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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na 

vodu, jež je důležitým aspektem života na Zemi, ve vztahu s krajinou. Druhá kapitola 

pojednává o malých vodních nádržích, zmiňuje jejich rozdělení podle různých funkcí, 

zásobení vodou nebo prostředí, v nichž se nacházejí, soustřeďuje se na jejich technická řešení 

a velmi důležitou obnovu stávajících vodních nádrží. Poslední kapitola teoretické části se 

věnuje rybníkům v České republice a historii rybníkářství. Praktická část se soustředí na studii 

návrhu rybníku v lokalitě Zbýšov v okrese Brno-venkov, doplňují ji hydrotechnické výpočty, 

průvodní a technická zpráva včetně fotografie lokality. 

 

Klíčová slova: 

 malá vodní nádrž, voda, krajina, rybník, rybníkářství 

 

Abstract: 

This bachelor thesis is mainly focused on preliminary design of a pond and it is divided into 

theoretical and practical part. The teoretical part is divided into three main chapters. First 

chapter deals with water, which is an important aspect of the life on the Earth, and its 

realationship to a landscape. The second chapter examines small water reservoirs, their 

functions, technical solutions and reconstruction of existing water reservoirs. The last 

theoretical part concetrates on ponds in Czech Republic and history of fish farming. 

The practical part includes preliminary design of the pond in Zbýšov in the district Brno-

venkov, its hydrotechnical analysis and calculations, engineering report and photographs of 

the location. 

 

Keywords: 

 small water reservoir, water, landscape, pond, fish farming 
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1 ÚVOD 

Česká republika je mezi odborníky nazývaná střechou Evropy. Na území České republiky se 

totiž setkávají tři úmoří v oblasti Králického Sněžníku, na hoře Klepáč (1144 m n. m.) 

a vytvářejí takzvané hlavní evropské rozvodí. Jedná se o úmoří Černého moře, Severního 

moře a našeho nejbližšího – Baltského moře. Zajímavostí je, že území tří historických zemí 

České republiky se přibližně shodují s nejdůležitějšími povodími. Povodí Labe zahrnuje 

Čechy, povodí Moravy Moravu a povodí Odry Slezsko. Dlouhodobý průměr srážek je 

v Česku 693 milimetrů na metr čtvereční za rok a je hlavním zdrojem vody. Řekami odtéká 

přibližně 1/3 množství vody, nejvíce se na tom podílí naše řeka Labe 63,3 %.  

Přirozených vodních ploch je v České republice poměrně málo. Většinu z nich tvoří nádrže 

vytvořené člověkem. Na našem území se nachází 150 přehrad, které mají z hlediska 

hospodaření s vodou velký význam. Neméně důležitou funkci mají i malé vodní nádrže 

a rybníky, těch je na našem území přibližně 24 000. A jsou to právě malé vodní nádrže 

a rybníky, které plní hned několik funkcí – jsou zásobárnami vody v krajině, rybochovné, 

mají retenční funkci a vytvářejí i pověstnou malebnost české krajiny. [1] 

 

1.1 VODA 

Voda je nejrozšířenější kapalina na naší planetě a bez ní by na Zemi nebyl život. Je součástí 

přírodního bohatství každé země, ale její zásoby nejsou nevyčerpatelné, proto je důležité vodu 

chránit. Její znečištění může mít tragické následky nejen pro vodní organismy, ale 

i pro všechny živočichy, kteří jsou na vodních zdrojích závislí.  

K technickým oborům, které se zabývají využívaním vodních zdrojů a jejich ochranou, patří 

například vodárenství, stokování a čištění odpadních vod, hydrotechnika, vodní doprava, 

rybníkářství.  

 

1.2 KULTURNÍ KRAJINA 

Kulturní krajina vznikla kombinací činnosti lidí a přírody, takže v podstatě vzniká všude tam, 

kde žije člověk. Je typickým obrazem ekonomicky vyspělých zemí a hustě osídlených oblastí. 

Cílem je přeměnit scenérii k obrazu svému a získat tak co největší užitek. Opakem kulturní 

krajiny je krajina přírodní, nedotčená činností člověka, k ní patří deštné pralesy, vysokohorské 

oblasti a pouště. 



10 

 

Kulturní krajinu lze dělit na několik různých typů: 

Lesohospodářská krajina je převážně osazena lesy, které jsou užívány a ošetřovány. 

Zemědělská krajina je obhospodařována za účelem pěstování a chovu hospodářských zvířat. 

Její úrodnost je běžně zvyšována oráním, hnojením zavodňováním nebo odvodňováním. Je 

důležité ji chránit před škodlivými vlivy, ať už způsobené člověkem nebo působením 

přírodních činitelů. Patří sem louky, pole, pastviny, sady a vinice. 

Těžební krajina bývá narušena povrchovou i podpovrchovou aktivitou člověka za účelem 

získání nerostných suroviny. Narušená půda pak bývá často rekultivována. 

Sídelní krajina je nejvíce pozměněná. Jedná se o městské urbanistické zástavby, průmyslové 

závody a podobně. [2] 

 

1.3 VODA V KRAJINĚ 

Podle výskytu lze vodu dělit do dvou skupin. Voda nacházející se v zemských dutinách a ve 

zvodnělých zemských vrstvách se běžně nazývá podzemní vodou. Povrchová voda se 

přirozeně vyskytuje na zemském povrchu ve formě vodních toků, rybníků, mokřadů 

a pramenišť a je neodmyslitelným krajinotvorným a estetickým prvkem. Voda v krajině 

zajišťuje ekologickou stabilitu a rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Jedná se 

o velmi snadno zranitelný ekosystém, proto je třeba snažit se o zachování přirozeného 

charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků, ploch a mokřadů. V rámci ochrany vody 

v přírodním prostředí se drží dohled nad jakostí povrchových i podzemních vod a také se 

zvyšují akumulační schopnosti krajiny. [3] 

 

2 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE 

Malé vodní nádrže zastávají v krajině spoustu funkcí. Nejenže přispívají ke zlepšení kvality 

vody v povodí, také chrání krajinu před velkými vodami. Za malé vodní nádrže jsou 

považovány ty, které splňují české technické normy, jedná se o normu  

ČSN 75 2410 s názvem Malé vodní nádrže. 

Tato norma se využívá a platí pro rekonstrukci, návrh, výstavbu a také pro provoz vodních 

nádrží se sypanými hrázemi (za vodní nádrž se pokládá i suchá nádrž neboli poldr), u kterých 

musí být splněny současně tyto podmínky:  
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a) Objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru – normální hladinu (hladina 

ovladatelného prostoru, u nádrží určených k chovu ryb označovaná jako normální 

hladina, je v úrovni nejnižší části přelivné hrany nehrazeného přelivu, nebo horní 

hrany uzávěru hrazeného přelivu. Pod touto úrovní lze v nádrži akumulovat vodu 

a vypouštět ji podle potřeby omezeným kapacitou výpustného zařízení) není větší než 

2 miliony m3. 

b) Největší hloubka nádrže (to je svislá vzdálenost nejníže položeného místa dna nádrže 

k maximální hladině. Přičemž se neuvažují lokální větší hloubky v místě původního 

koryta, hlavní rybniční stok a podobně) nepřesahuje 9 metrů. 

Norma je doporučena i pro rekonstrukce historických rybníků, jejichž parametry překračují 

podmínky uvedené výše. Pro nádrže s celkovým objemem menším než 5 000 m3 se 

doporučuje normu použít přiměřeně podle místních podmínek. 

V uváděné normě ČSN 75 2410 je uvedeno, že při návrhu nových nádrží, popřípadě obnově 

dříve postavené nádrže, musí být stanoveny vlivy, definovány účely a stanoveny hlavní 

a vedlejší funkce nádrže. Využití nádrže má být pokud možno víceúčelové a nádrž se má vždy 

snažit přispívat ke zlepšení životního prostředí zejména pak vodohospodářských poměrů 

a jakosti vody v krajině.  

Při návrhu nových, ale i při obnově dříve postavených nádrží, musí být návrh posouzen 

zejména z těchto hledisek: 

a) bezpečnost a spolehlivost vodního díla 

b) soulad s územně plánovací dokumentací 

c) začlenění do krajiny, památkové péče, ochrany krajiny 

d) potřeba zemědělství a lesnictví, popřípadě jiných veřejných zájmů 

e) hydrologie toku povodí 

f) využití navrhovaných a existujících nádrží ve vodohospodářské soustavě 

g) vlivu výstavby na stávající, popřípadě plánované stavby a investice zejména v místě 

nádrže a dále po toku  

h) připravovaných investic a úprav v povodí nádrže a na toku pod nádrží 

i) souladu s plány hlavních povodí a s příslušným plánem oblasti povodí 

Podle normy jsou doporučeny podklady pro návrh malých vodních nádrží. Rozsah podkladů 

a průzkumů je závislý na stupni zpracované dokumentace, důležitosti a funkcích nádrže a na 
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složitosti podmínek daných umístěním nádrže. U nádrže v soustavě je nutno zvážit souvislosti 

s ostatními nádržemi, které se nacházející v dané soustavě.  

