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Anotace  
 
         Bakalářská práce pojednává o vzájemném  působení  tří základních funkcí rybníků a 
jezer v ČR. Tyto tři funkce, vodohospodářská, krajinotvorná a rybochovná, jsou spolu 
vzájemně propojeny natolik, že není jednoduché stanovit hranice jejich vzájemného prolínání.  
Bakalářská práce poukazuje na vliv rybníků a jezer na život člověka v těchto třech různých 
rovinách. Součástí práce je i obrazová příloha. 
 

Klíčová slova:  rybník, jezero, funkce rybníků,  

 

 

Summary 
 
           The  bachelor’s  work   is  discoursing  mutual  operation  of  three  basic  functions  of  
ponds  and  lakes in the  Czech  Republic. These  free  functions,  water-economic,  
landscape-creating and  fish-keeping are connected  through in such a degree, that it isn’t easy 
to provide borders of their mutual penetration.  
I would like to refer to an influence of ponds and lakes on the life of a man in those three 
mentioned different levels. The part of the work is also a picture supplement. 
 
Keywords:   ponds, lakes, funktions of ponds. 
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1  ÚVOD 
 

         Rybníky a jezera charakterizují naše území již od nepaměti. V dnešní době si 
nedovedeme představit českou krajinu bez těchto vodních děl.   
 
          Krajinotvorná, vodohospodářská a rybochovná funkce rybníků je natolik specifická pro 
naše území, že se již od samých počátků rybníkářského umění stala klíčovým faktorem, který 
přímo ovlivňoval historii člověka. S ohledem na vzájemné prolínání těchto tří funkcí, je velmi 
obtížné stanovit, kde začíná hranice vodohospodářské funkce a končí funkce krajinotvorná. V  
přírodě  platí  pravidlo, že „ všechno souvisí se vším „.  
Důležitou roli pro rybníky a jiná vodohospodářská díla, vybudovaná člověkem, hraje krajina, 
v níž jsou tato díla realizována. 
 
           Krajina je velmi složitý přírodní systém, kdy malé, zcela nepatrné změny v počátečních 
situacích, mají obrovský, dalekosáhlý vliv na pozdější proměnu krajiny v čase. Ty pak 
následně vyvolávají kaskádu velmi složitých změn, které začínají působit nejprve na malé 
ekosystémy a později mohou vyvolat místní, nebo i globální proměny v krajině. Typickými 
projevy těchto změn jsou pak například stále častější záplavy oblastí, nebo dokonce rozsáhlé 
povodně, které mají ničivý dopad na lidská sídla. A právě tyto procesy se dnes studují stále 
intenzívněji, aby se v budoucnosti zabránilo vzniku ještě rozsáhlejších ekonomických škod. 
 
          Cílem bakalářské práce bylo ukázat, že rybníky k české krajině nepatří jen pouhou 
náhodou, ale že celý historický vývoj těchto lidských výtvorů směřoval vždy k praktické 
využitelnosti, ekonomické prosperitě a nelze pominout ani ten fakt, že i ke slávě a hrdosti 
českých rybníkářů.  
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2  TRADICE ČESKÝCH RYBNÍKŮ A JEZER      
 

       V Čechách si už velmi dlouho spojujeme Vánoce s konzumací ryb, především kaprů. 
Byla to však velmi dlouhá cesta, než jsme se dostali k nějakému důslednému chovu ryb. 
Nejvíce to platí o Třeboňské pánvi, která byla osídlována koncem 12. století a osídlena byla 
jen díky práci rybníkářů. Vrchol rybničního stavitelství nastal bezpochyby až v polovině 16. 
století, které nazýváme zlatým rybníkářským věkem. Jeho začátek je spojován se jménem 
Štěpánka Netolického. Nedaleko rybníka Kaňov, který Štěpánek postavil, vede proslulá Zlatá 
stoka, která sem přitéká od Třeboně. Na rybníku Kaňov pracovali i jeho poměrně známí 

ovníci Mikuláš Rutard z Malešova a samozřejmě Jakub Krčín z Jelčan. násled          
     Velmi zajímavou tradicí, typickou pro naši zemi, je šlechtění kapra. Tato tradice je stejně 
stará, jako samotná výstavba rybníků. Má to však svůj rub a líc, protože přes všechny 
způsoby, které šlechtění kapra provází, se ukazují i jisté nevýhody. Ty souvisejí se samotnou 
přirozeností vývoje kaprů, kdy při zásazích samotného šlechtění dochází ke zvýšené citlivosti 
kapří populace.  
 

         Tradice českých rybníků je úzce spojena i s jarními a podzimními výlovy českých 
rybníků, které jsou určeny pro chov kaprů.      
 

2.1  Historie rybníků v Českých zemích     
                    

         První zmínky o rybnících u nás pocházejí už z 12. století. Víme, že v roce 1115 byl 
založen nejstarší, doložený rybník na území Čech. Byl vybudován na základě zakládající 
listiny Kladrubského kláštera. V oblasti Třeboňské pánve se začaly zakládat rybníky za vlády 
Jana Lucemburského a následně i Karla IV., kdy vznikl nejstarší jihočeský rybník Dvořiště. 
          
        Ve 14. století už byla stavba rybníků naprosto běžná záležitost, ne však v rozsahu 
velkých vodohospodářských systémů. Ty známe až z konce 15. a začátku 16. století. 
Pardubicko je oblast z vývojového hlediska starší, protože tam byly příhodnější podmínky. 
Nejde však jen o Pardubicko, ale i o oblast Podcidliní a těchto končin, kde byly malé řeky 
vlévající se do Labe. Je známo, že mistři rybníkáři z východních Čech učili mistry rybníkáře 
z jižních Čech. 
   
          Nejstarší případy jsou historicky doloženy. Rybníky se budovaly už za Karla IV. na 
základě imperativu městům a stavům. Takže znalost ve vyměřování a v budování rybníků je 
skutečně prastará. Stroje, tak jak je známe dnes, sice ještě neexistovaly, ale stavitelé měli 
obrovský fortel a neskutečnou vynalézavost. Také u zakladatelů, ať to byli Pernštejnové nebo 
později Rožmberkové, působili vynikající rybníkáři s ohromnou intuicí pro přírodu a s citem 
pro vodu v krajině. 
            Pracovalo se tehdy ručně, jen s lopatou a kolečkem. Je téměř nepředstavitelné, že v 
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tehdejších podmínkách zvládli, za pouhých šest let, nasypat hráz rybníku Rožmberk. Ta totiž 
obsahuje 750.000 kubíků zeminy a je 2,5 kilometru dlouhá.   
 
            První polovina 16. století se pokládá za zlatou éru českého rybníkářství. 
Pro stavbu rybníků bylo důležité dlouhé období bez válek. V českých zemích války končí v 
70. letech 15. století a tehdy začíná i ona zlatá éra rybníkářství. Trvá poměrně dlouho, protože 
další boje, které České země postihly, proběhly až za třicetileté války. 
 

 

   Obrázek 1:  Portrét mistra stavitele rybníků Jakuba Krčína [8] 

         Jedním z nejznámějších stavitelů rybníků byl bezpochyby Jakub Krčín z Jelčan.   Jakub 
Krčín z Jelčan do Třeboně přišel už velmi zkušený. V té době měl za sebou postavené 
rybníky, ke kterým se poprvé dostal na Veliši ve službách Jana Trčky. Později byl jako 
krumlovský purkrabí angažován Vilémem z Pernštejna. V roce 1569 se stal nejvyšším 
regentem rožmberského panství.  Krčín tady zahájil své práce kontroverzní stavbou rybníka. 
Chtěl vybudovat velkou vodní pevnost. Žádal o zvýšení hráze o jeden loket a později dokonce 
o dva. Tím se však omylem stalo, že se jeho rybník Nevděk spojil se Štěpánkovým 
Opatovickým rybníkem. Tak vznikl rybniční kolos Svět s rozlohou více než 40 hektarů.  
 
