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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na teplovodní rybochovná zařízení, jejich rozdělení 

a způsoby hospodaření na nich. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce 

zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh. V rešerši jsou uvedeny nejčastější 

opatření sloužící ke zvýšení produkce teplomilných ryb. Všechny zjištěné poznatky 

budou uplatněny v ideovém návrhu. Návrh popisuje rozšíření rybničního hospodářství 

MO MRS Pohořelice, Z. S., v k. ú. Cvrčovice u Pohořelic. 

 

Klíčová slova 

 

teplovodní rybochovná zařízení, rybník, rybniční hospodářství, intenzivní chov ryb, 

nové technologie v chovu ryb 

  

 

 Abstract 

 

This bachelor’s thesis deals with the warm water fish culture facilities. It also divides 

them and represents the manner of the management. The work is divided into two parts. 

The first part contains research and the second one is dedicated to the project itself. 

The research describes the most frequent measures that serve to increase the production 

of thermophilic fishes. The knowledge that has been found is applied in the project. 

The project describes the extension of the pond management of MO MRS Pohořelice, 

Z. S., in k. ú. Cvrčovice u Pohořelic. 
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warm water fish culture facility, fish pond, fish management, intensive fish breeding, 

new technologies of fish breeding 
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1 ÚVOD 

 

 Rybochovná zařízení se podle způsobu hospodaření dělí na dvě základní odvětví. 

Na rybochovná zařízení teplovodní a studenovodní. Nádrže, ve kterých chováme ryby 

teplomilné, jako je například kapr obecný, jsou u nás z hospodářského hlediska 

významnější, nežli objekty k chovu ryb studenomilných. 

 Tato bakalářská práce se zabývá analýzou teplovodních rybochovných zařízení 

a jejich vodního hospodářství. V teoretické části je zaměřena na rozdělení rybníků 

a způsoby hospodaření na nich. Dále jsou zde popsány nové technologie v chovu ryb, 

objekty teplovodního rybníkářství, jejich stavební uspořádání a technické vybavení. 

Cílem této práce je na základě zjištěných poznatků provést ideový návrh rozšíření 

rybničního hospodářství MO MRS Pohořelice, Z. S., v katastrálním území 

Cvrčovice u Pohořelic, na okrese Brno-venkov, v Jihomoravském kraji. 
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2 ROZDĚLENÍ RYBNÍKŮ 

 

 Rybník je uměle vytvořená vodní nádrž, určená především k chovu ryb. Ovšem 

z hlediska vodohospodářského jsou rybníky vodními nádržemi, které plní také další 

funkce. Nejvýznamnější z nich je zásobování podzemních vod, čištění povrchových 

vod, zejména snižování eutrofizace a retence vody při povodních. Většina rybníků 

v České republice (více než 80 %) jsou víceúčelové nádrže, nacházející se převážně 

v soustavách. V řadě z nich je chov ryb až na druhém či dalších místech. [1] 

 

Rybníky proto v první řadě rozdělujeme na: [1] 

 

• jednoúčelové nádrže 

• víceúčelové nádrže 

 

J. Pokorný pak dále dělí rybníky následujícím způsobem: [1] 

 

• podle výměry – Malá vodní nádrž podle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže musí 

 současně splňovat tyto podmínky: [2] 

  - objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru je pouze do 2 mil. m
3
 

  - maximální hladina vodního sloupce nepřesahuje 9 m 

  - Q100 je menší než 60 m
3
∙s

-1
 

• podle polohy – např. podle nadmořské výšky, dále umístění v terénu (rybník 

    lesní, polní, návesní atd.) 

• podle způsobu napájení (rybník pramenný, nebeský, průtočný, boční) 

•  podle účelu (retenční, rekreační, protipožární, rybochovný atd.) 

•  podle výškového uspořádání a umístění hráze v terénu 

•  podle druhu chovaných ryb (rybník kaprový, pstruhový atd.) 

•  podle věku chovaných ryb (rybník plůdkový, hlavní, výtažník atd.) 
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3 ZPŮSOBY HOSPODAŘENÍ NA RYBNÍCÍCH 

 

 Pro hospodárný chov ryb využívá rybníkářství různé druhy a typy rybníků, 

uspořádané často do rybničních soustav. Dostatečný zdroj vhodné vody je zajištěn 

z drobného vodního toku či řeky, z pramene, nebo vodou přitékající s povrchu 

přilehlého povodí. V rybniční soustavě bývají rybníky na sobě závislé, pokud jde 

o zásobování vodou a vypouštění. Podle účelu a uspořádání rybníků v soustavě 

rozlišujeme soustavu výtěrovou, soustavu výtažníků, soustavu kaskádovitou, soustavu 

vějířovitou apod. [3] 

 Způsoby hospodaření na rybnících se dělí na dvě základní odvětví a to podle 

druhu chovaných ryb. Rybníkářství proto v první řadě dělíme na studenovodní 

(pstruhové) a teplovodní (kaprové). 

  Ve studenovodním rybníkářství se zaměřujeme na chov studenomilných ryb. 

Tyto ryby pro svůj optimální vývoj a růst potřebuji nižší teplotu vody v rozmezí  

10 –  17 °C, a letní teploty by neměly překračovat 20 °C. Chováme je proto v menších 

a hlubších nádržích s dobře prokysličenou vodou, chudší na organické látky, s tvrdším 

a nezabahněným dnem. Nádrže podobného charakteru označujeme jako oligotrofní. [4] 

 Rybníky teplovodního rybníkářství jsou u nás z hospodářského hlediska 

významnější, nežli rybochovná zařízení studenovodního rybníkářství. Měly by 

korespondovat s životními podmínkami chovaných ryb. V rybnících teplovodního 

rybníkářství se chovají především ryby teplomilné. U těch se klade důraz především 

na vyšší teplotu vody s odpovídajícím nasycením vody kyslíkem. V našich klimatických 

podmínkách jim nejlépe vyhovují letní teploty vody nad 20 °C. Chováme je v rybnících 

bohatých na živiny a organické látky, které podléhají mineralizaci, ty na dně vytvářejí 

přiměřenou vrstvu produktivního bahna, které umožňuje vývoj drobných vodních 

živočichů a rostlin. Rybníky podobného charakteru se označují jako eutrofní. [4] 

 V teplovodním rybářství je u nás hlavní chovanou rybou kapr obecný 

(Cyprinus carpio). Ostatní ryby chované v rybářství označujeme jako ryby doplňkové 

(dříve vedlejší), které přisazujeme ke kapru pro zlepšení hospodářského využití rybníka. 

Způsob hospodaření na těchto rybnících je určen požadavkem na kusovou hmotnost 

finálního produktu tržního kapra a stupněm intenzity chovu. Kusová hmotnost tržního 

kapra je určena stářím kapra a potravní nabídkou v rybníce. Celková doba chovu 

tzv. chovný turnus, může být u kapra různá. V našich podmínkách je nejčastější tříletý 
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chovný turnus, v menší míře dvouletý a čtyřletý. Z chovatelského a ekonomického 

hlediska je nejvýhodnější co nejkratší chovné období. Rozhodující vliv má však 

požadavek trhu na velikost a hmotnost tržního kapra. V rozporu s ekonomikou chovu 

kapra se tyto nároky projevují na zvýšení kusové hmotnosti. [3] 

 Označení chovaných ryb se nyní opírá o stáří ryb. Kapří plůdek je kapr, který má 

za sebou jedno vegetační (růstové) období, a 100 kusů váží 2 – 9 kg. Kapří násada jsou 

pak kapři, kteří mají za sebou dvě vegetační období, o kusové hmotnosti kolem 0,5 kg. 

V praxi se též rozlišuje násada malá, střední a velká, nebo lehká, střední a těžká. 

Označení používá velké počáteční písmeno jména ryby, v indexu je číslo udávající 

počet vegetačních období prožitých rybou, např. K1, K2, K3 (říkáme kapr jednoletý, kapr 

dvouletý, kapr tříletý). Kgen nebo Kg je kapr generační nebo plemenný. U ryb, které 

neprožily ještě ani jedno vegetační období, uvádíme například u kapřího váčkového 

plůdku Ko, u odrostlejšího kapřího plůdku, tzv. rychleného Kr a podobně i u ostatních 

druhů chovaných ryb. [3] 

 Doplňkové ryby dělíme na nedravé a dravé. Vedle hospodářsky cenných ryb jsou 

v rybnících i ryby, které sem připlouvají obvykle s přítokovou vodou a nebývají 

až na výjimky využitelné pro lidskou potřebu. Tyto ryby označujeme jako drobné 

neprodukční ryby. [3] 

 

Seznam druhů nedravých doplňkových ryb vyskytujících se v teplovodních rybnících 

České Republiky: [5] 

 

 amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 

 lín obecný (Tinca tinca) 

 tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis) 

 tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) 
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Seznam druhů dravých doplňkových ryb vyskytujících se v teplovodních rybnících 

České Republiky: [5] 

 

 bolen dravý (Leuciscus aspius) 

 candát obecný (Sander lucioperca) 

 sumec velký (Silurus glanis) 

 štika obecná (Esox lucius) 

 úhoř říční (Anguilla anguilla) 

 

Seznam druhů drobných neprodukčních ryb vyskytujících se v teplovodních rybnících 

České Republiky: [5] 

 

 cejnek malý (Blicca bjoerkna) 

 ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) 

 ouklej obecná (Alburnus alburnus) 

 perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus) 

 plotice obecná (Rutilus rutilus) 

 slunka obecná (Leucaspius delineatus) 

 

3.1 STUPNĚ INTENZITY CHOVU RYB 

 V teplovodním (kaprovém) rybníkářství rozdělujeme podle stupně intenzity chovu 

ryb hospodaření na intenzivní, polointezivní a extenzivní. [5] 

  

Podle intenzity obhospodařování pak J. Čítek rozděluje rybníky následovně: [3] 

 

Extenzivní rybníky 

 V extenzivních rybnících, kde na hektar připadá menší množství ryb, se produkce 

získává bez použití krmiv a hnojiv. Rozvoj přirozené potravy ovlivňují převážně jiné 

faktory než hospodářské zásahy. Chov ryb a rybářské hospodaření zde má velký 

význam co se týče kvality vody, příznivých ekologických poměrů a kulturního stavu 

těchto rybníků. V těchto rybnících lze očekávat přírůstek 0,1 – 0,5 t∙ha
-1

 vodní 

plochy. [3] 
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Polointenzivní rybníky 

 V polointenzivních rybnících jsou obsádky přikrmovány hlavně obilninami, čímž 

se uměle zvyšuje úrodnost rybníka. Nejvíce se uplatňuje přikrmování, hnojení a další 

hospodářské zásahy, které mají ohled na skutečný rozvoj přirozené potravy. 

V polointenzivních rybnících lze získat přírůstek až 1,5 t∙ha
-1

 vodní plochy 

a hospodaření na tomto druhu rybníků se dá bez ztráty na produkci sladit s většinou 

ostatních způsobů využití rybníků. [3] 

 

Intenzivní rybníky 

 Rybníky s intenzivní produkcí využívají granulované krmné směsi. Podle potřeby 

může být míra hnojení vyšší než v rybnících polointenzivních. Přirozená potrava je 

v tomto případě ovlivňována především hospodářskými zásahy a růstem obsádky. 

Navzdory tomu, že přirozená potrava v těchto rybnících hraje důležitou roli, větší důraz 

je kladen na vhodnou volbu obsádky a správnou technologii výroby. Intenzivní rybníky 

jsou zřídka využívané k jiným než rybochovným účelům. Lze v nich získat přírůstek 

až 3 t∙ha
-1

 vodní plochy. Pro dosažení maximálního přírůstku je nezbytné řízení kvality 

vody. [3] 

 

Rybníky s průmyslovým chovem ryb 

 V tomto typu rybníků se klade důraz na plnohodnotné využití krmných směsí. 

Přirozená potrava zde souvisí s využíváním krmiv, jejichž užití záleží na hmotnosti 

obsádky a hospodářských opatřeních. Mechanizace, automatizace a řízení kvality vody 

je zde nezbytné. V těchto rybnících lze dosáhnout přírůstku až 20 t∙ha
-1

 vodní plochy. 

[3] 
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4 OBJEKTY TEPLOVODNÍHO RYBNÍKÁŘSTVÍ 

 

 Nově navrhovaná teplovodní rybochovná zařízení by měly korespondovat 

s životními podmínkami chovaných ryb, hlavně pak s požadavky biologické povahy 

kapra. Proto objekty rybničního hospodářství navrhujeme převážně s ohledem na tuto 

rybu (viz obr. 3.1) [1] 

 Kapr obecný (Cyprinus carpio) vykazuje v našich klimatických podmínkách 

velmi rychlý růst. Tato biologická vlastnost je ovlivňována řadou činitelů. Například 

rozdílným dědičným založením a stářím ryb, množstvím a jakostí přirozené potravy 

a předkládaného krmiva, teplotou a chemismem vody, zvolenou technologií chovu atd. 

Orientačně však můžeme říci, že K1 dosahuje kusové hmotnosti 25 – 100 g a míry  

50 – 120 mm, K2 250 – 700 g a 200 – 350 mm a K3 dosahuje kusové hmotnosti  

1000 – 1800 g a míry 400 – 500 mm. Kapři se rozmnožují při teplotě vody 17 – 20 °C. 

Samci (mlíčáci) jsou pohlavně dospělí ve třetím roce, samice (jikrnačky) ve čtvrtém 

až pátém roce. Jikrnačky produkují 150 až 200 tisíc jiker na 1 kg své hmotnosti. 

Přirozenou potravu mladých kaprů tvoří převážně plankton a v dospělosti přechází 

na potravu živočišnou, lze je také uměle přikrmovat. Nejintenzivněji přijímá kapr 

potravu při teplotě vody 20 – 28 °C. Při teplotě 11 – 13 °C přísun potravy značně 

omezuje a při teplotách pod 4 °C se ukládá na dno a potravu téměř nepřijímá. Výjimku 

tvoří pouze plůdek, který potravu přijímá i při poklesu teploty vody pod 5 °C.  [1] [3] 

 

 

 

Obr. 4.1 Schéma rybničního hospodářství s chovem kapra (podle Pokorného) [1] 

1 – komorový matečný rybník, 2 – letní matečný rybník, 3 – třecí rybníky, 4 – sádky, 

5, 6 – komorové rybníky, 7 – výtažník, 8 – hlavní rybník, 9 – karanténní rybník, 

10 – plůdkové výtažníky, 11 – rybí líheň 
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4.1 TŘECÍ RYBNÍKY 

 Tyto rybníky jsou určeny k výtěru fytofilních ryb bez zásahu chovatele (tzv. 

staročeská metoda). Jsou vybudovány jako mělké nádrže, umístěné ve slunné 

a chráněné poloze. Nejlépe pak vyhovují menší úrodné nádrže o rozloze od 0,3 – 1 ha, 

v některých případech i více (např. ve velkých rybníkářstvích se můžeme setkat 

i s rybníky o výměře 25 ha). Další podmínkou je dostatek mělčin a měkkých porostů 

pro výtěr (zblochan splývavý a vodní, lesknice rákosovité, rdesty, rdesna atd.). 

Nedoporučuje se, aby nádrž obsahovala větší množství tvrdých porostů. Dno má být 

měkké, ale nezabahněné. Generační ryby zde spolu s plůdkem zpravidla zůstávají 

až do příštího jarního výlovu, proto je ideální pokud třecí rybníky současně splňují 

požadavky komorových rybníků, tj. hloubka vody u hráze 1,5 m, průměrná hloubka 0,6 

– 0,8 m, kvůli snadnějšímu přezimování. [5] 

 Třecí rybníky mají mít regulovaný přítok vody (0,3 – 10 l∙s
-1

∙ha
-1

), déle je důležité 

zajistit opatření proti vniknutí nežádoucích ryb, například pomocí štěrkových filtrů 

či sít. Jako výpustné zařízení je vhodné zbudovat dvojitý až trojitý požerák opatřený síty 

a mřížkami. Pro výlov rybníka se je důležité, aby bylo loviště tvrdé a u menších rybníků 

se nacházelo i pod hrází spolu s odlovní bednou (viz obr. 6.9, str. 43) [1] 

 

4.2 DUBRAVIOVY RYBNÍČKY 

 Dubraviovy rybníčky (tzv. líhňové) slouží k poloumělému výtěru malého počtu 

ryb pomocí Dubraviovy metody. Tato metoda slouží k výchově tzv. rychleného plůdku. 

