8. REVITALIZAâNÍ MALÉ VODNÍ
NÁDRÎE
8.1 Místo nádrÏí v revitalizacích
Malé vodní nádrÏe, z nichÏ nejbûÏnûj‰í jsou rybníky,
mají hráz, spodní v˘pust a bezpeãnostní pﬁeliv. Podle
âSN 75 2410 Malé vodní nádrÏe jde o nádrÏe, jejichÏ
objem po hladinu ovladatelného prostoru nepﬁesahuje
2 miliony m3 a nejvût‰í hloubka nepﬁesahuje 9 m. Malé
vodní nádrÏe, budované v rámci revitalizací, oznaãujeme jako revitalizaãní nádrÏe. Pojmu rybníky na
tomto místû nepouÏíváme, neboÈ revitalizaãní nádrÏe
nejsou prioritnû urãeny pro chov ryb.
Hodnotná revitalizaãní
akce s v˘stavbou malé
vodní nádrÏe.
PrÛtoãná nádrÏ s velk˘m ochrann˘m objemem je zakládána
v meliorované ploché
nivû s regulovan˘mi
potoky. Její tvarování
je ãlenité, navazující
na pﬁirozen˘ prÛbûh
terénu. mûlkovodní
pásmo rozsáhlé.
Vzdu‰ní líc hráze je
mírnû sklonit˘, v boku
je vytvoﬁen bezpeãnostní pﬁeliv s odpadem ve velmi mírném
sklonu, umoÏÀujícím
vytvoﬁení kamenité
kynety, prostupné pro
ryby. V soutoku
odpadÛ pod hrází je
vytvoﬁena tÛÀ. Sedimentaãní tÛÀ je vytvoﬁena na jednom
z pﬁítokÛ do nádrÏe,
izolovaná tÛÀ nad
litorálem nádrÏe má
vyslovenû biotopní
funkci. Oba potoky
jsou podélnû regulovány. Stavbu doprovázejí bohaté v˘sadby
dﬁevin, zatravnûní nivy
a protierozní pásy
v sousedních polích.
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v˘chozí situace

po revitalizaci

Malé vodní nádrÏe mohou mít z hlediska revitalizace ﬁadu pﬁízniv˘ch funkcí:
• Zásoba vody v krajinû, zvût‰ení mnoÏství vody v pevninském malém obûhu.
• Lokální dotace zásob podzemní vody.
• Pﬁíznivé ovlivÀování prÛbûhu velk˘ch vod.
• Pﬁízniv˘ vliv na kvalitu vody.
• Prostﬁedí pro vodní, mokﬁadní a pobﬁeÏní druhy rostlin a ÏivoãichÛ, ekologicky stabilní prvek
krajiny.
• Vytvoﬁení obvodového lemu nádrÏe a navazujícího pﬁírodního území.
Pro tyto funkce lze pokládat nûkteré malé vodní nádrÏe za revitalizaãní objekty. Ov‰em tyto pﬁíznivé
funkce se neuplatÀují automaticky a v plné míﬁe u jak˘chkoliv mal˘ch vodních nádrÏí. Aby bylo moÏné
hovoﬁit o revitalizaãních nádrÏích, musejí b˘t pro jejich uplatnûní vytvoﬁeny podmínky stavební koncepcí, konstrukãním provedením i zpÛsobem obhospodaﬁování.
Pﬁi úvahách, zda v tom kterém místû postavit nádrÏ, nebo s územím nakládat jinak, hrají velkou roli
také náklady. Obecnû jsou nádrÏe velmi nákladné. Hektar malé vodní nádrÏe stojí v poﬁizovacích nákladech orientaãnû tﬁi miliony korun. Pokud se hektar udrÏuje jako botanicky cenná louka, stojí seãení
zhruba deset tisíc korun roãnû. Strojní seãení ménû. S jist˘m zjednodu‰ením mÛÏeme ﬁíci, Ïe se rozhodujeme, zda je pro pﬁírodu a krajinu lep‰í postavit na louce nádrÏ, nebo mít peníze na 300 let seãení.