Kromě charakteristiky území předpokládaného umístění nádrže a územně plánovací 

dokumentace se průzkum zaměřuje obvykle na tyto oblasti: 

- zjištění zájmů ochrany přírody a krajiny (biologický průzkum, průzkum výtvorů 

neživé přírody, kulturní průzkum) 

- průzkum lokality z hlediska zvláštních předpisů (zvláště pak chráněná území, 

evropsky významné lokality, ptačí oblasti, chráněné druhy živočichů a rostlin) 

- geodetické podklady 

- hydrologické a klimatické údaje, průzkum jakosti vody a splaveninového režimu 

- inženýrskogeologický, hydrogeologický a pedologický průzkum 

- hospodářský a sociální průzkum 

- průzkum vlastnických poměrů, cizích zájmů, úložných zařízení 

- další průzkumy vyplývající z hlavní a vedlejších funkcí nádrže [4] 

 

2.1 ROZDĚLĚNÍ 

Základní rozdělením malých vodních nádrží je podle jejich funkce, kdy většina nádrží je 

víceúčelových, těch je nejvíce, nebo jednoúčelových. Dále můžeme nádrže dělit podle 

výškového umístění, zásobení vodou nebo prostředí, ve kterém jsou vystavěny. Odborníci 

mají svá dělení podle funkcí, které každý rybník plní v chovu ryb. 

2.1.1 Podle funkce 

Každá nádrž má vždy stanovenou svou hlavní funkci, ta je rozhodující pro její výstavbu a také 

další řadu vedlejších funkcí. Podle ČSN 74 2410 dělíme nádrže podle jejich funkce na: 

- zásobní nádrže vytvářejí v zásobním prostoru v době přebytku vody zásobu, kterou je 

možno využívat, když je vody nedostatek. Do této skupiny patří nádrže vodárenské, 

průmyslové, energetické, kompenzační, zálohové a retardační 

- ochranné (retenční) nádrže chrání částečně až úplně území nebo objekty před účinky 

velkých vod tím, že zachycují povodňové odtoky v ochranném (retenčním) prostoru. 

Patří sem poldry, protierozní, dešťové, vsakovací a nárazové nádrže 
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- nádrže upravující vlastnosti vody jako jsou nádrže chladicí, předehřívací, usazovací, 

aerobní biologické, anaerobní biologické nebo dočišťovací jsou určené k úpravě 

popřípadě změně fyzikálních, biologických nebo chemických vlastností vody 

- rybochovné nádrže neboli rybníky vytvářející nejlepší možné podmínky vodního 

prostředí pro chov ryb. Dělíme je na rybníky výtěrové, třecí, plůdkové výtažníky 

I. řádu, výtažníky II. řádu, komorové, hlavní, karanténní, speciální komory a sádky 

- hospodářské nádrže jsou nádrže určené k plnění konkrétních hospodářských funkcí. 

Můžeme sem zařadit nádrže protipožární, pro chov vodní drůbeže, na pěstování 

vodních rostlin, napájecí a plavící, výtopové limanové a revitalizační 

- speciální nádrže jsou nádrže různého typu a uspořádání určené pro konkrétní provozní 

potřeby. Zařazujeme sem tyto nádrže: speciální, recirkulační, vyrovnávací, 

přečerpávací a rozdělovací 

- asanační nádrže se používají k asanaci zatopením území narušeného lidskou činností, 

k uskladnění a zachycení látek, které poškozují životní prostředí. Do této skupiny 

zahrnujeme nádrže záchytné, skladovací, otevřeně vyhnívací, rekultivační a laguny 

- rekreační nádrže jsou určené k provozování vodních sportů, doplněné speciálním 

vybavením, upraveným přístupem do vody a okolím nádrže. Patří sem přírodní 

koupaliště pro plavání a vodní sporty 

- nádrže krajinotvorné a nádrže v obytné zástavbě se speciálně navrhují ke zlepšení 

okrasného a estetického účinku krajiny, sídliště, parků a podobně. Do této skupiny 

můžeme zařadit nádrže hydromeliorační, okrasné, návesní rybníčky a umělé mokřady  

- nádrže na ochranu (bioty, flory, fauny) [5] 

2.1.2 Podle zásobení vodou 

Důležitým faktorem v rozdělení malých vodních nádrží je způsob napájení vodou, těch může 

být hned několik, a to dešťovou vodou, potokem, pramenem či řekou. 

Nebeské – dešťové nádrže jsou umístěné v kotlinách bez stálého přítoku. Na jaře získávají 

vodu především ze sněhu. Mají mít zcela nepropustné dno a strmé svahy, aby se jejich vodní 

stav snižoval průsakem a výparem co nejméně, průměrná hloubka by měla být alespoň dva 

metry. Výpar vody však snižuje jejich hladinu během roku i o 50 a více centimetrů. 

Pramenné nádrže jsou napájeny prameny ve svém dně, svazích nebo těsně nad vzdutím. 

Voda je zde chladná, čistá a bez organických látek. Proto jsou například vhodné pro chov 
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studenovodních ryb. Tyto nádrže se dají vybudovat z jezer vzniklých poklesem půdy důlní 

činností, štěrkovišť, lomů a pískoven zatopených podzemní vodou.  

Průtočné nádrže jsou napájeny potoky a řekami, jejichž údolí bylo přehrazeno hrází. Nemají 

problém s nedostatkem vody, ale zpomalením vody při průtoku nádrží se zanášejí sedimenty, 

které voda přináší zejména při zvýšených hladinách a povodních.  

Boční – náhonové nádrže se vyznačují tím, že napájecí tok teče mimo nádrž ve svém korytě 

a nádrž je vybudována v údolí vodoteče a její značná část je souběžná s vodním tokem. Údolí 

toku může být přehrazeno a tok je veden ve vybudovaném korytě podél nádrže. Mluvíme pak 

o nádrži obtokové. Napájecí stoka může vést údolím toku a napájet soustavu nádrží 

náhonových a na svém konci opět zaústí do toku napájecího. Náhon zde tak vodu přivádí 

i odvádí. Boční nádrže mohou být vystavěny i mimo údolí toku, například v úžlabině, a v tom 

případě musí být voda přivedena náhonem, kanálem, štolou nebo i vodovodem z napájecího 

toku i přes rozvodí. Hlavním znakem bočních nádrží je umělé a regulovatelné množství 

přiváděné vody, která se do náhonu dostává většinou vzdutím nebo občas čerpáním.  

Zvláštní napájení mají nádrže pro čištění vod, které mají přítok vody ze stok, požární nádrže 

z vodovodní sítě a podobně. [6] 

Obr. 1: Typy průtočných nádrží [7] 

 

a) průtočná b) obtokové c) boční 
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2.1.3 Podle prostředí 

Malé vodní nádrže mohou být umístěné v různém prostředí, které vyplývá ze situačního 

umístění a jeho vlivu na nádrže. Rozeznáváme nádrže návesní, polní, luční, lesní a rašelinné. 

Návesní nádrže jsou situovány uvnitř popřípadě na okrajích zastavěných částí obcí, měst nebo 

podniků. Okolní zástavbou jsou často chráněny a zastiňovány. Většinou jsou rybochovné, 

požární, zásobní a ochranné. Nevýhodou blízké zástavby bývá časté znečišťování splachy 

ze silnic nebo splašky. 

Polní nádrže jsou umístěny v dobře osluněných polohách na obdělávaných polích a většinou 

jsou rybochovné. Při špatném obdělávání půdy, například orání po spádnicích, jsou často 

zanášeny ornicí a znečišťovány chemickými postřiky spláchnutými z pole. Zanešené okraje 

nádrží rychle zarůstají a jejich obsah se tak zmenšuje. 

Lesní nádrže jsou umístěny v lesích, a tak díky zastínění je v nich chladnější voda. Jsou dobře 

chráněny před větrem, splachem a prašnými nečistotami. Mají vysoké předpoklady na kvalitu 

vody, ale ta může být výrazně ovlivněna padáním listí a následným rozkladem. 

Luční nádrže jsou situovány na pastvinách a loukách, a tak nejsou díky okolní vegetaci 

zanášeny splachy půdy z okolí. Přítok při deštích je akumulován vegetací, a tak je 

dlouhodobější, vyrovnanější a přitékající voda není zakalena. 

Rašelinné nádrže jsou charakteristické tím, že část vody je vázána rašelinou a kvalita vody 

bývá ovlivněna výluhy z rašeliny. [8] 

2.1.4 Podle výškového umístění nádrže 

 
Podle výškového umístění v terénu dělíme nádrže v podstatě jen na podzemní a nadzemní 

Podzemní nádrže jsou tvořeny přirozenou uzavřenou podzemní pánví pod terénem, nebo 

vznikají přehrazením propustných zemin vodotěsnou clonou. Obsah vody v nich je menší než 

obsah nádrže, protože se voda udržuje pouze v pórech propustných materiálů, jakými jsou 

například písek nebo štěrk. Výhodou podzemních nádrží je stálá, často velmi dobrá kvalita 

vody s minimálním teplotním kolísáním a výparem. Voda není znečišťována z ovzduší 

a nedochází k záběru zemědělské půdy. 