Rychlejšího růstu je dosaženo tím, že se vylíhlý plůdek přesazuje jednou až dvakrát 

do rybníků, kde je dostatek potravy a to ho činí odolnějším vůči škůdcům a nepříznivým 

vlivům přezimování. [5] 

 Rybníčky se zpravidla zřizují v soustavách 4 – 10 nádrží o velikosti 100 – 200 m
2
 

a hloubce 0,5 – 0,7 m. Napájeny jsou nejčastěji z předehřívače o rozloze 0,2 – 1 ha 

s hloubkou vody 0,7 – 1 m. Přítok se zřizuje nad hladinou zásobního prostoru pomocí 

rour či žlabů, případně se zde dává filtr. Dno i břehy nádrže se zatravňují drnováním 

na plocho. Rybníček musí mít vždy dobře ošetřený luční porost, který je dobrým 

předpokladem pro zachycení vytřených jiker a jejich inkubaci. Po vnitřním obvodu 

se zřizují stoky hluboké 0,3 – 0,4 m a široké 0,4 m pro snadnější výlov generačních ryb. 

Pro vypouštění je nejvhodnější použít menší dvojitý požerák. [1] 
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4.3  UNIVERZÁLNÍ RYBÍ LÍHNĚ 

 V dnešním moderním rybníkářství se k reprodukci kaprovitých a dalších druhů 

ryb využívá umělého výtěru v univerzálních rybích líhních. Jde o budovy nebo haly 

určené k líhnutí a k počátečnímu odchovu jiker. Generační ryby sem jsou 

z manipulačních rybníků umístěny do kruhových či obdélníkových bazénů. Odtud jsou 

po dozrání jiker v manipulační místnosti uměle vytřeny. Oplození se provádí mísením 

200 cm
3
 jiker a 4 až 6 cm

3
 mlíčí s fyziologickým roztokem. Jikry se po oplození 

proplachují roztokem močoviny a taninu, následně čistou vodou, aby nedošlo 

k vzájemnému slepení a úhynu. Inkubace kapřích jiker probíhá ve vertikálních 

aparátech se spodním přítokem (viz obr. 3.3.1), například zugských (Weissových) 

lahvích. Zugská láhev má objem 9 l a je možné do ní umístit 2 – 3 litry jiker (300 až 400 

tisíc jiker). Průtok se pohybuje v rozmezí od 1,8 do 2,0 l∙s
-1

, to zajišťuje volný pohyb 

jiker v líhňovém aparátu. Podmínkou úspěšného líhnutí je dostatečný obsah 

rozpuštěného kyslíku (5 – 7 mg O
2
∙l

-1
) a stálá teplota vody (18 – 20 °C). Přibližně za tři 

dny dochází k „vykulení“ plůdku. Konstrukce aparátu pak umožňuje, aby vykulený 

plůdek odplouval spolu s vodou do sběrné nádrže pod líhňařskou lahví. Dolíhnutí jiker 

můžeme provést i v laminátových žlabech. Jakmile se objeví v lahvi první vykulený 

váčkový plůdek, jsou zbylé jikry přemístěny na silonové pletivo, které je napnuté asi  

4 – 8 cm nade dnem žlabu. Hlavní líhnutí pak probíhá zde. V těchto žlabech můžeme 

v 1 litru přechovávat až 1000 K0. Do žlabu se také vkládají vhodné podložky (např. 

větvičky jehličnanů) k zajištění zachycení vylíhlého plůdku. Po 4 – 5 dnech po vykulení 

začíná plůdek aktivně plavat a lovit potravu. V této době musí být ze žlabu odloven 

a vysazen do připravených plůdkových výtažníků I. řádu. [1] [3] [6] 

 

 

 

Obr. 4.2 Vertikální líhňové aparáty (podle Pokorného) [1] 
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 Mezi další důležitá vybavení rybích líhní slouží zařízení k úpravě vody. Mezi 

základní úpravárenské procesy v rybářství patří: hrubé předčištění, sedimentace, 

filtrace, okysličování vody, odplynování vody, sterilizace, regulace teploty, úprava pH, 

snižování obsahu amoniaku a sedimentace kalů z odtékající vody. K zajištění 

bezporuchového provozu, slouží signalizace přítoku vody, popř. i její teploty. 

Signalizace z venkovních čidel pro hladinoměry, oximetry, pH sondy a případně i pro 

ostrahu objektů bývá umístěna v kanceláři. V budově líhně se dále nachází kotelna, 

elektrorozvodna, hygienické zařízení, sklad a provozní laboratoř (viz obr. 3.3.2). [1] 

 

 

 

Obr. 4.3 Schéma univerzální rybí líhně (podle Šálka) [6] 

1 – místnost generačních ryb, 2 – líheň, 3 – místnost rybího hospodářství, 4 – chodba, 

5 – kotelna, 6 – elektrorozvodna, 7 – předsíň, 8 – kancelář, 9 – hygienické zázemí 

 

4.4 MATEČNÉ RYBNÍKY 

 Matečné rybníky slouží k odchovu remontních (mladých generačních ryb) 

a generačních ryb. Budují se o rozloze 0,5 – 5 ha s hloubkou 1 – 2 m, nejčastěji 

v blízkosti rybích líhní či sádek (viz obr. 3.4).  U těchto rybníků je třeba zajistit 

pravidelný přítok vody v závislosti na druhu chované ryby, nejčastěji však od 5 

do 20 l∙s
-1

∙ha
-1

. Loviště a kádiště je vhodné zbudovat se sjezdem. Musí být prostorné, 

aby zajistilo bezpečný a šetrný výlov matečných ryb a jejich třídění, značkování. 

V některých částech nádrže se upravují rybniční okraje tak, aby bylo možno matečné 

ryby odlovit na plné vodě a případně i na trdlišti. [1] [3] 
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Obr. 4.4 Projekt na stavbu matečných rybníků (podle Weise) [1] 

1, 2 – matečné rybníky, 3 – loviště, 4 – kádiště, 5 – požerák, 6 – vypouštěcí potrubí, 

 7 – střikové potrubí, 8 – opevnění pod střikem, 9 – obslužní komunikace, 10 – schody 

na kádiště, 11 – odpadní stoka, 12 – potrubí přívodu vody, 13 – osy dělících hrází, 

14 – sjezd na dno rybníka  

 

4.5 MANIPULAČNÍ RYBNÍKY 

 Tyto rybníky slouží ke kratšímu či delšímu umístění generačních ryb. Generační 

ryby sem jsou umístěny z matečných rybníků odděleně dle pohlaví v počtu 25 – 30 ks 

na 1000 m
2
. V nádržích se udržuje teplota v rozmezí 17 – 18  °C a ryba je zde denně 

krmena. Budují se nejčastěji o výměře 0,05 – 0,2 ha a hloubce vody 1,5 – 1,7 m. Musí 

mít zajištěn regulovatelný přítok o kapacitě až 30 l∙s
-1

∙ha
-1

). Dále by měli být 

komunikačně snadno dostupné pro těžkou nákladní techniku a mít možnost připojení 

na elektrickou energii. V blízkosti by se měly nacházet skladovací prostory pro krmiva, 

dezinfekční prostředky, nářadí atd.). Dno těchto rybníků bývá pevné. Dále se zpevňují 

návodní svahy hrází, někdy i břehy, a to zejména z důvodu ochrany před mechanickým 

poškozením těžšími kapry. Jako výpust se zde zřizuje nejčastěji otevřený dvojitý 

požerák. [1] [3] 
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4.6 PLŮDKOVÉ RYBNÍKY 

 Tyto rybníky se svými vlastnostmi podobají rybníkům třecím. Slouží 

k intenzivnímu odchovu rybího plůdku. Požadavky jsou kladeny zejména na rychlé 

vysychání dna a možnost jeho mechanického obdělávání s případným osetím jarními 

obilovinami (např. ječmen). Jsou budovány o výměře 0,5 – 5 ha s průměrnou hloubkou 

vody 0,7 m. Regulovaný přítok od 2 – 5 l∙s
-1

∙ha
-1

 by měl zabezpečen proti vniknutí 

nežádoucí dravé ryby, např. pomocí filtrů či soustavy sít. K tomu se nejčastěji využívá 

vaků z uhelonu, v délce 2 metrů, které se navlékají na přívodní potrubí. Je vhodné zřídit 

sjezd ke kádišti i lovišti. Ideální je, pokud má loviště pravidelný tvar, který umožní 

snadnější výlov podložních sítí. V některých případech se loviště zřizuje i pod hrází. 

Jako výpustné zařízení se nejčastěji do nádrže osazuje otevřený kombinovaný požerák 

s třemi řadami dlužek. [1] 

 

4.7 PLŮDKOVÉ VÝTAŽNÍKY I. ŘÁDU 

 Plůdkové výtažníky I. řádu slouží především k odchovu váčkového plůdku K0, 

ale i jiných druhů ryb. Proto je potřeba, aby byly dostatečně vyhřívané sluncem a dno 

obsahovalo dostatek přirozené potravy. Vhodné je, když jsou rybníky budovány 

v blízkosti rybí líhně nebo třecích rybníků. Často se vybavují rozvodem elektrické 

energie a stlačeným vzduchem. Obvyklá výměra se pohybuje v rozmezí od 0,1 – 0,5 ha 

s hloubkou vody 0,8 – 1 m (viz obr. 3.5). Musí mít stálý přítok vody (2 – 5 l∙s
-1

∙ha
-1

), 

zajištěný proti vniknutí nežádoucí ryby. Dále je potřeba pomocí vhodného technického 

vybavení zajistit odlov plůdku na plné vodě, na přítoku a po vypuštění nádrže v lovišti, 

někdy i pod hrází. Po výlovu jsou rybníky osévány jařinami, kvůli nezbytnému 

ozdravění prostředí a zajištění rozvoje přirozené potravy. Proto je třeba zajistit rychlé 

vyschnutí nádrže.  [1] 
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Obr. 4.5 Projekt k výstavbě plůdkových výtažníků I. řádu (podle Weise) [1] 

1 – plůdkové výtažníky I. řádu (dno i svahy jsou ohumusovány a osety), 2 – opevnění 

pod střikem, 3 – regulace toku vody, 4 – sjezd na dno rybníka, 5 – požerák, 6 – schody, 

 7 – odpadní a slovovací potrubí (zaústěné do výtažníku II. řádu), 8 – šachty na odpadní 

potrubí, 9 – potrubí přívodu vody, 10 – obslužní komunikace, 11 – pevnění dna před 

vtokem do požeráku  

 

4.8 PLŮDKOVÉ VÝTAŽNÍKY II. ŘÁDU 

 Tyto výtažníky bývají větší (1 – 10 ha) a hlubší, s průměrnou hloubkou vody 

0,8 m. Pokud jsou současně komorami, musí mít hloubku alespoň 1,2 – 1,5 m. Slouží 

především k odchovu Kr a K1, ale i jiných doplňkových ryb. Při návrhu je nutné 

zohlednit jejich využití i pro jiné ročníky kapra. Přirozená produkce by měla dosahovat 

hodnot kolem 300 kg∙ha
-1

. U nově budovaných nádrží se vždy zřizuje sjezd a kádiště. 

Regulovatelný přítok musí mít kapacitu, až 20 l∙s
-1

∙ha
-1

 a musí být zajištěny proti 

vniknutí dravé i plevelné ryby. Výhodou je pokud se u výtažníku nachází elektrická 

přípojka a příruční sklad. Jako výpust se zde zřizuje nejčastěji otevřený dvojitý 

kombinovaný požerák. [1] [5] 
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4.9 VÝTAŽNÍKY 

 Slouží především k intenzivnímu odchovu násad K1 (700 – 1200 kg∙ha
-1

). 

Zpravidla bývají loveny 1krát za dva roky na jaře, proto je třeba, aby měli vlastnosti 

komorových rybníků, tzn. průměrná hloubka, by měla dosahovat 1,0 – 1,3 m, 

v nejhlubším místě alespoň 1,5 m, kvůli přezimování obsádky. Ideální je, pokud má 

výtažník rozlohu od 2 do 5 ha a na vtoku je opatřen štěrkovým filtrem nebo česlemi, 

které zabraňují přístupu dravým rybám. Přítok se zřizuje o kapacitě 10 – 20 l∙s
-1

∙ha
-1

. 

Loviště má být prostorné s velkým zpevněným kádištěm. Výtažníky mají dále mít sjezd 

na kádiště, schody z koruny hráze, možnost připojení na elektrickou energii a silo 

na krmiva. [1] 

 

4.10 KLASICKÉ KOMOROVÉ RYBNÍKY 

 Komorové rybníky slouží převážně k přezimování ryb. Podmínkou je stálý přítok 

a průměrná hloubka 1,2 – 1,5 m, maximální pak alespoň 2 metry. Jednou za 4 až 6 let 

bývají krátkodobě letněny, případně zimovány na sucho. [1] 

 Nově budované komorové rybníky mají podle J. Pokorného splňovat tyto 

podmínky: [1] 

 průměrná hloubka vody 1,2 – 1,5 m 

 ovladatelný nezamrzající přítok vody, v zimě min. 10 l∙s
-1

∙ha
-1

, nejlépe ze dvou 

nezávislých zdrojů 

 dodržení optimálních fyzikálně chemických hodnot vody 
1
 

 přípojka el. proudu 380 V 

 vypouštěcí zařízení – dvojitý kombinovaný požerák 

 výměra není stanovena 

 dopravní dostupnost i v zimním období 

 

 

                                                 
1
 Fyzikálně chemické hodnoty kvality vody v kaprovém rybníkářství v zimním období mají dosahovat 

těchto parametrů: pH 6,5 – 8,5, KNK min. 1 mmol∙l
-1

, ZNK alespoň 0,05 mmol∙l
-1

, NH4 do 0,1 mg∙l
-1

, 

CHSKMn max. 5 mg∙l
-1

 O2, obsah kyslíku u dna min. 4 mg∙l
-1

, Teplota vody u dna pro kapra min. 1,5 °C. 
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4.11 SPECIÁLNÍ KOMOROVÉ RYBNÍKY 

 Nazývány též zkráceně jako speciální komory se u nás zakládaly již od roku 1960 

(první speciální komory v Jaroslavicích – Rybníkářství Pohořelice). Jsou budovány 

v soustavách podobně jako sádky (viz obr. 3.11.1). Speciální komorové rybníky slouží 

především k přezimování plůdku kapra a doplňkových ryb. Pokud chceme komorovat 

ryby dravé, je třeba zajistit jim přiměřené množství ryb krmných. Pro ošetření nově 

nasazovaných ryb se na přítoku zřizuje bazén s antibakteriální koupelí. A to vždy pro 

dvě sousední nádrže. Použitá voda je pak vypouštěna mimo komoru. Výlov nádrže lze 

provádět buďto pomocí podložní sítě v lovišti nebo pod hrází. [1] 

 Speciální komorové rybníky se mají podle J. Pokorného navrhovat s těmito 

parametry: [1] 

 výměra 0,05 – 0,25 ha, popř. i více 

 průměrná hloubka 1,2 – 1,8 m 

 regulovaný přítok ze dvou až tří zdrojů vody v rozmezí 5 – 10 l∙s
-1

∙ha
-1

 

 jeden z přítoků má mít v zimě teplotu vody min. 1,5 °C 

 výpust dvojitý kombinovaný požerák s možností výlovu v lovišti i pod hrází 

 schody do loviště v nádrži a pod hráz k odpadu 

 přípojka el. proudu 380 V 

 u soustav speciálních komor sklad 

 

 

Obr. 4.6 Půdorys speciálních komor pro plůdek (podle Weise) [1]  
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4.12 HLAVNÍ RYBNÍKY 

 Hlavní rybníky jsou největší. Dříve byly budovány o rozloze od 50 do 100 i více 

hektarů s  průměrnou hloubkou kolem 2 m. V nejhlubších místech až 4 metry i hlubší. 

 Slouží k odchovu tržních ryb (zejména kaprů). Neplní však jen rybochovné 

poslání, ale i celou řadu jiných funkcí. V moderních rybničních soustavách jsou hlavní 

rybníky budovány o výměře 5 – 15 ha a hloubce 1,2 až 1,8 m. [1] [4] 

 

4.13 SÁDKY 

 Sádky jsou speciální nádrže především obdélníkového tvaru o objemu od 100 

do 500 m
3
 s hloubkou vody 1,2 – 1,8 m (viz obr. 3.7). Využívají se zpravidla 

k přechovávání tržních ryb, ale i násad či plůdku před jejich dalším prodejem. Dále se 

využívají při dlouhodobých antiparazitálních koupelích. [1] 

 V současnosti se budují sádky betonové nebo železobetonové včetně dna. 