            Další Krčínovy rybníky již nebyly stavěny v takovém rozsahu. To ale neplatilo pro 
oblast Třeboňska, kde byly stále velmi efektivní a zvyšovaly jeho rybníkářskou prestiž. Stavěl 
však poměrně velké a hluboké rybníky, které nejsou vhodné k chovu kapra. V polovině 16. 
století došlo k zásadní změně. Rybníky se stavěly často a Pernštejnové postupně ztráceli 
výhody, které byly dány jejich monopolním postavením prvních výrobců.  
 
          Ve východních Čechách se žádný podobný velký rybník nedochoval. Složitý vodní 
systém byl dokonce větší než v jižních Čechách. Oblast Polabí byla velmi úrodná. 
Ekonomický vývoj v 18. a 19. století přizpůsobil krajinu zemědělské výrobě a to velmi citelně 
ovlivnilo další výstavbu rybníků.  
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Obrázek 2: Největší rybník v České republice rybník Rožmberk [ 3 ] 

 
       
           Z rybníků ovšem zbylo velmi mnoho částí. Hráze se nerozvážely, takže je vidět, že 
staré silnice vedou po bývalých hrázích. Stejně tak zůstaly zachovány přívodní kanály.  
 
            Zajímavostí je technická památka Opatovický kanál z přelomu 15. a 16. století. Je to 
stavba přes 30 km dlouhá, která rozváděla vodu pro rybniční soustavu. Kanál je dodnes 
funkční a je využíván pro zavlažování nebo potřeby Opatovické elektrárny. 

2.2    Práce starých rybníkářů                        

       Staří rybníkáři, mám na mysli především ty středověké, měli velký cit pro začlenění 
svých velkolepých staveb do přírody, i když se pochopitelně také dopouštěli různých chyb. Je 
ale neuvěřitelné, co dokázali ve své době bez technologií, které známe dnes. V 17. a 18. 
století byly některé rybníky postupně zaváženy anebo dokonce vysoušeny. Historicky se na 
tom podepsala jedna z Josefínských reforem, kdy se zvýhodnila cena pšenice a tak plocha 
rybníků postupně ustupovala jejímu pěstování. Počátkem 19. století bylo v jižních Čechách 
vysušeno 5 velkých a 12 malých rybníků. Ve 20. století se počet rybníků ustálil a místy došlo i 
k jejich navýšení vlivem výstavby požárních nádrží. Někteří odborníci je považují za jakési 
„rybníky“ moderního ražení. Dnes je hlavní úsilí vynakládáno na odbahňování rybničních 
soustav a na zpevňování hrází, které byly během velkých povodní, v roce 2002, poničeny. 
 
         Nástroje v rybníkářství, jsou rozmanité. Jsou to především sítě, dřevěné nádoby a další 
různé pomůcky a potřeby. Vývoj a vznik těchto nástrojů předurčil i jejich současný sortiment. 
Zajímavý je vývoj těchto speciálních pomůcek. Už v daleké minulosti, kdy lidé lovili ryby na 
řekách a potocích, dokázali zhotovit splétané sítě a vyrobit potřebný materiál. Využívali len a 
později pak i konopí. Tito výrobci sítí se nazývali provazníci. Dřevěné nádoby pak vyráběli 
specialisté bednáři. Ohnoutka byla jedna ze základních rybničních pomůcek, která sloužila 
k výlovu ryb. Byla vyrobena z dřevěného, ohnutého rámu, ve kterém byla pytlovitá síťka. 
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Podobně levný a účelný býval dřevěný keser. Ten byl převzatý z  říčního hospodářství. 
Některé z těchto nástrojů se zachovaly na menších panstvích až do poloviny 20. století. Další 
nezbytnou pomůckou byly dřevěné kádě, leita, neboli voznice k dopravě ryb. Což byl 
v podstatě velký sud s obručemi. Z obou stran byly úchyty a v horní části byl otvor i s víkem. 
Tyto sudy byly umístěny na povozech, které byly taženy voly. Používaly se rovněž dřevěné 
lodě, speciálně uzpůsobené k lovu. Nebyly tolik vratké na hladině a dalo se z nich naklánět. 
Používaly se i při zakrmování ryb v letním období. Velmi užitečnou pomůckou starých 
rybníkářů byla přebírka, která umožňovala přebrat ryby podle velikosti, případně i druhu. 
Používání vrbových košíků bylo také velmi rozšířené a dochovaly se také naběráky k nabírání 
vody, různé druhy věder, vyrobené ze dřeva. Nejstarší tradovanou váhou je váha z roku 1580, 
která pochází z Hluboké nad Vltavou. Pozdější zmínky o vahách se objevují až v polovině 18. 
století z Třeboňska. Další zajímavostí jsou rybářské boty určené do loviště. 
 
           Svědky slávy českého rybníkářství jsou také například háky, řetězy, na zdvíhání čapů, 
dále kolečka, lopaty, sekery na led, šoufky a později pumpy. V 17. a 18. století, byl 
v rybníkářství velmi malý pokrok. Ale v období 19. století nastal opět rozkvět, který nakonec 
vedl k mnoha změnám v sortimentu nástrojů. Ve 20. století došlo k dramatickým změnám, 
které posunuly hranice tohoto odvětví hodně dopředu. 
 
 

2.3   České rybníky ve 20. a 21. století       

       
          Rybníkářství dominuje v produkčním hospodářství České republiky a je typické pro 
střední a východní Evropu. Největším českým rybníkem je tedy Rožmberk, který leží na řece 
Lužnici a nachází se severně od Třeboně. Má plochu 4,89 km² a maximální hloubku 6 m. 
Také další velké rybníky leží v jižních Čechách. Například  Horusický rybník (4,16 km²) u 
Veselí nad Lužnicí, Bezdrev (3,94 km²) u Hluboké nad Vltavou, Dvořiště (3,37 km²) a Velký 
Tisý (3,17 km²) u Třeboně. V Česku se v současnosti nachází okolo 21 000 rybníků. Jejich 
počet se již nějak významně nemění. 
 
            Po 1. světové válce prošlo rybníkářství v Čechách svým nejtěžším obdobím. Theodor 
Mokrý píše: „ po převratu bylo v důsledku nestálých poměrů ještě hůře. Z rozkazu národního 
výboru ze dne 5. 11. 1918, byly okresní politickou správou zabaveny všechny ryby ve 
prospěch státu Československo. Uzavřené obchodní smlouvy vesměs zrušeny, stávající ceny 
ryb z 900 Kč za metrák kaprů a 1800 Kč za metrák štik, byly stanoveny na 300 Kč za metrák 
kaprů a 330 Kč za metrák štik. Prodej ryb byl pouze na úřední legitimace, přesně vedené 
v obchodním záznamu. Doba tato byla největším úpadkem rybničního hospodářství a nejhorší 
poměry na trhu rybním, které kdy ve vlasti naší panovaly„ [ 1 ]. 
 
          Dochází také k dostavbě rybářské školy ve Vodňanech, o které bylo již rozhodnuto 
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v období před 1. světovou válkou. Vysoké školy, prováděly výuku v Brně a v roce 1932 i 
v Praze. 
 