 

 



16 

 

Nadzemní nádrže se dělí na hloubené, hrázové a údolní.  

Vyhloubené nádrže jsou zapuštěny pod okolní terén. Využívají jam z dřívějších cihelen, 

pískoven, lomů a jam podél železničních násypů nebo terénů pokleslých při poddolování, 

popřípadě se vyhloubí uměle.   

Hrázové nádrže jsou umístěny nad terénem, který tvoří jejich dno. Vznikají uzavřením 

rovinného terénu po celém, nebo převážné části, obvodu obvodovou hrází. 

Údolní nádrže vznikají přehrazením údolí hrází. Samotná nádrž je pak tvořena dnem a boky 

údolím a návodním lícem hráze až po maximální hladinu. [16] 

2.1.5 Podle rybníkářství 

Z rybníkářského hlediska se rybniční nádrže dělí na [9]:  

- Dubraviovy (líhňové) rybníčky 

- předehřívače 

- třecí klasické 

- mateční 

- manipulační 

- plůdkové výtažníky I. řádu 

- plůdkové výtažníky II. řádu 

- výtažníky 

- hlavní rybníky 

- klasické komorové rybníky 

- speciální komorové rybníčky 

- sádky 

- karanténní nádrže 

Třecí rybníky 

Jsou určeny k přirozenému výtěru. Za tímto účelem se budují mělčí nádrže do hloubky 

jednoho metru o výměře přibližně 0,3–1 hektar, ale i více. Třecí rybníky mají mít regulovaný 

přítok vody do 10 l.s-1.ha-1, zábrany proti vniknutí nežádoucích ryb, tvrdé loviště a vypouštěcí 

zařízení. 
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Dubraviovy rybníčky (takzvané líhňové) 

Budují se v soustavách 4–10 nádrží o velikosti 100–200 m2 a hloubce 0,5–0,7 metru. Musí mít 

dobře ošetřovaný luční porost a vypouštěcí zařízení. Nejčastěji jsou napájeny z předehřívače 

velikosti 0,2–1 hektar a hloubkou vody 0,7–1 metr. 

Matečné rybníky 

Slouží k odchovu generačních ryb. Jejich rozloha je většinou 0,5–5 hektarů, hloubka  

1–2 metry a musí mít pravidelný přítok vody 5–20 l.s-1.ha-1 podle druhu chovaných ryb. 

K bezpečnému a šetrnému výlovu matek slouží loviště a kádiště o velikosti přibližně 70 m2, 

nejlépe se sjezdem. 

Manipulační rybníky 

Převážně jsou uplatňovány k umístění generačních ryb z matečních rybníků. Tyto nádrže se 

budují menší, o rozloze 0,05–0,2 hektaru, s pevným dnem, průměrnou hloubkou 1,5–1,7 

metru a dostatečným přítokem až 30 l.s-1.ha-1.  

Plůdkové rybníky 

Velikost těchto rybníků je obvykle 0,5–5 hektarů o průměrné hloubce 0,7 metru. Dno musí 

být upravené s mírným spádem a okraje zbavené tvrdých porostů. Vypuštěné dno má rychle 

vysychat a umožnit mechanické obdělávání s případným osetím. Regulovaný přítok by měl 

poskytovat trvalý přítok 2–5 l.s-1.ha-1. Loviště s pravidelným tvarem poskytuje možnost 

výlovu podložní sítí, kádiště je zpevněné se sjezdem. Jako výpusť se nejčastěji používá 

otevřený dvojitý nebo kombinovaný požerák se třemi řadami přepážek.  

Moderní plůdkové výtažníky I. řádu 

Nejčastěji se umisťují do soustav v blízkosti rybí líhně. Často jsou vybaveny rozvodem 

elektrického proudu a stlačeným vzduchem. Obvyklá výměra je 0,1–0,5 hektaru a hloubka 

0,8–1 metr. Musí mít stálý přítok vody 2–5 l.s-1.ha-1. Podmínkou je dobré technické vybavení 

k výlovu. Bývají každoročně krátkodobě vyletněny, v minulosti byly i drenážovány. 

Výjimečně slouží i jako plůdkové komory. Větší plůdkové výtažníky mají i sjezdy na kádiště. 

Plůdkové výtažníky II. řádu 

Tyto rybníky musí být zabezpečeny proti vnikání dravých a plevelných ryb. Jejich přirozená 

produkce je kolem 300 kg.ha-1 a výměra obvykle 1–10 hektarů s hloubkou alespoň 1,2–1,5 
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metru. Při budování je nutné zohlednit jejich univerzálnost pro další druhy ryb. Sjezd na 

kádiště je u nově budovaných a větších nádrží samozřejmostí. Výpustí bývá klasický otevřený 

dvojitý kombinovaný požerák. 

Výtažníky 

Slouží především k odchovu násad. Za optimální výměru se považují nádrže o velikosti dvou 

až pěti hektarů s průměrnou hloubkou 1–1,3 metru. Maximální hloubka však může dosahovat 

jen 1,5 metru z důvodu přezimování. Mají mít prostorné loviště, velké a zpevněné kádiště, 

sjezd, schody z koruny hráze a přípojku elektrického proudu. 

Hlavní rybníky 

Mají největší podíl v rybničním fondu ČR, přibližně 45–55 procent. Jsou určeny k chovu 

tržních ryb ve smíšených obsádkách. Nebývají vždy jen rybochovné, plní celou řadu 

mimoprodukčních úkolů. V moderních rybničních soustavách jsou obvykle budovány 

o výměře 5–15 hektarů a hloubce 1,2–1,8 metru s ohledem na terén dané lokality. 

Klasické komorové rybníky 

Jsou to rybníky, které mají příznivé podmínky pro komorování (zazimování) ryb, to znamená 

v zimě stálý a regulovaný přítok nezamrzající vody o minimálním průtoku 10 l/s/ha, 

průměrnou hloubku 1,2–1,5 metru a maximální alespoň 2 metry. Výměra není stanovena. 

Občas bývají jednou za 4–6 let vyletněny a výjimečně zimovány na sucho. Výpustným 

zařízením je dvojitý kombinovaný požerák. 

Speciální komorové rybníky 

Budují se převážně v soustavách, u nás od roku 1960. Jejich výměra je 0,05–0,25 hektaru 

s průměrnou hloubkou 1,2–1,8 metru. Mají regulovaný přítok vody ze dvou až tří zdrojů 

v rozmezí 5–20 l.s-1.ha-1. Jeden z přítoků má mít i v zimě teplotu vody minimálně 1,5 °C. 

Výpustí je dvojitý požerák s možností výlovu v lovišti i pod hrází. 

Sádky 

Jde o menší nádrže, nejčastěji obdélníkové tvaru o objemu 100–500 m3 s hloubkou vody  

1,2–1,8 metru. Budují se v soustavách. Nejdůležitějším opatřením je přítok vody, který musí 

zajišťovat výměnu vody v sádce jedenkrát za 4–12 hodin. Základní provedení přítoku je 

minimálně 40 centimetrů nad hladinu nádrže, další přítok bývá takzvaně spodní ke dnu. Pod 

vrchní přítok se někdy umisťují rozstřikovací talíře, nebo se přívod umisťuje dále od břehu. 
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Karanténní nádrže 

Tyto nádrže se budují k oddělenému umístění obsádky na dobu určenou veterinární službou. 

Jejich velikost je 200–1000 m2 s hloubkou 1,5–2 metry. V době provozu karantény ryb nesmí 

odpadající voda odtékat do recipientu s rybami. [9] 

 

2.2 OBJEKTY NA MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH 

Malé vodní nádrže tvoří vodní těleso neboli zatopenou plochu s funkčními objekty, jimiž 

jsou: 

- hráz 

- výpustná zařízení 

- bezpečnostní přelivy 

- odběrná zařízení 

- speciální objekty  

2.2.1 Zatopená plocha 

Celkový obsah nádrže během roku kolísá podle přítoku, odtoku, odběru a ztrát. Se změnou 

obsahu se mění hloubka vody a plocha hladiny nádržného prostoru. U rybničních nádrží jsou 

změny obsahu během roku poměrně pravidelné a u každoročně vypouštěných rybníků 

procházejí stádiem jarního plnění, letního doplňování ztrát a využívání k chovu ryb, závlahám 

nebo k jiným účelům a podzimního prázdnění. Změny obsahu vody, ať už jsou vlivem 

přírodních podmínek nebo záměrným napouštěním či odběrem, zahrnujeme do pojmu 

vodního režimu nádrže. Nádrže mají tři hlavní prostory, a to stálý, zásobní a ochranný. 

