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

Před rokem jsem psal v předmluvě sborníku konference o její specifičnosti. 

Byli jsme omezeni opatřeními proti šíření COVID-19. Již loni jsem vyjádřil 

obavu, zda se konference bude moci uskutečnit prezenční formou. Nakonec se to 

povedlo, byť to bylo na poslední chvíli. Pokud bychom zvolili termín, který byl 

s ohledem na situaci posunut na září, o týden později, již bychom byli konferenci 

nuceni zrušit či ji narychlo pořádat plně online. Nakonec se uskutečnila hybridní 

formou, přičemž osobní účast byla i přes nutnost nošení respirátorů vysoká.  

Letošní konference Rybníky 2021 se koná plánovaně čistě online formou, 

protože nelepšící se epidemiologická situace neumožňuje osobní účast. 

Přicházíme tak o jeden z jejích nejdůležitějších, alespoň z mého pohledu, prvků, 

kterým je osobní setkání a výměna názorů i zkušeností. Věřím, že i přes tyto obtíže 

bude pro Vás konference přínosná. 

Ještě jednou věcí se letošní konference od těch předchozích liší. Tato odlišnost 

spočívá ve výběru příspěvků. V letošním roce jsou dokončovány dva výzkumné 

projekty, které se zabývají malými vodními nádržemi a suchými nádržemi. 

Zahrnuté příspěvky převážně představují výsledky řešení těchto výzkumů. 

Závěrem této předmluvy bych chtěl vyjádřit naději, že do příštího roku dojde 

ke zklidnění epidemiologické situace a že pro Vás budeme moci konferenci 

uspořádat tradiční formou, tedy jako dvoudenní a především prezenční.  

 

 

 

S úctou, 

Václav David 
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POTENCIÁL SUCHÝCH NÁDRŽÍ Z HLEDISKA ZMĚNY 

UŽÍVÁNÍ 
POTENTIAL OF POLDERS IN TERM OF CHANGE OF USE 

Pavel BALVÍN1,, Petr Smrž2, Jiří Švancara3, Veronika 

Táboříková1, Jan Hlom1, Jiří Procházka1 

1 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.,Podbabská 2582/30, Praha 6 
2 Vodní Díla TBD a.s. 2, Hybernská 1617/40, 110 00, Praha 1 

3 Aquatis a.s. Botanická, 834/56, Veveří, 602 00, Brno 
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Abstract 

In the Czech Republic, a number of significant floods occurred in 

the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st 

century, including floods from torrential rainfall. The response to 

these events was, among other things, an effort to increase flood 

protection in the areas of interest, for example by building dry 

reservoirs and polders throughout the Czech Republic. On the other 

hand between 2014 and 2019, the Czech Republic was plagued by 

drought. In the context of these events, a discussion has arisen as to 

whether dry reservoirs could also be used to retain water in the 

landscape without degrading their protective function. In 2018, the 

Ministry of the Environment of the Czech Republic responded to 

this challenge by announcing a project entitled "Potential use of dry 

reservoirs in landscape water management" under the Technical 

Agency of the Czech Republic Beta 2 programme. The partial 

objective of the project was to make a complete record of 

implemented dry reservoirs and polders in the Czech Republic and 

present it in the form of a database and a map with technical content. 

The main objective of the project was to develop a methodological 

guideline documenting the procedure for changing the use of a dry 

reservoir and a summary research report. 

Keywords: dry reservoir, polder, mapping, permanent storage 
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 ÚVOD 

Retence vody v krajině představuje významný nástroj v boji proti dopadům 

klimatické změny [1]. Vzhledem k vysokému počtu SN vybudovaných jako 

odpověď na výskyt povodňových událostí včetně povodní z přívalových srážek, 

mohou suché nádrže představovat významný potenciál z hlediska zadržení vody 

v krajině. Bohužel většina již realizovaných SN nebyla konstrukčně ani metodicky 

pojata jako budoucí multifunkční vodní díla [2], kdy by bylo uvažováno 

s vytvořením trvalého nadržení vody a případně i prostoru zásobního. Tento fakt 

způsobuje, že změnu užívání SN je možno provést pouze za předpokladu 

zachování ochranné funkce, ke kterému byla naprojektována. 

V roce 2018 byl zahájen projekt financovaný TAČR – Potenciál suchých 

nádrží v rámci hospodaření vody v krajině. Cílovým uživatelem je MŽP ČR. 

Cílem projektu bylo zhodnocení možnosti zvýšení retence vody v krajině a 

ovlivnění hydrologického režimu na odtoku z nádrže prostřednictvím částečných 

změn ve využití stávajících suchých nádrží pomocí vytvoření stálého nadržení 

menšího rozsahu bez ovlivnění ochrany území pod nádrží. Projekt si rovněž klade 

za cíl zpracovat několika úrovňovou multikriteriální analýzu (MKA), která by 

sloužila jako rozhodovací nástroj pro budoucího uživatele. Účelem MKA je 

posoudit změnu užívání SN z několika pohledů. Za prvé z pohledu zachování 

původní funkce VD a jeho bezpečnosti [3], za druhé z pohledu environmentálních 

vlivů [4] a za třetí z pohledu ekonomických nákladů. 

 

Hlavními výstupy projektu jsou: 

• Databáze suchých nádrží v rámci ČR 

• Mapa s odborným obsahem suchých nádrží v rámci ČR 

• Metodický pokyn pro posouzení změny užívání 

• Vyhodnocení vlivu změny užívání suchých nádrží 

 ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

Prvním krokem v rámci řešení projektu byl sběr dat o existenci stávajících 

suchých nádrží. Jako dostupné zdroje posloužily především: 

• Podklady pro kategorizaci vodního díla z hlediska TBD 

• Podklady z MZe, MŽP a SFŽP 

• Správa Státních podniků povodí s.p. 

• Dotazníková akce na vodoprávní úřady  

• Vlastní iniciativa 
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• Intenzivní terénní průzkum 

Sběr dat z jednotlivých uvedených zdrojů se postupně rozvíjel. Na začátku 

řešení byl k dispozici seznam 155 SN, ale ke konci řešení projektu již tento seznam 

čítal 455 SN s ověřenou polohou a charakteristikami (viz Obr. 1).  

 

 

Obr. 1 Mapa suchých nádrží realizovaných v rámci ČR 

 

Současně s verifikací sebraných dat především z hlediska existence SN 

probíhala další fáze datové kompletace. Jednalo se především o generování ploch 

povodí, objemu SN ke koruně hráze, kóty koruny hráze a rovněž objem 

povrchového odtoku pro srážkové úhrny s různou dobou opakování. Na grafu na 

Obr. 2 je zobrazeno rozdělení počtu SN v rámci jednotlivých krajů ČR včetně 

počtu SN, kde byl proveden terénní průzkum. Výjimkou je Karlovarský kraj, kde 

nebyly dosud žádné SN realizovány. 
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Obr. 2 Rozdělení počtu SN mezi jednotlivými kraji a provedení terénního 

průzkumu 

Důležitým parametrem pro tvorbu MKA byla rovněž informace, zda SN leží 

na vodním toku a má tedy trvalý přítok. Tento ukazatel je zobrazen v grafu na 

Obr. 3. 

 

Obr. 3 Poměr SN nacházejících se na vodním toku a mimo něj 

 TVORBA MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZY  

Jedním ze zásadních výstupů projektu je metodický pokyn, který by měl 

fungovat jako pomocný rozhodovací nástroj při úvaze nad změnou užívání SN. Při 

tvorbě metodického pokynu byla zpracována dvouúrovňová MKA, jejímž cílem 

je objektivně posoudit možnosti změny užívání SN, aniž by vodní dílo ztratilo svůj 

původní účel, tedy ochranu před povodněmi. 
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 První úroveň MKA 

Cílem první úrovně MKA je provést první rozřazení SN z hlediska vhodnosti 

pro změnu užívání. Podstatou řešení bylo nalézt takový parametr, s jehož pomocí 

by bylo možné toto rozřazení provést. Jako ideální parametr byl odvozen poměr 

mezi objemem nádrže a objemem přímého odtoku:  

 
𝑉𝑘𝑜𝑟

𝑉100
      (1) 

 

Vkor  objem suché nádrže ke koruně hráze (m3) 

V100  objem povrchového odtoku pro srážkovou událost s dobou 

opakování 100 let (m3) 

 

Po aplikaci rovnice (1) bylo na základě získaných výsledků provedeno 

rozdělení SN dle poměru do tří intervalů, resp. do tří kategorií dle Tab. 1. 

Tab. 1 Rozdělení SN podle vhodnosti dle intervalu Vkor/V100 pro první úroveň 

MKA 

𝑉𝑘𝑜𝑟

𝑉100
   0 - 1 1 - 5 >5 

Vhodnost z hlediska změny užívání Málo vhodné Vhodné Velmi vhodné 

 

První úroveň MKA slouží k základnímu rozřazení suchých nádrží z hlediska 

vhodnosti změny užívání. Počet SN, kde byla aplikován MKA je zobrazen v grafu 

na Obr. 4. Dalším krokem je detailnější posouzení v rámci druhé úrovně MKA. 

 

Obr. 4 Aplikace první úrovně MKA na 455 SN 
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 Druhá úroveň MKA 

Druhá úroveň MKA slouží k podrobnému posouzení možnosti změny 

užívání, jehož cílem je vyhodnocení všech dostupných parametrů, které tento 

rozhodovací proces ovlivňují. Pro ověření postupu v rámci první a druhé úrovně 

MKA bylo vybráno 16 pilotních lokalit SN, jejichž umístění je zobrazeno na 

Obr. 5.  

 

Obr. 5 Poloha 16 pilotních lokalit suchých nádrží v rámci ČR 

V rámci všech 16 lokalit jsou zastoupeny všechny tři kategorie z hlediska 

vhodnosti změny užívání odvozené v rámci první úrovně MKA (Tab. 1). Toto 

zastoupení umožnilo ověřit správnost řešení v rámci první úrovně MKA. 

Řešení druhé úrovně MKA bylo rozděleno na několik zásadních úrovní, které 

budou hrát v rozhodovacím procesu změny užívání zásadní roli: 

• Bezpečnost a funkce vodního díla 

• Environmetální vlivy  

• Ekonomická hlediska změny užívání 

• Vyhodnocení obou úrovní MKA 

3.2.1 Bezpečnost a funkce vodního díla 

Zachování původní funkce suché nádrže je zásadní podmínkou při posuzování 

možné změny užívání. Stejně důležitou roli hraje bezpečnost úseku pod vodním 
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dílem, kde může být prioritou zachování neškodného průtoku. To vyžaduje řadu 

úkonů, z nichž ty zásadní jsou: 

• Posouzení stávajících retenčních účinků a bezpečnosti VD  

• Posouzení výhledových retenčních účinků a bezpečnosti VD 

spojených s trvalým nadržením vody v nádrži 

• Ověření zachování neškodného průtoku pod VD 

• Posouzení stability hráze (stávající a výhledový stav) 

• Technické řešení funkční objektů s ohledem na změnu užívání 

Výše uvedené body jsou základní úkony, které bylo nutno provést na 16 

pilotních lokalitách s cílem ověřit správnosti postupu při ověřování druhé úrovně 

MKA. Na Obr. 6 jsou zobrazeny typy funkčních objektů, které byly na pilotních 

lokalitách často zastoupeny.  

 

 

Obr. 6 Nejčastěji používaný typ spodní výpusti a bezpečnostního přelivu SN v 

pilotních lokalitách 
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3.2.2 Environmentální vlivy 

Posouzení environmentálních vlivů na změnu užívání SN je možno rozdělit 

na dvě části: 

1. Environmentální podmínky ovlivňující stávající stav lokality, kam 

především patří: 

• Významné krajinné prvky, CHKO, Natura 2000 

• Chráněný památný strom 

• Migrační prostupnost 

• Území historického a jiného významu 

• Staré ekologické zátěže 

• Územní systém ekologické stability 

• Současný stav (srážkové úhrny, deficitní oblasti) 

2. Environmentální podmínky, které je nutno posoudit s ohledem na změnu 

užívání: 

• Fyzikální aspekty: hydromorfologické charakteristiky (charakteristiky 

(transport sedimentu, stabilita břehů, hydrologické poměry, výpar, 

lokální mikroklima, minimální průtok, teplotní stratifikace atd.) 

• Chemické aspekty: posouzení chemických procesů (jakost vody, 

teplotní stratifikace, zákal, obsah živin, kyslíková stratifikace, 

eutrofizace, koncentrace živin atd.) 

• Biologické aspekty: posouzení biologických procesů (druhová diverzita, 

vliv na živočichy na vodou vázané, vliv na vegetaci, mokřady, litorální 

pásma, lesní porosty, travní porosty, invazivní druhy, nežádoucí 

onemocnění, biotopy, chráněné druhy, migrační prostupnost) 

3.2.3 Ekonomická hlediska změny užívání 

Další důležitou částí posouzení změny užívání SN jsou ekonomické náklady 

spojené především s: 

• Rekonstrukcí funkčních objektů (spodní výpusti, bezpečnostní přelivy, 

úpravy hrází, zátopy atd.) 

• Majetkoprávním vypořádáním spojeným s výkupem pozemků v zátopě 

Tyto aspekty byly posouzeny a vyhodnoceny u všech 16 pilotních lokalit. 
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 Vyhodnocení obou úrovní MKA 

Všech 16 pilotních lokalit bylo vyhodnoceno a posouzeno z hlediska výše 

uvedených parametrů a hledisek. Na základě dosažených výsledků bylo možné 

konstatovat, že jak první, tak i druhá úroveň fungují v rozsahu, v jakém byly 

vypracovány. V několika případech došlo na základě detailního řešení druhé 

úrovně MKA ke korekcím předpokladu změny užívání, nicméně toto bylo 

předpokládáno již na začátku řešení. První úroveň slouží k prvním rozdělení 

z hlediska vhodnosti užívání, ale až detailní druhá úroveň odhalí všechna případná 

úskalí posuzované lokality. V rámci druhé úrovně bude rovněž vypracován 

katalog technických opatření, který bude přílohou metodického pokynu. 

Z výsledků v pilotních lokalitách vyplývá, že jen velice málo suchých nádrží 

bude v případě změny užívání schopno plnit i zásobní funkci (např. vytvořením 

zásobního prostoru pro zajištění minimálních zůstatkových průtoků). Jejich 

funkce, v případě změny užívání, bude tedy spíše v zadržení určitého objemu 

v krajině, zlepšení mikroklimatu a v dotaci podzemních vod. Nicméně i tyto 

funkce jsou jako adaptační opatření na snížení dopadů změn klimatu nezbytné. 

Změnu SN lze jednoznačně doporučit pod podmínkou zachování bezpečnosti 

VD při povodích a prokázání potřebné ochranné funkce VD. Z hlediska 

technických opatření se doporučuje již v projekční přípravě VD zvážit možnost 

budoucí změny SN, což bude mít za důsledek snížení nákladů na technické úpravy 

při realizaci změny užívání VD nebo optimálně modifikovat podpůrné programy 

tak, aby motivovaly k budování víceúčelových vodních děl. 

 ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo provést analýzu z hlediska kompletní evidence suchých 

nádrží v České republice a posoudit možnosti změny užívání těchto vodních děl 

z technických, environmentálních a ekonomických hledisek. Pro posouzení výše 

uvedených hledisek navrhli řešitelé projektu multikriteriální analýzu, a to o dvou 

úrovních. První úroveň provádí první rozřazení SN z hlediska vhodnosti pro 

změnu užívání. K tomuto rozřazení byl využit poměr mezi objemem nádrže ke 

koruně hráze Vkor a objemem povrchového odtoku s dobou opakování 100 let, 

V100 (viz rovnice 1). Tento poměr dělí množinu SN na tři kategorie, málo vhodné, 

vhodné a velmi vhodné (viz Tab. 1). Dalším krokem je detailní posouzení změny 

užívání v rámci druhé úrovně MKA, která detailně posuzuje změnu užívání 

z hlediska zachování bezpečnosti a funkce vodního díla, environmentálních vlivů 

a ekonomických nákladů. Pro ověření korektnosti MKA byl tento přístup ověřen 

na souboru 16 pilotních lokalit, kde byly zastoupeny všechny tři kategorie první 

úrovně MKA a následně posouzeny druhou úrovní MKA. Výsledné ověření 
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potvrdilo správnost navrhovaného přístupu a posunulo řešení do fáze zpracování 

metodického pokynu a výzkumné zprávy. Přílohou metodického pokynu bude 

rovněž katalog technických opatření, které lze aplikovat při změně užívání SN a 

vzorový formulář zpracovaný pro druhou úroveň MKA při řešení pilotních lokalit. 

Projekt bude ukončen na konci roku 2021. 
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Abstract 

The paper summarizes the experience the authors gained in the 

implementation of technical safety supervision (TBD) over a 

specific group of water structures - the so-called "dry" dams. It 

informs about the form, scope and specifics of supervision over this 

type of water structures, from their project preparation, to 

commissioning and draw attention to the main shortcomings in their 

design, construction and operation and the resulting risks. 

 

Keywords: flood control reservoir, retarding reservoir, storage 

reservoir, multipurpose reservoir, inactive conservation storage 

pool, dry dam, dam safety, 

 

 ÚVOD DO PROBLEMATIKY NÁDRŽÍ 

Jedním ze základních prostředků ochrany před povodňovými škodami jsou 

disponibilní nezaplněné nádržní prostory v povodích vodních toků, schopné  

v případě potřeby část objemu povodně dočasně zadržet a snížit tak kulminační 

průtok povodně na přijatelnou hodnotu.  

Prázdné objemy vymezené v prostoru nádrže pro zachycení povodně se 

nazývají retenční resp. ochranné, podobně pak nádrže, které mají vymezen 

převládající objem nádrže pro retenci a slouží přednostně pro ochranu před 

povodněmi, jsou obecně nádrže retenční resp. nádrže pro ochranu před 

povodněmi. Postupným plněním retenčního prostoru povodňovým přítokem se 

transformuje kulminace přítoku na nižší hodnotu odtoku z nádrže. Míra snížení 

kulminace přítoku je závislá zejména na poměru objemu volného retenčního 

prostoru nádrže, který se zaplní při průchodu povodně nádrží  

a velikosti objemu povodně, na časovém průběhu povodně a samozřejmě také na 

mailto:smrž@vdtbd.cz
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kapacitě výpustných a bezpečnostních zařízení, kterými se povodeň převádí, jejich 

umístění a na manipulaci s uzávěry výpustí nebo s hrazením přelivu, pokud je jimi 

vodní dílo vybaveno.  

Podobně fungují prostory v inundacích řek, pokud se plní přítoky z povodní i 

vlastní koryta řek. Plnění těchto, před příchodem povodně volných prostorů 

způsobí snížení a časové oddálení kulminace povodně. Tento kladný vliv ovšem 

nelze zobecňovat. Pokud jsou retenční prostory v poměru k objemu povodně 

velmi malé a zaplní se již při počátečním nástupu povodně, tento příznivý retenční 

účinek se prakticky vůbec neprojeví. Nezbytná je tedy vždy kvantifikace vlivu 

retenčních prostor na snížení kulminace povodně vodohospodářským 

řešením transformace teoretické návrhové povodně nádrží. Ta je sice běžná u 

významnějších údolních nádrží, u menších retenčních nádrží, včetně suchých, se 

ale v dostatečné kvalitě většinou neprovádí a v případě přírodě blízkých opatření 

je kvantifikace retenčního účinku výpočtem spíše velkou vzácností. 

