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ABSTRAKT: 

Tato bakalářská práce je zaměřena na historii rybníkářství a jeho vývoj na Moravě od 

prvních zmínek o osidlování tohoto území až po současný stav. V první části práce se 

zabývám historií rybníkářství obecněji a v případě dostupných zdrojů i konkrétní situací na 

Moravě. Druhá část již řeší novodobé rybníkářství na Moravě v 19. a 20. století. Následující 

část je věnována současnému stavu rybníkářství a možnostem obnovy zaniklých rybníků. 

V poslední části je řešen ideový návrh obnovy konkrétní lokality a navrženo řešení v rozsahu 

teoretické studie. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Historie, rybník, krajina, obnova, Morava 

 

ABSTRACT: 

This bachelor´s thesis is focused on the history of pond building from the begining of first 

settlement on the territory to the current state. In the first part is the work focused on the 

history of pond building generally and with available resources on the specific situation in 

Moravia. The second part addresses the modern pond building and fish farming in 19th and 

20th century. The next section is devoted to the current state of building of the ponds and 

possibilities of renewal of lost ponds. In the last section is solved posibility of recovery 

specific area in the range of theoretical studies. 

 

KEYWORDS: 

History, pond, landscape, recovery, Moravia 
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1  ÚVOD 

Rybářství bylo již od dávných dob činností pro lidstvo potřebnou a tím také váženou. Za 

dobu své existence prošlo dlouhým vývojem, zdokonalovalo a rozšiřovalo se. Ryby, které 

byly původně loveny v řekách a jezerech, začaly být chovány v uměle vytvořených nádržích 

zejména kvůli období, kdy o ně byl zvýšený zájem, což vedlo ke vzniku samotného 

rybníkářství jako takového. 

V důsledku toho začalo zřizování vivaria piscium, předchůdců dnešních rybářských sádek, 

od kterých byl jen krůček k větším nádržím, které nesloužily už jen k uchování ulovených 

ryb, ale i k jejich samotnému chovu. Rybníky se postupně staly významnou hospodářskou 

složkou, až z rybaření na tekoucích vodách vznikla spíše sportovní a oddechová činnost tak, 

jak jí známe dnes. Z vivarium piscium se postupně stávaly piscinis – rybníky 

obhospodařované piscionares - rybníkáři v čele s porybným. Původní, jimi vybudované hráze, 

i v dnešní době vyvolávají úctu k lidem, kteří stáli jak za organizací a technickým řešením, 

tak i za samotnou stavbou v těžkých a často nepředstavitelných podmínkách. 

I přes veškerou slávu rybníků a jejich hospodářský vliv však rybníky často nenávratně 

zanikaly v době pobělohorské a to zejména pro využití jako zemědělské půdy. V 17. století se 

ještě objevily snahy rybníky obnovovat, nicméně v 18. až 19. století jich byla velká část 

definitivně zrušena, což bylo v oblasti Moravy přes 40% ze všech rybníků. [1] 

V následujících letech se v závislosti na hospodářské i politické situaci objevovaly snahy 

rybníky jak obnovovat a využívat, tak také opětovně rušit. Docházelo i k vysoušení mokřadů, 

což se změnou klimatu vedlo k vysoušení půdy a tento problém přetrvává dodnes. 

V současnosti je rozšířena snaha o zlepšování životního prostředí s podporou a 

spolufinancováním fondy EU, tedy i obnova, rekonstrukce a revitalizace stávajících vodních 

ploch, dříve zregulovaných toků a také na Moravě zaniklých mokřadů.  
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2  HISTORIE RYBNÍKÁŘSTVÍ NA MORAVĚ 

Historii Moravského rybníkářství je v literatuře věnováno méně prostoru než rybníkářství 

v Čechách, nicméně co se týče zakládání a stavby rybníků, vývoj a trendy ve velké míře 

odpovídaly situaci a dění právě v Čechách. 

Území Moravy bylo, co se týče vody, historicky bohaté. Nejdůležitějšími zdroji byly 

samozřejmě řeky, z nichž je největší řeka Morava. Dalšími významnými řekami byly a jsou 

řeky Bečva, Dyje, Svratka a Jihlava. 

Na území Moravy se však nacházely ve větší míře i bažiny, mokřady a slaniska, které měly 

dostatek vody z jarních tání a záplav. Samotných vodních ploch však bylo na Moravě málo, 

z velkých přírodních jezer to bylo největší Stonavské, Kobylské a Čejčské vzniklé v pozdním 

glaciálu ústupem moře, které na naše území zasahovalo. Vlivem zanášení a člověka se do 

dnešních dob zachovala jen jezera menší, jako jsou Vacenovské, Vlkošské, nebo Vracovské. 

S ohledem na nedostatek vhodných přírodních vodních ploch se tedy začalo s vytvářením 

malých umělých nádrží a později větších vodních ploch, tedy rybníků. 

 

Obr. 2.1 - Čejčské, Terezínské a Kobylské jezero na historické mapě [13] 
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2.1 DĚJINY RYBÁŘSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ 

Již od nejstarších dob se vypočítávalo přírodní bohatsví země i podle rybnatosti řek a jezer, 

protože ryby byly jedním ze základních zdrojů obživy. První český kronikář Kosmas zapsal 

ve své kronice – Kosmově kronice české, že Česká země slynula vždy úrodností, štědrostí, 

lahodou, oplývala mlékem i strdím a bohatostí ryb. 

První zmínky o osídlení našeho území pocházejí z 3. a 4. tisíciletí před naším letopočtem 

tzv. Dunajským lidstvem. Jednalo se především o zemědělce pěstující žito, pšenici a chovající 

dobytek. Ryby však byly důležitou složkou obživy, stejně jako byly kosti ryb důležitým 

materiálem pro výbrus a drobné nástroje. 

Počátkem 2. tisíciletí před naším letopočtem do našich zemí začaly pronikat ve větší míře 

výpravy z oblastí středozemního moře a to především za směnným obchodem, až se vytvořily 

obchodní stezky vedoucí naším územím až k Baltickému moři. Tyto stezky starověkých 

obchodníků vedly přes řadu sídlišť, které byly zbudovány především pro odpočinek kupců, 

ale také se zde začali usidlovat obchodníci a řemeslníci z vyspělejších jižních zemí. Do těchto 

hospodářsky vyspělých center obchodu a řemesel směřovali primitivní zemědělci směňovat 

zemědělské a živočišné produkty, z nich především ryby, za řemeslné výrobky. Tím postupně 

docházelo u původních obyvatelů označovaných za Únětickou kulturu k přesunu zájmu 

k většímu rybářskému hospodaření. Ryby se již nelovily jen pro vlastní obživu, ale také jako 

významná složka směnného obchodu již několik tisíc let před příchodem Slovanů na naše 

území. [2] 

 

2.2 HISTORICKÝ VÝVOJ LOVU RYB 

Již v starší době kamenné, tedy cca do 11. tisíciletí před naším letopočtem, byl obživou 

pouze sběr a lov. Velkou výhodou doby byla velká rybnatost a menší plachost ryb. Tehdejší 

lidé využívali návyků ryb jako je tření nebo lovu ryb na mělčinách a vytvářením takovýchto 

lovných míst přehrazováním toků. Stejně tak však dokázali lovit ryby prvními vytvořenými 

nástroji, jako byly oštěpy a šípy s hroty z pazourků.  