K rybničním a hospodářským nádržím zařazujeme ještě prostor půdní a zálohový. Obrázek 2 

ukazuje jednotlivá uspořádání prostor v malé vodní nádrži rybničního typu. [10] 

Obr. 2: Rozdělení prostor nádrže rybničního typu [11] 
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Stálý prostor (VS) leží mezi dnem a nejnižší provozně přípustnou hladinou. Obsah vody se 

vypouští jen výjimečně, vyžaduje–li to údržba dna nebo oprava výpustného zařízení. Voda 

držena ve stálém prostoru se neúčastní hydrologického oběhu a jeho zanesení splaveninami 

neškodí vodnímu režimu nádrže. U rybníků a při intenzivním chovu ryb je stálý prostor 

nežádoucí. 

Zásobní prostor (VZ) se nachází mezi hladinou stálého prostoru a přelivnou hranou 

bezpečnostního přelivu. Je plně ovládán výpustným a odběrným zařízením, takže může být 

podle potřeby prázdněn. U rybochovných nádrží, které vyžadují úplné vypuštění, sahá zásobní 

prostor až ke dnu. Velikost jeho obsahu je závislá na velikosti napájecího zdroje a tvaru 

územní pánve.  

Ochranný (retenční) prostor (Vr) leží mezi přelivnou hranou bezpečnostního přelivu 

a maximální hladinou. Slouží ke krátkodobému zadržení povodňové vlny, a tím před jejími 

účinky chrání samotnou nádrž, ale i tok pod nádrží. Výtok z ochranného prostoru nastává 

samovolně přes bezpečnostní přeliv. Obsah ochranného prostoru a rozměry na něm závislého 

bezpečnostního přelivu záleží na intenzitě a trvání povodňového přítoku.  

Půdní prostor (Vp) je charakteristický pro nádrže rybničního typu. Odpovídá tloušťce 

propustné vrstvy půdy dna odvodněné po vypuštění nádrže. Voda vytékající z půdního 

prostoru zvětšuje zimní průtoky na malých tocích, proto je vodohospodářsky velmi 

významný. 

Zálohový – rezervní prostor (Vzál) je umístěn mezi přelivnou hranou bezpečnostního přelivu 

a hladinou zásobního prostoru. Hloubka je velmi malá a jeho úkolem je především zmenšit 

nároky na vodu přiváděnou z napájecího toku při letním výparu a zachycování vody z dešťů 

normální vydatnosti. [10] [11] 

2.2.2 Hráz 

Už biskup Jan Dubravius (1488–1553) věděl, že hráz je nejdůležitějším základem nádrže. 

V době zlatého věku rybníkářství ji popsal následovně: „Prvním počátkem stavby hráze, jako 

u jiných budov jsou základy. Někteří lidé opomíjejí práci se základy a začínají hráz zdvíhat 

hned na travnatém povrchu staveniště. To je však nesprávné, neboť hráz, která nemá základů, 

vodu propouští, nebo se promáčí a někdy se dokonce pro přílišnou vlhkost boří. Ti však, kdo 

se výloh nebojí a dbají na příští pevnost hráze, sahají k těmto opatřením: Především vyměří 

rozlohu základů, pak určí více se svažující místa v rybnících pro roury, aby voda snáze 

vytekla, kdy bude třeba. Potom vedou uvnitř mez a vedle ní souvislou hráz, aby v čas lovu 
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mohli rybáři stát, chodit a připravovat sítě. A teprve potom kopají základy. Hráz se pak musí 

zdvíhat a stavět pomalu a řídit se náležitými ohledy na poměrnost, dokud nedosáhne náležité 

výšky. A aby nás při tom, jsme–li nedbalí a líní, najatí dělníci nešidili, bude nutno povolat 

zkušeného dozorce, který by na stavbu dohlížel, aby na všech stranách vyrůstala stejnoměrně. 

Způsob obalu je pak dvojí, a proto musíme více chválit rozvahu těch, kdo pomýšlejíce na 

trvanlivost a dělají obal raději z kamene než ze dřeva. Ať je totiž dřevěná stavba jakkoli 

pevná, přec nevydrží dlouho a bude příbojem rozvolněna, nebo vlhkem poškozena, nebo 

nedojde–li k jiné nehodě, zetlí sama věkem. Kameny jsou však velmi pevné, takřka věčné.“ 

[12] 

Hráz je nejdražším a nejdůležitějším prvkem nádrže. Z toho důvodu je nutné zvážit umístění 

osy hráze, výběr materiálu, způsob založení, tvar, průsak, ochranu svahů a samotný způsob 

stavby hráze. Podle tvaru údolí a účelu dané nádrže dělíme hráze na čelní, boční, obvodové 

a dělící, kde hlavní skupinu tvoří hráze čelní a boční. 

Podle půdorysného tvaru osy mohou být hráze přímé, zakřivené nebo lomené. Z hlediska 

vytyčení a výstavby jsou nejvhodnější hráze přímé, ale u delších hrází, a podle konfigurace 

terénu, je dobré navrhnout hráze zakřivené nebo lomené, které jsou v krajině estetičtější. [7] 

Obr. 3: Půdorysný tvar hrází [7] 

 

a) čelní přímá, b) čelní vypouklá, c) čelní vydutá, d) čelní lomená, e) nepravidelná 

Hráze malých vodních nádrží se navrhují zásadně zemní, výjimečně se můžeme setkat také 

s betonovými nebo zděnými. Výběr vhodného materiálu pro stavbu doporučuje inženýrsko–

geologický průzkum, jehož úkolem je nalézt vhodné zeminy v blízkosti stavby, určit jejich 

fyzikálně–mechanické vlastnosti, objemy zeminy, úroveň hladiny podzemní vody, těžitelnost 
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zeminy a způsob jejího zpracování při ukládání do hrázového tělesa. Zatřídění a vhodnost 

zeminy pro stavbu hráze uvádí ČSN 75 2410. Podle druhu použitého materiálu dělíme zemní 

hráze na homogenní a nehomogenní. [7] 

Homogenní hráze jsou budovány z jednoho typu materiálu. Zeminy pro stavbu homogenní 

hráze musí být dostatečně nepropustné a konstrukčně stálé, to jsou písčité hlíny nebo 

hlinitojílové písky, které jsou pro stavbu nejvhodnější. Nevhodné jsou například jílovité 

zeminy, ty jsou rozbřídavé, bobtnají a jsou namrzavé. [7] 

Obr. 4: Homogenní hráz [5] 

 

 

Nehomogenní hráze jsou složeny ze dvou nebo více druhů zeminy a ukládají se do hráze 

odděleně. Na obrázku 5 můžeme vidět, že nehomogenní hráz je tvořena těsnicím jádrem 

(Zóna A), přechodovými stabilizačními částmi (zóna B a C) a propustnou stabilizační částí 

(zóna D a E). Podle polohy těsnicího prvku hráze rozeznáváme hráze se středním (nebo také 

jádrovým) těsněním nebo hráze s těsněním návodním. Návodní těsnění může být navrženo 

z nepropustné nebo málo propustné zeminy, tyto preferujeme, ale i z jiných materiálů, jako 

jsou asfaltobeton, folie z plastů a podobně. Používáme je jen tehdy, pokud není k dispozici 

dostatek zemního materiálu. [7] 

Obr. 5: Nehomogenní hráz [5] 
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V tabulce 1 je popsána vhodnost zemin pro jednotlivé zóny zemních hrází. Zeminy použité 

pro homogenní nebo těsnicí prvky nehomogenní hráze nesmí obsahovat více než pět procent 

organických látek hmotnosti, mez tekutosti nesmí být větší než 50 procent, velikost největších 

ojedinělých zrn nesmí přesáhnout 100 milimetrů a index plasticity u zemin třídy ML, CL, CS, 

a MS musí být větší než osm procent. Vhodnou zeminou pro stavbu homogenní hráze je 

jílovito-písčitá s obsahem 50 až 70 procent písku. Zeminy pro vzdušní stabilizační část 

nehomogenních hrází musí být po zhutnění propustné, odolné vůči objemovým změnám, 

způsobených klimatickými podmínkami nebo vodou, prosakující tělesem hráze. Materiál 

v tělese hráze musí být dokonale zhutněn, a to u soudržných zemin na 95 procent objemové 

hmotnosti, u nesoudržných na 70 procent relativní hutnosti. [7] 

Tab. 1: Vhodnost zeminy pro jednotlivé zóny zemních hrází [9] 
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Výška hráze je dána vztahem [7]: 

H=HO+HZ+Hr+Hb  [m] 

H= celková výška od paty po korunu hráze 

HO= hloubka založení hráze [m] 

HZ= hloubka zásobního prostoru nádrže [m] 

Hr= Hloubka retenčního prostoru nádrže [m] 

Hb= bezpečnostní převýšení koruny hráze nad maximální hladinou vody v nádrži [m] 

Homogenní hráz ČSN 75 2410 doporučuje stavět do výšky šesti metrů. Šířka koruny hráze 

výšky nad pět metrů bez komunikace se navrhuje minimálně třímetrová. Pokud je po hrázi 

vedena komunikace, odpovídá šířka koruny hráze šířce komunikace a její zpevnění závisí na 

zatížení dopravními prostředky. Sklon svahů hráze je podmíněn požadavky na stabilitu hráze 

a předepsaný stupeň bezpečnosti. Orientační hodnoty sklonů jsou předepsané ČSN 75 2410. 