8.2 K nûkter˘m funkcím revitalizaãních nádrÏí:
Podíl na zadrÏování vody v krajinû
b˘vá pokládán za nejdÛleÏitûj‰í funkci nádrÏí. Tato funkce v‰ak má svoje omezení a nelze ji absolutizovat. Dobﬁe postavená nádrÏe je tûsná a dnem, bﬁehy a hrází propou‰tí vodu jen v malé míﬁe. Potom
ov‰em pﬁedstavuje nádrÏ z hlediska níÏe leÏícího povodí jenom pasívní zásobu vody. Nalep‰ovací
vypou‰tûní vody za pﬁísu‰kÛ se sice obãas uvádí ve zdÛvodnûních revitalizaãních efektÛ, jeho provádûní v praxi je v‰ak iluzorní. Hlavní v˘znam zadrÏení vody v nádrÏích pak zﬁejmû spoãívá v odpaﬁování, pﬁispívajícím ke stabilizaci malého vodního obûhu (pevninsk˘ cyklus v˘par - sráÏky). Z tohoto
hlediska je voda v mal˘ch nádrÏích podstatnû pasívnûj‰í sloÏkou hydrologické bilance neÏ zásoba podzemní vody ve zvodnûlém zeminovém prostﬁedí a v mokﬁadech. Zvodnûlé zeminy a mokﬁady oproti
nádrÏím disponují houbov˘m efektem - nasát a pak zvolna vypou‰tût.
Provádûní velk˘ch vod
NádrÏ tlumí prÛbûh velké vody tím, Ïe ãást jejího objemu zadrÏuje ve svém retenãním prostoru. Na ten
musí b˘t pamatováno pﬁi projektování i pozdûji pﬁi schvalování manipulaãního ﬁádu. Retenãní prostor
tvoﬁí rozdíl mezi kótami provozní a maximální hladiny a má ãást ovladatelnou (po hranu bezpeãnostního pﬁelivu) a neovladatelnou (od hrany bezp. pﬁelivu po maximální hladinu.) Mezi vstupem povodÀové vlny do nádrÏe a nábûhem kapacitního odtoku bezpeãnostním pﬁelivem vzniká ãasové zpoÏdûní.
âást objemu povodÀové vlny se v nádrÏi pﬁechodnû zadrÏuje. Zaplnûn˘ prostor nádrÏe pak vytváﬁí
velk˘ prÛtoãn˘ profil, kter˘m povodÀov˘ prÛtok postupuje pomaleji neÏ nezahrazen˘m údolím. Celkovû se pÛsobení nádrÏe projevuje zplo‰tûním povodÀové vlny. V˘poãet transformace povodÀové
vlny nádrÏí patﬁí ke standardním hydraulick˘m úlohám a mûl by b˘t doloÏen ve v‰ech pﬁípadech,
kdy se tlumení velk˘ch vod uvádí mezi oãekávan˘mi v˘znamn˘mi efekty nádrÏe. V˘znamnost
tohoto efektu se posuzuje na základû odhadu vlivu na povodÀové ‰kody. V pﬁípadû nádrÏí, jejichÏ velikost nepﬁesahuje jednotky hektarÛ, v‰ak b˘vá retenãní schopnost malá aÏ zanedbatelná.
Vliv na kvalitu vody
Vliv na kvalitu protékající vody je jedním z kritérií hodnocení pﬁínosnosti mal˘ch vodních nádrÏí.
NádrÏe budované v rámci revitalizací nejsou ve vodoprávním smyslu zaﬁízeními k ãi‰tûní odpadních
vod, pro posuzování jejich vlivu na kvalitu vody v‰ak poslouÏí parametry uÏívané v ãistírenské technologii. Pokud nádrÏ poskytuje aktuálnímu prÛtoku vody skuteãné zdrÏení nûkolik minut aÏ
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nûkolik desítek minut, je funkãnû na úrovni lapaãe písku a nelze vylouãit, Ïe tento prÛtok uvede do
pohybu jemnûj‰í bahenní usazeniny. Pro funkci na úrovni ãistírenské usazovací nádrÏe, zachycující
snadno usaditelné jemné ãástice (organické kaly a hlinité ãástice), je nezbytná skuteãná doba zdrÏení nejménû nûkolik hodin. Pro úãinné biologické odstraÀování silného organického zneãi‰tûní
na úrovni stabilizaãní nádrÏe se vyÏaduje skuteãná doba zdrÏení nejménû 5 dnÛ. Pﬁi této dobû zdrÏení jiÏ také dochází k ãásteãnému zachycení hÛﬁe usaditeln˘ch jílov˘ch ãástic a nastupuje efekt v˘razného zachycení fosforu, kter˘ je právû na jílové ãástice do znaãné míry vázán. NádrÏe s dlouhou dobou
sedimentace jsou schopny zachycovat fosfor úãinnûji neÏ bûÏné mechanicko - biologické ãistírny
odpadních vod, nevybavené technologií chemického sráÏení fosforu.
