzhledem ke kolísání hladiny v krajním případě až po vyprázdnění nádrže, je třeba 

zohlednit požadavek opevnění celého návodního svahu hráze od maximálního 

dosahu vlnobití, až po základovou patku, do níž se opevnění opírá. V těchto 

případech je ve většině případů nemožné použití např. makrofyt, využívané na 

zpevnění litorální zóny. Běžná makrofyta většinou nesnášejí dlouhodobé zatopení 

a podstatně nepříznivější je pokles hladiny pod úroveň převažující masy kořenů. 

Tato vegetace při delší době poklesu uschne. Zásady návrhu zemních hrází uvádí 

ČSN 75  2410 a řada autorů, zejména [11]. 

 Bezpečnostní přelivy 

Uspořádání bezpečnostních přelivů je u závlahových nádrží téměř stejné, 

navrhují se také k bezpečnému převedení povodňových průtoků. U většiny malých 

závlahových nádrží se navrhují na Q100, což odpovídá kategorii bezpečnosti C 

podle DOS _T 04.02.02.001 „Bezpečnost hrází a přehrad za povodní. 

Bezpečnostní přelivy se dělí na hrázové a břehové, čelní a boční, přímé a 

zakřivené, a z hlediska konstrukčního na korunové, břehové, šachtové, 

kašnové, žlabové, násoskové, doplňkové a nouzové. U závlahových nádrží jsou 

převládající konstrukcí sdružené objekty, které spojují funkci bezpečnostního 

přelivu se základovou výpustí a případně i odběrným zařízením. Uspořádání 

sdruženého bezpečnostního přelivu je znázorněné na obr. 4.  Podrobnosti řešení 

bezpečnostních přelivů uvádějí  [1], [5], [6], [7], [9], [12]. 

 

Obr. 4 Sdružený objekt – bezpečnostní přeliv, výpusť a odběr. 
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 Výpustné objekty 

Výpustné objekty závlahových nádrží se často kombinují s objekty 

odběrnými do sdruženého funkčního bloku. Odběr se navrhuje samostatně, nebo 

se připojuje uzavíratelnou odbočkou k výpustnému potrubí. Konstrukce tradičních 

objektů na MVN uvádějí [1], [6], [7], [12]. 

 USPOŘÁDÁNÍ GRAVITAČNÍCH ODBĚRNÝCH OBJEKTŮ 

Značnou část konstrukcí zemních hrází, bezpečnostních přelivů a 

jednoduchých výpustných zařízení, je možné převzít od ostatních MVN. Řada 

speciálních objektů, používaných u závlahových nádrží, přímo navazujících na 

závlahovou soustavu, je však odlišná. Do této skupiny patří samostatné regulační 

odběry různého konstrukčního uspořádání.   

 Jednoduché regulační odběrné objekty 

Jednou z možností jednoduchých regulačních objektů je využít a doplnit 

stávající výpustná zařízení (tvoří je většinou klasické požeráky). Na jejich 

dlužovou stěnu lze zavěsit baterii vzájemně propojených násosek, postupně 

zvětšujícího se průměru, přičemž nejmenší násoska je startovací. Ve vrcholové 

části jsou jednotlivé násosky vzájemně propojeny, což umožňuje jejich postupné 

uvádění do provozu, viz obr. 5. Kombinací zapojení různých velikostí násosek se 

nastaví požadovaný průtok. Alternativním řešením jsou také vírové regulátory 

odběru [9].  

 

Obr. 5 Odběrné objekty násoskového typu. 
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 Regulovatelné odběrné objekty 

Stavebně náročnější jsou samostatné trubní odběry, vybavené regulátorem 

průtoku na návodní nebo na vzdušní straně hráze, viz obr. 6. V prvém případě se 

požadovaný odběr nastaví v závislosti na přepadové výšce přelivného regulátoru, 

v případě druhém změnou výšky výtokového otvoru protisměrně upraveným 

stavidlem nad speciálním dnovým prahem. 

 

Obr. 6 Regulační odběr s přelivem a dtto se stavidlem. 1-závlahová nádrž, 6-

odběrné potrubí se šoupátkovým uzávěrem na vzdušní straně hráze (5). Typ 

první tvoří: 2-kruhový plovák, 3-ovladatelný trubní přeliv s výškově 

nastavitelnou přepadovou výškou. Typ druhý tvoří: 3-zařízení na výškové 

nastavení stavidla, 4-regulační stavidlo s clonou, 2-dnový práh. 

Tyto výše uvedené odběrné objekty s různým uspořádáním regulátoru 

průtoku, byly podrobně odzkoušené v hydraulické laboratoři Ústavu vodního 

hospodářství krajiny FAST VUT v Brně [6], [9], a mají odvozené návrhové 

charakteristiky. Uspořádání odběru s různými typy regulačních uzávěrů na 

vzdušní straně hráze je znázorněné na obr. 7. 

 

Obr. 7 Trubní etážový odběr (2) vody ze závlahové nádrže (1) s různými typy 

regulátorů odběru, umístěné v samostatných šachticích (4). 
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Samostatné šachtice jsou vhodné pro gravitační závlahy. U čerpací stanice se 

regulátor přítoku osadí přímo do sací jímky. Dalším řešením je využití přímých 

trubních odběrů ze závlahové nádrže. Uspořádání tohoto způsobu odběru je 

znázorněné na obr. 8.  

 

Obr. 8 Trubní odběr závlahové vody přímo ze zásobního prostoru závlahové 

nádrže. 

Vtokový koš je zavěšen na plovácích v požadované hloubce, s nevhodnějším 

složením závlahové vody (obsahující nejnižší objem plavenin). Odběrné potrubí 

se bezprostředně pod vtokovým košem navrhuje flexibilní a připojí se k otočnému 

kloubu, který umožňuje změnu náklonu při poklesu, resp. vzestupu hladiny v 

závlahové nádrži. Ocelové odběrné potrubí se vybavuje šoupátkovým uzávěrem 

na vzdušné straně hráze. 

 ODBĚRY ČERPÁNÍM ZE ZÁVLAHOVÝCH NÁDRŽÍ 

Poměrně častý je odběr závlahové vody čerpáním přímo ze závlahové nádrže. 

Snadný je přímý odběr závlahové vody mobilními čerpacími agregáty umístěnými 

na břehu, nebo častěji na umělé rampě s ponořeným sacím potrubím přímo do 

závlahové nádrže. Toto poměrně jednoduché řešení se používá u malých 

závlahových nádrží a místních závlah.  

 Odběr závlahové vody stabilními čerpacími stanicemi 

Stabilní čerpací stanice u závlahových nádrží se navrhují buď v břehové zóně, 

nebo začleněné do zemní hráze. Často jsou umístěné pod hrází nádrže. O umístění 
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čerpací stanice rozhodují místní terénní podmínky, základové poměry dané 

lokality, způsob napojení na závlahovou soustavu aj. Příklad řešení umístění 

čerpací stanice v břehové části je znázorněn na obr. 9. 

 

Obr. 9 Uspořádání závlahové čerpací stanice v břehové části nádrže. 1-hrazení, 

2-stavidlový uzávěr, 3-žaluziový filtr, 4-čerpací agregát, přístupová lávka. 

Uspořádání čerpací stanice v hrázi nádrže je velmi podobné. Schéma umístění 

čerpací stanice pod nádrží je znázorněné v úvodu referátu na obr. 1. Řešení 

čerpacích stanic uvádějí např. [8]. 

 Ochrana odběrných objektů před splaveninami 

Problematika ochrany odběrných objektů před splaveninami je předmětem 

podrobných šetření. Jednotlivá zařízení na ochranu před splaveninami je možné 

rozdělit: 

 Norné stěny a usměrňovací stavby umístěné před vtok do odběrných 

zařízení. 

 Etážové odběry umožňující odběr závlahové vody z vrstvy s 

nejkvalitnější vodou. 

 Využívání jemných česlí a sít, pokud možno automaticky stíratelných. 

 Dno břehových a hrázových odběrů umísťovat tak vysoko, aby 

nedocházelo k nasávání sedimentů. 

 U větších odběrných zařízení využívat automaticky stíratelné česle, 

žaluziová a bubnová síta s odstraňováním zachycených splavenin. 

Příklad využití ponořených bubnových sít je znázorněn na obr. 10 
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Obr. 10 Schéma uspořádání ponořených rotačních bubnových sít u odběru 

závlahové vody. 1-závlahová nádrž, 2-bubnové síto, 3-motor, 4-odběr vody, 5-

armaturní šachta, 5-odvod zachycených splavenin, 6-štola v hrázi. 

Bubnová síta (filtry) byla předmětem výzkumných prací. Laboratorně a 

terénně byla odzkoušena částečně ponořená síta (filtry). Zcela ponořená rotační 

bubnová síta byla odzkoušena pouze ve velkém laboratorním žlabu.  

 NETRADIČNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ ZÁVLAHOVÝCH NÁDRŽÍ 

Do skupiny netradičně využívaných závlahových nádrží patří biologické 

nádrže užívané k závlaze čištěnými odpadními vodami. Značná pozornost se v 

současnosti věnuje nádržím na akumulaci srážkových vod a nádržím infiltračním. 

Kompenzační nádrže se navrhují napojené na odvodňovací soustavu, akumulující 

vodu odtékající z odvodňované soustavy v době přebytku a umožňují její 

využívání k závlaze v době jejího nedostatku. 

 Spojení biologické a akumulační funkce závlahové nádrže 

Výhledovou možností je využití akumulační funkce závlahové nádrže ve 

spojení s vyrovnávací a dočišťovací funkcí biologických nádrží při závlahovém 

využití čištěných odpadních vod. Závlahová nádrž tohoto typu plní především 

funkci akumulační, částečně vyrovnávací a dočišťovací. Příklad řešení u malých 

producentů je znázorněn na obr. 11.  

Odpadní voda menších producentů se nejprve vyčistí na mechanickém stupni 

čištění, pak se biologicky čistí ve dvojicí sériově zapojených biologických nádrží. 

Dočistí se v akumulační a vyrovnávací závlahové nádrži. Další možností je využití 

akumulační funkce závlahové nádrže v kombinaci se závlahou rychlerostoucích 

dřevin. V akumulační nádrži se shromažďuje buď vyčištěná odpadní voda, 

alternativně srážková voda a postupně, podle potřeby vegetace se využívá k 

závlaze. Příklad uspořádání je znázorněn na obr. 12. Při využití závlahové nádrže 

k akumulaci srážkových vod, místo rotačního bubnového filtru postačí jemné 



Praha, 13. -14. červen 2019 

136 

česle, nádrž má charakter aerobní. Akumulační nádrže na čištěné odpadní vody 

musí být těsněné. 

 

Obr. 11 Příklad spojení biologické a akumulační funkce závlahové nádrže. 1-

přítok OV, 2-odlehčovací komora, 3-česle, 4-lapák písku, 5-usazovací nádrže, 6-

dešťová zdrž, 7-recipient, 8-aerobní biologické nádrže, 9-akumulační a 

vyrovnávací nádrž, 10-rotační bubnový filtr, 11-skládka bioodpadu, 12-čerpací 

stanice, 13-závlahové potrubí, 14-aerátory, 15-přívod kalů, 16-zavlažovaná 

plocha. 

 

Obr. 12 Schéma uspořádání akumulační závlahové nádrže se závlahou 

rychlerostoucích dřevin. 1-filtr, 2-čerpací stanice, 3-trubní rozvod, 4-případná 

recirkulace, 5-rozvodné potrubí, 6-rozdělovací potrubí, 7-závlahové brázdy, 8-

akumulační nádrž. 
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 Infiltrační nádrže plnící závlahovou funkci 

Problematika infiltračních nádrží, které současně plní závlahovou funkci a 

regulují hladinu podzemních vod, je široká. Většinou se jedná o infiltrační nádrže 

srážkových vod. Tato problematika je podrobně propracovaná v urbanizovaném 

prostředí. V přírodním prostředí se jedná o mělké, protáhlé nádrže zachycující 

povrchový odtok po svahu. Akumulovaná voda infiltrací navlažuje půdní 

prostředí, resp. přeřinuje přes dlouhou, zpevněnou přelivnou hranu a přeronem 

navlažuje níže ležící svah. Příklad je znázorněn na obr. 13. 

 

Obr. 13 Uspořádání infiltrační nádrže na svahu. 

 ZÁVĚR 

Předložený referát řeší aktuální problematiku malých závlahových nádrží, 

odpovídající kritériím uvedeným v ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.  Věnuje se 

zejména objektům specifickým pro tento typ nádrží, objektům a zařízením, které 

nejsou běžné u ostatních typů malých vodních nádrží. Podrobný popis klasických 

objektů na MVN je uveden v citovaných publikacích. 
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Abstract 

The article presents Short-term Precipitation in Small Catchments 

and its Influence on Water Resources Management. Its aim was to 

provide to the public the newly derived typical temporal 

distributions of subdaily precipitation, also known as design 

rainfalls. Design precipitation scenarios were derived in an analysis 

of radar-based rainfall measurements taking into consideration the 

precipitation totals, their frequency, internal intensity distribution 

and spatial distribution over the Czech Republic. This article 

describes portal rain.fsv.cvut.cz operating two services providing 

rainfall data. First service provides the view-only raster layers of 

maximum daily precipitation with several levels of return period for 

the use in the map compositions. The second service offers several 

processing services which can be remotely utilized by the user. 

Keywords: small catchment, hydrological response, soil 

conservation measure, design precipitation 

 ÚVOD 

Pro management vody v krajině v malých povodích včetně posuzování 

malých vodních nádrží a pro úpravy na drobných vodních tocích je důležité znát 

chování povodí. Byť je bezpečnost vodních děl posuzována nejčastěji podle 

příslušné normy o hydrologických údajích povrchových vod, ve studiích a 

ověřeních mají své nezastupitelné místo i hydrologické modely, kde je návrhová 

srážka klíčovým parametrem. Společně s aktuálním stavem povodí podmiňuje 

srážka tvar a velikost povodňové vlny, maximální průtok a objem. Ač je srážka 

důležitým vstupem, krátkodobé návrhové deště vycházely z relativně starých 

zdrojů autorů Trupl [1], Šamaj [2] a Hrádek [3]. Cílem příspěvku je představit 

odborné veřejnosti nově odvozené a přívětivou formou dostupné návrhové 
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krátkodobé deště. Tyto návrhové srážky doplňují znalostní deficit variability 

krátkodobých dešťů pro potřeby hydrologického modelování. Výsledky byly 

zahrnuty do metodiky „Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a 

navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině“[4], která popisuje 

nejen variabilitu a možné scénáře krátkodobých dešťů s ohledem na četnost jejich 

výskytu, ale i vnitřní rozdělení intenzit a prostorové rozložení v rámci ČR. 

Samotné odvození příslušných tvarů uvedených v metodice detailně popisuje 

Müller [5]. 

Nedílnou součástí snahy autorů je poskytnutí výsledků formou webových 

mapových služeb (WMS) a pomocí webprocessingových služeb (WPS) pro 

serverové zpracování srážkových podkladů. Jako průvodce a rozcestník 

poskytovanými službami byla vytvořena webová stránka rain.fsv.cvut.cz. 

Příspěvek dále představuje navazující aktivity, které směřují k určení stavů 

povodí ve vztahu k návrhové srážce.  

 PROBLEMATIKA NÁVRHOVÝCH SRÁŽEK ÚZEMÍ ČR 

Krátkodobé srážky nejsou běžným klimatologickým údajem. Nicméně 

prostorová variabilita je na území patrná například v Atlase podnebí Česka [7], 

kde jsou uvedeny sezónní a měsíční úhrny. Dostatečně prozkoumána je i 

koncentrace srážek do denních úhrnů, která je obecně největší v létě [8]. V letní 

sezóně se zpravidla vyskytují i roční maxima denních úhrnů srážek, jejichž 

dlouhodobé průměry dosahují v rámci ČR hodnot mezi 30 a 75 mm [7]. Tomu 

odpovídá i prostorové rozdělení návrhových denních úhrnů srážek, kdy např. 

stoletý jednodenní úhrn na velké většině území nedosahuje 100 mm, v 

exponovaných horských oblastech je však odhadován i přes 200 mm [9]. 

Odhadované bodové hodnoty pravděpodobně maximální srážky jsou přitom 

přibližně dvojnásobné [10]. 

Subdenní variabilitou srážek se v ČR zabývalo několik autorů. Klasickou 

práci v tomto směru vytvořil Trupl [1], který excerpoval data 98 ombrografů. I 

když se jedná o přes šedesát let staré údaje, je to dodnes využívaný zdroj bez 

ohledu na to, že data zahrnují jen několik stanic a odvozené hodnoty maximálních 

intenzit nejsou platné pro celou republiku. Ze současných prací lze zmínit práci 

Sokola a Bližňáka [6], kteří studovali prostorové rozložení vysokých 

krátkodobých intenzit srážek v ČR včetně jejich závislosti na nadmořské výšce s 

využitím kombinované informace ze staniční a radarové sítě.  

V odborné literatuře se lze též setkat se snahami vyjádřit krátkodobé intenzity 

srážek z denních úhrnů [3]. Při odvozní této redukční metody byly využity bodové 

denní hodnoty a výše zmíněné Truplovy maximální intenzity krátkodobých dešťů. 
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Jedním z limitů redukčních metod je získání blokového deště bez znalosti 

vnitřního průběhu.  

 Zobecnění průběhu intenzit krátkodobých srážek v ČR 

Analýza vývoje intenzity srážek během významných epizod je založena na 

porovnání intenzit v několika studovaných časových krocích. Jako nejvhodnější z 

hlediska měřítka malých povodí, na která je projekt zaměřen, se ukázaly 6-

hodinové úhrny srážek. Déle trvající srážkové události nejsou pro odtok z malých 

povodí určující a naopak kratší časové úseky by neumožnily rozlišit srážky 

převážně konvektivního původu od srážek trvalého charakteru. Jako vstupní data 

sloužily hodnoty 10-minutových srážkových intenzit z měsíců květen až září za 

roky 2002 až 2011 ve formě adjustovaných radarových dat. Každá identifikovaná 

událost byla podrobně popsána sérií parametrů vyjadřující vnitřní variabilitu 

srážky, což umožňuje shlukování událostí do skupin s obdobným průběhem 

srážek. Podrobně je postup popsán v práci M. Müllera [5]. 