Investovat 10 mil. Kč na stavbu „suché“ nádrže s retenčním objemem cca 

5 000 m3 na potoce, kde dosahují objemy návrhové N-leté povodně cca 0,5 až 1 

mil. m3 a očekávat, že bude mít nějaký efekt na snížení kulminace této N – leté 

povodně je, mírně řečeno, nerozumné…Taková nádrž bude mít transformační vliv 

pouze pro zcela nevýznamné zvýšené přítoky, např. 1 – leté povodně, a proto ji 

bude efektivnější využívat raději pro jiné účely vázané na akumulaci vody než pro 

ochranu před povodněmi.  

Podobně prodloužením trasy koryta řeky meandry např. z 2 km na 2,5 km, 

nedosáhneme podstatného snížení kulminace povodně, jak se tím taková stavba 

často zdůvodňuje, protože objem koryta řeky, který se tímto prodloužením toku 

získá, je ve srovnání s objemem povodně zpravidla zanedbatelný. Také vliv 

zpomalení toku a tím zvýšeného vsaku povrchové vody z koryta řeky do podloží, 

jak se také často uvádí, není při povodni podstatný. Koryto řeky je jednak 

sedimenty často kolmatované, ale hlavní je to, že množství vody, které se může 

během časově omezeného trvání povodně vsáknout (nad hodnotu vsaku za 

běžných provozních podmínek, a to ať před úpravou nebo po úpravě toku) je zcela 

zanedbatelné ve srovnání s povodňovými průtoky v korytě a objemem povodně. 

Podobně to samozřejmě platí i pro výpar. Důsledkem uvedeného opatření je ale 

snížení sklonu toku v upraveném úseku, a tedy snížení břehové kapacity koryta. 

Voda tedy v tomto úseku vybřeží z koryta toku dříve, a při nižším průtoku. Pokud 

jsou podél koryta nějaké objekty, jsou také dříve zatopeny. Toto opatření, jistě 

příznivé z hlediska ochrany přírody a krajiny, má tedy z hlediska povodňové 

ochrany význam jen v případě, že jsou podél toku volné, využitelné a nezastavěné 

retenční prostory a zároveň je meandrující koryto opevněno tak, že odolá i 

povodňovým průtokům a při povodni se znovu nevrátí do původní trasy. Míru 

snížení kulminace, která je opět závislá na poměru objemů povodně a využitých 
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retenční prostorů v inundaci, je vhodné doložit výpočtem a porovnat 

s alternativními řešeními povodňové ochrany.     

Nádrže s prostory určenými přednostně pro akumulaci vody mají funkci 

akumulační, resp. zásobní. Zásobní prostory se udržují pokud možno zaplněné 

a slouží k zásobení vodou pro různé účely, energetické využití a k nalepšování 

průtoků pod nádrží v době sucha. Rozhodující většina provozovaných nádrží v ČR 

plní v různé míře obě uvedené základní funkce, míra tohoto plnění je dána 

rozdělením prostoru jejich nádrží na objemy akumulační a retenční. Rozdělení 

prostorů nádrže se u víceúčelových nádrží může v čase měnit, třeba i v průběhu 

kalendářního roku. Využití objemu nádrže na funkci akumulační jde na úkor 

využití funkce retenční a naopak. 

U přehradních nádrží se u dna nádrže vymezuje tzv. stálé nadržení, resp. 

stálý objem, který je v poměru k celkovému objemu nádrže a plnění účelů 

zanedbatelný a nevyužívá se pro plnění uvedených funkcí nádrže. Kromě dalších 

účelů je důležitý i z bezpečnostního hlediska k zachování stabilních podmínek v 

oblasti základové spáry a zejména u sypaných zemních hrází k zamezení 

vysychání zemin uložených do hráze a jejího těsnění a k omezení vzniku trhlin a 

predisponovaných průsakových cest. 

V současné době je velmi populární a frekventovaný výraz „zadržování 

vody“ v krajině. Ve vztahu k vodním nádržím s hrázemi ale nerozlišuje výše 

uvedené základní, ale zcela protichůdné účely nádrží. Funkcí hráze je 

zadržovat vodu, a to ať jde o nádrž akumulační nebo retenční a pod uvedený výraz 

lze tedy zařadit všechny uvedené typy nádrží, i nádrže „suché“. Výraz je používán 

hojně při zadávání veřejných projektů a soutěží a kvůli uvedené víceznačnosti 

může být důvodem nedorozumění a záměn požadovaných účelů nádrží. 

 SUCHÉ NÁDRŽE 

„Suchá“ nádrž (dále také jen SN) je z vodohospodářského hlediska 

jednoduchá jednoúčelová retenční nádrž, většinou bez obsluhy a bez 

možnosti nějaké manipulace při povodních. Uvedený název, který se u nás 

začal používat asi před 20 lety, nepovažujeme za příliš vhodný, jak 

z vodohospodářského hlediska, tak i z hlediska logiky. Jak je uvedeno v části 1, 

podstatné je, zda jsou nádrže prázdné nebo plné. V zahraničí se pro tento typ 

vodního díla používá název „dry dam“ (suchá přehrada = hráz s objekty…). Tento 

název je třeba chápat jako upozornění, že vzdouvací prvek vodního díla je nebo 

bude provozován ve specifických provozních a zatěžovacích podmínkách, a proto 

vyžaduje specifický přístup k návrhu typu a materiálového složení tělesa a těsnění 

hráze, založení do podloží, případně jeho těsnění, k dimenzování a ochraně 

objektů (bezpečnostních přelivů a výpustí), údržbě a kontrole. 
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Návrhová norma TNV 75 2415, Suché nádrže, definuje SN, jako „vodní 

nádrž, kde je celkový objem nádrže téměř shodný s objemem ochranného 

prostoru“. „Téměř shodný“, bohužel v praxi většinou znamená, že nádrž nemá 

vymezen vůbec žádný prostor stálého nadržení, což může mít negativní účinky na 

bezpečnost a stabilitu hráze zejména u sypaných zemních hrází, které v tomto 

segmentu vodních děl dominují. Uvedená norma ale předpokládá, že 

u protékaných SN bude navržen prostor stálého nadržení (do 10 % celkového 

objemu), který plní krajinotvornou či ekologickou funkci.  

Takže „suché“ nádrže mají být a jsou i „mokré“ (☺) a to nejen při povodni. 

 

Jako „výhody“ SN ve srovnání s víceúčelovými klasickými přehradami 

se nejčastěji uvádějí zejm. tyto:  

• mohou být ve funkci např. jen několik týdnů za století, 

• pozemky v zátopě nádrže se mohou v době mimo povodně využívat např. 

pro zemědělství,  

• mírnější dopady SN na životní prostředí, stavby se dobře začleňují do 

krajiny, nenarušují krajinný ráz a říční ekosystémy, umožňují zajistit 

nepřetržitý pohyb sedimentů v toku během každé povodňové události  

a migraci ryb proti proudu, 

• jednodušší výstavba hrází a objektů, nižší investiční i provozní náklady, 

• realizace těchto staveb, jako jeden z mála typů vodních děl, je ze strany 

orgánů ochrany přírody a ekologických sdružení tolerována, 

• z výše uvedených důvodů je ze strany státu i EU tato výstavba podporována 

a dotována (zejména v období po povodních). 

 

SN mají ale mnoho skutečných a podstatných nevýhod:  

• jednoúčelová díla nelze využít na jiný účel (sucho je také hydrologický 

extrém jako povodně a může způsobit velké škody), 

• absence stálé obsluhy na vodním díle, která u tohoto jednoúčelového a 

dlouhodobě vodou nezatíženého typu vodního díla většinou není ani reálná, 

se všemi možnými dopady na bezpečnost i funkce díla,  

• SN se většinou navrhují bez možnosti regulace odtoku. Při vysoké variabilitě 

parametrů reálných povodní oproti povodním teoretickým, které sloužily 

projektantovi pro návrh a posouzení, nemůže být průchod konkrétní skutečné 

povodně manipulací optimalizován, 
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• specifickým problémem je řešení bezobslužného zachycení spláví, které 

může v době povodně zcela vyřadit z funkce výpust i bezpečnostní zařízení 

se všemi důsledky nepříznivými zejména pro sypané hráze, 

• vysychání zemních hrází (v segmentu SN převažují) a jejich těsnění spojené 

se vznikem svislých a vlivem zatékání do hráze následně i vodorovných 

trhlin a předurčených průsakových cest, 

• „překážky“ pro realizaci ověřovacího provozu (dále také jen OP) podle 

příslušné vyhlášky o technickobezpečnostním dohledu (dále také jen TBD) 

nad vodními díly (nedodržení požadavků návrhové normy SN - možnost 

uzavření spodní výpusti, zatopení obhospodařovaných pozemků, vhodné 

hydrologické podmínky s dostatkem vody pro naplnění nádrže a termíny 

kolaudace po výstavbě a proplacení dotací (irelevantní důvod - OP není 

věcně ani časově konformní se stavebním řízením a může probíhat i po 

kolaudaci),  

• z uvedených důvodů je třeba hráze a funkční objekty SN navrhovat 

odpovědně a s dostatečnými rezervami na straně bezpečnosti (bohužel, tento 

typ je považován za jednoduchý a druhořadý a přístup k němu je zcela 

opačný).  

SN situované v horních částech povodí svými parametry obvykle odpovídají 

malým vodním nádržím, výjimkou ale nejsou větší vodní díla přehradního typu 

vybudovaná níže po toku v údolních nivách. Vzhledem ke své primární funkci, 

kterou je ochrana sídel před povodněmi, jsou tato vodní díla umísťována nad 

obydlenými územími. Takové řešení, nesporně pozitivní z hlediska požadované 

funkce, však vytváří nové riziko, vyplývající ze samotné realizace SN a možnosti 

nahromadit významný objem vody nad chráněným územím. Tomu odpovídá 

i rozsah potenciálních škod při poruše díla a z nich vyplývající kategorie vodního 

díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu. 

Návrh, výstavba i provoz suchých nádrží vyžadují kvalifikované odborné 

zázemí. Zájem o studium vodohospodářských oborů je v ČR už dlouhou dobu 

velmi slabý a z toho důvodu je na trhu služeb relativně nízký počet hydrotechniků 

s odpovídající praxí a zkušenostmi. Do řešení hydrotechnických problémů tak 

často vstupují osoby s nedostatečnou znalostí problematiky vodního stavitelství a 

souvisejících odborností. V řadě případů tak financování, přípravu, projekty a 

výstavbu hrází, funkčních objektů a souvisejících úprav SN provádějí subjekty bez 

elementárních znalostí z hydrologie, hydrauliky, geotechniky, mechaniky zemin a 

dalších souvisejících disciplín. To mnohdy vede k hrubým chybám při návrhu a 

realizaci těchto vodních děl. Souvisí s tím podcenění podkladů pro řešení z důvodů 

„finančních úspor“, nevhodná koncepce a návrh, chybějící nebo nedostatečné 

vodohospodářské řešení, výběr nevhodného zhotovitele, absence technické 
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kontroly investora a projektanta při stavbě apod. Protože jde většinou o akce 

poměrně štědře dotované státem, resp. EU, je často primární snahou subjektů, 

které získání dotací pro investory obstarávají, co největší množství akcí, nikoliv 

jejich efektivita a dlouhodobá funkčnost záměru, kterým měla být bezpečná a 

účinná povodňová ochrana.  

 

Podle našich zkušeností, které máme z provádění TBD, z kategorizací nebo z 

posuzování projektů i staveb SN již realizovaných uvádíme dále nejčastěji 

zjištěné podstatné nedostatky. Týkají se jejich koncepce, zajištění požadované 

ochranné funkce, bezpečnosti hrází, funkčnosti a spolehlivosti objektů:   

• v projektu nebylo provedeno vodohospodářské řešení retenční funkce nádrže 

a nebyl kvantifikován její transformační účinek na kulminaci přítoku 

teoretické návrhové N – leté povodně a porovnán odtok z nádrže s hodnotou 

neškodného průtoku v území, které má být chráněno. V konečném důsledku 

toho znamená, že je navrhováno a bylo i realizováno poměrně značné 

množství SN, které požadované efekty (často ale nebyly ani dostatečně 

specifikovány…) nenaplňují, 

• v projektu nebylo provedeno dimenzování bezpečnostního přelivu na 

průchod teoretické kontrolní povodně odpovídající kategorii vodního díla a 

posouzení bezpečnosti vodního díla při povodních podle vyhl. č. 590/2002 

Sb. v platném znění, v podrobnostech pak podle ČSN 75 2935. Vyskytují se 

případy, že přeliv byl dimenzován jen na teoretickou povodeň návrhovou 

nebo nebyl navržen vůbec,  

• existují i případy obou výše uvedených nedostatků, které v důsledku 

znamenají, že nad osídlením je navrhována nebo byla již realizována SN, 

která nemá téměř žádný efekt na snížení kulminace návrhové povodně a 

navíc díky poddimenzovanému bezpečnostnímu přelivu nebo jeho úplné 

absenci představuje naopak reálné nebezpečí přelití a protržení hráze 

v důsledku povrchové eroze se vznikem zvláštní povodně typu 1, která ještě 

účinky povodně hydrologické znásobí,  

• pokud bylo provedeno vodohospodářské řešení retence nádrže uvedené 

v první odrážce, není, až na ojedinělé výjimky, výsledný návrh SN a její efekt 

zhodnocen v porovnání s jinými způsoby ochrany předmětného území (např. 

zkapacitněním toku nebo jen jeho kritických úseků např. v místě limitujících 

objektů na toku…). Do porovnání je třeba také uvážit potencionální 

nebezpečí v území pod navrhovaným vodním dílem, které vyplývá z budoucí 

existence SN (např. okolnosti, že dílo je navrženo bez obsluhy, objekty bez 

možnosti manipulace, nádrž bez stálého nadržení, neuvažuje se o provedení 

ověřovacího provozu…atd.). Tyto aspekty, které v mnoha případech ostře 
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kontrastují, je nutné před realizací SN vyhodnotit např. ve studii odtokových 

poměrů, případně ve studii proveditelnosti,  

• nebyla naplněna povinnost investora/vlastníka díla vyplývající z platného 

zákona o vodách pro vodní díla I. – III. kategorie, kterým je odvození 

parametrů tzv. zvláštní povodně (dále jen ZPV) a stanovení rozsahu 

ohroženého území jako podklad pro povodňové plány pod vodním dílem,  

• na vodním díle nebyl zajištěn technickobezpečnostní dohled v rozsahu 

odpovídajícímu kategorii vodního díla, 

• nebyl navržen a po výstavbě SN proveden ověřovací provoz vodního díla ve 

smyslu vyhlášky č. 471/2001, o TBD a ověřena v stabilita a těsnost hráze a 

funkčnost souvisejících objektů a v projektu nebyly splněny požadavky 

návrhové TNV 75 2415, Suché nádrže pro návrh spodních výpustí, které 

tento ověřovací provoz díla musí umožnit, 

• po dokončení SN nebyl zajištěn její provoz na dobré technické úrovni a 

vytvořen trvale fungující mechanismus reakce na každé vyhlášení 

povodňového nebezpečí. 

Toto hodnocení samozřejmě neplatí obecně, ale množství některých výše 

uvedených nedostatků je značné, zejména u menších SN.   

 TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED NAD „SUCHÝMI“ 

NÁDRŽEMI 

Technickobezpečnostní dohled nad určenými vodními díly systematicky 

sleduje a vyhodnocuje technický stav děl, jejich bezpečnost, provozní spolehlivost 

a možné příčiny poruch. TBD napomáhá předcházet hospodářským škodám nejen 

na vlastních dílech, ale i v přilehlém území pod nimi. Jeho součástí je i návrh 

efektivních nápravných opatření.  

TBD se řídí co do rozsahu a četnosti podle zákona č. 421/2001 Sb. a jeho 

prováděcí vyhlášky č. 471/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Provádět 

technickobezpečnostní dohled nad vodními díly kategorie I. až III. může na 

základě ustanovení § 2 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb. pouze odborně způsobilá 

osoba pověřená k tomu Ministerstvem zemědělství, jejímž prostřednictvím 

vlastník nebo ve fázi výstavby investor TBD zajišťuje. 

Nechceme zde opisovat uvedené předpisy, pokusíme se jen stručně popsat 

systém TBD a uvést jeho specifika pro SN, upozornit na nutnost spolupráce 

projektanta s TBD, případně uvedeme podstatné aktuální změny, které byly 

provedeny v novelách obou uvedených předpisů, které jsou platné od počátku 

tohoto roku. 
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 Kategorizace SN 

První činností z problematiky TBD při přípravě realizace SN, jako vodního 

díla je její zařazení do kategorie, která vyjadřuje význam vodního díla z hlediska 

možných celkových škod a ztrát životů při hypotetické havárii díla.  Zařazení do 

kategorie provede příslušný vodoprávní úřad podle odborného posudku TBD na 

základě žádosti investora/vlastníka ve fázi zpracování dokumentace pro územní 

rozhodnutí nebo dokumentace plánu společných zařízení. Výsledky kategorizace 

jsou rovněž nezbytným podkladem pro projekt SN, kde slouží pro stanovení 

míry bezpečnosti vodního díla při povodních a pro návrh dimenzování 

bezpečnostních a výpustných zařízení.  

Velká většina SN je z hlediska TBD zařazena do IV. kategorie, výjimkou ale 

nejsou SN zařazené do kategorií vyšších, zejména pokud se nacházejí nad většími 

sídelními celky. Provádění TBD u vodních děl IV. kategorie je založeno 

především na periodických obchůzkách a vizuálním pozorování stavu těchto děl. 

Měření se zavádějí jen účelově, např. měření průsaků vody v průběhu plnění 

nádrže, ověření nivelety koruny hráze nebo lokálních propadů a deformací. 

Problémy při výkonu TBD může obecně způsobovat např. neudržovaná vegetace 

na svazích hrází a v podhrází, která znemožňuje pozorování.  

Pokud je SN navržena k zařazení do kategorie I. až III., vyplývá z toho pro 

investora/vlastníka ještě povinnost zajistit ve fázi přípravy výstavby ve spolupráci 

se subjektem pověřeným výkonem TBD odvození parametrů zvláštních povodní 

(kulminace, objem a časový průběh) a jejich šíření v území pod hrází podle 

scénářů možných poruch (např. povrchová eroze hráze při jejím přelití nebo eroze 

vnitřní vedoucí k protržení hráze). Výsledky - charakteristiky ZPV a rozsah 

ohroženého území) má povinnost vlastník díla poskytnout příslušným 

povodňovým orgánům pro zapracování těchto údajů do povodňových plánů 

územních celků, orgánům krizového řízení a orgánům integrovaného záchranného 

systému.  