V jiných případech se dno skládá z hrubozrnného písku nebo bývá zatravněno. U těchto 

sádek je důležitá výška stěny sádky nad hladinou. Navrhuje se minimálně 0,7 metru, 

kvůli možnému vyskakování a poranění ryb. Hloubka nádrže je pak 1,9 – 2,5 m. Další 

podmínkou je pak zabezpečení dobrého přítoku, ideálně z více zdrojů (potok – náhon, 

rybník apod.). Přítok má být takový, aby došlo ke kompletní výměně vody v nádrži 

jednou za 4 až 12 hodin, cca 10 – 30 l∙s
-1

. Základním provedením je přítok nad hladinu 

nádrže, v minimální výšce 0,4 m nad maximální hladinou. Kvůli možnému vyskakování 

ryb se pod vrchní přítok umísťují rozstřikovací talíře nebo se přívod vody umístí dále od 

břehu nádrže. Další možností je přívod vody tzv. spodní ke dnu sádky, ten se využívá 

hlavně v zimním období. [1] 

 

 

 

Obr. 4.7 Nákres standardní sádky (podle Pokorného) [1] 
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5 NOVÉ TECHNOLOGIE V CHOVU RYB 

 

 Pokud bychom se v českých rybnících chtěli zaměřit pouze na chov ryb, zvláště 

pak intenzivní, narazili bychom na několik omezení a to zejména ze dvou hlavních 

důvodů: 

 Většina rybníků v České Republice byla totiž vybudována jako víceúčelová 

vodohospodářská díla a nikoliv jako rybochovná zařízení. Především kvůli 

umístění řady rybničních soustav v polohách nad 500 m n. m. s poměrně 

krátkým vegetačním obdobím. To prodlužuje hospodářské období při odchovu 

konzumních kaprů ze tří na čtyři roky. [3] 

 Dalším problémem je stále neuspokojivá kvalita povrchových vod, 

která komplikuje chov ryb, vyžadujících vyšší nároky na kvalitu vody. [3] 

 

 Kdybychom chtěli zvýšit produkci ryb v těchto rybníkářských celcích, museli 

bychom zavést a důsledně uplatnit nové technologické metody a postupy, které stále 

více dostávají charakter průmyslového chovu ryb. Průmyslové chovy ryb (označované 

také jako akvakultury) můžeme zajistit pouze ve vybraných, zvláště pro život ryb 

vhodných a navíc upravených rybnících, nebo častěji ve speciálních zařízeních, jako 

jsou například plovoucí klece, kruhové bazény, průtočné žlaby a vertikální odchovny 

(sila). Jejich vybudování je sice nákladnější, ale provoz v nich umožňuje vysokou 

efektivnost chovu, dosažení vysoké produkce a zkrácení odchovného období. V těchto 

zařízeních můžeme zvýšit hustotou obsádek, např. až 170 kaprů ve stáři K1 na 1 m
2
. 

Funkce přirozené potravy je v průmyslových chovech minimalizována nebo zcela 

potlačena. Růst ryb se zabezpečuje plnohodnotnými krmivy (s vysokým obsahem 

bílkovin - 39 až 46 %), která jsou předkládána obsádce v krátkých časových intervalech. 

Jejich podávání, právě tak jako kontrola a úprava chemizmu vody a její obměna 

v chovném prostoru, jsou obvykle automatizovány. Produkci dosaženou při 

průmyslovém chovu nevyjadřujeme v přepočtu na 1 ha, ale na 1 m
2
 nebo 1 m

3
 

popř. na 1 l vody. Průmyslové metody využíváme především k odchovu plůdku, 

ale mohou být uplatněny i při produkci násadových a tržních ryb. Pro tuto metodu jsou 

zejména vhodné ryby z čeledi lososovitých, úhořovitých, sumcovitých, sumečkovitých 

a vrubozobcovitých (tilápie), v některých oblastech i ryby kaprovité. [3] 
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5.1 CHOV RYB V PLOVOUCÍCH KLECÍCH 

 Tato metoda byla poprvé vyzkoušena a zavedena v asijských zemích, kde ryby 

umístěné v bambusových klecích, ponořených do proudící vody, byly intenzivně 

krmeny. Dnes se klece zhotovují převážně z kovu, betonu, popř. plastů. [3] 

 U nás se klece vyrábí se síťového materiálu, připevněného na nosnou konstrukci 

opatřenou plováky, jež udržují horní okraj klece asi 1 m nad hladinou. Velikost ok musí 

odpovídat 1/10 délky chované ryby. Klece se zařazují do společné plovoucí základny 

a ta se umísťuje do větších a hlubších údolních nádrží, zatopených pískoven, výjimečně 

i do rybníků. Velikost jedné klece je asi 4 × 3 × 4 m. Důležité je dodržení minimální 

vzdálenosti dna klece ode dna nádrže 1,5 – 2 m. [6] 

 Výhodou tohoto chovu jsou nižší pořizovací a provozní náklady, dále pak 

možnost vysoké koncentrace chovaných ryb, ovšem nevýhodou takto vysoké 

koncentrace na malém prostoru je snadnější přenos chorob. U nás se tento způsob chovu 

příliš neosvědčil a to zejména z důvodu malého množství vhodných nádrží a přílišnému 

zanášení dna pod klecemi. [3] 

 

5.2 CHOV RYB V PRŮTOČNÝCH ŽLABECH 

 Průtočné žlaby jsou zpravidla budovány v sousedství rozmnožovacích objektů, 

v blízkosti toků, ze kterých je odebírána napájecí voda a slouží k odchovu plůdku, násad 

i tržních ryb. Určitým přechodem k průtočným náhonům jsou u nás tzv. náhonové 

rybníčky. Ty slouží zejména k odchovu štičího a candátího plůdku. V zahraničí jsou 

budovány prostornější kanály, které jsou rozděleny do 10-20 oddělení o délce kolem 

30 m, šířce 2,5-3 m a hloubce 1-1,2 m. Často jsou zásobovány oteplenou vodou a slouží 

odchovu nejen kapra, ale i sumečka amerického nebo pstruhů duhových. 

 Při konstrukci prostornějších kanálů se objevuje problém se zajištěním 

dokonalého průtoku v celém prostoru těchto odchoven a často zde vznikají úseky 

s nedostatečným prouděním, kde dochází k sedimentaci krmiva a exkrementů ryb. 

Ty při vyšší teplotě rychle podléhají rozkladu a narušují požadovaný kyslíkový režim. 

[3] 
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5.3 CHOV RYB V KRUHOVÝCH BAZÉNECH 

 Kruhové bazény se stejně jako průtočné žlaby budují v blízkosti rozmnožovacích 

zařízení nebo přímo v nich a slouží jak k odchovu plůdku a násad, tak i k odchovu 

tržních nebo generačních ryb. Bývají zásobovány nezávadnou oteplenou odpadní vodou 

nebo geotermálními vodami. Při dostatku této levné napájecí vody je v nich uplatňován 

průtočný systém. V opačném případě je nutná recirkulace vody, vyžadující technický 

systém její chemické a fyzikální úpravy (aerace, filtrace, regulace pH vody). 

 Výhodou tohoto chovu je nezávislost na vnějších klimatických podmínkách, která 

umožňuje celoroční chov ryb a jejich rychlý růst při dobrém využití krmiv. Nevýhodou 

jsou však vysoké pořizovací a provozní náklady, z důvodu technické zabezpečenosti. 

Dále pak vysoké požadavky na odbornou úroveň personálu. [3] 

 

5.4 CHOV RYB VE VERTIKÁLNÍCH ODCHOVNÁCH 

 Tyto válcovité nádrže, zvaná též sila, se využívají převážně v zahraničí. U nás jen 

výjimečně, a to převážně k chovu pstruha duhového. Jejich předností je malá potřeba 

provozních prostorů, nižší potřeba napájecí vody a možnost plné automatizace kontroly 

chemických a fyzikálních vlastností. [3] 
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6 STAVEBNÍ USPOŘÁDÁNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

RYBOCHOVNÝCH OBJEKTŮ 

 

 Rybníky jsou důležitými vodohospodářskými díly. Proto je jim třeba věnovat 

pozornost jak při projektové přípravě, tak i při vlastní výstavbě. Zařízení používaná na 

rybnících musí být jednoduchá, účelná, snadno obsluhovatelná, s vysokou životností. 

K základním stavebním objektům, kterými jsou vybaveny rybníky, patří rybniční hráz, 

napouštěcí a vypouštěcí zařízení, objekty k neškodnému převedení velkých vod 

a zařízení sloužící k provedení odlovu ryb. 

 

6.1 RYBNIČNÍ HRÁZ 

 Hráz je základním stavebním prvkem rybníka. Pro její výstavbu se používá 

stejnorodý nepropustný materiál, ideálně zemina, která se nachází v bezprostřední 

blízkosti stavby. Poloha a konstrukce hráze je určována tvarem území, požadovanou 

hloubkou nádrže a vhodnou zeminou. Podle členitosti území, funkce a účelu 

rozlišujeme hráze čelní, boční a dělicí. Z hlediska půdorysného pak na hráze přímé, 

zaoblené, lomené apod. Čelní hráze se navrhují v nejužším místě údolí. Boční hráze 

oddělují zaplavené území od okolí, jsou buď lomené, nebo zaoblené. Obvodové hráze 

oddělují zaplavené území po celém obvodě. Dělicí hráze rozdělují velké rybníky 

na několik samostatných nádrží. [6] 

 Zemní hráze mají mít podle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže zásadně 

lichoběžníkový příčný profil (jednoduchý nebo složený). Podle druhu požitého 

materiálu rozdělujeme hráze na homogenní (stejnorodé) nebo nehomogenní 

(nestejnorodé). Zeminy, ze kterých je hráz zhotovena, musí být dostatečně nepropustné 

a stálé, tzn., že nesmí docházet k jejich roztékání, praskání, či bobtnání. Pokud 

je na stavbu hráze použit materiál, který je propustný, je třeba vložit do hrázového 

tělesa těsnění z nepropustné zeminy nebo jiných materiálů (beton, fólie apod.). Těsnící 

vrstva může být umístěna uprostřed, nebo na návodní straně hráze (viz obr. 5.1). [2] [6]

  Dalším důležitým faktorem je spojení hráze s podložím. Úprava podloží zde 

závisí především na druhu zeminy či horniny, jimiž je podloží tvořeno. Pokud se pod 

budoucí hrází nachází nepropustná vrstva je třeba toto místo nejdříve zbavit povrchové 

vrstvy humusu a zemin obsahující organické látky do hloubky min. 0,3 m. Těsnící část 

hráze se pak zaváže min. 0,5 m pod takto upravený terén. Jestliže je mocnost 
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nepropustného podloží větší, navrhují se proti průsaku vody pod hrází těsnící podzemní 

nebo štětové stěny. Těsnící část má v základové spáře šířku rovnou 2,5násobku výšky 

hráze zvětšenou o 3 m. Horní část štětové stěny musí zasahovat min. 1 m do těsnící 

části. V případě, že nepropustná vrstva leží příliš hluboko, navrhujeme ke snížení 

průsaku návodní koberec. Tloušťka předloženého návodního koberce nemá být menší 

než 0,1 hloubky vody v nádrži, avšak min. tloušťka je 0,6 m. [6] 

 Stabilitu hráze zabezpečuje sklon jejích svahů a to v závislosti na druhu použité 

zeminy. Orientační sklony návodního svahu homogenních hrází bývají v rozmezí 1:3 

až 3,7, vzdušné svahy pak 1:2 až 1:2,2. Nehomogenní hráze mívají pak skony svahů pro 

návodní líc v rozmezí od 1:1,75 do 1:3,4, pro vzdušný líc pak 1:1,5 až 1:2,2. Návodní 

svah hráze se chrání před působením vln, ledu a jiných erozních vlivů kamennou nebo 

betonovou dlažbou přesahující min. 0,5 m nad hladinu stálého nadržení. V některých 

případech se používá kamenná rovnanina a při menších sklonech svahů kamenný nebo 

štěrkový pohoz (makadam). V patě hráze je pak zbudována patka opevnění z těžkého 

kamenného záhozu. [6] 

 

 

 

Obr. 6.1 Způsoby uspořádání příčných profilů zemních hrází (podle Šálka) [6] 

a – homogenní hráz, b – hráz s vnitřním těsnícím jádrem, c – hráz s návodní těsnící 

clonou, d – hráz složená z různých materiálů, e – homogenní hráz s těsnícím zámkem,  

f – homogenní hráz se štětovou stěnou nebo injekční clonou 

 

 Bezpečnostní převýšení koruny hráze nad maximální hladinu vody v nádrži má 

zajistit, aby při průchodu návrhové povodně (Q100) nedocházelo k výběhu vln na korunu 

hráze. Hodnota převýšení koruny hráze se navrhuje dle parametrů větrové vlny, 
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tj. výšky postupové vlny, její periody a délky, nejméně však 0,6 m nad maximální 

hladinu. Šířka koruny hráze závisí na výšce hráze, popř. převáděné komunikace. 

U nízkých a vedlejších hrází je přípustná šířka koruny 1,5 m, u hrází vyšších než 5 m 

nesmí být šířka menší než 3 m. Je-li po koruně hráze vedena veřejná komunikace, musí 

šířka splňovat návrhové parametry této komunikace. Není-li vedena po koruně hráze 

trvalá komunikace, musí být volná šířka koruny min. 3,5 m, což umožňuje občasný 

průjezd vozidel pro údržbu a provoz (např. požární vozidla, výlov rybochovné nádrže, 

údržba hráze apod.). [6] 

 

6.2 NAPOUŠTĚCÍ OBJEKT 

 Napouštění rybochovných nádrží se provádí pomocí odběrných a přívodných 

zařízení. Přívod vody bývá nejčastěji gravitační, výjimečně čerpáním. Odběrná 

a přívodní zařízení bývají nejčastěji budována u neprůtočných rybníků a jejich 

konstrukční uspořádání závisí na celkovém uspořádání rybníka a jeho poloze vodního 

zdroje. [6] 

 Odběrné objekty slouží k odebírání vody z vodních toků, ale i k odběru vod 

podzemních a odpadních. Podzemní vody se odebírají pouze u rybochovných zařízení, 

které vyžadují kvalitní vodu. U toků s kolísavým režimem průtoku se budují jímací 

objekty ve dně, jako sběrný žlab. Jinou možností je odběr umístěný v tělese prahu, 

stupně, popř. malého jezu. Na větších tocích se k odběru budují dělící objekty a jezy. 

Všechny odběrné objekty musí být chráněny proti vniknutí splavenin. [6] 

 Jako přívodní zařízení se používají otevřené a kryté náhony, přívodní žlaby 

a potrubí. Náhony dělíme na sběrné, obvodové, přívodní a odpadní. Sběrné náhony jsou 

budovány k zachycování povrchového odtoku a jeho přívod do rybniční nádrže. 

Používají se k zachycení rozptýlené vody u rybníků bez přítoku. Všechny typy náhonů 

mají lichoběžníkový profil se sklonem svahů 1:1,5 až 1:2 a jsou zpevněny dlažbou nebo 

vegetační úpravou. Obvodové stoky (kanály) regulují přítok vody do rybníka tím, 

že umožňují odvádět přebytečnou vodu mimo nádrž. Rozvod vody do sádek, 

rybochovných objektů a speciálních zařízení se realizuje tlakovým rozvodem v potrubí 

DN 150 až DN 300. [1] [6] 

 K zamezení vniknutí splavenin se budují na náhonech odkalovací jímky, nebo 

norné stěny. Pro zachycení jemných nečistot, jiker plevelných nebo dravých ryb 

se používají pískové a štěrkové filtry (viz obr. 6.4, str. 38) [3] 
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6.3 VYPOUŠTĚCÍ OBJEKT 

 Vypouštěcí zařízení slouží k regulovanému vypouštění nádrže a k udržení hladiny 

v potřebné výši. Podle konstrukčního řešení rozlišujeme výpusti otevřené nebo trubní. 

Umisťují se do nejnižšího místa nádrže, obvykle v čelní hrázi, aby bylo možné rybník 

úplně vypustit a odvodnit. Rybník může mít i více výpustí.  

 Otevřené výpusti tvoří většinou zděný nebo betonový žlab procházející hlavní 

hrází a vybavený vhodným uzávěrem, nejčastěji stavidlem. Budují se u hrází do výšky 4 

m. Častěji jsou jako výpustní zařízení využívány trubní výpusti. Skládají se 

z vypouštěcího potrubí a uzavírací části umístěné na návodní nebo vzdušné straně hráze.  