           Po 2. světové válce nastal rozkvět v rybníkářství. Přibližně v roce 1958 se zvýšila 
výroba na dvojnásobek oproti předválečné a těsně poválečné výrobě. Od roku 1946 dochází 
k zavádění moderních technologií. Technologie a vzdělání pracovníků umožnilo vyšší 
produkci. V tomto období se rozvoj rybníků téměř zastavil a díky organizaci ČRS, který po 
válce působil v Československu, došlo k záchraně takových rybníků, které neumožňovaly 
chov ryb. Zachovat, popřípadě opravit pro další generace. Vlivem tlaku na životní prostředí, 
dochází postupně k rekultivaci ekosystémů rybníků a jezer v České republice.                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3   FUNKCE  RYBNÍKŮ A JEZER VE  VZTAHU  K 
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     PROSTŘEDÍ    

      Rybníky mají po stránce biologické, krajinářské i estetické mimořádný význam v 
intenzivně zemědělsky využívané krajině. Bývají významným hnízdištěm vodního ptactva a 
důležitou zastávkou tažných ptáků. V jejich bezprostředním okolí se vyskytuje mnoho velmi 
významných chráněných druhů, například bekasina otavní, bukáček malý, čáp černý a čáp 
bílý, volavka popelavá, hohol severní, chřástal vodní, orlovec říční, rákosník velký, a mnoho 
druhů kachen. Nalezneme zde i čolka horského, ropuchu obecnou i ropuchu zelenou, rosničku 
zelenou a další druhy obojživelníků. Z rostlin je také  například  známá  kotvice plovoucí. 

          Zadržování vody a zavlažování okolní krajiny je nesmírně důležitou funkcí rybníků a 
patrný je vliv i na místní klima ve vztahu k teplotě a vzdušné vlhkosti. S rybníky 
bezprostředně souvisí i sportovní rybolov. 

         Rybníky jsou u nás tak přirozenou součástí našeho prostředí, že si nedovedeme českou 
přírodu bez nich vůbec představit. 
 

3.1   Ekosystém rybníků     
                     

          Rybník je velice rozmanitým ekosystémem, v jehož čele stojí konzumenti jako štika, a 
dole v pomyslné pyramidě jsou řasy, plankton, nejspodněji pak anorganické příroda. Protože 
je však rybník především dílem člověka, nemá zdaleka tak vyrovnaný ekosystém jako horské 
říčky či přírodní jezera, a proto se také velmi často stává, že jsou některé rybníky zarostlé 
rákosím či zamořené toxickými sinicemi, protože jim chybí přirozený konzument. Proto je 
nutné o rybníky, na rozdíl od jezer pečovat, čistit je a provádět pravidelné výlovy ryb. 
 
           Ekosystémy rybníků jsou velmi proměnlivé, ať již vlivem krajinných stresorů, nebo 
přírodních disturbancí a jejich proměnlivost je přímo úměrná času. Stresory a disturbance 
v krajině jsou odchylkami od přirozené rovnováhy v přírodě a mají zásadní vliv 
z dlouhodobého pohledu. Čas je tady klíčovým faktorem, protože díky vlivům 
meteorologických cyklů počasí, dochází k velkým rozdílům ve vývoji ekosystémů živočichů a 
rostlin u různých rybníků v odlišných částech naší republiky. To vysvětluje výskyt poněkud 
jiných forem drobných živočichů a rostlin u rybníků na severu Čech od forem, které se 
vyskytují u rybníků v jižních Čechách. Proto u mnoha rybníků nejsou vhodné podmínky pro 
chov kaprů. Jejich rybochovná funkce pak není optimální. 
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Obrázek 3:  Toxické sinice ( Anabaena flosaquae ) na hladině rybníka [ 4 ] 

 

3.2  Ekosystém okolní krajiny rybníků   

         Krajina v okolí českých rybníků je kouzelná nejen jejich samotnou existencí, ale také 
tím, že se v ní vyskytují další formy krajinných ekosystémů, které jsou typické pro okolí 
rybníků a jezer. Velmi známé jsou tůně, rašeliniště, mokřady, nebo bažiny. Tyto dílčí 
ekosystémy, ať již sladkovodní, nebo slané, mají své vlastní složení a své další specifické 
funkce, z nichž některé jsou důležité i průmyslově. To je typické například pro rašeliniště, 
která jsou pochopitelně zdrojem rašeliny.     
 

     

                  

 

 

 

Obrázek 4 : Rašeliniště [ 2 ] 

            
           Rašeliniště jsou známá také pod názvem blata nebo slatě. Zbytky rostlin se v důsledku 
vysokého zamokření a nepříznivých podmínek pro rozkladné organismy nedostatečně 
rozkládají. Dochází pak k hromadění rostlinné organické hmoty. Odumřelé části rostlin se pak 
vrší a ve spodních vrstvách, za nepřístupu vzduchu, se přetvářejí v procesu rašelinění na 
rašelinu.  
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Obrázek 5: Tůň [ 2 ] 

 

          Tůň je složitý sladkovodní ekosystém, který je buď kruhový, nebo oválný. Nachází se v 
nivách řek či potoků. Má různou hloubku a obsahuje nepřeberné množství mikroorganizmů. 
Tůň nejčastěji vzniká oddělením od mrtvých ramen toků, nebo také zatopením terénní 
nerovnosti, které se vždy naplní při záplavách, nebo velkých deštích a prosakují z 
propustných vrstev. Tůně jsou často zastíněny okolními stromy a na jejich dně je velké 
množství spadaného listí. 
 

 

              

 

 

 

Obrázek 6: Mokřad  [ 2 ] 

         
            Mokřad je částí velmi složitého ekosystému, který je specifický svým výskytem 
organismů, které vyžadují ke své existenci stálý účinek povrchové vody. Anebo alespoň velmi 
vysoké hladiny podzemní vody. Mokřady tvoří přechody mezi suchozemským a vodním 
ekosystémem.  
 
            Je zajímavé, že termín mokřad zavedl Dr. Jan Květ z Jihočeské university v 70 letech 
20. století. Samotný výraz je ale pravděpodobně staršího původu. Označoval mokré, 
nevysychající, nebo jen dočasně vysychající místo. 
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Obrázek 7: Bažina  [ 2 ] 

 

           Bažina, nebo je také možné použít výraz močál, je území prosycené vodou tak, že na 
něm rostou charakteristické rostliny, kterým se říká bažinaté rostliny. Je to zvláštní druh 
sladkovodního mokřadu. Vyskytuje se zde i vysoký obsah zvodněných rašelinitých částic. 
Některé druhy bažin jsou zásobeny pouze pomocí dešťových srážek, což má za následek 
jejich zakyselení. Vzniká tak kyselá rašelina. Druhá skupina bažin je zásobena jak srážkami, 
tak i protékající vodou a to poté vede ke vzniku neutrálního prostředí. Charakteristickým 
znakem bažin je pomalý průtok vody, který je často ještě více zpomalován rostoucí vegetací.  
 
           Okolní krajina rybníků, jezírek anebo v okolí velkých řek, je odlišná od oblastí, kde 
rybníky nejsou. To je také patrné, když srovnáme lesy v okolí velkých rybníků s lesy, v jejichž 
okolí žádné rybníky nejsou. 
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4    FUNKCE  RYBNÍKŮ A JEZER VE VZTAHU K ŽIVÝM 
      SYSTÉMŮM 
 

             V jižních Čechách jsou rybníky plošně nejrozsáhlejšími vodními a mokřadními 
plochami. Pokrývají několik procent území kraje. Na Třeboňsku je to kolem 10 % území. V 
jižních Čechách je soustředěna více než polovina veškerých rybničních ploch v České 
republice. Leží zde i největší rybník Rožmberk rozlehlý na ploše 658 ha. 
 
              Kromě své prvotní hospodářské funkce rybníků v akvakultuře, kterou je především 
chov ryb, mají rybníky také velký význam jako nejčastější místo výskytu vodních a 
mokřadních organismů. Je to i z toho důvodu, že přirozená jezera, s výjimkou šumavských, v 
jižních Čechách nejsou. Význam rybníků je dán i tím, že jsou mělké, často i kolem 1 metru, s 
mírným sklonem břehů a s pozvolnými přechody do okolní krajiny, takže se na vhodných 
místech při březích rybníků a v přítocích vytvořila široká mokřadní pásma s porosty známých 
druhů rákosin, nebo mokřadními olšinami, která pak výrazně zvyšují pestrost stanovišť v 
krajině. 
 