Na základě trojice indexů, vyjadřujících koncentraci srážek v různě dlouhých 

časových oknech, bylo sestaveno šest shluků (CL) srážkových epizod, které se 

navzájem podstatně liší z hlediska průběhu intenzit srážek. Shluky CL1 a CL2 se 

vyznačují relativně rovnoměrným průběhem intenzit během šesti, resp. tří hodin. 

Shluky CL3 a CL4 obsahují dva vrcholy s vyšší intenzitou. Shluky CL5 a CL6 

představují silně koncentrované srážky, ve kterých rozhodující část 

šestihodinového úhrnu spadne v rámci jedné hodiny, resp. půlhodiny. Jako nástroj 

shlukování byla zvolena shluková analýza metodou k-means, která umožňuje 

seskupit prvky do předem zvoleného počtu shluků. 

 

Obr. 1 Zobecněné hyetogramy pro šest typů 6-hodinových srážkových epizod v 

ČR, vyjádřené průběhem minutových intenzit relativních srážek Müller [5]. 
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Příslušné zobecněné hyetogramy byly konstruovány tak, aby představovaly 

průměrný průběh intenzit srážek při epizodách spadajících do daného shluku a 

zachovaly tvar hyetogramu, který je pro daný shluk charakteristický. 

Výsledný tvar zobecněných hyetogramů pro jednotlivé shluky je znázorněn 

na obr. 1.  

 Zastoupení jednotlivých tvarů hyetogramů na území ČR 

Zastoupení jednotlivých tvarů návrhových srážek není na území ČR 

rovnoměrné. Jejich výskyt je podmíněn především nadmořskou výškou, přičemž 

zastoupení syntetických tvarů v určité lokalitě je dále proměnné v závislosti na 

uvažované době opakování návrhové srážky. Na obrázku č. 2 jsou pak ukázány 

rozdíly mezi rovnoměrným tvarem CL1 (F), a koncentrovaným tvarem CL5 (B). 

Zastoupení rovnoměrného tvaru (F) výrazně roste s rostoucí nadmořskou výškou 

a dobou opakování. Naopak v nížinných oblastech jsou převažující koncentrované 

srážky B. 

 
a)      b) 

 
c)      d) 

Obr. 2 Ukázka zastoupení tvarů šestihodinových srážek a.) pro tvar B s dobou 

opakování 2 roky, b) pro tvar F a dobu opakování 2 roky, c) pro tvar B a dobu 

opakování 100 let, d) pro tvar F a dobu opakování 100 let. 
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 Předchozí nasycenost povodí 

Kromě samotné srážky je důležitým faktorem také stav povodí. Infiltrační 

kapacita půdy a retenční schopnost území se mění podle aktuálního množství vody 

v půdě. Při odvozování návrhových průtoků o určité době opakování se 

v hydrologickém modelování se předpokládá, že srážka o určité době opakování 

vyvolá odezvu o stejné době opakování. Tento předpoklad se využívá spíše 

z nouze, protože lepší definice není k dispozici. Je zřejmé, že i nižší srážka může 

v již nasyceném povodí vyvolat větší odezvu než větší srážka do nenasyceného 

povodí.  

Takzvaná předchozí nasycenost je parametrem, kterým se vyjadřuje množství 

předchozích srážek respektive stav vlhkosti půdy. Hydrologické modely pracují 

s předchozí nasyceností různě. Například v metodě SCS-CN je tento parametr 

zahrnut v podobě pětidenního indexu předchozí srážky určujícím úroveň hodnoty 

CN (IPS 1–3). Pro jiné modely se využívají i další indexy (API). Ve fyzikálně 

založených modelech je pak předchozí nasycenost vyjadřována podle zvoleného 

infiltračního vztahu (sorptivita v případě Philipovy rovnice, počáteční nasycenost 

a sací tlak u metody Green&Ampt atd.).  

Vzhledem k podstatným rozdílům v časové distribuci intenzit mezi šesti 

syntetickými tvary návrhových srážek je třeba předpokládat i podstatné rozdíly v 

množství srážek před jejich počátkem. Rozdíl zle předpokládat nejen podle tvaru 

srážky, ale i její intenzity a lokality. Největší předchozí srážky lze očekávat u 

rovnoměrných srážek reprezentovaných návrhovým tvarem F, neboť ten se 

vyskytuje i ve srážkových událostech značně delších než šest hodin. U ostatních 

tvarů tato situace není zas až tak zřejmá a není prozatím zcela prozkoumána. 

Tématem předchozího nasycení se zabývá projekt s názvem „Předchozí 

nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých 

povodích“, který je v současné době na začátku řešení. Jeho cílem je nalezení 

vazeb mezi API, tvarem a dobou opakování návrhové srážky. Pro řešení budou 

využity adjustované radarové úhrny, pozemní měření srážek a vlhkostí. V rámci 

řešení bude také snahou využít další dostupné metody určení stavu povodí, jako 

jsou družicové snímky atp. 

 RAIN.FSV.CVUT.CZ 

Získat rychle a efektivně návrhové srážky je pro praktické úlohy klíčové. 

Krom výše zmiňované metodiky vznikl mapový portál rain.fsv.cvut.cz, na kterém 

jsou pomocí webových služeb a aplikací poskytovány krátkodobé návrhové 

srážky. V rámci portálu jsou provozovány v současnosti dva typy webových 

služeb. První z nich, OGC WMS – Web Map Service, má za cíl poskytovat náhled 
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na mapové vrstvy za účelem tvorby mapových kompozic. Druhým typem služby 

je OGC WPS – Web Processing Service, poskytující výpočetní nástroje, které 

může uživatel vzdáleně využívat. Cílem těchto služeb je poskytnout uživateli 

geograficky lokalizovaná srážková data a současně i nástroje pro jejich 

zpracování. Provozované webové služby jsou po technologické stránce 

implementovány na bázi open source komponent. Autoři zvolili open source 

komponenty především s cílem dlouhodobé udržitelnosti řešení nezávislého na 

externím dodavateli. Z pohledu uživatele jsou mapové podklady a výpočetní 

služby zpřístupněny v libovolném softwaru, který podporuje služby OGC WMS a 

WPS.  

Pro uživatele z řad projektantů je zřejmě nejpříjemnější aplikace poskytující 

návrhové srážky pro povodí IV. řádu. Ta poskytuje nejen šestihodinové úhrny 

srážek, ale i pravděpodobnostní zastoupení jednotlivých tvarů pro zvolenou dobu 

opakování (2, 5, 10, 20, 50 a 100 let). Pomocí vestavěného nástroje identify lze 

pro vybrané povodí zobrazit grafickou interpretaci průběhu teoretických tvarů, viz 

obr. 3 a získat výše uvedené rozdělení šestihodinového úhrnu do příslušných tvarů 

včetně pravděpodobnosti jejich výskytu ve formátu CSV. Popis aplikace je 

dostupný na adrese http://rain.fsv.cvut.cz/webapp/gisquick/. 

 

 

 

Obr. 3 Zobrazení teoretických průběhů návrhových srážek pro dané povodí na 

webové platformě Gisquick. 

http://rain.fsv.cvut.cz/webapp/gisquick/
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 ZÁVĚR 

Malé vodní nádrže jsou v českém prostředí významným prvkem a jsou 

důležitou součástí hospodaření s vodou v krajině. Dnes prováděné technické 

zásahy do krajiny mají splnit celou řadu funkcí a kritérií. Nejčastěji jsou 

navrhovány zásahy vedoucí k ochraně pozemků před nepříznivými vlivy 

povrchových vod. Vodohospodářská opatření včetně malých vodních nádrží jsou 

často součástí plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav a projektů 

vedoucích k ochraně povodí včetně zadržování vody v krajině. 

Návrhové srážky a hydrologické modelování je z hlediska dimenzování 

vodohospodářských staveb využitelné především pro úpravy v ploše povodí. Na 

vodních tocích je určena především pro zpracování odborných studií, variantní 

řešení a předprojektovou přípravu. V nepozorovaných profilech na vodních tocích 

je využití těchto poznatků doplňkem k současné právní úpravě dané ČSN 75 1400 

- Hydrologické údaje povrchových vod. Praxe umožňuje použití simulačních 

modelů, pro něž jsou srážky často řídicím vstupem. Nevhodná volba jejich 

časového průběhu může však způsobit nedostatečnou ochranu či naopak 

předimenzování a zdražení výsledného návrhu. 

Výše uváděná metodika obsahuje také návod pro využití ve vybraných 

hydrologických modelech. Při jejich výběru byl kladen důraz na odlišnost způsobů 

řešení tak, aby byly postihnuty různé přístupy k modelování srážko-odtokových 

vztahů. 
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Abstract 

The article informs about procedures and equations for calculating 

seepage of homogenous and nonhomogeneous dams (small 

reservoirs), and for assessment of depression curve. Furthermore, 

this article mentions particular problems related to seepage of dams. 

Significant problems can be seepages along constructions of small 

reservoir. This article involves technical prevention for elimination 

of this issue. 

Keywords: small water reservoir dam, seepage 

 ÚVOD 

Průsaky tělesem zemní hráze jsou běžnou záležitostí u každé nádrže, záleží 

pouze na jejich intenzitě. Dobře navrženými hrázemi voda prosakuje, dochází k 

trvalému nasycení zeminy hráze vodou, což chrání hráz jednak před vysycháním 

s možností vzniku preferenčních cest pro proudění vody, jednak před případnou 

destrukční činností hlodavců.  

Průsaky podložím hráze je možno omezit nebo případně i zcela zrušit 

technickými opatřeními, jedná se však o opatření náročná na realizaci i finančně 

nákladná, a pokud je to možné, je účelné se lokalitám se značně propustným 

podložím hráze vyhnout. Propustný materiál se může vyskytovat i ve dně nádrže 

a těsnění celé plochy zátopy je mimo rámec běžných limitů na výstavbu malé 

vodní nádrže.  

Výrazně nebezpečnější jsou obvykle průsaky kolem odpadního potrubí 

výpusti nádrže, protože zde se může docházet k vyplavování zeminy na celou 

šířku tělesa hráze s možností prolomení hráze, a tím vytvoření vlny tzv. „zvláštní 

povodně“. 

mailto:vrana@kvmvaqua.cz
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 PRŮSAKY TĚLESEM HRÁZE 

Způsob výpočtu průsaku tělesem zemní hráze se liší podle toho, zda se jedná 

o hráz homogenní nebo o hráz nehomogenní, a to se středním (jádrovým) těsněním 

nebo s návodním těsněním. Pokud je hráz na propustném podloží, je třeba do 

výpočtu průsaku zahrnout i vodu proudící pod tělesem hráze. Výpočet průsaku 

hrází a podložím se provádí odděleně a průsakové množství je dáno součtem obou 

hodnot. Zjednodušená metoda podle Kudina běžně používaná v inženýrské praxi 

byla u nás publikována například Šálkem et al. [2]. 

Jedná se tedy o tyto možné případy: 

 homogenní hráz na nepropustném i propustném podloží, 

 nehomogenní hráz na nepropustném i propustném podloží (střední 

těsnění), 

 nehomogenní hráz na nepropustném i propustném podloží (návodní 

těsnění), 

 průsak podložím hráze. 

Ve všech případech se jedná zejména o výpočet průsakového množství 

tělesem hráze, určuje se tzv. specifický průsak, tj. množství prosakující vody na 1 

m délky hráze.  

 Homogenní hráz na nepropustném podloží 

Specifický průsak homogenní hrází na nepropustném podloží se stanoví dle 

rovnice 1. 

𝑞ℎ = 𝐾 ∙
𝐻2

2 ∙ 𝐿
 (1) 

 

kde qh je specifický průsak na 1 m délky hráze (m3·s-1·m-1), K je součinitel 

hydraulické vodivosti materiálu hráze (m·s-1), H je výška vody v nádrži nad úrovní 

patního drénu – hydraulický spád (m) a L je vodorovná délka průsakové dráhy 

(m), které je dána vztahem dle rovnice 2. 

Horizontální délka průsakové dráhy na obrázku 1 je dána vztahy popsanými 

rovnicemi 2 a 3. 

𝐿 = 𝜆 ∙ 𝐻 + 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 (2) 
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𝜆 =
𝑚

1 + 2 ∙ 𝑚
 (3) 

kde m je kotangens úhlu  svíraného rovinou návodního líce hráze a 

vodorovnou rovinou (jmenovatel sklonu vyjádřeného jako 1:m).  

 

Obr. 1 Schéma průsaku homogenní hrází na nepropustném podloží. 

Depresní křivka má tvar paraboly s vrcholem v ose patního drénu a rovnice 

má tvar vyjádřený rovnicí 4. 

𝑦2 =
𝐻2

𝐿
∙ 𝑥 (4) 

kde  x je vodorovná vzdálenost od osy patního drénu (m), kladná hodnota je 

od osy směrem k vodě, y je svislá vzdálenost v místě x od nepropustného podloží 

(m). 

Voda, prosakující tělesem hráze, se soustřeďuje v objektu patního drénu. 

Patní drén je tvořen lomovým kamenem a drenážním potrubím, které odvádí 

prosáklou vodu do koryta toku pod hrází. Určení průběhu depresní křivky v tělese 

hráze je podkladem pro návrh rozměrů patního drénu, protože nejmenší vzdálenost 

depresní křivky od vzdušního líce hráze by neměla být menší než 0,80 m, aby 

nedocházelo v zimním období k promrzání vody v hrázi, a tím k případnému 

narušování těsnosti hrázového tělesa. 

 Nehomogenní hráz se středním těsněním na 

nepropustném podloží 

Při řešení průsaku tělesem nehomogenní hráze se středním těsněním záleží na 

poměru součinitelů hydraulické vodivosti materiálů hráze a těsnění vyjádřeného 

výrazem 5. 
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𝐾ℎ

𝐾𝑗

 (5) 

 

kde Kh je součinitel hydraulické vodivosti zeminy hráze (m.s-1), Kj je součinitel 

hydraulické vodivosti materiálu středního těsnění (m.s-1). 

V případě, že je tento poměr menší než 100, je možno nahradit střední šířku 

těsnícího prvku ts (průměr šířky v patě tj1 a v koruně tj2) tzv. náhradní šířkou 

těsnění tn dle rovnice 6.  

 

𝑡𝑛 =
𝐾ℎ

𝐾𝑗

∙ 𝑡𝑠 (6) 

Tím dojde k teoretickému prodloužení hráze a průsaková délka L je nahrazena 

délkou Ln vyjádřenou rovnicí 7. 

𝐿𝑛 = 𝜆 ∙ 𝐻 + 𝐴 + 𝐵 + 𝑡𝑛 − 𝑡𝑠 + 𝐶 (7) 

 

Výpočet průsaku je pak prováděn jako v případě homogenní hráze s touto 

délkou průsakové křivky s tím, že pro takto prodlouženou hráz se uvažuje hodnota 

součinitele hydraulické vodivosti Kh. Průsak takovouto hrází se pak stanoví dle 

rovnice 8. 

𝑞ℎ = 𝐾ℎ ∙
𝐻2

2 ∙ 𝐿𝑛

 (8) 

 

V případě, že poměr Kh/Kj je větší než 100, počítá průsak se hrází pouze pro 

délku průsakové dráhy odpovídající střední šířce těsnícího prvku dle vztahu 

vyjádřeného rovnicí 9. 

𝑞ℎ = 𝐾𝑗 ∙
𝐻2

2 ∙ 𝑡𝑠

 (9) 
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Pro stanovení průběhu depresní křivky platí v prvním případě pro výpočet 

bodů křivky vztah uvedený pro homogenní hráz s tím, že vodorovné souřadnice 

se volí v rozmezí 0 až Ln a v rámci středního těsnění se redukují body v rozmezí 

tn na šířku ts. V druhém případě se předpokládá výrazně vyšší propustnost zeminy 

hráze oproti střednímu těsnění, a tomu odpovídá vodorovný průběh depresní 

křivky na návodní i vzdušné straně hráze a strmý pokles v těsnícím prvku. 

Porovnání tvaru depresních křivek pro obě varianty poměru mezi 

hydraulickou vodivostí materiálu hráze a těsnění je znázorněno na obrázku 2. 

 

Obr. 2 Schéma průsakové křivky pro nehomogenní hráz se středním těsnícím 

jádrem - malý rozdíl hydraulických vodivostí materiálu hráze a těsnícího jádra 

(nahoře), velký rozdíl hydraulických vodivostí (dole). 

V případě návodního těsnícího prvku se specifický průsak na 1 m délky hráze 

určí dle rovnice 10. 

𝑞ℎ = 𝐾𝑗 ∙
(1 + 𝑚2)2 ∙ 𝐻2 − 𝑚2 ∙ 𝑡𝑗

2

2 ∙ 𝑡𝑗 ∙ (1 + 𝑚2)
 (10) 

 Průsak propustným podložím hráze 

Specifický průsak podložím na 1 m délky hráze qp se určí dle rovnice 11. 
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𝑞𝑝 = 𝐾𝑝 ∙
𝐻

𝐵
∙

𝐷

𝑎
 (10) 

kde Kp je součinitel hydraulické vodivosti podloží (m.s-1), H je hloubka vody 

v nádrži (m), B je šířka hráze v patě (m), D je mocnost propustného podloží (m) a 

a je součinitel charakterizující zakřivení trajektorií prosakující vody podložím 

závisející na poměru B/D dle tabulky 1. Geometrické parametry pro výpočet 

průsaku pod hrází jsou znázorněny na obrázku 3. 

Tab. 1 Závislost parametru a na poměru B/D. 

B/D 20 5 4 3 2 1 

a 1,15 1,18 1,23 1,30 1,44 1,87 

 

 

Obr. 3 Geometrické parametry průsaku pod tělesem hráze. 

Výsledný průsak hrází a podložím se získá součtem obou hodnot, případně 

využitím pouze větší hodnoty, pokud je mezi oběma hodnotami výrazný rozdíl. 

 Poznámky k výpočtům průsaku tělesem hráze a jejím 

podložím 

Všechny výpočty průsaků vody tělesem hráze a jejím podložím udávají 

hodnoty specifického průsaku, tj. průsaku na 1 m délky hráze. Někdy se celkový 

průsak určuje vynásobením specifického průsaku délkou hráze. Tento postup je 

pochopitelně zcela chybný, protože hloubka vody se po délce hráze mění od nuly 

při obou zavázáních hráze do maximální hodnoty v místě výpusti, stejně tak se 

mění i délka průsakové dráhy L. Přesnější výpočet by znamenal rozdělení hráze 

např. na proužky délky 1 m, výpočet průsakového množství v každém proužku a 

výsledný průsak by byl součtem těchto dílčích hodnot. 