Zvlá‰tností nádrÏí s ãisticí nebo doãi‰Èovací funkcí je silná produkce druhotného organického zneãi‰tûní. V nádrÏi zásobené minerálními Ïivinami se ve vegetaãním období rozvíjí fytoplankton a vzápûtí
zooplankton. Jejich pﬁítomnost v odtoku z nádrÏe mÛÏe vést k vût‰ím hodnotám nûkter˘ch ukazatelÛ
zneãi‰tûní. Ov‰em tyto stavy jsou provázeny mimoﬁádnû velk˘mi koncentracemi volného kyslíku ve
vodû. Ve skuteãnosti se nejedná o záporné úãinky ãi‰tûní, n˘brÏ o pokroãilej‰í stupeÀ zapojování zneãi‰tûní do pﬁirozeného obûhu Ïivin, kter˘ odpovídá vy‰‰ímu – tﬁetímu – procesnímu stupni v ãistírnách
odpadních vod.
Obecnû lze ﬁíci, Ïe z hlediska zlep‰ování kvality vody jsou zvlá‰tû pﬁínosné malé vodní nádrÏe na
drobn˘ch tocích pod obcemi nebo pod del‰ími samoãisticími úseky drobn˘ch tokÛ, kde zachycují
produkty procesÛ odstraÀování zneãi‰tûní. Velké vody mohou látky zachycené v nádrÏích remobilizovat, ale k tomu zpravidla dochází aÏ v situacích, kdy je místní síÈ vodních tokÛ jiÏ beztak enormnû
zneãi‰tûna plo‰n˘mi smyvy.
Biotop vodních a mokﬁadních druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ
Kromû v˘‰e uveden˘ch plní revitalizaãní nádrÏe také biologickou funkci, protoÏe se stávají biotopy
vodních a mokﬁadních druhÛ a spoleãenstev rostlin a ÏivoãichÛ. Ve vût‰inû pﬁípadÛ je moÏné se spokojit s tímto tvrzením, tedy s podporou v‰ech potenciálnû se vyskytujících taxonÛ, samozﬁejmû pouze
pÛvodních. V˘jimeãnû je v‰ak vhodné zamûﬁit se na konkrétní druh nebo spoleãenstvo, které bude preferováno. Vût‰inou se jedná o nejvzácnûj‰í fenomény na‰í pﬁírody. Potom je nutné i nejmen‰í detaily
stavby pﬁizpÛsobit jejich stanovi‰tním poÏadavkÛm pﬁi dodrÏení v‰ech technick˘ch náleÏitostí. Je‰tû
dÛleÏitûj‰í je v‰ak následn˘ management takové lokality.

8.3 V˘bûr lokality pﬁed zahájením investiãní pﬁípravy
Revitalizaãní nádrÏ musí pﬁiná‰et obohacení prostoru, v nûmÏ vzniká.
Novou malou vodní nádrÏ lze pokládat za revitalizaãní objekt, pokud nahrazuje ménû hodnotné
prostﬁedí, tedy pokud vzniká:
• na plo‰e devastované stavební, tûÏební a podobnou ãinností;
• v území postiÏeném v minulosti plo‰n˘m odvodÀováním, úpravou koryta vodního toku nebo podobn˘mi regulaãními zásahy; mÛÏe se jednat o polnosti, ruderály, jejichÏ obhospodaﬁování bylo z rÛzn˘ch dÛvodÛ opu‰tûno, pﬁírodovûdecky nehodnotné zatravnûné plochy;
• na orné pÛdû nebo na pÛdû jin˘ch intenzivních kultur, zejména pokud dal‰í obhospodaﬁování není
rentabilní.
Tento v˘ãet samozﬁejmû nelze brát dogmaticky, kaÏd˘ konkrétní pﬁípad nutno posuzovat individuálnû
se zﬁetelem ke v‰em moÏn˘m okolnostem.