2.2.3 Výpustná zařízení 

Výpustná zařízení malých vodních nádrží slouží k řízenému vypouštění vody a k udržení 

hladiny normálního nadržení. Musí být dimenzováno a konstruováno tak, aby umožnilo 

bezpečné vypouštění vody za všech situací a v určitém čase. Umisťuje se obvykle k čelní 

hrázi do nejnižšího místa nádrže. [7] Minimální průměr spodní výpustě musí být alespoň 400 

milimetrů velký. Každá výpusť musí mít alespoň jeden uzávěr, který je ovladatelný za všech 

okolností a u důležitých nádrží se doporučuje další, alespoň provizorní uzávěr. Před vtokem 

do výpustě se umisťují česle o rozteči 60, 90 a 120 milimetrů, u rybochovných nádrží do 30 

milimetrů. Výpustě dělíme podle konstrukčního hlediska na otevřené (žlabové) a uzavřené 

(trubní). Trubní výpustě dělíme podle typu uzávěru na šoupátkové, stavidlové, segmentové, 

speciální a požerákové, kde požerákové výpustě umístěné v šachtě jsou u malých vodních 

nádrží nejrozšířenější variantou. Navrhuje se s jednoduchou nebo dvojitou dlužovou stěnou, 

která je tvořena na sebe vodorovně položenými fošnami, s otevřeným nebo uzavřeným 

popřípadě dnovým uzávěrem pod krátkou dlužovou stěnou. [11] Odpadní potrubí se u 

nejstarších rybníků dělala dřevěná, ta jsou dosud velmi častá, dobře funkční a zachovalá, 

pokud byla po celou dobu zatopena. V současné době se odpadní potrubí navrhují 

z betonových, železobetonových a ocelových trub. [7] 
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Obr. 6: Požeráky [7] 

 
 

a) otevřený jednoduchý, b) zavřený dvojitý, c) otevřený dvojitý, d) otevřený jednoduchý 

zdvojený, e) zavřený dvojitý zdvojený, f) otevřený dvojitý zdvojený 

 

2.2.4 Bezpečnostní přelivy  

Bezpečnostní přelivy slouží k ochraně nádrží před přelitím, poškozením nebo protržením 

hráze povodňovým průtokem. Na bezpečnostním přelivu ani v jeho blízkosti nesmějí být 

umístěna žádná zařízení, která by ohrožovala jeho funkci a snižovala jeho kapacitu. Navrhují 

se na návrhový průtok Q100, u menších historických nádrží lze ve zdůvodněných případech 

volit návrhový průtok nižší a to Q50, nejméně však Q20. Přelivy dělíme na [7]: 

- Přímé přelivy 

- Boční přelivy 

- Kašnové přelivy 

- Šachtové přelivy 

- Kombinované přelivy 

- Speciální přelivy 

Přímé bezpečnostní přelivy 

Přímé neboli čelní bezpečnostní přelivy se umisťují do čelní hráze nádrže. Samotný objekt 

přelivu se skládá z konstrukce vlastní přelivné hrany, skluzu, vývaru a napojení do koryta od 

výpusti. Těleso přelivu může být betonové nebo kamenná jezová konstrukce, trubní nebo 

žlabový přeliv. Pokud je čelní hráz vyšší než pět metrů, tak se použití přímých bezpečnostních 
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přelivů nedoporučuje kvůli možnosti vzniku průsakových cest vlivem sedání, rozdílné tuhosti 

a promrzání.  

Boční bezpečnostní přelivy  

Jsou situovány do boku nádrže a jejich přelivná hrana je kolmá na osu hráze. Skládají se 

z přelivné hrany, která může být jednostranná nebo oboustranná, spadiště, jehož tvar je 

obdélníkový nebo lichoběžníkový a pozvolna se rozšiřuje, přímého skluzu navazujícího na 

spadiště, vývaru a odpadu od skluzu napojeného na koryto toku. Jejich výhodou jsou příznivé 

základové podmínky v boku nádrže a skluz neovlivňuje hrázové těleso. Nevýhodou je dlouhá 

přelivná hrana. 

Kašnové bezpečnostní přelivy 

Navrhují se v nádržích s vhodnými základovými poměry do nejhlubší části nádrže, kdy je 

délka přelivné hrany příliš dlouhá pro přímý čelní přeliv. Skládá se z přelivu, navrženého 

obdobně jako u bočního přelivu, spadiště, odpadu a vývaru. Výhodou je zkrácení přelivné 

hrany, nevýhodou je odpad procházející nejvyšším místem hráze, zhoršující základové 

poměry. 

Šachtové bezpečnostní přelivy 

Na malých vodních nádržích se téměř nevyužívají. Je tvořený válcovým tělesem, které má 

zaoblenou horní hranu a vytváří přelivnou hranu. Šachta přechází v dolní části do odpadního 

potrubí většího průměru než je šachta. Koruna přelivu může být opatřena usměrňovacími 

žebry, které zajišťující rotaci vody a tím zvyšují průtočnou kapacitu. 

Kombinované přelivy 

Nazýváme je též sdružené funkční bloky. Spojují v jednom objektu několik funkcí, a to 

zejména funkci výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a u zásobních nádrží i funkci 

odběrného zařízení. 

Speciální přelivy 

Do této skupiny řadíme hlavně přelivy nouzové, jejichž účelem je snížit zatížení hlavního 

přelivu po krátkou dobu průchodu návrhové povodně. Navrhují se na nižší průtok než hlavní 

přeliv a jejich přelivná hrana se umisťuje výš než koruna přelivu hlavního. Je tvořen snížením 

koruny hráze, někdy je možno jej umístit i mimo hráz a není třeba ho příliš opevňovat 

vzhledem k jeho výjimečnému použití. [7] 
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2.2.5 Odběrná zařízení 

Navrhují se podle účelu odběru vody, například pro závlahy nebo pro potřeby průmyslu, buď 

gravitační nebo s čerpáním, s konstantním nebo proměnným množstvím odebírané vody, 

regulovatelné nebo neregulovatelné, z úrovně hladiny nebo s možností odběru z proměnné 

hloubky pod hladinou. Těmto podmínkám musíme přizpůsobit technické řešení a vybavení 

objektu, například česlemi, uzávěry a dalšími opatřeními pro zimní provoz a podobně. [7] 

2.2.6 Speciální objekty na účelových nádržích 

Účelové nádrže jsou kromě základních funkčních objektů vybaveny i dalšími speciálními 

objekty. Ty jsou navrženy podle požadavků a potřeb konkrétního typu nádrže. 

U rybochovných nádrží se jedná o loviště, kádiště, přístupové schodiště a příjezdovou 

komunikaci. 

Loviště 

Loviště je soustředěno do nejnižšího místa v nádrži v místě výpustného objektu, kdy jeho dno 

je přibližně půl metru pod úrovní dna nádrže a je zpevněno betonem nebo kamennou dlažbou. 

Má obdélníkový tvar a jeho rozloha a hloubka musí být přiměřená počtu a hmotnosti 

lovených ryb. Stěny jsou svislé, betonové, kamenné nebo dřevěné. 

Kádiště 

Na kádiště se soustřeďuje veškerá manipulace s rybami, ať už se jedná o vážení, třídění nebo 

transport ryb na korunu hráze. Umisťují se na něj kádě, váhy a ostatní nářadí, a proto musí být 

široké minimálně tři metry a jeho povrch je zpevněný betonem nebo dřevěným roštem 

vyplněným kamennou dlažbou. Povrch kádiště má minimálně tříprocentní sklon směrem 

k lovišti a leží přibližně 0,3 metru nad hladinou loviště. 

Přístupové schodiště 

Vede z kádiště na korunu hráze a provádí se po nich transport ryb. Jeho minimální šířka je 

dva metry a maximální výška schodu je 25 centimetrů. Buduje se z betonu nebo je vyzděno 

z lomového kamene. 

Příjezdová komunikace 

Příjezdová komunikace umožňuje pohyb nákladním automobilům z koruny hráze na pozemní 

komunikaci. Příjezdová komunikace, která je vybudovaná z koruny hráze až ke kádišti, se 
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nazývá rampa a musí být zpevněná, opevněná kamennou dlažbou nebo štětováním, široká 

minimálně tři metry a její podélný sklon je od 7 do 12 %. [10] 

 

2.3 ÚDRŽBA A OPRAVY MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ 

Malou vodní nádrž je nutné pravidelně sledovat, průběžně udržovat a opravovat. Po určité 

době provozu bývá nezbytná rekonstrukce a modernizace jednotlivých objektů. ČSN 75 2410 

platí pro výstavbu nových malých vodních nádrží, ale i pro rekonstrukci stávajících nádrží. 

