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PŘEDMLUVA 
Vážené dámy, vážení pánové, drazí kolegové a příznivci rybníků, 

letošní konference Rybníky 2020 je v mnohém specifická. To je samozřejmě 

dáno především situací kolem epidemie COVID-19. Předně se konference 

nemohla konat v původně plánovaném termínu v červnu, ale byli jsme nuceni ji 

přeložit na září. V době, kdy píši toto úvodní slovo (konec srpna), stále doufáme, 

že se konference v náhradním zářijovém termínu uskuteční, spolehnout se na to 

ale s ohledem na neustále se měnící situaci nemůžeme. Jedná se o již šestý ročník 

této konference, která si za léta své existence vybudovala okruh stálých účastníků. 

Všem těmto věrným bych na tomto místě chtěl poděkovat za přízeň, kterou nám 

po ta léta věnují. Jsem ovšem rád, že máme i účastníky nové, a to i přes to, že jsme 

se s ohledem na riziko omezení hromadných akci na maximální počet 100 

účastníků nesnažili akci příliš propagovat, abychom nemuseli nikoho odmítat. 

Pokud máte v knihovničce sborníky z minulých let a dáte si k nim i tento, zjistíte, 

že je poněkud útlejší. I to je důsledek současné situace a změn, které jsme byli 

nuceni operativně dělat, ze kterých vyplývala nejistota nad konáním konference. 

Zde bych ještě více chtěl podekovat autorům psaných příspěvků, kteří si našli na 

napsání čas i v létě, kdy si bezpochyby každý z nich dokázal lepší způsob trávení 

času než u počítače a sepisování článku. Každopádně stále věřím, že si tento 

sborník odnesete v konferenční tašce ze Suchdola, kam jsme se pro letošní rok po 

dvou letech v Dejvicích vrátili, a ne že jej dostanete poštou. 

Závěrem bych chtěl všem účastníkům popřát, aby si konferenci užili, pokud 

možno bez povinných roušek, které v těchto dnech ztěžují dýchání a nejsou ničím 

příjemným. Věřím, že v roce 2021 se situace poněkud uklidní a my budeme moci 

zorganizovat konferenci bez výraznějších komplikací. 

 

 

S úctou, 

Václav David 
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PADRŤSKÉ RYBNÍKY – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD 
PADRTĚ FISHPONDS – A SPECIAL CASES 

Jindřich DURAS1,, Michal Marcel1 

1 Povodí Vltavy, státní podnik, Odd. plánování v oblasti vod, Denisovo nábřeží 14, 

301 00 Plzeň 
jindrich.duras@pvl.cz 

Abstract 

Padrtě fishponds are two very specific localities: large (80 and 42 

ha), ~630 m a.s.l., fed by oligotrophic streams with increased 

concentrations of humic substances and with relatively intensive 

carp aquaculture. Results of monitoring during vegetation seasons 

2016-2019 showed highly eutrophic conditions with pronounced 

tendency to cyanobacterial blooms in the upper layers and to anoxic 

conditions near the bottom. It was concluded that inadequately 

intensive carp production is the only reason of bad water quality that 

interferes with ecological state, recreational use and also with 

drinking water withdrawal from the stream Klabava 6,4 km 

downstreams. The only way to improve the situation is less 

intensive fish production that will increase the quality of fish meat, 

too. Discussion of that topic is needed. 

Keywords: Eutrophication, fishponds, aquaculture 

 ÚVOD 

Rybníky jsou důležité téma, které je stále častěji diskutováno v rozmanitých 

souvislostech. Citlivým tématem je adekvátnost intenzity rybářského hospodaření, 

a to zejména ve vztahu ke kvalitě vody, ale také třeba k biodiverzitě či 

ekologickému stavu ve smyslu Rámcové směrnice o vodách. Zatímco v některých 

rybnících je dominantní vliv znečištění vstupujícího z povodí a nikoli 

z akvakultury, jinde je tomu naopak [1]. V tomto příspěvku chceme upozornit na 

Padrťské rybníky, kde je dopad produkce ryb na celý ekosystém silně negativní. 

Hořejší a Dolejší Padrťský rybník (87 a 42 ha výměry dle manipulačního řádu 

a zhruba 80 a 31 ha skutečné vodní plochy) jsou známou brdskou lokalitou. 

Rybníky jsou unikátní tím, že leží v nadmořské výšce zhruba 630 m nad mořem 

v oblasti s vodou kyselou a extrémně chudou živinami. Poměrně vysoký je obsah 

huminových látek, který ovlivňuje i světelné klima ve vodě. V období, kdy byly 
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Brdy zasaženy kyselými dešti a povrchové vody acidifikací, velmi pravděpodobně 

docházelo k masivnímu vnosu sloučenin hliníku, který blokoval využití fosforu a 

byl i důležitým přímým stresorem pro biocenózu (doloženo pro brdské vodárenské 

nádrže Pilská, Láz a Obecnice [2][3]).  

Aktuálně je nejvodnější vodní tok v okolí, kyselá a neúživná Klabava 

obvedena pravobřežně umělým obtokovým korytem tak, že rybníky neprotéká. 

Toto opatření znamená, že se lépe daří držet eutrofní stav obou rybníků pro 

chované kapry, ale eliminuje se do značné míry protipovodňová funkce rybníků a 

také jejich přirozený charakter.  

 

Obr. 1 Padrťské rybníky a část jejich povodí 

Vlastnictví a provozování padrťských rybníků je trochu komplikovaná 

záležitost, každopádně v současnosti na nich hospodaří Vojenské lesy a statky ČR, 

s.p., které je využívají k masivní produkci kapra. Produkce ryb probíhá 

ve dvouletém cyklu, rybníky se loví střídavě. 
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Monitoring jakosti vody včetně fyto- a zooplanktonu provádí od r. 2016 státní 

podnik Povodí Vltavy, který by měl - alespoň podle stále platného rozhodnutí 

Vlády ČR – oba rybníky také spravovat. Monitoring se provádí během 

vegetačního období (IV.-IX.), a to vzorkováním v základním intervalu 1 měsíc. 

Na každém z rybníků se od r. 2016 v oblasti požeráku odebírá vzorek z povrchové 

vrstvy vody a multiparametrickou sondou se proměřuje celý vodní sloupec 

(zejména teplota, O2, pH, konduktivita). Od r. 2017 se vzorkuje Klabava obtékající 

Dolejší rybník a v r. 2017 se vzorkovala i voda odtékající z každého z rybníků, a 

to v souvislosti s výskytem pachotvorných látek (geosmin a 2-metylisoborneol) na 

úpravně vody Strašice. 

 VÝSLEDKY 

Výsledky získané monitoringem státního podniku Povodí Vltavy jsou 

uvedeny v grafech na obr. 2-5. 

Charakter a situace obou padrťských rybníků je grafy ilustrována celkem 

výstižně. Oba padrťské rybníky jsou značně eutrofní, přičemž Dolejší rybník je 

podstatně úživnější než Hořejší. Příčinou je, že zatímco do Hořejšího rybníka 

přitéká oligotrofní kyselá voda z povodí, do Dolejšího vstupuje už živinami silně 

obohacená voda rybníka Hořejšího.  

Fytoplankton. Nejdůležitějšími složkami fytoplanktonu jsou začátkem 

vegetační sezóny zlaté řasy, rozsivky (Aulacoseira) a kryptomonády, ovšem už 

v tomto období jsou přítomny pikosinice a obvykle i zástupci sinic tvořících vodní 

květy: Aphanizomenon, Dolichospermum, Woronichinia, Planktothrix, 

Microcystis. Intenzita vývoje vodních květů se v jednotlivých letech značně různí. 

Rok 2017 byl v Hořejším rybníce makroskopicky nesinicový a v Dolejším s jen 

mírným vodním květem. Naopak rok 2018 znamenal v obou rybnících masový 

rozvoj sinic, který se opakoval i v roce následujícím (2019), jakkoli v Hořejším 

rybníce byla kontinuita přerušena výlovem na podzim 2018. Každopádně celková 

biomasa fytoplanktonu je poměrně vysoká a trvale jsou hojně přítomny 

filtrovatelné taxony (např. Desmodesmus), což svědčí o slabé až žádné kontrole 

zooplanktonu na fytoplanktonem. 

V grafech na Obr. 2 prezentujících měřené hodnoty pro Hořejší padrťský 

rybník je dobře je vidět tendence k teplotní stratifikaci, od níž se odvíjí i kyslíkový 

režim. Ten může za nepříznivých podmínek (poměrně vysoká teplota a sinicový 

vodní květ ve fázi přechodu k odumírání) přerůst až k dramatickému nedostatku 

v celém vodním sloupci (r. 2018). Výrazně zvýšené hodnoty pH byly zjištěny jen 

v povrchové vrstvě vody vlivem činnosti fotosyntetizujícího fytoplanktonu. 
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Obr. 2 Hořejší padrťský rybník – vývoj jakosti vody ve vertikále v letech 2017-

2019. Výsledky měření multiparametrickou sondou.  

 

Na Obr. 3 prezentujícím hodnoty naměřené na Dolejším padrťském rybníce 

je v r. 2017 po červencové destratifikaci vidět pokles obsahu kyslíku pod 3 mg l-1 

v celém vodním sloupci a ve velmi suchém r. 2018 sahala anoxická vrstva 

poměrně dlouhodobě ode dna až ke hloubce 2 m. Zvýšená konduktivita reaguje u 
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dna na dlouhodobě nepříznivé kyslíkové poměry zvýšením. Hodnota pH se při 

intenzivní fotosyntéze fytoplanktonu zvyšuje, ale hodnota 9 nebyla zaznamenána. 

 

Obr. 3 Dolejší padrťský rybník - vývoj jakosti vody ve vertikále v letech 2017-

2019. Výsledky měření multiparametrickou sondou. Poměrně stabilní teplotní 

zvrstvení se špatným kyslíkovým režimem.  

Obr. 4 prezentuje sezónní průběh základních ukazatelů kvality vody pro oba 

sledované rybníky i pro tok Klabavy. Z grafů je vidět vysoce eutrofní stav obou 
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rybníků. Zejména v Dolejším rybníce průhlednost klesala na extrémně nízké 

hodnoty 10-30 cm. V rybnících je v průběhu sezóny patrná tendence ke zvyšování 

koncentrace P celkového a také biomasy řas a sinic. Extrémem byl velmi suchý r. 

2018, kdy zřejmě došlo v souvislosti s krajně nepříznivými stratifikačními poměry 

– a tedy také s výjimečně výraznou anoxií u dna – k aktivaci zásob fosforu 

v sedimentech a k masovému rozvoji sinicového vodního květu v obou rybnících. 

 

Obr. 4 Sezónní průběh základních parametrů jakosti vody: povrchová vrstva 

rybníků a Klabava obtékající Dolejší padrťský rybník. V horních grafech je 

vyznačeno, kdy byl který rybník loven. V grafu pro koncentrace chlorofylu a je 

orientačně doplněna hranice 50 ug l-1, která je chápána jako mezní pro rekreaci 

koupáním. 

 



Rybníky 2020 

9 

 

Obr. 5 Porovnání vybraných parametrů jakosti vody: průměrné hodnoty za 

vegetační období (IV.-IX.).  

Porovnání jednotlivých let (Obr. 5) ukazuje Hořejší rybník jako trvale méně 

úživný a Klabavu, která představuje přirozené pozadí jakosti vody, jako 

neznečištěný vodní tok. V grafech vystupuje extrémně nepříznivá jakost vody v r. 

2018. 
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Zooplankton byl zjišťován jako tzv. síťový plankton po šikmém tahu 

planktonní sítí s velikostí ok 100 um. V době masové přítomnosti sinicového 

vodního květu (část r. 2018 a 2019) nebylo stanovení prováděno pro nemožnost 

reprezentativního odběru vzorku. Základem společenstva zooplanktonu jsou 

v obou rybnících vířníci a buchanky, perloočky jsou jen příměsí, a to i na jaře a 

v letech, kdy jsou rybníky na prvním horku, a tedy by zooplankton měl být trochu 

větší (větší podíl tzv. hrubého, či alespoň středně hrubého zooplanktonu). Daphnia 

galeata, perloočka řazená k těm „větším“ byla v některých letech nalezena 

vzácně, menší D. cucullata byla zjištěna hojněji jen na jaře v r. 2016 v Dolejším 

rybníce (1. horko) a jinak jen jako příměs. Bosmina coregoni byla zjištěna hojně 

v Dolejším rybníce opět na jaře 2016 a pak už jen jako příměs. B. longispina a 

Ceriodaphnia sp., tedy velmi drobné perloočky tvořily jen málo významnou 

příměs společenstva. V dramaticky sinicovém roce 2018 byl v obou rybnících i 

v první části sezóny, kdy bylo ještě vzorkováno, velmi drobný i v porovnání 

s ostatními lety. Obecně bylo společenstvo zooplanktonu zjišťováno jako 

drobnější, tedy pod větším žracím tlakem ryb v Hořejším rybníce. 

Planktonní společenstvo obou padrťských rybníků odpovídá eutrofní lokalitě 

s hustou rybí obsádkou, která svým predačním tlakem dokáže už od začátku 

vegetační sezóny víceméně eliminovat větší druhy perlooček, a to už v prvním 

roce produkčního cyklu. Fytoplankton je tak trvale mimo kontrolu perlooček a 

ryby mají trvale zásadní nedostatek přirozené potravy. 

 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Přirozená jakost vody, kterou dokládají výsledky z vodního toku Klabava je 

velmi vzdálena tomu, co v padrťských rybnících nacházíme nyní. Jakou vodu by 

rybníky přibližně měly, si můžeme představit podle situace ve vodárenských 

nádržích Pilská, Láz a Obecnice, které leží na jihovýchodní straně Brd [3]. Voda 

zde odpovídá oligo až mezotrofním poměrům s vysokou průhledností, biomasou 

fytoplanktonu do 10 mg l-1 a bez sinic schopných tvořit vodní květ. V padrťských 

rybnících se voda po většinu vegetační sezóny nehodí ani ke koupání, natož jako 

případný zdroj pitné vody, ke kterému se odkazují poněkud anachronické cedule 

(Obr. 6) Voda odtékající z Dolejšího padrťského rybníka, kde byl v letních 

měsících zaznamenán při monitoringu jakosti vody zřetelný bahenní a rybniční 

pach, v roce 2018 i s H2S, se naopak ukázala jako hlavní zdroj geosminu a 2-

metylisoborneolu - pachotvorných látek, rušících úpravu vody na úpravně 

Strašice, která jímá surovou vodu na soutoku Klabavy s Třítrubeckým potokem 

zhruba 6,4 ř. km pod rybníky [4][5]. 

Klíčová je otázka, jaké je vlastně adekvátní hospodaření na padrťských 

rybnících. Na stránkách hospodařícího subjektu (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.) 
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se sice uvádí, že se jedná o vysoce kvalitní ryby z čistých vod. Podle výsledků 

monitoringu je ale zřejmé, že rybí obsádka žije po celou dobu nasazení rybníků 

v silném nedostatku přirozené potravy a musí být tzv. přikrmována obilninami, 

přičemž toto „přikrmování“ zde má zjevně charakter hlavního zdroje potravy. 

V takových podmínkách dochází k podpoře činnosti tzv. mikrobiální smyčky, kdy 

se potravní řetězec zkrátí a převod živin a energie k rybám vázne nebo se úplně 

zastaví. Tím je sice podporován rozvoj sinic, ale kapr vyprodukovaný v neúživné 

vodě na obilninách bez dostatku přirozené potravy bude dávat příliš tučné a 

chuťově a konzistencí nekvalitní maso. Mimo vší pochybnost lze označit 

dosavadní hospodaření jako příliš intenzivní, s negativními dopady na životní 

prostředí a s vysokou pravděpodobností i na kvalitu rybí produkce (data o kvalitě 

rybího masa nejsou k dispozici). 

 

Obr. 6 Dolní padrťský rybník a cedule s absurdním zákazem koupání 

Cílem je, podle názoru autorů, vyvážit hospodaření jak z pohledu udržení 

ekologicky cenné brdské lokality, tak z pohledu vodárenského využití Klabavy, 

rekreační atraktivity rybníků, protipovodňové ochrany (Rokycany jsou 

povodněmi pravidelně ohrožované) a produkce odpovídajícího množství skutečně 

zdravé a kvalitní ryby. Jedinou možností je celkové snížení intenzity rybářského 

hospodaření. Zatím k žádné diskusi na toto téma nedošlo. 
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Abstract 

Biomanipulation together with chemical treatments has been 

frequently used as a means for reduction of phytoplankton biomass. 

We describe a four-years project focused on reducing the excessive 

development of phytoplankton in a small, shallow reservoir for 

technological purposes. Water area of 2.6 ha, mean depth of 1 m, 

about 200 m3 water is daily taken into technology, theoretical 

retention time is about 100 days. The reservoir was regularly 

invaded by the dense bloom of cyanobacteria. In 2016 

polyaluminium chloride (PAX-18) was applied and followed by 

biomanipulation measures during the years of 2017 and 2018. 

Phytoplankton, zooplankton and water chemistry monitoring was 

performed from 2017 to 2019. Decrease of phytoplankton biomass 

and elimination of cyanobacterial dominance in 2017 can be 

attributed to the effect of the PAX. During the 2018 season the low 

biomass of phytoplankton and minimum of cyanobacteria were 

results of removal of planctivorous fish, piscivore addition and 

Daphnia inoculation. Effectively filtering large population of 

Daphnia was able to avoid the phytoplankton development. The 

large part of total phosphorus thus remained unused as available P. 

The results confirm even the promising potential of biomanipulation 

through the intervention in fish stock.  

Keywords: Water ecosystem, biomanipulation, restoration, 

nutrients, fish stock, plankton, technological reservoir 
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 ÚVOD 

Eutrofizace vodních ekosystémů je stále aktuální problém [1]–[3]. Obvyklou 

reakcí vodních ekosystémů na zvýšené množství živin je nárůst biomasy 

primárních producentů a následná převaha heterotrofních pochodů. Výsledkem je 

zhoršená kvalita vody – snížená průhlednost vody, rozkolísanost kyslíkového 

režimu, úhyny ryb a organismů vázaných na vodu nebo produkce zapáchajících 

látek. Užívání vod zasažených eutrofizací je obtížné a přináší s sebou nemalé 

finanční náklady. Zvyšování trofie a s tím související narušení ekosystémových 

funkcí nejen stojatých vod vyvolává celosvětovou diskuzi, jak projevy eutrofizace 

zmírnit [4]. Nejzřetelnějším projevem eutrofizace je expanze vodních květů sinic 

[5]. Přítomnost sinic a nežádoucí důsledky v případě jejich přemnožení jsou 

veřejností citlivě vnímány. Omezení výskytu sinic se proto stává primárním cílem 

při revitalizaci nádrží. 

Pro vodohospodářské subjekty bývá obvykle nevyhnutelným opatřením 

v boji proti výše popsaných důsledkům, omezení externího vnosu živin [6]. 

Taková opatření jsou však zdlouhavá, finančně i technicky náročná. Jiným z řady 

způsobů jak bojovat s projevy eutrofizace je manipulace s vodními biocenózami 

přímo v postižené nádrži - biomanipulace [7]. Biomanipulace má limnologické 

zázemí ve studii [8] a vychází z vlivu planktonofágních druhů ryb na planktonní 

společenstva. Tento objev byl následně přijat v široce uznávané koncepci top-

down regulace [9]. Aktuální pojetí biomanipulací je tak výsledkem více jak 50 let 

trvajících diskuzí a zkušeností. V současnosti jsou biomanipulace využívány jako 

jeden ze způsobů  tlumení eutrofních projevů, obzvláště jsou-li využity 

v kombinaci s chemickými nebo jinými opatřeními [10].  

Zkušenosti z českých rybníků významně posilují úvahy pro využívání 

biomanipulačních opatření. Efektivním nástrojem se stávají perloočky z rodu 

Daphnia. Nízké obsádky ryb obvykle doprovází přítomnost hrubého dafniového 

zooplanktonu, který je schopen svou filtrační aktivitou udržet fázi čisté vody 

v řádech měsíců [11]. Zásah do složení ichtyocenóz má také svůj význam. 

Úspěšně lze hodnotit redukci a optimalizaci rybí obsádky v kombinaci s aplikací 

koagulantů na velkých nádržích. Dlouhodobá změna v přístupu k hospodaření, 

eliminace kaprovitých ryb a redukce živin například v rybníku Velký Bolevecký, 

vyústily ve významné zvýšení průhlednosti vody a snížení biomasy sinic [12]. 

Možnost využívat biomanipulace v boji proti sinicím potvrzují i recentní studie 

[13], [14]. 

V některých případech nepřináší biomanipulace kýžený efekt. Vysoké 

koncentrace fosforu nebo extrémně vysoké biomasy sinic mohou posunout 

fungování vodního ekosystému mimo rozsah biotických interakcí. Stejně tak velké 

nádrže reagují méně citlivě na opatření spojená s redukcí ryb. I proto by budoucí 
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studie, zaměřené na kontrolu sinic pomocí biomanipulací, měly zahrnovat 

detailnější informace a pracovat s novými poznatky, pramenící z již provedených 

studií [14]. 

Na základě smluvní spolupráce s vlastníkem, provádíme na malé vodní nádrži 

experimentální biomanipulace s cílem omezit rozvoj fytoplanktonu, zejména 

vodních květů sinic a obecně zlepšit kvalitu vody. Hlavním úkolem spolupráce je 

navržení takových opatření, které povedou k omezení zanášení filtrů před vstupem 

do technologických fází výrobního procesu.  

V tomto příspěvku prezentujeme výsledky z let 2016 – 2019. Opatření 

prováděná ve zmiňovaných 4 letech byla založena na dvou předpokladech 1) velké 

perloočky z rodu dafnia jsou schopny efektivně snižovat biomasu fytoplanktonu, 

2) v období fáze čisté vody bude relativně velká část celkového fosforu (TP) 

tvořena fosforečnanovým fosforem (PO4 – P). 