 

Podle konstrukce rozlišujeme tato vypouštěcí zařízení: [6] 

 lopatové a šikmé stavidlové uzávěry na návodní straně 

 čepové a čepové pneumatické čepové uzávěry 

 šoupátkové uzávěry s různými typy šoupátek a klapek 

 stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka 

 segmentové a speciální uzávěry 

 požerákové výpusti různých typů a uspořádání 

 

 Lopatový uzávěr je užíván u starších rybníků. Na začátek potrubí se přikládá 

deska ze dřeva nebo kovu, která je přitlačována tlakem vody nebo zasunuta v drážkách. 

Zdvihána je pomocí dřevěného táhla, řetězem nebo kovovým šroubem. 

 Čepový uzávěr bývá pouze u starších rybníků. Skládá se z vlastního čepu, který 

kónickou dolní částí dosedá do výtokového otvoru umístěného do dolní části 

výpustného potrubí. Tato výpusť bývá ohrazena brlením. 

 Stavidlové uzávěry trubních výpustí jsou zhotoveny z dubových nebo ocelových 

desek hradících výtokové potrubí. Výpustné zařízení – potrubí je uzavíráno zasouváním 

desek do drážek kolmých sloupků pomocí táhla nebo tyče. [6] 

 Požeráková výpust, zvaná též kbel nebo mnich je nejužívanějším typem 

výpustného zařízení u rybochovných nádrží. Je tvořena skříňovou konstrukcí z betonu, 

oceli, dřeva nebo plastu. Uzávěrem požerákové výpusti je tzv. dlužová stěna. Dlužky 

(stavítka, hradítka) jsou dřevěné fošny (dub, modřín, borovice) výšky 0,15 – 0,20 m, 

které se volně zasouvají do ocelových drážek, upevněných na vnitřní straně požeráku. 

Tloušťka hradítek závisí na šířce požeráku a na výšce vodního sloupce, nejčastěji se 
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však pohybuje v rozmezích 25 – 40 mm. Při jejich přípravě je nutné ponechat dilataci 

na nabobtnání dřeva vodou, obvykle 10 – 15 mm. Změny výšky hladiny v nádrži nebo 

jejího vypuštění se docílí postupným vyhražováním dluží z požeráku. [7] 

 

Podle konstrukčního uspořádání dělí Šálek požeráky následovně: [6] 

 

a) otevřené požeráky s jednoduchou  dlužovou  stěnou 

b) otevřené požeráky se dvěma dlužovými stěnami 

c) otevřené požeráky se dvěma dlužovými stěnami (druhá dlužová stěna je zdvojena) 

d) polouzavřené požeráky se dvěma jednoduchými dlužovými stěnami 

e) kombinované uzavřené požeráky s vnitřní dvojitou dlužovou stěnou a kanalizačním 

šoupátkovým uzávěrem u dna 

f) kombinované uzavřené požeráky s jednoduchou dlužovou stěnou a se stavidlovým 

uzávěrem u dna 

 

Obr. 6.2 Uspořádání základních typů požerákových výpustí (podle Šálka) [6] 

1 – rybník, 2 – dlužová stěna, 3 – česle, 4 – požerák, 5 – dlužová stěna, 6 – odpad,  

7 – výpust, 8 – hráz, 9 – provizorní hrazení 
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 Pomocí otevřeného požeráku s jednou dlužovou stěnou lze nádrž vypustit pouze 

od hladiny (viz obr. 5.2a). Ovšem při použití požeráku dvojitého lze nádrž vypouštět 

i ode dna (viz obr. 5.2b). V tomto případě je spodní část dlužové stěny nahrazena 

česlovou stěnou. Voda pak protéká od spodní části požeráku směrem vzhůru, kde 

následně přepadá přes horní okraj druhé dlužové stěny. Je-li třeba vypouštět nádrž 

od hladiny, nahradí se česlová stěna zpět dlužemi a voda dále přepadá přes horní okraj 

obou dlužových stěn. V případě, že dochází ke zvýšenému průsaku vody mezi 

dlužovými stěnami, můžeme tento prostor vyplnit těsnícím materiálem, nejčastěji jílem, 

popelem či mechem. Toto opatření zpravidla průsak omezí nebo zcela odstraní. Dvojitý 

otevřený požerák se u rybochovných nádrží používá nejčastěji u třecích rybníků, 

Dubraviových rybníčků a u výtažníků II. řádu (viz kapitola 3). [7] 

 Podobně jako otevřený dvojitý požerák lze využít i otevřený požerák s trojitou 

dlužovou stěnou (viz obr. 5.2c), kdy kromě možnosti těsnění mezi dlužovými stěnami 

lze zároveň provádět odběr vody ode dna nádrže. Tento typ požeráku se také používá 

u třecích rybníků (viz kapitola 3). 

 Otevřené požeráky se navrhují pro hrazenou výšku do 3,0 m, maximálně však 

4,0 m, kvůli vyššímu tlaku na dolní dluže.  Staticky výhodnější je proto uzavřený 

požerák. Ten je tvořen skříňovou konstrukcí, uzavřenou po celé výšce, s výjimkou 

vtokového otvoru u dna. Uvnitř požeráku se pak muže nacházet jedna či více dlužových 

stěn, případně ploché kanalizační šoupátko nebo stavidlový uzávěr (viz obr. 5.2e,f). Pro 

zabezpečení požerákové výpusti před nežádoucí manipulaci s dlužemi nebo uzávěry, 

je vhodné korunu požeráku opatřit uzamykatelným ocelovým nebo dřevěným 

poklopem. [6] [7] 

 Požeráky se umísťují do paty svahu nebo se zapouštějí do tělesa hráze. V prvním 

případě spočívá výhoda umístění v nenarušení hrázového tělesa, ovšem nevýhodou je 

nutnost zbudování manipulační lávky, což u vyšších hrází může způsobit různé 

konstrukční komplikace. [7] 
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6.4 BEZPEČNOSTNÍ OBJEKT 

 K ochraně rybníků před účinky povodňových průtoků jsou zřizovány 

bezpečnostní přelivy, určené k neškodnému převedení nadměrného množství vody. 

Chrání především těleso hráze před přelitím a prostor pod nádrží před škodami 

vzniklými v případě přelití či protržení hráze. Musí být zřízeny na všech průtočných 

nádržích. U neprůtočných nádrží se zřizují na maximální kapacitu napouštěcího objektu. 

Vlastní přeliv se u rybníků navrhuje jako nehrazený. Tvoří jej opěrná zeď, koruna 

přelivu, která je rovná nebo půlkruhovitá, skluz, vývařiště a česlová stěna. Česlová 

stěna zabraňuje úniku ryb a po celé její délce se zřizuje obsluhovací lávka ve výšce min. 

10 cm nad hladinou největšího vzdutí. Slouží k čistění česlí a k přechodu přes přeliv. 

Podle konstrukce rozlišujeme bezpečnostní přelivy přímé, boční, kašnové, 

kombinované. [3] [8] 

 Přímé bezpečnostní přelivy umisťujeme zpravidla do hlavní hráze. Skládají se 

z přelivné hrany, skluzu, vývaru a napojení odpadu od přelivu do koryta spodní výpusti. 

Nachází-li se na koruně přelivu komunikace je potřeba skluz přelivu přemostit. 

 Boční bezpečnostní přelivy se umisťují do rostlého terénu břehu, poblíž křídla 

hráze. Přelivná hrana bývá prakticky kolmá na osu koruny hráze. Vlastní těleso přelivu 

tvoří opěrná zeď se sklonem 4:1 až 10:1. Korunu přelivu je z hydraulického hlediska 

vhodné navrhovat zaoblenou. V půdorysu má spadiště obdélníkový tvar nebo tvar 

protáhlého lichoběžníku. Výhodou bočního přelivu je umístění v boku nádrže, jelikož 

skluz prakticky neovlivňuje hrázové těleso a v případě, že po koruně hráze nevede 

komunikace, není jej třeba přemostit. [8] 

 Kašnové přelivy se budují u rybníků s příznivými základovými poměry 

a požadovanou průjezdností hrází. Navrhuje se dle obdobných zásad jako přeliv boční. 

Kvůli zkrácení objektu přelivu směrem do nádrže má přelivná hrana půdorysný tvar 

lomené čáry, půlkružnice nebo kombinací části kružnice a přímky. Přelivná stěna se 

nejčastěji buduje jako železobetonová nebo z kamenného zdiva. Koruna přelivu bývá 

zaoblena. Voda přepadá do spadiště, tvořeného stěnami přelivu ve sklonu 5:1 až 10:1. 

Úroveň dna spadiště se obvykle buduje v úrovni dna nádrže, tím je zajištěná dostatečná 

hloubka pro dokonalý přepad při všech průtocích. Dále je voda odváděna odpadem pod 

hráz. Pokud se na koruně hráze nachází komunikace je třeba odpad přemostit. Výhodou 

kašnových přelivů je optické zkrácení přelivné hrany, ovšem nevýhoda spočívá 

v narušení tělesa hráze v její největší výšce a zpravidla horší základové poměry. [8] 
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Šachtové přelivy jsou budovány jako válcové objekty s rozšířenou horní částí 

a zaoblenou korunou. V dolní části přechází šachta pravoúhle do odpadního potrubí 

většího průměru. To zajišťuje beztlakový průtok. Šachtové přelivy se u rybochovných 

a menších nádrží navrhují jen velmi ojediněle. [1] [6] 

 

Kombinované bezpečnostní přelivy vznikají spojením s vypouštěcím nebo odběrným 

objektem. Toto zařízení můžeme pak nazvat jako sdružený funkční objekt. Z tohoto 

důvodu je třeba, aby byl zbudován v nejnižším místě nádrže. Není-li to možné, umísťuje 

se do boku nádrže, kde je k němu navržena odpadní a přívodní stoka. Nejčastější 

variantou je spojení spodní výpusti s kašnovým přelivem (viz obr. 5.3). Do jeho čela 

nebo boku se pak zabuduje výpustný objekt. Jako výpustné zařízení se zřizuje požerák, 

přímá trubní výpust s kanalizačním šoupátkem nebo stavidlový uzávěr. Voda od výpusti 

pak odtéká do spadiště bezpečnostního přelivu a odtud odpadem dál pod hráz. [6] [7] 

 

 

 

Obr. 6.3 Sdružený funkční objekt (podle Vrány) [7] 

1 – požerák, 2 – přeliv, 3 – lávka, 4 – odpadní potrubí 
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6.5 SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V RYBOCHOVECH 

 Chceme-li na rybochovných nebo jiných vodních nádržích úspěšně chovat ryby 

jsou pro nás nezbytná jistá stavební a technická zařízení, která umožňují racionální 

a bezpečný chov ryb. Je třeba na nich respektovat bezpečnost pracovníků a zásady 

ochrany zvířat včetně biodiverzity vodních organismů. Mezi speciální objekty 

rybochovných zařízení patří zařízení k vysazování ryb, filtry a česlové stěny, hlavní 

odvodňovací stoka, sjezd, loviště a kádiště. [1] 

 

6.5.1 ZAŘÍZENÍ K VYSAZOVÁNÍ RYB 

 K vysazování ryb slouží dopravní prostředky, přepravní bedny, plastové rukávce 

nebo laminátové skluzy. Důležité je, aby se vozidlo přivážející ryby, mohlo k vodní 

hladině s hloubkou minimálně 0,5 m dostat co možná nejblíže. Obvykle postačí 

vzdálenost 2 až 3 metry. K tomuto účelu se budují sjezdy, které pokračují až na kádiště. 

To nám umožní vysazovat ryby i při snížené hladině vody. [1] 

 

6.5.2 FILTRY A ČESLOVÉ STĚNY 

 Filtry slouží nejenom k čištění vody, ale brání především vniknutí dravých ryb 

a jiných nežádoucích organismů do rybochovných zařízení. Jedná se zejména o třecí 

a plůdkové rybníky, kde je kladen důraz jak na kvalitu vody, tak i na ochranu plůdku 

před škůdci. Štěrkové nebo štěrkopískové filtry se zřizují na přítokové stoce. Navrženy 

jsou podle velikosti rybníka a potřeby vody (viz obr. 5.2). Mezi nejjednodušší 

konstrukční řešení patří filtr zbudovaný ze dvou nebo tří řad kůlů zaražených napříč 

přítokovým korytem. Prostor mezi kůly je pak vyplněn štěrkem různé frakce a to vždy 

od nejhrubšího po jemnější ve směru toko vody. [1] [9] 

 

 Obr. 6.4 Štěrkový filtr pro různá průtočná množství (podle Cablíka) [1]  
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 Česlové stěny zvané též brlení slouží proti vniknutí nežádoucích ryb a zachycení 

splavenin. Umísťují se před odběrný objekt a do napájecího koryta v místě vtoku 

do nádrže. Dále se umísťují před vypouštěcím objektem a před bezpečnostními přelivy, 

kde mají bránit úniku ryb do toku pod nádrží. Česlové stěny jsou tvořeny ocelovým 

rámem s navařenými ocelovými pruty (česlicemi). Průměr česlic a jejich rozteč se řídí 

účelem nádrže, požadavky k zachycení nesených předmětů a dále velikostí a druhem 

chovaných ryb, případně předpisy na jejich ochranu. Rozteč česlic u nádrží bez 

rybochovného poslání se řídí průměrem odpadního potrubí spodní výpusti. Pro DN 500 

a menší je rozteč česlic 60 mm, pro DN 500 až DN 800 je rozteč 90 mm a pro DN 800 

a větší pak 120 mm. Délka česlové stěny se navrhuje tak, aby průtočná rychlost mezi 

česlicemi byla 0,5 m∙s
-1

, maximálně 1 m∙s
-1

. Zejména u přelivů nesmí česlové stěny 

snižovat průtočnou kapacitu. Proto jsou rámy osazovány do drážek a jsou vyjímatelné 

pro případ čištění. Musí být však zabezpečeny proti nežádoucí manipulaci cizích osob. 

Ke snížení zanášení plovoucími předměty se navrhují česlicové stěny svislé nebo mírně 

nakloněné směrem po vodě. U odběrných objektů lze potom česle opatřit 

i automatickými stěrači. V některých případech mohou být česlové stěny u odběrných 

objektů zdvojeny. Popřípadě může být odběrné zařízení opatřeno nornou stěnou nebo 

bubnovým rotačním sítem (viz obr. 5.5). [1] [7] 

 

 

 

Obr. 6.5 Uspořádání rotačního bubnového síta (podle Šálka) [6] 

1 – vodní tok, 2 – česle, 3 – rotační síto, 4 – přívodní náhon 
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6.5.3 SJEZD NA KÁDIŠTĚ 

 U rybníků s výměrou nad 1 ha se budují sjezdy ke kádišti. Je-li to možné, zřizují 

se i u nádrží menších. Slouží především při výlovu k transportu ryb. Ale usnadňují 

i vysazování ryb, opravu výpustí a také odbahňování. V místech kde by nebyl umožněn 

jednoduchý průjezd vozidel, se buduje sjezd s točnou (viz obr. 5.3). [1]  

 

Obr. 6.6 Loviště a kádiště umístěné kolmo k hrázi (podle Cablíka) [7] 

 

 Podle ČSN 73 6114 je možné sjezd zřídit jako jednoduchou vozovku zpevněnou 

lomovým kamenem, a to podél návodní strany hráze. Vlastní sjezd se pak buduje 

z koruny hráze nebo přilehlých břehů. Jeho šířka má být minimálně 3 metry s nosností 

nejlépe 15 tun. U menších rybníků postačí nosnost 5 až 7 tun. Maximální spád sjezdu by 

neměl překročit 12 %. Pokud je sjezd zřizován dodatečně, nesmí dojít k porušení 

vodonosné vrstvy na návodní straně, popřípadě izolace u nehomogenních hrází. [1] [10] 

 

6.5.4 HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ STOKA 

 Hlavní stoka je vedená středem rybníka a vyúsťuje v lovišti. Slouží k rychlejšímu 

odvodnění dna a při výlovu napomáhá koncentraci ryb do loviště. U větších nádrží jsou 

na ni napojeny stoky vedlejší pod ostrým úhlem, aby nedocházelo k vymílání břehů 

a voda hladce odtékala. Stoka má do loviště zaúsťovat 0,2 m nad jeho dnem, tak aby při 

výlovu nebyla zatopena vodou a ryby se v ní nezdržovaly. Není-li tomu tak, musí 

se ryby ze stoky sehnat do loviště, kde je stoka pomocí sítě zaplotována, aby se 

zabránilo rybám v jejich návratu. [6] [9] 
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6.5.5 LOVIŠTĚ 

 Loviště se buduje v nejhlubším místě nádrže, a to i v případě, že rybochovné 

využití této nádrže není plánováno. Jakékoli dodatečné úpravy po uvedení nádrže 

do provozu bývají totiž velmi nákladné a někdy i neproveditelné. Slouží ke shromáždění 

ryb při vypouštění rybníka před výlovem. Vzhledem k hrázi se umísťuje kolmo (viz obr. 