Naopak o revitalizaci nelze hovoﬁit, pokud by obnovou nebo v˘stavbou nádrÏe docházelo
k likvidaci ãi po‰kození hodnotného pﬁírodního prostﬁedí, rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch spoleãenstev
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s velkou druhovou rozmanitostí a mírou pﬁirozenosti. Za revitalizaãní nelze pokládat nádrÏe,
které by zaplavovaly pﬁírodní nivy, pﬁirozená koryta tokÛ, mokﬁady, tÛnû, vlhké louky a háje,
nivní lesy pﬁirozenûj‰í skladby. V˘stavba v tûchto místech by mûla nejspí‰e záporn˘ revitalizaãní
efekt. Pﬁírodní prostﬁedí ve vût‰inû pﬁípadÛ sv˘mi biologick˘mi, krajinn˘mi i vodohospodáﬁsk˘mi
funkcemi (aktivní zásoba podzemní vody, zásoba vody v mokﬁadech, povodÀov˘ rozliv), pﬁi nulov˘ch
investiãních v˘dajích, pﬁedãí umûle budované malé vodní nádrÏe, poﬁizované s velk˘mi náklady.
V podobn˘ch situacích je nutné budoucí revitalizaãní efekt peãlivû vyhodnotit na základû solidních
podkladÛ, zejména pﬁírodovûdného posouzení lokality.
Pro efektivnost v˘stavby i budoucí revitalizaãní efekty je rozhodující morfologie budoucího retenãního prostoru. Vhodné jsou mûlké, ‰iroké nivy nebo terénní sníÏeniny na pﬁirozen˘ch údolnicích tokÛ,
kde mohou vybudováním hrázového tûlesa ve vhodném profilu vzniknout ploché zátopy s rozsáhl˘m
mûlkovodním pásmem a pﬁirozen˘m tvarováním bﬁehÛ. Pozvoln˘ plynul˘ pﬁechod litorál - mokﬁad louka nebo háj vytváﬁí podmínky pro následn˘ rozvoj vodních, mokﬁadních a bﬁehov˘ch spoleãenstev,
a tedy i pro dosaÏení pﬁíznivého revitalizaãního efektu.
Za nevhodné ãi problematické z hlediska v˘sledného revitalizaãního efektu je nutno povaÏovat
zakládání VN v lokalitách následujících typÛ:
• V zahlouben˘ch údolích s velk˘m podéln˘m sklonem, kde si vytvoﬁení vodní plochy vyÏádá vybudování relativnû velmi mohutného hrázového tûlesa, které je nákladné a pﬁedstavuje ãasto i vzhledovû ru‰iv˘ prvek. ZároveÀ je velmi omezen podíl ploch s plynul˘m pﬁechodem zátopy do okolního
terénu.
• Ve svahu nad pﬁirozenou údolnicí, kde je pro vytvoﬁení retenãního prostoru nutné vybudovat
dlouhé a mohutné hrázové tûleso podél toku (obtoková vodní nádrÏ), ãímÏ je opût znaãnû omezen
podíl ploch s plynul˘m pﬁechodem zátopy do okolního terénu.
• V pﬁípadech, kdy v dÛsledku zneãi‰tûní pﬁítoku není moÏné v nádrÏi zajistit vhodnou kvalitu
vody, potﬁebnou k vytvoﬁení druhové diverzity vznikajících vodních a mokﬁadních ekosystémÛ. Jde
zejména o situace, kdy by nádrÏ vpodstatû nahrazovala ãi‰tûní odpadních vod ze sídelních útvarÛ
a provozoven, pﬁípadnû by byla neúmûrnû zatûÏována splachy ze zemûdûlsk˘ch pozemkÛ. (Ov‰em
zlep‰ování kvality vody jako takové, tedy pﬁíspûvek k samoãi‰tûní, patﬁí k vítan˘m vedlej‰ím efektÛm revitalizaãních nádrÏí.)
• V místech, kde budoucí vodní nádrÏ bude znaãnû negativnû ovlivnûna splachy Ïivin a erozním
smyvem ze zemûdûlsk˘ch pozemkÛ v povodí pﬁítoku a není v silách investora zajistit alespoÀ
základní zpÛsob ochrany na tûchto pozemcích, napﬁíklad zatravnûní. V tûchto pﬁípadech se nádrÏe
v krátkém ãasovém horizontu zazemÀují a ztrácejí ekologicko-stabilizaãní funkci. (Zaná‰ení nádrÏí
erozními smyvy se bohuÏel vyskytuje témûﬁ ve v‰ech oblastech republiky a tato problematika obecnû
není provázána s ﬁe‰ením protierozní ochrany zemûdûlsk˘ch pozemkÛ v povodí.)
• V lokalitách, kde nepﬁíznivé hydrologické pomûry nezaruãují dostateãné plnûní vybudované
nádrÏe vodou. I kdyÏ „nebeské“ nádrÏe mohou dobﬁe fungovat jako kvalitní biotopy a periodické
kolísání vodní hladiny v nádrÏích mÛÏe b˘t z hledisky druhové diverzity v˘hodné, je ovûﬁení
dostatku vody nezbytnou souãástí zámûru stavby.