 METODY A MATERIÁL 

 Popis lokality 

Nádrž Rezervo, postavena v roce 1862, se nachází ve středních Čechách 

(49°42'26.858"N, 13°58'40.881"E; Obr. 1) v těsné blízkosti areálu Kovohutí 

Příbram nástupnická a.s. Jedná se o obdélníkovitou technologickou nádrž o 

rozměrech 560 x 48 m s rozlohou 2,6 ha a průměrnou hloubkou vody 1 m (Obr. 

2). Do technologického procesu je denně zapotřebí dodat přibližně 200 m3 vody. 

Doba zdržení vody v nádrži je okolo 100 dní. Hlavním zdrojem vody je Obecnický 

potok, který sbírá vodu z lesního a zemědělského povodí, a do kterého je zaústěna 

KČOV Obecnice. Konstrukce hráze, výpustního zařízení a trvalá potřeba vody pro 

technologické účely neumožňuje nádrž kompletně vypustit! 

 

Obr. 1 Lokalizace technologické nádrže Rezervo 
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 Odběr vzorků a laboratorní analýzy 

Data byla sbírána od roku 2016 do roku 2019. Každoročně byla uzavírána 

nová smlouva o spolupráci a rozsahu monitoringu. Z tohoto důvodu se odběrové 

termíny v jednotlivých letech mírně liší. V roce 2017 byly vzorky odebírány každý 

měsíc od března do září (celkem 7 sad vzorků), v roce 2018 od května do září 

(celkem 6 sad vzorků) a v roce 2019 od dubna do srpna (8 sad vzorků). Všechny 

vzorky (2017 – 2019) byly analyzovány v akreditované laboratoři ENKI, o. p. s. 

Výsledky chemických analýz před začátkem (srpen – prosinec 2016) prováděných 

biomanipulací, byly získány od komerční laboratoře. Vzorky vody byly odebírány 

vždy ze stejného místa v nádrži (Obr. 2): Obecnický potok jako zdroj vody pro 

nádrž Rezervo (A), odběr z tohoto místa byl proveden komerční laboratoří; vstup 

do nádrže (B) a otevřená voda (C). 

 

Obr. 2 Rozměry nádrže a odběrová místa  

2.2.1   Chemické analýzy 

Vzorky vody byly odebírány cca 10 cm pod hladinou. K přepravě do 

laboratoře byly použity 5L PE lahve. Vzorky vody byly zpracovány vždy do 48 h. 

Analyzovány byly následující parametry: elektrická vodivost (µS.cm-1), NH4-N 

(mg.L-1), NO2-N (mg.L-1), NO3-N (mg.L-1), TN (mg.L-1), PO4-P (mg.L-1), TP 

(mg.L-1), KNK4,5 (mmol.L-1) a pH. 

2.2.2 Fytoplankton 

Vzorky na determinaci fytoplanktonu byly odebrány z každého přivezeného 

vzorku vody na chemickou analýzu. Vzorky byly konzervovány v roztoku Lugolu 

a kvantifikovány v počítací komůrce pod mikroskopem BX51. Hlavní taxony 

fytoplanktonu byly determinovány podle [15], [16]. Koncentrace chlorofylu-a 

(Chla) byly stanoveny spektrofotometricky [17]. Chybějící data Chla byla 

dopočtena ze závislosti Chla vs. fluorescence (měřena ručním fluorometrem - 
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Turier Design, USA) dle rovnice y = 0,1826x + 0,3542; R2 = 0,4182 (vlastní 

dlouhodobé měření).  

2.2.3 Zooplankton 

Zooplankton byl monitorován na odběrových místech B a C. Pro odběr vzorků 

zooplanktonu byla použita planktonní síť se světlostí ok 80 μm. Zooplankton byl 

konzervován formaldehydem ve 100 ml PE lahvičkách na výslednou koncentraci 

4%. Určovány byly rody a druhy z taxonomických skupin Cladocera, Copepoda 

a Rotifera, dle [18]–[23]. Biomasa zooplanktonu byla odhadnuta sedimentační 

metodou. Objem (čerstvá biomasa) byl přepočten dle vztahu: 1 ml čerstvé biomasy 

= váha vzorku 0,5 g [24]. Determinace byla provedena v laboratoři mikroskopem 

Olympus CX21. Pro hodnocení přítomnosti či absence dafniového zooplanktonu 

byla použita následující klasifikace: 0 = bez dafnií; 1 = přítomnost dafnií méně 

než 30%; 2 = přítomnost dafnií více jak 30% (podmínky s efektivní schopností 

zooplanktonu omezovat nárůst fytoplanktonu). 

2.2.4 Zpracování a analýza dat 

Uspořádání dat, základní operace a grafické vyjádření dosažených výsledků 

bylo provedeno v MS Excel 2016. Pro zobrazení sezónního vývoje 

monitorovaných parametrů byl využit kombinovaný graf. Zaměřili jsme se na 

popis vybraných parametrů zejména z odběrového místa C, z jehož těsné blízkosti 

je odebírána voda do technologického procesu. 

 Opatření 

Pro optimalizaci kvality vody byla provedena řada technických, biologických 

nebo chemických opatření. Termíny jejich provedení v posledních třech letech 

ukazuje Obr. 3. 

 

Obr. 3 Opatření na nádrži Rezervo v období 2017 – 2019. 
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2.3.1 Počáteční podmínky 

Zhoršující se podmínky v nádrži (silná biomasa sinic) na konci sezóny 2016 

a zvyšující se finanční a personální náklady na čištění ucpávaných filtrů, vyvolaly 

potřebu akutního zásahu pomocí koagulantu PAX-18 ještě před započetím 

biomanipulačních opatření. Aplikovaný PAX-18 v koncentraci 5.6 g Al.m-3 H2O 

agregoval buňky sinic a imobilizoval fosfor v sedimentu nádrže. 

2.3.2 Odlov ryb 

V letech 2017 – 2019 byla použita řada odlovných metod. Pro redukci 

kaprovitých ryb byl využit sportovní rybolov členů Českého rybářského svazu 

(ČRS). V listopadu 2017 zabezpečil ČRS odlov ryb zátahovou sítí. V létě 2019 

bylo provedeno přehrazení nádrže třemi vězenci a bylo provedeno několik 

zátahových odlovů. Množství odlovených ryb bylo vyjádřeno v kg.ha-1 a dále jako 

procentuální podíl ze všech monitorovaných sezón (Tab. 4).  

2.3.3 Inokulace dafnií 

Na konci léta v roce 2017 byly do nádrže nasazeny partenogenetické a 

efipiální samičky Daphnia longispina a D. galeata, za účelem vytvoření inokula 

a podpory jejich rozvoje v následujících letech.  

2.3.4 Vysazování dravců  

Na podzim v roce 2017 bylo nasazeno 20 ks štiky Š2 (Esox lucius) a 30 ks 

candáta Ca2 (Zander lucioperca) v průměrné velikosti 50 cm. Hlavním důvodem 

bylo podpořit stávající obsádku dravých druhů ryb a posílit tlak dravců na 

planktonofágní druhy ryb v průběhu zimy. 

2.3.5 Rozdělení nádrže 

V roce 2018 byla na přítokové části nádrž přepažena přepínacím plotem 

(velikost ok 1 cm) a doplněna zelenou plotovou PE tkaninou. Cílem bylo vyhradit 

experimentální prostor bez rybí obsádky a porovnat vývoj biocenóz ve dvou 

odlišných systémech - s rybami a bez ryb. Navíc byla experimentální zóna využita 

pro rozvoj dafniového zooplanktonu in situ. 

2.3.6 Výsadba makrofyt 

V létě 2018 bylo na přítokové části za přepínacím plotem vysazeno několik 

desítek kusů běžné litorální vegetace. Hlavním důvodem tohoto opatření bylo 
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vytvořit na nádrži litorální zónu, která zde doposud chyběla. Rostlinný materiál 

byl pořízen z rybníků v blízkém okolí Rezerva.  

2.3.7 Aplikace koagulantu PAX-18  

Polyaluminium chlorid byl použit pro akutní optimalizaci kvality vody 

s cílem zlepšit průhlednosti vody koagulací fytoplanktonu a imobilizovat fosfor 

v sedimentu nádrže. V roce 2019 byl PAX-18 aplikován na konci srpna a v půlce 

září. Efektivní dávka byla vypočtena na 5,6 g Al.m-3 H2O. Celková aplikovaná 

dávka v roce 2019 tak činila 11,2 g Al.m-3 H2O. 

 VÝSLEDKY  

 Sezóna 2017  

Aplikace koagulantu v roce 2016 vyústila ve snížení koncentrací Chla (19,3 

– 47,1 µg.L-1) v průběhu sezóny 2017 i přes fakt, že v nádrži byla přítomna silná 

biomasa kaprovitých, resp. planktonofágních druhů ryb. V průběhu této sezóny 

byl proveden odlov ryb (květen a listopad) a v září inokulace dafnií (Obr. 3). 

V listopadu byly nasazeny dravé druhy ryb. Jak klasifikace dafnií, tak i biomasa 

zooplanktonu, dokumentují jarní nárůst populací dafnií a následně jejich vymizení 

v důsledku zvýšeného predačního tlaku planktonofágů. Sezónní vývoj vybraných 

parametrů zobrazuje Obr 4. 

 

Obr. 4  Sezónní vývoj vybraných parametrů v roce 2017. 

 Sezóna 2018  

Tato sezóna přinesla první pozitivní výsledky. Množství hrubého dafniového 

zooplanktonu mělo příznivý trend (Obr. 5). Kromě dubna a září byla zaznamenána 

jejich celosezónní přítomnost. Nízký byl obsah chlorofylu - a v rozsahu 7 – 42,8 
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µg.L-1. Bohužel konec sezóny (září) byl poznamenán zvyšujícím se tlakem 

planktonofágních ryb a potvrdila se obava z pytláctví a mizení dravých druhů ryb 

z nádrže. V průběhu sezóny 2018 bylo provedeno přepažení nádrže přepínacím 

plotem a výsadba makrofytní vegetace, nikoli jako opatření s očekávaným 

bezprostředním efektem na kvalitu vody, ale účinek by se měl projevit 

v budoucích sezónách.  

 

Obr. 5 Sezónní vývoj vybraných parametrů v roce 2018. 

 Sezóna 2019 

V této sezóně se kvalita vody výrazně zhoršila: rozsah chlorofylu od 14 do 

232 µg.L-1, významně snížená průhlednost vody v letním období, prakticky 

celosezónní absence dafnií (Obr. 6). Docházelo k přemnožení planktonofágních 

druhů ryb, zejména plotice obecné (Rutilus rutilus), v důsledku pokračujících 

pytláckých aktivit cílených na dravce. Výsledkem byl silný vyžírací tlak na 

dafniový zooplankton a silný rozvoj fytoplanktonu. 

 

Obr. 6 Sezónní vývoj vybraných parametrů v roce 2019. 
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 Hlavní živiny 

 
Obr. 7 Porovnání průměrných koncentrací živin v sezónách 2016 – 2017 na 

odběrových místech A, B, C. (χ = průměr za sezónu; σ = směrodatná odchylka 

 Ichtyocenóza 

Tab. 1 Složení, struktura a biomasa ryb na konci sezón 2017, 18, 19

 

 DISKUZE 

Hlavním úkolem aplikovaného výzkumu od roku 2016 byla snaha o snižování 

množství fytoplanktonu ve vodním sloupci, aby nedocházelo k ucpávání filtrů na 

% ks kg/ha % ks kg/ha % ks kg/ha

Kapr obecný (Cyprinus carpio ) 68.5 58 277 53.7 25 119 58.4 14 70

Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix ) 8.7 3 35 4.5 1 10

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella ) 2.1 2 9

Sumec velký (Silurus glanis ) 0.7 1 3 3.6 1 5 4.2 1 5

Štika obecná (Esox Lucius ) 0.7 20 3

Candát obecný (Sander lucioperca ) 1.5 30 6

Okoun říční (Perca fluviatilis ) 1.7 7 12.9 29 12.5 15

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus ) 0.0 26 0 0.2 0 0.2 0

Úhoř říční (Anguilla anguilla ) 0.2 2 1 0.5 2 1 0.8 2 1

Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus ) 2.9 12 8.6 19 8.3 10

Ouklej obecná (Alburnus alburnus ) 2.5 10

Plotice obecná (Rutilus rutilus ) 9.2 37 15.5 34 15.0 18

Cejnek malý (Blicca bjoerkna ) + Cejn velký 

(Abramis brama ) 1.2 5 0.5 1 0.5 1

Celkem 100 142 404 100 29 219 100 17 120

2017 2018 2019
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vstupu do technologické fáze výroby. Realizovaná opatření se opírají a dva 

základní přístupy: 1) akutní chemické ošetření – aplikace koagulantu PAX-18, 2) 

biomanipulace – dlouhodobá strategie podporující rozvoj dafnií potlačením 

přítomných planktonofágů.  

PAX-18 je široce rozšířeným neselektivním koagulantem, který lze využít pro 

redukci vysoké biomasy fytoplanktonu a pro imobilizaci fosforu. Účinek je rychlý 

a úspěšný i v podmínkách s vysokým podílem sinic [25]. Nízký rozvoj 

fytoplanktonu v roce 2017 byl s velkou pravděpodobností důsledek podzimní 

aplikace PAX-18 v roce 2016. Studie [26] popisuje vliv PAXu na snížení vnitřní 

zátěže nádrže fosforem, ještě dva roky po jeho aplikaci. Tento efekt se 

pravděpodobně uplatnil i na Rezervu - měřené koncentrace PO4 – P a TP bývají 

nižší při porovnání například s polointenzivně obhospodařovanými rybníky, 

jejichž podmínky prostředí se od Rezerva zásadně neliší. 

V roce 2017 byla zahájena biomanipulační opatření. Průběžně byl na plné 

vodě prováděn odlov kaprovitých druhů ryb, naopak vraceny zpět do vody a nově 

vysazeny byly druhy dravé. Rozvoj dafniového zooplanktonu byl podpořen jeho 

inokulací. Tyto zásahy vyústily v roce 2018 v nárůst populace dafnií (D. galeata, 

D. cucullata, D. ambigua). Také zvýšení průhlednosti vody a nižší koncentrace 

PO4-P a TP odpovídají zkušenostem z rybníků [27] a malých urbánních 

hypertrofních nádrží [28]. Pozorovaná snížená biomasa planktonofágů v roce 

2018 potvrdila pozitivní roli vysazených dravých ryb. Navíc, vylovení velkých 

jedinců kapra obecného (váha > 10 kg) snížilo účinek bioturbace sedimentu [29] 

a ichtyo-eutrofizační efekt [30]. Výsledky ze sezóny 2018 potvrdily, že dostatečná 

přítomnost dafnií dokáže filtrovat fytoplankton tak, aby nedocházelo k výraznému 

zanášení filtrů. Konec sezóny 2018 byl však poznamenán poklesem biomasy 

dafnií, až jejich úplným vymizením. V podmínkách top-down regulace (v tomto 

případě velké množství hladových dravců) se potvrdil předpoklad, že se dravé 

druhy ryb staly snadným úlovkem místních pytláků, kteří zredukovali dravce na 

neefektivní počty. 

V květnu 2019 byla na nádrži podchycena standardní fáze čisté vody [27], 

[31]. Tu však velice rychle vystřídal náhlý kolaps populací perlooček a rychlý 

nárůst biomasy fytoplanktonu, včetně sinic. Vzhledem k neudržitelné situaci 

z hlediska opětovného ucpávání filtrů bylo zapotřebí koncem léta opětovně 

přistoupit k aplikaci koagulantu. Vyhodnocením dat ze sezóny 2020 bylo zjištěno, 

že pytláci svou práci „odvedli skvěle“ – v nádrži bylo prokázáno pouze několik (v 

jednotkách) jedinců dravců, silné přemnožení planktonofágů a trvalá absence 

perlooček již od pozdně jarní fáze. 

Zkušenosti z nádrže Rezervo ukazují, že prováděné zásahy jsou úspěšné 

pouze částečně. Kromě vnitřních procesů hraje důležitou roli externí zásobování 

živinami z povodí. Obnova takových typů nádrží, kde je řídícím faktorem přítok 
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bohatý na živiny, je obtížná [6]. V mnoha případech není možné zastavit přísun 

živin z povodí. Intervence uvnitř nádrže tak sehrávají významnou roli. Obvykle je 

to však dlouhodobý proces, který vyžaduje promyšlený management [12], [32].  

Jako zásadní se v takovýchto případech ukazuje nenahraditelná role dafnií. 

V hypertrofních podmínkách mohou velké dafnie ovlivnit distribuci a využití 

živin. V přítokové vodě (A) byla většina TP tvořena fosfáty (poměr PO4 – P/TP = 

0,85). Zatímco na odběrovém místě C byl tento poměr v rozsahu 0,05 – 0,6. Nízký 

poměr koresponduje s vysokou biomasou fytoplanktonu, zatímco když je 

fytoplankton dafniemi redukován, velká část disponibilního fosforu zůstává 

nevyužita (PO4 – P/TP = 0,6). Vztah chlorofylu a poměru PO4 – P/TP na datech 

z Rezerva, uvádíme na obrázku 8. Dafnie tak mohou efektivně zbrzdit až 

eliminovat rozvoj fytoplanktonu a zabránit tak nežádoucím důsledkům 

způsobených živinovým zatížením. 

 

Obr. 8 Vztah mezi poměrem PO4-P/TP a Chla 

Detailní popis potravních sítí a trofických kaskád je důležitým předpokladem 

pro úspěšné nastavení opatření [33]. Pokroku v biomanipulacích lze dosáhnout 

pouze dalším sledováním a dohodou a spoluprací mezi managementem podniků a 

vědeckou sférou. Případová studie Rezervo tento předpoklad naplňuje. Zároveň je 

studie příkladem platnosti a použitelnosti principů biomanipulace, jak ukazují 

některé dosažené výsledky:  

a) podpora dravých ryb utlumila efekt planktonofágů (sezóna 2018),  

b) díky tomu došlo k rozvoji hrubého zooplanktonu, který v nádrži vydržel 

prakticky celou sezónu 2018 (obr. 5) a ještě v roce 2019 navodil standardní fázi 

čisté vody (obr. 6),  

c) díky přítomnosti dafnií a jejich filtrační aktivitě se v podmínkách 

s vysokým podílem PO4-P z TP neprojevil masivní nárůst primárních producentů 

(obr. 5).  

 



Praha, 17. -18. září 2020 

24 

Literatura 

[1] W. T. Edmonson, „VOLLENWEIDER, R. A. 1968. Water management 

research. Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters 

with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication. 

Organization for Economic Co-operation and Development. Directorate for 

Scientific Affairs. Paris. Mimeographed. 159 p. + 34 Figs. + 2 separately paged 

annexes: Bibliography, 61 p; Current status of research on eutrophication in 

Europe, the United States and Canada, 20 p. (French and German versions 

available.)", Limnology and Oceanography, roč. 15, č. 1, s. 169–170, led. 1970, 

doi: 10.4319/lo.1970.15.1.0169. 

[2] M. Le Moal et al., „Eutrophication: A new wine in an old bottle?", The 

Science of the total environment, roč. 651, č. Pt 1, s. 1–11, úno. 2019, doi: 

10.1016/j.scitotenv.2018.09.139. 

[3] B. Vinçon-Leite a C. Casenave, „Modelling eutrophication in lake 

ecosystems: A review", The Science of the total environment, roč. 651, č. Pt 2, s. 

2985–3001, úno. 2019, doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.320. 

[4] J. Zhao, Q. Gao, Q. Liu, a G. Fu, „Lake eutrophication recovery 

trajectories: Some recent findings and challenges ahead", Ecological Indicators, 

roč. 110, s. 105878, bře. 2020, doi: 10.1016/j.ecolind.2019.105878. 

[5] H. W. Paerl a M. A. Barnard, „Mitigating the global expansion of harmful 

cyanobacterial blooms: Moving targets in a human- and climatically-altered 

world", Harmful Algae, roč. 96, s. 101845, čer. 2020, doi: 

10.1016/j.hal.2020.101845. 

[6] A. B. G. Janssen et al., „Success of lake restoration depends on spatial 

aspects of nutrient loading and hydrology", Science of the Total Environment, roč. 

679, s. 248–259, 2019, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.04.443. 

[7] J. Shapiro, V. A. Lamarra, a M. Lynch, „Biomanipulation: an ecosystem 

approach to lake restoration", 1975. 

[8] J. Hrbáček, M. Dvořáková, V. Kořínek, a L. Procházková, 

„Demonstration of the effect of the fish stock on the species composition of 

zooplankton and the intensity of metabolism of the whole plankton association.", 

Verhandlungen Internationale Vereinigung Theoretisch Angewandte Limnologie, 

č. 14, s. 192–195, 1961. 

[9] S. R. Carpenter, J. F. Kitchell, a J. R. Hodgson, „Cascading Trophic 

Interactions and Lake Productivity", BioScience, roč. 35, č. 10, s. 634–639, 1985, 

doi: 10.2307/1309989. 

[10] E. Jeppesen et al., „Chapter 6 - Biomanipulation as a Restoration Tool to 

Combat Eutrophication: Recent Advances and Future Challenges", in Advances in 

Ecological Research, roč. 47, G. Woodward, U. Jacob, a E. J. O’Gorman, Ed. 

Academic Press, 2012, s. 411–488. 



Rybníky 2020 

25 

[11] L. Pechar, J. Pokorný, Z. Balounová, a J. Rajchard, „Impact of 

eutrophication on Rod fishpond nature reserve", in Freshwater Wetlands and 

Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reserve, 

Czech Republic., J. Květ, J. Jeník, a L. Soukupová, Ed. Paris: UNESCO & The 

Parthenon, 2002, s. 169–186. 