Hodnota součinitele hydraulické vodivosti K je však určována buď 

laboratorním měřením odebraných neporušených vzorků zeminy, nebo 

odvozením této hodnoty ze zrnitostního rozboru porušeného vzorku zeminy. 

Odběr vzorků zeminy se provádí buď z rostlého terénu v zemníku, výjimečně ze 
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zhutněného násypu tělesa hráze v průběhu provádění. Určení propustnosti půdy ze 

zeminy v zemníku může být ovlivněno heterogenitou zeminy v místě odběru, 

preferenčními cestami apod., odběr zeminy ze zhutněného násypu hráze pak 

kvalitou a stupněm zhutnění zeminy v místě odběru.  

Vzhledem k těmto nepřesnostem je třeba považovat vypočtenou hodnotu 

průsakového množství pouze za orientační s platností v mezích řádu výsledku. 

Proto je možno pro výpočet průsaků hrází použít s dostatečnou přesností 

doporučené hodnoty součinitele hydraulické vodivosti zeminy K podle 

dvoupísmenného kódu zeminy, stanoveného dle zrnitostního rozboru. Tyto 

hodnoty uvádí následující tabulka (z hodnot tabulky je patrný velký rozptyl 

možných hodnot K pro některé skupiny zemin). 

Tab. 1 Orientační hodnoty součinitele K. 

Skupina K (m.s-1)  Skupina K (m.s-1) 

GW 5.10-4 až 7.10-5  S - F 1.10-5 až 1.10-7 

GP 5.10-4 až 6.10-5  SM 1.10-5 až 1.10-10 

G – F 1.10-6 až 5.10-8  SC 1.10-7 až 5.10-10 

GM 8.10-5 až 8.10-10  ML 5.10-7 až 1.10-10 

GC 1.10-4 až 1.10-9  CL 1.10-7 až 1.10-10 

SW 5.10-5 až 4.10-6  MH 8.10-9 až 1.10-10 

SP 2.10-4 až 1.10-6  CH 4.10-7 až 2.10-10 

 

Reálné hodnoty průsakového množství tělesem hráze je možno získat 

měřením odtoků vody z patního drénu, avšak i zde dochází ke změně průsakových 

množství v čase. Nejvyšších hodnot může průsak dosahovat po prvním naplnění 

nádrže, kdy ještě dochází ke konsolidaci tělesa hráze, postupně by se mělo 

průsakové množství snižovat a stabilizovat.   

Měření průsakového množství, vytékající z patního drénu se měří při 

pravidelných prohlídkách vodního díla, s vyšší četností po uvedení vodního díla 

do provozu (cca 1 x týdně), postupně se četnost snižuje (1 x za měsíc až za 2 

měsíce). Při měření se pozoruje jednak trend průsakového množství (stabilní, 

snižující se množství během času, pozvolna se zvyšující nebo nárazový růst – 

může indikovat poruchu tělesa hráze), jednak vizuálně zakalení průsakové vody. 

Pro možnost měření průsakového množství, vytékajícího z patního drénu do 

koryta toku pod hrází je třeba již v rámci projektu a realizace provést technickou 

úpravu vyústění patních drénů. Odvodňovací potrubí patního drénu se provádí buď 

z poloděrované kameniny nebo v současné době z plastového potrubí. Výhodou 

plastového potrubí je jeho malá hmotnost, snadné spojování, nižší cena a možnost 

vytvoření vtokových otvorů vrtačkou přímo na stavbě, nevýhodou je nutná 

opatrnost při realizaci kamenné rovnaniny patního drénu, aby nedošlo k proražení 
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plastového potrubí. Vyústění potrubí do odpadního koryta pod hrází musí být pro 

možnost objemového měření průsakového množství jednak minimálně 100 mm 

nad hladinou (možnost umístění měrné nádoby pod výtok), jednak přesah 

výtokového potrubí by měl být minimálně 50 mm přes líc opevnění koryta. 

Z důvodu možného poškození výtoku plastového drenážního potrubí je vhodné v 

poslední části drénu nahradit plastové potrubí potrubím ocelovým. 

Pokud je těleso hráze založeno na propustném podloží, je třeba navrhnout 

opatření k ochraně nádrže jednak před únikem vody, jednak před možným 

vyplavováním půdních částic z podloží, a tím v kritickém případě prolomení tělesa 

hráze. Možné způsoby snížení průsaku vody propustnějším podložím tělesa hráze 

vycházejí ze vztahu pro výpočet průsakového množství podložím, tj. snížení 

parametrů v čitateli vzorce, nebo zvýšení parametrů ve jmenovateli zlomku. 

Obecně se jedná o prodloužení průsakové dráhy v podloží hráze. Řešení je buď 

předsazený těsnící koberec na dně nádrže před hrází, těsnící clona u paty 

návodního svahu nebo nejčastěji používaný prvek – zavazovací ostruha v ose 

hráze buď na celou šířku údolí, nebo ve střední části, kde jsou obvykle nivní 

propustnější usazeniny. Pokud je možno ovlivnit výběr hrázového profilu, je 

vhodnější vybrat profil s málo propustným nebo nepropustným podložím hráze. 

Patní drén je třeba v případně propustného podloží prohloubit do podloží tak, 

aby odváděl nejen vodu prosáklou tělesem hráze, ale i podložím hráze. Tímto 

způsobem se zajistí i podchycení průsaku pod základovou spárou hráze a ochrání 

se pata vzdušního líce hráze před vyplavováním částic zeminy v tomto místě. 

Možné průsaky tělesem hráze nebo jejím podložím je možno zjistit vizuálně 

při pravidelných prohlídkách vodního díla např. při výkonu činnosti technicko-

bezpečnostního dohledu. Menší průsaky je možno indikovat pohledem z hráze do 

podhrází, kde v zimním období v místech průsaků vlivem teplejší prosakující vody 

taje sníh, v letním suchém období je zde zelená, případně až mokřadní vegetace. 

Při vyšší intenzitě průsaku je možno pod hrází nalézt místa se stojatou vodou, 

v horším případě s průtokem vody.  

 PRŮSAKY PODÉL KONSTRUKCÍ V TĚLESE HRÁZE 

Nebezpečnější jsou průsaky tělesem hráze podél funkčních objektů – výpustí 

a odpadů od výpustí a bezpečnostních přelivů a průchodů odpadů od přelivů 

tělesem hráze. Jedná se o konstrukce, které procházejí hrází kolmo na její osu a 

v těchto místech je navíc hráz oslabena. 

U výpustných zařízení je možným problémovým místem jednak napojení 

výpusti (zpravidla požeráku) na odpadní potrubí od výpusti. Napojení odpadního 

potrubí na šachtu požeráku musí být dlouhodobě vodotěsné a pružné, protože 

v případě netěsnosti by docházelo k prosakování vody podél vnějšího pláště 
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potrubí. Prosakující voda vyplavuje zemní částice podél potrubí a po delší době 

by mohlo dojít k prolomení tělesa hráze v profilu odpadního potrubí. 

Nebezpečnost tohoto jevu se umocňuje tím, že výpustné zařízení je umístěno vždy 

v nejhlubším místě nádrže, tím je zde největší tlak vody na hráz a prolomení hráze 

by způsobilo rychlé a úplné vyprázdnění celého objemu nádrže. Proto je třeba na 

utěsnění spoje použít pružný tmel s dlouhodobým účinkem pružnosti, zcela 

nevhodné je těsnění stavební pěnou. Vhodným řešením je využití požeráku se 

zabetonovaným nátrubkem stejného materiálu a profilu jako bude odpadní potrubí 

do zadní stěny šachty přímo od výrobce a na tento nátrubek pak napojit hrdlem 

plastové potrubí nebo přivařit potrubí ocelové. 

Druhým problémovým místem může být průchod odpadního potrubí od 

výpusti tělesem hráze. Ochrana proti možnému průsaku vody podél potrubí je 

technické řešení uložení odpadního potrubí. Na vyrovnanou základovou spáru se 

vybetonuje deska v požadovaném podélném sklonu pro uložení potrubí. Zemina 

pod touto podkladní deskou musí být zhutněna, vyrovnána a případné skalní 

výčnělky odstraněny, aby nedošlo k zlomení podkladní desky a průhybu či 

zlomení potrubí. Nepřípustné je lože ze štěrkopísku nebo jiného propustného 

materiálu pod betonovou podkladní deskou, protože tak by se vytvořila průsaková 

dráha. Na tuto desku se uloží odpadní potrubí a obetonuje (vhodnější je armovaný 

beton). Boční stěny obetonování jsou v mírném sklonu (cca 5 : 1 až 10 : 1), nikdy 

svislé nebo dokonce v negativním sklonu, aby při hutnění zeminy tělesa hráze 

došlo k dobrému navázání zeminy na beton. Pro lepší napojení obou materiálů se 

doporučuje těsně před navážením násypu hráze natřít betonové konstrukce na 

styku se zeminou roztokem jílového mléka.  

K hutnění násypu hráze podél stěn objektů je třeba použít ručního hutnění, 

protože válce pro hutnění tělesa hráze jednak nedosáhnou až těsně k objektům, 

jednak by tyto konstrukce mohly poškodit. 

Zásada pro sklon obetonování odpadního potrubí od výpusti platí i pro sklon 

vnějších stěn konstrukcí procházejících hrází, např. žlabů, které odvádějí vodu od 

bezpečnostních přelivů. 

Kromě tohoto opatření je vhodné zejména u větších profilů odpadů od výpustí 

nebo bezpečnostních přelivů prodloužit možnou průsakovou dráhu podél vnějšího 

líce odpadů vybudováním zavazovací žebra v ose hráze. Toto žebro je spojeno 

s obetonováním potrubí nebo otevřeného odpadu, vedeno na obě strany od podélné 

osy konstrukce. Sklony tohoto žebra jsou ve sklonu, platí zde stejné zásady jako 

pro obetonování odpadního potrubí od výpusti. 

Oprava uvedených problémů vyžaduje nejprve dokonalé určení příčiny a dle 

toho pak navrhnout způsob opravy. Pokud např. došlo netěsností spojů odpadního 

potrubí od výpusti ke vzniku kaverny v tělese hráze, je zcela neúčinné zavezení 

vzniklé kaverny zeminou, protože problém se bude brzy znovu opakovat. 



Praha, 13. -14. červen 2019 

156 

 

 

Obr. 4 Kaverna v tělese hráze (Foto S.Žatecký). 

 ZÁVĚR 

Jak bylo výše uvedeno, vypočtené hodnoty průsaků mají vzhledem k nejistým 

hodnotám součinitele hydraulické vodivosti spíše orientační charakter a přesnost 

v rozmezí jednoho řádu. Reálné hodnoty je pak možno získat v rámci měření 

prosakující vody z patního drénu. 

Vzhledem k možným závažným důsledkům průsaků vody tělesem hráze, 

zejména průsakem okolo konstrukcí objektů je nutné, aby vlastník vodního díla 

prováděl sám orientační kontroly vzdušního líce hráze, případně si zjednal na tuto 

činnost odbornou firmu. Orientační kontrola vzdušního svahu a podhrází však není 

časově ani odborně náročná a včasné zjištění případných výronů vody z hráze 

může zabránit i případné havárii hráze. Pro snadnou vizuální kontrolu hráze je 

však potřebné udržovat vzdušní svah hráze sekáním travin a odstraňovat náletové 

stromy a keře. 
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Abstract 

The purpose of this contribution is to describe the problems with 

reconstruction of disrupted concrete construction of waters works, 

especially on the base of the practical experience - from technical 

survey to full realization. 

Keywords: concrete, rehabilitation works, site-investigation,  

 ÚVOD 

Lesy ČR v posledních 7 letech rozběhly rozsáhlé opravy a rekonstrukce 

vodních nádrží budovaných ZVHS v 70. až 90. letech ZVHS minulého století. 

Tato vodní díla byla po delimitaci ZVHS v r. 2011 převedena poměrem do správy 

státních podniků Lesů ČR, s.p. a podniků Povodí. 

Přestože se můžeme v dnešní době už jen domnívat, s jakým předpokladem 

životností byly tyto VN navrhovány, reálná skutečnost je taková, že převážná 

většina hrázových objektů sloužících k manipulaci a bezpečnému převodu 

návrhových průtoků je již na hraně nebo za hranou své životnosti. U sypaných 

zemních hrází vztahujících se k předmětným vodním dílům je až na výjimky 

situace obdobná, to je však spíše na samostatný příspěvek. 

Hrázové objekty byly převážně navrhovány z vodostavebního betonu, což by 

mělo zaručovat při standardní údržbě min. 50letou životnost. Od dobrého návrhu 

po realizaci kvalitní stavby však vede poměrně dlouhá cesta, nejenom v dnešní 

době, natož pak v dobách socialistického Československa, ačkoliv nešlo o 

počáteční éru betonových konstrukcí. 

Cílem toho příspěvku je přiblížit problematiku oprav a rekonstrukcí (sanací) 

narušených betonových konstrukcí vodních děl, zejména z pohledu získaných 

praktických zkušeností, od stavebně technického průzkumu po vlastní realizaci.  
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 HLEDÁNÍ PŘÍČIN PORUCH KONSTRUKCÍ - ARCHEOLOGIE 

V JINÉM POJETÍ 

Důvodů, proč zmiňované konstrukce vodních děl jsou na konci své plánované 

existence, je celá řada a ačkoli není tento příspěvek primárně zaměřen na hledání 

příčiny a viníka, nastíní několik úhlů pohledů k objasnění příčin nežádoucího 

stavu konstrukcí. Použití kvalitního materiálu není jediným vstupem, který zajistí 

konečnou kvalitu stavby s maximální životností. To co dále spolurozhoduje o 

kvalitě stavby, jsou aplikované postupy a technologie při výstavbě. Některé vady 

lze do jisté míry skrýt za dobovou technologickou nevyspělost a nedostupné 

strojové vybavení (ve srovnání s dnešními možnostmi), avšak při dalších 

průzkumech „odkrývání historických vrstev“ byly identifikovány i jiné důvody 

nekvality. Při analýze četnosti výskytu opakovaní na jiných stavbách i v jiných 

regionech jsme definovali rejstřík míst, na které je nutné se zaměřovat. Tyto 

zkušenosti jsou pak nedocenitelným pomocníkem, neboť na každé nově 

připravované stavbě můžeme jít prakticky najisto a nezačínat úplně od nuly. Nutno 

podotknout, že s ohledem na originalitu staveb, téměř vždy odkryjeme něco 

nového, dosud neobjeveného, žel většinou až při stavbě samotné. Primárně se 

v úvodu průzkumů zaměřujeme na „stálice“: 

 

 nesoulad reálného provedení konstrukcí s dokumentací skutečného 

provedení stavby,  

 rozdílné kvalitativní parametry betonu v celém 3D průřezu konstrukce 

(obr. 1, vlevo), 

 zóny kolísaní hladin, teplot, 

 poruchy ve spojích, křížení jednotlivých prvků (obr. 1, vpravo), 

 absence těsnících prvků pracovních spár, 

 absence dilatačních spár nebo nevhodné provedení, 

 zabetonované (pohřbené) pomocné konstrukce, nejčastěji dřevěné 

(obr. 2, vlevo),  

 rozličné krytí výztuže zejména menší, nežli mělo (má) být (obr. 2, 

vpravo), 

 nedostatečné množství betonářské výztuže případně zcela chybějící celá 

část. 
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Obr. 1 Vrstvy betonu o různé kvalitě (vlevo), spoj přelivných hran a sloupu 

(vpravo). 

  

Obr. 2 Dřevěný kolík ve stěně šachty (vlevo), různé krytí zbytků výztuže (vpravo). 

 SANACE V PŘÍKLADECH 

Příprava první pilotní akce začala již v r. 2011 projektovou dokumentací na 

rekonstrukci VN Kralice v kraji Vysočina a stala se jakýmsi pomyslným 

odrazovým můstkem obdobných návrhů. Stavební konstrukce sdruženého objektu 

zde byla ve velmi špatném stavu a většina výše uvedených „archeologických 

nálezů“ má pořadové číslo 1 právě zde. Na této nádrži jsme se rozhodli provést 

rekonstrukci reprofilací pomocí za sucha stříkaného betonu i řadu další 

netradičních sanačních metod. Rekonstrukce VN byla úspěšně dokončena v r. 

2013, kdy bylo zahájeno napouštění. Zkušenosti z této stavby se promítly ihned 

do příprav další stavby, kterou představíme dále. 

 Vítejte na VN Osvětimany 

V r. 2014 začala příprava rekonstrukce vodní nádrže nad obcí Osvětimany 

v okrese Uherské Hradiště. VN je řazena do III. kategorie technicko 

bezpečnostního dohledu (dále jen TBD), kdy objem vody zadržované téměř 14 m 
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vysokou zemní hrází je při maximální hladině téměř 363 tis. m3. Sdružený 

bezpečnostní přeliv převede bezpečně průtok Q100, který je 19,45 m3/s. Vtokový 

objekt je řešen jako kombinovaný sdružený přeliv s obslužnou šachtou a odpadní 

chodbou. Provozní uzávěry spolu s dalším vystrojením měly současně umožňovat 

využití vody k závlahám, kdy však zůstalo pouze u záměru.  

3.1.1 Posouzení „zdravotního“ stavu konstrukcí 

S ohledem na vizuální stav všech konstrukcí započala místně příslušná správa 

toků LČR, ST OP Dyje, s průzkumnými pracemi a zkouškami kvality betonů již 

v roce 2013. Na první pohled stav konstrukcí zcela odpovídal jejich stavu, kdy lze 

velmi zjednodušeně říci, že veškeré kovové konstrukce byly značně narušeny 

korozí, ovládací pohyblivé prvky byly nepoužitelné - „nepohyblivé“. Samostatnou 

kapitolou je pak zhodnocení betonových konstrukcí. Při návrhu průzkumných 

prací a zkoušek se vycházelo jednak z Technických podmínek pro sanace 

betonových konstrukcí TT SSBK III tak i výše uvedených praktických zkušeností 

na obdobných stavbách. Bylo využito jak destruktivních, tak nedestruktivních 

metod průzkumu (obr 3). Zejména jádrové odvrty byla snaha účelně situovat tak, 

aby nám podaly informaci o kvalitativním stavu konstrukcí nejen z celkového 

pohledu, ale právě s ohledem na získané zkušenosti z jiných staveb, i z míst 

u konstrukcí objektu, které nebyly systémově podchyceny s ohledem na tehdejší 

technologickou vybavenost, ale také míst, kterým se v době výstavby věnovala 

menší nebo vůbec žádná pozornost (přelivná hrana, pracovní a dilatační spáry, 

prostupy konstrukcí, absence výztuže aj.). 