• Na místech, kde mÛÏe dojít k po‰kození nebo dokonce zniãení biotopu ohroÏen˘ch, vzácn˘ch
a zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ vodních a mokﬁadních rostlin a ÏivoãichÛ. Pﬁitom je tﬁeba hodnotit
okamÏité i dlouhodobé vlivy na biotopy.
Revitalizaãní nádrÏe mohou doplÀkovû a v pﬁimûﬁeném rozsahu slouÏit také dal‰ím úãelÛm, které se
více ãi ménû promítají do jejich provedení a obhospodaﬁování. Jsou to zejména:
• extenzivní chov ryb nebo sportovní rybolov;
• vodní a pobﬁeÏní rekreace (bez rekreaãních stavebních objektÛ);
• poÏární zdroj vody;
• zdroj závlahové vody, pokud odbûrem nebudou naru‰eny hlavní funkce nádrÏe.
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Pokud by ov‰em rozsah tûchto doplÀkov˘ch funkcí pﬁesahoval vhodnou míru, byly by v rozporu s revitalizaãním efektem nádrÏí. Riziko roste s tím, Ïe právû tyto funkce velká ãást potenciálních investorÛ
preferuje. Nejsilnûj‰í je zájem o chov ryb, kter˘ má zejména dvû problematické stránky. Jednak podporuje zájem o obtékané nádrÏe, u nichÏ jsou oslabeny veﬁejné vodohospodáﬁské funkce. Jednak manipulacemi s vodou, redukcí pﬁirozené potravy i pﬁím˘m vyÏíracím tlakem vytváﬁí v nádrÏích podmínky
ménû pﬁíznivé pro obojÏivelníky ãi vodní ptactvo.
Revitalizaãní praxe obecnû uplatÀuje nûkteré dÛleÏité zásady:
• Revitalizaãní charakter nádrÏí není sluãiteln˘ s intenzivním chovem ryb. Krmení a hnojení nejsou
pﬁípustné.
• Jarní vypou‰tûní nádrÏí (v˘taÏníkové hospodaﬁení) není z dÛvodu ochrany vodních ÏivoãichÛ, kteﬁí
se v tomto období rozmnoÏují, pﬁípustné.
• Objekty slouÏící produkãnímu chovu ryb (lovi‰tû, kádi‰tû, schodi‰tû,…) nejsou souãástí nákladÛ
revitalizaãní stavby, pﬁípadnû se vÛbec nebudují.
• Na revitalizaãních nádrÏích není pﬁípustn˘ úãelov˘ chov kﬁíÏencÛ kachny divoké. Spolu s polointenzivním chovem ryb se jedná o negativní faktor, srovnateln˘ s nûkdej‰ím zpÛsobem kaprokachního
hospodaﬁení. Negativní vlivy spoãívají zejména v podstatném zhor‰ování kvality vody, v mechanické
likvidaci litorálních partií, niãení genofondu volnû Ïijících populací kachen divok˘ch a v likvidaci
druhové diverzity ve vodních nádrÏích.
• Na pozemcích revitalizaãních nádrÏí se nepﬁipou‰tí v˘stavba rybáﬁsk˘ch a rekreaãních chat apod.
• Tvarování bﬁehÛ nádrÏe a zejména litorálního pásma vychází z revitalizaãní koncepce, nikoliv z tradiãního pojetí rybochovn˘ch nádrÏí, kde byla snaha litorály minimalizovat.
Pﬁirozenû není rozumné úplnû potlaãovat hospodáﬁské funkce revitalizaãních nádrÏí, vãetnû doplÀkového
chovu ryb. Pro tyto funkce nádrÏe vÏdy v historii vznikaly, bez nich zpravidla podléhaly postupnému
zániku. Ov‰em pro v˘stavbu, rekonstrukci ãi obnovu nádrÏí prioritnû hospodáﬁsk˘ch je tﬁeba hledat
podporu jinde neÏ u revitalizaãních dotaãních programÛ.
Specifick˘ problém pﬁedstavuje prostupnost vodní nádrÏe pro ryby. V ﬁadû situací pÛsobí prÛtoãná
vodní nádrÏ na vodním toku jako ãásteãná nebo úplná migraãní bariéra.