[12] T. Jůza et al., „Recovery of the Velky Bolevecky pond (Plzen, Czech 

Republic) via biomanipulation – Key study for management", Ecological 

Engineering, roč. 136, s. 167–176, jen 2019, doi: 10.1016/j.ecoleng.2019.06.025. 

[13] M. Pal, P. Yesankar, A. Dwivedi, a A. Qureshi, „Biotic control of harmful 

algal blooms (HABs): A brief review", Journal of Environmental Management, 

roč. 268, s. 110687, kvě. 2020, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.110687. 

[14] L. Triest, I. Stiers, a S. Van Onsem, „Biomanipulation as a nature-based 

solution to reduce cyanobacterial blooms", Aquatic Ecology, roč. 50, č. 3, s. 461–

483, zář. 2016, doi: 10.1007/s10452-015-9548-x. 

[15] J. Kaštovský et al., Atlas sinic a řas ČR 1, 1. Prague: Powerprint, 2018. 

[16] J. Kaštovský et al., Atlas sinic a řas ČR 2, 1. Prague: Powerprint, 2018. 

[17] L. Pechar, „Use of an acetone: methanol mixture for the extraction and 

spectrophotometric determination of chlorophyll a in phytoplankton", Algological 

Studies/Archiv für Hydrobiologie, Supplement Volumes, roč. 46, s. 99–117, 1987. 

[18] E. Bartoš, Vířníci - Rotatoria, Fauna ČSR. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1959. 

[19] U. Einslei, Crustacea, Copepoda, Calanoida und Cyclopoida. Gustav 

Fisher Verlag – Stuttgart – Jena – New York, 1993. 

[20] C. H. Fernando, A Guide to Tropical Freshwater Zooplankton – 

Identication, Ecology and Impact on Fisheries. Leiden: Backhuys Publishers, 

2002. 

[21] V. Kořínek, „Dichotomický klíč perlooček (Cladocera) České 

republiky", 2005. 

[22] I. Přikryl, Metodika odberu a zpracování vzorku zooplanktonu stojatých 

vod. Praha: VUV TGM, 2006. 

[23] I. Přikryl a M. Bláha, „Klíč středoevropských Cyclopidae a Diaptomidae 

(bez druhů podzemních vod)", 2007. 

[24] I. Přikryl, „Stanovení biomasy zooplanktonu na základě délko-

hmotnostních vztahů. [Determination of zooplankton biomass based on long-

weight relationships].", Bulletin VÚRH Vodňany, 1980. 

[25] J. Gregor, D. Jančula, a B. Maršálek, „Growth assays with mixed cultures 

of cyanobacteria and algae assessed by in vivo fluorescence: One step closer to 

real ecosystems?", Chemosphere, roč. 70, č. 10, s. 1873–1878, úno. 2008, doi: 

10.1016/j.chemosphere.2007.07.073. 



Praha, 17. -18. září 2020 

26 

[26] K. Reitzel, J. Hansen, F. Ø. Andersen, K. S. Hansen, a H. S. Jensen, „Lake 

Restoration by Dosing Aluminum Relative to Mobile Phosphorus in the 

Sediment", Environ. Sci. Technol., roč. 39, č. 11, s. 4134–4140, čer. 2005, doi: 

10.1021/es0485964. 

[27] J. Fott, L. Pechar, a M. Pražáková, „Fish as factor controlling water 

quality in ponds", in Hypertrophic Ecosystems: S.I.L. Workshop on Hypertrophic 

Ecosystems held at Växjö, September 10–14, 1979, J. Barica a L. R. Mur, Ed. 

Springer Science & Business Media, 1980, s. 255–261. 

[28] A. Peretyatko, S. Teissier, S. De Backer, a L. Triest, „Restoration 

potential of biomanipulation for eutrophic peri-urban ponds: the role of 

zooplankton size and submerged macrophyte cover", Hydrobiologia, roč. 634, č. 

1, s. 125–135, lis. 2009, doi: 10.1007/s10750-009-9888-4. 

[29] Z. Adámek a B. Maršálek, „Bioturbation of sediments by benthic 

macroinvertebrates and fish and its implication for pond ecosystems: a review.", 

Aquaculture International, roč. 21, č. 1, s. 1–17, 2013. 

[30] V. A. Lamarra, „Digestive activities of carp as a major contributor to the 

nutrient loading of lakes", SIL Proceedings, 1922-2010, roč. 19, č. 3, s. 2461–

2468, lis. 1975, doi: 10.1080/03680770.1974.11896330. 

[31] E. Jeppesen, M. Søndergaard, O. Sortkjaer, E. Mortensen, a P. 

Kristensen, „Interactions between phytoplankton zooplankton and fish in a 

shallow hypertrophic lake a study of phytoplankton collapses in Lake Sobygaard 

Denmark.", Hydrobiologia, č. 191, s. 149–164, 1990. 

[32] M. Søndergaard, L. Liboriussen, A. R. Pedersen, a E. Jeppesen, „Lake 

Restoration by Fish Removal: Short- and Long-Term Effects in 36 Danish Lakes", 

Ecosystems, roč. 11, č. 8, s. 1291–1305, pro. 2008, doi: 10.1007/s10021-008-

9193-5. 

[33] R. Ptacnik et al., „Quantitative responses of lake phytoplankton to 

eutrophication in Northern Europe", Aquatic Ecology, roč. 42, s. 227–236, čer. 

2008, doi: 10.1007/s10452-008-9181-z. 

 

Poděkování 

Za spolupráci na výzkumných aktivitách děkujeme zaměstnancům podniku Kovohutě 

Příbram nástupnická, a.s. Jmenovitě – Bohumil Plecitý, Soňa Fiřtová a Marek Pechoč.  

 



Rybníky 2020 

27 

PŘÍČINY VZNIKU KYSLÍKOVÝCH DEFICITŮ V RYBNÍCÍCH  
CAUSES OF OXYGEN DEFICITS IN FISHPONDS 

Radovan KOPP1,, Barbora Musilová1, Marija Radojičić1, Jan 

Grmela1, Michal Šorf1, Petr Chmelický1,2, Miroslav Trnka3 

1Mendelova univerzita v Brně, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, 

Zemědělská 1, 613 00 Brno 
2Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711/IV, 503 51 Chlumec nad 

Cidlinou 
3Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Zemědělská 1, 

613 00 Brno, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Oddělení dopadů změny 

klimatu na agrosystémy, K Zámečku 1215, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 fcela@seznam.cz 

Abstract 

The contribution deals with specific fish deaths in fishponds due to 

lack of oxygen and evaluates the causes of their occurrence. 

Climatic data (air temperature, pressure, precipitation, wind 

intensity and solar radiation), data on pond management (manure, 

feeding, fertilization, liming, etc.), phytoplankton and zooplankton 

communities and data on water and sediment quality are evaluated 

for monitored ponds. The initial results show mainly a significant 

effect of phytoplankton composition and changes in the values of 

climatic factors. 

Keywords: low dissolved oxygen, fish kill, cyanobacteria 

 ÚVOD 

Rybníky patří k nejběžnějším typům stojatých vod v ČR a mají důležitou 

hydrologickou funkci v ekosystému celé krajiny. Jedním z nejdůležitější 

fyzikálních parametrů sledovaných v rybnících je koncentrace rozpuštěného 

kyslíku. Množství kyslíku ve vodě závisí především na intenzitě fotosyntézy, což 

způsobuje značné rozdíly v jeho koncentracích i v řádu minut a stanovení obsahu 

je nutno provádět přímo na lokalitě.  Aktuální koncentrace kyslíku ve vodě tak 

závisí na abundanci primárních producentů, klimatických podmínkách 

dostupnosti živin a řadě dalších faktorů. V posledních dekádách, díky nastupující 

klimatické změně, dochází ke zvyšování průměrných teplot vody rybníků a 

častějším výskytům extrémních klimatických jevů (přívalové srážky, dlouhodobé 

období sucha aj.), což vede k ještě významnějším fluktuacím v obsahu 
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rozpuštěného kyslíku a častějšímu výskytu kyslíkových deficitů. Predikovat obsah 

kyslíku ve vodě (především deficitní stavy) by bylo z hlediska rybářského 

obhospodařování rybníků velmi přínosné, ale vzhledem k výše uvedeným faktům 

je tato predikce značně problematická a díky často omezenému množství 

potřebných dat o sledované lokalitě i s vysokou mírou nejistoty. 

 MATERIÁL A METODIKA 

 Popis sledovaných lokalit 

Všechny sledované rybníky s výskytem kyslíkových deficitů (Dvorský, 

Kurdějovský, Nesyt a Vlkava) patří k typickým mělkým nádržím s bahnitým 

sedimentem se stupněm trofie od eutrofie až po hypertrofii. 

Dvorský rybník je situován západně od Hodonína v nadmořské výšce 170 m 

a vodní plocha dosahuje rozlohy 29,9 ha. Rybník je využíván k chovu tržních ryb 

s kaprem jako hlavním chovaným druhem a je loven každoročně. V roce 2019 byla 

produkce ryb pod 500 kg/ha. 

Rybník Kurdějovský rybník je situován východně od Hustopečí v nadmořské 

výšce 200 m a vodní plocha dosahuje rozlohy 6,6 ha. Rybník je využíván 

k odchovu plůdku a násadových ryb s kaprem jako hlavním chovaným druhem a 

je loven každoročně. V roce 2018 byla produkce ryb pod 1000 kg/ha. 

Rybník Nesyt (289,7 ha) je největším rybníkem jižní Moravy a je součástí 

Lednicko-Valtické soustavy. Leží v nadmořské výšce 170 m mezi městy Mikulov 

a Valtice. Rybník je využíván k chovu tržních ryb s kaprem jako hlavním 

chovaným druhem většinou ve dvouhorkovém systému. V roce 2018 byla 

produkce ryb pod 500 kg/ha (v roce 2018 nebyl rybník loven, odhad produkce na 

základě výlovu v roce 2019). 

Rybník Vlkava se nachází ve Středočeském kraji, jižně od Mladé Boleslavi. 

Leží v nadmořské výšce 200 m a vodní plocha dosahuje rozlohy 22,1 ha. Rybník 

je využíván k chovu tržních ryb s kaprem jako hlavním chovaným druhem a je 

loven každoročně. V roce 2018 byla produkce ryb pod 1000 kg/ha. 

 Stanovení sledovaných parametrů 

Vzorky vody pro chemické analýzy byly odebírány u výpustního zařízení 

jednotlivých rybníků do 1 litrových plastikových vzorkovnic 20 cm pod hladinou. 

Odběry vzorků vody a měření fyzikálně chemických parametrů přímo na místě 

odběru probíhalo vždy v rozmezí mezi 7 až 12 hod. Vzorky byly odebírány v 

průběhu vegetačního období přibližně v měsíčním intervalu a při úhynu rybí 

obsádky. 
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Základní fyzikálně-chemické parametry (nasycení vody kyslíkem, pH a 

teplota vody) byly stanovovány pomocí přístroje HACH HQ 40D (Hach–Lange, 

Colorado, USA). Ke stanovení měrné vodivosti byl použit Conductivity meter 

Conmet 1 americké firmy Hanna Instruments s automatickou teplotní korekcí na 

25 ºC. Průhlednost vody byla stanovována Secchiho deskou. Chlorofyl a byl 

stanovován dle platné české normy extrakcí do ethanolu [1]. Další uvedené 

chemické parametry byly stanovovány standardními postupy [2]. 

Vzorky pro kvantitativní odhad hlavních skupin fytoplanktonu byly 

odebírány pomocí planktonní síťky (průměr ok 20 µm) a následně analyzovány 

v nativním stavu. Odběr vzorků vody pro stanovení abundance buněk sinic a řas 

byl prováděn trubkovým vzorkovačem o průměru 4,5 cm z hloubkového profilu 

hladina–30 cm. Odebrané vzorky byly fixovány Lugolovým roztokem. Pokud to 

bylo nutné, byly vzorky zakoncentrovány ultrafiltračním zařízením dle Marvana 

[3]. Buňky sinic a řas byly počítány v Bürkerově komůrce za využití mikroskopu 

Olympus BX51. 

Vzorky pro kvantitativní stanovení zooplanktonu byly odebírány měřeným 

tahem planktonní síťky (průměr ok 40 µm) a po následném zkoncentrování 

zooplanktonu byl vzorek převeden do lahvičky s konzervačním roztokem 4 % 

formaldehydu. Ke zhodnocení kvantity zooplanktonu byla využita sedimentační 

metoda stanovení biovolume a stanovení sušiny zooplanktonu zvážením 

lyofilizovaných vzorků [4]. 

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 ČSN EN 12457–4 [5]. Pro následné oddělení kapalné a tuhé fáze byly použity 

membránové filtry s velikostí pórů 0,45 µm. Ve výluhu byly stanoveny vybrané 

parametry (P, Ca) standardně dle postupů pro analýzy vod [2]. 

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 [6, 7]. 
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 VÝSLEDKY A DISKUZE 

První zaznamenaný kyslíkový deficit s úhynem ryb byl sledován na rybníce 

Vlkava 9. 6. 2018. Spouštěcím faktorem byl přechod studené fronty s bouřkovou 

činností, krátkodobým intenzivním deštěm, poklesem tlaku a vysokou teplotou 

vzduchu (Obr 1). Hlavní příčinou kyslíkového deficitu pravděpodobně byla 

dominance vláknitých sinic ve vysoké abundanci (přes milion buněk v 1 ml), 

především druhu Planktothrix agardhii. Již den po počátku úhynu ryb klesla 

abundance sinic a řas pod 100 tisíc buněk v 1 ml. Rybník byl rovněž bohatý na 

organické látky a fosfor, nízká byla průhlednost vody a obsah dusičnanů pod 

limitem detekce. Sedimenty rybníka jsou bohaté na obsah nutrientů, vysoký je 

podíl především dostupného amoniakálního dusíku a celkového fosforu (vodný 

výluh). 

 

Obr 1 Graf vybraných klimatických faktorů na rybníce Vlkava v období úhynu 

ryb (černý ovál). 

Ve stejném roce v srpnu nastal úhyn ryb na největším jihomoravském rybníce 

Nesyt. Při pohledu na klimatické podmínky v kritickém období (Obr. 2) je zjevné, 

že v období úhynu nedošlo k žádné významné změně ve sledovaných 

klimatických faktorech. Na hromadném úhynu ryb se podílela kombinace více 

faktorů, především výrazně nižší vodní hladina (více než 1 m oproti normálu) 

dlouhodobé období vysokých teplot vzduchu a vysoká biomasa vodního květu 

sinic.  

Kritický stav obsahu kyslíku, který zapříčinil úhyn ryb, byl pravděpodobně 

způsoben zvýšením rychlosti větru ve dnech 8-9. 8. 2018, kdy došlo k promíchání 
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celého vodního sloupce na většině plochy rybníka. Při rychlosti větru 7 m/s a 

teplotě vody kolem 25 ºC dochází k promíchání více než 2 m vodního sloupce [8]. 

Promícháním celého vodního sloupce dochází ke snížení obsahu kyslíku, kdy se 

hladinový fytoplankton dostane do hlubších vrstev s nedostatkem světla, což 

způsobuje rychlé omezení fotosyntetické činnosti. Fytoplankton z hlubších vrstev, 

který se promícháním dostane na hladinu, potřebuje delší časový úsek ke zvýšení 

své fotosyntetické aktivity. Obdobný jev byl pozorován při promíchání vody 

rybníka v důsledku použití aerační techniky [9]. 

 

Obr 2 Graf vybraných klimatických faktorů na rybníce Nesyt v období úhynu ryb 

(černý ovál) 

Ve fytoplanktonu opět zcela dominovaly vláknité sinice (13. 8. 18 skoro dva 

miliony buněk v 1 ml). Dominantními druhy sinic byly Cylindrospermopsis 

raciborskii, Pseudanabaena limnetica, Sphaerospermopsis aphanizomenoides a 

Anabaenopsis elenkinii. Rybník byl rovněž bohatý na organické látky a fosfor, 

nízká byla průhlednost vody a obsah dusičnanů pod limitem detekce. Sedimenty 

rybníka jsou velmi bohaté na obsah nutrientů, vysoký je podíl především 

dostupného amoniakálního dusíku, organických látek a celkového fosforu (vodný 

výluh). 

V roce 2018 byl v září sledován úhyn ryb i na rybníce Kurdějovský 

s obsádkou plůdku kapra (Obr. 3). Klimatické podmínky na rybníce byly stabilní, 

vysoká teplota vzduchu a dostatek slunečního svitu pro fotosyntézu. Obdobně jako 

u ostatních rybníků s úhynem ryb byla na rybníce nízká průhlednost vody, 

dusitany pod limitem detekce a vysoký obsah organických látek. Ve fytoplanktonu 
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dominovaly vláknité sinice především druh Planktothrix agardhii s abundanci cca 

300 tisíc buněk v 1 ml. Sedimenty rybníka jsou rovněž bohaté na obsah nutrientů, 

vysoký je podíl především dostupného amoniakálního dusíku a celkového fosforu 

(vodný výluh). 

 

Obr 3 Graf vybraných klimatických faktorů na rybníce Kurdějovský v období 

úhynu ryb (černý ovál) 

V planktonu rybníka se v době úhynu ryb vyskytovalo velké množství 

nálevníků, kteří byli pozorovatelní i pouhým okem. Vyšší biomasa nálevníků 

může signalizovat vysokou biomasu bakterií v planktonu rybníka a tím pádem i 

vysokou bakteriální respiraci, která mohla být jednou z příčin deficitu kyslíku. 

Dostatek dobře rozložitelných látek v rybníce Kurdějovský signalizuje i vysoká 

hodnota BSK5 (12.9.2018, 46,37 mg/l). Maximální hodnota nasycení vody 

kyslíkem naměřená na rybníce v období úhynu byla 1,2 %. 

V roce 2019 byl zaznamenán pouze jeden úhyn ryb na rybníce Dvorský 

v polovině měsíce června. Při pohledu na klimatické podmínky v době úhynu 

(Obr. 4) je patrný rychlý nárůst hodnot tlaku vzduchu. V období před úhynem bylo 

několik dní stabilní počasí s intenzivním slunečním svitem a vysokou teplotou 

vzduchu nad 30 ºC. Díky tomu došlo i k výraznému zvýšení teploty vody na 

rybníce, která v době úhynu ryb dosahovala na hladině 29,6 ºC (v hloubce 1 m 

28,4 ºC).  
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Obr 4 Graf vybraných klimatických faktorů na rybníce Dvorský v období úhynu 

ryb (černý ovál) 

Ve fytoplanktonu dominovaly vláknité sinice především druh Planktothrix 

agardhii s abundanci cca 1,3 mil. buněk v 1 ml. Rybník byl rovněž bohatý na 

zástupce drobného zooplanktonu, především vířníky, buchanky a drobné 

perloočky.  

 ZÁVĚR  

Vhledem k vysoké eutrofní zátěži většiny našich rybníků jsou kyslíkové 

deficity především v letním období častým jevem. Krátkodobý nedostatek kyslíku 

jsou schopny vodní organizmy celkem bez nesnází překonat. Dlouhodobější 

deficit však může vést ke kolapsu celého systému i úhynu celé obsádky ryb.  

Všechny sledované rybníky, na kterých byl úhyn ryb pozorován, mají vysoké 

zásoby dostupných nutrientů v sedimentu a nadbytek organické hmoty. Naopak 

trpí nedostatkem dusičnanového dusíku, nízkou průhledností vody a vysokým 

obsahem chlorofylu a. Vliv na tyto parametry má především přísun znečištění z 

okolí (odpadní vody, eroze půdy aj.) a rovněž i způsob rybářského hospodaření. 

Za jeden z klíčových parametrů lze považovat dominanci sinic v planktonu, 

především vláknitých forem. Jde o sinice z řádu Oscillatoriales (např. Planktothrix 

agardhii) tak i z řádu Nostocales (např. Cylindrospermopsis raciborskii), které 

tvoří heterocyty a akinety.  

Významným činitelem, který spolurozhoduje o vzniku deficitu kyslíku, jsou 

klimatické podmínky v oblasti. Delší období vysokých teplot, změny tlaku a 



Praha, 17. -18. září 2020 

34 

teplot, srážky, intenzita slunečního svitu jsou faktory, které mohou narušit křehkou 

rovnováhu a způsobit kolaps celého ekosystému. 

Snahou příspěvku je přinést další informace o fungování rybničních 

ekosystémů, především v období krizových situací jako je nedostatek kyslíku ve 

vodě spojený s úhynem ryb. Většinou jsou tyto situace monitorovány až po jejich 

vzniku, kdy už došlo ke změnám v kvalitě vody i složení planktonních 

společenstev. Data o fungování rybničního ekosystému v období před vznikem 

krizové situace jsou klíčové pro správné pochopení těchto stavů a možnosti jejich 

predikce. 

Literatura 

[1] ČSN ISO 10260 (757575) Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. 

Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu–a. Praha: Český 

normalizační institut, 1996. 12 s. 

[2] HORÁKOVÁ, M. (ed.) Analytika vody. Praha, VŠCHT, 2007, 335 s. 

ISBN 978-80-7080-520-6. 

[3] MARVAN, P. K metodice kvantitativního stanovení nanoplanktonu 

pomocí membránových filtrů. Preslia, 1957, 29(1): 76–83. 

[4] PŘIKRYL, I. Metodika odběru a zpracování vzorků zooplanktonu 

stojatých vod. Metodika VÚV TGM Praha, 2006, 14 s. 

[5] ČSN EN 12457–4 Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací 

zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4: 

Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 

l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti 

částic, nebo s ním). 2003, 24 s. 

[6] ZBÍRAL, J., ČIŽMÁROVÁ, E., OBDRŽÁLKOVÁ, E., RYCHLÝ. M., 

VILAMOVÁ, V., SRNKOVÁ, J., ŽALMANOVÁ, A Jednotné pracovní 

postupy – Analýzy půd I. 2016, ÚKZÚZ Brno, 350 s. ISBN 978-80-7401-

123-8 

[7] ZBÍRAL, J., a kol. Jednotné pracovní postupy – Analýzy půd II. ÚKZÚZ 

Brno, 230 s. ISBN 978-80-7401-040-8 

[8] CHANG, W.Y.B., OUYANG, H. Dynamics of Dissolved Oxygen and 

Vertical Circulation in Fish Ponds. Aquaculture, 1988, 74: 263–276. 