5.3) nebo podélně (viz obr. 5.4). Je-li umístěno kolmo, je zajištěno lepší proplachování 

vodou. V druhém případě je k lovišti lepší přístup z hráze. V některých případech je 

zřizováno i pod hrází nádrže. Loviště má obdélníkový tvar a jeho kapacita odpovídá 

množství a hmotnosti chovaných ryb. Podle starších údajů se objem vody v lovišti 

navrhoval na 100 kg Kt. V případě, že bylo během výlovu do loviště přiváděno 

dostatečné množství vody, byl objem vody v lovišti navrhován na hodnotu 0,6 m
3
, 

v opačném případě pak na 1 – 3 m
3
. Nyní se kapacita loviště navrhuje vždy s ohledem 

na nejvyšší možnou obsádku ryb. V moderním rybníkářství můžeme dosáhnout 

produkce až 400 kg∙ha
-1

 a při ekologickém hospodaření s aplikací obilovin dokonce až 

750 kg∙ha
-1

. V tomto případě se navrhuje objem vody v lovišti na 20 – 30 m
3
∙ha

-1
. 

Hloubka vody a velikost loviště záleží mimo jiné také na druhu, velikosti a věku 

lovených ryb. Dále je třeba myslet na možnost trvalého přítoku a roční období, 

ve kterém se výlovy převážně provádějí. Výška vody v lovišti má být regulovatelná 

spodní výpustí, jejíž dno leží pod úrovní nejnižšího místa loviště. Hloubka loviště 

se navrhuje u hlavních rybníků a větších výtažníků na 0,6 – 0,8 m pod nejnižší úrovní 

dna nádrže. U malých výtažníků (do 1 ha) zřizujeme loviště s hloubkou 0,5 m a třecích 

rybníků 0,3 m. Dno loviště má mít spád 2 – 5 % směrem k výpusti. U třecích rybníků 

budujeme dno loviště tvrdé, zpevněné betonem či kamennou dlažbou a například 

u třecích rybníků pro hromadný výtěr kapra staročeskou metodou se zřizuje loviště 

dřevěné s fošnovou podlahou, o rozměrech 5 × 2 m. U Dubraviových rybníčků loviště 

nezřizujeme, plůdek je zde spolu generačními rybami odloven z obvodových stok 

(viz kapitola 3). Stěny loviště u nově budovaných nádrží jsou nejčastěji svislé, tvořené 

betonovými nebo kamennými zdmi, někdy také dřevěnou srubovou stěnou. [1] [3] [6] 

[9] 
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Obr. 6.7 Loviště a kádiště umístěné podél hráze (podle Cablíka) [7] 

1 – loviště, 2 – kádiště  

 

 Další možností je zřízení loviště pod hrází. Zde je třeba zvolit dostatečnou 

dimenzi potrubí s ohledem na velikost lovených ryb. Ryby jsou zde loveny s odlovného 

žlabu (viz obr. 5.5). Ten je umístěn kolmo na výpustné potrubí, tedy rovnoběžně s patou 

vzdušného svahu hráze. Do žlabu je zaústěná obtoková stoka nebo otevřený náhon 

z výše položeného rybníka, který sem přivádí čerstvou vodu. Jakmile do žlabu vpluje 

ryba ze zakaleného prostředí loviště, okamžitě vycítí proud čisté vody a plave proti 

němu. Toho můžeme využít při třídění ryb podle velikosti. Do konstrukce žlabu se totiž 

umisťují drážky, do kterých můžeme zasunout česlové stěny s různou roztečí česlic. 

Česlové stěny pak rozdělují žlab na několik sekcí. Ty jsou dimenzovány tak, 

aby na 200 kg ryb připadal minimálně 1 m
3
 vody. Odlovné žlaby se zhotovují z betonu 

nebo jednotlivých laminátových dílů. U menších nádrží k chovu plůdku se budují žlaby 

s odlovní bednou (viz obr. 5.6). [1] [6] 
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Obr. 6.8 Půdorys odlovného žlabu (podle Šálka) [6] 

 

 

 

Obr. 6.9 Bedna k odlovu plůdku (podle Pokorného) [1] 



Rybochovná zařízení se zaměřením na teplovodní 

Bakalářská práce  Tomáš Pavlík 

44 

 

6.5.6 KÁDIŠTĚ 

 Podél přístupnější stěny se zřizuje kádiště, na kterém se umísťují kádě, váhy 

a další nářadí potřebné k výlovu (viz obr. 5.7). Musí být široké nejméně 3 m (klasický 

výlov malých rybníků) a povrch je zpevněn těžkou kamennou dlažbou na štěrkovém 

podkladě, uloženou do dřevěného roštu nebo betonovou deskou. Povrch leží 0,1 – 0,3 m 

nad hladinou vody v lovišti a má minimálně 3 % sklon směrem k lovišti. [1] [7] 

 U nově budovaných rybníků je třeba kádiště dimenzovat s ohledem na intenzivní 

chov a polykulturní obsádky ryb. Šířka kádiště se proto navrhuje minimálně na šířku 

6 m u menších a středních rybníků, u velkých rybníků pak 10 m i více. Pro přístup 

na kádiště z koruny hráze se zřizuje schodiště o minimální šířce 1,8 m a výšce 

schodišťového stupně 0,16 – 0,20 m. Délka kádiště závisí na rozsahu použité 

mechanizace včetně dopravních prostředků, velikosti rybníka, počtu kádí a množství 

lovených ryb. Je-li rozdíl mezi kádištěm a hladinou vody v lovišti větší než 0,5 m, 

buduje se v lovišti tz. vydávací lávka s puntovacími kolíky pro upevnění žíně 

rybářských sítí. Dále je důležité, aby bylo loviště zásobeno čerstvou vodou pro výměnu 

vody v kádích. Za nejlepší zdroj vody je voda z obtokové stoky, případně se voda čerpá 

z loviště. U menších rybníků nebo při výlovu plůdku náročných druhů ryb se voda 

i dováží. Na většinu rybníků je potřeba z důvodu použití mechanizace, zavést přívod 

elektrického proudu, a to buď přímo ze sítě nebo pomocí dieselagregátů. [1] [6] [9] 

 

 

Obr. 6.10 Řez kádištěm, lovištěm, hrází rybníka a schodištěm (podle Cablíka) [1] 

1 – trámy na postavení kádí, 2 – vydávací lávka, 3 – puntovací kolíky 

 

 

 

 

[11] 
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7 NÁVRH ROZŠÍŘENÍ RYBNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

MO MRS POHOŘELICE, Z. S. 

 

 Předmětem projektu je ideový návrh rozšíření rybničního hospodářství MO MRS 

Pohořelice, Z. S., na pozemcích v k. ú. Cvrčovice u Pohořelic, na okrese Brno-venkov, 

v Jihomoravském kraji. Návrh je koncipován jako rybochovný areál se 14 hloubenými 

rybochovnými nádržemi, 6 průtočnými betonovými žlaby a 4 betonovými sádkami, 

sloužící k intenzivnímu chovu ryb, o celkové vodní ploše 2,83 ha. Dále se zde bude 

nacházet budova univerzální rybí líhně, administrativní budova, sklady, garáže, čerpací 

stanice, zařízení pro úpravu a kontrolu kvality vody, přívodní a odpadní žlaby. Celková 

plocha areálu rybochovu je 5,3 ha. Ke všem těmto objektům bude vybudována 

příjezdová komunikace. 

 

V areálu rybochovu budou vybudovány následující rybochovné nádrže sloužící 

k intenzivnímu chovu ryb: 

 

 Letní matečný rybník 

 Komorový matečný rybník 

 Manipulační rybníky 1 – 2  

 Výtažníky I. řádu 1 – 6 

 Výtažníky II. řádu s funkcí komor 1 – 3 

 Výtažník 

 Průtočné betonové žlaby 1 – 6  

 Betonové sádky 1 – 4 
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7.1 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 Zájmové území se nachází na polích v obci Cvrčovice, na pozemcích s parcelními 

čísly 5299 až 5306, v k. ú. Cvrčovice u Pohořelic, na okrese Brno-venkov, 

v Jihomoravském kraji. Poloha a rozsah stavby je dán velikostí pozemků, které 

se nachází ve vzdálenosti cca 200 m jižně od Cvrčovického jezu. Ze západní strany jsou 

lemovány Mlýnským náhonem a z východu řekou Jihlavou. Průměrná nadmořská výška 

území je cca 182 m n. m. Konfigurace terénu je pro daný záměr příznivá. Celé řešené 

území má cca 0,1 % spád od Mlýnského náhonu směrem řece Jihlavě. Rozdíl hladin 

obou toků je pak cca 4 m. Jako vstupní podklady pro řešení projektu byla použita 

vodohospodářská mapa ČR 1:50 000, katastrální digitalizovaná mapa, mapové podklady 

cuzk.cz a rekognoskace zájmového území. Pro další stupeň projektové dokumentace by 

bylo třeba provést podrobné tachymetrické zaměření lokality. [12] [13] [14] [15] 

 

 

Obr. 7.1 Vodohospodářská mapa s vyznačeným zájmovým územím [13] 
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7.2 POTŘEBA VODY PRO RYBOCHOV 

 Celková potřeba vody pro rybochov je navržena s ohledem na požadované přítoky 

do rybochovných zařízení. Maximální požadovaný průtok je 182,40 l∙s
-1

. Minimální 

požadovaný průtok pak 62,83 l∙s
-1

. Minimální a maximální potřeba vody pro hloubené 

nádrže byla stanovena z požadovaných průtoků v závislosti na ploše. Minimální potřeba 

vody pro průtočné betonové žlaby a betonové sádky byla navržena tak, aby došlo 

k úplné výměně vody v nádrži za 12 hodin. Maximální potřeba vody pro tyto nádrže 

pak tak, aby došlo k úplné výměně vody v nádrži za 4 hodiny. [1] 

 Podrobný přehled potřeby vody pro jednotlivé nádrže a objekty je pak uveden 

v tabulce 7.1. 

 

Tab. 7.1 Potřeba vody pro rybochov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha Qp, min Qp, max Qp, min Qp, max

[ha] [l∙s-1∙ha-1] [l∙s-1∙ha-1] [l∙s-1] [l∙s-1]

LETNÍ MATEČNÝ RYBNÍK 0,35 5,00 20,00 1,75 7,00

KOMOROVÝ MATEČNÝ RYBNÍK 0,15 5,00 20,00 0,75 3,00

MANIPULAČNÍ RYBNÍKY 1 - 2 0,11 5,00 30,00 0,55 3,30

VÝTAŽNÍKY I. ŘÁDU 1 - 6 0,24 2,00 5,00 0,48 1,20

VÝTAŽNÍKY II. ŘÁDU S FUNKCÍ KOMOR 1 - 3 0,60 5,00 20,00 3,00 12,00

VÝTAŽNÍK 1,30 10,00 20,00 13,00 26,00

PRŮTOČNÉ BETONOVÉ ŽLABY 1 - 6 0,03 - - 11,10 33,30

SÁDKY 1 - 4 0,05 - - 22,20 66,60

UNIVERZÁLNÍ RYBÍ LÍHEŇ - - - 10,00 30,00

CELKEM 2,83 62,83 182,40

POTŘEBA VODY PRO RYBOCHOV

RYBOCHOVNÝ OBJEKT
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7.3 PŘÍVOD VODY DO RYBOCHOVU 

 Primární přívod vody bude zajištěn z Mlýnského náhonu, pomocí jímacího 

objektu v levém břehu. Odtud bude voda vedena přívodním potrubím o délce 24 m 

a DN 600 do zařízení pro úpravu vody. Dále bude rozváděna hlavním přívodním 

žlabem, přívodními žlaby ”A” a ”B” a přívodním potrubím ”B” o DN 400 mm a délce 

100 m do rybochovných objektů. 

 Sekundární přívod vody bude zabezpečovat jímací objekt v pravém břehu řeky 

Jihlavy. Tento odběr bude však využíván jen výjimečně, a to v případě poruchy na 

primárním přívodu, či nedostatku vody v Mlýnském náhonu. K tomuto účelu bude 

vybudováno zařízení pro úpravu vody a čerpací stanice, v severozápadní části 

zájmového území. Voda bude nejprve čerpána do zařízení pro úpravu vody pomocí 

přívodního potrubí o délce 38 m a DN 300 mm, dále pak do čerpací stanice. Z čerpací 

stanice bude voda přiváděna pomocí výtlačného potrubí o DN 300 mm a délce 118 m 

do hlavního přívodního žlabu. Další možností je rozvod vody pomocí přívodního 

potrubí ”A” o DN 200 mm a délce 153 m do průtočných betonových žlabů 1 – 6 

a betonových sádek 1 – 4. Z čerpací stanice bude rovněž zásobována univerzální rybí 

líheň, pomocí odběru vody ze spodní části přívodního žlabu ”A”. 

 Výpočty kapacit přívodních žlabů, přívodního potrubí a napouštěcích potrubí 

jednotlivých nádrží jsou uvedeny v příloze A. Hydrotechnické výpočty. Napouštění 

průtočných betonových žlabů a betonových sádek nebylo v rámci bakalářské 

práce řešeno a dimenze potrubí byly odhadnuty. Podrobný výpočet kapacit přívodních 

potrubí na sekundárním přívodu nebyl rovněž prováděn. Dimenze potrubí byly 

odhadnuty na základě minimálního požadovaného průtoku a průřezové rychlosti 

v rozmezí od 1,0 do 1,5 m∙s
-1

. Podrobněji bude přívod vody do areálu rybochovu řešen 

v projektové dokumentaci. 

 

7.4 ODVOD VODY Z RYBOCHOVU 

 Odvod vody z rybochovu bude zajištěn pomocí výpustného potrubí 

o DN 1000 mm a délce 16 m zaústěného do řeky Jihlavy. Výpustné potrubí bude 

umístěného v zařízení pro kontrolu kvality vody, do kterého bude ústit hlavní odpadní 

žlab a odpadní žlab ”B”. Podrobněji bude odvod vody z areálu rybochovu řešen 

v projektové dokumentaci. 
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7.5 STAVEBNÍ OBJETY 

 

7.5.1 JÍMACÍ OBJEKTY 

 Jímací objekty budou sloužit k přívodu vody do rybochovného areálu. První 

jímací objekt bude vybudován na levém břehu Mlýnského náhonu a bude zajišťovat 

primární přívod vody do rybochovu. Bude se jednat o odběrný objekt požerákového 

typu s přívodním potrubím o délce 24 m a DN 600 mm. Průměr potrubí je navržen tak, 

aby docházelo k beztlakovému přívodu vody při požadovaném průtoku. 

 Druhý jímací objekt bude umístěn v pravém břehu řeky Jihlavy a bude sloužit 

jako záložní zdroj vody, v případě poruchy na primárním přívodu, či nedostatku vody 

v Mlýnském náhonu. Do jímacího objektu bude zavedeno potrubí o délce 38 m 

a DN 300 mm, kterým bude voda čerpána do čerpací stanice. 

 Detailní návrh jímacích objektů nebyl v rámci bakalářské práce prováděn. 

 

7.5.2 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY 

 Zařízení pro úpravu vody se budou nacházet za jímacími objekty a budou sloužit 

k úpravě vody přiváděné do rybochovu. Součástí těchto zařízení budou česlové stěny 

s nornými stěnami, případně budou opatřeny štěrkopískovými filtry, k zamezení 

vniknutí nežádoucích druhů ryb. 

 Detailní návrh zařízení pro úpravu vody nebyl v rámci bakalářské práce prováděn. 

 

7.5.3 ČERPACÍ STANICE 

 Čerpací stanice bude zbudována v severovýchodní části zájmového území a bude 

sloužit k rozvodu vody v případě poruchy na primárním přívodu (viz kapitola 7.3) 

 Detailní návrh čerpací stanice nebyl v rámci bakalářské práce prováděn. 
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7.5.4 PŘÍVODNÍ ŽLABY 

 Rozvod vody v rybochovném areálu bude zajišťovat hlavní přívodní žlab 

a přívodní žlaby ”A” a ”B”. Podrobné výpočty kapacit přívodních žlabů včetně měrných 

křivek jsou uvedeny v příloze A. Hydrotechnické výpočty. 