  

Obr. 3 Jádrové odvrty vnějšího pláště (vlevo), odtrhové zkoušky betonu (vpravo). 

Stavebně technický průzkum odhalil na exponovaných místech (styk 

srážkové vody, spojení konstrukčních bloků, zóny kolísání hladiny) vysoký stupeň 

koroze vnitřní výztuže s úbytky až 30 %, kolísající tloušťku krycí betonové vrstvy 

v hodnotách 2-77 mm, snížení pevností vodostavebních betonů až na hodnoty 

betonu B 12,5 (C 9/12,5). Stupeň narušení byl celkově vyšší v nadhladinové části 
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konstrukcí zejména v místech, kde působí i srážková voda (přelivná hrana, 

pochozí plochy pater šachty), ale v dalších etážích objektu můžeme spíše hovořit 

o extrémním kolísání kvalitativních ukazatelů. 

3.1.2 Rozvaha rozvážně 

Vyhodnocení STPBK je základním podkladem pro navržení ekonomického a 

zároveň účinného řešení sanace betonových konstrukcí. Investor se musí 

v poměrně krátké době rozhodnout, jakou technologií, v jakém rozsahu a v jakých 

nákladech uvede vodní dílo do provozuschopného a bezpečného stavu. 

Rozhodování je o to složitější, že se jedná o vodní dílo, stavbu celospolečenského 

významu jak v normálových obdobích, tak i v obdobích s výskyty extrémních 

klimatických jevů (povodně, sucho). V tomto případě je navíc VD kategorizováno 

do III. kat. TBD a je situováno nad vstupem do intravilánu obce. 

Obsahově by si tato kapitola pro velké množství vstupů, výstupů a variant 

řešení zasloužila podrobné zpracování, na což však zde není prostor. Příkladem 

uvádíme jen některá z témat, která byla řešena: 

 dlouhodobé statické zajištění stavby / provizorní řešení (trvalé nebo 

dočasné zajištění stavby = odklad realizace na vhodnější dobu), 

 forma a rozsah oprav a rekonstrukcí (sanační práce reprofilací / 

kompletní rekonstrukce v podobě nového objektu), 

 ekonomika nákladů na zvolený typ rekonstrukce (alokace finančních 

prostředků a možnost dosáhnout na dotace,) 

 odborný odhad délky životnosti, resp. progrese vývoje stárnutí původní 

konstrukce při částečné rekonstrukci nebo reprofilací,  

 doba, po kterou bude nádrž vypuštěna (sucho a veřejné mínění, 

ekologické aspekty), 

 zajištění funkcí nádrže III. kategorie po dobu výstavby (bezeškodný 

převod velkých vod při přívalových srážkách, povodňový plán stavby). 

V daném případě bylo po vyhodnocení přistoupeno k návrhu oprav  

a rekonstrukci formou částečné reprofilace betonových konstrukcí, kdy při návrhu 

řešení se opět vycházelo z Technických podmínek pro sanace betonových 

konstrukcí TT SSBK III. 

3.1.3 Od plánů k realitě 

Sanace betonových konstrukcí byla navržena s primárním cílem zastavit 

korozní procesy probíhající na povrchu ocelové výztuže, nebo vzniku těchto 

procesů předem zabránit, kdy na jednom pólu byl navržen postup s ohledy na 

dosud korozně nepoškozené a staticky zcela vyhovující konstrukci, jehož jediným 

cílem je v předstihu s co nejmenšími náklady prodloužit životnost objektu a na 
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druhém sanační zásah, kdy v důsledku korozních procesů je již ohrožena nejen 

životnost konstrukce, ale i její statická bezpečnost.  

 

Obr. 4 Panoramatický pohled do nádržného prostoru v době stavebních prací. 

Návrh proto počítal s různými způsoby řešení sanace dle stavu konstrukcí. 

Byly proto navrženy standardní betonáže dobře přístupných konstrukcí do bednění 

(přelivné hrany obr. 5 a 6, pilíře, pásy) a reprofilace stěn a stropů šachet torkretem 

za současné pečlivé sanace a doplnění výztuže (obr. 5 – vpravo, obr. 8 - vlevo) až 

po ochranné uzavírací vrstvy.  

  

Obr. 5 Porušené spojení krytu (vlevo), armování přelivné hrany (vpravo). 

  

Obr. 6 Bednící díly negativu (vlevo), výsledný stav po odbednění (vpravo). 
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Přípravné práce spočívaly v důkladném odstranění poškozených a narušených 

betonových konstrukcí, které byly prováděny jednak mechanicky (pneumatickými 

kladivy), dále vysokotlakým vodním paprskem a také pískováním (tryskání 

abrazivem) za pomoci vysokotlakého zařízení suchou cestou. Pískování se 

osvědčilo zejména v místech, kde byla prokázána koroze výztuže, ale šramování 

vodním paprskem bylo neúčinné nebo zdlouhavé. Obnažené ocelová výztuž byla 

po očištění opatřena speciálním antikorozním nátěrem. V místech, kde byl lokálně 

vyhodnocen stav ocelové výztuže již jako nevyhovující, bylo nutné ji v obdobném 

rozsahu doplnit a nakotvit. Před začátkem reprofilací bylo nutné betonové povrchy 

očistit a opatřit adhezním můstkem, aby spojení starší stávající betonové 

konstrukce a nové reprofilační vrstvy bylo co nejkvalitnější.  

  

Obr. 7 Značení ploch pro tryskání (vlevo), obnažená výztuž po šramování 

(vpravo). 

Pro aplikaci správkových malt byla s ohledem na prostorové uspořádání 

pracovních prostor (uzavřené šachty) a velkou plošnou výměru zvolena metoda 

„za mokra stříkaného betonu“ (obr. 8 – vlevo, obr. 9), kdy se jedná o technologii, 

při které se před přiváděním do trysky předem směsují veškeré složky betonu 

(pojivo, kamenivo, přísady) i se záměsovou vodou (s výjimkou urychlovačů 

dávkovaných až v trysce) [1]. U významnějších trhlin a prasklin bylo použito 

vyplnění správkové malty ručně v kombinaci s bandážováním a injektováním. 

Na stavbu byla použita pro plošné opravy hrubší tloušťka správkové malty 

s pevností min. 25 MPa s odolností proti síranům s omezeným smršťováním 

(plocha 360 m2), pro reprofilace v tl. 5-30 mm na ploše cca 1 370 m2 byla použita 

sanační tixotropní malta s pevností min. 30 MPa s obsahem inhibitorů koroze. Pro 

konečnou úpravu pak byla aplikována dvousložková vysoce kvalitní malta 

s pevností min 40 MPa zušlechtěná umělými hmotami a mikrovlákny a uzavírací 

krystalizační nátěr speciálně pro železobetony. 

Stavba trvala více jak 9 měsíců s náklady přes 9 mil. Kč. 
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Obr. 8 Pískovaná původní výztuž (vlevo), nástřik betonu „za mokra“ (vpravo). 

  

Obr. 9 Vrstva dle požadavku (vlevo), konečný stav po zahlazení (vpravo). 

 

Obr. 10 Dokončená stavba sdruženého objektu po prvním roce provozu. 
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 ZÁVĚR 

Na praktické ukázce ze stavby je prezentována jen část sanačních prací s 

autorskou snahou předložit maximum obrazové dokumentace pro názornost. 

Stavby již dokončené jsou podrobovány pravidelným prohlídkám a stav 

sanovaných konstrukcí je vyhodnocován. Oblast sanací betonových konstrukcí se 

výrazně rozvinula v posledních desetiletích, a to ve všech jejich složkách od 

diagnostiky přes nové materiály až po aplikační technologie. I přes to, že je 

dosahováno slibných výsledků ve sledovaných parametrech, stále se jedná  

o sanace, tedy nápravu nežádoucího stavu. Prvořadým cílem investora by mělo 

stále být vytvoření konstrukce s dlouhou dobou životnosti, speciálně pak u staveb 

vodních děl.   
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Abstract 

The article presents the practical aspects of constructing and 

designing ponds for fish farming. It describes the requirements for 

different components of a pond: the ditch, the bottom, the dam, the 

outlet(s), the security overflow, the catchment basin, the inlet(s) and 

others. Generally, when a pond and its technical structure are 

designing, it is necessary to keep in mind the possibility of 

subsequent maintenance and routine service repairs. Ponds and their 

technical structures must be accessible for transport and 

mechanization service. 

Keywords: pond, designing of ponds, fish pond dam, outlet, 

overflow, pond ditch 

 ÚVOD 

Při projektování rybníků občas dochází k nedostatečnému rozpoznání potřeb 

rybářů v porovnání s odlišnými potřebami souvisejícími se stavbami jiných 

malých vodních nádrží, které nejsou primárně určené k chovu ryb. I když je 

odborné literatury pro projektování rybníků dostatek [1], [2], [3], [4], s ohledem 

na množství nově stavěných rybníků a revitalizaci starých chybí některým 

projektantům dostatek praktických zkušeností. Jejich projekty jsou sice po 

technické stránce v souladu s platnou legislativou a normami, ale nevyhovují plně 

technologii chovu ryb a jejich fyziologii. Přinášíme proto některé z rybářského 

pohledu zásadní poznámky, které mohou projekční činnost zkvalitnit.   
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 STOKY A DNO RYBNÍKA 

Stoky mezi rybníky patří k vodohospodářské páteři rybničních soustav. Pro 

správné fungování je nutné jejich pravidelné čištění a další údržba, jinak hrozí 

ztráta vody (ryb) při napouštění a vypouštění rybníků. Neudržované stoky také 

mohou ohrožovat a znehodnocovat okolní pozemky podmáčením. Tato skutečnost 

vede k potřebě občasné údržby stok pomocí mechanizace (sečení, bagrování, 

odvoz materiálu). Při jejich navrhování je proto nutné pamatovat na dobrý přístup 

pro mechanizaci, alespoň z jedné strany. Vlastní profil i provedení stoky by mělo 

umožňovat, ideálně přímo usnadňovat (přístup, šířka, sklon apod.) mechanizované 

čištění a sečení koryta stok. Z tohoto pohledu je problematický zejména plošný 

kamenný pohoz, který se dá udržovat v podstatě jen chemicky (herbicidy). 

Vhodnější jsou proto zatravňovací dlaždice, zamačkaný kámen nebo prosté 

zpevnění travním drnem. Při sklonu dna stoky větším než 5 % je žádoucí snížení 

nivelity dna stoky vložením prahů/stupňů z důvodu zamezení eroze dna.  

Ve stokách pod rybníkem se jeví jako vhodné navrhnout rovněž soustavu 

hradítek (2–3 ks), která umožní dočasné zahrazení a vzdutí vody při výlovu 

rybníka. Tím dojde k sedimentaci plavenin ve stoce a zamezení jejich dalšímu 

šíření v povodí. Tuto část stoky však bude potřebné pravidelně čistit [5]. Mimo 

čas výlovu rybníka zůstávají hradítka otevřená. 

 Obtoková stoka 

Některé rybníky je možné vybavit obtokovou (obvodovou) stokou. Ta slouží 

k převádění části vody mimo rybník. Díky tomu je možné v rybníce docílit o něco 

vyšší produkce ryb (zamezení ochlazování, vyplavování živin a planktonu). 

Obtokovou stoku je však možné využít rovněž k sezónnímu odchovu rychleného 

plůdku ryb (štiky, candáta, kapra apod.). V dolní části stoky (na vhodném místě 

profilu) se v takovém případě vybuduje provizorní hrazení, resp. manipulační 

objekt. Zvláště vhodné je využití mostku či propustku. Pokud je stoka delší a má 

větší spád, je možné vytvořit několik samostatných oddělení (sekcí). Jedná se o 

krátkodobý odchov, převážně v jarních měsících (březen – květen). Toto využití 

je realizovatelné jen tam, kde je možné řešit bezpečné převedení případných 

velkých vod ještě jiným způsobem než obtokovou stokou, například přes samotný 

rybník.  Po většinu roku může stoka fungovat obvyklým způsobem. 

 Stoky v rybníce 

Stoky v rybníce zabezpečují primárně postupné napouštění vody. Další jejich 

funkcí je odvádění vody při vypouštění a výlovu rybníka. Díky funkčním stokám 

je také možné rybniční dno vysušit. U větších, rozlehlejších a členitých rybníků je 
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žádoucí kromě hlavní stoky zřídit i několik vedlejších stok, které zabezpečí 

dokonalé vyschnutí a vysušení rybničního dna. To je žádoucí ze zoohygienického 

hlediska (dezinfekce), jakož i z produkčních důvodů (meliorační zimování a 

letnění). K zabezpečení plynulosti odtoku vody a zamezení eroze protilehlé strany 

hlavní stoky je třeba, aby napojení vedlejších stok do stoky hlavní bylo pod ostrým 

úhlem. Sklon svahu stoky má být minimálně 1:2 z důvodu zamezení sesuvu břehu. 

Stoka má být zahloubena proti okolnímu terénu v horní části rybníka alespoň 10 

cm, ideálně pak 30 cm. V dolní části rybníka pak minimálně 30 cm a ideálně 50 

cm. Hloubka stoky však nesmí překročit 70 (80) cm, aby ji bylo možné přejít při 

dolovku. Kapacity stoky je u velkých rybníků dosaženo především zvětšováním 

její šířky (před lovištěm šířka až jednotky metrů). Stoka musí být vždy mělčí, než 

je dno loviště, aby se zamezilo tahu ryb proti vodě při dolovku rybníka [6]. 

 Napouštěcí (rozdělovací) objekt 

Přítok vody do rybníka představuje obvykle rovněž vstupní bránu pro 

plaveniny (sedimenty) a tedy pro postupné zabahňování nádrže. Rozdělovací a 

napouštěcí objekt u bočných rybníků nebo rybníků s obtokovou stokou je proto 

vhodné konstruovat tak, aby se minimalizovala možnost vstupu plavenin a 

sedimentu do prostoru rybníka. To platí zejména pro pískonosné toky a 

zemědělsky obhospodařovanou krajinu (eroze). Pokud je to možné, je vhodné 

zřídit odběr vody na vnitřní straně meandru vodního toku, kde je voda poněkud 

čistší, aby nedocházelo k nadměrnému ucpávání vstupní mříže.  

Dalším opatřením je tvar rozdělovacího a napouštěcího objektu. Ten je ideální 

navrhnout ve tvaru písmene „L“, kde přítoková stoka je přehrazena dole (kratší 

úsek „L“) a mírně vzdouvá vodní hladinu. Vlastní odběr vody je umístěn na 

začátku delšího úseku „L“ (obr. 1). Toto provedení umožňuje udržovat sedimenty 

pouze v hlavním korytu toku a nevpouštět je do rybníka. Po případném zanesení 

objektu se otevře příčné přehrazení vodního toku (stoky) a průtokem vody dojde 

k samovolnému vyčištění objektu. Hradítko lichoběžníkového příčného profilu ve 

stoce není vhodné. Lepší je použití obdélníkového příčného profilu, které je možné 

pro navýšení kapacity stoky rozdělit na několik polí. Šířka pole je max. 80 cm 

z důvodu komfortní manipulace s dlužemi a zamezení prohybu dřeva. Pokud 

hradítko regulující vtok vody do rybníka je od rozdělovacího objektu více 

vzdálené, sediment, který do této části stoky jednou vnikne, bude pokračovat do 

nádrže. Průběžné ruční čištění stoky obsluhou v praxi je málo pravděpodobné. 

Přístup pro mechanizaci je proto nutností. Na přítoku do rybníka je vhodné 

zřizovat i štěrkové filtry, které také zamezí nežádoucí migraci ryb s vodou. 
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Obr. 1 Schéma napouštěcího (rozdělovacího) objektu bočního rybníku, resp. 

rybníku s obtokovou stokou. 

 Rybniční kotlina a dno  

Hloubka vody v okrajích rybníka by měla dosahovat min. 60 cm. Sklon břehů 

v okrajích je žádoucí 4–8 : 1 z důvodu podpory rozvoje litorálu a zamezení abraze. 

Přiměřeně rozvinutý litorál zvyšuje biodiverzitu rybníka a funguje jako biologická 

čistírna odpadních vod. Rybniční dno má mít sklon alespoň 1 ‰, přičemž za 

ideální se považuje sklon od přítoku k hrázi na úrovni 3 ‰ a od břehu k hlavní 

stoce pak 1,5 ‰.  

Z rybničního dna je žádoucí odstranit velké překážky jako kameny, pařezy, 

zbytky staveb apod., a to zejména v prostoru budoucího loviště a krmného místa, 

tedy všude tam, kde může být organizován odchyt ryb na plné vodě. O tyto 

překážky by se zachytávala síť a znemožňovala by efektivní lovení ryb.  

Obdobně je potřeba z rybničního dna odstranit jakékoli nižší části (prohlubně) 

zavezením a terénními úpravami. Jinak bude při vypouštění a výlovu rybníka 

docházet ke vzniku „jezer“. V nich mohou snadno přežívat nežádoucí ryby a 

paraziti ryb. Díky těmto „jezerům“ dochází k nežádoucímu zasažení dalšího 

chovného cyklu „plevelnými“ rybami a nemocemi, proto ozdravení a dezinfekce 

rybničního dna vysušením není efektivní. 

Při odbahňování rybníků je potřeba dbát nejenom na minimální průměrnou 

hloubku odstraněného sedimentu určenou podmínkami dotace, ale také na úroveň 

nepropustného podloží. Jeho plošné porušení znemožní opětovné napuštění 
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rybníka, protože bude způsobovat trvalé ztráty vody. Bezprostřední okolí rybníka 

(minimálně 15 m) by z důvodu vysoké hladiny spodní vody a rizika eroze nemělo 

být využíváno jako orná půda, ale zatravněno.   

 LOVIŠTĚ A KÁDIŠTĚ 

Praktická zkušenost řady let ukazuje, že v naších podmínkách je žádoucí 

zřizovat malá loviště (a kádiště) na všech malých vodních plochách (včetně tůní). 

Přirozený výskyt ryb v hlubší vodě je vždy jen otázkou času. Jejich efektivní 

odstranění bez patřičného vybavení při příležitostném výlovu je problematické. 

Dodatečné úpravy po uvedení nádrže do provozu bývají nákladné a někdy i 

neproveditelné [4].  