[9] KOPP, R., MAREŠ, J. Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení 

obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících. Technická zpráva pilotního 

projektu, 2013, Brno, 33 s. 

Poděkování 

Výstupy publikace byly zpracovány v rámci projektu NAZV QK1810161 Udržitelná 

produkce ryb v rybnících v podmínkách klimatických změn. 



Rybníky 2020 

35 
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Ponds are most important part of the Czech Republic landscape. At 

present, the quality of water in them is strongly influenced by the 

negative effects of anthropogenic activity (runoff from field, 

nutrient source from Wastewater Treatment Plants and in some 

cases inappropriately adjusted way of fishery management). The 

aim of this study was to evaluate water quality in three ponds 

(Žabakor – 49 ha, Rokytnický – 8 ha and Hrudka – 5 ha) in Český 

ráj (Protected Landscape Area). Monitoring took place from 2th 

April 2018 to 6th October 2018. The main monitored parameter of 

these ponds is transparency of water. It reaches relatively high 

values due to lower initiation stocks of fish. The highest average 

transparency value was found in Rokytnický pond (100 ± 69 cm). 

The lowest was in Žabakor pond (49 ± 27 cm). 

Keywords: fish ponds, water quality, transparency of water, 

Bohemian Paradise 

 ÚVOD  

Chráněná krajinná oblast Český ráj se rozkládá na území tří krajů 

(Královehradecký, Liberecký a Středočeský). Její celková rozloha je 181,5 km2. 

Jedná se o vůbec první CHKO, která byla na našem území vyhlášena. Podle 

kategorizace IUCN se jedná o kategorii V – Protected landscape. Nedílnou součást 

této unikátní krajiny tvoří rybníky. Ty zde byly zřizovány od 15. století, kdy 

tvořily významnou hospodářskou součást tehdejších středověkých panství. 

Převážná většina z nich se do současnosti nedochovala (zanikly na přelomu 18 a 

19 století) [1], [2][2]. O to cennější přírodní bohatství pak představují ty, co se 

dochovaly až do dnešní doby. Tyto unikátní ekosystémy vytváří optimální 

podmínky pro život mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na 

mailto:chmelicky.petr@seznam.cz
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prostředí mokřadů a vodních ploch [3][2]. V rámci této studie byla sledována 

kvalita vody v průběhu roku 2018 na třech rybnících (Žabakor, Rokytnický a 

Hrudka) v této oblasti. Cílem bylo zhodnotit změny v kvalitě vody v průběhu roku 

v návaznosti na probíhající rybářské hospodaření. 

 MATERIÁL A METODIKA 

Sledování probíhalo na třech rybnících CHKO Český ráj (Žabakor – 49 ha, 

Rokytnický – 8 ha a Hrudka – 5 ha) od 2. 4. 2018 do 6. 10. 2018. Rybářské 

hospodaření probíhá na těchto rybnících v omezeném rozsahu. Neprovádí se 

hnojení ani vápnění. K přikrmování rybích obsádek se používají výhradně 

obiloviny s cílem udržení RKK (relativního krmného koeficientu) do hodnoty 1,5. 

Žabakor (49 ha) je největším rybníkem Českého ráje, založen byl v 16. století 

[3]. Leží v nadmořské výšce přibližně 235 m. V roce 1998 byl vyhlášen přírodní 

rezervací (IUCN IV). Představuje významné hnízdiště vodních ptáků, celkem zde 

bylo zaznamenáno 183 druhů (např. orel mořský, racek chechtavý) [4]. 

Z rybochovného hlediska se jedná o tzv. hlavní rybník určený k produkci tržních 

ryb, zároveň slouží jako komora (přezimování ryb). Hospodářský cyklus je 

jednohorkový (jedno vegetační období), rybářské hospodaření je na úrovni spodní 

hranice polointenzity [5].   

Rybníky Rokytnický (8 ha) a Hrudka (5 ha) se nachází v Podtroseckém údolí 

v nadmořské výšce přibližně 250 m. Jedná se o průtočné rybníky, které jsou 

v soustavě za sebou. Z rybochovného hlediska slouží jako tzv. výtažníky (odchov 

násady kapra do hlavních rybníků k produkci tržních ryb). Hospodářský cyklus je 

jednohorkový, rybářské hospodaření je stejně jako v případě rybníku Žabakor na 

úrovni spodní hranice polointenzity.      

Hlavním sledovaným parametrem z hlediska kvality vody je na všech třech 

rybnících její průhlednost. Ta byla sledována pomocí Secchiho desky v místě 

výpustního zařízení rybníka. Teplota vody a obsah kyslíku ve vodním sloupci byl 

monitorován pomocí přístroje XS OXY 70 italské výroby. Ke stanovení 

konduktivity (měrná vodivost) a pH byl použit přístroj PCTestr 35 Multi-

Parameter. Interval mezi odběry byl 14 dní, celkem bylo provedeno 15 takovýchto 

měření. Každý měsíc byla dále stanovena celková alkalita (KNK4,5), pomocí 

titrace 0,1 M HCl na methyloranž do bodu ekvivalence pH 4,5.  

Pro podrobnější chemické analýzy vody byly v každém z rybníků v průběhu 

roku 2018 odebrány dva vzorky vody (květen, červen). Stanoveny byly následující 

parametry: BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku s dobou inkubace 5 dní), CHSKCr 

(chemická spotřeba kyslíku s použitím dichromanu draselného jako oxidačního 

činidla), TN (celkový dusík), TP (celkový fosfor), Ca2+ (vápník) a Chla (chlorofyl 

a). Stanovení probíhalo v laboratořích Mendelovy univerzity v Brně. Odběr 
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vzorků vody a měření fyzikálně – chemických parametrů kvality vody probíhalo 

v rozmezí 10 až 14 hodiny. 

 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Vývoj průhlednosti vody na sledovaných rybnících je zobrazen na obrázku 

č. 1. 

 

Obr. 1 Změny v průhlednosti vody na sledovaných rybnících v průběhu vegetační 

sezóny roku 2018. 

Z tohoto grafu je patrné, že nejvyšší průhlednost byla na všech sledovaných 

rybnících zaznamenána v první polovině vegetačního období. Na rybnících 

Rokytnický a Hrudka bylo v této době možné vidět až na dno rybníka. Vysoká 

průhlednost byla zapříčiněna nízkou iniciační obsádkou těchto rybníků (do 70 

kg·ha), která umožnila rozvoj hrubého dafniového zooplanktonu [6]. Tyto velké 

druhy perlooček jsou velmi dobrými filtrátory fytoplanktonu, který při svém 

masivním rozvoji způsobuje tzv. vegetační zákal způsobující snížení průhlednosti 

vody [7]. S postupem vegetačního období a tím, jak se zvyšovala hustota obsádky 

rybníka, která svým predačním tlakem působila na zooplankton, se snižovala i 

průhlednost vody. Ta svého minima dosáhla v září (Žabakor – 20 cm, Rokytnický 

– 25 cm a Hrudka – 20 cm).  

Podmínky rybářského hospodaření stanovené AOPK s ohledem na udržení 

průhlednosti vody a rozvoj středního až hrubého zooplanktonu v první polovině 

vegetačního období se na všech třech sledovaných rybnících podařilo splnit. 

V případě rybníků Rokytnický a Hrudka i s poměrně velkou rezervou (průměr za 
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sledované období na rybníce Rokytnický 100 ± 69 cm a na rybníce Hrudka 80 ± 

53 cm) (příloha 1 a 2). 

Výsledky monitoringu kvality vody jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tab 1. Parametry kvality vody na sledovaných rybnících v průběhu vegetační 

sezóny roku 2018. Uvedené hodnoty jsou průměrem ± směrodatná odchylka, v 

závorce je uveden rozsah (min. – max.). 
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Při interpretaci výsledků chemických analýz vody (BSK5, CHSKCr, TN, TP, 

Ca2+ a Chla) je potřeba si uvědomit, že vzorky vody pro tyto rozbory byly 

odebrány pouze v první polovině vegetačního období (květen, červen). Ostatní 

sledované parametry byly sledovány ve čtrnáctidenním intervalu, což poskytuje 

poměrně dobrý obrázek o výkyvech těchto parametrů v průběhu sledování. Na 

druhou stranu sledované veličiny jako pH, obsah kyslíku a teplota vody prochází 

v průběhu dne výraznými výkyvy. Pro ranní část dne jsou z důvodu intenzivní 

respirace a neprobíhající fotosyntézy typické minimální koncentrace ve vodě 

rozpuštěného kyslíku. S tím jsou spojené nižší hodnoty pH. Naopak v odpoledních 

hodinách dochází v důsledku intenzivní fotosyntetické asimilace k přesycení 

(především svrchních vrstev vodního sloupce) kyslíkem a ke zvýšení hodnot pH 

(vyčerpání zásob iontového HCO3
- z hydrogenuhličitanů) [8][9]. 

Jarní období bylo na sledovaných rybnících charakteristické vyššími 

hodnotami pH (Žabakor 9,1; Rokytnický 8,8 a Hrudka 8,4) než ve zbytku 

vegetační sezóny. Důvodem je nízká intenzita respirace při nižších teplotách vody. 

Fotosyntetická asimilace naopak není při nižších teplotách zpomalena (zároveň 

byly optimální světelné podmínky) tudíž hodnota pH roste [7]. 

Kyslíkový režim sledovaných rybníků byl poměrně vyrovnaný. Výraznější 

rozdíly v nasycení vody kyslíkem u hladiny a v hloubce 1,5 metru byly 

zaznamenány na rybnících Žabakor a Hrudka v druhé polovině srpna. S tímto 

stavem souvisela nízká průhlednost vody (30 cm na obou rybnících), kdy se světlo 

v důsledku samozastínění fytoplanktonem dostane pouze do svrchních vrstev 

vodního sloupce. V této části vodního sloupce se potom setkáme s přesycením 

vody kyslíkem, zatímco ve spodních vrstvách fotosyntéza neprobíhá, a naopak je 

obsah kyslíku snižován v důsledku respirace dna [9] [10]. 

Průměrná hodnota konduktivity, resp. míra koncentrace rozpuštěných látek 

byla nejvyšší na rybníce Žabakor (443,13 ± 22,88 μS·cm-1). Důvodem je na ionty 

bohatší podloží tohoto rybníka a dále i skutečnost, že rybníky Rokytnický a 

Hrudka jsou průtočné a ani vzhledem k mimořádně teplému průběhu roku 2018 v 

nich nedocházelo k úbytku vody [10]. V porovnání s jinými rybníky v ČR je 

průměrná hodnota konduktivity na rybníce Žabakor nižší než např. na Zámeckém 

rybníce (517 μS·cm-1) v Jihomoravském kraji [11][2]. V případě rybníků 

Rokytnický a Hrudka jsou pak průměrné naměřené hodnoty konduktivity (286,87 

± 21,12 μS·cm-1, resp. 282,47 ± 22,81 μS·cm-1) vyšší než rybníků Vysočiny, ale 

nižší než na rybnících Jižní Moravy [11]. 

Přípustné limity znečištění povrchových vod jdou dány nařízením vlády č. 

401/2015 Sb. [12]. Dodržování těchto limitů je ale problematické. Jejich 

sledováním se zabývala celá řada autorů [10] [13] [14] [15]. V rámci těchto studií 

bylo zjištěno, že jako problematické se jeví dodržování parametrů souvisejících 

s organickým znečištěním (BSK5, CHSKCr) a limit pro celkový fosfor. Balík [13] 
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se zabýval monitoringem rybníků na Třeboňsku a zjistil, že v 86 % případů 

docházelo k překračování imisních standardů pro celkový fosfor, přičemž 

vycházel ze staršího NV č. 229/2007 Sb. [2], kde byl tento limit mírnější (0,2 mg·l-

1). Současný limit dle NV č. 401/2015 Sb. je 0,15 mg·l-1. Oproti tomu splnění 

limitů pro celkový dusík nepředstavuje na většině rybníků problém. Výše zmíněné 

skutečnosti se až na koncentrace celkového fosforu potvrdili i na námi 

sledovaných rybnících. Limity pro organické znečištěné vyjádřené jako BSK5 (3,2 

mg·l-1) a CHSKCr (26 mg·l-1) se splnit nepodařilo. Na druhou stranu limit pro 

celkový fosfor splněn byl (Žabakor 0,05 ± 0,001 mg·l-1 TP, Rokytnický 0,04 ± 

0,01 mg·l-1 TP a Hrudka 0,03 ± 0,01 mg·l-1 TP), stejně jako v případě celkového 

dusíku. Kopp a kol. 2017 k této problematice dále uvádí, že limity legislativy pro 

obsah organických látek ve vodě nelze splnit ani při úplném vyloučení rybářského 

hospodaření, neboť organické látky se do vody dostávají i externě (přítok, spad 

listí apod.). 

Dle naměřených hodnot Chla lze sledované rybníky charakterizovat jako 

mezotrofní [10]. 

 ZÁVĚR 

Sledováním kvality vody vybraných rybníků CHKO Český ráj bylo zjištěno, 

že se tyto vodní nádrže vyznačují velmi dobrou kvalitou vody, a to i přesto, že rok 

2018 byl teplotně nadprůměrný a srážkově velmi podprůměrný. Hlavním 

sledovaným parametrem je průhlednost vody. Ta dosahuje především na rybníce 

Rokytnický velmi vysokých hodnot (⌀ 100 ± 69 cm). Na všech sledovaných 

rybnících se daří plnit plány péče stanovené AOPK. Velmi příznivých hodnot bylo 

dosaženo také u koncentrace celkového fosforu, kdy tyto rybníky plnily imisní 

standardy NV č. 401/2015 Sb. Současný způsob rybářského hospodaření na spodní 

hranici polointenzity lze považovat za vhodně nastavený a respektující principy 

trvale udržitelného rozvoje. Zároveň se podařilo spojit ekonomickou stránku 

(produkce ryb) společně s ekologickou (udržení takové kvality vody, která 

umožňuje život a rozvoj mnoha cenných druhů rostlin a živočichů vázaných na 

prostředí vodních ekosystémů). 
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Příloha 1: Vysoká průhlednost vody na rybníce Rokytnický typická pro první 

polovinu vegetačního období (Foto: Chmelický, 2018). 

 

Příloha 2: Vysoká průhlednost vody na rybníce Hrudka typická pro první 

polovinu vegetačního období (Foto: Chmelický, 2018). 
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Abstract 

This paper is focused on sediment deposition in ponds in Jickovicky 

stream catchment. WaTEM/SEDEM software was used for the 

simulation of the sediment transport from the agricultural land to the 

streams and consequently to the ponds. The aim of this study was to 

identify the ponds, which are most endangered by sediment 

accumulation, compare the impact of different crop management 

scenarios and determine the agricultural plots, where erosion control 

measures should be applied.  

 

Keywords: sediment deposition, pond, crop management, 

WaTEM/SEDEM 

 

 

 

 ÚVOD 

Současná krajina České republiky přetvořená především k intenzivnímu 

hospodaření na zemědělských pozemcích má velké problémy se zadržením vody. 

V případech silného či vytrvalého deště a nedostatečné retenční kapacity povodí 

vzniká povrchový odtok, který je zvlášť nebezpečný ve svažitých územích. 

Povrchový odtok svou hydrodynamickou silou unáší půdní částice, a vzniká tak 

vodní eroze půdy. Půdní částice se dostávají koryty vodních toků nebo přímo přes 
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břehovou hranu do vodních nádrží, kde se většina z nich usazuje. Dochází tak 

k postupnému zanášení vodních nádrží sedimentem, a tím pádem ke snižování 

jejich retenčního objemu. 

Na rybníku Ždír, který leží těsně za hranicí řešeného povodí Jickovického 

potoka, bylo během výlovů v letech 2017 a 2018 provedeno podrobné zaměření 

výškopisu dna rybníku metodou pozemního laserového skenování [1]. Podle 

dosažených výsledků měření bylo zjištěno, že průměrný meziroční nárůst 

sedimentů se pohyboval mezi 1,3 a 1,4 cm. Jedná se tedy o poměrně velký nárůst 

vzhledem k tomu, že rybníky většinou nemají příliš velkou hloubku.  

Zanášení rybníků přináší s sebou mnoho negativních dopadů. Snižuje se 

retence vody v krajině, dochází ke ztrátě úrodné vrstvy orné půdy ze 

zemědělských pozemků a velmi často také dochází ke zhoršení kvality vody. Na 

unášené půdní částice jsou totiž často vázané minerální látky či zbytky pesticidů 

apod. Sedimenty ve vodních tocích a nádržích proto obsahují značné množství 

živin, které by bylo ideální po odbahnění opětovně využít na zemědělských 

pozemcích. Tomuto řešení však často brání nadlimitní hodnoty rizikových prvků 

a látek taktéž obsažené v sedimentech, takže jejich návrat zpět na zemědělské 

pozemky není možný. Ideálním řešením je tedy prevence vodní eroze půdy a 

následného transportu sedimentů do vodních toků a nádrží. 

Tento příspěvek se zabývá vazbou mezi množstvím sedimentu, které je 

transportováno do vodních nádrží a hospodařením na zemědělských 

pozemcích jejich povodí. Popisuje stanovení množství sedimentu zachyceného 

v celkem 21 vodních nádržích v povodí Jickovického potoka pomocí programu 

WaTEM/SEDEM ([2], [3], [4]), posouzení dopadu různých osevních postupů na 

zanášení těchto nádrží a identifikaci rizikových zemědělských pozemků. 

 POPIS ÚZEMÍ   

Řešeným územím je část povodí Jickovického potoka o rozloze 19,69 km2, 

s uzávěrovým profilem na odtoku z vodní nádrže Silvestr. Povodí se nachází na 

hranici mezi Jihočeským a Středočeským krajem, západně od obce Kovářov. 

Jickovický potok je pravostranným přítokem Vltavy. Jedná se o zemědělsky 

využívané území, podíl orné půdy činí 47 %. V tomto povodí bylo posuzováno 

celkem 21 vodních nádrží, které byly označeny identifikátory 1–21. Vodní nádrž 

Silvestr má ID 19. Rozsah řešeného území a posuzované vodní nádrže jsou 

vyznačeny na  Obr. 9. Vodní nádrže jsou barevně rozlišeny podle kategorií 

rizikovosti, postup vyhodnocení rizikovosti je popsán v kapitole 4.1. 
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Obr. 9 posuzované vodní nádrže v povodí Jickovického potoka, označeny pomocí 

ID 1–21, rozdělené do kategorií podle rizikovosti (viz kapitola 4.1) 

 POUŽITÝ SOFTWARE A VSTUPNÍ DATA 

Modelování transportu sedimentů bylo prováděno v programu 

WaTEM/SEDEM, ve verzi 2004 ([2], [3], [4]). Tento program byl vyvinut v Belgii 

na KU Leuven (Katolická univerzita v Lovani). Jedná se o empirický distributivní 

model erozních a transportních procesů. Model počítá ztrátu půdy na bázi RUSLE 

(Revised Universal Soil Loss Equation, [5]), jeho výstupem jsou tedy průměrné 

roční hodnoty [6]. Byly prováděny samostatné simulace pro 5 let (2014–2018). 

Jako vstupní data je vyžadován rastr digitálního modelu terénu, využití území, 

vodních toků, C faktoru, K faktoru a samostatný rastr vodních nádrží. V tomto 

projektu bylo zvoleno rozlišení rastrů 5x5 m.  

Rastr digitálního modelu terénu byl vytvořen na základě Digitálního modelu 

reliéfu České republiky 5. generace [7]. Základem pro zpracování rastru využití 

území byly hranice zemědělských pozemků z databáze LPIS [8] a vodní toky a 

nádrže z databáze DIBAVOD [9]. Ostatní plochy byly specifikovány na základě 
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druhu pozemku z katastrální mapy. Rastr vodních toků vychází z rastru využití 

území, ale zahrnuje pouze vodní toky a nádrže.  

Rastr C faktoru byl vytvořen na základě informací získaných od subjektů 

hospodařících na zemědělských pozemcích, které jsou zařazeny do databáze LPIS. 

Uživatelé pozemků byli osloveni s žádostí o uvedení osevních postupů 

aplikovaných v letech 2014–2018. Celkem se v řešeném území nachází 58 

zemědělských pozemků, osevní postupy se podařilo získat pro 37 z nich. Těmto 

pozemkům bylo přiřazeno ID 1–37. U pozemků, pro které se osevní postupy 

nepodařilo získat, byla zadána průměrná hodnota C faktoru 0,2. 

Rastr K faktoru byl vytvořen ze standardní polygonové vrstvy K faktoru, 

kterou poskytuje Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 

V samostatném rastru vodních nádrží musí být každá vodní nádrž opatřena 

identifikátorem určujícím poměr zachycení sedimentů v nádrži v % (TE – trap 

efficiency, podíl sedimentů, které se v nádrži usadí). Tento poměr byl stanoven 

podle certifikované metodiky „Hodnocení ohroženosti vodních nádrží 

sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy“ [11] pro jednotlivé 

vodní nádrže na základě výpočtu podle zásobního objemu nádrže a ročního 

průměrného průtoku nádrží. Hodnoty TE se pro řešené vodní nádrže pohybují 

v intervalu 53–98 %, průměrná hodnota odpovídá 81 %. 

Kromě dat v rastrové podobě jsou do programu zadávány také další číselné 

parametry. Pro tyto parametry byly většinou použity přednastavené hodnoty, které 

program nabízí. Výjimkou byla hodnota R faktoru, která byla pro řešené území 

stanovena na základě aktuální regionalizované vrstvy R faktoru [10] na 49 

MJ.cm/ha.hod. Druhou výjimkou byly koeficienty transportní kapacity pro 

neerodivní plochy (kTc Low) a pro erodivní plochy (kTc High), pro které byly 

zadány hodnoty doporučené v certifikované metodice [11] pro Českou republiku 

(kTc low = 35 a kTc high = 55). 