 4.1    Živočichové rybníků  

             Ještě více ovlivňuje stav rybníků samotné rybářské hospodaření. Především velikost 
rybích obsádek, jejich věkové a druhové složení. Tradičně je například v jihočeských 
rybnících nejčastěji chovanou rybou kapr. Je to více než 90 %. Hustota rybích obsádek se 
však v průběhu 2. poloviny 20. století několikanásobně zvýšila, což mělo významný vliv na 
celkový stav rybničních ekosystémů a na životní podmínky vodních a mokřadních rostlin a 
živočichů.  
  
             Faktem zůstává, že při nasazení hustých rybích obsádek, ryby spotřebují všechen 
velký zooplankton, tvořený především perloočkami, který se živí fytoplanktonem, což jsou 
řasy. V důsledku toho dochází v těchto rybnících k namnožení zelených řas a tím k vysokému 
zákalu vody. Když je průhlednost vody nízká, nemůže ve vodě růst ponořená vegetace, na 
kterou jsou jinak vázány četné další druhy živočichů, jako například obojživelník ropucha 
obecná, dále pak vážky, nebo dokonce pijavice koňská. Ryby také vyžírají drobné vodní 
živočichy žijící na dně, především larvy pakomárů, které jsou jinak častou potravou vodních 
ptáků. Výsledkem je výrazně ochuzená různorodost organismů a snížená početnost vodních 
organismů od ptáků a obojživelníků až po například vážky a vodní rostliny. Pokud jsou 
nasazovány rybí obsádky přiměřeně z hlediska rybničního ekosystému, zachovává se naproti 
tomu vyšší průhlednost vody, ve vodě mohou růst vodní rostliny a také druhová pestrost a 
početnost vodních živočichů je pak výrazně vyšší. 
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Obrázek 8:  Kapr obecný 

         
                Jednou ze živočišných skupin, která velmi výrazně reaguje na stav rybničních 
ekosystémů, jsou vodní ptáci. Různorodé a opravdu pestré spektrum druhů vodních ptáků 
hnízdí již odedávna na rybnících. Je zajímavé, že v průběhu 70. a 80. let 20. století bylo 
zaznamenáno výrazné snižování početnosti některých druhů.   
 
                Středisko AOPK ČR se sídlem v Českých Budějovicích, provádí od roku 1990, s 
přestávkou ve 2. polovině 90. let monitoring početnosti vodních ptáků na rybnících 
v Českobudějovické pánvi. Výsledky tohoto monitoringu jsou, pro některé druhy, 
prezentovány v následujících několika grafech: 
 

 

Graf 1: Vývoj početnosti Lysky černé v hnízdním období v letech 1997 – 2007 [ 3 ] 
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Graf 2: Vývoj početnosti Poláka chocholačky v hnízdním období v letech 1997- 2007 [ 3 ] 

 

 

 

 

Graf 3: Vývoj početnosti Potápky roháče v hnízdním období v letech 1997 – 2007 [ 3 ] 
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Graf 4: Vývoj početnosti Husy velké v hnízdním období v letech 1997 – 2007 [ 3 ] 

           
            Z výsledků monitoringu a z grafů je zřejmé, že se snižuje početnost některých druhů 
vodních ptáků, jako například: 

• polák chocholačka 
• lyska černá 

 
            Tito ptáci se například živí vodními bezobratlými. Jako jsou larvy pakomárů, různý 
zooplankton, nebo třeba vodní plži. To je způsobeno intenzivním vyžíráním těchto živočichů 
hustými obsádkami nasazených kaprů. 
  
            Naproti tomu se zvyšuje početnost rybožravých druhů vodních ptáků: 

• potápka roháč 
 Je to způsobeno hustými rybími obsádkami a rozšířením nežádoucích druhů ryb, jako je 
například střevlička východní.  
 
            Také se zvyšuje početnost některých býložravých druhů ptáků: 

• husa velká 
 

             Přiměřenost rybí obsádky z pohledu rybničního ekosystému můžeme přibližně 
odhadnout na základě průhlednosti vody, která by měla správně dosahovat, v první polovině 
vegetační sezóny, což je do června, zhruba 50 cm.  
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4.2     Rostlinstvo rybníků                             

              U pobřežních a bažinatých zón rybníků rostou například známé rostliny, jako je 
pryskyřník, nebo orobinec, známý svými doutníky, nebo rákos. 
 
 

                       

Obrázek 9: Pryskyřník [ 4 ]                                                     Obrázek 10: Orobinec [ 4 ] 

          Dále je možné se setkat s pomněnkou, skřípincem, modráskem, ďáblíkem, blatouchem. 
Některé rybníky menších rozměrů mají ve svém okolí nádherné kosatce, nebo i puškvorec. 
          Plovoucí rostliny a rostliny s plovoucími listy, jsou další skupinou rostlin, které zdobí 
naše rybníky. Menší rybníčky a jezírka jsou ozdobeny například vodními růžemi, lekníny, 
nebo řezanem. 

                      

Obrázek 11: Vodní růže - lekníny [ 4 ]                                                    Obrázek 12: Řezan [ 4 ] 

 

           Z rostlin, které žijí pod vodou v rybnících, je známý například vodní mor, který dokáže 
nadělat rybářům na rybníku pěkné starosti, pokud se přemnoží, nebo stolístek. 
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5    REVITALIZACE RYBNÍKŮ VE VZTAHU K EU    
                                   

        5.1   Odbahňování  
 

        Odbahňování rybníků je proces, během kterého se odstraňuje přebytečné bahno z 
rybníku. Zabahněný rybník většinou obsahuje více jak 20 cm bahna. Při takto vysoké vrstvě 
bahna dochází ke zpomalení provzdušňování bahna a uvolňování živin do vody. Tím se 
zhoršuje i jakost vody. V nadměrném množství bahna mohou přežívat parazité a zárodky 
bakteriálních, nebo virových chorob. Dalšími nepříjemnostmi jsou zanášení žaber ryb 
jemným bahnem a následně obtížný výlov. Zabahnění jsou vlastně zbytky rostlin a živočichů,  
organické a minerální látky, exkrementy ryb a jiných živočichů obývajících rybníky a zbytky 
krmiv. Zbytky rostlin a živočichů se do vody dostávají z odumřelých částí těchto organizmů 
přímo na rybníku, větrem nebo splachem. Podobné je to i u organických a minerálních látek. 
          
          Odbahňování rybníků je nákladný a technicky náročný proces. Proto se doporučuje 
provádět preventivní opatření. Například vysekávání porostu přímo rostoucího v rybníku, 
časté vápnění, zimování a letnění rybníků, budování obvodových stok na odvod kalné 
přívalové vody, vysazování větrolamů a tvrdé porostové vegetace na březích rybníků. 
Jako nevhodné se ukazují nemeandrující stoky, svedené přímo do rybníku, nebo sklon pole 
umožňující splach vodních erozí. 
 
           Samotné odbahňování je částečné, nebo celkové. Při částečném odbahňování dochází k 
odstranění nadměrné vrstvy bahna v lovišti a hlubších částí rybníku. Při celkovém dochází 
naopak k odbahnění v převážné části dna. Nejprve je nutno rybník vypustit a vystokovat, tak 
aby došlo k odvodnění a vysušení všech částí, kde má dojít k odbahnění. Samotný proces 
odbahnění se provádí buď vyvážením, nebo vyhrnováním. V obou případech musí zůstat 10 
cm neporušená vrstva bahna. Pokud není dno dostatečně pevné, zpevňuje se položením 
betonových desek či dřevěných trámů. Při vyhrnování, které se uplatňuje hlavně při celkovém 
odbahnění se používají buldozery, plantery a skejpry. Podmínkou je dostatečně vysušené a 
tvrdé dno. V případě měkkého dna se může použít vlečná lopata zavěšená na vlečném laně. 
Po odbahnění těžkou technikou dochází k prokypření a provápnění zbylé vrstvy. 
 