Údržba zahrnuje práce menšího rozsahu, udržující nádrž v provozuschopném stavu. Jedná se 

o čištění, nátěry, úpravu objektů, odstraňování splavenin a další práce v souladu s provozním 

řádem.  

Opravy se týkají odstranění vad a škod, které vznikly při provozu nádrže, soustřeďují se na 

určitou část nádrže a nemění původní uspořádání stavby. Zvláštní pozornost je věnována 

průsakům a vývěrům vody, které souvisejí zpravidla s poškozením drenáže. 

Rekonstrukce tvoří závažné změny, úpravy a přestavby. Ve většině případů se jedná 

o náročné stavební práce na hrázi a hlavních objektech. U rybochovných nádrží to bývá 

rekonstrukce přístupové komunikace, rybochovných zařízení a umístění loviště pod nádrž.  

Revitalizace malých vodních nádrží se soustředí na obnovení narušené nebo zničené základní 

ekologické funkce. K základním opatřením patří odstranění nežádoucích sedimentů, úprava 

dna, litorální zóny a břehů, vytvoření infiltračních pásů, zapojení malých vodních nádrží do 

přírodního ekosystému, vytvoření ekologických prvků a rekonstrukce a obnova hráze. 

Odbahnění malých vodních nádrží je nutné v důsledku zanesení způsobené přítokem 

suspendovaných látek, břehovou abrazí, přítokem rozpuštěných látek, vytvářejících podmínky 

pro eutrofizaci a růst biomasy, její následné odumírání a sedimentaci. Sediment je třeba 

z nádrží pravidelně odstraňovat a těžit. Těžba se provádí na vysušené nádrži s použitím strojů 

pro zemní práce, v plné nádrži pomocí sacích bagrů, kombinací obou způsobů, těžbou 

korečkovými rypadly z pontonů nebo odstřelem bahna. [5]  
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3 RYBNÍKY A RYBNÍKÁŘSTVÍ 

Rybník je malá vodní nádrž, jehož hlavní funkcí je chov ryb. Rybník je nádrž zcela 

vypustitelná, a to v souladu s potřebami technologie chovu ryb. Podle vyhlášky 

číslo 540/2002 sbírky odstavce d, se rybníkem rozumí „vodní nádrž se zemní hrází, 

přirozeným nebo zahloubeným dnem a s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální 

hladině ve vegetačním obdobím 0,5 metru a více“. [9] 

Nejen pro vodní hospodářství, ale i pro řadu dalších rezortů mají rybníky značný význam. 

Jejich různorodá využitelnost a poměrně snadná výstavba a údržba jsou důvodem, proč mají 

v České republice mnohasetletou tradici. Ryby jsou neodmyslitelnou složkou lidské potravy. 

V našich zemích, kde nemáme přístup k moři, jsou rybníky ideální možností, kde je chovat. 

Nesporným kladem je také fakt, že díky výstavbě rybníků může být zemědělsky využita 

i jinak neúrodná půda.  

Podle požadavků na vodní prostředí se dají rybníky rozdělit do dvou rozdílných skupin, podle 

druhu chovaných ryb a jejich odlišných nároků na teplotu vody na teplovodní a studenovodní. 

V teplovodním rybníkářství se chovají ryby, pro jejichž vývoj a růst je v letních měsících 

vyžadovaná teplota vody 20–30 °C. Voda musí být stojatá nebo mírně proudící s dostatečným 

obsahem rozptýlených a rozpuštěných látek s nepříliš velkou tvrdostí. Dno musí být bohaté na 

organické látky. Hlavním představitelem ryb chovaných v teplovodním rybníkářství je kapr 

obecný (Cyprinus carpio), díky jeho největšímu přírůstku masa je hospodářsky 

nejvýznamnější. Kapr je převážně masožravec, ne však dravá ryba. V mládí vyhledává jako 

potravu plankton vznášející se ve vodě, později tak kolem jednoho roku života je jeho 

lovištěm celý vodní prostor, včetně živočichů žijících v bahně dna. Na našem trhu jsou 

nejžádanější kapři s váhou kolem 3 kilogramů, této hmotnosti dosáhnou za přibližně 2–4 roky 

života. Jako vedlejší ryba se do teplovodních nádrží nasazuje též lín obecný (kaprovitá ryba 

dosahující menší váhy než kapr, a to přibližně do 1 kilogramu). Důležitou součástí rybí 

osádky v rybnících jsou také dravé ryby jako štika obecná a candát obecný, jež mají důležité 

poslání v zamezení přemnožení plevelných ryb. [10] 

Ve studenovodním rybníkářství se chovají ryby, k jejichž nejdůležitějším potřebám patří 

vysoký obsah kyslíku ve vodě. Ten je podmíněn nízkou teplotou vody, jejím stálým 

mechanickým provzdušňováním a co nejnižším obsahem organických látek. Ryby této 

skupiny jsou vesměs lososovité, vyhledávající vodu poměrně studenou. V letních měsících 

nejvýše 16–20 °C teplou, proudící a čistou. Nejvhodnější lokalitou jsou horské potoky, řeky, 
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ale i studené a čisté stojaté vody. Dno nádrže by mělo být spíš tvrdé, štěrkovité nebo písčité. 

Nejhojnější lososovitou rybou v našich proudících vodách je pstruh obecný (Trutta fario) 

živící se drobnou faunou, hlavně larvami, později drobnými rybkami. Dorůstá do váhy 200–

800 gramů. Pro rybniční chov jsou u nás nejlépe přizpůsobení pstruzi duhoví (Trutta irideus), 

protože rychle rostou, dosahují váhy 0,5–1 kilogram a dají se chovat jako vedlejší ryby 

v rybnících s teplejší vodou a chudší na kyslík. [10] 

 

3.1  HISTORIE RYBNÍKÁŘSTVÍ 

Počátky rybníkářství se datují od roku 1227, kdy král Přemysl I. vydal listinu k prodeji 

lovětínského újezdu klášteru s dovětkem, že klášter smí na získaných pozemcích budovat 

rybníky. V našich zemích byly příznivé hospodářské podmínky, díky stálému průtoku vody 

byl chov sladkovodních ryb, zejména kaprů a jejich nejbližších příbuzných, téměř 

bezproblémový. 

Ze 14. století je dochovaný nejen počet písemných důkazů o rybníkářství, ale také samotný 

výčet počtu rybníků. Za zakladatele rybníkářství byl považován Karel IV., který vybudoval 

rozsáhlá vodní díla. V této době pokročila také stavební technika a pomocí ní lidé dokázali 

vytvořit rybníky o vodní ploše až několik desítek hektarů. Rybníkáři znali princip splavů 

a pouštěli se do odvážných stavebnických děl, už jim nestačily malé, nepevné hráze na 

malých potocích. Důkazem jejich činnosti jsou tři dodnes existující české rybníky: Dvořiště 

a Holná v jižních Čechách a na severu Velký rybník u Doks (dnes známý jako Máchovo 

jezero). Na stavbě rybníků pracovali většinou námezdní dělníci, ale i robotníci. Rybníky 

dokonce měly tak vysokou hodnotu, že se feudálové neostýchali zabavovat pozemky 

poddaným. Největší koncentrace rybníků byla v okolí Prahy, na Třeboňsku, Blatensku, 

Chomutovsku a Poděbradsku. Tehdy se však ještě nevytvářely ucelené soustavy, většinou šlo 

o jednotlivé rybníky, postupem času se však začaly přesouvat z vyšších poloh do nížin, což 

umožnil pokrok stavebních technik.  

     Došlo také k významné změně v chovu kaprů. Dříve se lidé spoléhali jen na přírodu 

a lovili ryby, jež jim samy vpluly do nádrží. Postupně se však naučili vybírat pěkné dospělé 

ryby a nasazovali je do rybníků k tření a vylíhlý potěr zůstával v nádrži s matkou do 

dospělosti. Rybníkáři rybník slovili, část úlovku dali spotřebitelům a několik kusů si 

ponechali k opětovnému tření. To však bylo velmi nevýhodné, jelikož byl rybník zamořen 

ohromným množstvím potěru, takže byl nutný každoroční lov a třídění ryb. Mnohdy však 
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byly výsledky mizivé, proto začali nasazovat mateční ryby do mělkých rybníčků, jež byly 

očištěny od dravců, hlavně štik. Po dvou až třech letech rybáři plůdky vylovili a převezli do 

větších rybníků, kde ryby dospěly, a úlovek byl úspěšný. 