 TBD v etapě přípravy výstavby SN nebo změny 

dokončené stavby vodního díla 

U SN zařazených do kategorie I. až III. je základní koncepce TBD určena 

zpracováním rozsahu dohledu podle § 6 novelizované vyhlášky o TBD, u IV. 

kategorie se tento dokument zpracovává jen, jestliže tuto povinnost uloží 

investorovi/vlastníkovi příslušný vodoprávní úřad. 

Tento technický dokument, obsahuje základní rozsah a způsob měření a 

pozorování vodního díla, jakož i návrh souvisejících zařízení a přístrojů 

potřebných pro zajištění měření. Zpracovává ho osoba pověřená Ministerstvem 
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zemědělství prováděním TBD nejpozději ve fázi dokumentace pro stavební 

povolení výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla. 

 

Metody, rozsah a četnost provádění dohledu se řídí kategorií určeného 

vodního díla, etapou ve které se nachází, jeho typem z hlediska provozních 

podmínek a zatěžovacích stavů a jeho technickým stavem.  

 

Rozsah dohledu obsahuje:  

• popis a rozbor rizik spojených s existencí vodního díla nebo změny 

dokončené stavby vodního díla v daném prostředí a provozu,  

• požadavky na průzkumné a projektové práce nad rámec již vypracované 

projektové dokumentace výstavby nebo změny stavby dokončeného vodního 

díla, 

• přehled důležitých předpokladů bezpečnosti a stability určeného vodního díla 

pro příslušnou etapu výstavby nebo provozu určeného vodního díla a návrh 

způsobu sledování jevů a skutečností,  

• návrh metod měření a pozorování, jejich rozsahu a přesnosti, přístrojů a 

zařízení k provádění dohledu,  

• přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících 

bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla a jím ohroženého území,  

• návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění 

bezpečného výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany 

před poškozením,  

• harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavby nebo 

změny dokončené stavby vodního díla,  

• požadavky na obnovu a modernizaci měřicích přístrojů a zařízení,  

• návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět,  

• dokumentaci kontrolních zařízení.  

Protože návrh zařízení TBD souvisí s výstavbou hráze a objektů a 

s harmonogramem prací, opět je nutná spolupráce projektanta SN s osobou 

pověřenou prováděním TBD. 

 TBD v etapě výstavby nebo změny dokončené stavby 

vodního díla, v etapě ověřovacího provozu a v etapě 

trvalého provozu 

TBD se v uvedených etapách provádí: 
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• zpracováním Programu TBD, 

• pozorováním a měřením určených jevů a skutečností stanovených 

Programem TBD, 

• obchůzkami a prováděním fotodokumentace, 

• zpracováním zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných 

nedostatků, 

• prohlídkami, 

• hodnocením výsledků všech pozorování a měření. 

U SN zařazených do kategorie I. až III. je podrobný rozsah TBD 

v jednotlivých etapách určen - „Programy TBD“. Jejich zpracování je nutné pro 

každou etapu „života“ díla (etapa výstavby, změny dokončené stavby vodního 

díla, ověřovacího provozu a trvalého provozu). Obsahují všechny činnosti, které 

jsou významné pro bezpečnost a stabilitu díla, kdo, jak a z jakou četností tyto 

činnosti provádí a vyhodnocuje. V případě SN jsou zde odlišeny různé režimy a 

rozsahy pozorování a měření v období bez zatížení hráze vodou a při jejím zatížení 

povodní.  

Dohled nad vodním dílem IV. kategorie se v uvedených etapách provádí 

obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu dle 

přílohy 2 vyhlášky č. 471/2001 Sb. v platném znění.  

Dohled na SN IV. kategorie může provádět i osoba bez pověření k provádění 

TBD, tedy i vlastník díla. Program TBD se nezpracovává, pokud to stav technický 

stav díla nevyžaduje, případně neuloží tuto povinnost vlastníkovi vodoprávní úřad. 

  

V etapě výstavby SN I. až III. kategorie nebo změny dokončené stavby 

SN (dříve „rekonstrukce“) se zpracovávají Programy TBD a hodnotící zprávy o 

TBD. Při realizaci nového vodního díla jsou všechny dokumenty koncipovány pro 

etapu výstavby. Při stavebních činnostech na existujícím vodním díle jsou pak 

dokumenty vyhotoveny pro etapu změny dokončené stavby SN.                 Pro SN 

IV. kategorie se tyto dokumenty nezpracovávají. 

Program TBD pro období výstavby, resp. změny vodního díla po jeho 

dokončení, musí mimo jiné zohlednit zejména harmonogram stavebních prací, 

postupy instalací měřicích zařízení, možnosti rozsahu měření a požadavky na 

jejich četnost. Povinnou součástí Programů TBD je i stanovení stupňů povodňové 

aktivity ve vazbě na nebezpečí vzniku ZPV vázané na stav bezpečnosti hráze a 

stanovené mezní hodnoty. 

 Ověřovací provoz (OP) je z pohledu TBD velmi důležitou etapou, kdy se 

prakticky ověří předpoklady projektu a kvalita výstavby. Etapou OP se rozumí 

období prvního zatížení vodního díla nebo jeho části vzdutou vodou, zahrnující 

vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze naplnění předpokladů projektu, 
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spolehlivou funkci, bezpečnost a stabilitu vodního díla zhodnotit. Etapa OP díla 

má zásadní vliv na posouzení jeho bezpečnosti a stability v dalším provozu.  

U SN se OP, tj. první napuštění nádrže, provede při vhodné hydrologické 

situaci řízeným napuštěním v předem dohodnutých termínech, ještě před 

zatížením povodňovými průtoky nebo při zachycení prvních povodňových 

průtoků. Do prvního napuštění a následného vypuštění nádrže je dílo stále v 

ověřovacím provozu. Z praxe jsou známy četné případy, kdy k prvnímu napuštění 

nádrže došlo až při převádění první povodňové vlny a teprve při povodni byly 

zjištěny závažné poruchy, průsaky, deformace a další skutečnosti, které přímo 

ohrožovaly bezpečnost a stabilitu vodního díla. Místo snížení účinků hydrologické 

povodně naopak hrozil vznik ZPV typu 1 – havárie vzdouvacího prvku. Účinky 

ZPV bývají pro území pod vodním dílem většinou ničivé, násobně větší než 

účinky povodně hydrologické.  

U navrhovaných SN je tedy nutné, aby spodní výpusti byly osazeny takovým 

druhem uzávěrů, které umožní spolehlivé provedení OP. Vždy ale existují 

technická řešení, která tento požadavek naplní i dodatečně.   

V Programu TBD pro OP je také uveden postup řízeného napouštění. O 

TBD v OP se opět pro vodní díla I. až III. zpracovávají hodnotící zprávy.  

 

Etapa trvalého provozu, která navazuje na etapu předchozí je nejdelší 

etapou v „životě“ vodního díla. TBD je opět řízen Programem TBD pro období 

trvalého provozu, v jeho náplni se uplatní všechny poznatky a zkušenosti získané 

v období výstavby a ověřovacího provozu vodního díla. Výsledky TBD jsou 

dokládány Etapovými zprávami o TBD a Souhrnnými etapovými zprávami o 

TBD. Pro vodní díla IV. kategorie stávající legislativa tyto dokumenty 

nevyžaduje, ale může si je vyžádat vodoprávní úřad. Zprávy o TBD obsahují vedle 

textových částí i řadu příloh hlavně s tabulkovým nebo grafickým znázorněním 

časových průběhů či vzájemných závislostí hodnot měřených jevů. Základními 

přílohami jsou obvykle záznamy o povětrnostních a provozních poměrech na 

vodním díle v hodnoceném období. Dalšími jsou pak časové nebo jiné závislosti 

výsledků speciálních měření, např. posunů, náklonů, deformací, průsakových 

poměrů, tlaků a režimů vod. V závěrech zpráv jsou pak uvedena hodnocení 

bezpečnosti a provozuschopnosti vodních děl, doporučení pro jejich další provoz 

a případně návrhy nápravných opatření, pokud byly zjištěny nějaké závady, 

nepříznivé anomálie sledovaných jevů nebo jejich nepříznivý vývoj.  

 ZÁVĚR 

Povodně jsou hydrologickým extrémem, vždy tu byly a budou, stejně tak, jako 

v jejich mezidobí jsou a budou i období sucha, někdy i s většími následky než při 
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záplavách. Z vodohospodářského hlediska je proto třeba upřednostňovat 

víceúčelová vodní díla schopná zvládnout akumulační i retenční funkci, která jsou 

také méně riziková než „suché“ nádrže, bez obsluhy, bez stálého nadržení, bez 

možnosti nějaké manipulace a optimalizace průchodu povodně. 

Stavbu „suché“ nádrže s jediným retenčním účelem je třeba řádně zdůvodnit 

a prokázat její skutečnou potřebu a efektivnost. Musí zapadat do celkové koncepce 

protipovodňové ochrany v řešeném povodí a její návrh je třeba kombinovat a sladit 

s dalšími protipovodňovými opatřeními.  

Základním nedostatkem při návrhu suché nádrže, který může mít během 

jejího provozu fatální následky, je nerespektování kritérií pro posouzení 

bezpečnosti při povodních a špatný návrh bezpečnostního přelivu.  

Bezpečnost hráze „suché“ nádrže, zatěžované vodou nahodile a náhle musí 

být dlouhodobě a spolehlivě zajištěna s potřebnými rezervami v návrhu na straně 

bezpečnosti, úměrně svému významu z hlediska možné výše škod a následků při 

její havárii.  U tohoto typu nádrží situovaných nad sídelními celky zcela 

jednoznačně platí zásada že „Lepší než špatná je ochrana žádná.“ 

Podstatnou roli z hlediska bezpečnosti hraje i provádění TBD při výstavbě 

a provozu, zejména ale ověření stability hráze a její těsnící funkce a funkce 

souvisejících objektů při řízeném napouštění nádrže po výstavbě, v rámci 

ověřovacího provozu podle vyhlášky o TBD. 
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Abstract 

In the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st 

century, a number of significant floods occurred in the Czech 

Republic, including floods from local torrential rains. In connection 

with this, a number of single-purpose dry detention reservoirs were 

built with the aim of increasing the flood protection of the 

downstream area. The ongoing climate change and the occurrence 

of extreme droughts in recent years have raised the question of 

whether the built dry detention reservoirs could be used to retain 

water in the landscape and reduce the impacts of drought. With this 

assignment, the Ministry of the Environment has supported a 

research project, which is being solved in the years from 2019 to 

2021. 

By changing the use of the dry detention reservoir, part of its 

detention storage would be used as a permanent storage or active 

storage to meet other requirements. This paper deals with the 

analysis of organizational and technical contexts that should be 

addressed in relation to the change of use of the reservoir. 

Keywords: reservoir, flood protection, change of use. 

 

 ÚVOD 

V letech 2014 - 2019 zasáhlo Českou republiku dlouhodobé sucho. 

V kontextu proběhlých událostí byla vyvolána diskuse, zda a jakým způsobem by 

bylo možné změnit využití jednoúčelových suchých nádrže (budovaných 
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v předchozím období pro účely ochrany před povodněmi) k zadržení vody 

v krajině a zmírnění projevů a následků sucha, aniž by byla znehodnocena jejich 

původní funkce. Z uvedeného důvodu Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) 

iniciovalo projekt pod Technickou agenturou České republiky „Potenciál využití 

suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině“ [1]. Projekt byl vyhlášen 

v rámci programu TAČR Beta 2, na řešení projektu se podílí tým VÚV TGM a 

společnosti VD TBD a.s. a AQUATIS a.s. 

Cílem projektu bylo provést kompletní evidenci realizovaných suchých 

nádrží a poldrů v ČR a prezentovat ji ve formě databáze a mapy s odborným 

obsahem. Dalším cílem projektu bylo vypracovat souhrnnou závěrečnou 

výzkumnou zprávu a metodický pokyn jako pomocný nástroj při úvaze nebo 

rozhodování o změně užívání suché nádrže (SN). 

SN jsou vodními díly, tedy stavbami, jež byly navrženy a vybudovány, 

v určité době a v určitém technickém standardu s jednoznačným účelem, jímž je 

ochrana před povodněmi. SN nevytváří trvalý vodní útvar, případně má toto VD 

zanedbatelné stálé nadržení, které plní krajinotvornou či ekologickou funkci. 

Záměr využívat takovou nádrž jako částečně naplněnou lze charakterizovat jako 

změnu stavby (zpravidla na malou vodní nádrž), to vyvolává potřebu jednak 

vypořádat formální požadavky pro takovou změnu a jednak také provést nezbytná 

technická opatření na samotné stavbě. 

Výstupy výzkumného projektu popisují celou šíři řešené problematiky, 

počínaje sběrem dat, jejich zpracováním, tvorbou metodiky hodnocení a jeho 

postupy. Tento článek se však zaměřuje na užší téma - organizační a technická 

opatření na vodních dílech - SN, jejichž využití by mělo být měněno. V rámci 

projektu byly provedeny prohlídky a zdokumentování desítek lokalit SN a 

navrhované metodické postupy byly ověřovány na 16 pilotních lokalitách. Reálná 

zjištění pak byly následně včleněna do Metodického pokynu (jeden z výstupů 

projektu), který obsahuje i katalog v úvahu připadajících opatření na SN.  

 ZMĚNY NA SN SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU VYUŽITÍ: 

Návrh změny užívání SN způsobuje odlišné zatěžovací stavy dílčích 

konstrukcí, způsobuje jiné požadavky na funkční zařízení, mění poměry v zátopě 

a širším území a rovněž začlenění vodního díla do krajiny. Při změně užívání SN 

je technickými opatřeními nutné zajistit, aby vodní dílo po provedení změny bylo 

VD funkční a vyhovělo aktuálně platným standardům, právním předpisům a plnilo 

požadavky na bezpečnost a spolehlivost.  

Se změnou užívání suché nádrže jsou kromě opatření technických spjatá též 

organizační opatření a zohlednění dalších souvislostí podmiňujících účelnost 

změny nebo její realizovatelnost. Jednak je třeba projít formálními postupy, které 



Rybníky 2021 

27 

změnu umožní (např. řízení dle stavebního zákona, zákona o ochraně ŽP, ZPF), 

vypořádat případné majetkoprávní změny a nutné jsou též změny manipulačních 

řádů, provozních předpisů, výkonu dohledu (TBD) a další.  

 Technická opatření 

Účelem technických opatření umožňujících změnu užívání SN je provedení 

souboru změn dokončené stavby vodního díla, jejichž cílem je zejména:  

• Přerozdělení prostorů nádrže VD podle priorit požadavků na zajištění 

retenční a akumulační funkce nádrže, s ohledem na jednotlivé požadované účely 

a potřeby, které může v podmínkách příslušné lokality SN reálně a s dostatečnou 

spolehlivostí zajišťovat;    

• Zajištění stability vzdouvací stavby (hráze) a odolnosti návodního svahu 

při dlouhodobém provozu VD při hladinách v nádrži v rozsahu hladiny stálého 

nadržení a maximální vodoprávně stanovené hladiny;   

• Zajištění těsnosti vzdouvací stavby (hráze) a jejího podloží z hlediska 

stability a rovněž, spolu se zajištěním těsnosti nádrže, také z hlediska bilance a 

omezení ztrát vody;  

• Vybavení VD funkčními objekty plnícími změněné kapacitní a provozní 

požadavky v celém rozsahu možného kolísání hladin v nádrži, případně úprava 

objektů stávajících;  

• Zajištění bezpečnosti VD za povodní podle příslušné kategorie VD;   

• Umožnění kontrolních činností a provádění TBD v rozsahu 

odpovídajícím kategorii, typu a technickému stavu VD, případně doplnění 

zařízení pro kontrolní měření TBD;  

• Umožnění potřebných provozních činností (např. výkupem nebo 

zajištěním pronájmu pozemků, které nejsou v majetku vlastníka SN);     

• Vytvoření vhodných environmentálních podmínek pro příznivý vývoj 

vzniklého vodního prvku;  

• Vytvoření podmínek pro udržitelnost provedených změn. 

Specifickým aspektem úvah o změně využití SN je fakt, že se zabýváme 

existujícími stavbami, které se nacházejí v určitém technickém stavu nebo jejichž 

koncepce může být z dnešního pohledu problematická. Na výchozím stavu VD se 

rovněž mohou podílet projevy stárnutí i předchozí způsob provozování. V případě 

úvah o změně využití pak nezbývá, než do obsahu záměru pojmout také další 

nápravná opatření pro dosažení dobrého technického stavu celého vodního díla a 

uvedení do souladu s aktuálními předpisy.  
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 Organizační opatření 

Níže uvádíme základní přehled úkonů a činností, které bude třeba absolvovat 

v průběhu přípravy záměru na změnu využití SN: 

Změny stavby spočívající v zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo 

takové, které ovlivňují její stabilitu budou podléhat stavebnímu řízení (§ 103 a 104 

Zákona č. 183/2006 Sb.). * 

S přísypem hráze je spojeno její půdorysné rozšíření, což může vést 

k požadavkům na majetkoprávní vypořádání, není-li prostor nádrže a prostor 

přilehlý k hrázi vlastnictvím majitele SN. Obdobné zadání je třeba. řešit např při 

návrhu úprav v zátopě. Plocha nádrže v rozsahu po nově stanovenou hladinu 

stálého nadržení (či hladinu zásobního prostoru) by měla být vlastnicky přičleněna 

k VD. Lze ale doporučit větší rozsah vypořádání, alespoň po stanovenou 

maximální hladinu, včetně ploch pro začlenění VD do území. 

U VD s výskytem dřevin je nutné předpokládat jejich částečné nebo úplné 

odstranění (např. v případě rekonstrukcí hrází, provádění přísypů, opevnění, 

drenážních systémů, dotěsňování hrází a podloží, při úpravách v zátopě...),. Pro 

získání nezbytných souhlasů a stanovisek je nutným podkladem inventarizace 

dřevin ke kácení a je třeba respektovat postupy podle zákona 114/1992 Sb.  

Pro stavební úpravy vyžadující zdroj násypového materiálu musí být 

vyhledáno naleziště vhodné sypaniny či zajištěn jiný zdroj. Otevření zemníku je 

terénní úpravou, která i přes svou dočasnost vyžaduje podle současné právní 

úpravy vedení územního řízení (rozhodnutí o změně využití území) včetně 

zajištění příslušných rozhodnutí, stanovisek a dokladové části pro tento typ řízení. 

Návrh organizace výstavby musí obsahovat prověření a zajištění dopravních 

tras včetně zajištění příslušných souhlasů vlastníků. 

Se změnou vodního díla bude třeba obstarat nový souhlas k nakládání 

s vodami dle § 8 zák. č. 254/2001 Sb. a bude nutné vypracovat a schválit nový 

manipulační řád. 

Mezi další zájmy ochrany životního prostředí, které musí být vypořádány 

náleží zásah do VKP (nádrže v naprosté většině jsou umístěny na vodním toku), 

dále vynětí ze ZPF, PUPFL a vypořádat proces EIA. 

V případě těžby sedimentů z prostoru nádrže je třeba respektovat pravidla 

nakládání s odpady, případně, pokud se taková možnost prokáže, zajistit 

rozprostření sedimentu na orné půdě v souladu se zákonnými požadavky.  