            Hloubkové nerovnosti v rybníku se ucpou materiálem, který vzniká čištěním stok a 
koryt potoků. Pak jsou uváleny válci, či udusány. Na dně rybníku by neměly být prohlubně 
zasahující pod úroveň výpusti, protože pak by nešlo rybník zcela vypustit. 
 
            Úrodná vrstva bahna, tak zvané aktivní bahno se doplňuje buďto kompostem nebo 
bahnem vybraným z loviště, které je promrzlé a provápněné. V oblastech, kde je nedostupná 
těžká technika se odbahnění provádí pomocí tažných zvířat, či s využitím lidské síly. Stejný 
princip je i v případě malých rybníčků na zahradách lidí.  
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5.2       Dotační politika     

        5.2.1      Program 129 130   

          Cílem programu 129 130 – „ Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba 
vodních nádrží“ je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba 
trvání programu 129 130 podle schválené dokumentace je po dobu 2007 – 2012. 
 
           Administrace programu se řídí Závaznými pravidly poskytování finančních prostředků 
v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití [podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] upravují 
podmínky pro poskytování finančních prostředků (dále jen „podpora“), která jsou každoročně 
přílohou zákona o státním rozpočtu pro příslušný kalendářní rok.  
 
           Podle podmínek Závazných pravidel je žadatelem o podporu z programu 129 130 může 
být pouze právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, nebo 
organizační jednotka ČRS nebo MRS, které provozují chov a lov ryb minimálně na 20 ha 
vodních ploch, včetně předmětu podpory. 
 
           Formuláře a další podrobnosti jsou uvedeny v Závazných pravidlech [ 6 ]. 
 
 
         5.2.2      Evropský rybářský fond (EFF) 
 

           Evropský rybářský fond nahrazuje v programovacím období 2007—2013 fond FIFG a 
je nástrojem Společné rybářské politiky EU. Hlavním cílem tohoto fondu je zajištění trvale 
udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. Fond EFF podporuje projekty 
vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti sektoru rybářství na jedné straně a k ochraně a 
zlepšování životního prostředí na straně druhé. 
 
        Tyto fondy představují důležitý nástroj podpory konkurenceschopnosti v oblasti 
zemědělství a rybářství a pro vybavenost venkovského prostoru [ 6 ]. 
 
 
5.3     Rybochovná funkce rybníků  
 
          Jak již víme, je chov ryb v ČR typickou ukázkou naší národní akvakultury. Díky dlouhé 
historické tradici je v naší zemi mnoho příležitostí k chovu ryb. Vody ČRS, v nichž se ryby 
loví na udici, se rozdělují na vody pstruhové a mimopstruhové. Revíry se rozdělují podle 
jednotlivých organizací. Tabulka uvádí rozlohy jednotlivých  revírů  ČRS u nás, které jsou 
označeny svým trojmístným číselným označením. Z tabulky je vidět, že jižní Čechy mají 
největší rozlohu ze všech revírů v ČR, je to více jak 7000 ha.  
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Graf 5:  Graf velikosti jednotlivých revírů ČRS v České republice 

 

 Mimopstruhové revíry Rozloha ( ha ) 
401 Územní svaz města Prahy 2319,80 
411 Středočeský územní svaz města Praha 3288,50 
421 Jihočeský územní výbor České Budějovice 7303,49 
431 Západočeský územní svz Plzeň 3308,00 
441 Severočeský územní svaz 4701,40 
451 Východočeský územní svaz 3589,85 
471 Výbor územního svazu pro Sev. Moravu a Slezsko 3934,32 

 

 

 

 

Tabulka 1: Tabulka zachycující rozlohu jednotlivých revírů ČRS  v ČR  [ 5] 

 
 
           Rybolov je vlastně odchyt ryb z tekoucích vod, jezer, rybníků, přehrad a moří. 
Zahrnuje dvě odlišné činnosti: 

• hospodářské výlovy, při nichž se odchyt ryb provádí pomocí sítí, případně i 
elektrického proudu. 

 
            Tyto výlovy se provádějí ve velkém a tvoří tak charakteristiku toho, co běžný člověk 
zná o výlovech ryb. 
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Graf 6: Produkce hospodářského výlovu kapra  v revírech ČRS v ČR za 10 let [ 5 ] 

 

mimopstruhové revíry rok 
ks Kg kg/ks

1998 1119985 2128323.0 1.90 
1999 1141530 2222578.9 1.95 
2000 1358272 2598210.8 1.91 
2001 1378470 2674729.1 1.94 
2002 1434221 2943505.9 2.05 
2003 1382200 3080060.1 2.23 
2004 1234881 2654913.1 2.15 
2005 1155750 2499243.3 2.16 
2006 1291922 2837791.7 2.20 
2007 1136404 2577469.0 2.27 
2008 1103024 2510489.7 2.28 
Průměr 1248787 2611574.1 2.09 

Tabulka  2: Počet kusů a množství (  kg ) kaprů vylovených na udici za 10 let v revírech ČRS v ČR  [ 5 ] 

 
• sportovní aktivity, které se také označují termínem rybaření. Při tomto způsobu se pro 

lov ryb používají udice s nástrahou. 
 

            Rybaření je jednou z nejstarších technik lovu ryb. V minulosti se ryby lovili s pomocí 
prutů, vyrobených z větví stromů, jednoduchého lanka a kostěných háčků. Když byl 
vynalezen naviják, změnilo se velmi významně mnoho věcí v rybářství. V dnešní době je 
rybaření velmi oblíbený sport, který provozují lidé všech věkových skupin a také 
společenského postavení. Trh s rybářským vybavením je dnes velmi bohatý. Pružné a pevné 
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materiály, ze kterých se dnes vyrábějí například pruty, neměly v minulosti žádné srovnání. 
Stejně bohatý je i trh s nástrahami, nebo i vybavení k rybolovu. 
 
Základními technikami rybolovu  jsou: 
 

• plavaná 
• položená 
• přívlač 
• muškaření 
• mořský rybolov  
• feeder 

 

5.4    Vodohospodářská funkce rybníků   

                          
         Rybníky v naší krajině lze pokládat za významný český fenomén vytvářený po staletí 
lidskou rukou. Jejich význam a funkce se postupně měnily, a přestože jejich důležitost 
neustále vzrůstá, tak bohužel dochází ke stagnaci jejich počtů, většímu znečišťování a horší 
údržbě. Z původního využívání převážně pro chov ryb se rybníky staly v dnešní době 
multifunkčními vodohospodářskými zařízeními, bez nichž si již nelze představit 
vodohospodářskou činnost. Z vodohospodářského pohledu se rybníky řadí do široké kategorie 
malých vodních nádrží a jejich vodní plocha v ČR je 52.000 ha a zaujímá téměř 39 % rozlohy 
vod. To je nejvíce ze všech vodních ploch, jako jsou údolní nádrže, vodní toky, rašeliniště a 
mokřady u nás. Historici zjistili, že na začátku 17. století byla výměra rybníků v našich 
zemích více než trojnásobná a činila okolo 180 tis. ha. 