Nedílnou součástí rybolovu se stal také oheň umožňující úspěšný lov v noci. Stejně tak 

oheň nahrazoval vhodné nástroje při opracovávání primitivních lodí zhotovených 
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vypalováním a dlabáním kmenů stromů. Plavidla dovolovala lov ryb i ve větších hloubkách 

mimo pobřežní oblasti. 

V období pozdního paleolitu, tedy mladší doby kamenné, asi 5 tisíc let před naším 

letopočtem, začali lovci používat první vyrobené udice z kostí a pazourků. Podstatnou 

odlišností udic bylo, že ještě nebylo možné je vybavit zpětnými hroty bránícími rybě v úniku. 

Principem tedy bylo nechat rybu pozřít nástrahu tak, aby se jí dostala až do žaludku, případně 

se jí zpříčila v jícnu. Tyto udice byly vylepšeny v době bronzové přidáním protihrotů 

zvyšujících úspěšnost lovu. 

Dalším podstatným prvkem rybolovu byly rybářské sítě. Prvními materiály pro jejich 

výrobu bylo pletivo z ohebných prutů, později lýko a lněné provazce. Plováky bývaly ze 

dřeva a zátěže z říčních kamenů. Tyto zátahové sítě bývaly dle archeologických nálezů až 60 

m dlouhé a 3 až 5 m široké. 

 

Obr. 2.2 – Lovecké nástroje pozdního paleolitu a mezolitu - uprostřed kostěné háčky, níže proutěné vrše a 

vpravo kostěné harpuny [14] 

Lovené druhy ryb byly téměř shodné s dnešními, výjimku však tvoří především kapr 

obecný, jehož počátky chovu nejsou v Evropě, ale pocházejí z Číny. Kapr se v Evropě 

nejdříve objevil v dolním toku Dunaje, později byl velmi oblíbenou rybou v Římě a tak se 

pravděpodobně dostal před 15 stoletími společně s římskými posádkami až na naše území. 

Mezi dnes již neobvyklé ryby v těchto dobách patřila řada tažných druhů připlouvajících 

každoročně z moře po Labi v čele s lososem táhnoucím proti proudu až do horních přítoků 
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Labe a Vltavy. Lososi dosahovali průměrné hmotnosti až 9 kg, některé historické písemnosti 

však zmiňují hmotnost i přes 15 kg. Největší rybou táhnoucí Labem za třením nebyl losos, ale 

jeseter velký dosahující délky 3 m. Dalšími pravidelně lovenými rybami v Labi byl i pstruh 

mořský a platýz malý. 

Do Moravských toků, konkrétně Moravy, se Dunajem dostávala řada dalších u nás 

neobvyklých druhů, jako jeseter mořský, jeseter hladký, ostroretka stěhovavá, nebo také sazan 

– původní forma kapra obecného pocházející ze střední Asie. V dnešní době nejzajímavější 

rybou byla vyza velká, která v průměru dosahovala hmotnosti stovek kilogramů, ojediněle ale 

i více než 1000 kg. 

Bohatost těchto řek, stejně jako Dyje, Svratky a Jihlavy měla podstatný význam pro obživu 

obyvatel žijících kolem řeky, stejně jako vedla k zdokonalování a vývoji rybolovu jako 

takového jak můžeme vidět z velkomoravských archeologických nálezů. [1], [2] 

 

2.3 POČÁTKY RYBNÍKÁŘSTVÍ 

První zmínky o zakládání nádrží určených pro chov ryb pocházejí z Říma, kde vyspělí 

starověcí Římané budovali vodní nádrže jako součásti vodovodů přivádějících vodu do měst. 

Tyty nádrže, tzv. piscina limnaria (piscina - pro ryby, limnaria - pro vodárenství) sloužily i 

pro uchovávání ryb a později také pro chov samotný. [3] 

Nezanedbatelným autorem rybníků na našem území byla sama příroda, kdy po častých 

záplavách vznikaly v přirozeně přehrazených údolích a jiných tvarově vhodných místech jako 

tůních a říčních nivách rybníky s rybami, které zde po opadnutí vody uvízly. 

První rybníky také vznikaly jako vedlejší produkt vysoušení močálů a zamokřených 

oblastí umělým odváděním vody z těchto míst do vybudovaných nádrží, čímž docházelo 

k vysoušení oblastí původně nevhodných k zemědělské činnosti. 

Počátky rybníkářství ve střední Evropě a s tím související výstavba rybníků je spojována 

se stavbou klášterů po roce 900 v německém Slezsku a Sasku. Vznik prvních rybníků na 

našem území bývá přisuzován do období klášterní kolonizace Čech a Moravy. Rybníkářství 

k nám tedy přišlo společně s mnišskými řády, především cisterciáky a benediktýny, kteří ryby 

uznávali jako postní jídlo. [4] Vliv a hospodářská síla klášterů neustále rostli spolu 

s rostoucím počtem obyvatel, proto se rybářství a z něho se vyvíjející rybníkářství postupně 
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staly nejatraktivnějšími odvětvími zemědělské činnosti. Tato skutečnost byla způsobena 

vzrůstající poptávkou po rybách jako jediném mase, které bylo možné o půstech konzumovat. 

Daný zákaz byl závazný nejenom pro kláštery, ale i pro veškeré obyvatelstvo a to v době, kdy 

bylo mnoho postních dnů v téměř každém měsíci podle dodržovaných tradic a církevních 

svátků. Z doby klášterní kolonizace pocházejí i nejstarší rybníky na Sázavsku, Třebíčsku, 

Olomoucku a Kladrubsku. Voda ze vzniklých rybníků začala být využívána také k pohonu 

pil, mlýnů, hamrů a stoup, což umožňovalo vznik prvních rybničních soustav právě na 

církevních pozemcích, protože obsahovaly největší a ucelená území. 

Určit, které rybníky jsou na našem území nejstarší, je velmi obtížné a to především proto, 

že rybníky bývaly v průběhu času přebudovávány, často úplně opouštěny a nebylo výjimkou, 

že se změnou doby a situace znovu slavnostně obnoveny. Nejstarší písemnou zmínkou je 

dodatek Kosmovy kroniky v souvislosti s donací vsi Skramníky Břetislavem I. Sázavskému 

klášteru. Následují zmínky o rybnících z let 1097 až 1133, kdy opat Sázavského kláštera 

rozšiřoval majetek kláštera o rybníky. V roce 1115 se objevuje zakládací listina Vratislava I. o 

rybníku na klášterním panství v Kladrubech. [5] 

Teprve v polovině 14. století však došlo k většímu rozšíření zakládání nových rybníků, 

kdy se obvykle jednalo o konstrukčně nejjednodušší stavby, tedy sypané zemní hráze 

budované na malých vodních tocích. S větším rozšířením rybníků a rybníkářství byl objeven 

potenciál kapra jako ryby s chutným masem, jednoduchým chovem a velkou odolností při 

výlovu a transportu. Výstavba větších rybníků určených především pro chov kapra však byla 

velmi nákladná, dovolit si ji mohly dříve zmíněné církevní kláštery, nebo šlechta. Velká 

přetrvávající poptávka po rybách zaručovala velké výnosy z jejich prodeje a tak se chov ryb 

stal jistějším a výnosnějším, než bylo v té době zemědělství. 