 

*Pozn: V době zpracování úkolu byly popisovány vztahy k původnímu stavebnímu zákonu 

č. 183/2006 Sb. Postupy mohou být odlišné v případě nabytí účinnosti nového stavebního zákona 

č. 283/2021 Sb. 
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 PŘÍKLADY HODNOCENÍ 

 Úvodní informace 

V průběhu řešení projektu byly získávány informace z řady konkrétních 

lokalit SN tak, aby pro reprezentativní soubor SN byly získány informací o všech 

podstatných okolnostech, které by při rozhodování o případné změně využití měly 

být brány v úvahu. Dále je uveden příklad dvou odlišných situací na SN. 

 Příklady 

3.2.1 SN Býškovice 

 

Obr. 1 Hráz SN Býškovice výchozí stav (foto AQUATIS a.s. 2020). 

Homogenní hráz nádrže Býškovice nasypaná z jílovitých hlín by při změně 

užívání nevyhověla z pohledu stability. Změna zatěžovacích stavů trvalým 

nadržením by si vyžádala úpravu (zmírnění) sklonu návodního svahu hráze. Ani 

ve výchozím stavu nemá hráz dostatečné bezpečnostní rezervy. Hráz v současnosti 

není opatřena opevněním svahu, které by pro případ delšího zadržení vody bylo 

nutné. Hráz na návodní straně i vzdušní straně v prostoru současného funkčního 

objektu zarůstá dřevinami. Koruna hráze vyžaduje vyrovnat projevy sedání. 

Sdružený funkční objekt je nevyhovující. Spodní výpust je extrémně náchylná k 

zanášení plávím. Ani vybudování česlí problém neřeší, není umožněno účinné 

čištění vtoku. Současně objekt neumožňuje nastavit (případně automaticky 

regulovat) hladinu vody v nádrži. Korunový přeliv je nefunkční a nekapacitní. 
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SN Býškovice byla doporučena pro změnu užívání podmíněně. Důvodem byl 

výchozí stav VD, kdy je vhodné začít zvažovat provedení částečné nebo úplné 

rekonstrukce a při té příležitosti se změna využití nabízí. Náklady by však byly 

značné, rekonstrukce však bude potřebná i v případě původního využití. 

3.2.2 SN Jelení 

 

Obr. 2 Pohled na hráz SN Jelení z prostoru zátopy (foto AQUATIS a.s. 2019). 

SN Jelení na Kobylím potoce v povodí řeky Opavy je jednou z posledních 

dokončených SN v ČR a s výškou hráze přes 15 m je vodním dílem s nejvyšší 

hrází, které bylo v 21. století v ČR doposud vystavěno. 

Těleso hráze při napuštění nádrže stabilitně vyhoví, během výstavby byla 

rovněž provedena dostatečná opatření pro utěsnění podloží. Dílo je možné 

poměrně snadno adaptovat na částečnou změnu využití. Přínosy a případná 

negativa změny využití je nutné zhodnotit v celém kontextu záměru Opatření na 

horní Opavě OHO), jehož je SN součástí. Akumulace, která by představovala 

značnou část ochranného objemu nádrže (865 tis. m3) a omezila významněji 

zamýšlenou ochrannou funkci nádrže, by narušila koncepci souboru staveb, které 

jsou součástí OHO nebo které jsou svými návrhovými parametry na ně navázány. 

Navrhované změny zadržením objemu 60 – 80 tis. m3 jsou však realizovatelné bez 

podstatného vlivu na účinky PPO a bez negativního vlivu na bezpečnost vodního 

díla. Naopak, udržení zásoby vody v nádrži by přispělo k bezpečnosti vzdouvací 

stavby, jejíž těsnící prvek by byl trvale sycen vodou. 

Dodatečné náklady na změnu užívání by byly příznivě nízké.   
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 KATALOG OPATŘENÍ 

 Metodický přístup 

Technická opatření k zajištění cílů změny původně suché nádrže na nádrž 

s vymezeným prostorem stálého nadržení, příp. prostorem zásobním, byla 

uspořádána do katalogu opatření, jenž je začleněn do výstupů projektu. Z něj je 

možné vybrat vhodná opatření odpovídající konkrétní situaci na prověřovaném 

VD. Je doporučen rozsah podkladů pro konkrétní návrh a rovněž sestaven 

orientační ukazatel nákladů. Uváděné směrné ceny jsou orientační a mohou sloužit 

k prvotnímu odhadu nákladů pro vybraný soubor opatření na VD, nelze je však 

přebírat nekriticky, protože místní podmínky se mohou i výrazně lišit od 

předpokladů přijatých pro sestavení směrných cen. Pro jednotlivá technická 

opatření jsou zmíněna i specifická organizační opatření. 

 Přehled opatření 

Skupina H - Úpravy hráze a podloží 

H1 Přísyp návodní strany hráze 

H2 Opevnění návodní strany hráze  

H3 Přísyp vzdušné strany hráze 

H4 Vytvoření patního drénu  

H5 Vytvoření patního drénu s možností kontroly průsaků 

H6 Utěsnění tělesa hráze a podloží hráze 

H7 Zvýšení sufozní stability podloží hráze 

H8 Úprava koruny hráze 

Skupina Z - Zátopa 

Z1 Utěsnění nadměrně propustného dna nádrže 

Z2 Modelace dna zátopy a terénní úpravy – litorální pásma 

Z3 Vytěžení sedimentů 

Z4 Revitalizační opatření 

Z5 Výsadby 

Z6 Ochrana proti abrazi 

Skupina F - Funkční objekty 

F1 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu 

F2 Nový bezpečnostní přeliv 

F3 Nouzový přeliv 

F4 Skluz, odpadní koryto 

F5 Rekonstrukce spodní výpusti 

F6 Nová spodní výpust 

F7 Nový sdružený objekt 
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Skupina T - Vybavení VD 

T1 Zařízení TBD 

 Listy opatření 

Pro jednotlivé skupiny opatření byly vypracovány listy opatření, které pro 

jednotlivé typy stavebních zásahů uvádějí technická východiska pro jejich využití, 

specifické požadavky na návrh a provádění, organizační východiska a příklady 

užití. 

 ZÁVĚR 

Zadržení vody v krajině je klíčovým opatřením pro zmírnění projevů 

klimatických změn. 

Jedním z výstupů výzkumného úkolu je Metodický pokyn, který je zamýšlen 

jako pomůcka při rozhodování o změně suché nádrže na nádrž s trvalým 

nadržením. Jeho součástí je katalog opatření využitelných pro zajištění změny 

využití VD ze suché nádrže. Součástí výstupů jsou i listy opatření, které umožní 

porovnat konkrétní hodnocenou situaci. Řešitelé projektu věří, že výstupy projektu 

napomohou při rozhodování o účelnosti a realizovatelnosti změny využití suchých 

nádrží. 
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PORUCHY MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ – PŘÍČINY, 
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Small water reservoirs are a very important most important part of 

the Czech Republic landscape. These buildings have many pluses 

including water storage, improvement of microclimate, recreation, 

fish production etc. On the other hand, the risk of failure cannot be 

neglected. Many of fishponds exist for centuries and failures can be 

related to their age. However, failures occur also in case of newly 

built reservoirs. The reasons are many including improper design 

projects, wrong technologies etc. This paper presents such problems 

on real examples. 

Kewords: small water reservoir; failure; design project; safety 

 ÚVOD 

Malé vodní nádrže jsou významným krajinným prvkem plnícím řady různých 

funkcí. Jejich přínosy spočívají především v zadržení vody, rekreaci, zlepšení 

mikroklimatu, produkci ryb apod. Přes jejich pozitiva ovšem nelze pomíjet ani 

rizika, která z existence těchto vodních děl vyplývají. Nejdůležitějším z jich je 

možnost poruch, které mohou vyústit až v havárie a protržení hráze. Příčiny 

poruch mohou být velmi odlišného charakteru. Velké množství rybníků existuje 

již řadu staletí a některé typy poruch tak souvisí s jejich stářím. To ovšem 

neznamená, že nově postaveným nebo nově zrekonstruovaným nádržím se 

poruchy vyhýbají. Nezanedbatelná část poruch souvisí i se špatně provedeným 

návrhem nebo provedením. Příklady takovýchto problémů jsou představeny 

v tomto příspěvku. 

mailto:zatecky@vdtbd.cz
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 VODNÍ DÍLA (MALÉ VODNÍ NÁDRŽE) A DEFINICE POJMU 

„RYBNÍK“ V ZÁKONECH 

 Rybník 

Pro účely zákona 99/2004 Sb., (zákon o rybářství) se dle § 2 odst. c) rybníkem 

rozumí ,,vodní dílo“, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve 

kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; 

rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními“. 

Zákon č. 254/2001 Sb., (o vodách) ve znění pozdějších předpisů v §55 odst. 1 

uvádí, že „Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, 

umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání 

vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních 

poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména… pís. l) 

jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle §8“. 

Zákon 114/1992 Sb., (o ochraně přírody a krajiny) ve znění pozdějších 

předpisů zmiňuje rybníky v § 3, odst. 1 následovně: „Pro účely tohoto zákona se 

vymezují některé základní pojmy takto…pís. b) významný krajinný prvek jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její 

typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými 

prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy…“. 

 Suché nádrže a poldry 

Za vodní nádrž se považuje i tzv. suchá nádrž (nedoporučuje se termín 

„polder“, resp. „poldr“). 

 

Obr. 1 Prostory a typy poldrů. 
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Poldr – prostor v říčním údolí přilehlý k toku, který po naplnění vodou při 

povodni plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok v toku. Po průchodu 

povodně se prostor zcela vyprázdní (je suchý) a zpravidla se zemědělsky využívá. 

 PORUCHY MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ - PŘÍČINY, 

NÁSLEDKY A NÁVRH OPATŘENÍ 

Nejvýznamnějšími příčinami poruch na malých vodních nádržích jsou: 

• nevhodná nebo chybná projektová řešení  

• podceněný geologický průzkum 

• závady a nedodržení technologické kázně při provádění stavby 

• nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů (zvláště u historických 

vodních děl) 

• stárnutí vodních děl a jejich technologických částí 

• vliv špatné údržby porostů nebo působení živočichů  

• nesprávná manipulace 

 VD Pilný (k.ú. Batelov) 

Na VD Pilný byl navržen šachtový přeliv sdružený se spodní výpustí. Jedná 

se o nádrž představující nevhodně provedený návrh a nedostatky v projektové 

dokumentaci. Chybná řešení představující potenciální riziko poruchy spočívají 

především ve způsobu přechodu ze šachty do odpadního potrubí.  

 

Obr. 2 Nevhodné uložení potrubí hydraulicky nevhodný vtok do potrubí. 
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Obr. 3 Nevhodné uložení potrubí hydraulicky nevhodný vtok do potrubí. 

 Suchá nádrž Okříšky A 

Suchá nádrž se stálým nadržením se nachází na Okříšském potoce u obce 

Okříšky (okr. Třebíč). Potrubí HOBAS bylo původně uložené bez obetonování do 

násypu hráze, díky čemuž došlo jak k deformaci v podélném směru, tak k 

deformaci kruhového profilu. Nádrž byla napuštěna v listopadu 2004, v červnu 

2005 byla identifikována porucha na spoji trub. V roce 2016 došlo k definitivní 

opravě spočívající ve vyjmutí celého potrubí a jeho opětovném položení 

s náležitým obetonováním.  

 

Obr. 4 Potrubí rozpojené na prvním spoji za vtokem. 
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Obr. 5 Obetonované potrubí před provedením zpětného zásypu. 

 Nádrž Na Pískách na Arnoltickém potoce (k.ú. Dolní 

Řasnice) 

Nádrž na Arnoltickém potoce byla obnovena v roce 2020. Hlavní problém 

realizace spočíval v nevhodně vyřešeném odvedení pramene zjištěného na 

návodní straně hráze. Odvedení pramene drenáží v tělese hráze vytvoří prakticky 

otevřenou průsakovou cestu, která způsobí postupné odplavení materiálu tělesa 

hráze a vývoj kaverny, v lepším případě pouze znemožní napuštění nádrže. 

V tomto případě došlo po napuštění nádrže k propadu u paty návodního líce 

nalevo od sdruženého objektu.  



17. června 2021 (online) 

38 

                         

 

Obr. 6 Propad na hrázi po jejím napuštění. 

 Nádrž na Černém potoce (k.ú. Návsí) 

Rekonstrukce nádrže byla provedena v roce 2019. Jedná se o dolní ze dvou 

nádrží na Černém potoce v k.ú. Návsí nad jeho soutokem s tokem Jasení 

(pravostranný přítok Olše pod Jablunkovem). Nádrž byla vypuštěna již od roku 

2017 z důvodu neuspokojivého technického stavu. Rekonstrukce byla provedena 
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nevhodným způsobem, který spočíval především v uložení betonových panelů na 

geotextilii a štěrkovém podsypu bez oddělovacího prahu na návodní straně hráze. 

Důsledkem takto nevhodného provedení rekonstrukce došlo v roce 2020 při 

povodních k protržení hráze. 

 

Obr. 7 Výkres podélného řezu spodní výpustí. 

 

 

Obr. 8 Havárie přelivu po povodňových průtocích v roce 2020. 
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 VD Pilný (k.ú. Batelov)  

VD Pilný je i příkladem chyb provedených při realizaci nádrže. Obetonování 

potrubí spodních výpustí je nutno provádět ve sklonu k ose (10:1), aby při hutnění 

docházelo k doléhání zemního materiálu k betonu. Povrch by měl být hladký 

(nejvhodnější je pro bednění použít stavební překližku nebo systémové prvky). 

Podkladní beton by neměl přečnívat obetonování do stran více než 10 cm, protože 

jinak hrozí při zasypávání a hutnění násypu odlomení přečnívající časti a vývoj 

otevřené průsakové cesty. V případě VD Pilný bylo obetonování provedeno 

nevhodně, protože bednění bylo uloženo svisle a výsledný povrch obetonování je 

nerovný, čímž není možné zajistit dostatečné dohutnění násypu k betonovému 

prvku.  

 

Obr. 9 Nedostatečně zavětrované bednění, nepravidelný povrch a bednění 

ponechané v násypu. 

 Sdružené objekty – nebezpečí promrzání, vznik poruchy 

na kontaktu beton – zemina 

Riziko promrzání je významným faktorem při vzniku poruchy zvláště u 

sdružených objektů nebo průchodu skluzu od bočních přelivů s hlubokým 
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spadištěm. Dodržení sklonů betonových stěn, hladkosti povrchu, a hlavně využití 

zavazovacího žebra v ose nebo v zemním těsnění hráze je zárukou zabránění 

vzniku průsakové cesty. 

 

Obr. 10 Porušení hráze po silných mrazech a následném tání při absenci žebra. 

 

Obr. 11 Vhodný tvar žebra pro potrubí spodní výpusti u malých vodních nádrží. 
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Zavazovací žebro není vhodné umisťovat pod potrubí, protože hrozí možnost 

vývoje prasklin na takto vytvořené podpoře při hutnění násypu hráze. 

 Stárnutí vodních děl, nedostatečná údržba 

U historických rybníků se často provádí výměna původního čapu za požerák 

buď budovaný na místě, nebo prefabrikovaný. Kvalitní napojení původního 

potrubí na nové konstrukce je obtížně proveditelné a je nutné si uvědomit, že 

kromě zatopení trubní jámy na výtoku musíme zajistit i trvalé zaplavení celého 

průtočného profilu dřevěného potrubí zajištěním trvalé hladiny v odtokové části 

požeráku. Výsledkem nedokonalého provedení jsou potom níže uvedené poruchy. 

 

Obr. 12 Porušené napojení dřevěného potrubí a betonové trouby. 
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Obr. 13 Projev počínající poruchy dřevěného výpustního potrubí za požerákem. 

 

 Nevhodné porosty, působení živočichů 

Vegetace na hrázích malých vodních nádrží je z hlediska bezpečnosti 

problematická. V případě, že se tam vyskytuje, je nutno dbát především na to, aby 

se neskládala z nevhodných dřevin a aby byla náležitě udržovaná. Mezi nevhodné 

dřeviny vysázené, nebo z náletu patří topoly, smrk a jiné mělce kořenící, měkké 

dřeviny. Hrozí jednak vývraty a jednak otevření průsakových cest kořenovým 

systémem, případně jeho vyhníváním. 
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Obr. 14 Vývrat topolů u rybníka Křivoš. 

 

Obr. 14 Vývrat smrků na vzdušním svahu Zuberského rybníka. 
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 Působení živočichů 

Živočichové mohou na malých vodních nádržích působit škody různými 

způsoby. Toto působení se týká především zemních těles hrází. Nory v hrázích se 

vstupem pod provozní hladinou v rybníku, hnízda v tělesech hrází a další cesty na 

vzdušní stranu, případně ventilační chodby způsobují při zvýšené hladině vývoj 

kaveren a propady hrází. V tomto ohledu je v současnosti nejaktivnějším druhem 

bobr evropský (Castor fiber). V současné době začínají být rovněž problémy 

s nutrií říční (Myocastor coypus), která se začíná neřízeně množit, patří 

k významným invazivním druhům a způsobuje škody na březích toků a 

nezpevněných hrázích. V menší míře dochází k porušení těles hrází - zvláště 

ochranných - činností prasete divokého (Sus scrofa), které dokáže rozrýt do značné 

hloubky zvláště homogenní zatravněná tělesa hráze při hledání potravy. 

 

 

Obr. 14 Provizorně sanovaná kaverna vzniklá působením bobra evropského na 

VD Vrkoč. 

Kromě výše uvedených příkladů možného vzniku poruch nelze opomenout 

nevhodné zásahy člověka. Velké množství malých vodních děl například není 

vybaveno manipulačním řádem a vlastník potom není řádně seznámen s postupy, 



17. června 2021 (online) 

46 

jak reagovat při zjištěných jevech signalizujících možný počátek vývoje poruchy. 

Neví také jak správně reagovat při dnes stále častějších epizodách přívalových 

dešťů a z nich vzniklých přívalových povodní. Nástup těchto povodní bývá velmi 

rychlý a včasná reakce může zabránit vzniku škod jak na díle, tak hlavně pod 

vodním dílem v případě jeho porušení. Proto je velmi žádoucí doplňovat 

dokumentaci zvláště těch vodních děl, u kterých chybí, a prověřovat 

zabezpečenost vodních děl při příchodu povodně. S ohledem na současný stav 

zastavěnosti území v okolí toků a vybavenosti území je stále důležitější zajištění 

bezpečnosti vodních děl. 

 ZÁVĚR 

Možných příčin poruch malých vodních nádrží existuje celá řada. Některé 

z nich byly představeny v tomto příspěvku. Je neoddiskutovatelné, že byť nejsou 

malé vodní nádrže v principu tak rizikové jako velké údolní nádrže, je nutno jejich 

bezpečnosti a spolehlivosti věnovat náležitou péči, a to jak z hlediska provozu, tak 

z hlediska návrhu.  
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Abstract 

This article describes realization and results of a seasonal field 

discharge and temperature measurements in Pšovka basin. The 

measurements was realized on the pond´s cascade in the Kokořín 

trough during the summer and autumn 2020 and the spring 2021. 