           Nelze pominout, že rybníky jsou součástí našeho životního prostředí, kterému 
poskytují mimořádně pozitivní přírodní charakter. Pokud bychom se měli zmínit o další 
funkci českých rybníků, pak kromě rybochovných účelů je to jejich schopnost akumulace a 
zadržování vody. Dále pak jako zdroje pitné i užitkové vody, místa pro rekreaci a vodní 
sporty, zdroje vody pro zemědělství, průmysl a jiné. Jejich nenahraditelnost je i při ochraně 
proti povodním a tlumení povodňových vln. Ukazuje se, že počet rybníků je nedostatečný a 
měl by se zvyšovat. Znečišťování vodních toků, které se projevuje  v polední době zvýšením 
přítomnosti živin nabývá stále větších a hrozivějších podob. Tento druh znečištění je přičítán 
hlavně zvýšené přítomnosti dusíku a fosforu, ale příčiny jsou poněkud složitější.  Velkou roli 
zde hraje hnojení a přítomnost ochranných chemických látek v zemědělství. Vedle 
znečišťování vodních nádrží vůbec, je tu kromě nedostatku v údržbě a provozování ještě to, 
že rybníky zmenšují své obsahy vody, což má dopad i na klimatické poměry v krajině. 
Vodohospodáři říkají, že vhodnými rekonstrukcemi rybníků, jako je odbahňování, zvýšení 
hrází, dobudováním rybničních soustav, by bylo možné zvětšit užitkové objemy i zadržovací 
schopnosti rybníků až o 40 %. Znečišťování, urychlování odtoků vod, zkracování délky toků, 
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zmenšování zemědělských a lesních ploch, plošné odvodňování pozemků, to vše jsou 
neuvážené zásahy člověka do přírody. 

           O rybníky je nutno pečovat, udržovat, opravovat, rekonstruovat, odbahňovat, 
zabezpečovat proti přelití nebo protržení hrází a provádět další návazné práce.  

           Jak je významná protipovodňová ochrana rybníků se ukázalo v Čechách při 
mimořádných povodních v roce 2002. Zadržovací schopnosti, bezpečnostní přelivy jsou 
nezbytným předpokladem dobré funkce rybníků a malých vodních nádrží vůbec. S tím souvisí 
projektová a územní příprava v konkrétních lokalitách.  

 

5.5   Krajinotvorná funkce rybníků     

                                 

          Zásadní vliv na stav rybníků má nejen samotný způsob hospodaření na nich, ale i 
způsob hospodaření a využívání krajiny v celém povodí nad rybníkem. Například splachy 
živin z minerálních hnojiv aplikovaných na zemědělskou půdu v povodí způsobují nadměrný 
obsah živin ve vodě. Živiny se dlouhodobě usazují v rybničních sedimentech, zhoršují kvalitu 
vody v rybnících tím, že snižují průhlednost vody a potom následně podporují přemnožení 
toxických sinic. 
 
          V minulosti se pro nové rybníky využívaly především stávající močály a půdy 
nevhodné k zemědělskému obhospodařování. To přispívalo i k ozdravění krajiny a nové hráze 
se na mnoha místech stávaly i základem tvorby nové cestní sítě. Hráze překlenuly údolí s 
velkým zamokřením a umožnily vybudování cest na vyvýšených místech. V severních 
Čechách se setkáváme s cestami i menšími vozovkami, které jsou vybudovány právě na 
bývalých hrázích, dnes už neexistujících rybníků. 
 
           V současné době většina lidí pojem rybníkářství spojuje samozřejmě s jihočeskými 
rybníky a častokrát mají na mysli hlavně rybníky třeboňské rybniční soustavy. Do počátku 16. 
století bylo na našem území vybudováno velké množství rybníků, dokonce celých rybničních 
soustav. Většina z nich už dnes ani neexistuje, zachovaly se pouze jejich trosky. Řada rybníků 
existovala i na Třeboňsku.  
 
             Jihočeské rybníky jsou významné nejen pro rybáře a vodohospodáře, ale i pro širokou 
laickou veřejnost. Často je používán i termín soustava jihočeských rybníků. Je to 
pochopitelné, protože třeboňské rybníky patří k těm největším u nás. Mají bohatou historii. 
Celá soustava od dob dokončení největšího z nich, rybníku Rožmberk, zůstala prakticky 
nezměněna. Jak v počtu rybníků, tak i v rozloze vodních ploch celkem. Na rozdíl od jiných 
rybničních soustav v českých zemích, ze kterých ve většině případů zůstaly jen "trosky", často 
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skutečně jen osamocené pozůstatky dávné historie. Ke známosti třeboňských rybníků přispívá 
i to, že území Třeboňska o rozloze zhruba 700 km  je už delší dobu vyhlášeno biosférickou 
rezervací pod záštitou UNESCO. 

2

 
            A samozřejmě je i pravděpodobné, že ke ztotožňování pojmů jihočeských rybníků a 
třeboňských rybníků mohou přispět i jednoduché přehledy rybníků, sestavené podle velikosti. 
Protože mezi šestnácti největšími rybníky jsou jenom tři z jiných povodí. Jsou to Bezdrev, 
Dehtář a Velká Holná. Stejně tak v přehledu v množství zadržené vody se mezi jedenácti 
rybníky objevuje opět osm velikánů ze skupiny třeboňských. 
 
            Někdy je možno se setkat s dělením rybníků  z  krajinotvorného  pohledu na rybniční 
oblasti. V tom případě například existuje rybniční oblast Třeboňsko, oblast Chlumu u 
Třeboně, Jindřichohradecko a další. Zde se právě vodohospodářská a krajinotvorná funkce 

bníků prolíná a stávají se pouze jakýmsi úhlem pohledu. ry  
            Z tohoto úhlu pohledu se rybniční soustavou rozumí takové uskupení rybníků, jejichž 
funkce a provozování mohou být vzájemně ovlivňovány. Jedná se o uskupení rybníků, které 
se nacházejí na stejném vodním toku, čili ve stejném povodí.    
                                                                                                                                
            V takových případech je naprosto zřetelné, že jeden rybník je položen výše, jiný níže. 
Režim rybníku výše položeného ovlivňuje režim rybníku níže položeného. Nebezpečí škod 
povodňové vlny procházející tokem se vlivem soustavy rybníků podstatně snižuje. 
 
                Z tohoto pohledu můžeme jihočeské rybníky rozdělit do čtyř nejdůležitějších skupin a 
to podle povodí nejdůležitějších řek, postupem směrem od východu.  

• První je soustava rybníků v povodí řeky Nežárky. Většina z nich leží v oblasti 
Jindřichohradecka. 

• Druhé uskupení rybníků leží v povodí Lužnice. Až na drobné výjimky jsou to všechno 
rybníky Třeboňské pánve. 

• Třetí uskupení se nachází v povodí Vltavy. Je tím míněno území Českobudějovické 
pánve a zejména území kolem Hluboké nad Vltavou.  

• Čtvrtá soustava rybníků se nachází v povodí řeky Blanice a zaujímá oblast Vodňanska. 
 

            Celé území nazývající se Třeboňskou pánví je velice ploché, souší se stalo až po 
definitivním ústupu moře v dávné minulosti. Několik nepříliš vysokých terénních vln však 
přece jen rozděluje území na řadu dílčích povodí. V každém z nich existuje vyvinutý vodní 
tok, všechny pak ústí do "páteřní" řeky Lužnice. 
 
            Tím se celé uskupení třeboňských rybníků, které se nazývá soustavou třeboňských 
rybníků, dělí podle příslušnosti do jednotlivých povodí a teprve takto je možno mluvit o celé 
řadě rybničních soustav v Třeboňské pánvi.  
 

6     FUNKCE ČLOVĚKA „ OCHRANÁŘE „ 
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6.1     Ochrana technologická   

            
          Technologická ochrana se týká především údržby hrází, protože po mnoha letech vodní 
myši a jiní živočichové, jako například ondatry, hráze postupně narušují. Sleduje se také 
dostatečný přeliv a výpustě, různé mechanické překážky u hrází a také se čistí česla. A 
v neposlední řadě se sledují i vlivy přírodní, jako je například vítr. Ten vytváří vlny, které 
narušují břehy. Dále je to i eroze půdy, vlivem dešťů, která může narušit celistvost hrází. 
Často jde pak o větší projekty, které kompletně obnoví původní schopnosti a funkce rybníků.  
 