Rozmach výstavby podpořil i Jan Lucemburský vydáním nařízení, že každá ves má mít 

svůj návesní rybníček a to především z důvodů protipožárních. Dalšími z důvodů bylo 

zásobování vodou jak pro lidi, tak dobytek, využívání vodní energie a ochranná funkce před 

velkými vodami z tání i přívalových dešťů. S podporou výstavby rybníků na svého otce 

navázal také Karel IV. nařizující v připravovaném zákoníku Majestas Carolina městům a 

stavům „…pilně stavěti rybníků, jednak aby bylo postaráno o hojnost ryb pro výživu lidu, 

dále pak aby se půda co možno využitkovala. Zejména aby se voda z bahnisek a močálů v nich 

mohla nashromážďovati, za účinku slunce a teplých větrů odpařovala a jako pára vodní 
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blahodárně působila na okolní rostlinstvo“ I přestože zákoník nebyl následně schválen, 

přispěl také k výstavbě rybníků. [6] 

Prvním větším úpadkem rybníkářství se staly husitské války na začátku 15. století, které 

nejenom že zastavily výstavbu nových rybníků, ale také často docházelo ke škodám na 

rybnících stávajících. Rybníky bývaly vypouštěny pro jednoduché získání jídla pro nasycení 

vlastních vojáků a zabránění tohoto nepříteli, stejně jako docházelo k protrhávání hrází 

z důvodů taktických. Toto období skončilo až nástupem na trůn Jiřího z Poděbrad roku 

1458.[5] 

 

2.4 ROZKVĚT RYBNÍKÁŘSTVÍ A JEHO ZLATÝ VĚK 

Největší rozkvět, tzv. zlatý věk rybníkářství na našem území začal v druhé polovině 15. 

století po konci husitských válek a trval až do konce 16. století, tedy začátku třicetileté války. 

Válkou poničená země společně s úbytkem obyvatel způsobily značné snížení příjmu šlechty 

včetně naturální a peněžité renty, což vedlo k tomu, že šlechta, kláštery ale i bohatí měšťané 

hledali nový jistý zdroj příjmů, kterým se stalo právě rybníkářství. Šlechta se snažila využít 

nově nabytou půdu s minimálními náklady. Rybníky se ukázaly jako ideální dlouhodobá 

výnosná investice podpořená novým třístupňovým chovem kapra skládající se z potěrových, 

třecích a výtažných rybníků, které dovolily výlov hlavních rybníků každý rok.  

Výnosy z prodeje ryb způsobily, že se rybníkářství stalo nejperspektivnějším a 

nejvýnosnějším způsobem hospodaření. Na řadě míst se také stalo hlavním způsobem 

podnikání šlechty a pomohlo k využívání zemědělsky méně vhodných půd. Budováním 

rybničních soustav v této době prosluli především Pernštejnové (Pardubicko, Hodonínsko a 

Tovačovsko), Rožmberkové (Třeboňsko) a Vratislavové z Mitrovic. S rozvojem rybníkářství, 

technickým řešením a způsobem chovu ryb jsou spojena jména významných osobností, jako 

v Čechách Vilém z Pernštejna, Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan a na 

Moravě olomoucký biskup Stanislav Thurso a jeho následovník Jan Dubravius. Důležitost 

rybníků dokládá i skutečnost, kdy se začaly rybníky v písemných pramenech označovat 

jmény, což se v době před husitskými válkami stávalo jen výjimečně. [5] 
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Obr. 2.3 - Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan a Jan Skála z Doubravky (Jan Dubravius) [13] 

          

Ve zlatém věku rybníkářství bylo na našem území v průměru zbudováno až 500 rybníků 

ročně, k čemuž bylo využíváno robotních prací poddaných. Zabráním takto velkých ploch 

vedlo často k zatopení celých vesnic a stěhování poddaných s alespoň částečným 

odškodněním vrchností. 

Postupně se měnila i konstrukce a technologie výstavby samotných rybníků. Začalo se 

upouštět od jednoduchých údolních rybníků chráněných před velkou vodou obtokovými 

strouhami pro jejich větší hloubku a jejich chladnější vodu důsledkem obtížnějšího 

prohřívání. V rovinatém terénu se začali budovat rybníky mělčí s teplejší vodou vhodnější pro 

chov kapra, které však měly výrazně větší plochu zátopy včetně litorálního pásma tolik 

důležitého pro dostatek potravy ryb. To bylo umožněno stavbou bočních hrází s větším 

poměrem sklonu svahů ku výšce hráze, což vedlo k větší celkové šířce v patě hráze a její 

stability. Společně s napájecími a ochrannými soustavami rybníků vznikaly také umělé 

kanály. 

Největšími rybníkářskými oblastmi zlatého věku rybníkářství jsou v Čechách Chlumsko u 

Třeboně, Vodňansko, Jindřichohradecko, Blatensko, Písecko a Poděbradsko. Na Moravě a ve 

Slezsku jsou to oblasti jako Olomoucko, Lednicko, Mikulovsko, Hodonínsko, Kroměřížsko, 

Opavsko a Bohumínsko. 
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2.5 BUDOVÁNÍ RYBNÍKŮ NA MORAVĚ  

První písemné zmínky o vybudovaných rybnících na Moravě pocházejí z listiny Oty I. 

Olomouckého roku 1078, kdy se jednalo o nádrže k uchovávání ryb – vivarium piscium 

patřící mezi statky kláštera Hradiště u Olomouce. Záznamy však neuvádí, zda se skutečně 

jednalo již o uměle vytvořené nádrže, nebo pouze o upravené tůně a jezírka říční nivy. 

Rybníky, tedy uměle vytvořené nádrže s přítokem i odtokem vody, které sloužily nejenom 

k uchovávání, ale i samotnému chovu ryb, jsou uvedeny až v listině Otakara I. v roce 1227. 

Listina povolovala prodat újezd Lovětín u Jihlavy Louckému klášteru a dovolovala také 

klášteru budovat rybníky a mlýny na všech vhodných vodách. Dle dochovaných písemných 

zpráv ale byly rybníky na Moravě v 13. století stále málo rozšířené, kdy nebyly pravidlem ani 

jako klášterní statky a byly budované spíše kvůli mlýnům. [5] 

Písemné zmínky se o rybnících na Moravě začínají ve větší míře objevovat až ve 14. století 

v zápisech zemských desek brněnských a olomouckých. V letech 1348 – 1384 můžeme najít 

rybníky při 120 obcích a hradech a to zejména v oblastech s nedostatkem vodních zdrojů a 

říčních ryb. Většina rybníků byla situována v oblasti pahorkatin a Českomoravské vrchoviny, 

protože zakládání rybníků v říčních nivách bylo nebezpečné z důvodu bažinatých půd a 

častých povodní, stejně jako velmi nákladné. Mezi nevhodné oblasti pro budování rybníků 

také patřily Bílé Karpaty z důvodu velké eroze podloží. 

Začátkem 14. století se také objevují první zmínky o rybnících kolem Brna, templářských 

rytířů v povodí řeky Rokytnice a na statcích kláštera sv. Kateřiny v Olomouci. V této době se 

začínají objevovat rybníky světské, např. roku 1334 obnovuje vévoda Mikuláš II. 

žibřichovický rybník v Darkovicích na Hlučínsku, kdy na jeho rekonstrukci neměl 

Velehradský cisterciácký klášter prostředky. 