 METODIKA A VÝSLEDKY 

 Stanovení množství sedimentu zachyceného v jednotlivých 

vodních nádržích a identifikace rizikových nádrží 

Pro řešené území bylo provedeno celkem 5 simulací, které reprezentovaly 

řešené roky 2014–2018. Jediným vstupním parametrem, který se pro jednotlivé 

roky měnil, byla hodnota C faktoru, která je závislá na plodině pěstované na 

určitém pozemku v daném roce. Výsledné množství sedimentu, které se usazuje 

ve vodních nádržích, bylo získáno jako průměr hodnot vypočtených během těchto 

5 simulací.  
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Na základě stanovení množství zachyceného sedimentu byly identifikovány 

rizikové nádrže. Při identifikaci rizikových nádrží byly posuzovány 2 ukazatele: 

• Celkové průměrné množství usazeného sedimentu v nádrži za rok 

• Průměrný přírůstek sedimentu v nádrži v cm za rok – tato hodnota byla 

získána přepočtem množství usazeného sedimentu na plochu nádrže 

Jako riziková byla nádrž označena, pokud je celkové průměrné množství 

usazeného sedimentu minimálně 100 tun za rok, nebo pokud je průměrný přírůstek 

sedimentu minimálně 0,2 cm za rok. Seznam rizikových nádrží a vyčíslení 

ukazatelů je uvedeno v Tab. 2 a znázorněno na Obr. 9. Ukazatele, které překračují 

tyto limitní hodnoty, jsou v tabulce vyznačeny modře. Bylo identifikováno celkem 

9 rizikových nádrží, které byly dále rozděleny do dvou kategorií: 

• Nejvíce rizikové nádrže – v tabulce vyznačeny červeně – oba ukazatele 

překračují limitní hodnoty. Jedná se o nádrže Hostínský rybník, Kněžský 

rybník, Nový rybník a rybník Pila. 

• Ostatní rizikové nádrže – v tabulce vyznačeny žlutě – pouze jeden z 

ukazatelů překračuje limitní hodnotu.  

 

Ostatní rizikové nádrže lze dále rozdělit ještě do dvou skupin: 

• Velmi malé nádrže – množství usazeného sedimentu v nádrži za rok je 

malé, ale protože nádrž má malou plochu, dochází přesto k jejímu 

zrychlenému zanášení. Jedná se o nádrž Jezdvinec a o bezejmenné nádrže 

označené ID 1 a 3. 

• Velké nádrže – množství usazeného sedimentu v nádrži za rok je velké, 

ale protože nádrž má velkou plochu, dochází pouze k malému přírůstku 

sedimentu. Jedná se o nádrže Silvestr a Kotýřinský rybník (v případě 

nádrže Silvestr se jedná o největší množství usazeného sedimentu ze 

všech sledovaných nádrží, ale tato nádrž má také výrazně největší 

plochu). 

 

Zajímavé je porovnání nejvíce rizikových nádrží a jejich hodnot TE (hodnota 

TE určuje v % podíl sedimentů, které se v nádrži usadí). Hodnoty TE se u 

sledovaných nádrží pohybují v poměrně velkém intervalu 53–98 %, a průměrná 

hodnota činí 81 %. Nicméně 3 z celkem 5 nejvíce rizikových nádrží mají hodnotu 

TE vzhledem k ostatním nádržím podprůměrnou. Rybník Pila má hodnotu TE 

dokonce pouze 63 %, což je druhá nejnižší ze všech hodnot, Nový rybník 65 % 

(třetí nejnižší ze všech hodnot). Je tedy patrné, že množství transportovaného 
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sedimentu z povodí je natolik velké, že se tyto nádrže zanášejí i přes svou nízkou 

efektivitu zachytávání sedimentu. 

Tab. 2 Seznam rizikových nádrží. Modře: ukazatele překračující limitní hodnoty, 

červeně: nejvíce rizikové nádrže, žlutě: ostatní rizikové nádrže 

ID 

nádrže  
Název 

TE 
Plocha 
nádrže 

Množství usazeného 
sedimentu v nádrži 

Průměrný 

přírůstek 
sedimentu 

(%) 
(ha) 

(t/rok) 
(cm/rok) 

1 - 92 0,50 27 0,37 

3 - 70 0,20 31 1,01 

4 Hostínský ryb. 90 3,80 167 0,32 

5 Kněžský ryb. 78 4,00 160 0,30 

9 Nový ryb. 65 1,40 241 1,27 

12 Pila 63 2,00 111 0,41 

15 Kotýřinský ryb. 71 4,30 100 0,17 

17 Jezdvinec 80 0,80 22 0,20 

19 Silvestr 86 21,70 225 0,08 

 

 Posouzení dopadu různých osevních postupů a jejich 

prostorového rozložení v povodí na zanášení nádrží 

Jak už bylo uvedeno, pro řešené území byly provedeny simulace, které 

reprezentovaly roky 2014–2018. Pro tyto roky byly zjištěny osevní postupy na 

celkem 37 zemědělských pozemcích. Dále byl pro každý rok vypočten na základě 

velikosti těchto pozemků vážený průměr C faktoru. Hodnoty C faktoru se pro 

jednotlivé pěstované plodiny pohybují v intervalu 0,01 – 0,72. Protože kukuřice 

má ze všech plodin C faktor výrazně nejvyšší, je hodnota váženého průměru 

významně ovlivněna počtem a velikostí pozemků, na kterých je v daném roce 

kukuřice pěstována. 

Následně byla analyzována souvislost mezi průměrnou hodnotou C faktoru 

za celé povodí a celkovým množstvím sedimentů zachycených nádržemi. Byl 

potvrzen předpoklad, že vyšší hodnota průměrného C faktoru znamená větší 

množství sedimentů zachycených nádržemi (viz Tab. 3).  

Bylo zjištěno, že celkové množství zachyceného sedimentu ovlivňuje hlavně 

umístění pozemků osetých kukuřicí v rámci povodí. V roce 2015 (nejnižší hodnota 
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průměrného C faktoru) byla kukuřice pěstována pouze na 1 pozemku v dolní části 

povodí. V letech 2014 a 2017 byla kukuřice hlavně na menších pozemcích v horní 

části povodí. V roce 2018 byla kukuřice na velkých pozemcích v blízkosti vodních 

toků a nádrží, tyto pozemky byly navíc vyhodnoceny jako nejvíce rizikové 

(pozemky ID 5 a 17, viz kapitola 4.3). V roce 2016 (nejvyšší hodnota průměrného 

C faktoru) byla kukuřice pěstována na mnoha pozemcích v řešeném území, často 

i v blízkosti rybníků.  

Tab. 3 Souvislost mezi průměrnou hodnotou C faktoru za celé povodí a celkovým 

množstvím sedimentů zachycených nádržemi 

Průměrný             

C faktor 

Celkové množství sedimentů 

zachycených nádržemi (t) 
rok 

0,144 633 2015 

0,183 1081 2014 

0,222 1237 2017 

0,241 1342 2018 

0,323 1798 2016 

 

 Identifikace rizikových zemědělských pozemků 

Cílem této analýzy bylo porovnat jednotlivé pozemky mezi sebou a posoudit 

jejich vliv na vnos sedimentů do vodních toků a nádrží, bez ohledu na aktuálně 

pěstovanou plodinu. Aby bylo možné tuto analýzu provést, byla na všech 

pozemcích zadána stejná hodnota C faktoru (0,232), která odpovídá průměrné 

hodnotě C faktoru při aplikaci osevních postupů v letech 2014–2018 (viz kapitola 

4.2). Protože byla na všech pozemcích zadána stejná hodnota C faktoru, byly do 

této analýzy zařazeny i pozemky, pro které nebyly získány osevní postupy. 

V řešeném území se nachází celkem 58 zemědělských pozemků. 

Identifikace rizikových pozemků vycházela z výpočtu celkové průměrné 

roční ztráty půdy na každém jednotlivém pozemku. Ztráta půdy je způsobena 

vodní erozí a půdní částice jsou pravděpodobně transportovány až do vodních toků 

a nádrží (pokud nedojde k jejich sedimentaci v povodí mimo zemědělské 

pozemky). Množství ztráty půdy je i v rámci jednoho pozemku variabilní, k větší 

erozi dochází v částech pozemku s větším sklonem a v údolnicích, kde dochází ke 

koncentraci povrchového odtoku. Přímo na zemědělském pozemku může naopak 

docházet i k sedimentaci půdních částic. Pokud k tomu u některého pozemku 

dochází, bylo toto množství od celkové ztráty odečteno (na pozemku ID 19 

dokonce převažuje sedimentace nad erozí). 
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Pro každý pozemek byla stanovena průměrná hodnota ztráty půdy v tunách 

na hektar za rok. Dále byla pro každý pozemek na základě jeho velikosti vypočtena 

celková ztráta půdy v tunách za rok a pozemky byly rozděleny do 3 kategorií 

rizikovosti z hlediska potenciálního zanášení vodních nádrží: 

• Nejvíce rizikové pozemky – ztráta půdy více než 120 t/rok  

• Středně rizikové pozemky – ztráta půdy více než 20 t/rok 

• Málo rizikové pozemky – ztráta půdy méně než 20 t/rok 

Hraniční hodnoty (120 t/rok a 20 t/rok) byly stanoveny tak, aby se jednalo o 

násobky 10, aby mezi nejvíce rizikové pozemky bylo zařazeno přibližně 10 % 

z celkového počtu pozemků, a aby počet středně a málo rizikových pozemků byl 

přibližně stejný (cca 45 % v každé kategorii).  

Mezi nejvíce rizikové pozemky bylo zařazeno celkem 5 pozemků (viz Obr. 

10), jedná se o velké pozemky s intenzivní erozí. Z hlediska hospodaření by tyto 

pozemky měly být prioritně řešeny, měly by být rozděleny na více menších 

pozemků a měla by zde být realizována protierozní opatření. Nicméně by neměly 

být opomenuty ani ostatní pozemky, protože i na nich může lokálně docházet 

k velmi silné erozi a to navíc v místech, která přímo sousedí s vodním tokem. 

 

Obr. 10 Identifikace rizikových pozemků 
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 ZÁVĚR 

Na základě výsledků simulačního modelu byly provedeny analýzy s cílem 

identifikovat vodní nádrže nejvíce ohrožené z hlediska zanášení sedimentem, 

posoudit vliv různých osevních postupů na zanášení nádrží a identifikovat 

zemědělské pozemky, které mají největší vliv na zanášení nádrží.  

Jako nejvíce ohrožené nádrže z hlediska zanášení sedimentem byly 

vyhodnoceny nádrže Hostínský rybník, Kněžský rybník, Nový rybník a rybník 

Pila. Při posouzení vlivu různých osevních postupů bylo potvrzeno, že vyšší 

hodnota průměrného C faktoru většinou znamená větší množství sedimentů 

zachycených nádržemi. Bylo zjištěno, že celkové množství zachyceného 

sedimentu ovlivňuje hlavně umístění pozemků osetých kukuřicí v rámci povodí. 

Pro každý zemědělský pozemek byla stanovena průměrná hodnota ztráty 

půdy a pozemky byly rozděleny do 3 kategorií rizikovosti z hlediska potenciálního 

zanášení vodních nádrží na nejvíce, středně a málo rizikové. Mezi nejvíce rizikové 

bylo zařazeno celkem 5 pozemků, které by měly být prioritně řešeny. U ostatních 

pozemků by měla být zaměřena pozornost na jejich části, na kterých probíhá 

intenzivní eroze. 
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Abstract 

A possible expansion of places for swimming and water recreation 

in Prague represents the main aim of the project - Possibility of 

water recreation in Prague (from history to the present days). We 

investigated around 150 prospective places suitable for swimming 

and water recreation in 2018 and 2019. We chose 57 places from 

the total amount for monitoring of water quality and determination 

of place level. We proposed the simplified method for the evaluation 

of the monitored places. We made a web map viewer 

(http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha), where all the 

possible places for swimming and water recreation in Prague are 

located including outdoor and indoor swimming pools with actual 

web link. The actual information from ongoing monitoring is 

published. We continuously evaluate and publish the results on the 

website and facebook of the project. We found many interesting 

unfamiliar places with good water quality. These places often need 

only small adjustments for their better utilization for water 

recreation and then they can be a good alternative of official 

swimming places and pools in Prague. 

Keywords: ponds, Prague, recreation, water quality 

 ÚVOD 

Vodní prostředí je oblíbeným místem k relaxaci i aktivnímu trávení volného 

času a je vyhledáváno i ve velkých městech. Rozsáhlé území hlavního města Prahy 

nabízí velké množství umělých venkovních i krytých plováren, avšak možnosti 

rekreace na přírodních koupalištích jsou na území Prahy nedostatečné. Kromě 

několika oficiálních koupacích míst nabízí Praha mnoho potenciálních lokalit, 

využitelných k vodní rekreaci.  
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Charakterizace současného stavu je cílem projektu „Možnosti vodní rekreace 

na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“, který je financován 

Magistrátem hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu 

ČR/Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy 2018-2020. Úkolem 

projektu, který je řešen od roku 2018, je prověřit současný stav a možnosti vodní 

rekreace na území Prahy (říční plovárny, koupaliště, vodní nádrže aj.) a jejich 

potenciál, prověřit rekreační potenciál dosud aktivně nevyužívaných vodních 

ploch a zvýšit informovanost občanů o pražských rekreačních možnostech.  

 METODIKA 

První etapa projektu zahrnovala důkladný průzkum aktuálního stavu 

rekreačních možností v Praze a hledání méně známých míst. K tomu byly využity 

mapy, letecké snímky, současná i historická literatura [1], média, webové 

prostředí, sociální sítě, ústní sdělení a dotazníkové šetření. Lokality pro studii byly 

vybírány mezi koupacími vodami s cíleně rozdílnými typy vodních ploch, tj. říční 

plovárny, rybníky, zatopené lomy, požární a retenční nádrže a revitalizované 

vodní plochy, které spadají do kategorie tzv. „ostatní vodní plochy“. Z výběru byla 

vyčleněna oficiální koupací místa a koupaliště s provozovateli, jejichž kontrola 

jakosti je zajištěna provozovatelem a orgánem ochrany veřejného zdraví.  

Na vybraných lokalitách byl, po primární průzkumné návštěvě, realizován v 

letní sezóně 2018 a 2019 terénní průzkum a monitoring jakosti vody vybraných 

ukazatelů. V období červen až září bylo uskutečněno 8 sérií odběrů vzorků a 

průzkumných terénních šetření. 

Z mikrobiologických parametrů byly stanovovány enterokoky (podle ČSN 

EN ISO 7899-2), Escherichia coli a fekální koliformní bakterie (podle ČSN 75 

7835), dále byla měřena teplota vody, průhlednost Secchiho deskou, vizuálně bylo 

stanovováno znečištění vody a blízkého okolí odpady, přírodní znečištění a výskyt 

sinic (vodní květ). Mikrobiologické analýzy byly prováděny standardními 

kultivačními metodami, výskyt sinic byl určován vizuálně, v případě potřeby 

potvrzení mikroskopicky. Kromě uvedených ukazatelů, byl hodnocen celkový 

estetický dojem, sociální zázemí, aktuální počet rekreantů, přístup do vody, 

dostupnost a další faktory.  

Hodnocení jakosti koupacích vod je v ČR upraveno zákonem č. 258/2000 Sb. 

o ochraně veřejného zdraví [2] a prováděcí Vyhláškou č. 238/2011 Sb. [3]. 

Hodnocení vychází pro mikrobiologické ukazatele z výsledků získaných za čtyři 

koupací sezóny, pro ostatní ukazatele (např. sinice) podle posledního rozboru.  

V našem případě byla možnost monitoringu ve více sezónách omezená, proto 

jsme pro náš účel navrhli zjednodušený postup orientačního posouzení přírodních 

nádrží, kterým lze hodnotit i jednorázový odběr (Tab. 1). Tímto postupem jsou 
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nádrže zařazeny do 3 kategorií („vyhovující“, „vyhovující s výhradou“ a 

„nevyhovující“). Přiřazené limity byly inspirovány Vyhláškou č. 238/2011 Sb. a 

reálným stavem průběžného hodnocení. Jsme si vědomi, že se jedná o 

zjednodušení, které přináší do hodnocení více nejistoty (tj. vyššího rizika falešně 

negativních i falešně pozitivních hodnocení ve srovnání s vyhláškou) zvláště u 

hodnocení indikátorů mikrobiálního znečistění.  

Tento systém hodnocení byl využíván pro hodnocení výsledků našeho 

výzkumného projektu a bude navržen pro další použití pro potřeby orientačního 

posouzení stavu. Terminologie hodnocení je volena tak, aby nedocházelo k 

záměně s hodnocením prováděným orgánem ochrany veřejného zdraví. Hlavním 

rozdílem obou hodnocení je váha ukazatele „průhlednost“, která je 

charakterizována jako „nevyhovující“, pouze když je předpoklad, že není 

způsobena pro lokalitu typickým přirozeným zákalem, který nemá původ v 

přítomných organismech. V případě pochybnosti o původu snížení průhlednosti 

musí být mikroskopicky nebo fluorimetricky prověřen výskyt sinic, vyskytuje-li 

se ve stupni III. tj. více než 100 000 b/ml nebo chlorofyl-a v koncentraci vyšší než 

50 µg/l [3] je vzorek označen za „nevyhovující“. 

Tab. 1 Hodnoty pro orientační posouzení aktuálního stavu přírodních nádrží. 

ukazatel jednotka 

stav 

vyhovující 

vyhovující (-) 

s výhradou nevyhovující 

enterokoky KTJ/100 ml ≤400 ≤400 >400 

Escherichia coli KTJ/100 ml ≤1 000 ≤1 000 >1 000 

průhlednost* cm ≥100 <100 <100 

znečištění odpady stupeň** 0 a 1 2 a 3 2 a 3 

přírodní 

znečištění stupeň** 0 a 1 2 a 3 2 a 3 

výskyt sinic stupeň** 0 a 1 0 a 1 2 a 3 

hodnocení stavu v době odběru 
voda vhodná ke 

koupání 

voda vhodná ke 

koupání (zhoršený 

estetický dojem, 
zhoršená jakost) 

voda nevhodná 

ke koupání 

Pozn.: * průhlednost není hodnocena jako nevyhovující, když je způsobena pro lokalitu typickým 

přirozeným zákalem, který nemá původ v přítomných organismech; průhlednost je hodnocena jako 

nevyhovující, když je současně potvrzen výskyt sinic ve stupni III. dle Vyhlášky č. 238/2011 Sb. [3] 

** stupně jsou vymezeny Vyhláškou č. 238/2011 Sb. [3] 

 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Na území Prahy bylo v rámci naší studie identifikováno 156 současných a 

zaniklých koupacích míst, která jsme rozdělili do 4 kategorií: říční plovárny (23); 

přírodní nádrže (73); kryté bazény (38) a koupaliště, venkovní bazény a plovárny 
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(22). Do kategorie „říční plovárny“ byla zařazena vybraná místa na Vltavě a 

Berounce, která jsou využívána nebo mají potenciál k rekreačnímu využití (11) a 

plovárny, které jsou v dnešní době již zaniklé (11). Většina tzv. „ostatních vodních 

ploch“, která by mohla rozšířit počet míst k rekreaci, spadá do kategorie „přírodní 

nádrže“ (73). Z těchto jsou v roce 2020 oficiálně provozovány 4 (koupaliště ve 

volné přírodě Hostivař, Motol, Džbán, Šeberák). Všechna uvedená koupací místa 

na území Prahy jsou znázorněna v samostatných mapových vrstvách webové 

mapové prohlížečky, umístěné na http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha 

(Obr. 1).  

 

Obr. 1 Webová mapová prohlížečka s lokalizací koupacích míst v Praze 

Pro monitoring jakosti vody a bližší charakterizaci koupacích míst bylo ze 

100 navštívených míst vybráno 57 potencionálně zajímavých lokalit k vodní 

rekreaci. V letní sezoně roku 2018 a 2019 bylo provedeno 237 odběrů vzorků 

celkem na 57 lokalitách. V letní sezóně 2018 bylo pravidelně monitorováno 24 

lokalit, v roce 2019 to bylo 34 lokalit, z nichž byl na 13 lokalitách prováděn 

dvouletý monitoring. Na dalších 12 lokalitách byl proveden jednorázový 

screeningový odběr vzorků. Mikrobiální kvalita vody vybraných přírodních 

nádrží, s vyznačenými limity pro jejich orientační posouzení a průběhu změn 

teploty vody, je znázorněna na Obr. 2.  

Výsledky ukázaly překvapivě vysoký podíl vzorků i lokalit s vyhovující 

kvalitou vody i prostředí. Při hodnocení obou let splňovalo kritéria pro 

„vyhovující“ stav z 57 lokalit 42 %, pro „vyhovující s výhradou“ 23 % a 35 % 

bylo „nevyhovujících“. Z celkového počtu 237 zpracovaných vzorků vyhovovalo 

kritériím pro „vyhovující“ stav 63 %, „vyhovujících s výhradou“ bylo 11 % a 

„nevyhovujících“ 26 %.  
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Obr. 2 Mikrobiální kvalita vybraných přírodních nádrží v létě 2018 a 2019 

Nejčastější příčinou zařazení vzorku do kategorie „nevyhovující“ byly 

zvýšené počty mikrobiálních indikátorů (>400 KTJ/100 ml intestinálních 

enterokoků a >1 000 KTJ/ 100 ml E. coli) a výskyt přírodního znečištění ve stupni 

2 a 3 podle Vyhlášky č. 238/2011 Sb. [3]. Přírodní znečištění v míře omezující 

nebo znemožňující rekreační využití koupaliště bylo místy značné (stupeň 2) nebo 

značné podél celého břehu (stupeň 3). Ukazatel „průhlednost“ nedosahoval limitní 

hodnoty 100 cm v 57 % měření (134). Ve většině případů však nebyl 

mikroskopicky potvrzen výskyt sinic, proto nebyla průhlednost hodnocena jako 

nevyhovující. Zvýšený výskyt sinic byl zjištěn pouze u 7 % vzorků (16).  