          Obnovené rybníky v Písku „Na Americe“ jsou nádhernou ukázkou technologické 
ochrany rybníků člověkem „ ochranářem „ v revitalizačním projektu. 
 
           Rybníky Bašta a Tichávek jsou na úpatí Píseckých hor. Projekt s názvem „Obnova 
soustavy retenčních nádrží Na Americe“, na který získalo město Písek dotaci přes pět milionů 
korun z Evropské unie a ze Státního fondu životního prostředí se stal jedním z 
nejúspěšnějších projektů v ČR.  
 

 

Obrázek 13: Pohled na opravenou hráz a bezpečnostní přeliv rybníku Tichávek na Americe u Písku. [ 7 ] 

 

           Cílem tohoto unikátního projektu bylo obnovit zadržovací schopnost rybníků tak, aby 
jimi voda protékala pomaleji a byly schopny pojmout větší objem. Soustava čtyř rybníků s 
názvy Trubka, Bašta, Tichávek a Beran se nachází v kopcích nad městem, na kraji Píseckých 
hor. V případě, že by plnila svoji funkci správně, měla by být schopna účinně ochránit 
východní část města zvanou Amerika před velkou vodou. 
 
           Ty byly postupně narušeny, prosakovaly a jejich výpustě a přelivy byly v dezolátním 
stavu. Beran byl opraven z dotace ministerstva zemědělství už po povodních v roce 2002. 
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Trubku město obnovilo z vlastního rozpočtu předloni. Bašta a Tichávek přišly na řadu v roce 
2008 a 2009. Celková obnova a úpravy vodotečí stály město 9,3 milionu korun. Za tyto 
prostředky došlo k odbahnění rybníků. Stavidla a bezpečnostní přelivy byly obnoveny a nově 
byla vybudována přístupová a manipulační schodiště. Odtoková stoka byla zčásti předlážděna 
a zvětšil se průměr propustků pod můstky nad stokou. Byly vybudovány dvě nové lávky pro 
pěší a propusti se vybavily lapači naplavenin. Spolu s tím vznikly také tůňky na ochranu 
vodních živočichů. 
 
          Dalším a důležitým cílem byla totiž obnova krajiny s vytvořením podmínek pro 
existenci živočichů a rostlin. Nádrže mají i po obnově pozvolný sklon břehů, zůstalo v nich 
rákosí, nejsou vytvořeny pláže. Nádrže se nacházejí v oblasti přírodního parku Písecké hory, a 
tak jejich funkce nemůže být pouze užitková nebo zadržovací, ale také krajinotvorná. Změny, 
které byly v rámci projektu „Obnova soustavy retenčních nádrží Amerika“ provedeny, 
povedou k většímu a pestřejšímu osídlení rybníků obojživelníky, plazy, ptáky, ale také 
vodními rostlinami. Stromy, louky, lavičky a cesty pro pěší v okolí zůstaly. 
 
      

6.2   Ochrana ekologická      
                  

        Jedním z nejvážnějších problémů v současnosti je znečišťování krajiny, které je zároveň i 
znečišťováním vod, rybníky a jezera nevyjímaje. Toto znečištění se dá rozdělit na: 
 

• chemické  
 

Chemickým znečištěním je většinou únik cizorodých, chemických látek a ropných produktů 
do přírody. Je zapříčiněno častokrát různými haváriemi, například ropných tankerů, nebo 
třeba úniky látek z chemické výroby. Pravda je, že s rozvojem technologií se tyto úniky do 
přírody stávají stále více a více ojedinělými, přesto je příroda ještě pořád zasažena, protože 
mnoho chemikálií se sice daří odstranit, ale některé z nich, například chlór jsou velmi 
nebezpečné, protože dochází k přímé konzumaci chloraminů, které mají velmi nebezpečný 
vliv na zdraví člověka. 
 
         Další skupinou látek, které znečišťují chemicky rybníky, jezera, řeky a ostatní 
povrchové vody, jsou pesticidy. Zde je ale nutné zdůraznit, že pesticidy, které se používají 
například při hnojení v zemědělství, nejsou dnes již tak nebezpečné, jako v 70. a 80. letech. 
Dnešní složení pesticidů má již mnohem menší dopad na povrchové vody a v zemědělství je 
dnes již nenahraditelné. Pesticidy však mohou komplikovat situaci především v chovu ryb, 
z nichž některé jsou velmi citlivé na sebemenší změnu v ekosystému přírody. 
 
           Velkým problémem poslední doby je ale bohužel únik estrogenů ( ženských pohlavních 
hormonů ) do přírody, který je zapříčiněn, neustále rostoucím používáním až nadužíváním 
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ženské hormonální antikoncepce. Tyto látky a nejsou to pouze estrogeny, se dostávají do 
ekosystému povrchových vod z lidských domácností ( často z toalet ) a jak se ukazuje mají  
prokazatelně nepříjemný vliv na celosvětově klesající mužskou plodnost. 

• mechanické ( odpadky  všeho druhu, zejména plastů) 
 

            Plasty jsou velkým problémem, stále jich narůstá, ale postupně se začíná,tato 
problematika již řešit. Zajímavé jsou například prototypy plastů, které se dokáží sami 
v přírodě, během relativně krátké doby, rozkládat na přírodě neškodné látky. Také zařazování 
určitých vytypovaných krajin do tzv. chráněných krajinných oblastí, je dnes přímou 
ekologickou ochranou. Rybníky a jezera nevyjímaje. 

• neuvážené zásahy člověka do ekosystémů jezer a rybníků 
 

            Ekologická ochrana je ale také závislá na včasném rozpoznání problému a je na 
různých úrovních ve společnosti. Od hlídání a neustálého monitoringu vod například rybářů, 
přes Polici ČR a Inspekci ŽP, až po celoplošné monitoringy na území celé Evropy. Cílem je, 
aby se, případný problém, řešil co nejdříve. Příkladem ekologické ochrany je téměř jistě, stále 
rostoucí počet domácností, které používají ekologicky nenáročné výrobky, které jsou již dnes 
na trhu. Protože zásobování domácností ekologickým zbožím je obrovskou úlevou pro 
přírodu.  Velký podíl na záchraně malých rybníků, místního významu má bezesporu ČRS. 
 

 

6.3   Ochrana rybníků v letním a v zimním období    
 
         6.3.1   Ochrana rybníků v létě                                                             
 
           V létě se kontroluje především technický stav rybníků, například hrází, výpustí, 
věstních objektů, kterým se říká sloviště. Po stránce chovu ryb se provádí pravidelná kontrola 
kvality vody ( PH a její složení ),  popřípadě dochází k úpravám například drceným 
vápencem. Tento vápenec je nejvhodnější použít při přítoku do rybníka. Dále dochází ke 
kontrole zdravotního stavu ryb, který může být ve spolupráci s veterinární stanicí. U různých 
druhů rybníků dochází také k vyhnojování rybníků tak, aby docházelo k vytvoření nového 
planktonu a tím i ke zvýšení produkce ryb. V létě je to nejvhodnější, voda je teplá a plankton 
se snadno tvoří.  
           Dalším faktorem je i pravidelné přikrmování ryb ve vhodných měsících. Toto 
přikrmování se provádí obilím, řádně namočeným, nebo uvařeným anebo speciálními 
granulemi, určenými pro určitý druh ryb. Také se udržuje řádná čistota okolí hrází rybníků. 
Nesmíme zapomenout na dodržování manipulačního řádu, jehož cílem je udržet rybník 
v určité rovnováze. Důležité je i monitorování stavu sinic. 
 