Rybníky v této době neplnily pouze hospodářskou funkci s chovem ryb, ale také mívaly 

fortifikační význam, tedy funkci opevnění. Společně s růstem populace a kolonizací vzrostl 

zájem o přírodní zdroje, kterými byly jak ryby, tak i voda samotná, což nejenom že přispělo 

k výstavbě rybníků, ale také jejich důležitosti. To vedlo šlechtu k najímání hajných, kteří měli 

rybníky hlídat a zabezpečovat před velkou vodou v době povodní a také před pytláky 

Budování rybníků na Moravě bylo ve 14. století podporováno také významnými 

osobnostmi, jako byl moravský markrabě Jan Jindřich a po něm markrabě Jošt Lucemburský, 

který nechal vybudovat Měnínský rybník u obce Měnín na Židlochovicku dosahující  
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mimořádně příznivými místními podmínkami rozlohy 800 ha. Rybník Joštem pojmenovaný 

jako ,,Velký rybník“ zde byl zbudován i přes to, že obec Měnín spadala do majetku 

cisterciáckého kláštera a proto, že Jošt sám se o rybníku zmiňoval jako o velmi užitečném. 

 

Obr. 2.4 – Měnínský rybník na mapě z I. vojenského mapování [15] 

 

Zlatý věk rybníkářství nastal v povodí Moravy a Odry již koncem 15. století, tedy dříve 

než v Čechách, především pro menší škody zanechané husitskými válkami. To vedlo 

k výstavbě na horním toku Moravy v okolí Šumperku a Zábřehu a pokračovalo budováním 

rozsáhlejších rybničních soustav v moravských úvalech začátkem 16. století zároveň 

s pokračující stavbou v členitějších částech jako byla Českomoravská vrchovina. Roku 1508 

přešla oblast Pohořelic a Židlochovic do držení rodu Pernštejnů, kteří disponovali kapitálem i 

zkušenostmi z dřívějšího budování rybníků na Pardubicku a okolí a významně rozšířili zdejší 

stávající soustavy rybníků a ryby z nich vyváželi do Brna i Vídně. [5] 

Množství rybničních soustav bylo postaveno na Hodonínsku, Hrušovansku, na 

Lichtenštejnských panstvích jako Mikulovsku se Sedleckým rybníkem a Lednicku s rybníkem 

Nesyt. Ten byl vybudován kolem roku 1500 s rozlohou 650 až 770 ha dle různých zdrojů a je 

v současnosti také největším rybníkem na Moravě s aktuálními 306 ha. Dalšími důležitými 

rybníkářskými oblastmi doby byly Olomoucko, Litovelsko, Uherskobrodsko a Uničovsko. 

Nejvýznamnějšími rybníkáři na Moravě byli olomoučtí biskupové Stanislav Thurza s se 

svým následovníkem Janem skálou z Doubravky, zvaným Dubravius. Ten byl nejen 

zakladatel rybníků, ale především sepsal všechny známé zkušenosti s budováním rybníků a 

chovem kapra ve svém díle ,,De pisces“ - O rybnících. V 16. století se pod dohledem 
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Dubraviuse a Jana z Pernštejna budují rybníky na Paskovsku a mimo to v okolí Krnova, 

Těšína, Fryštátu, Bohumína a částečně na Frýdecko-Místecku. 

Počátkem 17. století nastává úpadek rybníkářství a rušení rybníků právě zejména na 

Moravě, kde byly rybníky na úrodnějších půdách než v Čechách, což ještě urychlilo jejich 

zánik. 

 

2.6 ÚPADEK RYBNÍKÁŘSTVÍ A DŮVODY RUŠENÍ RYBNÍKŮ 

Úpadek budování rybníků a rybníkářství samotného byl způsoben především začátkem 

třicetileté války. Rybníky byly nejdříve vypouštěny a prokopávány procházejícími armádami 

z taktických i zásobovacích důvodů a také obyvatelstvem, které hledalo nové plochy pro 

zemědělskou činnost a materiál jako bylo dřevo z opevnění hráze. K úpadku vedl druhotně 

klesající zájem o ryby, jejich přebytek s ohledem na klesající zájem o rybí maso a s tím 

spojená stagnující cena. Rybniční soustavy v této době přecházeli do vlastnictví nových 

majitelů, kteří však neměli zájem o jejich rozvoj. [7] 

Výnosnost i hodnota rybníků klesala již s koncem 16. století, kdy se zpomalila jejich 

výstavba z důvodu omezeného počtu vhodných oblastí pro jejich výstavbu a vysokých 

nákladů na stavbu v oblastech méně vhodných. [4] 

Zájmy v podnikání šlechty se přesunuly k potravinářské výrobě, jako bylo pivovarnictví, 

zemědělství a chov dobytka z důvodu nižších nákladů a také jednoduššího vývozu zboží do 

zahraniční než bylo u převozu živých ryb. Toto bylo podpořeno také tzv. cenovou revolucí, 

která zdražila suroviny potřebné k údržbě a obnově rybníků, jako dřevo a kámen a také 

náklady na práci rybníkářů a měřičů samotných. Na opravy a údržbu rybníků byli využíváni 

poddaní jako náplň povinné roboty. 

V 18. století cena kapra stále nerostla na rozdíl od ostatních potravin na trhu a navíc 

poptávka po něm stále klesala, což vedlo naopak ještě k snižování cen a přebytků na trhu. 

Nerentabilita rybníkářství vedla k dalšímu nezájmu o investování do rybníků a jejich údržby, 

opravy a odbahňování. Úživnost spolu s akumulačním prostorem klesala zanášením 

sedimenty, což omezovalo i množství a produkci kapra v rybnících a stále zmenšovalo 

efektivitu a návratnost investicí vložených do těchto rybníků. [5] 
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Oblast Moravy byla v polovině 18. století postižena dlouhotrvajícím suchem, které vedlo 

k zániku řady rybníků jako Měnínského, Střední a dolní Donava, Čajčského jezera a zmenšení 

rybníku Nesyt až o třetinu. Dále byly v Židlochovickém a Pohořelickém panství rušeny 

rybníky Alžbětin u Pohořelic, Fridrich, Přibyl, Hraniční, nebo Nohavice pod Nikolčicemi a 

zachovány byly jen menší plodové rybníky. Rybochovné rybníky téměř vymizely kromě 

oblasti Valtic. 

Tato situace způsobila ekonomickou neudržitelnost rybníkářství, což vedlo 

k hromadnému rušení rybníků na přelomu 18. a 19. století. Dalšími podstatnými důvody 

rušení rybníků byly především reformy Josefa II., hospodářský vývoj, technický pokrok a 

zanedbaný stav rybníků. 

2.6.1 REFORMY JOSEFA II. 

Jednou z reforem Josefa II. z roku 1781 byl patent o zrušení nevolnictví. Nevýdělečné 

rybníky byly rušeny, na jejich místě byly zakládány celé nové vesnice a jejich půda se 

rozdělovala mezi poddané, kteří museli z půdy odvádět dávky. Pozemky připadlé přímo státu 

byly rozděleny, pronajaty, nebo prodány. Takto byl rozparcelován například rybník Rutvas, 

na jehož ploše vznikly nové vesnice Tetov a Vchynice. 