 Hlavní přívodní žlab bude zbudován podél západní strany zájmového území, 

v délce 190 m. Budou z něj napájeny přívodní žlaby ”A”, ”B” a výtažník. Žlab je 

navržen z armovaného vodostavebního betonu C 30/37 XF3 o hloubce 0,60 m a šířce 

0,60 m. Po každých 9 m bude zhotovena dilatační spára s pryžovým dilatačním 

těsněním. Po celé délce žlabu bude proveden štěrkový podsyp, v tloušťce 150 mm. 

Výšková úroveň dna na začátku žlabu je 181,40 m n. m. Celý žlab bude mít 0,1 % sklon 

směrem k napouštěcí šachtě výtažníku. Výšková úroveň dna šachty výtažníku se 

nachází na kótě 181,20 m n. m. Kapacita žlabu je 278,1 l∙s
-1

. Výška hladiny vody 

ve žlabu při minimálním požadovaném průtoku je 0,19 m, při maximálním 

požadovaném průtoku pak 0,43 m. 

 Přívodní žlab ”A” bude vybudován v délce 123 m a bude rozvádět vodu do 

výtažníků I. řádu, letního a komorového matečného rybníku, manipulačních 

rybníků 1, 2 a do budovy univerzální rybí líhně. Žlab bude zhotoven z armovaného 

vodostavebního betonu C 30/37 XF3 o hloubce 0,60 m a šířce 0,25 m. Po každých 9 m 

bude zhotovena dilatační spára, do které bude vloženo pryžové dilatační těsnění. Po celé 

délce žlabu bude proveden štěrkový podsyp, v tloušťce 150 mm. Výšková úroveň dna 

na začátku žlabu je 181,38 m n. m. Celý žlab bude mít 0,1 % sklon směrem k šachtě 

výpusti přívodního žlabu ”A”. Výšková úroveň dna vypouštěcí šachty je 181,26 m n. m. 

Kapacita žlabu je 74,7 l∙s
-1

. Výška hladiny vody ve žlabu při minimálním požadovaném 

průtoku je 0,14 m, při maximálním požadovaném průtoku pak 0,38 m. 

 Přívodní žlab ”B” bude přivádět vodu do výtažníků II. řádu, průtočných 

betonových žlabů a betonových sádek. Žlab je navržen z armovaného vodostavebního 

betonu C 30/37 XF3, o hloubce 0,60 m, šířce 0,50 m a délce 103 m. Po každých 9 m 

bude zhotovena dilatační spára s pryžovým dilatačním těsněním. Po celé délce žlabu 

bude proveden štěrkový podsyp, v tloušťce 150 mm. Výšková úroveň dna na začátku 

žlabu je 181,33 m n. m. Na konci žlabu 181,24 m n. m. Celý žlab bude mít 0,1 % sklon 

směrem k šachtě výpusti přívodního žlabu ”B”. Kapacita žlabu je 213,2 l∙s
-1

. Výška 

hladiny vody ve žlabu při minimálním požadovaném průtoku je 0,23 m, při 

maximálním požadovaném průtoku pak 0,42 m. 
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7.5.5 ODPADNÍ ŽLABY 

 Odvod vody z jednotlivých rybochovných zařízení bude prováděn pomocí 

odpadních potrubí, zaústěných do hlavního odpadního žlabu a odpadních žlabů ”A” 

a ”B”. Výpočet kapacit jednotlivých odpadních potrubí a žlabů nebyl v rámci 

bakalářské práce prováděn. Dimenze byly odhadnuty. 

 Hlavní odpadní žlab byl navržen podél severní a východní strany zájmového 

území, od výusti odpadního potrubí letního matečného rybníku po zařízení pro kontrolu 

kvality vody, v délce 285 m. Do hlavního odpadního žlabu budou ústit odpadní potrubí 

z matečných a manipulačních rybníků, z šachet výpusti přívodního a odpadního žlabu 

”A” a z šachet spodních výpustí průtočných betonových žlabů a betonových sádek.  

Výšková úroveň dna na začátku žlabu je na kótě 178,90 m n. m. Na konci pak na kótě 

178,60 m n. m. Celý žlab bude mít 0,1 % sklon směrem k zařízení pro kontrolu kvality 

vody. Žlab je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce z vodostavebního 

betonu C 30/37 XF3 o hloubce 1,50 m a šířce 0,80 m. Na stávající terén pak bude 

napojen vysvahováním terénu od horní hrany žlabu ve sklonu 1:1. Po každých 9 m bude 

zhotovena dilatační spára s pryžovým dilatačním těsněním. Po celé délce žlabu bude 

proveden štěrkový podsyp, v tloušťce 150 mm. 

 Odpadní žlab ”A” bude vybudován v délce 102 m a bude odvádět vodu 

z výtažníků I. řádu 1 – 6. Žlab bude zhotoven z armovaného vodostavebního betonu 

C 30/37 XF3 o hloubce 1,00 m a šířce 0,60 m. Na stávající terén pak bude napojen 

vysvahováním terénu od horní hrany žlabu ve sklonu 1:1. Po každých 9 m bude 

zhotovena dilatační spára, do které bude vloženo pryžové dilatační těsnění. Po celé 

délce žlabu bude proveden štěrkový podsyp, v tloušťce 150 mm. V místech výustí 

odpadních potrubí byly navrženy odlovné jímky usnadňující výlov ryb pod hrází. 

Výšková úroveň dna na začátku žlabu je 180,00 m n. m. Celý žlab bude mít 0,1 % sklon 

směrem k šachtě výpusti odpadního žlabu ”A”. Výšková úroveň dna vypouštěcí šachty 

je na kótě 179,90 m n. m. 

 Odpadní žlab ”B” bude odvádět vodu z výtažníků II. řádu a výtažníku. Žlab je 

navržen z armovaného vodostavebního betonu C 30/37 XF3, o hloubce 1,50 m, šířce 

0,80 m a délce 103 m. Na stávající terén pak bude napojen vysvahováním terénu 

od horní hrany žlabu ve sklonu 1:1. Po každých 9 m bude zhotovena dilatační spára 

s pryžovým dilatačním těsněním. Po celé délce žlabu bude proveden štěrkový podsyp, 

v tloušťce 150 mm. Výšková úroveň dna na začátku žlabu je 178,72 m n. m. Na konci 
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žlabu 178,62 m n. m. Celý žlab bude mít 0,1 % sklon směrem k šachtě výpusti 

odpadního žlabu ”B”. V místech pod komunikací bude žlab zatrubněn do potrubí 

o DN 600 mm. 

 

7.5.6 ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU KVALITY VODY 

 Zařízení pro kontrolu kvality vody bude zbudováno v západní části rybochovného 

areálu a bude do něj ústit hlavní odpadní žlab a odpadní žlab ”B”. Zařízení bude 

vybaveno schodištěm a výpustným potrubím o délce 16 m a DN 1000 mm. Bude sloužit 

k měření průtoků a odběru vzorků ke kontrole kvality vody. 

 Detailní návrh zařízení pro kontrolu kvality vody nebyl v rámci bakalářské práce 

prováděn. 

 

7.5.7 UNIVERZÁLNÍ RYBÍ LÍHEŇ 

 Univerzální rybí líheň je navržena jako jednopodlažní objekt o půdorysných 

rozměrech 40 m × 12 m. Situována bude v západní části areálu a bude sloužit k líhnutí 

a k počátečnímu odchovu jiker. Kromě zařízení pro manipulaci s generačními rybami 

a zařízení k odchovu ryb se v budově líhně bude nacházet zařízení pro úpravu vody, 

kotelna, elektrorozvodna, hygienické zařízení, kancelář, sklad a provozní laboratoř. 

 Detailní návrh univerzální rybí líhně nebyl v rámci bakalářské práce prováděn. 

 

7.5.8 LETNÍ MATEČNÝ RYBNÍK 

 Letní matečný rybník bude sloužit k odchovu remontních a generačních ryb. 

Velikost vodní plochy matečného rybníku je 0,35 ha, normální hladina – hladina 

zásobního prostoru bude na kótě 181,35 m n. m. Nádrž je koncipována jako hloubená se 

sklony návodních svahů 1:2. Hloubka vody v nádrži je uvažována v rozmezí 1,2 – 1,0 –

 0,8 m. Loviště a kádiště bude zbudováno se sjezdem. Dno loviště se nachází na kótě 

179,35 m n. m. a je situováno podélně s hrází. Plocha loviště je 30 m
2
. Na kádiště 

povede schodiště o šířce 2 m. 

 Napouštění bude zajištěno z přívodního žlabu ”A”, pomocí napouštěcí šachty 

v  levém boku žlabu. Napouštěcí objekt je navržen jako otevřený dvojitý požerák, 

umožňující hrazení vtoku dlužemi. Vtok má šířku 0,6 m. Napouštěcí potrubí je 

navrženo o délce 11,0 m a  DN 100 mm a je zaústěno do nádrže v kotevním bloku 
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z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Potrubí bude za kotevním blokem opatřeno 

regulačním uzávěrem. 

 Vypouštěcí objekt je navržen jako monolitický otevřený požerák s dvojitou 

dlužovou stěnou z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Vnitřní rozměr šachty spodní 

výpusti je 1,00 m × 0,60 m. Manipulaci s vodou pomocí dluží umožní drážky 

z ocelových profilů U č. 65. Jako odpadní potrubí bude sloužit potrubí o průměru 

DN 300 mm, délky 11,4 m. Potrubí bude obetonováno v celé jeho délce. Potrubí bude 

ústit do hlavního odpadního žlabu. 

 

7.5.9 KOMOROVÝ MATEČNÝ RYBNÍK 

 Komorový matečný rybník bude sloužit ke komorování remontních a generačních 

ryb. Velikost vodní plochy komorového matečného rybníku je 0,15 ha, normální 

hladina – hladina zásobního prostoru bude na kótě 181,30 m n. m. Nádrž bude 

zbudována odtěžením zeminy z prostoru zátopy. Návodní svahy budou ve sklonu 1:2. 

Hloubka vody v nádrži je uvažována v rozmezí 1,6 – 1,2 – 0,8 m. Dno loviště se 

nachází na kótě 179,10 m n. m. a je situováno kolmo k hrázi. Plocha loviště je 8 m
2
. 

Na kádiště povede schodiště o šířce 2 m a na dno nádrže bude zbudován sjezd. 

 Napouštění bude zajištěno z přívodního žlabu ”A”, pomocí napouštěcí šachty 

v  levém boku žlabu. Napouštěcí objekt je navržen jako otevřený dvojitý požerák, 

umožňující hrazení vtoku dlužemi. Vtok má šířku 0,6 m. Napouštěcí potrubí je 

navrženo o délce 11,0 m a  DN 100 mm a je zaústěno do nádrže v kotevním bloku 

z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Potrubí bude za kotevním blokem opatřeno 

regulačním uzávěrem. 

 Vypouštěcí objekt je navržen jako monolitický otevřený požerák s dvojitou 

dlužovou stěnou z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Vnitřní rozměr šachty spodní 

výpusti je 1,00 m × 0,60 m. Manipulaci s vodou pomocí dluží umožní drážky 

z ocelových profilů U č. 65. Jako odpadní potrubí bude sloužit potrubí o průměru 

DN 200 mm, délky 11,6 m. Potrubí bude obetonováno v celé jeho délce. Potrubí bude 

ústit do hlavního odpadního žlabu. 
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7.5.10 MANIPULAČNÍ RYBNÍKY 1, 2 

 Tyto rybníky budou sloužit ke kratšímu či delšímu umístění generačních ryb. 

Velikost vodní plochy manipulačního rybníku 1 je 0,07 ha, hladina zásobního prostoru 

bude na kótě 181,25 m n. m. Velikost vodní plochy manipulačního rybníku 2 je 0,04 ha, 

hladina zásobního prostoru bude na kótě 181,25 m n. m. Manipulační rybníky 1 a 2 jsou 

koncipovány jako hloubené nádrže se sklony návodních svahů 1:1. Hloubka vody 

v nádržích je uvažována v rozmezí 1,7 – 1,3 – 0,8 m. Dno loviště se nachází na kótě 

178,95 m n. m. a je situováno kolmo k hrázi. Plocha loviště je 8 m
2
. Na kádiště 

manipulačních rybníků budou zbudovány schody o šířce 2 m. Dno i břehy budou 

opevněny kamennou dlažbou. 

 Napouštění bude zajištěno z přívodního žlabu ”A”, pomocí napouštěcí šachty 

v levém boku žlabu. Napouštěcí objekt manipulačních rybníků je navržen jako otevřený 

dvojitý požerák, umožňující hrazení vtoku dlužemi. Vtok má šířku 0,6 m. Napouštěcí 

potrubí je navrženo o délce 11,0 m a  DN 100 mm a je zaústěno do nádrže v kotevním 

bloku z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Potrubí bude za kotevním blokem 

opatřeno regulačním uzávěrem. 

 Jako vypouštěcí objekt manipulačních rybníků je navržen monolitický otevřený 

požerák s dvojitou dlužovou stěnou z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Vnitřní 

rozměr šachty spodní výpusti je 1,00 m × 0,60 m. Manipulaci s vodou pomocí dluží 

umožní drážky z ocelových profilů U č. 65. Jako odpadní potrubí bude sloužit potrubí 

o průměru DN 200 mm, délky 9,2 m. Potrubí bude obetonováno v celé jeho délce. 

Potrubí z obou manipulačních rybníků bude ústit do hlavního odpadního žlabu. 

 

7.5.11 VÝTAŽNÍKY I. ŘÁDU 1 – 6  

 K odchovu váčkového plůdku bude před budovou univerzální rybí líhně 

vyhloubeno 6 výtažníků I. řádu. Návodní svahy budou ve sklonu 1:2. Vodní plocha 

jednoho výtažníku I. řádu je 0,04 ha. Hloubka vody v nádržích je uvažována v rozmezí 

0,9 – 0,6 m. Na dno nádrží bude v místě napouštěcího potrubí zbudován sjezd. V místě 

spodní výpusti je navrženo schodiště o šířce 1,2 m. Výlov bude prováděn pod hrází 

pomocí odlovných beden v odlovné jímce. 

 Napouštění bude zajištěno z přívodního žlabu ”A”, pomocí napouštěcí šachty 

v pravém boku žlabu. Napouštěcí objekt je navržen jako otevřený dvojitý požerák, 

umožňující hrazení vtoku dlužemi. Vtok má šířku 0,6 m. Napouštěcí potrubí je 
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navrženo o délce 3,0 m a  DN 100 mm a je zaústěno do nádrže v kotevním bloku 

z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Potrubí bude za kotevním blokem opatřeno 

regulačním uzávěrem. 

 Vypouštěcí objekt je navržen jako monolitický otevřený požerák se třemi řadami 

dlužek z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Vnitřní rozměr šachty spodní výpusti je 

1,00 m × 0,60 m. Manipulaci s vodou pomocí dluží umožní drážky z ocelových profilů 

U č. 65. Jako odpadní potrubí bude sloužit potrubí o průměru DN 200 mm, délky 3,1 m. 

Potrubí bude obetonováno v celé jeho délce. Potrubí bude ústit do odlovné jímky a dále 

do odpadního žlabu ”A”. 

 

7.5.12 VÝTAŽNÍKY II. ŘÁDU S FUNKCÍ KOMOR 1 – 3 

 K odchovu a komorování Kr a K1, ale i jiných doplňkových ryb budou sloužit 

3 výtažníky II. řádu s funkcí komor. Nádrže budou hloubené. Návodní svahy nádrží 

budou ve sklonu 1:2. Vodní plocha jednoho výtažníku II. řádu je 0,20 ha. Hloubka vody 

v nádržích je uvažována v rozmezí 1,4 – 1,1 – 0,8 m. Na dno nádrží navržen sjezd. 

Na kádiště zbudováno schodiště o šířce 2 m. Výlov může být prováděn v lovišti o ploše 

12 m
2
 nebo do odlovných beden v odpadním žlabu ”B”. 

 Napouštění bude zajištěno z přívodního žlabu ”B”, pomocí napouštěcí šachty 

v pravém boku žlabu. Napouštěcí objekt je navržen jako otevřený dvojitý požerák, 

umožňující hrazení vtoku dlužemi. Vtok má šířku 0,6 m. Napouštěcí potrubí je 

navrženo o délce 3,0 m a  DN 100 mm a je zaústěno do nádrže v kotevním bloku 

z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Potrubí bude za kotevním blokem opatřeno 

regulačním uzávěrem. 