 
        6.3.2  Ochrana rybníků v zimě                                           
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          Největším problémem v zimním období je sníh a led. Je-li ho velká vrstva, pak je 
v rybníku tma a rychle klesá hodnota kyslíku. Díry, většinou obdélníkového tvaru, rybáři 
označují vyřezanými krami nebo postavenými větvemi, aby na otevřenou hladinu upozornili. 
Na některých rybnících nasazují i elektrické rozmrazovače. To jsou zařízení, kde elektromotor 
pohybuje vrtulí a tím čeří vodu. To jde ale jen tam, kde je elektřina. 
 
         Obsah kyslíku se měří většinou od prvních mrazů. Prosekanými prohlubněmi odcházejí 
škodlivé plyny z vody a pravidelně se provádí kontrola. Rybáři zahajují prosekávání, pokud 
hodnota klesne pod tři miligramy kyslíku na litr, optimální hodnota v zimě je v rozmezí pět až 
šest miligramů. Rybáři průduchy na zamrzlých hladinách rybníků nejčastěji prosekávají u 
výpusti. Silný led řežou dál od břehu speciální motorovou pilou, která zvládne až 30 
centimetrů tlustý krunýř. Ve vodě je totiž pod ledovou a sněhovou vrstvou tma a rostliny 
ubírají rybám velké množství kyslíku. Nařezané kusy rybáři pomocí dlouhých seker potápějí a 
zasouvají pod okolní led.  
 
          Ochrana se v detailech samozřejmě liší podle oblasti. Vše musí být schváleno orgány 
státní správy. 
 
          Vypouštění rybníku se řídí většinou manipulačním řádem. Každý rybník má svůj vlastní 
manipulační řád, který vypracovává specializovaný projektant. Jsou zde veškerá data, která se 
týkají daného vodního díla. 
 

 

6.4   Povodně 2002 v jižních Čechách             
                    

          Jak je významná protipovodňová ochrana rybníků se ukázalo v Čechách při 
mimořádných povodních v roce 2002. Ovládání zadržovacích schopností a bezpečnostní 
přelivy jsou nezbytným předpokladem dobré funkce rybníků a malých vodních nádrží vůbec. 
S tím souvisí projektová a územní příprava.    
  
           V první polovině srpna roku 2002 postihly území celé České republiky katastrofální 
povodně. První vlna srážek byla 6. a 7. srpna roku 2002. Postihla hlavně jižní Čechy. 
V oblasti Novohradských hor například činily srážkové úhrny 130 – 170 mm, extrémně i 277 
mm. Druhá vlna proběhla ve dnech 11. – 12. srpna, na úrovni 130 - 180 mm srážek. 
Statisticky se tyto srážky opakují zhruba jednou za 50 až 100 let. 
 
           V Majdaleně v jižních Čechách je území rovné a voda z Lužnice se dostala na úroveň 
vody v tamnější pískovně. Písek se začal vymílat a pískovna se zaplnila vodou z řeky a 
v nejnižším místě se vylila a vytvořila další doslova novou řeku, která ve své cestě smetla 
okolní stavení a několik domů silně poškodila. Ty se později musely staticky zabezpečit a ty 
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které již nebylo možné zrenovovat, byly určené k demolici.  
 
            
 

 

Obrázek 14: Zatopená oblast pod Majdalénskou pískovnou, kde se nachází kemp pro vodáky. 
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7    ZÁVĚR   
                                                       

          Udržování rybníků v celé ČR je na rozdíl od přirozených jezer velmi nákladný proces, 
v řádech stovek miliónů korun. Proto jediná cesta, která vede k údržbě, alespoň těch rybníků a 
nádrží, které jsou významné z pohledu vodohospodářského, krajinotvorného a samozřejmě i 
rybochovného, vede přes postupné a systematické sledování těchto děl. Také je nezbytně 
nutné, postupně vytvářet finanční rezervy na pravidelnou údržbu, aby v budoucnosti nebylo 
nutné vynakládat obrovské sumy jen na záchranu například před protržením hrází. Česká 
republika má dnes možnost využít i dotací z Evropské unie, pokud jde o rozsáhlejší projekty. 
Smutnou skutečností však zůstává fakt, že vždy budou některá menší, méně významná vodní 
díla, jako jsou nádrže, rybníky nebo i malá jezírka místního významu, která postupně 
zaniknou stejně tak, jako tomu bylo v celých českých dějinách. Ono ekonomické hledisko se 
často stává tím, co v konečném důsledku rozhoduje.  
 
          Prolínání funkcí krajinotvorné, vodohospodářké a rybochovné je naprosto přirozené a 
zdá se, že i mnoho zasvěcených odborníků se často v mnoha otázkách neshodne.   Je pravdou, 
že z pohledu přírodovědeckého jsou rybníky, jezera, nebo jiné typy vodních nádrží, svým 
způsobem zásahem do přírodního cyklu proměny krajiny. Tento zásah je bezesporu 
prospěšný, je-li v souladu s přírodní funkcí krajiny. Pokud ale přírodní funkci krajiny 
nerespektuje, což se již v minulosti stalo, pak dochází samozřejmě k nepříjemným důsledkům 
v krajině. Ekosystém umí velmi chaoticky měnit své chování i v krátkém čase vývoje krajiny, 
k němuž člověk přirozeně přispívá svou měrou, s ohledem na stupeň rozvoje civilizace. 
Přírodovědecký pohled na tyto tři základní funkce vodních děl je čistě vědecký, to znamená, 
že je doložitelný, monitorovatelný, zkrátka prokazatelný. Dnes je více než kdy jindy zřejmé, 
že bez vývoje technologií se nová vodní díla v budoucnosti nebudou moci stavět. Technologie 
staveb vodních děl je dnes již opravdu propracována do nejmenších detailů, ale nikdy 
nesmíme zapomínat i na prvek citu, který tak obdivujeme u středověkých rybníkářů, kteří 
opravdu jen s několika jednoduchými nástroji a velikou časovou investicí, dokázali 
s důvtipem, hodným člověka moudrého, vybudovat taková díla, která přežila celá dlouhá 
staletí. Cit a moudrost je ta nejdokonalejší technologie, kterou má člověk vždy k dispozici. 
Rybníky již mnohokrát pomohly v ochraně před povodněmi, ale pouze v oblastech, kde byl 
tento cit použit. 
 
           Ekonomický pohled je přirozený stejně tak, jako lidstvo samo. Protože dnes, stejně 
jako ve středověké době hrál rozpočet zcela zásadní roli. Proto také jenom díky tvorbě 
bohatství známých a bohatých rodů historie anebo velké odvaze menších stavitelů, bylo 
možné stavět tato díla.  
 
            Dnes je to velmi podobné a já osobně nevylučuji možnost soukromých investic, 
většího rozsahu do budoucích nových vodních děl, které doplní státní zaangažovanost 
v důležitých projektech. 
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            Ekonomické hledisko je však také v tom, jak se jednotliví lidé, žijící v okolí těchto 
vodních děl, chovají k přírodě a vodním dílům samotným. Velkým problémem jsou odpadky. 
Přitom každý turista, nebo i starousedlík v okolí rybníku, může téměř bez velkého úsilí 
ochraňovat od odpadků okolí, v němž žije. Kolikrát stačí jen nevyhazovat PET lahve s pitím 
do volné přírody. Toto je zodpovědnost každého z nás a tohle jsme schopni, ale často 
neochotni, zvládnout.  
      
             Člověk má přirozený vztah k přírodě, daný jeho vývojem a výstavba rybníků je 
dokladem tohoto vztahu. Spojením tohoto přirozeného vztahu se zkušenostmi a znalostmi, 
získávanými po staletí a nejnovějších technologií, budou postupně v české krajině vznikat  
nová vodní díla zcela nové generace.   
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