 

Obr. 2.5 – Rybník Rutvas u Chlumce nad Cidlinou na I. vojenském mapování a II. vojenském mapování s 

vesnicemi vzniklými na jeho území [15] 

2.6.2 HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ 

Stát podporoval aktivity vedoucí k zlepšování péče o zemědělské pozemky a u nově 

zemědělsky využívaných pozemků výběr daní. Do těchto aktivit patřilo například rušení 
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obecních pastvin a jejich převod na louky. Dále byly zakládány společnosti pro osvětu nových 

hospodářských postupů a technik, jako byla Moravská zemědělská společnost roku 1770, 

později Moravskoslezská hospodářská společnost, zaměřující se na propagaci nových 

možností hospodaření. 

V této době byl také zaveden střídavý typ zemědělského hospodaření, který mohl 

s ohledem na zvyšující se počet obyvatel využívat i nevyužitou třetinu ze staršího trojpolního 

systému.  

Upadající rybníkářství bylo překážkou pro další rozvoj zemědělství, což přidalo na četnosti 

snah tyto velké plochy využívat jinak, například k chovu dobytka, protože cena jeho masa 

naopak rostla. 

Dalším důvodem byl začátek pěstování cukrové řepy způsobený Napoleonovou 

kontinentální blokádou znemožňující dovoz třtinového cukru a následný růst ceny cukru a 

hledání alternativních způsobů jeho získávání. Neekonomické rybníky se považovaly vhodné 

jak pro velké plochy půdy, které zabíraly, tak proto, že mokrá a podmáčená půda byla 

původně milně považována za vhodnou pro pěstování cukrové řepy. [8] 

2.6.3 TECHNICKÝ POKROK 

Kromě snah o ustoupení rybníků zemědělství působil i pokrok v technice. Používání 

parních strojů a uhlí začalo být upřednostňováno před využíváním vodní energie a rybníků 

sloužících k napájení. Samotná těžba uhlí vedla k zániku několika desítek rybníků na 

Ostravsku a v Čechách také například na Plzeňsku. V povodí Odry vedlo k zániku rybníků i 

budování železniční tratě vedoucí přes údolí, v kterých tyto rybníky bývaly. Na konci 19. 

století zanikaly také mlýnské rybníky z důvodu nahrazování mlýnských kol vodními 

turbínami. 

2.6.4 ZANEDBANÝ STAV RYBNÍKŮ 

Zisky ze zrekonstruovaných rybníků často dlouhodobě nemohly pokrýt ani náklady 

spojené s jejich rekonstrukcí. V roce 1784 byl Josef II. Upozorněn knězem Josefem Langem 

na rozvodňování řek a následné škody způsobované zátopami z rybníků. Reakcí na to byl 

odborný posudek inženýra Leonarda Hergeta navrhující vyhotovení hydrologické mapy se 

zakreslením všech rybníků, stejně jako upozornění, že vodní hospodářství neodpovídá 

zemskému ustanovení o tom, že nikdo nesmí svůj rybník naplnit tak, aby hrozilo nebezpečí 

zátopy sousedovi. Vytvoření mapy a odborného dozoru bylo zamítnuto, ale roku 1786 byl 
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vytvořen tabelární soupis rybníků se zařazením rybníku do kategorie (obecný rybník, 

mlýnský, nebo brodiště pro dobytek), napájením, řešením výpustí, hloubkami v zátopě a 

rozměry hráze včetně zjištěných závad. Na základě tohoto rozdělení byly rybníky zařazeny do 

tří kategorií – rybníky nevyžadující opravy, nebo jen drobné, dále rybníky ohrožené 

povodněmi a rybníky nebezpečné a škodlivé, které měly být zcela zrekonstruovány, nebo 

rušeny a těch bylo poměrně velké množství. [5] 

2.6.5 OSTATNÍ DŮVODY 

Často k rušení rybníků vedly také místní a lokální faktory včetně všeobecné nálady 

podpořené společensko-hospodářskými změnami a také vlivu počasí. Například v roce 1803 

bylo ve Znojmě na podporu zrušení Borotického rybníka uváděno, že rybniční výpary vedou 

k udržování kurdějí a zimnice a brání celkovému ozdravení kraje. Takovýchto případů bylo 

více. 

Postoj k rybníkům se změnil, již nebyly považovány za součást estetiky krajiny, ale za 

zpátečnické a bránící krajině pokroku vymezené přímými liniemi stromů, alejí a vodních 

toků. 

Dlouhodobě nepříznivé počasí s vydatnými srážkami v těchto letech také vedlo 

k neúrodám a potravinovému nedostatku, což bylo spojováno s tím, že rybníky jsou původci 

tohoto jevu, protože přitahují srážky. Řada rybníků byla poškozena nebo zničena protržením 

hrází vzniklých z přívalových dešťů a povodní. 

Rybníky, které byly v 16. století symbolem technické vyspělosti a ekonomického pokroku 

se staly o dvě století později symbolem zpátečnictví, neodpovídající hospodářským 

doporučením a také příležitostí na jejich proměnu v zemědělskou půdu. [8] 
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3  NOVODOBÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ  

Po revoluci roku 1848 se objevily nové způsoby a možnosti, jak rybníkářství obnovit a 

opět rozvíjet, což nebylo jednoduché nejenom proto, že se objevila nová konkurence na trhu 

v podobě mořských ryb. S ohledem na sníženou rozlohu rybníků se začaly objevovat pokusy 

o efektivnější využívání zbylých rybničních ploch. Rybníky byly přestavovány a změn 

doznaly i dosavadní způsoby chovů ryb. Dalším z nastalých problémů byl velký nedostatek 

rybníkářů vzniklý tím, že jejich potřeba v předchozím století neustále klesala úměrně se 

snižujícím se počtem rybníků. 

3.1 REORGANIZACE A NOVÉ METODY V RYBNÍKÁŘSTVÍ 

Malé zkušenosti nových rybníkářů s provozem a chovem v rybnících však byly 

vynahrazovány výzkumem a experimenty, které přinesly řadu inovací a nových technologií. 

Příkladem je Václav Horák, ředitel třeboňského panství, který prosazoval dodržování zásad 

chovu kapra ve všech jeho vývojových fázích od plůdků po tržní ryby a zasloužil se o 

obnovení některých dříve zrušených rybníků. Dále také prosazoval pravidelné a důkladné 

letnění rybníků a nepřeplňování rybníků rybím plůdkem, protože byl názoru, že jen 

promyšleným osazováním rybníků je možné vypěstování plnohodnotných tržních ryb.  

Jeho nástupcem nejenom ve funkci ředitele, ale i inovátorem prosazování moderních 

rybníkářských postupů se stal Josef Šusta, který se podílel na přírodovědném výzkumu 

rybníků se snahou o zvýšení jejich výnosů. Vědeckým přístupem také prováděl rozbory 

včetně pitvání těl ryb, přičemž zjistil, že kapr není býložravcem, jak se v té době stále 

předpokládalo. To vedlo k zúrodňování dna vysoušením při letnění a zimování a také hnojení. 

Své zkušenosti využil při sepsání děl „Pět století rybničního hospodářství v Třeboni“ a 

„Výživa kapra a jeho družiny rybničné“, které se staly společně s Dubraviovými spisy 

zásadními díly českého rybníkářství a jsou uznávány také ve světě. 

Propagátorem správného chovu plůdku a rybí násady byl Tomáš Dubish, který se zasloužil 

o rozšíření tzv. předvýtažníků, sloužících pro dostatek potravy pro plůdek již v první sezóně, 

což dovolilo zkrátit růst tržních kaprů až o celý jeden rok. 