Válečné události v době husitství zbrzdily rozvoj rybníkářství, avšak ne nadlouho. V 70. 

letech 16. století pak nastal zlatý věk rybníkářství. Nejvýznamnější z rybníkářských 

podnikatelů byl Vilém z Pernštejna, který zdědil panství na Moravě, přikoupil pozemky 

v Čechách a pustil se do staveb rybníků. Jmenujme soustavy na Helfenštejnu, v Přerově, 

Hranicích a povodí horního Labe. Také rozšířil Bohdačenský a Živanický rybník, hlavní úsilí 

však směřoval na výstavbu Čeperky. Na počátku 16. století započala stavba Opatovické stoky, 

jejíž vybudování umožnilo pardubickým rybníkářům postavit další velké rybníky, například 

Oplatil a Rozkoš. Ve službách Rožmberků působil Štěpánek Netolický, který navrhl projekt 

Zlaté stoky, jež vedla vodu středem přes celé panství a tím zlepšila zásobování rybníka Tisého 

a Koclířova. Také přestavěl a postavil množství rybníků a pečoval o zlepšení chovu kaprů. 

O stavbu se nezajímali jen Rožmberkové, sítě rybníků vznikaly na celém našem území, na 

Moravě zásluhou Jana Dubraviuse, který také objevil nové, výnosnější způsoby chovu kaprů.  

Druhá vlna se nese v duchu Jakuba Krčína z Jelčan, který spravoval Krumlov pod vládou 

Rožmberků. Dal se také do přestavby třeboňských rybníků, kde postavil pevnou a vysokou 

hráz. Pro nesnáze byl třeboňský rybník pojmenován Něvděk a posléze byl přejmenován na 

Svět. Stavba  rybníka Rožmberk v roce 1584 se stala dílem, co do té doby nemělo obdoby. 

Chtěl postavit pro Lužici, jejíž přívaly ohrožovaly třeboňskou pánev, překážku a proměnit 

bažiny ve velký rybník. Vytvořená hráz však roku 1590 nevydržela nápor vody, to však 

Krčína neodradilo a o 14 dní později stálo dílo dokončené a pevnější a dokonale čelilo všem 

přívalům. 

Koncem 16. století nastal kritický bod, trh byl přesycen a cena kaprů klesala. Feudálové 

zastavili rozšiřování soustav rybníků. Na počátku 17. století tak skončil věk zlatého 

rybníkářství. V letech 1618–1648 nás třicetiletá válka ochromila a přinesla nedozírné škody 

na životech, ale i v hospodářství, byl porušen pevný ekonomický režim. Žoldnérská vojska 

mnohdy vypouštěla, nebo rabovala rybníky. O pustošení na Třeboňsku se dochovala zpráva 

z roku 1625. Nesnesitelná bída doháněla k pytlačení v rybnících i chudé lidi a o rybníky se 

neměl kdo starat. Po konci války se začal přisuzovat význam obilnářské výrobě, 

pivovarnictví, zřizovaly se nové pily, papírny a množily se první manufaktury. Přišlo 

nevolnictví. Rybníkářství bylo natolik zdevastované, že feudálům trvalo celá desetiletí, než jej 

vrátily do původního stavu. Rybníky ztratily svou úrodnost a rybníkářství trpělo nedostatkem 
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pěkných generačních ryb, také se vrátily škůdci a nemoci, proti kterým se rybníkáři nedovedli 

bránit. Feudálové ihned začali obnovovat zničené rybníky a převládala zde nucená bezplatná 

práce. Postupem času se rybníkářství vzpamatovalo, avšak produkce ryb byla příliš velká 

a poptávka tristně malá, tak byla produkce snížena jen na tolik, kolik se dalo prodat. 

Docházelo také k zabavování rybníčků poddaným, o čemž svědčí dobové dokumenty. 

V 17. a 18. století se žilo v době stagnace a věřilo pouze na zavedené metody, nikdo se 

nezajímal o vylepšení chovných metod. Jan Mehler se zmiňuje ve své hospodářské příručce 

z 18. století o stavbě hrází s jílovým jádrem, což je absolutní novinka. Při vršení hráze se 

z jílu vytvořila úzká, ale pevná zeď prostupující středem celé hráze jako nepropustná hradba, 

hráz tak lépe zadržovala vodu. Tato doba ale rybníkářství nepřála a rybníky začaly v Čechách 

i na Moravě pomalu mizet, na přelomu 19. století začala kvůli feudálnímu útoku systematická 

likvidace rybníků ve snaze proměnit je v louky a pole. Nejrychleji byly vymazány z map 

v úrodných nížinách, za pár desetiletí jich zmizelo na tisíce v povodí Moravy, v okolí 

Olomouce a Brna, Napajedel, Strážnice, Hodonína a obdobně tomu bylo i v Čechách, za 50 

let ubyla více než polovina rybníků. Za jejich likvidaci mohl rozvoj zemědělství 

a dobytkářství, rybníky byly vysušovány a přeměněny na louky a pastviny. Ryby vynášely 

málo, obilí a vlna více. Časem se začal zhoršovat a upadat způsob chovu ryb, horší byly 

i jejich výnosy, úpadek se prohluboval. V 50. letech 19. století se však na místech, kde jádra 

rybničních soustav odolala, objevily snahy o obnovení rybníkářské tradice.  

Revoluce roku 1848 otevřela nové perspektivy a možnosti. Vznikly podmínky pro vzkříšení 

českého rybníkářství. To však nebylo lehké, navíc českému kapru vyrostl konkurent v podobě 

mořských ryb. Rybníky se ale začaly přestavovat a nastaly změny v chovu ryb. Díky přičinění 

Antonína Friče se do našich vod vrátil losos. Další kapacitou byl Václav Horák, který 

prosazoval pravidelné a řádné letnění rybníků a usiloval o to, aby se kapří rybníky 

nepřeplňovaly rybím plůdkem. Byl toho názoru, že jen promyšleným osazování lze 

vypěstovat plnohodnotné tržní ryby. Vědecký přístup zastával Josef Šusta, který prováděl 

praktické rozbory a pitval mrtvá těla ryb. Přišel na zásadní věc, zjistil, že kapr není 

býložravec, jak se do té doby lidé domnívali. Od tohoto poznání vedla cesta k úplné revoluci, 

která vedla k zúrodnění dna rybníků, k úplnému vysušení celé plochy dna, letnění a zimování, 

ale hlavně hnojení dna, jež bylo důležité kvůli vápníku. Byla také vyřešena otázka správné 

rybí násady, dokonce se pronikavě zlepšil chov plůdku, jehož propagátorem byl Tomáš 

Dubisch. Základem jsou takzvané předvýtažníky, do kterých se daly plůdky již v první 

sezoně, a dodalo se jim potřebné potravy. 
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Postupem času se rybníkářství stále zdokonalovalo. Vyčlenily se dokonce hospodářsky 

užitečné ryby jako lín, štika, candát či málo oblíbeny sumec. Jiné druhy jako okouni, bělice 

cejni či karasi byly označeny za nepřátele a boj proti nim zintenzivněl. Při tomto rozvoji se 

k nám začaly dovážet cizí druhy ze zahraničí. Jmenujme pstruha duháka nebo marénu velkou. 

Všeobecné ozdravění našeho rybníkářství přineslo skvělé plody, český kapr se stal dokonce 

jedničkou na světových trzích. Vytvořil se pevný vztah v zahraničním obchodu s rybami 

s Německem, které odebíralo 1/3 naší produkce. Kamenem úrazu byla až první světová válka, 

kdy bylo zakázáno obchodovat soukromníkům. Ani to však české rybníkářství nezlomilo, 

brzy se podařilo jej dostat do profitujícího statusu. V současnosti sice u nás není rybníkářství 

na vrcholu produkce, ale stále má velký podíl na našem hospodářství a ekonomice. [13] 

 

3.2  RYBNÍKY V ČR 

Za první rybník v České republice se dá považovat rybník objevený archeologickým 

průzkumem v roce 1998. Jednalo se o malý průtočný rybníček o velikosti 6 x 9 metrů skrytý 

pod dlažbou pražské ulice Na Rybníčku. Byl součástí osady, která pod dnešní ulicí stála od 

roku 993. [14] Na našem území je, podle prací Generelu Hydroprojektu Praha, 1996, okolo 24 

000 rybníků o celkové ploše 52 000 hektarů a zadržují objem 636 milionů m3. [9] Aktuální 

počet rybníků je proměnlivý kvůli zarůstání, zanášení bahnem postupným zanikáním nebo 

budováním nových. Současný stav většiny hrází a funkčních objektů odpovídá jejich stáří a 

můžeme je charakterizovat údaji uvedených v tabulce 2. 

Tab. 2: Nejčastější závady u malých vodních nádrží [7] 

Pořadí podle četnosti Charakteristika závady Výskyt u nádrží v 

[%] 

1. Špatný stav výpustného zařízení 39 

2. Neudržovaná vegetace 35 

3. Zamokření podhrází 34 

4. Nevyrovnaná koruna hráze 30 

5. Špatný stav přelivu 26 

6. Deformace povrchu hráze 25 

7. Porušené opevnění hráze 24 

8. Kaverny v tělese hráze, vývěry vody, omezená 

průjezdnost 

12 

 

Rybníky jsou po území naší republiky rozmístěny nerovnoměrně v závislosti na místních 

podmínkách, tradicích, demografických, výrobních a sociálních podmínkách. Největší podíl 
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nádrží je soustředěn do 24 hlavních rybničních soustav, z nichž za největší a nejvýznamnější 

můžeme považovat Třeboň, kde je celková zatopená plocha 19633 hektarů. 