Pokud má b˘t nádrÏ rozumnû uÏívána jako pﬁírodní koupali‰tû, mÛÏe tím b˘t v pﬁíznivém smyslu kontrolován chov ryb. Intenzivnûj‰í chov ryb totiÏ zneãi‰Èuje vodu, a to aÏ na míru, která je pro koupání
zcela nepﬁíznivá.

8.4 Základní aspekty investiãní a projektové pﬁípravy
revitalizaãních nádrÏí
8.4.1 Vodohospodáﬁská koncepce - nádrÏe prÛtoãné a obtokové
âast˘m dilematem v˘stavby revitalizaãních nádrÏí je volba mezi koncepcí prÛtoãnou a obtokovou.
(V pﬁípadû obtokové nádrÏe lze je‰tû rozli‰it dva podpﬁípady: NádrÏ obtékaná vyuÏívá vût‰iny ‰íﬁky
údolí, obtoková strouha se spokojuje s obvodem nádrÏe a zpravidla není proti ní v˘raznû zahloubena,
takÏe dûlící hráz ani nenese vût‰í v˘‰kov˘ rozdíl hladin. Naproti tomu nádrÏ boãní je vystavûna pouze
na jednom bﬁehu vodního toku, od kterého b˘vá oddûlena dlouhou a pomûrnû vysokou dûlící hrází.)
Obû koncepce mají svoje klady i zápory a nelze jednoznaãnû upﬁednostnit jednu a druhou zavrhnout.
KaÏd˘ pﬁípad je zvlá‰tní a vÏdy je nutno pﬁedev‰ím vycházet z místních podmínek.
Hlavní pﬁednosti obtokov˘ch nádrÏí:
• Pﬁítok lze regulovat a nádrÏ do jisté míry chránit pﬁed zneãi‰tûnou vodou, pﬁed pﬁívaly a pﬁed studenou a „hladovou“ povrchovou vodou, jak ﬁíkají rybáﬁi.
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• Pokud je skuteãnû zabránûno velk˘m vodám vstupovat do nádrÏe, u‰etﬁí se na velikosti bezpeãnostního objektu.
• NádrÏ je ménû zaná‰ena splaveninami, nesen˘mi vodním tokem.
• Vût‰inou se bez problémÛ uchovává obtokové koryto jako migraãní cesta.
• Obtokovou nádrÏ mÛÏe stavût i ten, kdo v údolí vlastní jenom jeden bﬁeh.
Hlavní nev˘hody obtokov˘ch nádrÏí:
• Zpravidla mají velmi omezené vodohospodáﬁské funkce.
• Posilují zájem o intenzívní chov ryb, kter˘ koliduje s ekologick˘mi funkcemi.
• Velké náklady na obtokové koryto a dûlící hráz.
• Boãní nádrÏ hÛﬁ vyuÏívá údolního profilu a ãasto ‰patnû zapadá do krajiny. âást profilu je blokována
dûlící hrází, která sice b˘vá z úsporn˘ch dÛvodÛ ﬁe‰ena jako dosti smûlá, ale o to cizeji v údolí
pÛsobí.
• Pﬁi patû dûlící hráze proudí vodní tok a trvale ohroÏuje její stabilitu.
• Zmûny trasy, zkapacitnûní a tvrdé úpravy koryta toku, které se pﬁetváﬁí na obtok.
• Ve vût‰inû pﬁípadÛ je nutno kvÛli ochranû pﬁed velkou vodou stavût hráz i v pﬁítokové ãásti nádrÏe.
Tím je pak znemoÏnûn pozvoln˘ pﬁechod vodní plochy do nivy.
• Mûlkovodní pásmo nádrÏe b˘vá dosti omezené, protoÏe pro nû nelze vyuÏít údolnicov˘ch partií a ve
stísnûné nádrÏi se celkovû úspornûji hospodaﬁí s objemem vody.
• Úspora na bezpeãnostním pﬁelivu mÛÏe b˘t velmi problematická. Pokud do nádrÏe proniknou velké
vody a ta není vybavena dostateãnû kapacitním bezpeãnostním pﬁelivem, hrozí pﬁeteãení a po‰kození
hráze.