Keywords: Hydrometrics measurement, pond´s cascade, discharge, 

groundwater 

 ÚVOD 

Přírodě blízká opatření, zadržování vody v krajině, obnovování vodních tůní 

a rybníků pro podporu přirozené retence vody, to jsou témata rezonující současnou 

odbornou i politickou scénou. Retencí vody v krajině a interakcí s hladinou 

podzemních vod se zabývá také projekt Technologické agentury České republiky 

TITSMZP809 s názvem „Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod 

a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období“. 

Součástí projektu je provádění tzv. krátkodobých měřicích kampaní, kde 

probíhá na vybraných lokalitách s malými vodními nádržemi bilanční měření 

průtoků v povodí a sledování hladiny v nádrži, zejména s ohledem na změny 

na odtoku během vypouštění rybníků při výlovu. Jednou z krátkodobých kampaní 

je také terénní měření okamžitých průtoků v povodí Pšovky, kde je na toku 

situována soustava rybníků a kde dochází k výraznému ovlivnění průtoků 

vodárenskými odběry podzemní vody na dolní části toku. 

V letních měsících, a zejména v posledním období, kdy se vyskytlo sucho ve 

všech jeho podobách, je výpar z vodní hladiny významnou složkou hydrologické 

bilance povodí a v suchých bezesrážkových obdobích může zmenšovat odtok 

z povodí [1]. V povodí Lužnice byl po přepočtu na odtok v m3·s–1 celkový 

modelovaný výpar z hladiny v letních měsících větší než Q364d (1,78 m3·s–1). Je 
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proto otázka, zda rybníky svou existencí k zadržování vody v krajině přispívají, či 

naopak. 

 POPIS LOKALITY 

Pšovka pramení asi 570 m severně od hradu Houska v chráněné krajinné 

oblasti Kokořínsko - Máchův kraj. Stáčí se směrem k jihu a pokračuje relativně 

hlubokým zařízlým pískovcovým údolím až k obci Lhotka, kde se údolí rozevírá 

a Pšovka zde obloukem pokračuje na Mělnickou Vrutici. Pšovka ústí do Labe 

v Mělníku jako pravostranný přítok v místě nad mělnickým říčním přístavem. 

Z geologického hlediska jsou v podloží zájmového území křemenné pískovce 

České křídové pánve, ve vyšších partiích překryté kvarterními sprašemi a 

sprašovými hlínami. V údolní nivě se nacházejí hlíny, písky a štěrky. V měřeném 

úseku není patrná změna geologického podloží či výskyt tektonických linií, na 

kterých by byla zjevná skoková změna v průtocích a ztráta do podzemní vody. 

Na vodním toku Pšovky se nachází několik rybníků a mokřadů, zejména 

v úseku Kokořínského dolu. Jedná se postupně po směru toku o rybníky Špaček, 

Kačírek, Harasov a Lhotka. Krátkodobé kampaně byly provedeny v úseku mezi 

Pokličkami a Lhotkou, kde je kaskáda rybníků bez zjevných povrchových přítoků 

z mezipovodí. Závěrovým profilem povodí je místo posledního měření pod 

rybníkem Lhotka. Situace s vyznačenými měřenými profily je patrná z Obr. 1. 

 

Obr. 1 Povodí Pšovky s vyznačenými profily hydrometrických měření 

(podkladová mapa ©ČUZK) 
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 KRÁTKODOBÉ MĚŘICKÉ KAMPANĚ 

Krátkodobé kampaně měření okamžitých průtoků na Pšovce proběhly do 

současné doby celkem tři: v létě 30. 6. 2020, na podzim 9. 11. 2020 a na jaře 8. 

dubna 2021. Předpokládá se pokračování profilových měření opět v létě 2021. 

Měření průtoků a teploty vody proběhlo na úseku dlouhém cca 10 km celkem 

v sedmi vybraných profilech. Začátek měření byl proveden v místě u parkoviště 

pod skalním útvarem Pokličky (staničení rovno 0), nejspodnější měřený profil se 

nachází pod rybníkem Lhotka (staničení 9 795 m). 

U rybníka Špaček a Lhotka bylo možné změřit a porovnat výšku hladiny 

vztaženou k pevnému bodu na hrázi. Měření průtoků bylo prováděno pomocí 

zařízení FlowTracker2, které využívá ke stanovení bodové rychlosti proudící vody 

Dopplerova efektu. 

  

  

  

Obr. 2 Mapy s vyznačenými profily provedeného měření (podkladová mapa 

©ČUZK) 
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 Přehled profilů 

Na následujících mapkách na Obr. 2 jsou podrobněji zobrazeny profily, kde 

bylo prováděno měření. Snahou bylo měřit vždy co nejblíže přítoku do rybníka a 

co nejblíže odtoku z rybníka tak, aby byl co nejvíce podchycen vliv samotné vodní 

plochy, ne všude to ale bylo s ohledem na parametry profilu a tudíž kvalitu měření 

možné. V rámci pokračování výzkumu se uvažuje o zřízení trvalého 

hydrometrického pozorování Pšovky. 

 Měření 30. 7. 2020 

Průměrná teplota vzduchu byla v den měření ve stanici Doksy 19,8 °C, 

minimální 9,1 °C a maximální 28,1 °C. Bylo teplé slunečné počasí bez mraků. 

Výsledky měření průtoku a teploty v jednotlivých profilech zobrazuje Tab. 1. 

Zřetelný je celkový nárůst teploty vody směrem dolu po toku, téměř o 8 °C. 

V horní části měřeného úseku je dále patrné, že dochází k oteplování vody 

v rybnících Špaček a Kačírek a naopak k mírnému ochlazování vody dochází 

v úsecích mezi těmito rybníky a v úseku nad rybníkem Harasov. Trochu 

překvapivé je mírné ochlazení vody v rybníku Lhotka (o 0,9 °C). Profilovým 

měřením bylo zjištěno, že velikost průtoku v podélném profilu klesá, zejména 

v dolní polovině měřeného úseku. K výraznému nárůstu průtoků dochází v úseku 

rybníka Špaček, méně pak v rybníku Kačírek. Naopak v úseku mezi profily 

Kačírek – odtok (kde je rybník Harasov) a odtokem z rybníka Lhotka se ztrácí více 

než 82 % změřeného průtoku. 

Průtok pod hrází rybníka Lhotka byl také kontrolně změřen do nádoby, viz 

Obr. 3. S ohledem na chybu měření je výsledek srovnatelný s hodnotou zjištěnou 

pomocí FlowTrackeru2. 

Tab. 1 Výsledky měření dne 30. 7. 2020 

Profil Průtok [l·s–1] 
Teplota vody 

[°C] 
Staničení [m] 

Rybník Špaček - přítok 17,3 13,9 0 

Rybník Špaček - odtok 28 17,5 1212 

Rybník Kačírek - přítok 26,4 16,3 2007 

Rybník Kačírek - odtok 28,7 19,8 3631 

Rybník Harasov - přítok 26,5 18,6 5016 

Rybník Lhotka - přítok 17,9 22,5 8565 

Rybník Lhotka - odtok 3,2 21,6 9795 

Rybník Lhotka - odtok 2,7 (nádoba) 21,6 9795 
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Obr. 3 Kontrolní měření do nádoby, hráz rybníka Lhotka 

 Měření 9. 11. 2020 

Druhé terénní měření v Kokořínském dole na Pšovce proběhlo 11. listopadu 

2020.  Průměrná teplota vzduchu ve stanici Doksy byla ten den 3,4 °C, minimální 

2,3 °C a maximální 4,3 °C. 

Byly změřeny průtoky a teploty vody ve stejných profilech jako v létě 30. 

července 2020. Změřené hodnoty průtoků a teploty uvádí Tab. 2, porovnání 

změřených hodnot v listopadu s hodnotami z července a z dubna 2021 ilustruje 

graf na obrázku 4. 

Teplota vody byla v podélném profilu oproti létu méně rozkolísaná, hodnoty 

se pohybovaly od 5,3 °C v profilu Kačírek-přítok po 7,4 °C ve spodním profilu 

pod rybníkem Lhotka. Mírné oteplení vody je patrné v rybníku Kačírek, a to o 1,3 

°C, a celkově se teplota vody mezi prvním a posledním profilem zvýšila o necelé 

dva stupně Celsia. Průběh teplot vyjadřuje světlejší červená čára. 

Hodnoty průtoků se pohybovaly mezi 47,1 l·s–1 v profilu Harasov-přítok jako 

maximálního změřeného průtoku až po nejmenší hodnotu 27,6 l·s–1 pod rybníkem 

Lhotka. Křivka průtoků (světlejší zelená) víceméně kopíruje tvar z léta (sytější 

zelená) s tím rozdílem, že celkově teklo v Pšovce zhruba o třetinu až polovinu více 

vody. Mezi profily Kačírek-odtok a Harasov-přítok došlo k nárůstu průtoku (v létě 

tomu bylo naopak). Z měření lze vysledovat, že v rybníku Špaček vody přibývá 

(i v létě, kdy byla vysoká teplota vzduchu a velký výpar z vodní hladiny), a od 

rybníka Harasov dále po toku vody naopak ubývá i přesto, že na podzim bylo v den 

měření chladno a vlhko, a tedy výpar z hladiny byl bezvýznamný. 
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Tab. 2 Výsledky měření dne 9. 11. 2020 

Profil Průtok [l·s–1] 
Teplota vody 

[°C] 
Staničení [m] 

Rybník Špaček - přítok 32,1 5,6 0 

Rybník Špaček - odtok 41,0 5,4 1212 

Rybník Kačírek - přítok 39,3 5,3 2007 

Rybník Kačírek - odtok 39,5 6,6 3631 

Rybník Harasov - přítok 47,1 6,5 5016 

Rybník Lhotka - přítok 35,5 7,4 8565 

Rybník Lhotka - odtok 27,6 7,4 9795 

 Měření 8. 4. 2021 

Prozatím poslední měření bylo realizováno v dubnu 2021. Teplota ve stanici 

Doksy se během dne pohybovala okolo 5 °C. 

Hodnoty teploty vody jsou srovnatelné s výsledky z listopadu 2020 a jsou 

uvedené v Tab. 3. Průtoky byly zejména v horní polovině toku větší než na 

podzim, zřetelný je pokles průtoků od profilu Rybník Harasov – přítok až k profilu 

pod rybníkem Lhotka. 

Tab. 3 Výsledky měření dne 8. 4. 2021 

Profil Průtok [l·s–1] 
Teplota vody 

[°C] 
Staničení [m] 

Rybník Špaček - přítok 37,2 4,7 0 

Rybník Špaček - odtok 47,2 5,3 1212 

Rybník Kačírek - přítok 46,3 4,7 2007 

Rybník Kačírek - odtok 46,5 6,5 3631 

Rybník Harasov - přítok 49,3 6,2 5016 

Rybník Lhotka - přítok 37,3 7,0 8565 

Rybník Lhotka - odtok 28,0 7,4 9795 

 Porovnání výsledků měření 

Velikosti průtoků a teploty vody všech měření v podélném profilu zobrazuje 

graf na Obr. 4. Z grafu vyplývá, že v chladnějším období na jaře a na podzim se 

voda postupně jen nepatrně otepluje, mnohem větší výkyvy teploty jsou patrné v 

létě, kdy se voda ohřívá tím, jak protéká stojatými vodami rybníků Špaček, 
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Kačírek i Harasov. Nárůst teploty byl v maximu o 8,6 °C. Překvapivé je letní 

ochlazení teploty vody v rybníku Lhotka. 

 

Obr. 4 Průběh průtoků a teplot vody v podélném profilu Pšovky během 

krátkodobých měřických kampaní 

V nejvýše položeném rybníku Špaček dochází k vyrovnané dotaci 

z podzemní vody o velikosti 10 až 11 l·s–1. Naopak pod rybníkem Harasov průtoky 

setrvale klesají, v rybníku Lhotka je pokles větší než v rybníku Harasov. 

V létě 2020 činil pokles hodnot mezi přítokem a odtokem rybníku Lhotka více 

než 80 % (pokles o 14,7 l·s–1), na podzim 2020 a na jaře 2021 byl rozdíl „jen“ 22 

%, resp. 25 % (7,9, resp. 9,3 l·s–1). Na rybníku Lhotka je patrný výrazný pokles 

průtoků ovlivněný čerpáním podzemní vody (viz dále), v létě ještě podpořený 

výparem z vodní hladiny. Hladina v rybníku byla v létě 2020 pod hranou 

bezpečnostního přelivu o 10,5 cm, kdežto na podzim 2020 to bylo jen 4,5 cm a 

v dubnu 2021 7 cm. U rybníka Špaček je patrný stejný vliv velkého letního výparu. 

Hladina v rybníku dosahovala v létě 2020 hodnoty 11,8 cm pod hranu 

„bezpečnostního přelivu“, na podzim 3,5 cm a na jaře 2021 6,3 cm (viz obr. 5). 

Tedy v létě dochází k úbytku průtoků podél toku a současně bylo částečně vlivem 

výparu méně vody v rybnících. 
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Obr. 5 Odečet hladiny v rybníku Špaček 

Výsledky provedených měření okamžitých průtoků potvrzují informace 

získané a zpracované v publikacích zaměřených na posouzení hydrogeologického 

rajonu Pšovky a Liběchovky a na nakládání s podzemními vodami při odběrech 

pro vodárenské účely. K zásadnímu snížení průtoků v Pšovce došlo po začátku 

čerpání podzemních vod už v 70. letech 20. století přibližně v úseku Hleďsebe - 

Malý Újezd, jak uvádí [2]. Současně se snížila hladina podzemní vody v okolí, až 

o několik metrů. To mělo dopad jednak na průtoky v Pšovce, ale také na hladiny 

podzemní vody ve studních místních obyvatel. Pod obcí Lhotka má Pšovka až 

charakter občasného toku [3], což potvrzují i zde provedená měření v letech 2013, 

2014 a 2015. V inkriminovaném úseku zde byly pozorovány nulové průtoky. 

 ZÁVĚR 

V rámci projektu Technologické agentury ČR byly v povodí Pšovky 

provedeny tři krátkodobé měřicí kampaně. Byly změřeny okamžité průtoky a 
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teploty vody v celkem sedmi profilech v úseku od Pokliček po obec Lhotka, a to 

v létě 2020, na podzim 2020 a na jaře 2021. 

Je zřejmé, že režim průtoků pod rybníkem Lhotka je výrazně ovlivněn 

vodárenskými odběry podzemní vody v nedaleké Mělnické Vrutici a v Řepínském 

dolu. Zejména v letním období, kdy byly měřené průtoky poloviční oproti 

podzimnímu, resp. jarnímu měření, činil pokles průtoku v rybníku Lhotka více než 

80 %. 
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Abstract 

Small water reservoirs play a significant role in hydrologic regime 

as these water bodies affect many processes taking place in 

hydrologic balance. These are besides others evaporation, water 

storage, hydrograph transformation and groundwater flow. In this 

paper, the influence on groundwater storage is demonstrated 

through calculation of water balance of selected fishponds during its 

draining for purposes of fish harvest. The results demonstrate that 

water storage due to small water reservoirs is not only related to 

their storage volume but also to raised groundwater level induced 

by water level in reservoirs.  

Keywords: water balance; groundwater; fishpond; fish harvest 

 ÚVOD 

Malé vodní nádrže jsou bezpochyby důležitým krajinným prvkem 

přispívajícím ke stabilitě krajiny a její struktuře [1]. V poslední době jsou často 

zmiňovány jako prostředek zvýšení retence vody v krajině, přičemž tento přínos 

byl akcentován zejména v souvislosti se suchou periodou, která postihla území 

České republiky v letech 2015 až 2020. Hydrologická funkce těchto 

vodohospodářských staveb je komplexní a nelze jednoznačně konstatovat, že vliv 

na hydrologický režim je vždy pozitivní, nelze však zpochybnit, že malé vodní 

nádrže zadržují v krajině vodu, která by v ní bez jejich existence zadržena nebyla. 

Otázkou ovšem je, o jaké množství se jedná. Je totiž třeba uvažovat veškerou 

zadržovanou vodu. Mimo vodu v zásobním prostoru nádrže se jedná i o podzemní 

vodu zadrženou v okolním geologickém prostředí v důsledku vzestupu hladiny 

podzemní vody vzdutou hadinou vody v nádrži. 

Zatímco stanovení množství vody v zásobním prostoru je relativně 

bezproblémové při znalosti batygrafie nádrže, v případě podzemní vody je to 
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komplikovanější. I v případě dostupnosti dostatečně podrobných dat o hladině 

podzemní vody zůstává nejistota pramenící zejména z nedostatečnosti informací 

o vlastnostech geologického prostředí. Jako možnost stanovení množství vody 

zadržené navíc pak lze využít bilanční přístup. Konkrétně se jedná o stanovení 

bilance vody při vypouštění. Výhodou tohoto přístupu je fakt, že stanovovány jsou 

bilanční položky související s povrchovou vodou a podzemní voda je 

dopočítávána. Díky tomu není nutno mít k dispozici informace o vlastnostech 

geologického prostředí.  

V tomto příspěvku jsou prezentovány tři kampaně realizované při výlovech 

rybníků Starý u Krče, Malý hoděmyšlský a Ohradský. Při kampaních byly měřeny 

potřebné údaje povrchových vod na jejichž základě byla následně stanovena 

bilance. 

 METODIKA 

Množství podzemní vody zadržené díky dotčeným malým vodním nádržím 

bylo stanoveno s využitím bilanční rovnice ve tvaru: 

𝑉𝑝ří𝑡𝑜𝑘 + 𝑉𝑃𝑉 + 𝑉𝑧 = 𝑉𝑜𝑑𝑡𝑜𝑘 

kde 

Vpřítok je objem přítoku do nádrže v průběhu vypouštění 

VPV je objem podzemní vody v okolním geologickém prostředí 

v důsledku vzdutí vody v nádrži 

Vz je objem zásobního prostoru 

Vodtok je objem odtoku 

 

Tuto bilanční rovnici je možné použít za předpokladu nulových srážek během 

sledovaného období a zanedbatelného výparu z vodní hladiny. Vzhledem k tomu, 

že výlovy jsou zpravidla prováděny v podzimním období, lze evaporaci zanedbat 

bez rizika významného zkreslení. Vyskytnou-li se v průběhu vypouštění srážky, 

je nutné je zahrnout, s ohledem na nejistoty je však vhodnější, když je experiment 

realizován v období bez výskytu srážek. Objem podzemní vody je pak dán 

vztahem: 

𝑉𝑃𝑉 = 𝑉𝑜𝑑𝑡𝑜𝑘 − 𝑉𝑝ří𝑡𝑜𝑘 − 𝑉𝑧 

Objemy přítoku a odtoku během vypouštění lze stanovit integrací průběhu 

průtoku v profilech nad a pod nádrží. K tomuto účelu bylo nutno zřídit měření 

průtoku. To bylo založeno na měření vodního stavu pomocí tlakových senzorů a 
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na bodovém měření průtoků s využitím metody ředění solného roztoku při 

různých vodních stavech. Jedná se metodu s dlouhou tradicí aplikace [2].  

Měření metodou ředění solného roztoku lze realizovat dvěma způsoby. První 

z nich vychází z kontinuální aplikace roztoku soli o známé koncentraci, měření 

koncentrace soli v toku pod místem aplikace a využití směšovací rovnice [3]. 