Většina sledovaných vodních nádrží, vybraných k potenciálnímu rekreačnímu 

využití, vyhovovala nastaveným kritériím orientačního posouzení aktuálního 

stavu přírodních nádrží. V některých byla jakost i stav okolí během sezóny 

významně kolísavá, jiná měla stabilně dobrý stav po celou dobu sledování, naopak 

některá byla v kritickém stavu po celou nebo velkou část sezóny. Nastavená 

kritéria orientačního posouzení se ukázala jako dobré vodítko pro výběr nádrží. 

Z celkově prozkoumaných 100 potenciálně koupacích lokalit bude možné pro 

rekreační využití doporučit téměř 40. 

Na některých lokalitách byl naopak zjištěn kritický stav, který by při 

případném rekreačním využití mohl představovat zdravotní riziko způsobené 

přítomností sinic nebo patogenních bakterií. U těchto lokalit by měl být nalezen 

zdroj znečištění vody a provedena nápravná opatření. Velký počet koupacích míst 

disponoval velkým potenciálem, který však byl často potlačen faktory, které by 
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bylo snadné napravit. Tyto lokality budou vytipovány pro městské části a 

Magistrát hlavního města Prahy. 

 ZÁVĚR 

Studie ukázala velký a z velké části ne zcela prozkoumaný rekreační potenciál 

vodních ploch ke koupání na řekách na území hlavního města Prahy. Bylo 

vytipováno více než 100 koupacích lokalit, z nichž podle nově navrženého 

systému orientačního posouzení aktuálního stavu přírodních nádrží, bylo cca 40 

potenciálně vodných pro rozšíření rekreačních možností v Praze. Některá velmi 

zajímavá a přitom poměrně málo známá místa by se mohla stát vítanými 

alternativami oficiálních přírodních koupacích míst, umělých koupališť a 

zahradních bazénů. Mnohým z nich stačí nenáročné úpravy, které brání kvalitnímu 

využívání jejich rekreačního potenciálu, některým by naopak zvýšená návštěvnost 

současnou kvalitu snížila. Některá místa jsou však v kritickém stavu a mohla by 

představovat hygienické riziko v případě jejich využití k rekreaci. Zvýšení 

informovanosti veřejnosti o aktuálních možnostech rekreace u vody na území 

Prahy je zajištěno presentací výsledků ve webové mapové prohlížečce, umístěné 

na http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha, která je spolu s dalšími 

informacemi o projektu a tabelárními výsledky součástí webové stránky: 

https://koupanivpraze.vuv.cz/. Aktuální informace jsou zveřejňovány také na 

facebookové stránce projektu: https://www.facebook.com/plovarnypraha/. 

Hlavní výsledky projektu, tj. zhodnocení potenciálu nových lokalit pro jejich 

využití při zvýšení rekreačních možností u vody na území Prahy, budou předány 

zadavateli k dalšímu využití. 
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Abstract 

The paper describes a complicated repair of the Farář pond. 

Evaluates the benefits of the repair for the biodiversity of this site. 

Some lessons learned are described in more detail. The importance 

of the pond for the local community is also highlighted. 

Keywords: Fishpond, diversity, water caltrop, amphibians, 

dragonflies 

 ÚVOD 

Příspěvek přibližuje některé aspekty rekonstrukce rybníka Farář s cílem 

předat získané zkušenosti. A to jak z technické stránky, tak i z hlediska ochrany 

přírody. Dále jsou popsány i vybrané zajímavé sociokulturní souvislosti vztahu 

místní komunity k rybníku.  

 RYBNÍK FARÁŘ SE PŘEDSTAVUJE 

 Vichřice 

Když orkán Ivan koncem června 2008 vyvrátil dva duby na břehu náhonu 

k rybníku Farář, začalo se i to malé množství vody, co dosud protékalo náhonem, 

vracet zpět do potoka Ležák. Nad osudem malé populace kriticky ohrožené 

rostliny kotvice plovoucí, která se rok před tím objevila v rybníce po deseti letech, 

kdy zde byla nezvěstná, se tak opět začaly stahovat temné mraky. V havarijním 

stavu byla nejen podstatná část trasy náhonu, ale i odběrný objekt spolu se 

vzdouvacím objektem na toku. Hráz rybníka vykazovala průsaky a to i ve vztahu 

k nemovitosti bývalého mlýna bezprostředně pod hrází, v neutěšeném stavu byl i 

požerák. V následujících dnech začala voda v rybníce zaklesávat a z důvodu 

nemožnosti manipulace s vodou podal výpověď pachtýř rybníka. 
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Rybník je v majetku státu s příslušností hospodaření pro Agenturu ochrany 

přírody a krajiny. Vzhledem k celkové situaci se objevily i úvahy o nabídnutí 

rybníka k prodeji. 

Vize opravy celého vodního díla vznikla tehdy při brigádnické opravě břehu 

náhonu. Těžko říci, jestli by tehdy autor příspěvku spolu s kolegou z oddělení 

ochrany přírody krajského úřadu vzali do rukou krumpáče a lopaty, kdyby tušili, 

jak dlouhá, spletitá a krkolomná bude cesta k naplnění této vize. 

 Místopis 

Obtočný rybník Farář se nachází 7 km jihovýchodně od Chrudimi, na jižním 

okraji obce Bítovany. Jeho katastrální výměra je 5,6 ha, využitelná plocha vodní 

hladiny je 3,2 ha, rybník má rozsáhlý litorál. Průměrná hloubka vody činí 0,7 m. 

 Historie 

Historicky vzdouval rybník vodu pro mlýn stojící u paty hráze. Díky existenci 

mlýna se v oblastním archivu podařilo dohledat řadu zajímavých materiálů, 

informací a podkladů pro projekt rekonstrukce rybníka. Například koncem 40. let 

minulého století strhla velká povodeň jez na potoce. Po několika letech, kdy byl 

rybník zcela bez vody a kdy byl také ukončen provoz mlýna, došlo při rekonstrukci 

v 50. letech minulého století k vybudování nového vzdouvacího objektu o 200 m 

výše proti proudu oproti původnímu jezu. Při studiu historických materiálů se také 

ukázalo, že problémy s průsaky vody hrází do objektu hospodářského zázemí 

mlýna nejsou novinkou. Záznam, pořízený v rámci jednání vodoprávního úřadu v 

roce 1927 uvádí doslova: „Při dnešním řízení bylo shledáno, že podél celého 

svahu při budovách mlýna vytékají na četných místech praménky vody, které 

zejména značné jsou v rohu hospodářské budovy, kde nalézá se skladiště 

hospodářských strojů. Vytékání praménků z hráze dá se vysvětliti provrtáním 

hráze krysami pižmovými.“ Ze zápisu je mimo jiné zřejmé, že ondatra pižmová, 

druh hlodavce pocházejícího ze Severní Ameriky a vysazeného v roce 1905 na 

panství Colloredo-Mansfeldů v Dobříši, byla již koncem dvacátých let minulého 

století běžnou součástí fauny Chrudimska. 

 KOTVICE PLOVOUCÍ 

 Popis rostliny 

Kotvice plovoucí (lat. Trapa natans) je jednoletá vodní bylina, zčásti 

ponořená, zčásti plovoucí s tenkou 50 -200 cm dlouhou větvenou lodyhou. Horní 

listy vyrůstají v hustých plovoucích vrcholových růžicích, řapíky listů jsou 
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měchýřkovitě nafouklé, čepel má kosníkovitý tvar, na vrcholu je zubatá, okvětní 

lístky jsou velmi drobné, bílé. Plodem jsou rohaté oříšky, které jsou jedlé. Roste 

ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách, v létě silně ohřívaných s množstvím 

živin. Druh je značně světlomilný, snáší kolísání hladiny. U nás roste velice 

vzácně v jižních a východních Čechách, na jižní a střední Moravě a na oderském 

pomezí Moravy a Slezska. [1] 

 Kotvice na rybníku Farář 

Rybník Farář je v současné době jednou ze dvou lokalit výskytu tohoto druhu 

v Pardubickém kraji. Výskyt této rostliny je zde spolehlivě doložen poprvé v roce 

1893 [2] (v místním ústním podání „odjakživa“). Po nešetrném odbahnění rybníka 

v roce 1997 (tehdy rybník ve správě Pozemkového fondu ČR) byla kotvice až do 

roku 2008 na lokalitě nezvěstná. Přitom kotvice byla a je hlavním předmětem 

ochrany přírodní památky Farář, která je jedním z nejdéle chráněných území 

Chrudimska. 

Z výše popsaných důvodů (zejména havarijní stav náhonu) byl rybník v letech 

2009 – 2011 ponechán zcela bez rybí obsádky. Z důvodu prosakování hráze byla 

vodoprávním úřadem stanovena povinnost udržování o 30 cm nižší hladiny oproti 

hladině normálního nadržení. Vývoj ekosystému rybníka zareagoval učebnicově. 

Populace kotvice z počtu několika jedinců v roce 2008 narostla přes počet 

přibližně 80 růžic v roce 2009 až do silné populace několika stovek růžic v roce 

2010. Ve stejném roce byla zaznamenána i výrazně vyšší početnost kuňky ohnivé 

(několik desítek ozývajících se samců), z důvodu průhlednosti vodního sloupce až 

na dno se Secchiho deska během výprav k rybníku v tomto roce stala zbytečnou 

přítěží. Přítomna byla i frakce středního a v menší míře i hrubého zooplanktonu. 

Hojně se vyskytoval vodní plž plovatka bahenní a mnoho dalších zástupců 

permanentní fauny. Na rybníce vyhnízdily dva páry potápek malých. Z vodních 

makrofyt se hojně vyskytoval i růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum). 

Ochranářský ráj. V následujícím roce 2011, kdy byl rybník s bohatou zásobou 

živin ve dně třetím rokem bez ryb, prorostl růžkatec už od května kompletně 

vodním sloupcem celého rybníka a zcela „vytlačil“ kotvici, která v kompetici o 

světlo „uspěla“ přítomností pouhých přibližně 50 drobných růžic. Po konzultaci 

s odborníky z botanického ústavu AV ČR v Třeboni bylo přistoupeno k zimování 

rybníka (s lednovou epizodou nelegálního napuštění místními bruslaři formou 

ucpání požeráku hutněným materiálem nejrůznějšího druhu včetně dřevěných 

kulánů…) s cílem potlačit populaci růžkatce. 

Zároveň byla do rybníka nasazena slabší obsádka kapra K2. Patrně i vlivem 

mineralizace živin ve dně během zimování v následujících letech 2012-2013 

v pomyslném závodu ve využití bohatě prostřeného stolu uspěla nejvíce závitka 
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mnohokořenná (Spirodela polyrhiza), jejíž drobné, okřehku podobné lístky 

pokryly celou hladinu rybníka v silné vrstvě nepropouštějící světlo, což ve svém 

důsledku vedlo k tomu, že v roce 2013 se podařilo najít v celém rybníce pouhé 3 

růžice kotvice. To vše za situace, kdy špatný stav technických objektů rybníka 

neumožnoval uspokojivou manipulaci s vodou na vodním díle a to zejména při 

nízkých nebo naopak vysokých průtocích v potoku Ležák. Na pozadí tohoto 

vývoje ekosystému probíhala několikaleté snažení o opravu rybníka. Snaha 

v mnoha ohledech vykazující shodné rysy se všeobecně známým příběhem 

neutuchající touhy jednoho drobného potulného šlechtice z vyprahlého 

španělského vnitrozemí zvítězit nad zlými obry v podobě prudce rotujících lopatek 

větrných mlýnů, opakovaně jej shazujících ze sedla koně…[3] 

 REKONSTRUKCE RYBNÍKA 

 Přípravy 

Co všechno bylo nutné v našem příběhu zařídit a vykonat před tím, než se na 

scéně na hrázi rybníka objevily v lednu 2014 dobří obři v podobě bagrů? 

Pouze ve stručném neúplném výčtu: 

• Vykoupit část náhonu v délce 200 m od soukromého vlastníka, který 

prodej podmiňoval odprodejem i části louky, která není součástí 

přírodní památky a nelze ji tedy z rozhodnutí MŽP vykoupit… 

• Zajistit vypracování projektové dokumentace. 

• Zaměřit stavbu a identifikovat dotčené vlastníky, přičemž katastrální 

mapa v jedné části stavby vykazovala posun o cca 20 m oproti 

skutečnému stavu. 

• Uzavřít smlouvy se soukromými vlastníky a s podnikem Povodí 

Labe s. p. o možnosti zrealizovat části stavby na jejich pozemcích. 

• Obhájit způsob řešení vzdouvacího objektu přírodě blízkým 

způsobem u vodoprávního úřadu a správce vodního toku. 

• Přesvědčit kolegy o nutnosti vykácet všechny olše na hrázi z důvodu 

umožnění její kvalitní opravy. Součástí projektu byla následná 

výsadba dubů na rozhraní koruny a vzdušného líce hráze. 

• Dořešit převod hráze a hrázových objektů od Pozemkového fondu 

(největší úskalí celého procesu). 

• Zajistit dostatečně velký zdroj kvalitního jílu pro vyprojektované 

těsnění návodního líce hráze v takové blízkosti stavby, aby nedošlo 

k neúměrnému předražení rekonstrukce. 

• Vyřešit způsob a místo uložení přebytečného výkopku. 
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• „Zadministrovat“ žádost do Operačního programu životní prostředí,  

a následně se smířit se s pozastavením akce ve fázi po akceptaci 

žádosti a úspěšné formální kontrole v rámci procesu hodnocení 

OPŽP z důvodu nutných úspor v době ekonomické krize. 

Finanční podpora byla nakonec poskytnuta Ministerstvem životního prostředí 

z prostředků materiálně technického zabezpečení. Významnou podporou při snaze 

o zajištění finanční podpory byly i opakované a oprávněné stížnosti na průsaky 

hráze ze strany majitele bývalého mlýna. 

 Klíčové prvky rekonstrukce 

4.2.1 Těsnění hráze 

Po vypuštění rybníka byl návodní líc hráze očištěn do hloubky 30 cm od 

stávající vrstvy materiálu a zarovnán do sklonu 1:3. Před patou hráze byla v celé 

její délce založena rýha do dna o šířce 80 cm a hloubce 140 cm. Tato rýha byla 

hutněna jílem, přičemž na povrchu tato hutněná jílová vrstva přešla plynule do 

jílového hutněného koberce o síle 50 cm na návodním líci hráze. Při vlastní 

realizaci se ukázalo, že podloží dna v hloubce 120 cm pod povrchem (projektový 

parametr) není dostatečně pevné pro založení hutněného jílového zámku, a tak 

bylo přistoupeno k prohloubení této rýhy až do hloubky 140 cm tak, aby bylo 

možné jíl spolehlivě hutnit. 

 

Obr. 1 Vzorový příčný řez hráze 



Praha, 17. -18. září 2020 

66 

 

Obr. 2 Hutnění jílu dálkově ovládaným vibračním válcem. 

4.2.2 Výměna dřevěného potrubí 

Protože v hrázi bylo před rekonstrukcí původní dřevěné potrubí, bylo při 

přípravě stavby rozhodnuto, že bude vyměněno za nové korugované plastové. Při 

vyhrabávání dřevěného potrubí „klasické“ konstrukce (dva jedlové kmeny na 

sobě, oba s vydlabanou rýhou, spojené kovanými kramlemi) se podařilo najít 

prvky starší dubové konstrukce, patrně tzv. čapu. Díky panu starostovi Bítovan 

a archeologu regionálního muzea byly všechny tyto dřevěné prvky zaměřeny 

a zdokumentovány. Dendrochronologická analýza určila stáří jedlových 

konstrukcí (rok pokácení stromu pro konstrukci) na roky 1699 (dub) a 1807 

(jedlová propust). 

Praktické doporučení pro projektování a realizace výměny dřevěných potrubí 

za nová: Dřevěná potrubí jsou zpravidla uložena o jeden průměr trubky níže, než 

bude nové potrubí (výusť dřevěné trubky musí být pod hrází pod vodou, jinak 

potrubí velmi rychle podléhá zkáze vlivem hniloby. Nedodržení této zásady je 

častou a zbytečnou příčinou poškození starých hrází v místě výpusti). Po 

odstranění starého potrubí tak v patě zářezu pro uložení nového zůstává mnohem 

větší prostor do hloubky, než bývá obvykle vyprojektováno. Přičemž je zde velmi 

obtížné kvalitně hutnit podložní jílovou vrstvu pod nové potrubí, vzhledem 

k všudypřítomné vodě (zpravidla jde o úroveň pode dnem rybníka). Spolehlivým 

řešením je vyplnit tento prostor betonem, s tím však není zpravidla v projektu ani 

v rozpočtu počítáno. Jiným spolehlivým řešením je v případě, že to situace stavby 

umožňuje, založit rýhu pro nové potrubí min. o 1 m vedle. 
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4.2.3 Stabilizace vzdutí na toku 

Způsob stabilizace vzdutí vody v toku pro umožnění odběru vody náhonem 

byl před rekonstrukcí řešen jednou kládou a těžším kamenným záhozem před 

a pod ní. Průchodem velkých vod byla tato konstrukce v neuspokojivém stavu. Ze 

dvou variant způsobu řešení opravy - nový masivní a tím i velmi drahý jezový 

objekt nebo přírodě bližší stabilizace vzdutí, byla vybrána ta druhá. Potřebný 

rozdíl hladin nad a pod objektem činil 60 cm. Způsob řešení přibližuje následující 

obrázek. Některé dřevěné piloty musely být během stavby nahrazeny ocelovými 

z důvodu výskytu skalního opukového podloží ve dně potoka. Do konstrukce byly 

použity i kameny s váhou kolem 750 kg. 

 

Obr. 3 Konstrukce stabilizace vzdutí 

 KOTVICE, RYBY, VÁŽKY, OBOJŽIVELNÍCI 

 Kotvice plovoucí a rybí obsádky  

Rybník byl po opravě napuštěn v dubnu 2014. Byla uzavřena nová pachtovní 

smlouva s rybářským subjektem a nasazena meliorační obsádka „těžší“ násady 

kapra K2 v počtu 3500 ks spolu s 3000 ks lína L2 a 1000 ks amura Ab2 s cílem 

eliminovat porost závitky mnohokořenné dominující v předchozích dvou letech. 

To se zdařilo, přičemž vlivem nízké průhlednosti vody a přítomnosti silné obsádky 

činila v tomto roce populace kotvice pouze několik jednotlivých rostlin v okrajích 

litorálu. V roce 2015 byla nasazena obsádka K2 v počtu pouze 500 ks, stejná 

obsádka v roce 2016 byla doplněna o 10 000 ks lína L1. V následujících letech 

byla obsádkou násada kapra 18 000 K1 (2017) a 16 000 K1 (2018). Populace 

kotvice v tomto období (2015-2018) každým rokem silně posilovala až do 



Praha, 17. -18. září 2020 

68 

velikosti sedmi souvislých ploch o velikosti několika arů a početnosti vyšších 

tisíců jedinců.  

S ohledem na snahu o zamezení takového vývoje, aby se kotvice 

v následujících letech nestala zcela dominantním prvkem makrofytní vegetace 

rybníka (plán péče o přírodní památku stanovuje jako optimální zárost 25% plochy 

rybníka [4]) byla v roce 2019 nasazena silnější obsádka násady kapra K2 v počtu 

4000 ks o průměrné váze 0,35 kg. Překvapivě i přesto kotvice posílila o cca 10% 

svoji populaci oproti roku 2018. Proto byla v roce letošním (2020) nasazena 

obsádka kapra K2 v počtu  4000 ks o průměrné váze 0,5 kg. Očekávaný efekt 

v podobě vytvoření zákalu již v průběhu měsíce května se dostavil a populace 

kotvice činí pouze několik desítek rostlin. V roce 2021 předpokládáme opět návrat 

k násadě K1 tak, aby populace kotvice ze semenné banky, která je díky letům 

2017-2019 dostatečně silná, mohla opět postupně posilovat. 

Populace kotvice na rybníku je od roku 2017 pravidelně s úspěchem 

monitorována i za použití dronu. Kromě toho odečtem při pojezdu lodí po hladině. 

 

Obr. 4 Fotografie kolonií kotvice plovoucí pořízená z dronu 

 Obojživelníci 

Součástí stavby rekonstrukce rybníka bylo i vybudování dvou tůní na louce 

nad rybníkem s cílem podpořit populace zde se vyskytujících druhů obojživelníků. 

Už v druhém roce po vybudování se v nich rozmnožovaly kuňky obecné. Pro tento 

druh jsou tůně vhodným biotopem stále, současná populace v tůních je přibližně 
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20 ex. Velmi překvapivé bylo prokázání výskytu čolka velkého v roce 2017 

v jedné z tůní [2]. Jeho výskyt nebyl před tím dokladován ani v širším okolí. 

 Vážky 

Nově vybudované tůně se ukázaly být vhodným biotopem pro celé spektrum 

druhů vážek. Při dokončovacích pracích bylo 15% plochy dna a břehů z jedné tůní 

pokryto „inokulem“-sedimentem s oddenky rostlin z litorálu rybníka. Způsob 

provedení byl jednoduchý-lžící bagru. Břehy tůní nebyly ohumusovány ani osety. 

Postupná sukcese vytvořila litorály s mnoha druhy na vodu vázaných rostlin. 

Náletové dřeviny (zejména olše lepkavá a trnovník akát) jsou průběžně 

odstraňovány, louka kolem tůní je 1x ročně kosena.  