Zpravidla pﬁíznivûj‰í variantou obtokové nádrÏe b˘vá nádrÏ obtékaná, která lépe vyuÏívá údolního
profilu neÏ nádrÏ boãní, a pﬁitom díky obvodové stoce zachovává migraãní prostupnost toku. Pojetí
díla ov‰em v tomto pﬁípadû záleÏí na tom, jak se prÛtoãná kapacita dûlí mezi obvodovou stoku a nádrÏ,
resp. její bezpeãnostní pﬁeliv. Pokud je obvodová stoka dimenzována na provádûní velk˘ch vod, mÛÏe
se u‰etﬁit na bezpeãnostním pﬁelivu nádrÏe, ov‰em stoka vychází zpravidla velmi mohutná, zabírá
nemalou ãást plochy, na níÏ se mohla rozprostírat nádrÏ, a nádrÏ musí b˘t ohrázovaná. Pﬁi malokapacitní
obvodové stoce se zmen‰ují problémy s velikostí stoky a dûlící hráze, zato nádrÏ musí b˘t vybavena
plnokapacitním bezpeãnostním pﬁelivem. Ani ve druhém pﬁípadû se zcela nevyhneme podstatnému problému obvodov˘ch stok - musejí sestoupit na úroveÀ hladiny vody pod hrází. Buì sestupují je‰tû nad
profilem hráze, a pak se v˘raznû zahlubují a rozvírají do ‰íﬁky. Nebo musejí sestupovat aÏ pod hrází,
a to v mírném, rybochodném sklonu, pro coÏ ãasto neb˘vá prostor.
Hlavní pﬁednosti prÛtoãn˘ch nádrÏí:
• Vhodnûj‰í vyuÏití morfologie terénu, zejm. sklonÛ pﬁirozené údolnice - pﬁedpoklady pro lep‰í
v˘sledn˘ revitalizaãní efekt.
• Krat‰í a ménû nákladné hrázové tûleso.
• Boãní hráz neomezuje rozsah nádrÏe a nehyzdí údolí.
• NádrÏ mÛÏe pﬁispívat k tlumení prÛbûhu velk˘ch vod a zlep‰ování kvality vody (= veﬁejné vodohospodáﬁské funkce).
• Zaplavení celé ‰íﬁky údolí umoÏÀuje rozvinout v pﬁítokov˘ch partiích mûlkovodní pásmo.
• ¤e‰ení b˘vá celkovû kompaktnûj‰í a neobsahuje rizikové momenty obtokov˘ch nádrÏí - podcenûní
bezpeãnostního pﬁelivu a dûlící hráz, ohroÏovanou na dlouhém vzdu‰ním líci.
Hlavní nev˘hody prÛtoãn˘ch nádrÏí:
• Mohutn˘ a nákladn˘ bezpeãnostní pﬁeliv.
• Intenzivnûj‰í zaná‰ení splaveninami, nesen˘mi tokem.
• Vytvoﬁení migraãní pﬁekáÏky - neÏádoucí fragmentace vodního toku
• Neregulovateln˘ pﬁítok, silná prÛtoãnost v závislosti na pomûrech v povodí a nízká teplota vody vnímáno zejména jako nev˘hoda pro chov ryb.
• Pﬁípadná likvidace urãitého úseku pﬁírodního koryta v prostoru budoucí zátopy.
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Obtokové nádrÏe vût‰inou lépe vyhovují chovu ryb, zatímco prÛtoãné nádrÏe lépe plní veﬁejné vodohospodáﬁské funkce. Konkrétní koncepce nádrÏe vychází pﬁedev‰ím z místních podmínek, kaÏd˘
pﬁípad je tﬁeba posuzovat jednotlivû. Pokud tváﬁnost údolí nebo úãel nádrÏe její koncepci pﬁímo
nepﬁedurãují, je vhodné na úrovni studie, sahající po pﬁedbûÏn˘ rozpoãet, porovnat rÛzné moÏnosti
ﬁe‰ení. Duchu revitalizací, které by mûly slouÏit pﬁedev‰ím veﬁejn˘m úãelÛm, ochranû pﬁírody a krajiny, b˘vají ov‰em bliÏ‰í prÛtoãné nádrÏe. Dva jejich v˘znamné nedostatky lze ﬁe‰it technick˘mi
opatﬁeními, samozﬁejmû za urãitého vzrÛstu nákladÛ:
• Prostupnost pro vodní organismy lze - v opodstatnûn˘ch pﬁípadech - zaji‰Èovat v˘stavbou
rybochodn˘ch zaﬁízení. U ﬁady mal˘ch vodních nádrÏí se uplatní jednoduchá koncepce prostupn˘ch kynet, vestavûn˘ch do bezpeãnostních pﬁelivÛ a protékan˘ch bûÏn˘mi prÛtoky. (Na druhé
stranû nemûla by se vynucovat v˘stavba rybích pﬁechodÛ na tocích a u nádrÏí, kde to není z pﬁírodovûdného hlediska úãelné.)