 Loviště 

Loviště má být přirozeně nejhlubším místem rybníka. V některých případech 

(u rybníků s větším spádem a stálým přítokem vody) je možné zřídit loviště pod 

hrází rybníka, viz níže. Loviště má obdélníkový tvar a přiléhá jednou stranou 

k tělesu hráze (kádišti). Jeho dno má být nižší oproti okolnímu terénu o 30–60 cm, 

u velkých rybníků i výrazně více. Spád v lovišti je směrem k výpusti na úrovni 2–

5 %. Okraje loviště je možné zpevnit po obvodu betonem, prefabrikáty či dřevěnou 

srubovou stěnou. Ze strany přítoku hlavní stoky je však vhodnější ponechat volný 

spád bez zpevnění. Díky tomu ryba raději vstupuje do loviště. Zpevnění dna 

loviště betonem není přílíš vhodné, neboť ryby nesnáší jeho tvrdost a raději 

vytáhnou na měkké bahno nad loviště. Na malých rybnících je přijatelné zpevnit 

dno loviště fošnami. Pro větší rybníky je vhodné nechat povrch dna přirozený. 

Dno loviště však nesmí být příliš měkké, aby nedošlo k jeho prohloubení pod 

úroveň dna výpustě. Nevypustitelný objem vody v rybníce je vždy nežádoucí 

z důvodu přežívání nežádoucích druhů ryb v lovišti a celkové zoohygieny chovu. 

Kapacitu loviště je možné určit podle několika kritérií, přičemž se vždy 

zohledňuje druh, velikost, věk a množství lovených ryb, které v daném rybníce 

připadají v úvahu. U extenzivně obhospodařovaných rybníků postačuje plocha 6,5 

m2.ha-1. Pro obvyklé rybniční hospodaření však počítáme na 1 000 kg lovených 

ryb minimálně 6 m3 objemu loviště, resp. raději 10–30 m3. Specifická situace je 

však u komorových rybníků, tedy těch, které se loví na jaře. V těchto rybnících je 

totiž možné počítat s navezením další obsádky ryb při podzimních výlovech. 

Kromě vlastní obsádky daného rybníka může dojít k navýšení biomasy ryb na její 

2–3násobek. Tomuto množství ryb pak musí odpovídat objem loviště. 

V případech, kde to místní podmínky dovolují (vhodný zdroj čisté vody), je 

vždy účelné zřizovat boční střik do loviště a na kádiště. Zejména u rybníků, které 
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se loví více dní. Jeho přivedení k lovišti je buď trubní, nebo otevřeným kanálem 

na dně rybníka (ukončení šachtou). Boční střik vyúsťuje ve zpevněné stěně loviště 

(vzdálenější od výpustě) a je zakončen mříží. Část střiku vody je vhodné vyvést i 

do prostoru kádiště. Tato voda je využívána k průběžnému dopouštění kádí, ale 

také k proplachování ryb v síti. V tomto případě jsou střiky vyvedeny na několika 

místech pod vydávací lávkou. 

 Kádiště 

Kádiště je zpevněná rovná plocha navazující na loviště. Jeho povrch je vhodné 

zpevnit betonem nebo betonovými panely. Na malých rybnících postačuje dřevěná 

trámová konstrukce vyplněná urovnaným kamenem. Kádiště je umístěno 

souběžně s delší stranu loviště. Na hraně kádiště směrem k lovišti se zřizuje po 

celé délce kádiště vydávací lávka. Ta je široká ideálně 40 cm a je nižší oproti 

kádišti o 20–35 cm. Na okraji loviště u vydávací lávky jsou umístěny puntovací 

kolíky (pro upevnění žíně rybářské sítě při výlovu), jejich výška je max. 10 cm 

nad hranu kádiště. Sklon kádiště má být směrem k lovišti na úrovni 3 %. Rozměry 

kádiště jsou dány především předpokládaným počtem kádí potřebných k výlovu 

rybníka. Klasická rybářská káď má průměr 1,2–1,3 m. Při výlovu rybníku se 

používají minimálně dvě kádě. Kolem kádí je potřebné pamatovat na manipulační 

prostor. Minimální šířka kádiště bez sjezdu a použití mechanizace je 3 m [2]. U 

větších rybníků, kde je účelné použití mechanizace (mechanický keser, třídička 

ryb, nakladač ryb, kombinované lovící zařízení), je minimální šířka kádiště 7 m + 

3,5 m na vozovku pro nákladní auto. Délka kádiště je daná především počtem kádí 

a typu použité mechanizace. Při použití standardních samostatně stojících 

mechanizačních prostředků: mechanický keser (š 2,40 m) a třídička ryb (š 2,00 m) 

+ mezi nimi káď (1,30 m). Celková šířka tedy odpovídá cca 6 m. Při použití 

kombinovaného lovného zařízení stačí 4 m. K tomu je nutné vždy připočítat 

patřičný počet kádí (1 ks á 1,30 m): u velkých rybníků to může být i 10 ks.  

 Přístup na kádiště 

Schody z koruny hráze na kádiště jsou nezbytné pro bezpečnou obsluhu 

rybníka v průběhu jeho výlovu. Slouží k přepravě vybavení, osob a u malých 

rybníků také rybí obsádky. Minimální šířka schodů je 2 m (pohodlný pohyb dvou 

pracovníků s vaničkou), maximální výška schodnice 0,25 m. Schody budujeme 

z betonu, betonového prefabrikátu, nebo jsou vyzděny z lomového kamene. 

Nevhodné jsou kovové konstrukce pro svou krátkověkost s ohledem na korozi. U 

malých rybníků není vhodné umisťovat schody bezprostředně na požerák 

z důvodu omezení manipulace a rekonstrukce výpusti při jeho havárii („utržení“ 

mrazem).  
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Sjezd na kádiště je v současnosti žádoucí zřizovat prakticky na všech 

rybnících, včetně malých. Jeho zavedení snižuje pracnost výlovu zejména 

s ohledem na nakládání ryb na auto. Své uplatnění nachází rovněž při vysazování 

rybí obsádky, údržbě prostoru loviště a kádiště po výlovu, a zejména při 

odbahňování loviště. Průměrný podélný sklon vozovky sjezdu je vhodný 7 %, 

přičemž by maximálně neměl přesáhnout 12 % [2]. Sjezd je veden buď z koruny 

hráze, nebo od začátku návodní strany paty hráze. O konkrétní variantě rozhodují 

místní podmínky a ekonomika provedení. Vozovka má být v celé délce zpevněná 

pro nosnost až 12 tun. Jako materiál je vhodný beton, betonové silniční panely, 

kamenná dlažba a štětování. Zpevněná šířka vozovky má být minimálně 3 m. Na 

velkých rybnících je žádoucí budovat sjezd jako průjezdný, nebo s kapacitní 

točnou na kádišti. Pro malé rybníky pak dostačuje jen větší prostor pro bezpečné 

nacouvání.  

 VYPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ 

Možnost pravidelného vypouštění rybníka, resp. manipulace s vodou, je 

základním nástrojem rybničního managementu. Správný typ vypouštěcího 

zařízení je nejdůležitější funkční objekt rybníka, který rozhoduje o jeho 

rybochovném využití. Vtok vody do výpustě musí být vždy navržen pod úrovní 

dna loviště z důvodu plynulého odtoku vody v celém profilu roury i při dolovku, 

kdy je v lovišti již málo vody (zamezení časových prostojů při výlovu). Použití 

otevřených stavidlových výpustí není u rybníků vhodné z důvodu obtížné 

manipulace s vodou při výlovech (jde o rychlost a přesnost manipulace).  

S ohledem na typ obsádek je příhodné před výpust umístit „zahrádku“ ze 

dřeva (česlovou stěnu). Rozteč česlic je daná druhem a stářím chovaných ryb. U 

všech typů výpustných zařízení je nutné mít možnost jejich zajištění proti 

nežádoucí manipulaci třetí osobou. Všechny poklopy k manipulačním objektům 

je vhodné navrhovat z kvalitní oceli, případně betonu tak, aby byly pochozí nebo 

přímo průjezdné. Je potřeba se vyhnout použití dřeva, které je sice někdy esteticky 

a ekonomicky přijatelnější, ale časem hrozí jeho zahnití a nenadálá ztráta nosnosti.     

V některých specifických případech (plůdkové výtažníky, speciální komory, 

zemní sádky, příkopové rybníky apod.) je žádoucí budovat výpustné zařízení 

s předimenzovanou kapacitou tak, aby bylo možné nádrž vypustit v průběhu 24 až 

48 hodin. 

 Požerák 

Požerák patří mezi nejvhodnější typy rybniční výpustě. Umísťujeme ho 

prioritně na návodní straně hráze. V drsnějších klimatických podmínkách je 
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vhodnější budovat požeráky jako uzavřené v tělesu hráze, neboť tím odpadá 

nutnost jejich zimní údržby (obsekávaní ledu otevřených požeráků). Uzavřené 

požeráky jsou však větší a dražší, protože musí umožnovat vstup pracovníka až na 

dno – z důvodu revize a údržby (vnitřně min. 80 x 60 cm potřeba si dřepnout a 

ohnout se). U požeráků je rovněž důležitá jejich výška, kterou je potřeba 

minimalizovat s ohledem na maximální hladinu vody. Výška požeráku nemusí 

korespondovat s výškou koruny hráze, má být nižší. Problém je obslužnost takové 

výpustě a nadměrně dlouhé háčky pro manipulaci s dlužemi. Obslužnou lávku pro 

přístup k požeráku je dobré vybavit zábradlím pouze z jedné stany. Oboustranné 

zábradlí omezuje možnost přinášení dluží aj. Uložení vlastní obslužné lávky je pro 

obsluhu komfortnější, pokud je o cca 50 cm níže, než je horní hrana požeráku 

(může být i pod vodou). Vlastní pochozí plocha obslužné lávky je vhodná 

ze žárově zinkovaných pororoštů, které nekloužou.  

Přívod vody z loviště potrubím přes kádiště (sjezd) k uzavřenému požeráku 

musí být provedeno přes předimenzované kapacitní mříže umístněné na hraně 

kádiště (sjezdu). Správné mříže musí mít česlice uspořádané svisle, jinak je není 

možné efektivně čistit. Rozteč česlic je dána vždy velikostí ryb. Vyndávání mříží 

z drážek je nutné navrhovat vždy svisle (max. mírně šikmo).  

U otevřených požeráků, zejména u malých rybníků (trpících zarůstáním) je 

vhodné požeráky navrhovat jako třířadé. V tomto případě slouží přední řada 

k osazení mříží v celém profilu. Tím je zabezpečen větší cedící profil a plynulejší 

odtok vody, bez potřeby častého čištění mříží. Třetí řadu vodících lišt je možno 

připevnit i dodatečně na přední stranu požeráku.   

Napojení malého požeráku na výpustné potrubí musí být buď pružné 

(rezistentní vůči promrznutí podloží a základu) nebo staticky předimenzované. 

Jinak hrozí jeho utržení mrazem. Vhodné je statické posouzení nově 

navrhovaného železobetonového požeráku s ohledem na odpovídající nosnost 

stavebního základu, aby nedošlo v čase k jeho sedání a rozpojení s rourou.  

 Lopata 

V klimaticky náročných oblastech, případně tam, kde hrozí neoprávněná 

manipulace s vodou, je možné budovat lopatovou výpust v ponořeném požeráku. 

Ponořený požerák – hlava, má svůj vršek na úrovni hladiny „velkého loviště“. Ten 

je z horní části kryt ocelovou mříží nebo dřevěným brlením. Po vytočení lopaty 

rybník zapadne jen na „velké loviště“ před výlovem. K vlastnímu výlovu je již 

přistrojen jako klasický požerák. Toto řešení neklade nároky na zimní údržbu 

výpustě (obsekávaní ledu), a je proto vhodné i na malé rybníky (1 ha).  
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 Čap 

Čapová výpust patří mezi historické konstrukce, které jsou dnes čím dál 

vzácnější. Jejich výhodou je především omezená možnost manipulace s vodou v 

rybníce třetí osobou. Obdobně jako u lopat se osvědčuje stavět čapovou výpust na 

malý dřevěný požerák. Po vytažení čapu voda v rybníce klesne na „velké loviště“ 

(1–2 hodiny do lovu). Následně je rybník přistrojen požerákem. Toto uspořádání 

na malých rybnících vylučuje potřebu trvalé noční přítomnosti strojiče. Rovněž 

odpadá potřeba zimní údržby.   

 Sdružené objekty 

Sdružené objekty jsou i přes svou nákladnost u projektantů stále 

populárnějším řešením používaným také na malých rybnících. Na malém prostoru 

převádí jak povodňové vody, tak běžný průtok. Jejich značnou nevýhodou je však 

velký stavební otvor přes celou hráz rybníka v jejím nejhlubším a 

nejzranitelnějším místě. Těleso hráze je vystaveno zásadním teplotním změnám 

v celém příčném profilu. Problematické je především promrznutí plastického jádra 

hráze, resp. celého profilu homogenní hráze. Opětovným promrzáním jílu může 

dojít k porušení jeho těsnících schopností. Určitým řešením je použití 

protiprůsakového žebra, které zamezí riziku obtékání (vysunutí) sdruženého 

objektu vodou. 

V některých případech je rovněž nekomfortní obsluha sdružených objektů. 

Pod přístupovou lávkou k požeráku je mohutné a hluboké propadliště. Přístupová 

lávka by proto měla být dimenzovaná dostatečně široká a protiskluzná, ideální jsou 

pochozí rošty. Instalace oboustranného zábradlí na úzké lávce může naopak 

omezovat nošení mříží a dluží k vlastnímu požeráku. 

 Vypouštěcí roura 

Z rybářského hlediska je žádoucí minimální průměr výpustného potrubí DN 

300 mm. Tato světlost totiž umožňuje bezpečný průchod ryb a jejich případné 

lovení v podhrází. To neplatí pro některé zvláštní objekty, jakými jsou Dubraviovy 

rybníky, kde s ohledem na objem vody a způsob manipulace s ní je postačuje 

průměr DN 150–200 mm. Při vypouštění rybníka naplno však nemá docházet k 

tlakovému proudění. Jako problematické se dnes jeví výměna výpusti, kdy se staví 

nová (kapacitnější) výpust na staré spojované potrubí (dřevo, beton apod.). 

V extrémním případě může časem dojít k rozpojení spojů a vzniku kaverny 

v tělese hráze. Problematická je rovněž změna vodního režimu ve vývařišti, kdy 

dochází k částečnému (občasnému) vysychání historické dřevěné roury. Volný 

občasný přístup vzduchu ke dřevu způsobuje jeho hnití a vede v konečném 
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důsledku k havárii potrubí. Vývařiště proto musí být vždy funkční a udržovat 

nejenom dřevěné roury trvale zatopené. 

Nově budované výpustné potrubí v tělesu hráze nesmí být podsypáno 

šterkopískovým podložím. Stavební firmě to sice umožňuje snadné uložení roury, 

ale později toto začne fungovat jako drenáž! Vypouštěcí roura musí být vždy řádně 

obetonována ze všech stran.    

 RYBNIČNÍ HRÁZ 

 Těleso hráze 

Před vlastním zahájením projektování nového rybníka je důležitý kvalitní 

geologický a pedologický průzkum dané lokality. Je potřeba zjistit, jaký typ 

zeminy se v prostoru budoucího tělesa hráze a výtopy rybníka nachází. Při 

nedostatku kvalitní jílovité půdy je nutné nalézt v bezprostředním okolí vhodné 

zemníky. Při vlastním zakládání hráze je nezbytné dbát na to, aby nedošlo k 

porušení nepropustné spodiny. To platí i pro zátopu rybníka. Stavební řešení 

funkčních objektů uložených v tělese hráze je potřebné navrhovat tak, aby bylo 

možné kvalitní zhutnění zeminy hráze v jejich blízkosti. Na vzdušné straně hráze 

(zejména u větších rybníků) je třeba neopomenout navrhnutí patního drénu. 

Ukončení depresní křivky od vzdušného svahu hráze musí být vždy v nezámrzné 

vzdálenosti.  

Převýšení koruny hráze nad maximální hladinu vody v rybníce by mělo být 

alespoň 60 cm. V některých případech, zejména u malých a bočných rybníků, však 

může být i nižší [4]. Skutečná výška hráze je daná především situací v okolí 

rybníka, vodohospodářskou bilancí povodí, případně jeho dalšími služebnostmi, 

které je možné při projekci zohlednit.  

Nejnižší místo koruny hráze (např. nouzový přeliv), kde teoreticky může dojít 

k jejímu jinak nežádoucímu přelití, je účelné umístit tam, kde je hráz nízká a hrozí 

nejmenší riziko škod [1].  

Příčný sklon koruny hráze směrujeme do rybníka z důvodu zamezení vzniku 

erozních rýh na vzdušné straně hráze. Šířka koruny hráze by měla umožnit 

bezpečný přejezd obslužné mechanizace (sekání trávy, krmení a vysazování ryb), 

tedy minimálně 3 m. Na hrázích menších rybníků, kde se nepočítá s průjezdem 

větší techniky, to může být i méně, ale vždy tolik, aby byla možná její strojní 

údržba (sečení vegetace). Prostor u paty vzdušné strany hráze by měl rovněž 

umožňovat volný průjezd techniky za účelem údržby (např. vegetace). 

Proti abrazi je potřebné vždy chránit návodní stranu hráze. Při jejím 

navrhování se respektují místní podmínky (otevřenost krajiny, převládající větry, 

dostupnost kamene apod.). K opevnění se dnes z ekonomických důvodů 
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nepoužívá náročné tarasení, ale obvykle jen kamenný pohoz. U něj je však potřeba 

volit spíše větší a těžší frakci, aby při silných větrných vlnách, při strmém úhlu 

hráze, nedocházelo k postupnému sesouvání opevnění. Na druhé straně však 

použití pouze velkých kamenů usnadňuje budování zvířecích nor. Pokud je 

žádoucí omezení tohoto problému, je nutné použít menší frakci kamene, resp. 

kombinaci více vrstev.  

U rybníků, které se napouštějí z různých důvodů pomalu a dlouho, není 

možné budovat levnější opevnění návodní strany hráze pouze na úrovni provozní 

až maximální hladiny vody. Vlny totiž mají potenciál silně abrazivně působit 

v celém nechráněném profilu hráze. Opevnění návodní strany hráze nad provozní 

hladinou je vhodnější provést pomocí zamačkaného kamene, který umožňuje 

pravidelné strojní sečení travních porostů.  