 Vypouštěcí objekt je navržen jako monolitický otevřený požerák se třemi řadami 

dlužek z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Vnitřní rozměr šachty spodní výpusti je 

1,00 m × 0,60 m. Manipulaci s vodou pomocí dluží umožní drážky z ocelových profilů 

U č. 65. Jako odpadní potrubí bude sloužit potrubí o průměru DN 300 mm, délky 6,8 m. 

Potrubí bude obetonováno v celé jeho délce a bude ústit do odpadního žlabu ”B”. 
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7.5.13 VÝTAŽNÍK 

 Výtažník bude sloužit k intenzivnímu odchovu násad K1. Velikost vodní plochy 

výtažníku je 1,30 ha, normální hladina – hladina zásobního prostoru bude na kótě 

181,35 m n. m. Nádrž je koncipována jako hloubená se sklony návodních svahů 1:2. 

Hloubka vody v nádrži je uvažována v rozmezí 1,5 – 1,0 – 0,8 m. Loviště a kádiště bude 

zbudováno se sjezdem. Dno loviště se nachází na kótě 179,03 m n. m. a je situováno 

kolmo k hrázi. Plocha loviště je 60 m
2
. Z koruny hráze povedou schody o šířce 1,8 m 

na kádiště. Kádiště bude od loviště oddělené opěrnou zdí z vodostavebního betonu 

C 30/37 XF3 a bude zpevněno kamenným pohozem.  

 Napouštění bude zajištěno z hlavního přívodního žlabu, pomocí napouštěcí šachty 

v čele žlabu. Napouštěcí objekt je navržen jako otevřený dvojitý požerák, umožňující 

hrazení vtoku dlužemi. Vtok má šířku 0,6 m. Napouštěcí potrubí je navrženo o délce 

3,0 m a  DN 150 mm a je zaústěno do nádrže v čele opěrné zdi z vodostavebního betonu 

C 30/37 XF3. Potrubí bude za opěrnou zdí opatřeno regulačním uzávěrem. 

 Vypouštěcí objekt je navržen jako monolitický uzavřený požerák se třemi řadami 

dlužek z vodostavebního betonu C 30/37 XF3. Vnitřní rozměr šachty spodní výpusti 

je 1,00 m × 0,60 m. Manipulaci s vodou pomocí dluží umožní drážky z ocelových 

profilů U č. 65. Jako odpadní potrubí bude sloužit potrubí o průměru DN 400 mm, 

délky 25,0 m. Potrubí bude obetonováno v celé jeho délce. Potrubí bude ústit 

do odpadního žlabu ”B”. 

 

7.5.14 PRŮTOČNÉ BETONOVÉ ŽLABY A BETONOVÉ SÁDKY 

 Průtočné betonové žlaby 1 – 6 s betonovými sádkami 1 – 4 budou zbudovány 

v blízkosti univerzální rybí líhně. Celková plocha průtočných žlabů je 300 m
2
 a celková 

plocha sádek je 500 m
2
. 

 Detailní návrh průtočných betonových žlabů a betonových sádek nebyl v rámci 

bakalářské práce prováděn. 

 

7.5.15 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

 Administrativní budova je navržena jako jednopodlažní objekt o půdorysných 

rozměrech 40 m × 12 m. Situována bude v jihozápadní části areálu. Detailní návrh 

administrativní budovy nebyl v rámci bakalářské práce prováděn. 
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7.5.16 SKLADY 

 Celkem bylo navrženo v areálu rybochovu 9 skladů, sloužících k uskladnění 

krmiv a nářadí. První sklad o ploše 90 m
2
 se nachází u výtažníků I. řádu. Další dva 

sklady, každý o ploše 90 m
2
, se nachází mezi letním a komorovým matečným 

rybníkem. Dále jsou dva sklady, každý o ploše 32 m
2
, navrženy u manipulačních 

rybníků. Následující sklad o ploše 200 m
2 

se nachází mezi administrativní budovou 

a garáží. Poslední tři sklady jsou umístěny u výtažníku, dva o ploše 80 m
2
 a jeden 

o ploše 96 m
2
. 

 

7.5.17 GARÁŽE A PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 

 V areálu rybochovu budou zbudovány dvě garáže. První garáž o ploše 100 m
2
 

se bude nacházet u budovy univerzální rybí líhně. Druhá o ploše 200 m
2
 bude umístěna 

u administrativní budovy. Ke všem objektům v rybochovném areálu bude zbudována 

příjezdová komunikace. 

 

7.6 PŘEDPOKLÁDANÁ PRODUKCE RYB 

 Produkce je závislá na způsobu hospodaření a intenzitě chovu ryb. Z navržených 

opatření však můžeme počítat s průměrnou produkcí výtažníků II. řádu kolem 200 kg Kr 

a K1, ale i jiných doplňkových ryb. Z výtažníku pak lze vyprodukovat 910 – 1560 kg 

násad. 
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8 ZÁVĚR 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo provést rešerši typů rybochovných zařízení 

a jejich vodního hospodářství a na základě zjištěných poznatků provést ideový návrh 

rozšíření rybničního hospodářství MO MRS Pohořelice, Z. S., v katastrálním území 

Cvrčovice u Pohořelic, na okrese Brno-venkov, v Jihomoravském kraji. 

 V práci byly nejprve rozděleny rybníky podle několika faktorů. Následovala další 

teoretická kapitola, která se věnovala způsobům hospodaření na rybnících. Ve čtvrté 

kapitole byly popsány objekty teplovodního rybníkářství. Pátá a šestá kapitola popisuje 

nové technologie v chovu ryb, stavební uspořádání a technické vybavení rybochovných 

objektů. V sedmé kapitole bakalářské práce se zabývám návrhem rozšíření rybničního 

hospodářství MO MRS Pohořelice, Z. S. 

 Návrh byl koncipován jako rybochovný areál se 14 hloubenými rybochovnými 

nádržemi, 6 průtočnými betonovými žlaby a 4 betonovými sádkami o celkové vodní 

ploše 2,83 ha. Dále se zde nachází budova univerzální rybí líhně, administrativní 

budova, sklady, garáže, čerpací stanice, zařízení pro úpravu a kontrolu kvality vody, 

přívodní a odpadní žlaby. Navržená opatření budou sloužit k intenzivní produkci ryb, 

která je odhadována kolem 200 kg Kr a K1, ale i jiných doplňkových druhů ryb, 

z výtažníků II. řádu a 910 – 1560 kg násad bude možné vyprodukovat z výtažníku. 
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1 POTŘEBA VODY 

 

1.1 CELKOVÁ POTŘEBA VODY PRO RYBOCHOV 

 

 

 

1.2 POTŘEBA VODY PRO PŘÍVODNÍ ŽLAB ”A” 

 

 
2
 

 

 

                                                 
1
  Minimální potřeba vody byla navržena tak, aby došlo k úplné výměně vody v nádrži za 12 hodin. 

 Maximální potřeba vody byla navržena tak, aby došlo k úplné výměně vody v nádrži za 4 hodiny. 

Plocha Qp, min Qp, max Qp, min Qp, max

[ha] [l∙s-1∙ha-1] [l∙s-1∙ha-1] [l∙s-1] [l∙s-1]

LETNÍ MATEČNÝ RYBNÍK 0,35 5,00 20,00 1,75 7,00

KOMOROVÝ MATEČNÝ RYBNÍK 0,15 5,00 20,00 0,75 3,00

MANIPULAČNÍ RYBNÍK 1 0,07 5,00 30,00 0,35 2,10

MANIPULAČNÍ RYBNÍK 2 0,04 5,00 30,00 0,20 1,20

VÝTAŽNÍKY I. ŘÁDU 0,24 2,00 5,00 0,48 1,20

VÝTAŽNÍKY II. ŘÁDU S FUNKCÍ KOMOR 0,60 5,00 20,00 3,00 12,00

VÝTAŽNÍK 1,30 10,00 20,00 13,00 26,00

PRŮTOČNÉ BETONOVÉ ŽLABY 
1

0,03 - - 11,10 33,30

SÁDKY 
1 

0,05 - - 22,20 66,60

UNIVERZÁLNÍ RYBÍ LÍHEŇ - - - 10,00 30,00

CELKEM 2,83 62,83 182,40

RYBOCHOVNÝ OBJEKT

Plocha Qp, min Qp, max Qp, min Qp, max

[ha] [l∙s-1∙ha-1] [l∙s-1∙ha-1] [l∙s-1] [l∙s-1]

LETNÍ MATEČNÝ RYBNÍK 0,35 5,00 20,00 1,75 7,00

KOMOROVÝ MATEČNÝ RYBNÍK 0,15 5,00 20,00 0,75 3,00

MANIPULAČNÍ RYBNÍK 1 0,07 5,00 30,00 0,35 2,10

MANIPULAČNÍ RYBNÍK 2 0,04 5,00 30,00 0,20 1,20

VÝTAŽNÍKY I. ŘÁDU 0,24 2,00 5,00 0,48 1,20

UNIVERZÁLNÍ RYBÍ LÍHEŇ - - - 10,00 30,00

CELKEM 0,85 13,53 44,50

RYBOCHOVNÝ OBJEKT
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1.3 POTŘEBA VODY PRO PŘÍVODNÍ ŽLAB ”B” 

 

 
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Minimální potřeba vody byla navržena tak, aby došlo k úplné výměně vody v nádrži za 12 hodin. 

 Maximální potřeba vody byla navržena tak, aby došlo k úplné výměně vody v nádrži za 4 hodiny. 

Plocha Qp, min Qp, max Qp, min Qp, max

[ha] [l∙s
-1

∙ha
-1

] [l∙s
-1

∙ha
-1

] [l∙s
-1

] [l∙s
-1

]

VÝTAŽNÍKY II. ŘÁDU S FUNKCÍ KOMOR 0,60 5,00 20,00 3,00 12,00

VÝTAŽNÍK 1,30 10,00 20,00 13,00 26,00

PRŮTOČNÉ BETONOVÉ ŽLABY 
1

0,03 - - 11,10 33,30

SÁDKY 
1 

0,05 - - 22,20 66,60

CELKEM 1,98 49,30 137,90

RYBOCHOVNÝ OBJEKT
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2 VÝPOČET KAPACITY PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ A 

PŘÍVODNÍCH ŽLABŮ 

 

POUŽITÉ VZORCE: [11] 

 

        [m
3
∙s

-1
]      (2.1)    

          [m
3
∙s

-1
]       (2.2) 

  
 

 
       [m

0,5
∙s

-1
]      (2.3) 

   
 

 
   [m]        (2.4) 

         [m]        (2.5) 

        [m
2
]        (2.6) 

    
      

   
  [-]       (2.7) 

 

kde: 

Q ... průtok ve žlabu 

Qmin ... minimální potřebný průtok 

Qmax ... maximální potřebný průtok 

R ... hydraulický poloměr 

O ... omočený obvod 

A ... průtočná plocha 

v ... průřezová rychlost 

c ... Chézyho rychlostní součinitel 

h ... hloubka vody ve žlabu 

b ... šířka žlabu 

n ... součinitel drsnosti (podle Manninga) 

i ... sklon dna žlabu 

g ...  tíhové zrychlení 

α ... Coriolisovo číslo 

Fr ... Froudovo kritérium 
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2.1 KAPACITA PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ 

 

 

minimální potřebný průtok …………………. Qmin = 62,8 l∙s
-1

maximální potřebný průtok …………………. Qmax = 182,4 l∙s
-1

průměr potrubí …………………. DN = 600 mm

poloměr potrubí …………………. r = 300 mm

součinitel drsnosti (Manning) …………………. n = 0,01

sklon dna žlabu …………………. i = 0,20 %

tíhové zrychlení …………………. g = 9,81 m∙s
-2

% ϕ A O R c v Q Fr

[rad] [m
2
] [m] [m] [m

0,5
∙s

-1
] [m∙s

-1
] [l∙s

-1
] [-]

1% 0,401 0,000 0,120 0,004 39,811 0,112 0,1 36,08 BYSTŘINNÉ

5% 0,902 0,005 0,271 0,020 51,894 0,324 1,7 27,99 BYSTŘINNÉ

10% 1,287 0,015 0,386 0,038 58,011 0,506 7,5 25,41 BYSTŘINNÉ

15% 1,591 0,027 0,477 0,056 61,803 0,652 17,4 24,23 BYSTŘINNÉ

20% 1,855 0,040 0,556 0,072 64,552 0,777 31,3 23,60 BYSTŘINNÉ

25% 2,094 0,055 0,628 0,088 66,690 0,885 48,9 23,27 BYSTŘINNÉ

30% 2,319 0,071 0,696 0,103 68,417 0,980 69,9 23,14 BYSTŘINNÉ

35% 2,532 0,088 0,760 0,116 69,845 1,064 93,9 23,17 BYSTŘINNÉ

40% 2,739 0,106 0,822 0,129 71,040 1,139 120,3 23,34 BYSTŘINNÉ

45% 2,941 0,123 0,882 0,140 72,046 1,205 148,7 23,63 BYSTŘINNÉ

50% 3,142 0,141 0,942 0,150 72,892 1,263 178,5 24,07 BYSTŘINNÉ

55% 3,342 0,159 1,003 0,159 73,598 1,312 209,1 24,66 BYSTŘINNÉ

60% 3,544 0,177 1,063 0,167 74,178 1,354 239,8 25,44 BYSTŘINNÉ

65% 3,751 0,195 1,125 0,173 74,638 1,388 270,0 26,46 BYSTŘINNÉ

70% 3,965 0,211 1,189 0,178 74,983 1,414 298,9 27,79 BYSTŘINNÉ

75% 4,189 0,227 1,257 0,181 75,212 1,431 325,5 29,59 BYSTŘINNÉ

80% 4,429 0,242 1,329 0,183 75,315 1,439 348,9 32,12 BYSTŘINNÉ

85% 4,692 0,256 1,408 0,182 75,277 1,436 367,8 35,95 BYSTŘINNÉ

90% 4,996 0,268 1,499 0,179 75,059 1,419 380,5 42,54 BYSTŘINNÉ

95% 5,381 0,277 1,614 0,172 74,565 1,382 383,6 57,79 BYSTŘINNÉ

100% 6,283 0,283 1,885 0,150 72,892 1,263 357,0 1,96E+17 BYSTŘINNÉ

28% 2,248 0,066 0,674 0,098 67,900 0,951 62,8 23,16 BYSTŘINNÉ

51% 3,167 0,144 0,950 0,151 72,991 1,269 182,4 24,14 BYSTŘINNÉ

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY PŘÍVODNÍHO   POTRUBÍ

průtočná 

plocha

omočený   

obvod

hydraul. 

poloměr

rychlostní 

součinitel

plnění 

potrubí

HODNOTY PRO Qmin

HODNOTY PRO Qmax

průřezová 

rychlost
průtok

Froudovo 

kritérium
typ      

proudění
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2.2 KAPACITA HLAVNÍHO PŘÍVODNÍHO ŽLABU 

 

 

 

minimální potřebný průtok …………………. Qmin = 62,8 l∙s
-1

maximální potřebný průtok …………………. Qmax = 182,4 l∙s
-1

šířka žlabu …………………. b = 0,600 m

součinitel drsnosti (Manning) …………………. n = 0,014

sklon dna žlabu …………………. i = 0,10 %

tíhové zrychlení …………………. g = 9,81 m∙s
-2

Coriolisovo číslo …………………. α = 1,05

h A O R c v Q Fr

[m] [m
2
] [m] [m] [m

0,5
∙s

-1
] [m∙s

-1
] [l∙s

-1
] [-]

0,01 0,006 0,620 0,010 32,974 0,103 0,6 0,113 ŘÍČNÍ

0,02 0,012 0,640 0,019 36,816 0,159 1,9 0,136 ŘÍČNÍ

0,03 0,018 0,660 0,027 39,189 0,205 3,7 0,149 ŘÍČNÍ

0,04 0,024 0,680 0,035 40,909 0,243 5,8 0,158 ŘÍČNÍ

0,05 0,030 0,700 0,043 42,255 0,277 8,3 0,164 ŘÍČNÍ

0,10 0,060 0,800 0,075 46,385 0,402 24,1 0,173 ŘÍČNÍ

0,15 0,090 0,900 0,100 48,664 0,487 43,8 0,169 ŘÍČNÍ

0,20 0,120 1,000 0,120 50,165 0,550 65,9 0,162 ŘÍČNÍ

0,25 0,150 1,100 0,136 51,245 0,598 89,8 0,153 ŘÍČNÍ

0,30 0,180 1,200 0,150 52,066 0,638 114,8 0,145 ŘÍČNÍ

0,35 0,210 1,300 0,162 52,713 0,670 140,7 0,137 ŘÍČNÍ

0,40 0,240 1,400 0,171 53,238 0,697 167,3 0,130 ŘÍČNÍ

0,45 0,270 1,500 0,180 53,672 0,720 194,4 0,123 ŘÍČNÍ

0,50 0,300 1,600 0,188 54,039 0,740 222,0 0,117 ŘÍČNÍ

0,55 0,330 1,700 0,194 54,352 0,757 249,9 0,112 ŘÍČNÍ

0,60 0,360 1,800 0,200 54,623 0,772 278,1 0,106 ŘÍČNÍ

0,19 0,116 0,986 0,118 49,990 0,542 62,8 0,163 ŘÍČNÍ

0,43 0,257 1,456 0,176 53,490 0,710 182,4 0,126 ŘÍČNÍ

průřezová 

rychlost
průtok

Froudovo 

kritérium
typ      

proudění

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY HLAVNÍHO     

PŘÍVODNÍHO ŽLABU

hloubka 

vody ve 

žlabu

průtočná 

plocha

omočený   

obvod

hydraul. 