Druhá možnost představuje jednorázovou aplikaci roztoku soli se známým 

množstvím a koncentrací a integraci průběhu koncentrace soli v toku pod místem 

aplikace. Průtok (Q) je dán vztahem:  

𝑄 =
𝐶0 ∙ 𝑉0

∫ (𝐶(𝑡) − 𝐶𝑏) ∙ 𝑑𝑡
∞

0

 

kde 

C0 je koncentrace soli v aplikovaném roztoku 

V0 je objem aplikovaného roztoku 

C(t) je koncentrace soli v profilu pod místem aplikace roztoku 

Cb je pozaďová koncentrace soli v toku 

 

Vzhledem k tomu, že závislost mezi koncentrací soli a konduktivitou je 

lineární, lze nahradit měření koncentrace soli právě měřením konduktivity (k). 

V diskrétní podobě pak rovnice nabývá tvar: 

𝑄 =
𝑘0 ∙ 𝑉0

∑(𝑘 − 𝑘𝑏) ∙ ∆𝑡
 

 

Objem vody v zásobními prostoru nádrže je možno stanovit nejlépe na 

základě dostatečně podrobné a přesné znalosti reliéfu dna nádrže a informace o 

stavu hladiny. Tu lze získat při vypuštěné nádrži pomocí geodetického zaměření, 

což je ovšem značně náročné a s ohledem na špatnou přístupnost dna, na kterém 

se zpravidla nachází neúnosný sediment. Vhodnější metodou je proto využití 

snímkování pomocí bezpilotních prostředků a následné fotogrammetrické 

zpracování pořízených snímků, které pro dané účely poskytuje vhodnou informaci 

a již bylo použito v řadě podobných aplikací [4][5]. Tento postup byl aplikován i 

pro potřeby prezentovaného výzkumu. Jelikož přesnost výškopisné informace je 

důležitá s ohledem na případnou chybu ve stanovení objemu, bylo při realizaci 

náletů použito vlícovacích bodů zaměřených přesnou geodetickou GPS [6]. 

Fotogrammetrické vyhodnocení pořízených snímků se zahrnutím zaměřené 

polohy vlícovacích bodů bylo provedeno v prostředí softwarového nástroje 

Agisoft Metashape. Výsledky takovéhoto zpracování jsou pro Ohradský rybník 

znázorněny na Obr. 1. 
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Obr. 1 Výsledky zpracování leteckých snímků pro Ohradský rybník – 

ortofotosnímek (nahoře) a digitální model reliéfu dna (dole) 
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 LOKALITY MĚŘENÍ 

 Rybník Starý u Krče 

Rybník Starý u Krče (Obr. 2) se nachází východně od Protivína na drobné 

vodoteči, která je pravostranným přítokem Divišovky, která se dále vlévá zprava 

do Blanice u Protivína. Spolu s dalšími tvoří celou soustavu zakončenou rybníkem 

Rabyň nacházejícím se u soutoku Divišovky s Blanicí. Rozloha rybníka činí 1.5 ha 

a jeho objem 16 tis. m3 při maximální hloubce přes 3 m a délce hráze 110 m. Tato 

vodní plocha je součástí PP Zelendárky, u které jsou předmětem ochrany právě 

zachovalé pobřežní porosty rákosin a bohaté společenstvo ptáků a obojživelníků 

vázaných právě na rybníky.  

Geomorfologicky území spadá do Chvalešovické pahorkatiny, která je 

součástí Českobudějovické pánve v Česko-moravské subprovincii. 

Z geologického hlediska se v lokalitě nachází variská intruziva v podobě 

nebulitických-oftalmitických migmatitů až nehomogenních biotitických nebo 

dvojslídných granitů. 

 

 

Obr. 2 Rybník Starý u Krče 
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 Malý Hoděmyšlský rybník 

Rybník (Obr. 3) se nachází u obce Hoděmyšl 2 km severovýchodně od 

Rožmitálu pod Třemšínem na bezejmenném toku, který se vlévá do Velkého 

Hoděmyšlského rybníka na Hoděmyšlském potoce, levostranném přítoku Skalice. 

Při rozloze 1 ha činí objem zadržené vody 8 tis. m3 s maximální hloubkou 1.3 m a 

délkou hráze 80 m. 

Horninové prostředí je dle gelologické mapy tvořeno jemně až středně 

zrnitými biotitickými a amfibol-biotitickými monzogranity až granodiority a 

trondhjemity, v blízkém okolí se však nachází i kambrické pískovce a slepence či 

neoproterozoickými břidlicemi a drobami. Geomorfologicky náleží lokalita do 

Věšínské pahorkatiny patřící do Rožmitálské pahorkatiny v západní části Česko-

moravské subprovincie.  

 

Obr. 3 Malý hoděmyšlský rybník 

 Ohradský rybník 

Ohradský rybník (Obr. 4) je položen na Volenickém potoce, který se vlévá do 

Mlýnského potoka a následně teče do Skalice. Lokalita se nachází jihozápadně od 

Březnice na jihozápadě Středočeksého kraje. Na Volenickém potoce se pod 

Ohradským rybníkem nachází ještě rybník Loužek a větší Zlivský rybník. Rozloha 
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Ohradského rybníka činí 1.7 ha a objem zásobního prostoru 14 tis. m3, při hloubce 

u výpusti 1.9 m a délce hráze 170 m. 

Horninové prostředí v lokalitě představují jemně až středně zrnité biotitické a 

amfibol-biotitické monzogranity až granodiority a trondhjemity, západním 

směrem lze nalézt i prekambrické metaryolity, metadacity a jejich metatufy. 

Z geomorfologického hlediska je lokalita situována na rozhraní Rožmitálské a 

Bělčické pahorkatiny na západě Česko-moravské subprovincie.  

 

Obr. 4 Ohradský rybník 

 MĚŘENÁ DATA 

Pro potřeby stanovení hydrologické bilance byla zajištěna především data 

průtoků a stavů hladiny v měřených rybnících a reliéf jejich dna metodami 

popsanými v kapitole 2. 

 Rybník Starý u Krče 

Kampaň na rybníku se uskutečnila v období od 30.3.2020 do 6.4.2020, kdy 

byl loven. V průběhu kampaně nepřitékala do nádrže voda přívodním korytem, 

jelikož výše položený rybník Nový u Krče byl již sloven, jeho výpust byla 
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uzavřena a probíhalo jeho napouštění. Měřen tak byl odtok a stav hladiny vody 

v nádrži (Obr. 5).  

 

Obr. 5 Průběh měřených hodnot při kampani na rybníce Starý u Krče 

Na základě leteckého snímkování a následného vyhodnocení modelu reliéfu 

dna byly zpracovány charakteristické čáry nádrže (Obr. 6), díky nimž bylo možno 

stanovit s využitím průběhu hladiny vody v nádrži časový průběh úbytku vody 

v samotném prostoru zátopy.  

 

Obr. 6 Charakteristické čáry rybníka Starý u Krče 
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 Malý hoděmyšlský rybník 

Kampaň na Malém hoděmyšlském rybníce byla realizována na podzim 2020 

v období od 19. do 22. října, kdy byl rybník sloven. Rybník má velmi malou 

plochu povodí a minimální přítok, který byl v období kampaně neměřitelný. 

Měřen tak byl i v tomto případě pouze průběh hladiny vody v nádrži a odtok. 

Odtok byl měřen v propustku cca 80 m pod hrází. Průběh pořízených časových 

řad je znázorněn na Obr. 7.  

 

Obr. 7 Průběh měřených hodnot při kampani na Malém hoděmyšlském rybníce  

Charakteristické čáry nádrže byly i v tomto případě zpracovány na základě 

vyhodnocení leteckých snímků pořízených při vypuštěné nádrži po jejím vylovení. 

Čáry jsou znázorněny v grafu na Obr. 8. 

 

Obr. 8 Charakteristické čáry Malého hoděmyšlského rybníka  
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 Ohradský rybník 

Rybník byl vypouštěn od 13. do 20. dubna 2021. V průběhu kampaně byl 

měřen průtok na přítoku i na odtoku a průběh úrovně hladiny vody v nádrži. 

Průběh měřených veličin je znázorněn v grafu na Obr. 9. 

 

Obr. 9 Průběh měřených hodnot při kampani na Ohradském rybníce  

Po výlovu byl proveden snímkovací nálet prostoru zátopy, na jehož základě 

byl fotogrammetricky zpracován model reliéfu dna použití následně pro výpočet 

charakteristických čar (Obr. 10).  

 

Obr. 10 Charakteristické čáry Ohradského rybníka  
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 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Všechny uvedené kampaně se uskutečnily mimo letní období, kdy by bylo 

nutno brát v úvahu výpar z vodní hladiny. Díky tomu bylo pro potřeby stanovení 

množství podzemní vody z okolního prostředí při vypouštění možné zanedbat tuto 

bilanční položku a uplatnit bilanční rovnici ve tvaru uvedeném v kapitole 2.  

Objem odtoku vody z vypouštěných nádrží byl stanoven integrací 

průtokových časových řad za sledované období. V případě Ohradského rybníka 

byl integrací stanoven i objem přítoku.  

Objemy vody vypuštěné ze sledovaných nádrží byly odečteny 

z charakteristických čar na základě změřené úrovně hladiny vody na počátku 

období vypouštění. S využitím bilanční rovnice pak byl stanoven objem ostatní 

vody z nádrží před výlovem vypuštěné. Údaje o jednotlivých objemech jsou 

shrnuty v Tab. 1. 

Tab. 1 Přehled bilancí sledovaných rybníků 

Bilanční položka Starý u Krče Malý 

hoděmyšlský 

rybník 

Ohradský 

rybník 

Objem přítoku (m3) 0 0 1 728 

Objem vody vypuštěný 

z prostoru zátopy (m3) 
11 467 8 024 13 868 

Objem odtoku (m3) 12 751 9 932 18 945 

Objem ostatní vody 

(m3) 
1 284 1 908 3 349 

Podíl ostatní vody (%) 10.1 19.2 17.7 

 

Dosažené výsledky potvrzují hypotézu, že díky vzdutí hladiny vody v malých 

vodních nádržích dochází ke zvýšení hladiny podzemní vody v okolním 

geologickém prostředí, přičemž tato voda je uvolňována při poklesu hladiny vody 

v nádržích. Bilančně stanovený podíl takovéto vody se u sledovaných nádrží 

pohyboval v jednotkách tisíců m3. Byť se jedná o nezanedbatelné objemy, má 

vyšší vypovídací hodnotu údaj o poměru množství takovéto vody vůči objemu 

vody zadržovanému v samotných zásobních prostorech nádrží. Ten se v rámci tří 

prezentovaných kampaní pohyboval od 10 do 20 %.  

Zjištěné hodnoty bilančních položek samozřejmě mohou být zatíženy chybou. 

Ta může souviset především s nejistotou měření průtoků nebo s nejistotou 
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použitých charakteristických čar. Chyby stanovení průtoků byly pokud možno 

eliminovány velkým množstvím bodových měření, když jich v každém profilu 

bylo provedeno deset i více. V případě charakteristických čar pak bylo využito 

fotogrammetrických metod a leteckého snímkování, přičemž výsledný model 

reliéfu byl zpracován s geodeticky přesně zaměřenými vlícovacími body. 

Výsledky všech tří kampaní poukazují na nezanedbatelné množství vody uvolněné 

při vypouštění z okolního geologického prostředí. Nadto je nutno podotknout, že 

díky nízké rychlosti proudění podzemní vody a ukončení bilancování v okamžiku 

vypuštění nádrže nebylo možné podchytit veškerou vodu v okolním prostředí 

zadržovanou a že lze předpokládat, že celkový objem takto zadržené vody je vyšší, 

než ukazují vypočtené hodnoty. 

 ZÁVĚR 

Hydrologická funkce rybníků a malých vodních nádrží je komplexní a 

projevuje se různými způsoby. Ty jsou v některých ohledech pozitivní, v jiných 

negativní. V některých případech záleží na úhlu pohledu. V případě vlivu na 

podzemní vodu lze vliv vnímat jako pozitivní, když vzdutím hladiny vody 

v prostoru nádrže dojde i ke zvýšení zásoby podzemní vody. Výsledky 

prezentované v tomto příspěvku tuto skutečnost potvrzují. Míra zvýšení hladiny 

podzemní vody, a tedy i její zásoby v krajině, se v jednotlivých případech liší, 

k jejímu nárůstu však došlo ve všech případech. Byť se zvýšená zásoba podzemní 

vody svým objemem nevyrovná objemu vody zadržené v nádrži, je její objem 

nezanedbatelný.  
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Abstract 

The presented article deals with the evaluation of evaporation from 

the water surface of Vavřinec pond in 2020 and describes the direct 

measurements methods of evaporation from the water surface used 

in the TGM Water Research Institute. The year 2020 had higher 

precipitation totals after a longer period of drought, therefore evened 

water balance: precipitation totals (615.5 mm) and evaporation 

(615.5 mm). In less rainy years, the water balance is negative by 50 

or more mm per month in favor of evaporation. 

Keywords: evaporation monitoring, floating evaporimeter, drought 

 ÚVOD 

Výpar jako základní člen hydrologické bilance představuje ztrátu vody 

z povodí, která je vyrovnávána srážkovými úhrny. Především na povodích 

s vysokým zastoupením vodních ploch potom nabývá na významu jedna z jeho 

složek – výpar z vodní hladiny Vzhledem k tomu, že velikost/míra výparu úzce 

souvisí s průměrnou teplotou vzduchu, můžeme v souvislosti se zvýšením teploty 

vzduchu v posledních letech sledovat i zvýšení hodnot výparu (Obr. 1). Naproti 

tomu srážky v posledních letech víceméně stagnují [1], a tak vyšší ztráta vody 

vzniklá výparem nebývá vyrovnána. Na území České republiky lze tedy 

v současné době pozorovat četné oblasti, kde se v dlouhodobém průměru 

projevuje vláhový deficit v důsledku toho, že průměrný výpar dlouhodobě 

převyšuje průměrné srážkové úhrny v dané oblasti. Jedná se zejména o jižní 

Moravu, Polabí a západní část Čech [2]. 

mailto:beran@vuv.cz
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V příspěvku jsou popsány metody měření výparu z vodní hladiny ve 

Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i. (dále jen VÚV 

TGM), dále jsou popsány výsledky pozorování výparu plovoucím výparoměrem 

na rybníce Vavřinec v roce 2020. 

 

Obr. 1 Vývoj průměrné teploty vzduchu, průměrné teploty vody ve výparoměru a 

výparu z vodní hladiny ve stanici Hlasivo v letech 1957-2018 [3] 

 DATA A METODY 

Data z výparoměrných stanic jsou přínosná pro studie stanovující výpar 

z vodní hladiny, posuzující vliv klimatické změny na hydrologickou bilanci, stejně 

tak pro stanovení rovnic pro jeho výpočet a obecně pro bližší poznání 

hydrologického cyklu. Význam pozorování je ještě umocněn potřebou 

kvantifikovat změny výparu vlivem probíhajících klimatologických změn, 

především již statisticky významného nárůstu teploty vzduchu. Pozorování výparu 

z vodní hladiny není prováděno běžně, z důvodu značné náročnosti na údržbu a 

obsluhu výparoměrných stanic. Z tohoto důvodu je výpar většinou dopočítáván ze 

vzorců na základě závislosti na dalších meteorologických veličinách. 

 Historie pozorování výparu ve VÚV TGM 

VÚV TGM se zabývá pozorováním výparu z vodní hladiny již od 30. let 

minulého století [4]. V období mezi světovými válkami konal ústav pozorování 

v souvislosti s plánovanou nádrží na Rozkoši u České Skalice (rybník Rovenský) 

a na výzkumné hydrologické stanici při ústavu v Podbabě (Obr. 2). Bylo 

používáno plovoucích i zemních výparoměrů. Výsledkem těchto prací bylo 

sestrojení tzv. Rónova výparoměru. V následujících letech byla v souvislosti s 
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plánovanou výstavbou tzv. Odersko-dunajského průplavu zřízena celostátní síť 

výparoměrů Rónových. V roce 1956 byly zřízeny výparoměrné stanice v Hlasivu 

u Tábora, která je v provozu dodnes a v Tišicích na Mělnicku (1956-1974). V roce 

2018 bylo obnoveno pozorování výparu z vodní hladiny v areálu VÚV v Podbabě, 

současně byly pořízeny dva plovoucí výparoměry, jež jsou v provozu v rámci 

výzkumných projektů na vodních nádržích. 

 

Obr. 2 Pozorování výparu v Praze Podbabě (přibližně 40. léta) 

 Výparoměrná stanice Hlasivo 

Unikátní výparoměrná stanice v Hlasivu u Tábora byla vybudována v roce 

1956 v místech původní výzkumné meteorologické stanice a nyní je jedinou 

nezrušenou základní výparoměrnou stanicí na území ČR [5]. Zaznamenává data o 

výparu z volné hladiny spolu s dalšími meteorologickými prvky. Výpar je zde 

měřen v sezóně od května do října.  

V Hlasivu byly v průběhu let používány výparoměry Rónův, Wildův, GGI 

3000, Class-A pan a srovnávací výparoměr o ploše hladiny 20 m2. Na blízkém 

rybníku byl v minulosti umístěn na voru nejprve plovoucí výparoměr o ploše 1 m2, 

později výparoměr o ploše 3 m2, pozorování probíhalo v 50. až 70. letech 

minulého století. 

Seznam v současnosti měřených veličin ve stanici Hlasivo: 
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• výpar z volné hladiny (srovnávací výparoměr na Obr. 3, archivní snímek 

plovoucího výparoměru na Obr. 4) 

• teplota vzduchu ve výšce 2 m nad povrchem země 

• relativní vlhkost vzduchu ve výšce 2 m nad povrchem země 

• teplota půdy v hloubce 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm 

• rychlost a směr větru 

• úhrn a intenzita srážek 

• globální sluneční radiace 

• teploty vody ve výparoměrech 

 

Obr. 4 Srovnávací výparoměr ve stanici Hlasivo 
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Obr. 4 Plovoucí výparoměr – stanice Hlasivo (50. léta) 

 Plovoucí výparoměry 

Plovoucí výparoměry používané ve VÚV TGM se skládají z mechanické 

konstrukce, jejíž součástí je měrná nádoba o průměru 620 mm, plováků a 

vlnolamů. Napájení je zajištěno pomocí akumulátoru dobíjeného 2 ks solárních 

panelů (á 20W). Doplněno o obousměrné čerpadlo, které napouští/vypouští vodu 

do/z výparoměrné nádoby v případě změny hladiny od referenční hodnoty o 5 cm. 