Na exponovaných místech hrází s velkým sklonem je možné rybniční taras 

vystavět formou štětu do prefabrikovaných betonových „mříží“ o rozměrech cca 

1x2 m. Do tohoto rastru se následně ručně vyskládá kámen bez toho, aniž by se 

později sesouval. Místo tarasu je z estetických důvodů možné použit svislé 

konstrukce prefabrikovaných panelů s lícní stranou vyskládanou za kamene. 

Pokud se v rybniční hrázi staví svislé stěny (např. rozšíření kádiště), je nutné 

pamatovat na jejich oddrenážování, a to zejména tam, kde se rychle mění výška 

vodní hladiny. Jinak hrozí povalení celé stěny hydrostatickým tlakem 

nahromaděné vody. Aby vlastní těleso hráze nebylo narušováno vyplavováním 

zeminy, je potřeba za tuto konstrukci umístit drenážní vrstvu štěrku/písku (filtr).  

 Vývařiště a odlovní jímka v podhrází 

Vývařiště – podtrubní jáma (podtrubí) původně sloužila pouze k vyústění 

vypouštěcí roury (trouby) v podhrází. Umožňuje totiž trvalé udržení výpustné 

roury pod vodou. Tím zamezuje jejímu hnití a promrzání. Tuto skutečnost je 

potřebné zachovat i při rekonstrukci rybníka, včetně čištění (prohlubování, 

dláždění) odpadní stoky pod rybníkem. Velikost vývařiště je přiměřená velikosti 

rybníka. Přechod mezi vývařištěm a odpadní stokou se řeší dnovým prahem. K 

tlumení energie vytékající vody se podle velikosti průtoku používá zesílené 

opevnění koryta navazujícího na vývařiště, drsný skluz nebo rozrážeče [7]. 

Při rekonstrukci starších rybníků nebo při navrhování nových je možné 

v některých případech navrhnout rovněž možnost výlovu ryb pod hrází. K tomu 

jsou vhodné jen ty rybníky, které mají k dispozici dostatek vody, větší spád 

z loviště a dobrý příjezd pod hráz. Takto je vhodné lovit zejména plůdky a násady 

ryb. Pro ně se do prostoru podhrází umísťuje odlovní bedna s pevnou konstrukcí 

(napojena na čelo), případně jen jemná síťovina. Odlovní jímka v podhrází má mít 

zpevněné stěny a dno (beton, prefabrikáty, dřevěná srubová konstrukce) a hloubku 
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do 1 m. Uvnitř jímky je vhodné zřídit vydávací lávku (viz kádiště). Regulace 

hladiny vody v odlovní jímce se provádí samostatnou výpustí (dvojitý požerák). 

Okolí odlovní jímky je nutné zpevnit pro bezpečný příjezd dopravy, umístění kádí 

a mechanizace.  

 Bezpečnostní přeliv 

Průtočné rybníky musí být vybaveny bezpečnostním přelivem z důvodu 

bezpečného převedení povodňové vody [1]. Kapacita bezpečnostního přelivu je u 

rybníků IV. kategorie TBD Q100 a u rybníků III. kategorie TBD podle doporučení 

posudku kategorizace rybníka z pohledu TBD až Q1000 (§ 61, odst. 4, zákon       č. 

254/2001 Sb.). U rybníků s obtokovou stokou (bočných, s náhonem – bez 

vlastního povodí) je možné přelivy budovat i s nižší kapacitou než Q100. Bezpečné 

převedení povodňové vody se dokládá výpočtem. Bezpečnostní přeliv rybníka je 

vhodné zřizovat prioritně na začátku zavázání tělesa hráze, případně v rostlém 

terénu. Budování (zejména přímého) přelivu v nejvyšším místě hráze je krajně 

nevhodné (nákladné, méně bezpečné, omezující průjezd hráze). Je-li bezpečnostní 

přeliv vybaven česlovou stěnou (brlením) musí být její délka větší než je délka 

hrany přepadu. Česlová stěna se umisťuje před vlastní přelivovou hranou přelivu. 

Horní hrana česlí nesmí přesahovat maximální hladinu rybníka [1]. Česlová stěna 

musí při svém ucpání mít možnost snadného vyřazení z provozu, a to pomocí 

povalení ve směru toku vody. Obslužná lávka česlí se vybavuje zábradlím jen na 

protilehlé straně česlí.  

Použití spárovaného kamenného zdiva na objektech přelivu je smysluplné 

pouze při uložení do betonového lože. Prosté spárování kamene cementovou 

maltou je nedostatečné pro svou krátkou životnost (vymrzání), resp. vyžaduje 

pravidelnou údržbu. Při déletrvajícím zanedbání technického stavu těchto objektů 

hrozí riziko vzniku průsakových cest a následná fyzická destrukce. Tlumení 

energie vln a ledu před bezpečnostním přelivem je možné řešit těžkým kamenným 

záhozem až k prahu přelivu. 

Umístění rybích přechodů na rybníku z důvodu umožnění migrace ryb 

rybniční soustavou je nevhodné. Je to v rozporu s požadavky zoohygieny a 

technologie chovu ryb.   

 Doprovodná vegetace 

Výsadbou dlouhověkých listnatých stromů (dubů) na hrázi, je možné podpořit 

krajinotvorný ráz rybníka. Jejich umístění je vhodné jen u koruny vzdušné strany 

hráze. Kořeny stromů nemají prorůstat do patního drénu a funkčních objektů [2]. 

Hustota výsadby stromů, zejména s ohledem na jejich růst v budoucnu, nemá mít 

negativní vliv (zastínění) na růst kompaktního travního drnu, který jinak přirozeně 
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zpevňuje vzdušnou stranu hráze. Těleso hráze má být průchodné pro pravidelné 

sečení vhodnou svahovou mechanizací. Velké plochy keřů nejsou na tělese hráze 

žádoucí z důvodu znemožnění výkonu TBD. U malých rybníků by neměla být 

doprovodní stromová zeleň po celém obvodu rybniční kotliny. Důvodem je 

výraznější zastínění vodní hladiny a omezení jeho primární produkce, jakož i 

podzimní spad listí (rychlejší zazemňování, spotřeba kyslíku v zimě). Pro rybník 

je vždy pozitivní jeho otevření slunečnímu svitu z jižní a východní strany. Naopak 

je žádoucí jej ochránit výsadbou stromů ze směru převládajících větrů (západ?) a 

ze severu. 

 OBSLUŽNÉ VYBAVENÍ RYBNÍKŮ  

Pro efektivní obsluhu rybníků je dobré vždy pamatovat na jejich dobrou 

dopravní přístupnost. To platí i pro odlehlejší a menší nádrže. Přístupová cesta 

musí být sjízdná za každého počasí i pro nákladní automobil. Volný přístup 

k rybníku musí být trvale vyřešen i po právní stránce (vlastní pozemky, veřejná 

cesta, věcná břemena). Vyžaduje to bezpečné provozování nádrže a přeprava ryb 

při výlovu a nasazení.  

Na větších rybnících s intenzivnějším chovem ryb je praktické pamatovat na 

vybudování různých skladovacích kapacit. Pro skladování krmiv se na břehu 

rybníka nebo jeho hrázi budují sklady (nejlépe zděné). Na ně obvykle navazuje 

zpevněná plocha k volnému uskladnění hnojiv a jiných materiálu (vápno, kámen, 

lodě apod.).  

Pro skladování krmiv u rybníka jsou z hygienických a manipulačních důvodů 

vhodná především sila. Jejich umístění ve volné krajině však občas naráží na 

estetickou stránku a krajinotvorný ráz. Sila je nutné umisťovat tak, aby byla ze 

břehu dobře přístupná pro nákladní dopravu. Na druhé straně pak pro vyplavovací 

lodě (trvale dostatečná hloubka vody). Kapacita sila má zohledňovat množství 

spotřebovaného krmiva v průběhu vegetace, resp. efektivní využití přepravní 

kapacity při jeho naskladňování. Na trhu je běžně dostupná široká škála objemů 

sil. Umístění sila vyžaduje dokonalé provedení jeho základů. Základ sila nemůže 

být mělký, aby nedošlo v průběhu času k jeho oslabení abrazí břehu/dna rybníka 

jak vlnami, tak bioturbací ryb, pak by totiž hrozilo jejich povalení. Zde je zvláště 

důležité zejména vlastní provedení stavby v terénu. Efektivní je využití prostoru 

mezi nohami sila jako zpevněného přístaviště pro loď. Z důvodu omezení 

přehřívání obilí v silech je vhodné volit jejich barvu bílou, případně stříbrnou. 

Taková sila však dobře nezapadají do otevřené krajiny. Z estetických důvodů jsou 

proto nejvíce rozšířená sila zelené (hnědé) barvy umístěná mezi korunami stromů. 

Na větších rybnících s více krmnými místy je možné umístit sila na více lokalit. 

Nebo naopak instalací sila na dělící hráz je možné jedno silo použít pro více 
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rybníků. V současnosti jsou nejvhodnější sklolaminátová sila, která je možné 

nechat trvale probarvit již při jejich výrobě (dle vzorníku RAL).  

Je-li z ekonomického hlediska na rybník možné přivést elektřinu, pak je 

realizace elektrické přípojky více než vhodná. Elektrická přípojka je důležitá 

zejména pro komorové rybníky, tedy ty, které mají možnost výlovu na jaře. 

Přičemž se může jednat i o nádrže s výměrou pod 1 ha nebo jejich soustavu. 

Elektrická přípojka slouží zejména k posílení bezpečnosti chovu ryb, protože 

elektřina se používá nejen pro mechanizaci při výlovu, ale také k pohonu aerátorů. 

 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. 

 Rybniční dno má mít pravidelný spád (bez prohlubní a překážek) ve 

směru od přítoku k lovišti a od břehu k hlavní stoce. 

 Rybniční dno má být vybaveno funkční sítí stok (s efektivní četností, 

hloubkou, kapacitou, spádem). 

 Přívod vody do rybníka je třeba koncipovat tak, aby se minimalizoval 

vstup plavenin a sedimentu do rybníka. 

 Vodní kapacita rybníka má být omezena litorálem maximálně do úrovně 

20 % jeho katastrální plochy. 

 Technické provedení stok a hráze rybníka má umožňovat jejich strojní 

údržbu.  

 Dno vypouštěcího zařízení (roury) musí být vždy pod úrovní dna loviště.  

 Rybniční hráz má být funkčně ochráněná proti abrazi a erozi, nově 

budované hráze je dobé vybavit patním drénem. 

 Funkční objekty rybníků je vhodné navrhovat tak, aby byla jejich obsluha 

nejenom bezpečná, ale také pohodlná. 

 Je třeba se vyhnout použití stavebních objektů ze spárovaného kamene. 

 Vhodnou doprovodnou vegetaci je třeba umisťovat jen na vzdušné straně 

hráze.  

 Na rybnících se nezřizují rybí přechody. 

 Pro efektivní provoz rybníků jsou důležité rovněž dobré přístupové cesty, 

adekvátní skladovací kapacity a elektrická přípojka.  

 Doporučujeme uvádět jméno projektanta, stejně jako jméno realizační 

firmy rybníka. Ať plody jejich práce svědčí o jejich umu a zručnosti.  
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POROSTY NA SYPANÝCH HRÁZÍCH A VLIV NA JEJICH 

BEZPEČNOST 
VEGETATION ON THE EMBANKMENTS AND ITS IMPACT ON THEIR 

SAFETY 
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Abstract 

This paper presents the vegetation on the reservoirs embankments 

from the point of view of the act no. 254/2001 Sb. (water act), 

current state and impact of the vegetation on safe operation of the 

embankment dams, levees and tailing dams. The negative impact of 

trees is presented on examples and the need of careful maintenance 

of vegetation on embankment dams is emphasized.  

Keywords: vegetation, embankments, safety 

 POVINNOST VLASTNÍKŮ VODNÍCH DĚL ZÁK. 254/2001 SB. 

 Vodní díla – sypané hráze zákonné předpisy 

Sypané hráze jsou vodní díla definovaná zákonem č. 254/2001 Sb. v platném 

znění v §55 odst. (1). Mezi tato vodní díla patří i rybníky. Dnes je na rybníky 

nahlíženo z různých úhlů vzhledem k neurčitosti právní definice rybníka a dochází 

tak k různým požadavkům na priority při údržbě hrází a objektů.   

Současné zákony vymezují pojem rybník v několika zákonech: 

 Zákon č. 99/2004 Sb., (zákon o rybářství) § 2 odst. c) Pro účely tohoto 

zákona se rozumí ,,vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k 

chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho 

vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými 

zařízeními´´. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., (o vodách) ve znění pozdějších předpisů, §55 

odst. 1, „Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování 

vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k 

ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými 

účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným 
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tímto zákonem, a to zejména… pís. l) jiné stavby potřebné k nakládání s 

vodami povolovanému podle § 8“. 

 Zákon č. 114/1992 Sb., (o ochraně přírody a krajiny) ve znění pozdějších 

předpisů § 3, odst. 1 „Pro účely tohoto zákona se vymezují některé 

základní pojmy takto… pís.b) významný krajinný prvek jako ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický 

vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými 

prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy…“ 

Jiný pohled na rybník je z hlediska zákona č. 256/2013 Sb., (katastrální 

zákon), problematika zápisu do katastru a další v současné době velmi aktuální je 

problematika vlastnictví rybníka z hlediska zákona č. 89/2012 Sb. (občanský 

zákoník) ve znění pozdějších předpisů. 

Díky těmto různým obsahům pojmu „rybník“ dochází často při provozování 

a užívání těchto vodních děl k mnoha neshodám a nedorozuměním. A při samotné 

údržbě i k protikladným požadavkům. 

V současné době dochází opět k výstavbě rybníků, jedná se převážně o vodní 

díla s parametry odpovídajícími ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. 

 Porosty na hrázích – zákon č. 254/2001 Sb. 

Vodní zákon ukládá vlastníkům vodních děl starat se o jejich bezpečnost a 

provozuschopný stav. Mezi tyto povinnosti patří i starost o porosty na 

hrázích.Přesně je tato povinnost definována pro ochranné hráze v §58, odst.(2) 

Zejména je zakázáno 

a) na ochranných hrázích vysazovat dřeviny, jezdit po nich vozidly, pokud se 

nejedná o údržbu, s výjimkou míst k tomu určených, 

a dále v §59, kde jsou definovány povinnosti vlastníků vodních děl v odst.(1) 

písmeno j) 

odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před povodněmi, ke 

vzdouvání vody nebo k akumulaci vody; na tyto povinnosti se s výjimkou ochrany 

památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin, zvláště chráněných 

živočichů a volně žijících ptáků, nevztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny 

14a). Před jejich odstraněním, není-li nebezpečí z prodlení, je vlastník vodního 

díla povinen oznámit svůj záměr orgánu ochrany přírody, 

 Převážná většina hrází postavených v minulých stoletích je v současné době 

porostlá neudržovanými náletovými porosty. K tomu došlo převážně vlivem 

špatné údržby v druhé polovině minulého století. Na některých hrázích došlo 

v minulosti i k řízené výsadbě stromů na korunu hráze. Zdravé a hluboce kořenící 

stromy na sypaných hrázích, které mají dostatečné parametry, mají významnou 

krajinotvornou, estetickou, historickou a přírodní hodnotu, nesmí však stavbě 

škodit. Většinou jde o vzrostlé staré stromy, někdy chráněné i podle zvláštních 
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předpisů, které, pokud jsou vhodného druhu, zdravé a ve vhodných rozestupech, 

nepůsobí výrazně nepříznivě na stabilitu sypané hráze a zastínění chrání její 

povrch před vysycháním. Souvislý povrch keřů nebo výmladků však často brání 

volnému přístupu obsluhy vodního díla a řádné kontrole povrchu sypané hráze a 

omezuje vývin travního pokryvu. Travní porost pod souvislým zápojem dřevin v 

důsledku zastínění hyne a neplní pak protierozní funkci při dešti nebo při přelití 

sypané hráze. Kmeny dřevin na vzdušním svahu hráze v případě jejího 

povrchového přelévání pak tvoří nežádoucí místní překážku, za kterou dochází k 

místní intenzivní povrchové erozi. 

 KONSTRUKCE HRÁZÍ A VLIV POROSTŮ 

Zemní hráze jsou buď homogenní nebo s těsněním na návodní straně nebo 

uprostřed tělesa hráze. Dnes platná ČSN 75 2410 umožňuje na základě znalosti o 

použité zemině a konstrukci hráze navrhnout sklony svahů a minimální šířku 

koruny hráze z tabulky uvedené v normě bez nutnosti provádět výpočty stability 

u hrází do výšky 6 m. Toto však platí pouze pro nově budované, nebo opravované 

hráze. Velké množství hrází vybudovaných v minulých stoletích nesplňují 

současná kritéria, násypy jsou z dnešního pohledu poddimenzované a při 

mimořádném zatížení může dojít k jejich porušení. 

Mezi vlivy zhoršující stabilitu hrází kromě jiných dříve nepředpokládaných 

zatížení, např. přejezdy těžkou technikou, patří i vliv porostů. 

V současné době jsou porosty, které vyrostly zvláště v období druhé poloviny 

minulého století, staré 40 – 60 let a začínají se projevovat účinky na homogenitu 

hrází.  

 Vliv porostů na stabilitu vzdušního svahu 

Vzrostlé porosty zvláště měkkých, mělce kořenících dřevin, např. smrk, topol 

apod. se stávají náchylné k vývratům při zasažení silnějším větrem. Pro bezpečné 

zakotvení stromů tak, aby nebyly ohroženy vyvrácením při vichřici, je třeba, aby 

měly k disposici půdu propustnou kořenům do hloubky asi 2 m u nižších druhů a 

u stromů dorůstajících větších výšek asi 3 m. Limitující úrovní pro kořeny bude 

zpravidla trvalá úroveň hladiny prosakující vody. Při posuzování je proto třeba 

přihlédnout k převýšení hráze nad normální hladinou v nádrži. Z jednotlivých 

dřevin se vyznačují odolností proti vyvrácení větrem zejména dub, jilm, javor a 

lípa. 
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Obr. 1 Sesuv svahu – vliv porostu smrků (vlevo), Vývrat topolu, porušení spodní 

výpusti (vpravo). 

 

Obr. 2 Vývraty stromů na bermě hráze po vichřici. 

 Vliv porostů na průsakový režim hrází 

Kořenový systém zvláště měkkých dřevin je náchylný na poměrně rychlé 

vyhnívání a po úhynu má vliv na vytváření průsakových cest v násypech hrází. 