V této době se do našich vod také začal vracet losos a to mimo jiné zásluhou Prof. Dr. 

Antonína Friče. [9] 
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Obr. 3.1 – Rybáři v kožené obleči z výlovu rybníka roku 1906 [9] 

 

Reorganizace rybníkářství znovu vyzvedla českého kapra na vrchol trhu a například Německo 

nakupovalo až třetinu jeho české produkce. Tento rozmach byl zastaven až první světovou válkou, 

která vedla k přerušení soukromého obchodu. 

Po první světové válce nadále pokračovaly snahy o obnovu rybníků, jejich počet se již ale 

pomalu ustálil. Rybníky již nesloužily pouze pro chov ryb, ale ve stále větší míře byly 

využívány i pro vodohospodářské účely, jako protipovodňový, retenční a krajinotvorný prvek. 

V této době začala také éra rozsáhlých úprav vodních toků a budování přehradních nádrží. 

Tyto vodohospodářské snahy, stejně jako rozvoj rybníkářství, byly opět pozastaveny, nebo 

přerušeny následující druhou světovou válkou. 

 

3.2 RYBNÍKÁŘSTVÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 

Po druhé světové válce došlo opět ke snižování počtu rybníků, stejně jako k omezení jejich 

rybochovné funkce. Rybníky a objekty na nich byly po posledních letech zanedbány nejen 

nedostatečnou údržbou, ale často i přímým poškozením objektů. Rybníky byly často kyselé, 
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zanesené a zarostlé rybničním porostem, protože nebyly letněny a meliorovány. Výpusti a 

přelivy byly zchátralé. Nedostatkem zkušeností s chovem ryb docházelo k přesazování 

rybníků, zakrslé násadě a následných malých přírůstků ryb. Rybníky se velmi lišily jak 

způsoby hospodaření s plůdkem i násadou, tak technickým provedením. 

Celkovou konfiskací z politických i nacionálních důvodů a také částečnou redukcí 

způsobenou pozemkovou reformou bývaly rybníky vyjímány ze statkového komplexu a 

přidělovány obvykle Státním lesům a statkům, které však příliš zkušenosti s chovem ryb 

neměly. Specifické nároky rybníkářství později vedly k vytvoření Správy statků a rybníků a 

od nich následně přechodu zemědělství na plánované a centrálně řízené hospodářství, kdy 

rybářství roku 1949 spadalo do Státních statků až k rybářským kombinátům dle konkrétních 

oblastí. V případě Moravy to byl Moravskoslezský kombinát se sídlem v Hrušovanech u 

Brna. [9] 

Na Moravě byly z rybníkářského hlediska hlavními rybníky Lednicko-Valtická soustava o 

celkové ploše 620 ha skládající se především z rybníků Nesyt, Prostřední, Zámecký, Mlýnský, 

Hlohovecký a dalšími nádržemi a později také obnovené rybníky Novoveský, Starý a Vrkoč. 

V jihomoravské oblasti bylo dále zmapováno a zjištěno přes 13 tis. ha vypuštěných rybníků a 

po prozkoumání možností přicházelo v úvahu obnovení přibližně 9 tis. ha z těchto rybníků. 
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4  SOUČASNÝ STAV RYBNÍKÁŘSTVÍ A OBNOVA 

RYBNÍKŮ 

Dnes běžně používaný a normativně definovaný název malé vodní nádrže (MVN) je 

obecnější než termín rybníky, protože v současnosti pojem rybníky značí pouze část MVN, 

jedná se tedy o MVN s převažujícím rybochovným účelem. 

Norma ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže z dubna 2011, uvádí, že jejím předmětem jsou 

vodní nádrže se sypanou hrází, u kterých jsou splněny tyto podmínky: a) objem nádrže po 

hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 mil. m
3
; b) největší hloubka nádrže 

nepřesahuje 9 m. Norma se sice nevztahuje pro nádrže přečerpávacích vodních elektráren, 

odkaliště a štěrkoviště, zároveň se však doporučuje i pro rekonstrukce historických rybníků, 

jejichž parametry překračují uvedené podmínky. [10] 

Dle zákona č. 99/2004 Sb. se 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. [11] 

 

4.1 SOUČASNÝ STAV 

Koncem 20. století se počet a výměra rybníků na území České republiky ustálil na počtu 

24 tis. rybníků a MVN, jejich celkové ploše cca 52 tis. ha s objemem 636 mil. m
3 

a to včetně 

sedimentů zabírajících objem 180 mil. m
3
. Přesný počet rybníků a jejich ploch je obtížné určit 

jednak proto, že do vodních ploch patří plocha i pozemky nesloužící pro chov ryb, stejně jako 

močály, umělé kanály nebo průplavy. Problémem je i terminologie vodní plochy dle ČÚZK 

daná vyhláškou 26/2007 Sb., kde v technických podrobnostech pro správu katastru je vodní 

plocha uvedena jako pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo 

bažina. [12] 

Na přelomu 20. a 21. století bylo v rámci podpůrných finančních programů investováno do 

budování nových a obnovu zrušených MVN a to především z Programu revitalizace říčních 

systémů od roku 1992 do roku 2008. Podmínkou pro přidělení financí ale bylo, že tyto nádrže 

nesmějí být využívány pro intenzivní chov ryb zprvu po 10 a později 20 let z důvodu 

předcházení zhoršování kvality vody pod nádržemi hnojením rybníků a přikrmováním ryb. U 

dotací se proto používá termín MVN, kdy je hlavní účel krajinotvorný namísto rybníku a 
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chovu ryb. Později byly dotace přidělovány na výstavbu MVN pouze jako součást revitalizace 

napájecího toků s následným preferováním samotných revitalizací toků. 

V současné době je program revitalizace říčních systémů nahrazen Operačními programy 

životního prostředí s podporou i ze strany EU. 

 

4.2 VÝSTAVBA NOVÝCH RYBNÍKŮ A DOTAČNÍ PROGRAMY 

Výstavba nového rybníka je finančně velmi nákladná a lze jí financovat buď na vlastní 

náklady, nebo získáním dotací pro založení nového rybníku. 

Budování rybníka na vlastní náklady je velmi náročné a je v současné době ekonomické 

pouze, pokud bude takovýto rybník sloužit především k intenzivnímu chovu ryb v rybničním 

hospodářství. 

Druhým zmiňovaným způsobem je získávání dotací sloužících pro zakládání nových 

rybníků. V úvahu připadají dotace z EU, nebo využití Operačních programů životního 

prostředí, které po roce 2008 plně nahradili dříve zmiňované Programy revitalizace říčních 

systémů. Operační program životního prostředí připravený Státním fondem životního 

prostředí a Ministerstvem životního prostředí společně s Evropskou komisí funguje od roku 

2007 a dovoluje čerpat finanční prostředky na ochranu a zlepšování kvality životního 

prostředí ČR. Prostřednictvím OPŽP nabídly v EU Fond soudržnosti a Evropský fond pro 

regionální rozvoj do roku 2013 v přepočtu 125 mld. Kč a Státní fond životního prostředí ČR 

společně se státním rozpočtem 7,5 mld. Kč, kdy získaná dotace mohla dosahovat až 90% 

celkových výdajů na dílo. 