V tůních a v rybníku byl v posledních pěti letech díky průzkumům paní Hany 

Balašové zaznamenán výskyt neuvěřitelných 40 druhů vážek. Lokalita je tak 

zjištěným počtem druhů významná i z nadregionálního hlediska. 

Zjištěné druhy vážek v PP Farář: Šidélko ruměnné, lesklice měděná, lesklice 

zelenavá, motýlice lesklá, motýlice obecná, šidélko brvonohé, šidélko jižní 

(huňaté), šidélko kroužkované, šidélko malé, šidélko páskované, šidélko 

rudoočko, šidélko větší, šídlatka brvnatá, šídlatka hnědá, šídlatka páskovaná, 

šídlatka velká, šídlatka zelená, šídlo červené, šídlo královské, šídlo luční, šídlo 

modré, šídlo pestré, šídlo rákosní, šídlo tmavé, šídlo velké, vážka černořitná, vážka 

červená, vážka čtyřskvrnná, vážka hnědoskvrnná, vážka jarní, vážka 

jasnoskvrnná, vážka tmavoskvrnná, vážka jižní, vážka obecná, vážka ploská, 

vážka rudá, vážka žíhaná, vážka žlutavá, vážka žlutoskvrnná, klínatka vidlatá. 

 RYBNÍK FARÁŘ A LIDÉ 

Význam rybníka a samotné přítomnosti populace vzácné vodní rostliny pro 

obyvatele Bítovan dobře ilustruje skutečnost, že zastupitelstvo obce zvolilo 

stylizovaný obrázek kotvice plovoucí jako hlavní figuru do znaku obce. 

 

 

Obr.5 Znak obce Bítovany 
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Amatérským hledačem s detektorem kovů byl během stavby u jedné z tůní 

nalezen keltský bronzový náramek, který byl předán muzeu v Chrudimi.  

Část přebytečného výkopku byla uložena do bočního zavázání hráze do 

přilehlého svahu. Na vzniklé plošince byly vysázeny tři duby a umístěny lavičky, 

které se brzy staly vyhledávaným odpočinkovým místem s dobrým výhledem na 

hladinu rybníka. Když byl v Bítovanech rekonstruován starý silniční most přes 

potok Ležák, byly z iniciativy jedné místní zastupitelky přeneseny mohutné 

žulové balvany z původní konstrukce mostu na tuto plošinu k rybníku. Jejich 

vztyčením a rozmístěním do kruhu s jedním centrálním balvanem vznikla 

neobvyklá krajinářská kompozice, jakési bítovanské stonehenge. Rybník tak 

v místní komunitě lidí žije svým životem. 

 ZÁVĚR 

Na příkladu rekonstrukce ochranářsky významného rybníka Farář bylo 

demonstrováno, že opravy starých rybníků nejsou jednoduchou disciplínou. Cílem 

bylo především předat některé získané zkušenosti a také ukázat, že rybník 

v krajině není pouze izolovaným vodohospodářským dílem, ale tvoří i významnou 

složku života místní lidské komunity. 

Podrobnější popis vlivu rybí obsádky na vývoj ekosystému rybníka dokladuje 

skutečnost, že dosáhnout optimálního stavu není jednoduché, a to ani v situaci, 

kdy je orgán ochrany přírody zároveň i majitelem vodní plochy. 

Z delší časové perspektivy šesti let od dokončení rekonstrukce rybníka lze 

konstatovat, že rybník Farář je opět přírodním klenotem Chrudimska. 
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Abstract 

Bottom outlets belong together with safety spillways and dam 

bodies to the most important parts of small water reservoirs. 

Therefore, it is very important to care about these structures and 

keep them functional and in a good state. In this paper, the failures 

of bottom outlets and their consequences are presented together with 

the ways of the problem solution. Besides others, replacements of 

old bottom outlets and temporary rehabilitations of local failures are 

discussed. 

Keywords: bottom outlet, small water reservoir, fishpond 

 ÚVOD 

Spodní výpust je nezbytnou součástí každé malé vodní nádrže dle 

ČSN 74 2410. Spolu s tělesy hrází a bezpečnostními přelivy jsou spodní výpusti 

nejdůležitějšími prvky malých vodních nádrží a rybníků a jejich správná funkce a 

dobrý stav jsou podmínkami bezpečného a spolehlivého provozu těchto vodních 

děl. Z technického hlediska je spodní výpust funkčním objektem skládajícím se ze 

dvou hlavních součástí – uzávěru a odpadu. Zatímco uzávěr slouží k zadržení vody 

v nádrži, odpad zajišťuje bezpečné odvádění vody skrz těleso hráze ať již na 

běžného stavu, tak při vypouštění za různými účely (výlovy, opravy, rekonstrukce 

apod.). Poruchy spodních výpustí mohou mít různé negativní dopady od 

nemožnosti nádrž vypustit až po degradaci a poruchy hrází, které mohou 

v nejhorším případě končit havárií.  

mailto:zatecky@vdtbd.cz
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 Historické konstrukce spodních výpustí 

Nejstarší vodní díla byla převážně vybavena spodní výpustí tvořenou 

dřevěným potrubím (viz Obr. 1). Jako materiál se zpravidla používalo dřevo 

jedlové nebo dubové. Uzávěrem byl většinou čap (viz Obr. 1 a 2) a na vzdušní 

straně výpusti byla podtrubní jáma zajištující trvalé zatopení potrubí a zamezení 

přístupu vzduchu. V některých případech byly čapy ovládány pomocí poměrně 

sofistikovaných systémů, jako například u nádrže Jordán v Táboře [3]. Jiným 

typem uzávěru byla lopata (viz Obr. 3 a 4) nebo dřevěný ponořený požerák (viz 

Obr. 5). Všechny tyto typy uzávěrů musely být trvale pod vodou včetně potrubí, 

jelikož dřevo je materiál, který je poměrně dobře trvanlivý, pokud je stále pod 

vodou ale rychle degraduje, pokud je ve styku s vodou za přístupu vzduchu. 

 

Obr. 1 Dřevěné potrubí a čap.[4] 

 

Obr. 2 Čapy na Štěpnickém rybníce.[1] 
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Obr. 3 Lopata na nasazené dřevěné konstrukci výpusti. [4] 

 

Obr. 4 Dřevěná lopata a obetonováním upravený nátok pro uložení česlí.[1] 

 

Obr. 5 Ponořený požerák. 

 V současnosti používané konstrukce spodních výpustí 

V současné době se používají různé typy požeráků (někdy je pro požerák 

používán termín „kbel“ nebo „mnich“), buď otevřených, nebo uzavřených, 
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betonovaných na místě, nebo prefabrikovaných (viz Obr. 6 vlevo). Jiné jsou 

z ocelových trub a v současné době se pro nízké hráze vyrábějí i dřevěné požeráky 

(viz Obr. 6 vpravo), které mají ovšem omezenou životnost a je nutno počítat se 

jejich pravidelnou výměnou. Ovládání hladiny je prováděno buď pomocí dluží, 

nebo šoupátkových uzávěrů, případně kombinací obou typů. Výhodou 

prefabrikovaných požeráků je především snadná montáž i poměrně vysokých 

požeráků. V případě použití je však nutné uvážit optimální hloubku pro 

manipulaci s dlužemi. V případě požeráků s hloubkou větší než 3 m je již nutná 

instalace stupadel a prostor pro vstup to šachty musí mít minimálně 850x 600 mm 

s ohledem na průleznost. 

  

Obr. 6 Prefabrikovaný železobetonový požerák (vlevo) a požerák dřevěný 

(vpravo).[1] 

Zatímco nejstarší rybníky byly vybaveny dřevěným potrubím, které bylo na 

vzdušní straně vyústěno do podtrubní jámy zajišťující trvalé zatopení porubí a 

zamezovala přístupu vzduchu, jsou v současnosti nejpoužívanějšími materiály 

odpadního potrubí beton, ocel, azbestocement a v posledních desetiletích plast. 

Odpadní potrubí novodobějších rybníků byla dříve ukládána v hrázích mnohdy 

bez obetonování pouze s těsněním pomocí jílu, v současnosti se obetonování 

zpravidla provádí.  

Speciálním typem jsou spodní výpusti vybudované jako součást sdruženého 

objektu. V takovém případě je možné využít jak hrazení dlužemi, tak i šoupětem. 

Výhodou je vyústění velmi krátkého potrubí přímo do spadiště bezpečnostního 

přelivu. 

 Konstrukce požeráků 

V případě požeráku se konstrukčně jedná o svislou šachtovou konstrukci, v 

půdoryse nejčastěji obdélníkového až čtvercového průřezu (s výjimkou ocelových 

šachet, které jsou většinou kruhového průřezu) s drážkami pro zasunutí jedné až 
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tří dlužových stěn. V některých oblastech jsou ojediněle používány i požeráky 

šikmé, které mají tu výhodu, že jsou dluže dotlačovány hydrostatickým tlakem 

vody, a proto u nedostatečně dotažených dluží nehrozí jejich „vyplavání“. 

Dlužemi se nazývají krátké dřevěné hoblované fošny, které jsou na okrajích 

zkosené. Fošny o tloušťce cca 4 – 5 cm mají obvykle délku do 60 cm a výšku 15 

až 20 cm (z důvodu zvladatelné ruční manipulace s nimi). Neobvyklé nejsou ani 

dluže délky až 80 cm, u nichž je ale manipulace výrazně obtížnější. Při vypouštění 

nádrže se dluže jedna po druhé vyjímají, při napouštění naopak zasouvají. Dluže 

bývají opatřeny kovovými oky, háky nebo zádlaby a vyjímány pomocí speciálních 

háků (rybáři používají termín „háček“). Vrch požeráku by měl být vždy zakryt 

masivním uzamykatelným poklopem, aby se v nejvyšší možné míře omezila 

neoprávněná manipulace s hladinou v nádrži. 

Požeráky lze dle konstrukčního uspořádání rozdělit do několika typů: 

• otevřené 

o s jednou dlužovou stěnou 

o se dvěma dlužovými stěnami 

o se třemi dlužovými stěnami 

• uzavřené 

o s jednou dlužovou stěnou 

o se dvěma dlužovými stěnami 

• kombinované – jednu nebo dvě dlužové stěny doplňuje kanalizační šoupě 

nebo stavidlo (tzv. lopata) 

Mezi otevřenými a uzavřenými typy požeráků existují i přechodné typy, tzv. 

polootevřené (jejich výskyt je však spíše výjimkou). Otevřené požeráky mají 

pevné stěny ze tří stran. Stěna směrem do nádrže v šachtě chybí a je tvořena 

pohyblivým dlužovým hrazením v drážkách, které jsou součástí bočních stěn. 

Jediná dlužová stěna umožňuje vypouštění výhradně od hladiny, dvojitá a trojitá 

pak nabízí volbu vypouštění vody jak ode dna tak od hladiny. Dvojitá stěna 

v případě odběru vody ode dna funguje tak, že první stěna má v dolní části zasunut 

do drážek namísto dluží česlový rám a teprve nad ním je vlastní dlužová stěna až 

nad úroveň plánované hladiny vody v nádrži. Druhá stěna je celá z dluží a mezi 

stěnami je vodní sloupec, přičemž voda přepadá až přes horní hranu druhé dlužové 

stěny, která tak definuje úroveň hladiny vody v nádrži. Postupným vyjímáním 

dluží z druhé stěny tak bude nádrž v tomto případě vypouštěna ode dna. Pokud je 

zájem vypouštět vodu od hladiny, osadí se místo česlového rámu v první stěně 

dluže do stejné výšky jako u druhé a vrchní voda pak přepadá přes obě dlužové 

stěny. Někdy je vhodné prostor mezi stěnami vyplnit jílem nebo jiným 

nepropustným materiálem, např. v případě nepatrných průtoků a obav o ztráty 

vody netěsnostmi dluží. Pro spojení obou těchto možností, tj. jak existence těsné 
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dvojité stěny, tak i možnost odběru vody ode dna, se poměrně zřídka používá 

trojitá dlužová stěna. 

Uzavřený požerák má celou vtokovou stěnu pevnou, s výjimkou vtokové 

dolní části, v níž je napevno zasazena česlová stěna. Uvnitř uzavřené šachty jsou 

jedna nebo dvě drážky pro dlužové stěny s obdobnými funkcemi jako u požeráku 

otevřeného typu. V šachtě může být nainstalováno i šoupátko neboli lopata (v 

rybářském slangu). 

Otevřené požeráky se s ohledem na omezenou statiku používají pro hrazenou 

hloubku vody do maximálně 4 m. Uzavřené požeráky, které jsou staticky tužší, 

mohou být užity na hloubku vody do cca 6 m. Větší hloubka vody už velmi ztěžuje 

manipulaci v šachtě, a proto se vyšší požeráky nepoužívají.   

Půdorysné rozměry šachty požeráku jsou dány optimální délkou dluží, tj. 600 

mm, čemuž by měl odpovídat i průměr (rozměry) navazujícího potrubí. Při 

opravách a výstavbě nových požeráků je vhodné zasunout potrubí, nejlépe ocelové 

o světlosti max DN600, do šachty požeráku s cílem zajistit po obetonování co 

nejlepší těsnost spoje. 

Požeráky jsou konstrukce věžového typu, a proto je třeba při rekonstrukcích 

navrhovat dostatečně masivní založení s cílem minimalizace sedání i náklonů, a 

tím max. omezení podmínek pro vývoj střihů na výstupu potrubí z požeráku. V 

běžných případech je vhodným základem lehce armovaná betonová deska mocná 

min. 60 cm pod dnem požeráku a vnějších rozměrů přesahujících na všech 

stranách vnější půdorys požeráku alespoň o 15 cm (na méně únosném podloží je 

třeba tyto půdorysné rozměry přiměřeně zvětšit). Prefabrikované požeráky musí 

mít řádně provedený základ, na který se usazují, aby nedošlo k sednutí a odlomení 

požeráku od potrubí. Při návrhu požeráku je potřeba provést výpočty průtoků tak, 

aby při běžných stavech a vypouštění, které se provádí odebíráním obvykle dvou 

dluží nedocházelo ke vzniku vzduchových jader v šachtě požeráku. Podrobněji 

v literatuře [5]. Při vzniku těchto vzduchových jader může dojít k vibracím, které 

mohou rozrušit beton požeráku, nebo i potrubí. U požeráků betonovaných na místě 

je nutné velmi pečlivě provádět betonáž. Je zapotřebí dodržet především tato 

pravidla: 

• betonová směs musí být ukládána tak, aby nedošlo k posunu nebo 

přetvoření výztuže, popřípadě bednění; 

• způsob hutnění, jeho dobu a zpracovatelnost zvolí stavbyvedoucí tak, aby 

ve všech částech konstrukce bylo dosaženo stejnoměrného a řádného 

zhutnění betonu a nedocházelo k rozměšování směsi; 

• ukládání další vrstvy betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněnou, 

vrstvu betonu je nepřípustné; 
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• klesne-li teplota vzduchu pod 5 °C, je nutné použít předehřátou 

betonovou směs a provést opatření na zajištění teploty betonu nad tuto 

teplotu. 

 OPRAVY A SANACE VÝPUSTNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Jelikož je nutno zachovat funkčnost a bezpečnost objektů spodních výpustí, 

je zapotřebí provádět jejich pravidelnou kontrolu a v případě poruchy provést 

opravu. Pokud je to možné, je ideálním způsobem opravy náhrada původní 

porušené či nefunkční výpusti objektem novým navrženým podle platných 

předpisů. V akutních případech jsou pak prováděny dočasné sanace, které mají za 

cíl zabránit zhoršování stavu do doby, kdy bude moci být provedena řádná oprava.  

 Opravy potrubí spodních výpustí 

Ve druhé polovině minulého století byly při opravách čapy nahrazovány 

požeráky buď betonovými, nebo i vyzděnými z kamene. Potrubí nebývalo 

vyměňováno, bylo buď přímo napojeno na požerák, nebo pomocí ocelového 

potrubí propojeno. Často byla při této opravě zrušena podtrubní jáma. Toto pak 

bylo mnohdy důvodem vzniku poruchy, jelikož dřevo původního potrubí ve styku 

se vzduchem degradovalo. V současné době jsou opravy prováděny komplexně, 

při rekonstrukci spodní výpusti se provádí i výměna potrubí. Při kompletní 

výměně potrubí spodní výpusti se již navrhují jak výpustný objekt, tak i potrubí 

podle dnes platných norem. Výměna je obvykle prováděna při úplném prokopání 

hráze. Staré potrubí je odstraněno, a na upravenou základovou spáru je po 

vybetonování podkladních betonů a desky uloženo potrubí a založen výpustný 

objekt. Všechny betony, včetně podkladních musí splňovat parametry 

vodostavebních betonů, nejlépe beton C30/37-XC4-XF3-XA1, Cl – 0,2, Dmax 22 – 

S3.  

Potrubí musí být řádně obetonováno a povrch musí být rovný, bez přetoků. 

Před zásypem zeminou se povrch natře jílovým pačokem. Povrch betonu nesmí 

být opravován maltami. V případě, že je požerák předsazený před hráz, doporučuje 

se v ose hráze rozšířit obetonování potrubí zavazovacím žebrem. Žebro se 

neumisťuje pod potrubí, s ohledem na nebezpečí vzniku zlomu potrubí. Postačuje 

jedno žebro umístěné v ose homogenní hráze, nebo uprostřed těsnění zonální 

hráze. Tento postup je doporučený pro všechny druhy potrubí (betonová, ocelová, 

kameninová včetně plastových korugovaných trub). Minimální profil výpustného 

potrubí je dle ČSN 75 2410 [2] DN300. 

Pro opravy potrubí v dobrém stavu, ale s průsaky na spojích, nebo drobnými 

prasklinami lze provést opravu využitím pleteninových, filcových a tkaninových 
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rukávců s integrovanou silikátovou, epoxidovou nebo polyesterovou pryskyřicí. 

Jedná se například o technologii UV LINER, která se používá i pro opravy 

kanalizačních potrubí. Nejdříve se připraví potrubí tím, že se vyčistí odstraní se z 

něj veškeré překážky, jako jsou nálitky či kořenové vrůsty. Poté je pomocí 

navijáku vtažen sanační rukávec, který se na staveniště doveze již nasycený, v 

požadované délce, tloušťce stěny a dimenzi. Pomocí tlaku vzduchu se sanační 

rukávec natlakuje a umístí se do něj světelný řetězec UV lamp. Následně je 

rukávec uzavřen packery a natlakován tak, aby přilnul ke stávajícímu potrubí. Tlak 

dle dimenze potrubí činí 250 až 600 mbar. Postupně se spustí UV lampy a 

působením UV záření na nasycenou vložku dochází k reakci pryskyřice a její 

vytvrzení, čímž vznikne nové potrubí. Celý proces řídí počítač a rychlost tvrzení 

je zhruba 0,1 – 1,2 m/min dle dimenze potrubí a tloušťky stěny. Tloušťka stěny 

pro každou instalaci se stanovuje individuálně statickým výpočtem. Statický 

výpočet bere v potaz stav stávajícího potrubí i jeho zatížení (vodou, zeminou, 

dopravou) a pro zamýšlený materiál vložky navrhne minimální tloušťku staticky 

relevantní vrstvy sanačního rukávce. 

V případě, že není možné provést překop hráze, např. kvůli nutnosti zachovat 

dopravu, je možné použít technologie protlaku (viz Obr. 6). Na návodní straně se 

provede výkop ve svahu co nejblíže k hraně koruny hráze a po protlačení potrubí 

se provede ve výkopu betonová podkladní deska pro položení zbývající části 

potrubí, která zasahuje částečně i pod protlačené potrubí. Po uložení zbývající 

části potrubí se provede obetonávka položeného potrubí se stěnami asi 10:1. Na 

styku protlačované a pokládané části se vybetonuje protiprůsakové zavazovací 

křídlo (viz Obr. 7). Nejvhodnějším materiálem pro protlačované potrubí je 

vzhledem k větším profilům ocel. Protlačovaná část s volně pokládaným dílem se 

buď svaří, nebo je možné protlačit celou délku potrubí. Obetonovaná část se 

zavazovacím žebrem musí být provedena minimálně pod celým návodním svahem 

až k hraně koruny hráze, a to tak, aby nová obetonovaná část potrubí tvořila 

alespoň 30 % z celkové délky spodní výpusti. V případě, že tuto podmínku není 

možné s ohledem na profil hráze splnit, je třeba předsunout potrubí s uzávěrovým 

objektem (obvykle požerákem) směrem do nádrže a k tomuto předsunutí plynule 

navázat i dosypání tělesa hráze. Současně je nutno také provést spolehlivé a těsné 

uzavření starého potrubí, a to nejlépe popílkocementovou suspenzí a jílovou 

zátkou kolem vtoku do potrubí v návodním svahu.  
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Obr. 6 Příklad provedení protlaku a celkové výměny objektu spodní výpusti 

včetně úpravy tělesa hráze. [1] 

 

Obr. 7 Půdorys zavazovacího křídla/žebra s ukloněním stěn 10:1.[4] 

 Poruchy spodních výpustí a jejich sanace 

U původních dřevěných potrubí a čapových uzávěrů, nebo ponořených 

požeráků nebo šikmých lopat dochází k poruchám obvykle při porušení potrubí 

hnilobou při jeho nedostatečném zavodnění. Porucha se projeví v lepším případě 

pouze nadměrným únikem vody z nádrže a jejím nežádoucím vypuštěním, 

v horším dojde k vyplavování materiálu z hráze, vytvoření kaverny a v nejhorším 

případě k protržení hráze. K vyplavování materiálu z tělesa hráze dochází, pokud 

není přímo porucha na uzávěru, zejména při vypouštění nádrže při vyšších 

průtocích výpustí. Vyplavování se však může projevit ale až později. Obvykle se 

postupně vytváří kaverna, následně dojde k jejímu prolomení a vznikne jáma (viz 

Obr. 8 vlevo). Tato porucha je obvyklá u nověji vybudovaných požeráku 

připojených na původní dřevěné potrubí, zejména v případě, kdy došlo ke zrušení 

podtrubní jámy. Podobně se projeví i porušení betonových trub u objektů 

vybudovaných v minulém století, kdy nebylo prováděno obetonování potrubí (viz 

Obr. 8 vpravo). Velmi nepříznivě působí na poruchy potrubí také doprava. Pokud 

byly po hrázi vedeny již v době realizace nebo rekonstrukce silnice, je tato porucha 

méně častá, neboť s dopravou bylo uvažováno. 
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Obr. 8 Propadlá kaverna nad poškozeným potrubím (vlevo) a praskliny 

poškozeného odpadního potrubí (vpravo). [1] 

U rybníků, po jejichž hrázích jezdí zemědělská technika je vzhledem ke 

zvětšující se váze těchto strojů možnost vývoje poruchy pravděpodobnější, jelikož 

dochází k výraznějšímu sedání hráze po pojezdech techniky a někdy i k rozdrcení 

potrubí. Obvykle dojde k rozlámání v hrdlech a podélným prasklinám. Při průtoku 

vody plným profilem pak dochází k vývoji kaverny, jelikož prasklinami proudí 

voda. Při sanaci těchto poruch je nutné postupovat podle místních podmínek a 

opatření nesmí ohrozit bezpečnost díla do provedení opravy. V případě, že lze 

vodní dílo vypustit a uvést do neškodného stavu, např. prokopáním hráze je toto 

opatření nejbezpečnější. V případě, že nelze postupovat tímto způsobem, např. 

nutné zachování průjezdnosti je možné praskliny a menší otvory v porušené části 

potrubí nebo výpusti provizorně uzavřít zasypáním kamenivem zrnitosti 0 – 63 

mm. Před zasypáním je nutné na poruchu položit geotextilii, která zamezí 

vyplavování jemných frakcí ze zásypu a umožní postupné vyprazdňování nádrže 

(viz Obr. 9). V takovém případě by nemělo být vypouštěno plným profilem 

potrubí, čímž bude tento jev omezen. 