Rozklad kořenů odumřelých nebo odstraněných stromů nastává prakticky pouze 

za přístupu vzduchu. Ulehlost půdy nebo její přesycenost vodou brání rozkladu 

kořenů, které zůstávají v zemině sypané hráze konzervovány po velmi dlouhou 

dobu. Z jednotlivých druhů stromů jsou vůči rozkladným procesům nejodolnější 

především dub a jilm. V propustnějším materiálu sypané hráze podléhají kořeny 

rozkladu rychleji, u větších sypaných hrází bývají ve svém růstu omezeny těžko 

přístupnou zeminou jádra nebo těsnící vrstvy a části hrázového tělesa trvale 

nasyceného vodou, takže dutiny po rozložených kořenech jsou pak mimo pásmo 

ohrožené průsakem. Dochází k tomu buď po uhynutí stromu, nebo po vykácení 

bez provedení následných ošetřujících zásahů. Ty spočívají nejlépe v odstranění 
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kořenového systému, nebo v odstranění částí nad terénem a zakrytí zbytků kořenů 

zeminou. Takto ošetřená místa je však nutné pravidelně kontrolovat. 

  

Obr. 3 Průsak podél kořenového systému smrků (vlevo), Výron vody v místě 

vyhnilých kořenů (vpravo). 

 Vliv porostů na opevnění návodního svahu 

Vodní díla postavená zvláště před 20. stoletím často mívala opevnění 

návodního svahu kamenným tarasem z kamenů ukládaných na sucho, často ve 

skoro svislém sklonu. Stromy ponechané a včas neodstraněné z tohoto opevnění 

tak při svém vzrůstu narušují celistvost a mají bezprostřední vliv na rozpad tohoto 

opevnění. Potom následuje rozmývání a narušování hráze působením vln. 

 

Obr. 4 Narušení tarasu vrbami – zmlazené pařezy. 

 POROSTY ŘÍZENĚ VYSÁZENÉ NA KORUNY HRÁZÍ 

K výsadbě stromořadí na koruny hrází došlo v mnoha případech bez 

předchozího posouzení vlivu na těleso hráze, nebo při neodborné výsadbě 
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s použitím dřevin na hráze zcela nevhodných. Oblíbené bylo použití pyramidální 

formy topolu černého, který však patří mezi nejméně vhodné dřeviny pro výsadbu 

na koruny hrází. Kromě rizika vývratu je nebezpečné i možné vytvoření 

průsakových cest při úhynu. Obdobné riziko je i při použití smrků, které jsou 

vzhledem k dostupnosti sadebního materiálu často použity k výsadbě. Na 

ochranných hrázích je výsadba dřevin vodním zákonem zakázána (§ 58). Hlavním 

účelem ochranných hrází je protipovodňová ochrana osob a majetku a je nezbytné 

dlouhodobě zajistit jejich spolehlivou funkci. Při navrhování ochranné hráze se 

vedle protipovodňové funkce v některých případech výjimečně vyžaduje řešení i 

funkci krajinotvorné. Případnou výsadbu dřevin je nutné řešit v projektové 

dokumentaci, a to zásadně mimo těleso vlastní hráze. Definovaná místa výsadby 

v přísypu tělesa hráze musí být oddělena od vlastního tělesa hráze a zajištěna proti 

prorůstání kořeny. Stejně je nutné spolehlivé oddělení kořenového systému stromů 

od drenážního systému na vzdušní patě hráze.  

  

Obr. 5 Nevhodně vysázená topolová alej na hrázi (vlevo), výmoly vzniklé 

obtékáním kmenů (vpravo). 

I v případě použití vhodných dřevin a dostatečné šířce koruny hráze, která 

umožňuje výsadbu, mohou tyto dřeviny při nedostatečné kapacitě bezpečnostních 

objektů dojít k porušení hráze. Jde o situaci, kdy při průchodu povodně dojde 

k přelití hráze. Při obtékání kmene odchází k vymílání tělesa hráze za kmenem a 

může dojít k vývratu a následnému protržení hráze. 

 OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA VEGETACE NA SYPANÝCH 

HRÁZÍCH VODNÍCH DĚL   

Problematika porostů na hrázích je řešena v metodickém pokynu MZe 

č.1/2010 vydaným pod č.j. 37380/2010-15000. v kap. C je řešena problematika 

vegetace na sypaných hrázích. Ve smyslu tohoto pokynu, lze uvažovat s výsadbou 
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dřevin při šířce koruny hráze větší jak 4 m a na vzdušním svahu při sklonu 1 : 2 a 

mírnějším. Na návodní straně je výsadba nežádoucí. Dále je zakázána výsadba 

blíže než 6 m od objektů.  

U dlouhodobě neošetřovaných a zdravotně špatných poškozených porostů na 

hrázích vodních děl je nutné posoudit rizika spojená s jejich okamžitým 

odstraněním bez současné sanace násypu tělesa hráze. Ponechat je možno zdravé 

vzrostlé stromy, které na sypaných hrázích rostou po delší dobu, a nebyl 

pozorován jejich škodlivý vliv.  

Při posuzování stavu vegetace je nutné, vzhledem k významu hráze a 

možností jejího ohrožení a možných způsobených škod, posoudit nutnost a způsob 

odstranění nežádoucích porostů.  

Kácení a odstraňování náletu, pokud nelze odstranit úplně včetně kořenového 

systému, je nutno provádět úrovňově, při zemi s ponecháním co nejnižšího pařezu, 

případně ještě jej překrýt zeminou. Je nutné potlačovat pařezové výmladky. 
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BŘEHOVÉ POROSTY VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ 
GREENERY ALONG THE BANKS OF RIVERS AND RESERVOIRS 
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Abstract 

This paper discusses issues related to greenery along the banks of 

rivers and reservoirs. Trends from past to present are presented as 

well as experience gained from planting new trees. Last, the 

advantages sourcing from leaving dead tree trunks (snags) standing 

are discussed. 

Keywords: stream bank vegetation, planting, stream restoration, 

tree cutting 

 ÚVOD 

Údržbu břehových porostů při správě vodních toků zajišťuje správce vodního 

toku tak, aby zůstaly zachovány funkce břehových porostů, a aby se tyto nestaly 

překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni v souladu s  

§ 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů 

(vodní zákon).  

Správce vodního toku je podle § 49 odst. 1 písm. b) vodního zákona oprávněn 

odstraňovat nebo nově vysazovat stromy a keře na pozemcích v šířce 10, 8 a 6 

metrů od břehové čáry vodního toku a to podle druhu vodního toku dle § 49 odst. 

2 vodního zákona.  

Při kácení těchto dřevin je nutné postupovat dle § 8 odst. 2 zákona 114/1992 

Sb. O ochraně přírody a krajiny (oznamovací režim).  

Jelikož se často jedná o kácení dřevin, které jsou součástí významného 

krajinného prvku podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona 114/1992 Sb. (vodní tok, údolní 

niva), pak k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení nebo k 

ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného 

prvku, je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 

zákona 114/1992 Sb., které představuje hlavní nástroj ochrany břehových porostů 

[1]. 
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 HISTORIE 

Při pohledu do historie naší krajiny zjistíme, že ještě v minulém století nebyla 

krajina zdaleka tak zarostlá, jako dnes. A to se týká i břehových porostů. Souvislé 

a husté břehové porosty potoků a řek, jak je známe dnes, jsou v historii vývoje naší 

krajiny spíše výjimkou.  

Krajina byla mnohem více mozaikovitější a méně souvisle zarostlá. Stejně 

jako se střídala mozaika lesů luk a polí, tak se střídaly úseky vodních toků s břehy 

zarostlými hustou stromovou vegetací (navazující na lesní porosty),  

s roztroušenou výsadbou, alejemi, ale také s břehy zcela bez stromové vegetace. 

Břehy řek, potoků a rybníků byly totiž často intenzivně průmyslově i zemědělsky 

využívány. Běžné bylo pravidelné kosení na píci nebo spásání domácími zvířaty.  

Před intenzivním působením člověka výrazně ovlivňovaly břehové porosty 

zejména povodně a bobr evropský, který byl však v druhé polovině 18. století na 

našem území vyhuben. Zájmem tohoto hlodavce bylo nejen opatřit si dostatek 

mladých větviček topolů, vrb, olší a jiných dřevin na zimu, ale udržovat i plochy 

bezlesí, kde se daří bylinám, které mu sloužily jako potrava přes letní období. V 

80. letech 20. století se sice bobr na naše území vrátil, ale jeho úlohu již „převzali“ 

správci toků. 

Z novodobé historie stojí za zmínku rozsáhlé centralizované osazování 

vodních toků topolovými monokulturami prováděné v 50. – 70. letech 20. století, 

které se bohužel dnes stávají noční můrou správců toků. 

 

Obr. 1 Dalejský potok v 19. století. 

 OBNOVA BŘEHOVÝCH POROSTŮ 

Obnova břehových porostů paří k jedné z nejnepopulárnějších činností 

správců toků. Předně je potřeba odlišit úseky vodních toků v intravilánu obcí od 
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úseků ve volné krajině. V hustě zastavěných částech musí být prioritou zajistit 

provozní bezpečnost dřevin, průtočnost koryta a bezpečnost vodních děl a jiných 

staveb. O co více je potřeba do těchto porostů zasahovat, o to více jsou pod 

drobnohledem veřejnosti, politiků a orgánů ochrany přírody.  

 Ve volné krajině je potřeba k obnově přistupovat zase velice citlivě, například 

podporou přirozeného zmlazení s využitím pařezové a kořenové výmladnosti nebo 

selektivní probírkou. Výsledkem by měl být druhově bohatý a věkově různorodý 

břehový doprovod odpovídající daným stanovištním podmínkám. Nemělo by 

chybět i mrtvé dřevo. 

Jinou kapitolou jsou ovšem monokultury topolů kanadských. Jak již bylo výše 

popsáno, v 50. – 70. letech 20. století byly podél vodních toků plošně vysazovány 

topolové aleje. Tyto porosty dnes dožívají a je potřeba je celkově obnovit. Správci 

toku jsou často postaveni před rozhodnutí, jakým způsobem obnovu provést. Často 

je i zde tlak veřejnosti a orgánů ochrany přírody pouze na probírky malých částí 

nebo jednotlivých stromů a postupnou dosadbu. V tomto případě je ovšem potřeba 

zohlednit mnoho dalších faktorů.  

 Pro rozsáhlejší obnovu břehového (topolového) porostu je potřeba zajistit 

potřebné přístupy pro těžkou techniku, a to většinou přes zemědělsky 

obhospodařované pozemky. V zimě poslední roky příliš nemrzne, 

zemědělci mají zaseté ozimy již v září a není tedy moc prostoru ani pro 

jeden větší zásah, natož se několikrát po sobě vracet těžkou technikou na 

stejné místo. Navíc pro kácení starých topolových alejí je zapotřebí 

mnohem více místa, než jsou povinni vlastnící pozemků sousedících s 

vodním tokem správci toku zpřístupnit pro výkon jeho oprávnění. O to 

jsou pak jednání s vlastníky složitější. 

 Při kácení takto velkých stromů většinou dochází k neúmyslnému 

poškození podrostu a okolních dřevin. Při postupné obnově nebo probírce 

je tedy velká pravděpodobnost, že dalším zásahem si zničíme to, co již 

roste na předem uvolněných místech. Navíc se tím okrádáme o čas, kdy 

nový, druhově bohatý a ekologicky pestrý břehový doprovod může 

nerušeně růst. 

 I pro takovéto rozsáhlejší zásahy platí, že není na škodu ponechat sem 

tam solitérní vzrostlý strom na dožití, případně bezpečné torzo. 

 NOVÉ VÝSADBY 

Nové výsadby je potřeba vysazovat s rozmyslem a citem. Velice důležité je 

zejména umístění vysazovaného stromu. Stále přetrvávají snahy vysazovat 

dřeviny až na horní hranu břehu koryta, aby stromy nebánily průtoku vody v 

korytě. Toto má opodstatnění možná v intravilánu obcí, ale ne ve volné krajině. 
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Dovolují-li to podmínky je ideální stromy vysazovat blíže k hladinové čáře, 

v rozdílných rozestupech a tak aby nevytvářely linie. Stromy se pak významným 

způsobem podílejí na dotváření morfologie koryta, podporují tlumivé rozlivy do 

niv a jejich kořenový systém slouží jako přirozený úkryt [2]. Navíc kořenový bal 

sazenic má mnohem blíže k vodě, což v dnešních suchých obdobích výrazně 

zvyšuje pravděpodobnost přežití výsadeb. 

Důležité je, aby výsadba také nebyla pravidelná, ale spíše skupinovitá. 

Významnou roli hraje i velikost sazenic. Není-li z nějakých důvodů potřeba 

vysazovat alejové stromy (například u cest kvůli podjezdové výšce), je vždy lepší 

sázet stromy menší, okolo výšky 1-1,5 m. Tyto stromky mají podstatně větší 

ujímavost, vytvoří si hezčí nízko nasazenou korunu a často i větší stromy nakonec 

přerostou. 

Tam kde bychom se měly zcela vyhnout výsadbám břehového doprovodu, je 

výsadba kolem tůní. Tůně budujeme jako specifický biotop nejčastěji pro podporu 

obojživelníků. Břehový porost tůně zastiňuje, což je z hlediska obojživelníků 

nežádoucí, a zároveň svým opadem přispívá k zazemňování a tedy i k zániku tůně. 

Namísto živého dřeva je naopak velmi užitečné umístit do tůní dřevo mrtvé.  

 BŘEHOVÉ POROSTY A REVITALIZACE 

Zeleň v rámci revitalizací vodních toků a nádrží byla donedávna řešena 

většinou formou nových výsadeb a se stávající zelení se pracovalo minimálně. 

Přitom přidaná hodnota vzrostlého stromu zakomponovaného do revitalizace má 

nejen estetický, ale i ekologický význam. Aby mohlo být se stávající zelení již v 

projektu relevantně pracováno, je zapotřebí kvalitní zaměření (respektive 

požadavek na geodeta, aby byly zaměřeny i dřeviny) a dendrologický průzkum. 

Také je důležité v rámci projektování předmětnou lokalitu několikrát navštívit. 

Vzrostlé perspektivní stromy se dají zakomponovat do nových meandrů, ostrovů 

a v některých případech dokonce i do zátopy. S novou výsadbou je pak potřeba 

zacházet velice obezřetně. Zde více než kde jinde platí, že méně znamená více. Ze 

zkušeností již dnes víme, že nemá cenu nové revitalizace osazovat stovkami 

vzrostlých stromů. Výsadba stromu je totiž velice často poslední aktivitou, kterou 

zde člověk provede a navíc si příroda v takovýchto podmínkách umí velice dobře 

poradit i bez nás. O stromy se následně již nikdo nestará a ty co neuschnou rovnou, 

se časem uškrtí například o nepovolené úvazy. Přirozené nálety je beztak velice 

rychle přerostou.  

Zejména na obnažených březích a plochách, které ovšem nebyly 

ohumusovány a osety travou, se semenáčky vrb, olší a topolů objeví již druhým 

rokem po dokončení stavby. Tyto semenáčky nejen že lépe rostou a jedná se 
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zaručeně o místní dřeviny, ale mají i mnohem hezčí habitat, který už od počátku 

připomíná strom nikoli „koště“. 

 

Obr. 2 Výsadby na suchém poldru Žichlínek odsouzené k zániku. 

  

Obr. 3 Přirozené zmlazení okolo tůně 5 let po výstavbě. 

Nemělo by být cílem dnešních revitalizací a úprav toků vytvořit zelené 

„tunely“ z vegetace kde lze jen „tušit“ výskyt vodního toku. Naopak bychom měli 

podporovat mozaikovitost krajiny a vytvářet jak úseky s břehovým doprovodem, 

tak i bez něj. V osluněných úsecích vodních toků se také lépe daří makrofytům, 

které pak mimo jiné zvyšují biodiverzitu vodního prostředí. 

 PONECHÁNÍ TORZ A ŘEZY NA HLAVU 

Ponechání torz stromů v břehovém doprovodu je z hlediska biodiverzity 

velice přínosné, ale z hlediska legislativy velice problematické. Obecně platí, že 

seříznutí stromu na torzo je považováno za nedovolený zásah do dřeviny ve 

smyslu §2 ods. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. O nedovolený zásah podle odstavce  

1 ovšem se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé 

z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha, v 

rámci péče o zvláště chráněné území prováděné v souladu s plánem péče nebo 
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zásadami péče anebo v rámci péče o evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 

oblast prováděné v souladu se souhrnem doporučených opatření. Standard AOPK 

Řez stromů připouští řezy na hlavu, ale pouze na stromech s dobrou korunovou a 

kmenovou výmladností. 

Mimo výše uvedené lze řez na hlavu nebo na torzo provádět pouze se 

souhlasem orgánu ochrany přírody, tedy v rámci oznamovacího režimu podle §8 

odst. 2 zákona 114 Sb. [3]. 

Ačkoli cesta k ponechání torza stromu není úplně jednoduchá, je ponechávání 

torz v rámci ochrany přírody stále populárnější. Torzo stromu je většinou stabilní 

a velice rychle ho osídlí dutinový ptáci a bezobratlý živočichové, zvláště je-li 

dobře osluněné. V rámci revitalizace břehového doprovodu by tedy nějaké to torzo 

dnes již nemělo chybět. Ideální je vybrat strom, nebo stromy, ve kterých se již 

nachází dutiny.  

 

Obr. 4 Torza vrb na Kruteckém potoce. 
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Abstract 

At present, the concept of drought and water scarcity in the 

landscape is becoming increasingly common. Although the area of 

the Czech Republic is relatively small, it is certain that some regions 

have different water problems and shortages. So each region has 

priorities set differently, but always allocates funds associated with 

water. The present article deals with a summary of subsidy 

programs dealing with the topic of small water reservoirs in the 

context of the landscape for individual regions (14) of the Czech 

Republic. The article provides specification – specific subsidy 

programs – for whom are they determined, what can be claimed 

under the subsidy, indicating the maximum subsidy amount and rate 

of participation, adding references to individual subsidies. 

Keywords: small water reservoir, region, subsidy  

 ÚVOD 

Malé vodní nádrže, rybníky a další nádrže jsou jedním z nástrojů, jak zdržet 

vodu v krajině. Vybudování takových nádrží či jejich rekonstrukce nebo 

odbahnění zanesených nádrží je poměrně nákladnou záležitostí. Ze strany státu 

však existují nástroje na podporu vybudování, odbahnění a rekonstrukci nádrží 

v podobě dotací.   