Senzorové vybavení [6]: 

• H7-G-TA4-NZ – universální multikanálová monitorovací jednotka 

s GSM/GPRS modulem 

• přesný snímač výšky hladiny výparoměru, rozsah 0-400 mm 

• RVT13/RK – snímač relativní vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu 

• WD360 – snímač směru větru 

• WS103 – anemometr v celokovovém provedení 

• PT100-KP – snímač teploty vody, čtyřvodičové připojení 

• RDH11 – detektor deště s řízeným vytápěním 

• NR LITE2 – net radiometr Kipp & Zonen 

Data jsou registrována v desetiminutových intervalech a jsou posílána na 

server 3x denně v 1 h, v 7 h a v 19 h pomocí GSM přenosu dat. Výpar a srážky se 
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měří na principu 1-minutového záznamu hladiny vody uvnitř výparoměru ve 

spojení s detektorem dešťových srážek a informacemi o vypouštění nebo 

dopouštění vody do nádoby nebo z nádoby. Průměrné denní hodnoty měřených 

meteorologických veličin jsou vypočítávány z deseti minutových měření jako 

průměr konkrétního dne. Hodnoty výparu a srážek jsou vyhodnocovány 

z minutových záznamů. 

Sledovanými meteorologickými veličinami jsou: výpar [mm], srážky [mm], 

solární radiace [W/m2], teplota vzduchu [°C], teplota vody ve výparoměru [°C], 

teplota vody v hloubkách 0,5-1-1,5-2-2,5 m [°C], rychlost větru [m/s], okamžitá 

rychlost větru [m/s], směr větru [0-360°], relativní vlhkost vzduchu [%]. 

 

Obr. 5 Plovoucí výparoměr 

 Zájmová lokalita rybník Vavřinec 

Rybník Vavřinec (Obr. 6) je největší rybník na Kutnohorsku o rozloze 71,6 

ha. Leží mezi východním okrajem obce Vavřinec a železniční tratí Kolín – 

Ledečko,    3 – 4 km severozápadně od Uhlířských Janovic. Byl dokončen na řece 

Výrovce v roce 1472. Výrovka je levostranným přítokem řeky Labe a na horním 

toku se nazývá jako Vavřinec nebo Vavřinecký potok. 

Technické údaje: 

• hráz je v koruně dlouhá 450 m 

• zadržuje 1,1080 mil. m3 vody 
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• délka vzdutí dosahuje 1,6 km 

• vodní plocha měří 71,6 ha 

 

Hydrologická data: 

• 0,3000 Qa (m3s-1) 

• 0,0470 MQ (m3s-1) 

• 0,0470 MZP (m3s-1) 

Plovoucí výparoměr byl na lokalitě osazen v roce 2020 od března do října, 

v roce 2019 pouze od července do října, z důvodu pořízení měřící aparatury až 

v létě 2019. 

 

Obr. 6 Rybník Vavřinec 

 VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ 

Rok 2020 byl srážkově průměrný po několika letech (2015-2019) s nízkými 

srážkovými úhrny. Za pozorované období duben až září bylo naměřeno na 

Vavřineckém rybníce 615.5 mm srážek (Tab. 1, Obr. 7). Nejdeštivějším měsícem 

byl červen se 173.2 mm srážek, naopak nejméně srážek 66.5 mm spadlo v září. 

Celková suma výparu za šest pozorovaných měsíců byla stejná jako srážkové 
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úhrny 615.5 mm, což je po několikeré kontrole vyhodnocovaných dat vyloženě 

shoda náhod. Nejvíce se vypařilo 141.8 mm v červenci, což je způsobené nejvyšší 

průměrnou teplotou vzduchu. 

Do tab. 2 byla přidána data z roku 2019 (srpen-září), kde je alespoň trochu 

vidět, že předešlé roky byly chudé na srážky, což se projevilo na deficitu vody ve 

prospěch srážek. V srpnu se vypařilo o cca 40 mm více, než napršelo a v září o cca 

23 mm. 

Tab. 1 Změřené hodnoty výparu a srážek. 

  2020 2019 

  výpar (mm) srážky (mm) výpar (mm) srážky (mm) 

duben 97.8 48.7 x x 

květen 114.3 86.8 x x 

červen 85.9 173.2 x x 

červenec 141.8 96.2 x x 

srpen 109.2 98.4 124.2 83.7 

září 66.5 112.2 83.7 59.8 

suma 615.5 615.5 207.9 143.5 

 

Obr. 8 Průběh výparu a srážek na rybníku Vavřinec v roce 2020 

 ZÁVĚR A DISKUZE 

Výpar z vodní hladiny pozorovaný v rámci výzkumu VÚV TGM slouží jako 

stěžejní podklad k řešení mnoha výzkumných projektů zabývajících se změnou 
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klimatu a jejími dopady na celkový hydrologický režim. Jako příklad konkrétního 

využití dat lze zmínit problematiku zatápění zbytkových jam po povrchové těžbě 

v severních Čechách, kde vznikají a budou vznikat obrovské vodní plochy. 

Problematika výparu z vodní hladiny je důležitá v rámci celé ČR, jak ukázala 

např. poslední perioda sucha v letech 2015-2019, kdy byly velice nízké srážkové 

úhrny a vlivem vysokých průměrných teplot vzduchu docházelo k vysokému 

vypařování ze všech povrchů, nejen z vodní hladiny. 

Pozorování výparu z rybníka Vavřinec ukázalo, že v případě let 

s průměrnými srážkovými úhrny, jako tomu bylo i v roce 2020, nedochází 

k velkým rozdílům mezi celkovými srážkami a výparem, nicméně data z roku 

2019 naznačují, že výpadek srážek má na hydrologickou bilanci malých vodních 

nádrží zásadní vliv. Pokud vodní nádrž nemá dostatečný přítok, v letních měsících 

se voda pouze vypařuje. 
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Abstract 

The article deals with interaction of surface and ground waters in 

Lomnice and Skalice River basins. The interaction is analysed using 

data from river gauging stations and ground water levels in drills. 

Mutual influence of surface and ground waters is examined on 

examples from the past decade, when both flood and drought 

periods affected the Czech Republic. Results are compared with 

hydrological characteristics of the reference period 1981–2010. 

Keywords: watershed runoff, drought, time series, small water 

reservoirs 

 ÚVOD 

Rybníky, malé vodní nádrže a stojaté vodní plochy obecně mají vliv na 

celkový krajinný ráz či odtokové poměry příslušného vodního toku. V letních 

měsících dochází vlivem vysokých teplot ke zvýšení výparu z vodní hladiny a 

zmenšení povrchového odtoku z povodí v porovnání s chladným obdobím roku. 

Jako případová studie byla vybrána povodí Lomnice a Skalice, dvou 

sousedních povodí v jižních Čechách. Na obou povodích probíhá kontinuální 

monitoring vodních stavů shodně od roku 1931. Obě povodí jsou zhruba stejně 

velká (plocha ke stanici je cca 370 km2), náleží do stejného hydrogeologického 

rajónu, mají podobné výškopisné a klimatologické poměry a mají také velmi 

podobné zastoupení složek krajinného pokryvu. Výrazně se však od sebe liší 

zastoupením vodních ploch, jak je zobrazeno na obr. 1. Zatímco v povodí Lomnice 

činí dle dat ZABAGED podíl vodních ploch 3,66 %, v povodí Skalice zabírají 

vodní plochy pouze 1,54 % plochy povodí. Nejedná se o nádrže velkých přehrad, 

ale o rybníky nebo rybniční soustavy, bez výrazných manipulací.  
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Obr. 1 Zastoupení vodních ploch v povodí Lomnice a Skalice (data ZABAGED) 

V povodí Lomnice je dle dat ZABAGED evidovaných 745 vodních ploch 

s celkovou rozlohou 14,31 km2. Plocha povodí ke stanici Dolní Ostrovec činí 

391,35 km2. V povodí Skalice je dle dat ZABAGED evidovaných 632 vodních 

ploch s celkovou rozlohou 5,68 km2. Plocha povodí ke stanici Varvažov činí 

367,86 km2. Podíl vodních ploch na ploše povodí je tedy v povodí Lomnice více 

než dvojnásobný oproti povodí Skalice. Lze předpokládat, že v suchých a teplých 

obdobích by mohlo docházet k rozdílům v odtokových charakteristikách.  

 REŽIM PRŮTOKŮ A HLADIN PODZEMNÍ VODY 

V  MĚLKÝCH VRTECH V POVODÍ LOMNICE A SKALICE 

 M-denní průtoky 

Odtokové poměry vodního toku charakterizují M-denní průtoky. Jsou to 

hodnoty průtoku, které jsou v daném profilu dosaženy nebo překročeny M dní 

v roce. Q364d je tedy průtok, který teče v daném profilu 364 dní v roce. 

Specifický průtok je průtok vztažený na jednotku plochy povodí. Z obr. 2 je 

patrné, že M-denní specifické průtoky od 30denního do 210denního kvantilu jsou 

větší v povodí Lomnice než v povodí Skalice. Od hodnoty 240denního kvantilu až 

k hodnotě 364denního kvantilu (což jsou kvantily představující odtoky v době 
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největšího sucha) jsou naopak větší specifické M-denní průtoky v povodí Skalice. 

Tuto skutečnost lze interpretovat tak, že v období malých a minimálních průtoků 

v suchých obdobích, je dlouhodobý povrchový odtok větší v povodí Skalice. 

Ve vodnějším období odtéká více vody z povodí Lomnice. V suchých obdobích je 

v povodí Lomnice, kde je větší podíl vodních ploch na ploše povodí, 

pravděpodobně větší výpar z vodní hladiny a celková evapotranspirace. Do 

povrchového odtoku v povodí Lomnice se dostane menší objem vody, než 

v povodí Skalice, kde je podíl vodních ploch menší a povrchový odtok je větší.  

 

Obr. 2 Čára překročení průměrných denních specifických průtoků 

v referenčním období 1981–2010 v profilu vodoměrné stanice Dolní Ostrovec 

(Lomnice) a Varvažov (Skalice) 

 Čáry překročení průměrných denních průtoků 

Výše popsané rozdíly v odtokových poměrech z povodí Lomnice a Skalice 

dále dokládají čáry překročení průměrných denních průtoků ve vlhkém roce 2013 

a v suchém roce 2019, které jsou na obr. 3 a obr. 4. Z grafu na obr. 3 je patrné, jak 

v povodí Lomnice dochází v oblasti 270denního průtoku ke skokovému zmenšení 

průměrných denních průtoků a čára překročení pro rok 2019 se výrazně odchyluje 

od čáry překročení za referenční období 1981–2010. Tvar čáry překročení v roce 

2019 má v oblasti malých průtoků výrazně schodovitý charakter a konec čáry 

překročení zaklesává výrazně pod čáru překročení z referenčního období. Ve 

vlhkém roce 2013 nastává tento schodovitý pokles čáry překročení až v oblasti 

300–330. dne čáry překročení. 



17. června 2021 (online) 

84 

  

Obr. 3 Čára překročení průměrných denních průtoků v roce 2013, 2019 a 

v referenčním období 1981–2010 v profilu vodoměrné stanice Dolní Ostrovec 

(Lomnice) 

 

Obr. 4 Čára překročení průměrných denních průtoků v roce 2013, 2019 a 

v referenčním období 1981–2010 v profilu vodoměrné stanice Varvažov (Skalice) 

Čáry překročení průměrných denních průtoků z povodí Skalice zobrazuje graf 

na obr. 4. Výrazný pokles průměrných denních průtoků na čáře překročení nastává 
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v profilu Varvažov v suchém roce 2019 až v oblasti 300–330denního průtoku. 

Tento výrazný rozdíl proti čáře překročení na Lomnici podporuje hypotézu o vlivu 

vodních ploch na odtokové poměry dvou sousedních povodí. Zvýšený výpar 

z vodních ploch během nejteplejších dnů v roce zmenšuje povrchový odtok 

výrazně více v povodí Lomnice než v sousedním povodí Skalice. 

Celkově je odtok z povodí Skalice méně rozkolísaný než z povodí Lomnice, 

režim odtoku během suchých období je zjevně méně ovlivněný než v povodí 

Lomnice. 

 Režim hladin mělkých vrtů 

Povodí Lomnice i Skalice leží uvnitř hydrogeologického rajónu s názvem 

Krystalinikum v povodí Střední Vltavy. Převládající horniny v tomto rajónu náleží 

mezi horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika a tvoří je převážně 

granitoidy. 

 

Obr. 5 Situace umístění posuzovaných mělkých vrtů a vodoměrných stanic 

(podkladová mapa ČUZK) 

Český hydrometeorologický ústav provádí v povodí Lomnice a Skalice 

měření úrovní hladin podzemních vod v několika objektech. Pro účely tohoto 

příspěvku byla analyzována data z mělkých vrtů, které leží v nivě řeky a v blízké 

vzdálenosti od vodoměrných stanic povrchových vod. V povodí Lomnice se jedná 
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o mělký vrt Buzice (VP1127), v povodí Skalice jde o data z mělkého vrtu Čimelice 

(Rakovice) (VP1131). Oba mělké vrty jsou pozorovány od roku 1968. Vzájemná 

poloha mělkých vrtů a vodoměrných stanic je patrná z obrázku 5. 

Podobně jako u dat povrchových vod, lze naměřené řady dat podzemních vod 

zpracovat do podoby čar překročení průměrných stavů hladiny podzemní vody. 

Tyto křivky překročení charakterizují svým tvarem dlouhodobý průběh hladiny 

podzemní vody v daném vrtu za referenční období 1981–2010. Na obr. 6 a 7 jsou 

pro mělké vrty Buzice a Čimelice (Rakovice) zobrazeny čáry překročení 

průměrných denních stavů hladiny podzemní vody pro vlhký rok 2013 a suchý rok 

2019 a čára překročení průměrných týdenních stavů hladiny podzemní vody za 

referenční období 1981–2010. Dále jsou v grafech zobrazeny linie znázorňující 

pravděpodobnost překročení stavu hladiny podzemní vody pro 15 %, 50 % a 85 

% v referenčním období 1981–2010. 

Z grafů na obr. 6 a 7 je zřejmé, v jakém rozsahu se dlouhodobě pohybují 

hladiny v mělkých vrtech v povodí Lomnice a Skalice. Kolísání hladin má 

omezené rozpětí a pohybuje se u obou vrtů v rozmezí 0,5 až 3 m.  

Porovnáním čar překročení stavů hladin podzemní vody ve vrtech Buzice a 

Čimelice ve vlhkém roce 2013 zjistíme, že podkročení pravděpodobnosti 

překročení stavu hladiny podzemní vody pro úroveň 50 % v referenčním období 

1981–2010 došlo v přibližně stejném úseku čáry překročení v oblasti 240–270 

dne. 

 

Obr. 6 Čára překročení průměrných denních stavů hladiny podzemní vody 

v roce 2013, 2019 a v referenčním období 1981–2010 v mělkém vrtu Buzice 
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Obr. 7 Čára překročení průměrných denních stavů hladiny podzemní vody 

v roce 2013, 2019 a v referenčním období 1981–2010 v mělkém vrtu Čimelice 

(Rakovice) 

Ve velmi suchém roce 2019, kterému předcházelo pětileté suché období, leží 

téměř celé křivky překročení stavů hladin podzemních vody pod dlouhodobými 

křivkami překročení stavů hladin za referenční období a ukazují tak na velikost 

sucha v daném roce. Zatímco křivka překročení stavů hladin podzemní vody ve 

vrtu Buzice v povodí Lomnice zaklesla v suchém roce 2019 pod úroveň 

dlouhodobé hodnoty h85% již v oblasti 270. až 300. dne dlouhodobé čáry 

překročení, v povodí Skalice v mělkém vrtu Čimelice zaklesla v roce 2019 čára 

překročení pod úroveň dlouhodobé hodnoty h85% již v oblasti 180. dne. Období 

s velmi nízkými stavy hladiny podzemní vody (<h85%) ve vrtech v povodí Skalice 

mělo v suchém roce 2019 velmi dlouhé trvání a trvalo téměř polovinu roku. 

 Interakce povrchové a podzemní vody 

V grafech na obr. 8 až 11 jsou v kombinovaných grafech zobrazeny 

hydrogramy průměrných denních průtoků v profilech vodoměrných stanic Dolní 

Ostrovec a Varvažov spolu s průběhy průměrných denních stavů hladiny 

podzemní vody z mělkých vrtů. Na grafech je názorně vidět provázanost vývoje 

průměrných denních průtoků během roku (zobrazeno v logaritmickém měřítku na 
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ose y) a vývoje průměrných denních stavů hladiny podzemní vody v mělkém vrtu 

(zobrazeno v dekadickém měřítku na vedlejší ose y).  

Na obr. 9 a obr. 11, které zobrazují vývoj hydrologické situace v suchém roce 

2019, je dobře patrné, kdy dochází k největšímu doplnění zásob podzemních vod 

a tedy k nejvyššímu nárůstu stavu hladin podzemních vod. Největší doplnění 

objemu podzemních vod způsobují zimní oblevy v lednu a jarní tání v březnu, při 

kterých dojde k roztátí sněhových zásob ležících v povodí. Tato úroveň hladin 

podzemních vod již poté není během málo vodného roku překonána. Suchý ráz 

počasí a minimální srážky v pokračujícím jarním období nedoplní zásoby 

podzemních vod a stav hladiny podzemních vod setrvale klesá. Výraznější srážky 

v polovině srpna sice způsobily zvětšení průtoků v povrchových tocích, avšak na 

stavu hladin podzemních vod se projevily téměř neznatelně. Vzrůst hladin 

podzemních vod způsobily až vydatnější srážky v druhé polovině září a v říjnu, 

které spolu s poklesem průměrných denních teplot a snížením evapotranspirace 

umožnily postupné doplnění zásob podzemních vod a vzrůst hladin ve vrtech. 

 

 

Obr. 8 Hydrogram průměrných denních průtoků v profilu vodoměrné stanice 

Dolní Ostrovec (Lomnice) a průběh průměrných denních stavů hladiny podzemní 

vody v mělkém vrtu Buzice (VP1127) v roce 2013 
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Obr. 9 Hydrogram průměrných denních průtoků v profilu vodoměrné stanice 

Dolní Ostrovec (Lomnice) a průběh průměrných denních stavů hladiny podzemní 

vody v mělkém vrtu Buzice (VP1127) v roce 2019 

 

Obr. 10  Hydrogram průměrných denních průtoků v profilu vodoměrné stanice 

Varvažov (Skalice) a průběh průměrných denních stavů hladiny podzemní vody 

v mělkém vrtu Čimelice (Rakovice) (VP1131) v roce 2013 
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Obr. 11 Hydrogram průměrných denních průtoků v profilu vodoměrné stanice 

Varvažov (Skalice) a průběh průměrných denních stavů hladiny podzemní vody 

v mělkém vrtu Čimelice (Rakovice) (VP1131) v roce 2019 

 

Porovnání vývoje hydrologické situace v povrchových a podzemních vodách 

v roce 2013, který můžeme označit jako vlhký, ukazují grafy na obrázcích 8 a 10. 