Téměř 90 % rybníků plní současně i funkce mimoprodukční. V době povodní v roce 2002 

zadržely rybníky a ostatní malé vodní nádrže 0,5 miliardy m3 vody. Počet rybníků se 

v průběhu staletí výrazně měnil. V 16. a 17. století zadržovaly rybníky 2,4 miliardy m3 vody 

na celkové výměře přibližně 180 tisíc hektarů. Historicky se i velikost rybníků může výrazně 

lišit. Například náš největší rybník Rožmberk, který jak vidíme v tabulce 3, má dnes rozlohu 

647 ha. Dříve byla jeho rozloha 1060 ha vodní plochy, a při již zmiňované povodni v roce 

2002, zadržel vodu na ploše téměř 2000 ha a 64 milionů m3. Proti současnému stavu bude 

v ČR potřeba zvýšit akumulaci povrchové vody 2,5 až 3krát, pro účely energetické, ale 

i z důvodu protipovodňové ochrany. Vhodnou rekonstrukcí rybníků a malých vodních nádrží, 

jejich vyčištěním, zvýšením hrází a budováním soustav, bude možné posílit retenci až o 40 %. 

To znamená, že se jejich ochranná funkce zvýší asi o 200 milionů m3. [9] 

Tab. 3: Rybníky v ČR větší než 150 hektarů [15] 

Rybník 
Rozloha 

[ha] 

Hloubka 

[m] 

Nadmořská 

výška 

[m n. m.] 

Objem 

[mil. m³] 
Okres 

Rožmberk 647 6,2 427 5,86 Jindřichův Hradec 

Bezdrev 520 7,0 381 5,63 České Budějovice 

Horusický rybník 415 6,0 416 3,97 Tábor 

Dvořiště 388 4,5 434 6,65 České Budějovice 

Velký Tisý 317 3,4 421 4,28 Jindřichův Hradec 

Záblatský rybník 310 3,0 427 3,35 Jindřichův Hradec 

Nesyt 296 3,0 175 4,5 Břeclav 

Máchovo jezero 284 12,0 266 6,21 Česká Lípa 

Žehuňský rybník 258 6,0 204 6,0 Nymburk 

Dehtář 246 6,0 406 6,12 České Budějovice 

Jaroslavický rybník 245 5,0 185  ? Znojmo 

Staňkovský rybník 241 8,5 469  ? Jindřichův Hradec 

Velká Holná 230 3,0 453  ? Jindřichův Hradec 

Velké Dářko 205 3,0 614 6,6 Žďár nad Sázavou 

Svět 215 3,0 436 3,325 Jindřichův Hradec 

Bošilecký rybník 200  ? 420 1,81 České Budějovice 

Kačležský rybník 196 2,0 530 3,4 Jindřichův Hradec 

Koclířov 202  ?  ? 1,95 Jindřichův Hradec 

Novoveský rybník 174 2,0 178 2,2 Brno–venkov 

Opatovický rybník 161 3,0 436 1,9 Jindřichův Hradec 

Bohdanečský rybník 160 2,0 218  ? Pardubice 

Kaňov 159  ? 427 1,49 Jindřichův Hradec 

Vrkoč 156 2,0 173 1,7 Brno–venkov 

Hradecký rybník 154  ?  ?  ? Přerov 
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4 ZÁVĚR 

V minulosti byly české země rybářskou velmocí, postupem času se však situace v rybníkářství 

začala měnit. Rybníků začalo v naší zemi ubývat, zanikaly ve prospěch pastvin pro 

hospodářská zvířata a pro pěstování plodin na polích. S jejich zánikem tak na mnoha místech 

zmizel i typický ráz české krajiny. Až v druhé polovině 19. století se situace obrátila ve 

prospěch zvyšování stojatých vodních ploch. A tyto snahy se na konci 20. století prohloubily, 

nejenže se snažíme o obnovení tradice českého rybníkářství, ale zelenou dostaly malé vodní 

nádrže i díky dotačním programům z evropských fondů. V posledních letech totiž stále roste i 

významná funkce malých vodních nádrží díky svým retenčním vlastnostem. Jsou to právě 

malé vodní nádrže, které jsou v době častých přívalových dešťů a povodňových stavů 

schopny zmenšit škody na majetku i na lidských životech. 



36 

 

5 POUŽITÁ LITERATURA 

[1] VODSTVO - Jezera - řeky - rybníky České republiky. CZREGION [online]. 2006 [cit. 

2015-05-28]. Dostupné z: http://www.czregion.cz/jezera-reky 

[2] CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Vítejte na Zemi…. Kulturní 

krajina. [online]. ©2013 [cit. 1970-01-01]. Dostupné 

z:http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=kulturni_krajina&site=puda 

[3] SLAVÍK, Ladislav, NERUDA, Martin. Vodní režimy v krajině. Vyd. 1. Ústí nad Labem: 

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2004, 134 s. ISBN 80-

7044-559-9. 

[4] ČSN 75 24 10 – Malé vodní nádrže. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. Praha. 2011. 48 s. 

[5] ŠÁLEK, Jan. Malé vodní nádrže v životním prostředí. Ostrava: Vysoká škola báňská. 

Technická univerzita, 1996, 141 s. Phare, 27. ISBN 8070783702. 

[6] MAREŠ, Jan, HOCHMAN, Ladislav, SUCHÝ, Jaroslav. Rybnikářství: učební text pro 

střední rybářskou technickou školu a zemědělské odborné učiliště oboru rybář. 1. vyd. Praha: 

Státní zemědělské nakladatelství, 1970, 387 s. 

[7] VRÁNA, Karel, BERAN, Jan. Rybníky a účelové nádrže. Vyd. 3. Praha: Česká technika - 

nakladatelství ČVUT, 2008, 150 s. ISBN 978-80-01-04002-7.  

[8] PAVLICA, Jan. Výstavba a využití malých vodních nádrží. Praha: Státní zemědělské 

nakladatelství, 1967, 275 s. 

[9] POKORNÝ, Josef. Vodní hospodářství: stavby v rybářství. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 

2009, 318 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7333-071-2. 

[10] CABLÍK, Jan. Základy stavby rybníků a hospodářských nádrží: vysokoškolská učebnice. 

1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1960, 311 s., 1 příl. Mechanizace a výstavba. 

[11] MILERSKI, Rudolf. Vodohospodářské stavby: Modul 04 Meliorační stavby [online]. 

[cit. 2015-05-28]. Dostupné z: http://lences.cz/domains/lences.cz/skola/subory/Skripta/BS01-

Vodohospodarske%20stavby/M04-Melioracni%20stavby.pdf 



37 

 

[12] LIEBSCHER, Petr, RENDEK, Jan. Ryby, rybníky, rybníkáři: [historie a tradice 

rybníkářství v Čechách]. České vyd. 1. Ostrava: Matúšek, 2010, 207 s. ISBN 

9788025482469. 

[13] MÍKA, Alois. Naše rybníky a přehradní jezera. 1. vyd. Praha: Orbis, 1963, 255 s., obr. 

příl. Naše vlast (Orbis). 

[14] LIEBSCHER, Petr, RENDEK, Jan. Rybníky České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 

2014, 583 s. Průvodce (Academia). ISBN 978-80-200-2368-1. 

[15] Seznam rybníků v Česku: Rybníky větší než 150 ha. Wikipedia: the free 

encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-05-28]. 

Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rybn%C3%ADk%C5%AF_v_%C4%8Cesku 

[16] PAVLICA, Jan. Malé vodní nádrže a rybníky. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1964, 196 s. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Seznam obrázků 

 

Obr. 1: Typy průtočných nádrží...........................................................................................14 

Obr. 2: Rozdělení prostor nádrže rybničního typu...............................................................19 

Obr. 3: Půdorysný tvar hrází................................................................................................21 

Obr. 4: Homogenní hráz.......................................................................................................22 

Obr. 5: Nehomogenní hráz...................................................................................................22 

Obr. 6: Požeráky...................................................................................................................25



39 

 

Seznam Tabulek 

 

Tab. 1: Vhodnost zeminy pro jednotlivé zóny zemních hrází..............................................23 

Tab. 2: Nejčastější závady u malých vodních nádrží...........................................................33 

Tab. 3: Rybníky v ČR větší než 150 hektarů.......................................................................34



40 

 

Seznam příloh  
 

Příloha 1: Hydrotechnické výpočty 

Příloha 2: Průvodní a technická zpráva 

Příloha 3: Výkresová dokumentace 

Příloha 4: Fotodokumentace 