V předkládaném článku je uveden souhrn dotačních programů zohledňující 

problematiku zadržení vody v krajině v kontextu malých vodních nádrží za 

jednotlivé kraje (správní členění České republiky). Dotační programy vypisované 

na úrovni krajů jsou méně v povědomí i díky menší alokaci finančních prostředků 

na projekt. 
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V článku jsou uvedeny dotační programy věnující se problematice malých 

vodních nádrží a rybníkům se specifikací – pro koho jsou určeny, co lze v rámci 

dotace nárokovat s uvedením maximální výše dotace a míry spoluúčasti 

s doplněním odkazů k jednotlivým dotacím. Uváděné informace byly získány 

z dotačních titulů jednotlivých krajů uveřejněných na webových stránkách kraje.   

Česká republika je rozdělena do 14 územních samosprávných celků na úrovni 

krajů. Výjimku tvoří hlavní město Praha, které má statut kraje a zároveň 

statutárního města. Dalšími kraji (13) jsou: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, 

Karlovarský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, 

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, 

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj. 

 KRAJE A JEJICH DOTACE ZAMĚŘENÉ NA MALÉ VODNÍ 

NÁDRŽE 

Jak už bylo uvedeno, Česká republika je rozčleněna celkem na 14 krajů. Ne 

však všechny kraje se věnují problematice sucha či malým vodním nádržím. Kraje, 

které vůbec neřeší danou problematiku jsou: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, 

Jihočeský kraj a Pardubický kraj. Některé kraje se otázce sucha a malých vodních 

nádrží v rámci dotací zabývají jen částečně. Například v rámci 

Moravskoslezského kraje jsou dotace zaměřeny na studie a financování projektů 

zaměřených na odvod/zasakování srážkových vod, odpadní vody a zásobování 

vodou. V následující části jsou prezentovány kraje, které problematiku sucha a 

malých vodních nádrží řeší. Součástí textu je odkaz na jednotlivé dotační 

programy včetně požadavků a náležitostí. 

 Hlavní město Praha 

Hlavní město Praha poskytuje dvouleté granty ve formě dotací. Pro rok 2019 

a 2020 byl vyhlášen „Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 

prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020)“. Dotace 

věnující se vodním nádržím je zakotvena v tematické oblasti III. Ochrana přírody 

[1]. 

Náležitosti dotačního programu: 

 Žadatelem může být: fyzická osoba, která má občanství členského státu 

EU a trvalé bydliště/sídlo na území ČR a právnická osoba působící na 

území ČR (i příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou a 

příspěvkové organizace zřízené městskými částni hlavního města Prahy).  
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 Výše prostředků dotačního programu: maximální požadovaná výše 

dotace na tematickou oblast III. je 450.000 Kč na jeden projekt. 

  Lhůta pro podání žádostí: od 10.12.2018 do 07.01.2019 

 Dotaci lze čerpat na: 2. bod oblasti: Ochrana a rozvoj vodstava na území 

hlavního města Prahy. Příklady aktivit: ochrana vodních zdrojů, vodních 

ploch a toků; drobné krajiné úpravy související s vodami; vznik menších 

vodních ploch s ekologickou funkcí. [1] 

 Středočeský kraj 

Středočeský kraj pro rok 2019 vyhlásil několik dotačních programů, přičemž 

dotace zaměřené na vodní nádrže jsou uvedeny v „Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí 

a zemědělství“. Konkrétně se jedná o tematické zadání „Rybníky a malé vodní 

nádrže“, Dotace je poskytována do dvou oblastí podpory: 1) výstavba nových 

rybníků a malých vodních nádrží a 2) rekonstrukce a obnova rybníků a malých 

vodních nádrží. 

Konkrétně se jedná o výstavbu nových, obnovu zaniklých, rekonstrukcí a 

odbahnění rybníků a malých vodních nádrží. Účelem dotace je ochrana před 

suchem a povodněmi a daná opatření mají přispět ke zvýšení retenční schopnosti 

krajiny. [2] 

Náležitosti dotačního programu: 

 Žadatelem může být: obec na území Středočeského kraje do 2 000 

obyvatel, dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO), přičemž součástí DSO 

mohou být pouze obce do 2 000 obyvatel. 

 Výše prostředků dotačního programu: na dotační program je 

vyčleněno 20.000.000 Kč. Maximální výše požadovaných finančních 

prostředků na projekt 1.000.000 Kč. Minimální spoluúčast příjemce na 

financování projektu činí 5 % celkových uznatelných nákladů. 

  Lhůta pro podání žádostí: od 14.01.2019 do 28.01.2019 

 Z dotace lze hradit: stavební práce přímo související se stavebním dílem 

(výstavba hrází, požeráků a dalších staveb souvisejících s vodním dílem; 

zemní, bourací a demoliční práce; odstranění sedimentu rybníka nebo 

malé vodní nádrže; odvoz a likvidace sedimentu), obsluha staveniště a 

průzkumné práce. 

 Z dotace nelze hradit: stavební práce, které nesovisí se stavebním 

dílem; nákup budov či pozemků; úhradu běžných provozních výdajů; 

projektovou dokumentaci; geodetické zaměření a zpracování 

geodetického plánu; technický dozor investora; zpracování žádosti o 

dotaci a odměnu projektovému manažerovi. [2] 
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 Ústecký kraj 

Ústecký kraj vypsal dotační titul „Program na podporu vodního hospodářství 

v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025“ Dotace jsou určeny na 

vodohospodářskou infrastrukturu zahrnující zdroje pitné vody, stavby 

vodovodních řadů a vodárenských objektů, kanalizace a čistíren odpadních vod a 

dále stavby a zařízení na ochranu před povodněmi, stavby retenčních prostorů 

(vodních nádrží, suchých poldrů), stavby dešťových kanalizací a další. Jak 

z uvedeného vyplývá, řešení otázek sucha či vodních nádrží se daný dotační 

program dotýká pouze okrajově. [3] 

Náležitosti dotačního programu: 

 Žadatelem může být: obec na území Ústeckého kraje, dobrovolný 

svazek obcí (dále jen DSO), a v případě vodovodů a kanalizací se může 

jednat o právnickou osobu. 

 Výše prostředků dotačního programu: výše prostředků vymezených 

na program není stanovena. Maximální podíl dotace tvoří 70 %, 

minimální výše dotace činí 30.000 Kč a maximální výše dotace na projekt 

činí 5.000.000 Kč. 

  Lhůta pro podání žádostí: výzva bude zveřejněna v 1. čtvrtletí každého 

kalendářního roku. 

 Z dotace lze hradit: v programu není přesně stanoveno, co přesně lze 

z dotace hradit. Program uvádí, že dotace je určena na výdaje vzniklé 

v souvislosti s realizací výstavby, rekonstrukce, modernizace, 

revitalizace a obnovy vodohospodářské infrastruktury. 

 Z dotace nelze hradit: výběrové řízení na zhotovitele projektu, 

projektové dokumentace. [3]  

 Liberecký kraj 

Liberecký kraj pro rok 2019 vyhlásil dotační program „8.6 Podpora retence 

vody v krajině“ v oblasti podpory „8. Životní prostředí a zemědělství“. Účelem 

podpory jsou: tvorba a obnova přirozených prvků v krajině, např. tůní, mokřadů, 

pramenišť; tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží o 

výměře maximálně 0,5 ha s minimálně 10 % podílem litorálního pásma (pouze 

vybrané body, které se vztahují k nádržím). [4] 

Náležitosti dotačního programu: 

 Žadatelem může být: okruh způsobilých žadatelů není omezen (s 

výjimkou příspěvkových organizací a obchodních společností 

Libereckého kraje a organizačních složek státu). 

 Výše prostředků dotačního programu: celkový objem finančních 

prostředků vyčleněných na dotační program je 6.000.000 Kč, přičemž 
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minimální výše dotace, o kterou lze žádat, činí 70.000 Kč a maximální 

výše dotace na projekt činí 1.000.000 Kč. Míra spoluúčasti je minimálně 

30 %. 

  Lhůta pro podání žádostí: žádosti lze podávat v termínu od 01.04.2019 

– 31.07.2019. 

 Z dotace lze hradit: náklady související s vlastní realizací projektu 

včetně mzdových a ostatních osobních nákladů, dobrovolnických prací. 

Dále lze dotaci použít na kofinancování projektů z Operačního programu 

Životního prostředí a Národního programu Životního prostředí. 

 Z dotace nelze hradit: DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně 

žádat; náklady, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci projektu; 

náklady na inženýrskou činnost a samostatnou projektovou dokumentaci 

bez přímé návaznosti na realizaci projektu a náklady na výkup pozemků 

a nemovitostí. [4]  

 Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj vydal pro rok 2019 dotační program s názvem 

„Opatření k zadržování vody v krajině“. Dotace je určena na zpracování 

projektových dokumentací na výstavbu, rekonstrukci či opravu malých vodních 

nádrží též přírodě blízkého charakteru (vybraný bod vztahující se k vodním 

nádržím). Důvodem peněžní podpory je vytváření podmínek pro posílení retence 

a akumulace vody v krajině, zvýšení zásob povrchových vod, zlepšení 

technického stavu rybníků, vodních toků a malých vodních nádrží a navracení 

jejich základních vodohospodářských funkcí. [5] 

Náležitosti dotačního programu: 

 Žadatelem může být: obce a svazky obcí Královéhradeckého kraje, 

právnické a fyzické osoby. 

 Výše prostředků dotačního programu: celkový objem finančních 

prostředků vyčleněných na dotační program je 1.000.000 Kč, přičemž 

minimální výše dotace, o kterou lze žádat, činí 30.000 Kč a maximální 

výše dotace na projekt činí 150.000 Kč. Míra spoluúčasti je minimálně 

30 %. 

  Lhůta pro podání žádostí: žádosti lze podávat v termínu od 24.04.2019 

– 13.05.2019. 

 Z dotace lze hradit: Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu. 

Investiční a neinvestiční výdaje na zpracování projektové dokumentace. 

 Z dotace nelze hradit: Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací 

projektu; výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci, leasingy, 

úroky z úvěrů, penále a odpisy; DPH, hodnota práce svépomocí 

vyjádřená v penězích; dary, stravování, cestovní náhrady; výdaje na 
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telefony, internet, poštovné; režijní výdaje, cestovné, dopravné, revize, 

výdaje za ubytování. [5]  

 Kraj Vysočina 

Kraj Vysočina pro rok 2019 vydal dva dotační programy zaměřené na řešení 

otázek sucha a povodní. Prvním vyhlášeným programem je Čistá voda 2019, 

podprogram (C) Ochrana před povodněmi nebo suchem, a druhým programem 

jsou Stavby ve vodním hospodářství 2019 s podprogramem (C) Ochrana před 

povodněmi a suchem. Z dotačního programu Čistá voda lze čerpat dotaci na 

projektovou dokumentaci ke stavbám řešící otázky sucha či povodní, a 

hydrogeologické průzkumy nebo průzkumné vrty za účelem vyhledávání zdrojů 

podzemních vod pro pitné účely. Dotační program Stavby ve vodním hospodářství 

lze využít na výstavbu nebo rekonstrukci malých vodních nádrží včetně rybníků, 

poldrů a souvisejících děl. Vodní díla musí splňovat všechny následující 

parametry: maximální velikost zatopené plochy 1 ha při provozní hladině; 

minimální objem akumulované vody 500 m3; minimální hloubka vody 1,5 m u 

paty hráze. [6]  

Náležitosti dotačního programu: 

 Žadatelem může být: V rámci programu Čistá voda: obce, svazky obcí 

Kraje Vysočina a Právnické osoby. U programu Stavby ve Vodním 

hospodářství to mohou být pouze Obce a svazky obcí na území Kraje 

Vysočina. 

 Výše prostředků dotačního programu: celkový objem finančních 

prostředků vyčleněných na dotační program Čistá voda a podprogram C 

je 1.500.000 Kč a na program Stavby ve vodním hospodářství 

podprogram C je vyčleněno 8.000.000 Kč. V rámci programu Čistá voda 

je minimální výše dotace vymezena částkou 20.000 Kč a maximální výše 

dotace na projekt činí 300.000 Kč přičemž míra spoluúčasti je 40 %. U 

programu Stavby ve vodním hospodářství je minimální výše dotace 

stanovena na 50.000 Kč a maximální výše na 2.000.000 Kč s mírou 

spoluúčasti 25 % celkových uznatelných nákladů projektu. 

  Lhůta pro podání žádostí: od 04.03.2019 do 25.03.2019 v případě 

dotačního programu Čistá voda; od 14.01.2019 do 04.02.2019 v případě 

dotačního programu Stavby ve vodním hospodářství. 

 Z dotace lze/nelze hradit: Vymezení uznatelných a neuznatelných 

nákladů vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění 

rozpočtové skladby ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o 

rozpočtové skladbě. [6]  
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 Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj vyhlásil pro rok 2019 dotační program „Podpora boje 

proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území 

Jihomoravského kraje v roce 2019“.  Účelem dotace je zlepšení technického stavu 

rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenční opatření, které 

podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci 

vody v krajině a zvětší bezpečnost při větších průtocích. Daný dotační program je 

dále rozdělen na dva dotační tituly. Z hlediska sucha a malých vodních nádrží je 

důležitý dotační titul 1 – Boj proti suchu a zadržení vody v krajině[1]. 

Náležitosti dotačního programu: 

 Žadatelem může být: obce a svazky obcí na území Jihomoravského 

kraje, veřejná instituce, vysoká škola, škola a školské zařízení, církev a 

náboženská společnost a drobný zemědělský podnikatel, který má právní vztah 

k pozemku, na kterém bude realizovat podporované aktivity. 

 Výše prostředků dotačního programu: Na dotační titul 1 je vyčleněno 

6.000.000 Kč. Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, činí 25.000 Kč a 

maximální výše dotace na projekt činí 400.000 Kč vyjma dotace poskytnuté 

výlučně na výdaje týkající se pouze projektové dokumentace, kde maximální 

výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč. Míra spoluúčasti 50 %. 

  Lhůta pro podání žádostí: lhůta pro podání žádostí u dotačního titulu 

1 je průběžná a je vyhlášena od 14.02.2019 do 04.10.2019 (pro 2 kola výzev). 

 Z dotace lze hradit: výstavba, rekonstrukce a oprava rybníků a malých 

vodních nádrží (včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, nápustných a 

výpustných zařízení) za účelem posílení retence a  akumulace vody v krajině. 

 Z dotace nelze hradit: nejsou specifikovány.[1] 

 Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj nemá dotace na řešení sucha či směřované do oblasti vodních 

nádrží. Co však Olomoucký kraj vyhlásil pro rok 2019 je Dotační program – 

dotace obcím na území olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí 

v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019. Důvodem pro vyhlášení dotačního 

programu je podpora realizace opatření k odstranění havárií na vodních dílech 

v majetku nebo provozování obcí, vzniklých při mimořádných situacích 

v souvislosti s povodňovými stavy, realizace preventivních opatření sloužících 

k předcházení povodňovým situacím, odstraňování následků povodňových situací 

vzniklých za povodně na vodním toku, bleskové nebo zvláštní povodně na vodním 

díle, či jiného mimořádného stavu ohrožující životy, zdraví a majetek obce nebo 

jeho obyvatel. 
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Vzhledem k tomu, že další náležitosti vymezující vodní nádrže v dotačním 

programu nejsou, nebudou dále uváděny náležitosti dotačního programu [8]. 

Náležitosti dotačního programu je možné zjistit na webových stránkách 

olomouckého kraje. 

 Zlínský kraj 

Zlínský kraj pro rok 2019 nemá vyhlášen dotační program, který by řešil 

vodní nádrže jako takové. Pro rok 2019 byl vyhlášen dotační program „Podpora 

zmírnění následků sucha v lesích“. V rámci poskytnuté dotace jsou pak očekávány 

následující dopady: zkvalitnění odtoku vody a zadržení vody v důsledku úprav na 

cestní síti 3L, 4L, zvýšení stability porostů vlivem zvýšení různorodosti a pestrosti 

skladby dřevin. 

Dotační program se nádrží dotýká pouze okrajově, a to v opatření 1: Podpora 

usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených 

k plnění funkcí lesů (PUPFL), bod Stavební a technická opatření k zachování nebo 

zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží – oprava a údržba objektů 

není podporovanou aktivitou. [9] 

 ZÁVĚR 

Z předložených informací je patrné, že každý kraj se problematice vodních 

nádrží věnuje v různé míře. Každý kraj nebo též politika každého kraje tak má 

nastaveny různé priority. Vždy jsou však vyčleněny finanční prostředky 

na hospodaření s vodou a to ve všech krajích (vždy jsou vyčleněny finanční 

prostředky na vodovody, kanalizace a ČOV). Z pohledu malých vodních nádrží 

některé kraje jako jsou Plzeňský kraj [10], Karlovarský kraj [11][1], Jihočeský 

kraj[1] a Pardubický kraj [13], otázku vodních nádrží neřeší vůbec. Jen okrajově 

se problematice vodních nádrží věnují Moravskoslezský kraj [14][1], Olomoucký 

kraj a Zlínský kraj. Ostatní kraje pro rok 2019 vypsali dotační programy na 

podporu výstavby či obnovy malých vodních nádrží. Podmínky jednotlivých 

dotačních programů se liší zejména ve výši finančních prostředků vymezených na 

dotační program a maximální výši na projekt. Z výše uvedených informací je dále 

patrné, že ve všech případech na dotace dosáhnou zejména obce a dobrovolné 

svazky obcí. Též se liší i uznatelné či neuznatelné náklady projektu. Důležité však 

je, že kraje problematiku vodních nádrží řeší a podporují, ať už v menší nebo větší 

míře. Na kraje, které se nevěnují problematice vodních nádrží, jsou v textu 

uvedeny alespoň odkazy na webové stránky daných krajů a jejich dotačních 

programů v rámci použitých zdrojů. Další možností čerpání dotací v oblasti nádrží 

je možné získat v rámci výzev vypisovaných Ministerstvem životního prostředí 
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z Operačního programu Životního prostředí (Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 

Posílení přirozené funkce krajiny – v současnosti vypsána 131. výzva s možností 

podání žádostí do 31.10.2019 [15]) a Národního programu Životního prostředí (z 

pohledu malých vodních nádrží zaměřen jen okrajově [16]). V rámci Ministerstva 

zemědělství to jsou dotační programy: Program rozvoje venkova ČR [17] a 

Operační program Rybářství [18]. V rámci OP Rybářství (2.2) lze získat dotaci na 

odbahnění rybníků.  
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