Další dotace je možné získat na činnosti spojené s obnovou rybníků, jako jsou odbahnění, 

břehové porosty, obnova, rekonstrukce a výstavba MVN a podpora mimo produkční funkce 

rybníků, kdy např. program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny nabízí finanční 

pomoc při odbahňování rybníků do 1 ha pro záměry do 1 mil. Kč. 
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5  IDEOVÝ NÁVRH OBNOVY KONKRÉTNÍ LOKALITY 

5.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY OBNOVY 

Druhou možností zvýšení počtu vodních ploch je po výstavbě nových rybníků snaha o 

obnovu, nebo rekonstrukci rybníků dříve zaniklých. S ohledem na důvody zániku rybníků i 

dobu jejich zániku není možné obnovit libovolné zaniklé vodní plochy. Každé přípravě 

projektu obnovy by měla předcházet rozvaha o důvodech, možnostech a přínosu projektu. 

Mezi nejčastějšími důvody je chov ryb pro komerční i sportovní účely, zlepšení stavu 

životního prostředí, tvorba nových biotopů, protierozní a protipovodňová ochrana a 

v neposlední řadě stále více popularizovaná snaha o retenci vody na našem území nejen v 

období sucha a velmi teplých a srážkově podprůměrných roků. 

Velmi důležité je přezkoumání možností obnovy, protože po vysoušení a rušení rybníků 

byly jejich plochy často hojně využívány. Jak bylo dříve uvedeno, nejvíce vodních ploch, tedy 

zaniklých na přelomu 18. a 19. století, bylo rušeno pro získání zemědělské půdy a v dnešní 

době jsou zde pole a louky. Často zde však nalezneme i obytné budovy, zemědělské i 

průmyslové areály, inženýrské sítě, nebo i dopravní liniové stavby větších významů a s tím 

související problém rozdělení zájmového území mezi více vlastníků. Dalším zásadním 

problémem může být napájení lokality vodou a její odvádění, protože napájení vodními toky 

mohlo být omezeno změnou povodí i klimatu, případně zcela zrušeno. 

Výše uvedené problémy mohou neúměrně prodražovat plánovanou obnovu a učinit jí tak 

neekonomickou, nebo neuskutečnitelnou. 

 

5.2 IDEOVÝ NÁVRH OBNOVY ČEJČSKÉHO JEZERA 

Vzhledem k uvedeným problémům, které mohou komplikovat a prodražovat záměr 

obnovy zrušeného rybníku, se jeví výhodné vybírat ze zrušených historicky posledních 

rybníků, tedy z přelomu 18. a 19. století. viz kapitola 2.6. Z těchto rybníků stojí za zvážení 

především Měnínský rybník a Kobylské s Čejčským jezerem, které byly rušeny pro další 

využití jako zemědělské půdy. 
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Po prvotním prozkoumání mapových podkladů současného stavu původní zatopené plochy 

Měnínského rybníka se však jeví jako problém množství inženýrských sítí včetně zasahující 

části dálnice D2 a také zemědělské objekty v ploše původní zátopy. 

V případě Kobylského jezera je patrné, že původní plocha zátopy je rozdělena mezi mnoho 

vlastníků, stejně jako že zasahuje až do části intravilánu obce Bořetice a Kobylí, což tento 

záměr činí také obtížně realizovatelný. 

Území původní zátopy Čejčského jezera je využíváno jako zemědělská půda, není 

zastavěno ani jinak využíváno, je minimálně omezeno inženýrskými sítěmi a je zde zachován 

i přítok a odtok vody z území. Tato lokalita je tedy vhodná pro teoretický návrh možností 

obnovy zaniklé vodní plochy. 

 

5.2.1 HISTORIE ČEJČSKÉHO JEZERA 

Čejčské jezero bylo společně s Kobylským jezerem a dalšími v okolí Kyjova pozůstatkem 

poslední doby ledové a ústupu Sarmatského moře v období třetihor. Zatopená plocha 

dosahovala 120 ha a byla tedy druhou největší jezerní plochou Moravy po Kobylském jezeru, 

nicméně jeho hloubka byla odhadována jen kolem jednoho metru, protože na dně jezera 

ležely sedimenty o mocnosti až 2 m. Braktická voda v jezeře měla vysoký obsah síry a 

dusičnanů, což způsobovalo její žlutozelenou barvu, hořkou chuť a také že byla nevhodná pro 

ryby a ostatní vodní živočichy.  

Pro velmi vysoký obsah rozpuštěných látek bylo jezero místo chovu ryb využíváno jako 

léčivé pro léčbu kožních nemocí, voda samotná nebyla pitná. Postupné snižování obsahu 

rozpuštěných látek ale vedlo k samovolnému zarybnění jezera koncem 16. století a výskytu i 

dalších vodních živočichů. 
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Obr. 5.1 – Čejčské jezero na historické mapě z 19. století [16] 

 

Čejčské jezero bylo společně s Terezínským jezerem (nacházejícím se mezi Čejčským a 

Kobylským) vypuštěno a vysušeno roku 1858 propojením se svodnicí již zrušeného 

Kobylského jezera. Důvodem byla především snaha získat další zemědělskou půdu pro 

pěstování cukrové řepy. 

5.2.2 SOUČASNÝ STAV ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Zátopová plocha Čejčského jezera je v současné době využívána především jako orná 

půda. Napříč územím protéká z části zatrubněný Čejčský potok, který se uprostřed území 

napojuje na sběrný kanál. Tento kanál se nachází v nejnižší části bývalého jezera a slouží jako 

menší nádrž, do které gravitačně přitéká voda z drenáží a je čerpána dále do původního koryta 

Čejčského potoka pod jezerem. Na severu zájmového území se nad úrovní zátopy nachází 

zemědělský areál Horákova farma a severovýchodně obytná zóna ulice Pod lesíkem. 

Východní strana území hraničí se zalesněnými svahy táhnoucími se až na jih. V jižní části 

vede okrajem oblasti trasa vysokého napětí s jedním sloupem v původní zátopě. Západní kraj 

území je ohraničen železniční tratí a nezpevněnou polní cestou vedoucí k zmiňovanému 

zemědělskému areálu. 
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Obr. 5.2 – Čejčské jezero na současné letecké mapě s vyznačenou polohou následujících fotografií [16] 

 

 

Obr. 5.3 – Současný stav situace zátopové oblasti Čejčského jezera ze severního směru (ulice Pod lesíkem) 

 

 

Obr. 5.4 – Současný stav zátopové oblasti Čejčského jezera z jihozápadního směru 
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Obr. 5.5 – Současný stav přítokového a odtokového koryta Čejčského potoka.  

 

Obr. 5.6 – Sběrný kanál společně s budovou přečerpávací stanice. 

 

Obr. 5.7 – Trasa vysokého napětí křížící bývalou zátopu Čejčského jezera. 
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5.2.3 ZPŮSOB OBNOVY 

Plánovaná obnova Čejčského jezera by byla možná za předpokladu vykoupení všech 

zasažených pozemků, na kterých by obnovené jezero mělo ležet, dále vytvořením hráze a 

výpustného objektu společně s bezpečnostním přelivem např. formou sdruženého funkčního 

objektu v části výtoku Čejčského potoku a na severní straně společně s ochranným 

hrázkováním železniční tratě s cestou a ochranou stávajících budov. Nakonec by bylo nutné 

vyjednat přeložkou vedení vysokého napětí na jihu, nebo opatření jako jsou umístění sloupu 

na vybudovaný ostrov, nebo poloostrov. 