Podobně jako v roce 2019 dochází k významnému doplnění zásob během zimních 

a jarních oblev v lednu, únoru a březnu. V roce 2013 je ovšem zřejmé, že hladiny 

v posuzovaných vrtech byly již na začátku roku na výrazně vyšší úrovni než v roce 

2019 a během povodně začátkem června okamžitě reagovaly na povodňové 

průtoky v toku a není zde patrné žádné zpoždění, ke kterému dochází při nižších 

stavech podzemních vod. Nejvyššího stavu hladiny podzemních vod bylo proto 

oproti roku 2019 dosaženo až na začátku června po srážkově bohatém a spíše 

chladném jaru, které vyvrcholilo povodní. Po této hydrometeorologické události 

nastala změna v charakteru počasí a s nárůstem teplot a evapotranspirace a 

poklesem srážek docházelo k poklesu hladin podzemních vod s nejnižšími stavy v 

srpnu a září. Obrat ve vývoji stavu podzemních vod byl zaznamenán opět až 

v druhé polovině září a v říjnu, kdy došlo k nárůstu hladin. 
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Obr. 12 Hydrogram průměrných denních specifických průtoků v profilech 

vodoměrné stanice Dolní Ostrovec (Lomnice) a Varvažov (Skalice) v roce 2013 

 

Obr. 13 Hydrogram průměrných denních specifických průtoků v profilech 

vodoměrné stanice Dolní Ostrovec (Lomnice) a Varvažov (Skalice) v roce 2019 
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Z grafů na obr. 12 až obr. 13 je dobře patrné, jak se v povodích Lomnice a 

Skalice odlišují průměrné denní specifické průtoky v roce 2013 a v roce 2019. 

Nástup vysokých teplot a tedy i výparu na začátku června 2019 způsobí větší 

zmenšení specifických průtoků v povodí Lomnice. Právě větší výpar z povodí 

Lomnice a zadržování průtoků v rybnících způsobí rychlejší pokles průtoků od 

počátku června do poloviny srpna. Naopak nadnormální srážky v září 2019 se 

výrazněji projevily v specifických odtocích v profilu Varvažov na Skalici. 

V povodí Lomnice byla voda ze srážek akumulována v rybnících a teprve na 

začátku měsíce října, kdy pravděpodobně započaly výlovy a vypouštění rybníků, 

se průměrné denní specifické průtoky vyrovnaly. V průběhu října byly vlivem 

výlovů rybníků specifické průtoky výrazně větší v povodí Lomnice, což potvrzuje 

analýza měsíčních odtoků v příspěvku [1], a s ukončením výlovů na počátku 

listopadu se průměrné denní specifické průtoky vyrovnaly na úroveň specifických 

odtoků z povodí Skalice. Z grafů na obr. 12 a obr. 13 tedy jasně vyplývá, že větší 

přítomnost rybníků v povodí pozitivně působí na zadržování vody v krajině, což 

se ale negativně projeví na menších průtocích během suchého období. 

 ZÁVĚR 

Na základě analýz řad průměrných denních průtoků z vodoměrných stanic 

v povodí Lomnice a Skalice a stavů hladin podzemních vod v přilehlých mělkých 

vrtech byly zkoumány odtokové poměry a vzájemná interakce povrchových a 

podzemních vod. 

Z přiložených grafů, které zobrazují dlouhodobé hydrologické charakteristiky 

čar překročení průměrných denních průtoků a čar překročení stavů hladin za 

referenční období, hydrogramy vývoje průměrných denních průtoků a stavy hladin 

ve vrtech ve vlhkém roce 2013 a v suchém roce 2019, byly identifikovány rozdíly 

v hydrologické odezvě sousedních povodí Lomnice a Skalice, které mají velmi 

podobné fyzickogeografické charakteristiky i způsob využití území, ale liší se 

vzájemně ve velikosti vodních ploch v povodí. Právě přítomnost velkého počtu 

malých vodních nádrží v povodí Lomnice velice pravděpodobně způsobuje 

rozdíly v odtokových charakteristikách povrchových vod v porovnání s povodím 

Skalice. Větší zastoupení malých vodních ploch v povodí pozitivně působí na 

zadržování vody v krajině, projevuje se menšími průtoky ve vodním toku v období 

sucha a způsobuje tak větší rozkolísanost průtoků během roku. 
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Abstract 

The influence of small water reservoirs on groundwater is often 

omitted when discussing the role of these water bodies in the 

hydrologic regime. The reason consists most likely in the fact that 

there is very little evidence on this. Therefore, the measurement of 

groundwater has been established at two small water reservoirs – 

Vavřinec and Mrštín within the research activities related to the 

project TITSMZP809 Influence of small water reservoirs on the 

groundwater level and hydrological balance with emphasis on dry 

periods. Collected data prove that the water level in reservoirs cause 

raise of groundwater level in surrounding areas which can be 

demonstrated using the measurements of groundwater level in 

period of fish harvest. Groundwater level dropped by up to 1 m in 

case of small water reservoir Vavřinec with varying horizontal reach 

of such drop.  

Keywords: small water reservoir, groundwater level, hydrologic 

regime 

 ÚVOD 

Česká republika, stejně jako řada dalších evropských států, byla ve druhé 

polovině druhého desetiletí postižena výrazným suchem [1][2]. Suchá epizoda se 

projevila i na stavu podzemních vod. Sucho mělo dopad na řadu oborů lidské 

činnosti, docházelo k omezením dodávek pitné vody, byly vydávány zákazy 

napouštění bazénů či zalévání apod. V průběhu této periody došlo k poklesu 

hladiny podzemní vody, který se projevil jak na monitorovacích vrtech, tak na 

studnách. Dopady byly samozřejmě mnohem širší a postihly zemědělství, 

zásobování vodou, lesy [3] i řadu ekosystémů [2]. V souvislosti s průběhem sucha 
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se rozproudila diskuse zaměřená na možnosti snižování jeho dopadů. Vedle 

možností souvisejících s lepším hospodařením s vodou v době jejího nedostatku 

byla samozřejmě akcentována i možnost zvyšování retence vody v krajině. Jako 

jeden ze způsobů zadržování vody v krajině jsou často diskutovány i malé vodní 

nádrže [4]. Vliv těchto vodohospodářských staveb na hydrologický režim je 

komplexní a rozhodně nelze tvrdit, že je ve všech ohledech pozitivní.  

Mezi nejvýznamnější způsoby ovlivnění hydrologického režimu rybníky patří 

výpar z vodní hladiny, transformace odtokových hydrogramů v prostoru nádrží a 

zvýšení zásob podzemní vody v okolním geologickém prostředí v důsledku 

vzduté hladiny vody v nádrži. Byť je bezpochyby zapotřebí všechny vlivy hodnotit 

ve vzájemném kontextu, podrobnému studiu je vhodnější každý z vlivů studovat 

individuálně.  

Tento příspěvek je věnován studiu vlivu rybníků na hladinu podzemní vody. 

Za tímto účelem byly v roce 2019 realizovány monitorovací vrty na dvou 

experimentálních lokalitách. První z nich je rybník Mrštín v oblasti křídy, druhou 

pak rybník Vavřinec v krystaliniku, díky čemuž jsou pokryty odlišné geologické 

podmínky. V tomto příspěvku jsou prezentovány výsledky monitoringu 

realizovaného na lokalitě rybníka Vavřinec (Obr. 1). 

 

Obr. 1 Rybník Vavřinec. 
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 ZÁJMOVÁ LOKALITA 

Rybník Vavřinec se nachází ve Středočeském kraji na horním toku Výrovky 

(ř. km 49.4) cca 4 km severovýchodně od Uhlířských Janovic (okr. Kutná Hora). 

S rozlohou téměř 80 ha a objemem přes 1 mil. m3 patří k největším malým vodním 

nádržím ve Středočeském kraji a mezi ty velké patří i v celostátním měřítku. Krom 

Výrovky přitékající od jihu od Uhlířských Janovic je rybník napájen také 

Ostašovským potokem přitékajícím od jihozápadu. Plocha povodí k profilu hráze 

rybníka Vavřinec činí 60 km2. 

 

Obr. 2 Složení geologického profilu (nahoře – levý svah údolí (V12), dole – 

pravý svah údolí (V17)). 



17. června 2021 (online) 

98 

Lokalita se nachází na severním okraji moldanubika v hydrogeologickém 

rajonu 6531 Kutnohorské krystalinikum. Podloží je dle realizovaných vrtů tvořeno 

ortorulami překrytými převážně sprašovými hlínami s občasným výskytem 

písčitých i jílovitých materiálů. Materiál na levém a pravém svahu má odlišné 

složení. Rozdíl spočívá především ve skutečnosti, že na pravém svahu údolí se 

zvětralá ortorula nachází poměrně mělko pod povrchem, na levém svahu, který 

má výrazně nižší sklon, byl výskyt zvětralé ortoruly zaznamenán v hlubších 

polohách a mocnost překryvných hlín, příp. písčitých materiálů, je mnohem větší, 

když dosahuje několika metrů (Obr. 2).  

 MONITORING PODZEMNÍ VODY 

Pro potřeby sledování hladiny podzemní vody byly v okolí rybníka 

realizovány monitorovací vrty o hloubce do 9 m. Vrty o průměru 156 až 195 mm 

byly vystrojeny plastovým potrubím DN100 s perforací od úrovně cca 1.5 pod 

terénem až na dno. Potrubí bylo obsypáno kačírkem frakce 8/16 v celé délce 

perforace, horní část vrtu byla utěsněna jílovitým materiálem za účelem zabránění 

pronikání povrchové vody do vrtu. Nad zemí byly jednotlivé vrty osazeny 

ocelovým zhlavím s krytem (Obr. 3). 

  

Obr. 3 Dokončený vrt 17 na pravém svahu rybníka Vavřinec (vlevo - vrt 

vystrojený plastovým potrubím, vpravo - osazené ocelové zhlaví). 

Úroveň hladiny vody ve vrtech je sledována pomocí tlakových senzorů 

s rozsahem měření 4 m připojených k telemetrickým stanicím se záznamem a 

automatickým přenosem dat na server, který probíhá jednou za den.  

Vrty byly realizovány v září a listopadu 2019, osazení měrnou aparaturou 

bylo provedeno následně. V okolí rybníka jsou rozmístěny tak, aby pokrývaly oba 
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svahy údolí, přičemž bylo samozřejmě nutno brát v potaz majetkoprávní vztahy. 

Umístění jednotlivých monitorovacích vrtů je patrné na Obr. 4. Při omezujících 

podmínkách daných majetkoprávními vztahy a potřebou nenarušit možnost 

využívání pozemků k zemědělské produkci byly vrty umisťovány i s ohledem na 

možnost následného zpracování dat v transektu napříč celým údolím. Celkem bylo 

v okolí rybníka Vavřinec provedeno devět vrtů – tři na pravém břehu a šest na 

levém. U každého vrtu byla geodeticky zaměřena nadmořská výška horní hrany 

zhlaví, od které byla následně periodicky manuálně odečítána výška hladiny. 

Pomocí takto odměřených hodnot byly záznamy zanoření tlakových čidel 

zreferencovány do výškového systému.  

 

Obr. 4 Umístění monitorovacích vrtů v okolí rybníka Vavřinec. 

 BATYMETRIE NÁDRŽE 

S ohledem na vizualizaci průběhu hladiny podzemní vody bylo zapotřebí 

popsat i batymetrii dna nádrže, jelikož na základě polohy hladiny vody v rybníce 

a informace o batymetrii lze získat další bod křivky předpokládaného průběhu 

hladiny podzemní vody. Za tímto účelem bylo provedeno snímkování nádrže při 

vypuštěném stavu s následným vyhodnocením pořízených snímků 

fotogrammetrickými metodami do podoby výškopisné rastrové vrstvy i 
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ortofotosmínku (Obr. 5). Zpracování letecké kampaně bylo provedeno v prostředí 

Agisoft Metashape s využitím geodeticky zaměřených souřadnic vybraných bodů 

pro zajištění dostatečné polohové i výškové přesnosti.  

 

Obr. 5 Ortofotosnímek dna nádrže rybníka Vavřinec na podkladu ortofotomapy 

s vyznačením transektu. 

 ČASOVÉ ŘADY PRŮBĚHU HLADIN 

Pro posouzení vlivu vzdutí hladiny vody v nádrži na podzemní vodu byly 

využity časové řady hladiny podzemní vody v jednotlivých vrtech i hladiny vody 

v samotném rybníce (Obr. 6). Nejdelší zajištěné časové řady mají počátek v říjnu 

2019, zbylé pak v březnu 2020. Časové řady jsou přerušeny pouze ojediněle, 

přičemž důvodem je zpravidla výpadek měrné aparatury. S ohledem na primární 

cíl výzkumu, tedy hodnocení vlivu malých vodních nádrží na hladinu podzemní 

vody, je nejvýznamnějším výpadkem chybějící část záznamu hladiny vody 

v nádrži v průběhu vypouštění na podzim 2019. K tomuto výpadku došlo 

v důsledku dodavatelem nevhodně umístěného čidla, které nebylo situováno do 

místa spodní výpusti nádrže, díky čemuž zaznamenalo pohyby hladiny pouze nad 

úroveň 384 m n.m. U senzoru ve vrtu V20 se v průběhu měření projevila porucha 

a bylo nutno z dalšího posuzování data z tohoto vrtu vyřadit.  
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Úroveň hladiny podzemní vody není závislá pouze na hladině vody v nádrži, 

významnou roli hraje taktéž dotace srážkovými vodami. Z toho důvodu je důležité 

posuzovat kolísání hladiny podzemní vody i ve vztahu k vydatnosti srážek. Jako 

doplňková časová řada tedy byly použity hodnoty srážek naměřených ve stanici 

Vavřinec - Žíšov (P3STAN01) provozované Českým hydrometeorologickým 

ústavem a vzdálené od rybníka Vavřinec necelé 2 km. 

S ohledem na cíl monitoringu jsou samozřejmě nejdůležitější období 

významných změn úrovně hladiny vody v nádrži. Z tohoto pohledu byla pozornost 

věnována především období výlovu, který se na rybníce Vavřinec koná tradičně 

na státní svátek 28.10. V průběhu realizace monitoringu se vypuštění rybníka 

uskutečnilo třikrát, v prvním případě na počátku řešení ovšem chybí část záznamu 

průběhu úrovně hladiny vody v nádrži. 

 DISKUSE 

Při posuzování vlivu hladiny vody v nádržích na podzemní vodu nelze 

jednoduše sledovat pouze průběh těchto veličin a jejich vzájemnou souvislost. 

Důvodem je skutečnost, že pohyb hladiny podzemní vody korespondující 

s pohybem hladiny vody v nádrži ještě neznamená kauzalitu vztahu mezi nimi. 

Typickým příkladem jsou v tomto ohledu zejména období sucha, při kterých může 

docházet ke společnému poklesu hladiny povrchové i podzemní vody. Obojí může 

být zapříčiněno nedostatkem vody. V prvním případě (povrchová voda) může 

nastat situace, kdy v důsledku snížených průtoků ve vodních tocích není 

k dispozici dostatek vody pro udržení hladiny vody v nádrži. Následný pokles pak 

je zapříčiněn zejména výparem při uvážení nutnosti zachovat zůstatkový průtok 

pod nádrží. Stejná příčina, tj. období sucha vyznačující se nízkými úhrny srážek, 

pak ovšem může způsobovat i pokles hladiny podzemní vody, která není 

dostatečně doplňována infiltrovanými srážkami prosakujícími až k její hladině. 

V takovém případě se tedy může vyskytnout významná korelace mezi hladinou 

vody v nádrži a hladinou podzemní vody, tato korelace však ještě nepotvrzuje 

kauzalitu. Z toho důvodu je k danému účelu vhodné využít především pozorování 

v obdobích, kdy jsou pohyby hladiny vyvolány uměle, tj. při vypouštění a 

napouštění nádrží, a proto byla pozornost věnována obdobím, ve kterých probíhá 

výlov. 

V obecné rovině je z výsledků monitoringu v obdobích výlovů patrné 

potvrzení hypotézy, že úroveň hladiny podzemní vody je ovlivňována hladinou 

vody v nádrži. Nejvýraznější je tato souvislost samozřejmě u vrtů, které se nádrži 

nachází nejblíže. Nejtěsněji souvisí s hladinou vody v nádrži voda ve vrtu V16 na 

pravém břehu rybníka. Z hlediska vzdálenosti od zátopy a jsou na tom obdobně i 

vrty V13, a V15 na levém břehu rybníka, které vykazují velmi podobné chování, 
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velmi těsný je i vztah s hladinou podzemní vody ve vrtech V11 a V12. Na těsnou 

vazbu mezi hladinou vody v nádrži a hladinou podzemní vody v těsném okolí 

nádrže poukazují i minima hladiny podzemní vody v odpovídajících vrtech (V13, 

V15, V16), která následují minimum úrovně hladiny vody v nádrži s odstupem 

maximálně jednoho dne (viz Obr. 7). Následný nárůst hladiny podzemní vody pak 

souvisí se zastavením rybníka a vzestupem hladiny vody v nádrži. 

 

Obr. 7 Detail průběhu hladin v období výlovu v roce 2020 s vyznačením minim 

hladiny podzemní vody ve vrtech v těsné blízkosti nádrže. 

Z pohledu změny zásoby podzemní vody v okolí nádrží je velmi názorné 

porovnání průběhu hladin v transektu. K tomuto účelu byl zpracován transekt 

zahrnující vrty V12, V13, V16, V17 a V18 (viz Obr. 5). Porovnání průběhu hladin 

v tomto transektu popisuje chování hladiny podzemní vody na levém a pravém 

břehu nádrže. Na Obr. 8 je znázorněn průběh hladin ve čtyřech obdobích – v létě 

2020, při výlovu na podzim 2020, na konci zimy 2021 a v květnu 2021. 
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Porovnání průběhu hladin znázorněné na Obr. 8 ukazuje především snížení 

hladiny podzemní vody v období výlovu, kdy byla nádrž vypuštěna. Rozdíl úrovně 

hladiny mezi obdobími při plné hladině souvisí s celkovým stavem podzemních 

vod v jednotlivých obdobích. Zatímco v létě 2020 byla hladina ve všech 

pozorovacích vrtech poměrně nízko, v květnu 2021 pak již je značně výše, což lze 

přičítat na sníh bohaté zimě 2020/2021. Na konci této zimy je pak výrazná hladina 

vody ve vrtu V12 způsobující vyšší gradient hladiny podzemní vody na levém 

břehu, zatímco na pravém břehu se tento jev nevyskytuje. Důvodem je 

pravděpodobně odlišné geologické složení na obou březích a pomalejší odtok 

podzemní vody na levém břehu.  

 ZÁVĚR 

Výsledky monitoringu hladiny podzemní vody v okolí rybníka Vavřinec 

potvrzují, že hladina podzemní vody je vzdutím vody v rybníce ovlivněna. 

Podrobnější pohled ovšem alespoň v tomto případě naznačuje, že významněji 

může být hladina podzemní vody ovlivňována dotací ze srážek a sněhu. To 

samozřejmě nesnižuje význam malých vodních nádrží z hlediska zvýšení zásob 

podzemní vody. Toto zvýšení zásob podzemní vody je pouze jedním z dopadů 

malých vodních nádrží na hydrologický režim, přičemž v tomto případě se jedná 

o dopad bezpochyby v obecné rovině pozitivní. Jedná se o ovlivnění, které bylo 

dosud upozaďováno, přičemž důraz byl kladen zejména na výpar nebo zadržení 

vody v samotném zásobním prostoru nádrží. Dosud realizovaná měření tak mohou 

přispět ke komplexnějšímu, a tedy korektnějšímu, posouzení dopadů malých 

vodních nádrží a rybníků na hydrologický režim. 
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