  

Obr. 9 Umístění geotextilie na porušenou část potrubí (vlevo) a zasypání 

kaverny kamenivem (vpravo). [1] 
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Tyto provizorní opravy však jsou pouze dočasným řešením a je nutná trvalá 

kontrola, zvláště v případě, že při porušení by došlo k ohrožení území pod dílem. 

Je nutná úplná rekonstrukce vodního díla, a protože se jedná o významný zásah 

do hráze, musí být nejen výpust, ale celé vodní dílo opraveno v souladu 

s ustanoveními ČSN 75 2410.  

 ZÁVĚR 

Objekty spodních výpustí jsou jednou z nejdůležitějších součástí staveb 

malých vodních nádrží a historických rybníků. S ohledem na jejich stáří, 

konstrukci i pozdější nevhodné úpravy se zejména u těch velmi starých často 

vyskytují poruchy, které omezují jejich funkčnost a mohou vést i k dalším 

poruchám zejména těles hrází. Z toho důvodu je zapotřebí jim věnovat 

odpovídající péči, pravidelně je kontrolovat a v případě zjištění poruchy zajistit 

nápravu. 
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Abstract 

The paper presents the activities of State Land Office related to 

fishponds. These activities consist in two main fields. First, new 

fishponds are built within complex land consolidation projects. 

Second, the fishponds which are owned by the state and managed ty 

State Land Office are maintained and reconstructed. In this paper, 

the examples of both types of activities are presented. 

Keywords: State Land Office, fishpond, restoration, reconstruction 

 ÚVOD 

Na Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) se setkáváme s problematikou 

rybníků, resp.  nádrží ve dvou případech. Prvním případem jsou pozemkové 

úpravy a druhým případem je správa majetku s příslušností hospodaření SPÚ.  

V prvním případě zajišťujeme v rámci pozemkových úprav realizace nových 

nádrží, a to suchých nebo se stálým nadržením vody. Projektant pozemkové 

úpravy při zpracování tzv. Plánu společných zařízení (PSZ) na základě různých 

podkladů jako je například územní plán či různé krajinné studie, požadavky obcí, 

správců toků, hydrologických údajů apod. navrhne ve vhodném profilu nádrž a 

následně v návrhu umístění nových pozemků pro ni vytvoří potřebný pozemek. Po 

schválení pozemkové úpravy a zapsání pozemků do katastru nemovitostí SPÚ 

zadává rovnou zpracování realizačního projektu. Na základě zákona č. 139/2002 

Sb. o pozemkových úpravách je totiž možné upustit od územního řízení, pokud je 

schválený PSZ. Proto je třeba již při zpracování pozemkové úpravy přistupovat 

velmi odpovědně k návrhu umístění jednotlivých zařízení. Po získání stavebního 

povolení vybere SPÚ výběrovým řízením realizační firmu a ta začne se stavbou. 

Výhodou staveb realizovaných v rámci pozemkových úprav je především to, že se 

staví na vlastních pozemcích, případně na pozemcích obcí, takže není třeba řešit 

výkupy či vynětí ze zemědělského půdního fondu.  
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Druhým případem, kdy se SPÚ setkává s rybníky je správa majetku.  Zde se 

však při rekonstrukcích, případně legalizacích historických nádrží vyskytují zcela 

odlišné problémy. 

 VÝVOJ PROBLEMATIKY ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ 

V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

V rámci realizací pozemkových úprav postaví SPÚ ročně asi 10 nádrží se 

stálým nadržením a 5 suchých nádrží o celkové výměře 12-15 ha. Plocha větších 

nádrží, kterých je asi 1/3 se pohybuje kolem 1,5-2 ha, výjimečně více. Většina 

nádrží je však menších než 1 ha. Po katastrofálních povodních v letech 1997 a 

2002 byl společenský tlak na to, aby se stavěly suché nádrže, případně ochranné 

hráze a průlehy, které mají ochrannou funkci v krajině a nachází se zpravidla nad 

zastavěným územím. Vlivem extrémních výkyvů počasí v posledních letech, a 

především vzhledem k zvyšujícímu se suchu, se nyní obrací pozornost více k 

zadržení vody v krajině. Kromě projektů klasických rybníků se začínají objevovat 

projekty nádrží, které jsou tzv. multifunkční, tedy nejen, že mají nějaké stálé 

nadržení, ale i určitý prostor pro zachycení srážek a takže nabízí možnost se 

zachycenou vodou hospodařit. Toto řešení má samozřejmě svoje omezení, protože 

pokud přijdou dva extrémní deště za sebou a retenční prostor nebude prázdný, tak 

je ochranná funkce nádrže zanedbatelná a žádné další srážky již nezadrží. 

Problematika je tedy složitější, než by se na první pohled zdálo. 

Priorita realizace staveb v krajině, které SPÚ řeší, je do značné míry závislá 

na nastavení dotačních programů. Vlastní rozpočet SPÚ je tak nízký, že zdaleka 

nedostačuje potřebám a využívání krajiny. Několik let je totiž prakticky stále 

stejný. Vzhledem k celkovému růstu cen pak zbývá na realizace prvků PSZ stále 

méně reálných finančních prostředků, přestože potřeba investic do krajiny stále 

roste.  

Dotační programy minulých let (zejména Program rozvoje venkova – PRV) 

byly v rámci obnovy drobného hospodaření zaměřeny nejdříve na zpřístupnění 

krajiny. Původní cestní síť byla v rámci kolektivizace rozorána a mnohé stávající 

cesty zarostly, nebo nebyly přístupné. V polích na orné půdě se pak vyjížděly nové 

cesty, občas pro zpevnění zasypané stavebním odpadem či sutí a postupně 

docházelo k degradaci půdního profilu. Výstavbou a revitalizací polních cest tak 

tento stav napravujeme a pomáháme tím tolik potřebnému zpřístupnění krajiny. 

Po zmíněných povodňových letech se zvýšily dotace na protipovodňová 

opatření, protierozní opatření, ochranné hráze a podobně. A v současné době tolik 

diskutovaného sucha vyvstávají nové požadavky na boj proti suchu a tím se do 

popředí dostávají dotační tituly na realizace nádrží potřebných pro zachycení 

vody, případně dalších vodohospodářských opatření. 



Rybníky 2020 

85 

Zvýšit zadržení vody v krajině je zajisté potřebný trend, neboť do republiky 

žádná voda kromě dešťové prakticky nepřitéká. Na srážkách jsme tedy bytostně 

závislí, je však třeba k tomuto problému přistupovat s rozumem. Občas se v 

médiích objevují názory, že je třeba přepracovat všechny projekty na realizace 

vodních nádrží tak, aby byly připraveny na klimatickou změnu, která bude po roce 

2050. Bohužel tento názor je poněkud zavádějící, a to z několika úhlů. V 

současnosti žádný klimatolog nedokáže spolehlivě říci, jak to bude vypadat s 

klimatem za 30 let. Vzhledem k extrémům, které vykazuje počasí let minulých je 

problematický i výhled na 10 let. Nikdo tedy neví, jestli bude zima, nebo horko, 

sucho nebo povodně.  

Dle historických pramenů, za poledních 930 let bylo celkem 96 let 

katastrofálně suchých – to je každý desátý rok. Menší, několikaletá sucha však 

byla daleko častější. Průměrně bylo za tu dobu 38 % suchých let, 37 % mokrých 

let a 25 % let normálních. Takže vlastně normální je, když je klima poněkud 

nenormální. 

Pak vyvstává další otázka, co se by se mělo přepracovat. Ryze technická 

řešení jsou dána nejen přírodními zákony, ale i použitelnými materiály a 

technologiemi. Na to je navázána legislativa, normy, technologické listy a další. 

Zde asi žádný závratný posun nelze očekávat. Poslední nezanedbatelnou 

skutečností je i to, že projekty v současnosti zpracované a připravené k realizaci, 

jsou navázány na současný stav krajiny a na pozemky na kterých by se mělo stavět. 

Změna stavby by tedy logicky vedla k dalším zásahům do vlastnictví a do 

fungování krajiny tak, jak byla navržena v pozemkové úpravě. To by přineslo 

nejen další nejistotu ve vlastnických vztazích, ale i poměrně významné náklady na 

zajištění změny včetně dopadu do územního plánování a zejména ke snížení 

důvěry k pozemkovým úpravám jako celku. 

Z uvedeného je zřejmé, že je třeba se zaměřit do budoucnosti a začít již od 

plánů společných zařízení v pozemkových úpravách. Zde nejdříve musí nastat 

posun v navrhování hospodaření s vodou v krajině. Lze samozřejmě ovlivnit, jaké 

projekty, jakých nádrží chceme do budoucna. To se následně musí promítnout do 

návodů a předpisů na provádění pozemkových úprav. S jistotou budeme 

potřebovat více pozemků a více financí na realizace. Pozitivní informací je, že na 

SPÚ vznikla pracovní skupina, která by měla nastavit určitá pravidla a parametry 

a ty promítnout do metodického návodu a do technických standardů na provádění 

pozemkových úprav. Základním podkladem by pak před započetím projekčních 

prací měla být studie odtokových poměrů v území, která vyšetří vodohospodářské 

podmínky území, posoudí mimo jiné transformaci a vodní bilanci a navrhne 

opatření sloužící jako podklad pro následnou realizaci PÚ. V neposlední řadě je 

pak třeba správně nastavit podmínky zadávacích řízení na vlastní realizační 

projekty, které se zadávají na výše uvedených podkladech. 
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Zdá se, že v budoucnu bude řešením budovat nejen nádrže multifunkční, kde 

bude dostatečný retenční a akumulační prostor, ale především bude třeba tvořit 

soustavy různých opatření, kde bude docházet k zachycení vody a kde bude prostor 

pro možné hospodaření s vodou. Otázkou pak samozřejmě je, jak a jestli jsme 

schopni s touto vodou nějak hospodařit. Způsobů, jak efektivně hospodařit s vodou 

v krajině je jistě daleko víc, například ovládáním melioračních soustav, závlah, 

revitalizací koryt vodních toků, ale to není předmětem mého příspěvku.  

Jediné, co lze a co by se tedy mohlo změnit z hlediska budování nádrží je 

nový pohled na efektivitu a ekonomiku. Pravděpodobně budeme muset rezignovat 

na výši stávajících ukazatelů jako je cena 1 m3 zadržené vody nebo objemový 

ukazatel, neboť to znamená větší zábory půdy, nákladnější stavby, vyšší hráze, 

budování funkčních soustav, které budou zahrnovat více prvků kromě samotných 

nádrží apod.  

Nový pohled bude mít také zásadní vliv na hospodářské a rekreační využití 

nádrží. Dále je samozřejmě třeba stanovit, jakou kvalitu vody upřednostňujeme a 

k čemu bude sloužit. Kupříkladu případná rybí osádka se bude muset v takových 

nádržích držet na výrazně nižší úrovni než u hospodářských rybníků. Do nákladů 

pak bude třeba započítat nejen vlastní výstavbu, ale i následný provoz včetně 

obsluhy a údržby nádrže, nebo soustavy. Bude se muset vyřešit kdo se o tyto 

soustavy bude starat a za kolik. To vše je velká výzva, která nyní stojí před 

Ministerstvem zemědělství, Státním pozemkovým úřadem a před pozemkovými 

úpravami jako celkem. 

 SPRÁVA A ÚDRŽBA RYBNÍKŮ SPÚ 

. SPÚ se rovněž věnuje správě rybníků. Celkově evidujeme v příslušnosti 

hospodařit SPÚ asi 450 různých nádrží. Část se dostala do majetku v rámci 

sloučení Pozemkových úřadů a Pozemkového fondu (PF), část po bývalé 

Vodohospodářské správě (VHS). Zatímco rybníky po VHS v počtu 13 sloužily a 

slouží především k závlahám, a tedy se o ně nájemci nebo odbor VHS starají, 

rybníky, které přešly na SPÚ v rámci majetku státu z PF mají situaci daleko 

složitější. Většina rybníků (konkrétně 333) je pronajata, a údržba a provoz rybníka 

je zpravidla smluvně vázána na nájemce. Ve správě má však SPÚ rovněž více jak 

stovku rybníků, o které nemá nikdo žádný zájem a jejich stav, náklady na opravy 

a případná údržba je často nad momentální finanční a organizační síly úřadu. 

Nicméně i zde je v posledních letech znát posun a probíhá snaha o nějaké řešení. 

V závislosti na přiděleném množství finančních prostředků SPÚ některé rybníky 

rekonstruuje, jiné ve spolupráci s vodoprávními úřady a orgány životního prostředí 

postupně ruší. Mezi těmi nepronajatými se totiž vyskytují tzv. vodní plochy, které 

vlastně už ani vodní plochou nejsou. Jsou to různé zanesené a zarostlé rybníčky, 
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mnohdy bez ovládacích prvků, se zhroucenou hrází, bez vody nebo stálého přítoku 

a podobně. Nezřídka se také stává, že odbory životního prostředí odmítají dát 

souhlas s rekonstrukcí, neboť v místech bývalých rybníčků se v průběhu let 

vytvořila různá mokřadní společenstva, biologicky a v krajině více hodnotnější 

než rybník.  

Další skutečností je pozorovatelné vysychání krajiny. Kromě samotného 

klimatu je to i dědictví dob minulých, kdy se někdy až bezhlavě odvodňovalo. 

Máme případy nádrží, kde je funkční hráz, jakýsi bezpečnostní přeliv, na pobřežní 

vegetaci je vidět, že byla omývána vodou, ale v zátopě není nikde ani kapka. A to 

i přesto, že ještě v roce 2015 byla v rybníku voda. Taková díla je vhodnější jako 

vodní plochu neevidovat a zajistit její využívání jiným způsobem.  

 

Obr. 1 Rybník neplnící funkci vodní plochy. 

 PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH OPRAV A REALIZACÍ A JEJICH 

PROBLÉMY 

 Holanský rybník (k.ú. Holany, okr. Česká Lípa) 

V roce 2017–2019 proběhla rekonstrukce Holanského rybníka v městysu 

Holany nedaleko České Lípy. Rybník leží na Bobřím potoce, má rozlohu 25 ha, 

hráz je dlouhá 250 m a výška hráze je proměnlivá, v nejvyšším místě až 3,5 m. 
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Jedná se o historický rybník (první zmínka je z roku 1440) který má SPÚ v majetku 

a pronajímá ho spolku Rybářství Doksy.  

 

Obr. 2 Pohled na Holany přes Holanský rybník od bezpečnostního přelivu. 

Rybník byl v roce 2010 poškozen povodní, kdy zachytil povodňovou vlnu z 

protrženého Mlýnského rybníka, čímž si vysloužil přezdívku Hrdina. Technickou 

zajímavostí je, že celá návodní strana je opevněna pískovcovými kvádry. Ty bylo 

třeba při rekonstrukci rozebrat, obnovit návodní těsnění hráze a znovu kvádry 

osadit. Při rekonstrukci se dokonce našly středověké dřevěné piloty stabilizující 

hráz. Památkový ústav chtěl základy zachovat nepoškozené, což vzhledem k 

potřebě založení zdi bylo poněkud problematické. Nakonec na příkaz ústavu byly 

základy obaleny těsnící fólií a obetonovány. Na těchto základech pak byla 

postavena betonová zeď obložená pískovcem. Kromě návodní strany hráze 

proběhla také rekonstrukce původního bezpečnostního přelivu a požeráku. 

Likvidace původního přelivu a požeráku musela být provedena velmi šetrně 

postupným rozřezáním, neboť objekt navazoval na původní kamenný most, u 

kterého byl zjištěn havarijní stav, jehož rekonstrukce bude následovat. 
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Obr. 3 Původní stav návodního líce Holanského rybníka po očištění. 

 

Obr. 3 Rekonstrukce a utěsnění návodní strany hráze 
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Obr. 4 Stav hráze 6 měsíců po dokončení rekonstrukce. 

 

Obr. 5 Likvidace původního sdruženého objektu rozřezáním. 
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Obr. 6 Sdružený objekt po rekonstrukci. 

 

Obr. 7 Nově vystavěné zábradlí na hrázi Holanského rybníka. 
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Obr. 7 Rekonstruovaná hráz Holanského rybníka. 

 MVN v k.ú. Hradčany na Moravě (okr. Přerov) 

V roce 2019 a 2020 proběhla výstavba rybníka v katastru obce Hradčany na 

Moravě. Jedná se o rybník se sdruženým objektem a přístupovou komunikací. 

Délka hráze činí 119,7 m, maximální výška hráze je 5,6 m, šíře 3 m, Q100 = 2,2 

m3.s-1, rozloha při maximální hladině činí 11 820 m2. Přestože byl proveden 

standardní geotechnický průzkum, došlo při výstavbě k tomu, že levá strana 

nádrže začala ujíždět do zátopy. Objevily se trhliny až 2 m široké a zároveň došlo 

k porušení přístupové komunikace (která byla v rekonstrukci). Ihned byl přivolám 

specializovaný geotechnik, který navrhl způsob sanace. Ta spočívala v umístění 

devíti příčných kamenných žeber různé délky, hloubky cca 1,8 m a sanování paty 

svahu v ploše zátopy nádrže kamenným záhozem (tím se i snížil její maximální 

objem). Postupně se podařilo svah stabilizovat. Následně se však objevily další 

výrony vody ve svahu nad sanovaným místem, takže došlo k další sanaci, kdy nad 

příčná žebra bylo umístěno jedno podélné, které odvádí případnou průsakovou 

vodu do žeber příčných v celé délce narušeného svahu. Poté bylo konstatováno, 

že je možné stavbu zkolaudovat a uvést do provozu. 
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Obr. 8 Sesuvy levého břehu nádrže N1 s poškozenou přístupovou cestou. 

 

Obr. 9 Sesuvy levého břehu nádrže N1. 
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Obr. 10 Sanace svahu pomocí příčných žeber z lomového kamene. 

 

Obr. 10 Vlevo zajištěný svah a pohled k hrázi nádrže N1. 

 MVN v k.ú. Křižany (okr. Liberec) 

V roce 2016 byla zahájena stavba nové nádrže v k.ú. Křižany. Stavba trvala 

10 měsíců. Vodní nádrž je postavena na vodním toku IDVT 102300007 

(pravostranný přítok Ještědského potoka). Plocha povodí vodní nádrže je 166 ha.  

Vodní nádrž má zásobní objem cca 29 600 m³ a retenční objem cca 39 100 

m³. Plocha zatopení při maximální hladině činí cca 20 000 m².  Výška hráze v patě 

činí 4,34 m. Hráz vodní nádrže je provedena jako zemní se sklony svahu 1:2 

(vzdušný líc) a 1:3 (návodní líc) s šířkou v koruně 3,0 m. Bezpečnostní přeliv je 

dimenzován na Q100 = 9,33 m³/s a má délku 15 m.  

Pod hrází nádrže vede polní cesta, která překonává koryto bezpečnostního 

přelivu brodem. Dále cesta vede kolem nádrže a končí u napojení na lesní cestu 

vedoucí ke skalnímu útvaru Krkavčí skály. 

Vodní nádrž přispívá k zadržení vody v krajině, k částečné ochraně intravilánu 

před povodňovými průtoky (retenční neovladatelný objem je 9500 m³), k zvýšení 

biodiverzity území a pro obyvatele se stala vyhledávaným místem pro rekreaci. V 

letních měsících funguje nádrž jako přírodní koupaliště. Vytvořené litorální pásmo 

s příbřežní vodní a mokřadní vegetací jsou přirozením místem pro rozvoj fauny a 

flóry. Daří se zde vodním rostlinám, obojživelníkům, vodnímu ptactvu a vodní 

hmyzu. Vzhledem k dobrému přístupu je vodní nádrž vhodná jako rezervoár vody 

v případě požáru a je využívána hasičskými jednotkami. 
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Obr. 11 Příprava stavby. 

 

Obr. 11 Položení výpustného potrubí. 

 

Obr. 12 Celkový pohled. 
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