Podle katastru nemovitostí [17] jsou parcely v zátopové ploše původního Čejčského jezera 

rozděleny mezi obec Čejč, Povodí Moravy a manžele Horákovy. Pozemky by tedy mohly být 

po domluvě vykoupeny, nebo vyměněny v případě Horákových za jiné vhodné pro jejich 

hospodaření. Po vykoupení zájmového území by následovalo vybudování hráze, technických 

objektů jako je především výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv a souvisejícího ochranného 

hrázkování společně s úpravou koryta Čejčského potoka nad a pod obnovovaným jezerem. 

 

Obr. 5.8 – Ideový návrh možného způsobu řešení obnovy Čejčského jezera 



Obnova rybníků na Moravě  Zdeněk Drašar 

Bakalářská práce 

 

35 

 

 

Obr. 5.9 – Detail možného způsobu řešení nové hráze společně s objekty nádrže 

 

 

Obr. 5.10 – Detail možného způsobu řešení přítoku a ostrova se stožárem el. vedení 
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5.2.4 PARAMETRY A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBNOVY 

Obnovením Čejčského jezera podle výše naznačeného ideového návrhu by vznikla vodní 

nádrž s výrazně velkou zatopenou plochou, nicméně poměrně mělká s hloubkou do 2m. Tato 

skutečnost je dobře viditelná v následující tabulce a grafu charakteristických křivek nádrže 

znázorňujících závislost plochy a objemu nádrže na rostoucí hloubce nádrže. 

 

Tab. 5.1 – Tabulka zatopených ploch a objemů navrhované obnovy Čejčského jezera 

H [m.n.m.] h [m]  Δh [m] P
D 

[m
2
] P

H 
[m

2
] P [m

2
] V [m

3
] ∑V [m

3
] 

175,60 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

176,00 0,40 0,40 0 878 817 439 409 175 763 175 763 

176,50 0,90 0,50 878 817 955 338 917 077 458 539 634 302 

177,00 1,40 0,50 955 338 1 031 858 993 598 496 799 1 131 101 

177,30 1,70 0,30 1 031 858 1 073 185 1 052 521 315 756 1 446 857 

177,60 2,00 0,30 1 073 185 1 114 511 1 093 848 328 154 1 775 012 

 

Graf 5.1 – Charakteristické (batigrafické) křivky návrhu obnovy Čejčského jezera 
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Tab. 5.2 – Základní parametry obnovy Čejčského jezera 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OBNOVENÉ NÁDRŽE: 

Plocha hladiny nádrže při stálém nadržení 993 598 m
2
 

Maximální plocha hladiny nádrže 

 

1 093 848 m
2
 

 

Objem zásobního prostoru nádrže 

 

1 131 101 m
3
 

Objem ovladatelného retenčního prostoru 315 756 m
3
 

Objem neovladatelného retenčního prostoru 328 154 m
3
 

Celkový objem nádrže 

  

1 775 012 m
3
 

 

Maximální hloubka nádrže 

 

2 m 
 

Délka hráze 

   

845 m 

Výška hráze 

   

5 m 

Šířka koruny hráze 

  

4 m 

Šířka paty hráze 

  

28,50 m 

Kóta koruny hráze 

  

178,00 m.n.m. 

Kóta bezpečnostního přelivu 

 

177,30 m.n.m. 

Kóta hladiny zásobního prostoru 

 

177,00 m.n.m. 

kóta maximální hladiny     177,60 m.n.m. 

 

S ohledem na prostorové možnosti v místě hráze dané sousedícími pozemky se jeví jako 

výhodné využít spojení výpustného objektu a bezpečnostního přelivu s vývarem do jednoho 

sdruženého funkčního objektu využívajícího společné odpadní koryto viz obr. 5.11 a 5.12 . 

 

Obr. 5.11 – Ukázka možného provedení sdruženého funkčního objektu – rybník Limberský, Pomezí. 
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Obr. 5.12 - Vzorový podélný řez sdruženým funkčním objektem 
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5.2.5 FUNKCE NÁDRŽE A JEJÍ VYUŽITÍ 

Obnovené Čejčské jezero by v krajině díky svému velkému objemu plnilo především 

funkci zásobní, ale také velmi výrazně i funkci retenční v případě intenzivních srážek, kdy by 

transformovalo povodňové vlny vzniklé v povodí nad nádrží. 

Jezero by také naskýtalo četné využití ať už pro komerční chov ryb, nebo pro sportovní 

rybolov, rekreaci a vodní sporty. Jeho obnovou by také vznikl v krajině výrazný biotop pro 

vodní živočichy i rostliny a estetický prvek krajiny. 

Po splnění nutných kroků a požadavků je obnova Čejčského jezera teoreticky proveditelná, 

dalšími kroky by bylo financování tohoto projektu a čerpání finanční podpory z dotačních 

programů EU a Operačních programů životního prostředí uvedených v kapitole 4.2 . 

 

 

Obr. 5.13 – Vizualizace obnovy Čejského jezera – pohled z jihozápadního směru 

 

 

Obr. 5.14 – Vizualizace obnovy Čejčského jezera – pohled ze severovýchodního směru 
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6  ZÁVĚR 

Historický vývoj rybníků a s ním spojeného rybníkářství byl v minulosti formován 

aktuálními lidskými potřebami, stejně jako hospodářskými i politickými trendy. Počty 

rybníků a jejich význam po staletí rostly, ale ani to je často nezachránilo před náhlým rušením 

v dalších staletích. Následně se však objevovaly snahy o jejich obnovování jako i další vlny 

rušení. Řada rybníků a jezer bohužel nenávratně zmizela a s jejich zánikem pak na mnoha 

místech zmizel typický ráz české krajiny. 

Výraznější obrat nastal až na přelomu 19. a 20. století s pokusy o obnovu tradičního 

českého rybníkářství, společně se snahou o obnovu malých vodních nádrží pro jejich retenční 

a zásobní funkci v krajině, ale také ochrannou funkci při povodních, kdy výrazně snižují 

škody na majetku i lidských životech. Tento trend je v posledních letech s přibývajícími 

klimatickými změnami a výkyvy stále výraznější a také podporován dotačními programy. 

Na příkladu ideového návrhu Čejčského jezera jsou ukázány možnosti obnovy zaniklých 

vodních ploch, problémy, které tuto činnost doprovázejí, ale i výsledný přínos v krajině a pro 

člověka. 
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7.3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

EU– Evropská unie 

ČR – Česká Republika 

MVN – malá vodní nádrž 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

OPŽP – Operační programy životního prostředí 

tzv. – takzvaný 

Sb. – sbírky 

tis. – tisíc 

mil. – milionů 

mld. - miliard 

m.n.m. – metry nad mořem 

m (m
2
, m

3
) – metr (čtvereční, krychlový) 

ha – hektar 

kg – kilogram 

 

H – nadmořská výška [m.n.m.] 

h – hloubka vody [m] 

Δh – hloubka dílčí vrstvy [m] 

P
D 

– plocha pod dílčí vrstvou
 
[m

2
] 

P
H 

– plocha nad dílčí vrstvou
 
[m

2
] 

P – plocha dílčí vrstvy vypočítaná aritmetickým průměrem [m
2
] 

V – objem vody dílčí vrstvy [m
3
] 

∑V – suma dílčích objemů vody [m
3
] 