poloměr

rychlostní 

součinitel

HODNOTY PRO Qmin

HODNOTY PRO Qmax
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2.3 KAPACITA PŘÍVODNÍHO ŽLABU “A“ 

 

 

 

minimální potřebný průtok …………………. Qmin = 13,5 l∙s
-1

maximální potřebný průtok …………………. Qmax = 44,5 l∙s
-1

šířka žlabu …………………. b = 0,250 m

součinitel drsnosti (Manning) …………………. n = 0,014

sklon dna žlabu …………………. i = 0,10 %

tíhové zrychlení …………………. g = 9,81 m∙s
-2

Coriolisovo číslo …………………. α = 1,05

h A O R c v Q Fr

[m] [m
2
] [m] [m] [m

0,5
∙s

-1
] [m∙s

-1
] [l∙s

-1
] [-]

0,01 0,003 0,270 0,009 32,732 0,100 0,2 0,106 ŘÍČNÍ

0,02 0,005 0,290 0,017 36,305 0,151 0,8 0,122 ŘÍČNÍ

0,03 0,008 0,310 0,024 38,414 0,189 1,4 0,127 ŘÍČNÍ

0,04 0,010 0,330 0,030 39,883 0,220 2,2 0,129 ŘÍČNÍ

0,05 0,013 0,350 0,036 40,990 0,245 3,1 0,128 ŘÍČNÍ

0,10 0,025 0,450 0,056 44,122 0,329 8,2 0,116 ŘÍČNÍ

0,15 0,038 0,550 0,068 45,654 0,377 14,1 0,101 ŘÍČNÍ

0,20 0,050 0,650 0,077 46,582 0,409 20,4 0,089 ŘÍČNÍ

0,25 0,063 0,750 0,083 47,207 0,431 26,9 0,080 ŘÍČNÍ

0,30 0,075 0,850 0,088 47,659 0,448 33,6 0,072 ŘÍČNÍ

0,35 0,088 0,950 0,092 48,001 0,461 40,3 0,065 ŘÍČNÍ

0,40 0,100 1,050 0,095 48,270 0,471 47,1 0,059 ŘÍČNÍ

0,45 0,113 1,150 0,098 48,486 0,480 54,0 0,055 ŘÍČNÍ

0,50 0,125 1,250 0,100 48,664 0,487 60,8 0,051 ŘÍČNÍ

0,55 0,138 1,350 0,102 48,813 0,493 67,7 0,047 ŘÍČNÍ

0,60 0,150 1,450 0,103 48,939 0,498 74,7 0,044 ŘÍČNÍ

0,14 0,036 0,540 0,067 45,531 0,373 13,5 0,103 ŘÍČNÍ

0,38 0,095 1,012 0,094 48,174 0,467 44,5 0,061 ŘÍČNÍ

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY PŘÍVODNÍHO ŽLABU "A"

hloubka 

vody ve 

žlabu

průtočná 

plocha

omočený   

obvod

hydraul. 

poloměr

rychlostní 

součinitel

průřezová 

rychlost
průtok

Froudovo 

kritérium
typ      

proudění

HODNOTY PRO Qmax

HODNOTY PRO Qmin
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2.4 KAPACITA PŘÍVODNÍHO ŽLABU “B“ 

 

 

 

minimální potřebný průtok …………………. Qmin = 49,3 l∙s
-1

maximální potřebný průtok …………………. Qmax = 137,9 l∙s
-1

šířka žlabu …………………. b = 0,500 m

součinitel drsnosti (Manning) …………………. n = 0,014

sklon dna žlabu …………………. i = 0,10 %

tíhové zrychlení …………………. g = 9,81 m∙s
-2

Coriolisovo číslo …………………. α = 1,05

h A O R c v Q Fr

[m] [m
2
] [m] [m] [m

0,5
∙s

-1
] [m∙s

-1
] [l∙s

-1
] [-]

0,01 0,005 0,520 0,010 32,938 0,102 0,5 0,112 ŘÍČNÍ

0,02 0,010 0,540 0,019 36,740 0,158 1,6 0,134 ŘÍČNÍ

0,03 0,015 0,560 0,027 39,071 0,202 3,0 0,146 ŘÍČNÍ

0,04 0,020 0,580 0,034 40,751 0,239 4,8 0,153 ŘÍČNÍ

0,05 0,025 0,600 0,042 42,057 0,271 6,8 0,158 ŘÍČNÍ

0,10 0,050 0,700 0,071 46,010 0,389 19,4 0,162 ŘÍČNÍ

0,15 0,075 0,800 0,094 48,143 0,466 35,0 0,155 ŘÍČNÍ

0,20 0,100 0,900 0,111 49,526 0,522 52,2 0,146 ŘÍČNÍ

0,25 0,125 1,000 0,125 50,508 0,565 70,6 0,137 ŘÍČNÍ

0,30 0,150 1,100 0,136 51,245 0,598 89,8 0,128 ŘÍČNÍ

0,35 0,175 1,200 0,146 51,822 0,626 109,5 0,120 ŘÍČNÍ

0,40 0,200 1,300 0,154 52,286 0,649 129,7 0,113 ŘÍČNÍ

0,45 0,225 1,400 0,161 52,668 0,668 150,2 0,106 ŘÍČNÍ

0,50 0,250 1,500 0,167 52,988 0,684 171,0 0,100 ŘÍČNÍ

0,55 0,275 1,600 0,172 53,261 0,698 192,0 0,095 ŘÍČNÍ

0,60 0,300 1,700 0,176 53,496 0,711 213,2 0,090 ŘÍČNÍ

0,23 0,115 0,958 0,120 50,134 0,548 62,8 0,140 ŘÍČNÍ

0,42 0,210 1,340 0,157 52,448 0,657 137,9 0,110 ŘÍČNÍ

HODNOTY PRO Qmin

HODNOTY PRO Qmax

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY PŘÍVODNÍHO ŽLABU "B"

hloubka 

vody ve 

žlabu

průtočná 

plocha

omočený   

obvod

hydraul. 

poloměr

rychlostní 

součinitel

průřezová 

rychlost
průtok

Froudovo 

kritérium
typ      

proudění
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3 VÝPOČET KAPACITY NAPOUŠTĚCÍCH POTRUBÍ 

 

POUŽITÉ VZORCE: [11] 

 

           
     

       
 

 

   [m
3
∙s

-1
]    (3.1) 

    
 

         
 

 
 
    

   [-]     (3.2) 

 
 

 
 =        

    

    
  

 

     
    [-]     (3.3) 

    
   

 
     [-]     (3.4) 

 

kde: 

Q ... průtok v potrubí 

Re ... Reynoldsovo číslo 

μ ... výtokový součinitel 

λ ... odporový součinitel 

ξ1 ... součinitel místní ztráty na vtoku (0,5 pro ostrou vstupní hranu) 

A ... průtočná plocha potrubí 

H ... tlačná výška 

L ... délka porubí 

v ... průřezová rychlost 

υ ... kinematická viskozita 

g ...  tíhové zrychlení 

α ... Coriolisovo číslo 
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3.1 KAPACITA NAPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ  

LETNÍHO MATEČNÉHO RYBNÍKU 

 

 

 

 

průměr potrubí D = 100 mm

délka potrubí L = 11,0 m

průtočná plocha potrubí A = 0,008 m

absolutní drsnost potrubí Δ = 0,001 m

součinitel místní ztráty na vtoku ξ1 = 0,500

h H λ Re v Q

[m] [m] [-] [-] [m∙s
-1

] [l∙s
-1

]

0,10 0,05 0,0209 49 800 0,50 3,95

0,15 0,10 0,0179 104 319 1,05 8,27

0,20 0,15 0,0164 160 282 1,62 12,71

0,25 0,20 0,0155 217 112 2,19 17,21

0,30 0,25 0,0148 274 551 2,77 21,77

0,35 0,30 0,0143 332 455 3,36 26,36

0,40 0,35 0,0139 390 732 3,95 30,98

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY NAPOUŠTĚCÍHO 

POTRUBÍ  LETNÍHO MATEČNÉHO RYBNÍKU

hloubka vody 

na vtoku
tlačná    výška

součinitel tření dle 

Colebrook - Whita

Reynoldsovo 

kritérium

průřezová 

rychlost
průtok
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3.2 KAPACITA NAPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ  

KOMOROVÉHO MATEČNÉHO RYBNÍKU 

 

 

 

 

průměr potrubí D = 100 mm

délka potrubí L = 11,0 m

průtočná plocha potrubí A = 0,008 m

absolutní drsnost potrubí Δ = 0,001 m

součinitel místní ztráty na vtoku ξ1 = 0,500

h H λ Re v Q

[m] [m] [-] [-] [m∙s
-1

] [l∙s
-1

]

0,10 0,05 0,021 49 800 0,50 3,95

0,15 0,10 0,018 104 319 1,05 8,27

0,20 0,15 0,016 160 282 1,62 12,71

0,25 0,20 0,015 217 112 2,19 17,21

0,30 0,25 0,015 274 551 2,77 21,77

0,35 0,30 0,014 332 455 3,36 26,36

0,40 0,35 0,014 390 732 3,95 30,98

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY NAPOUŠTĚCÍHO 

POTRUBÍ  KOMOROVÉHO MATEČNÉHO RYBNÍKU

hloubka vody 

na vtoku
tlačná    výška

součinitel tření dle 

Colebrook - Whita

Reynoldsovo 

kritérium

průřezová 

rychlost
průtok
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3.3 KAPACITA NAPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ 

MANIPULAČNÍHO RYBNÍKU 1 

 

 

 

 

průměr potrubí D = 100 mm

délka potrubí L = 11,0 m

průtočná plocha potrubí A = 0,008 m

absolutní drsnost potrubí Δ = 0,001 m

součinitel místní ztráty na vtoku ξ1 = 0,500

h H λ Re v Q

[m] [m] [-] [-] [m∙s
-1

] [l∙s
-1

]

0,10 0,05 0,021 49 801 0,50 3,95

0,15 0,10 0,018 104 320 1,05 8,27

0,20 0,15 0,016 160 283 1,62 12,71

0,25 0,20 0,015 217 113 2,19 17,21

0,30 0,25 0,015 274 553 2,77 21,77

0,35 0,30 0,014 332 457 3,36 26,36

0,40 0,35 0,014 390 733 3,95 30,98

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY NAPOUŠTĚCÍHO 

POTRUBÍ  MANIPULAČNÍHO RYBNÍKU 1

hloubka vody 

na vtoku
tlačná    výška

součinitel tření dle 

Colebrook - Whita

Reynoldsovo 

kritérium

průřezová 

rychlost
průtok
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3.4 KAPACITA NAPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ 

MANIPULAČNÍHO RYBNÍKU 2 

 

 

 

 

průměr potrubí D = 100 mm

délka potrubí L = 11,0 m

průtočná plocha potrubí A = 0,008 m

absolutní drsnost potrubí Δ = 0,001 m

součinitel místní ztráty na vtoku ξ1 = 0,500

h H λ Re v Q

[m] [m] [-] [-] [m∙s
-1

] [l∙s
-1

]

0,10 0,05 0,021 49 801 0,50 3,95

0,15 0,10 0,018 104 320 1,05 8,27

0,20 0,15 0,016 160 283 1,62 12,71

0,25 0,20 0,015 217 113 2,19 17,21

0,30 0,25 0,015 274 553 2,77 21,77

0,35 0,30 0,014 332 457 3,36 26,36

0,40 0,35 0,014 390 733 3,95 30,98

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY NAPOUŠTĚCÍHO 

POTRUBÍ  MANIPULAČNÍHO RYBNÍKU 2

hloubka vody 

na vtoku
tlačná    výška

součinitel tření dle 

Colebrook - Whita

Reynoldsovo 

kritérium

průřezová 

rychlost
průtok
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3.5 KAPACITA NAPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ  

VÝTAŽNÍKU I. ŘÁDU 

 

 

 

 

průměr potrubí D = 100 mm

délka potrubí L = 3,0 m

průtočná plocha potrubí A = 0,008 m

absolutní drsnost potrubí Δ = 0,001 m

součinitel místní ztráty na vtoku ξ1 = 0,500

h H λ Re v Q

[m] [m] [-] [-] [m∙s
-1

] [l∙s
-1

]

0,10 0,05 0,020 67 207 0,68 5,33

0,15 0,10 0,017 137 095 1,38 10,87

0,20 0,15 0,016 207 699 2,10 16,47

0,25 0,20 0,015 278 720 2,82 22,10

0,30 0,25 0,014 350 029 3,54 27,75

0,35 0,30 0,014 421 554 4,26 33,42

0,40 0,35 0,013 493 248 4,98 39,11

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY NAPOUŠTĚCÍHO 

POTRUBÍ  VÝTAŽNÍKU I. ŘÁDU

hloubka vody 

na vtoku
tlačná    výška

součinitel tření dle 

Colebrook - Whita

Reynoldsovo 

kritérium

průřezová 

rychlost
průtok
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3.6 KAPACITA NAPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ  

VÝTAŽNÍKU II. ŘÁDU S FUNKCÍ KOMOR 

 

 

 

 

průměr potrubí D = 100 mm

délka potrubí L = 3,0 m

průtočná plocha potrubí A = 0,008 m

absolutní drsnost potrubí Δ = 0,001 m

součinitel místní ztráty na vtoku ξ1 = 0,500

h H λ Re v Q

[m] [m] [-] [-] [m∙s
-1

] [l∙s
-1

]

0,10 0,05 0,020 67 207 0,68 5,33

0,15 0,10 0,017 137 095 1,38 10,87

0,20 0,15 0,016 207 699 2,10 16,47

0,25 0,20 0,015 278 720 2,82 22,10

0,30 0,25 0,014 350 029 3,54 27,75

0,35 0,30 0,014 421 554 4,26 33,42

0,40 0,35 0,013 493 248 4,98 39,11

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY NAPOUŠTĚCÍHO 

POTRUBÍ  VÝTAŽNÍKU II. ŘÁDU S FUNKCÍ KOMOR

hloubka vody 

na vtoku
tlačná    výška

součinitel tření dle 

Colebrook - Whita

Reynoldsovo 

kritérium

průřezová 

rychlost
průtok
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3.7 KAPACITA NAPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ  

VÝTAŽNÍKU 

 

 

 

průměr potrubí D = 150 mm

délka potrubí L = 3,0 m

průtočná plocha potrubí A = 0,018 m

absolutní drsnost potrubí Δ = 0,001 m

součinitel místní ztráty na vtoku ξ1 = 0,500

h H λ Re v Q

[m] [m] [-] [-] [m∙s
-1

] [l∙s
-1

]

0,15 0,10 0,016 215 567 1,45 25,64

0,20 0,15 0,015 326 139 2,20 38,79

0,25 0,20 0,014 437 047 2,94 51,98

0,30 0,25 0,013 548 212 3,69 65,20

0,35 0,30 0,013 659 576 4,44 78,44

0,40 0,35 0,012 771 100 5,19 91,70

0,45 0,40 0,012 882 766 5,94 104,99

VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET KAPACITY NAPOUŠTĚCÍHO 

POTRUBÍ  VÝTAŽNÍKU

hloubka vody 

na vtoku
tlačná    výška

součinitel tření dle 

Colebrook - Whita

Reynoldsovo 

kritérium

průřezová 

rychlost
průtok
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Obr. B.1 Cvrčovický jez 

 

Obr. B.2 Vtok do Mlýnského náhonu 
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Obr. B.3 Výust zatrubnění Mlýnského náhonu 

 

Obr. B.4 Severní pohled na zájmové území 
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Obr. B.5 Severozápadní pohled na zájmové území 

 

Obr. B.6 Jižní pohled na zájmové území 