• Pro ochranu nádrÏí pﬁed nadmûrn˘m zaná‰ením splaveninami lze jim pﬁedﬁazovat sedimentaãní
prohlubnû nebo do pﬁítokov˘ch partií vkládat ponoﬁené zemní ãi palisádové hráze, vytváﬁející
sedimentaãní prostory.
Pojetí nádrÏe, velmi vzdálené revitalizacím.
Velkého objemu vody je dosahováno za cenu
strm˘ch bﬁehÛ, nádrÏ prakticky nemá mûlkovodní pásmo. Obvodová hráz bude trvale
ohroÏována potokem, kter˘ teãe u její paty.
Pﬁitom pro zlep‰ení stavu potoka se nic
nedûlá. Bezpeãnostní pﬁeliv je proveden
mimoﬁádnû tvrdû. Objekt, kter˘ se mÛÏe
vedle chovu ryb uplatnit jiÏ jenom jako závlahová nádrÏ, celkovû pÛsobí dojmem prÛmyslového odkali‰tû.

Dvû rozdílné koncepce
v˘stavby nádrÏe a ãistírny
odpadních vod v nivû pod
obcí. Vlevo v˘chozí stav.
Uprostﬁed „nalepovací“
ﬁe‰ení - upraven˘ potok se
neﬁe‰í, po jedné jeho stranû
se zakládá nádrÏ na chov
ryb, po druhé stranû se
vede kanalizace a staví ãistírna odpadních vod.
V tomto pﬁípadû nedo‰lo
k revitalizaci nivy, n˘brÏ
k jejímu zastavûní objekty
hospodáﬁského charakteru.
Skuteãná revitalizace je
znemoÏnûna zejména umístûním kanalizace do nivy.
Vpravo je ﬁe‰ení revitalizaãní. Kompaktní provedení v budovû umoÏÀuje
umístit ãistírnu blíÏe k obci.
V nivû pod obcí je postavena nádrÏ, která mimo
jiné zlep‰uje kvalitu vody,
odtékající z ãistírny.
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8.4.2 Podéln˘ a pﬁíãn˘ profil prostoru nádrÏe, mûlkovodní pásmo a jeho velikost
Bﬁehy nádrÏe nad hladinou vody
Z dÛvodu funkãního i pohledového zapojení do krajiny a podmínek pro rozvoj bﬁehov˘ch a pﬁíbﬁeÏních
spoleãenstev je vhodné mírné sklonování s maximálním vyuÏitím pﬁirozen˘ch sklonÛ terénu. Získání
objemu vody není u revitalizaãních nádrÏí dÛvodem pro to, aby do nádrÏe spadaly umûle vytvoﬁené
svahy ve sklonech 1 : 3 a strmûj‰ích. Ani pro extenzívní rekreaci, kterou v nûkter˘ch ãástech revitalizaãních nádrÏí pﬁipou‰tíme, nejsou vhodné bﬁehy, na kter˘ch se pro velk˘ sklon nedá poﬁádnû ani stát.
Bﬁehy pod hladinou
Pﬁírodovûdecky nejcennûj‰í ãástí nádrÏe jsou mûlké partie pﬁi bﬁezích a v pﬁítokov˘ch partiích.
Jedná se o ãást nádrÏe od dosahu hladiny za bûÏného kolísání po hloubku cca 0,5 aÏ 0,6 m za normální
hladiny. Tyto mûlkovodní ãásti nádrÏe - litorál - s rychle se prohﬁívající vodou, litorální vegetací a plynul˘m pﬁechodem na sou‰, jsou existenãnû nutné pro mnoho forem vodního Ïivota. Je zde soustﬁedûno
znaãné procento biodiverzity celého biotopu. ObojÏivelníci tu kladou snÛ‰ky a probíhá zde v˘vin jejich
larev, dochází zde k pﬁirozenému v˘tûru ryb, hnízdûní vodních ptákÛ, reprodukci zooplanktonu, kter˘
je pﬁirozenou potravou pro ryby a jiné vodní Ïivoãichy, Ïije zde velké mnoÏství vodních bezobratl˘ch
a v neposlední ﬁadû tyto partie nádrÏí fungují jako jakási biologická ãistírna v metabolismu celého vodního biotopu.
Pro rozvinutí litorálního pásma po obvodu nádrÏe je vhodn˘ sklon bﬁehÛ pod hladinou cca 1 : 5
a mírnûj‰í. Pokud je rostl˘ terén v nûkteré ãásti novû budované nádrÏe strmûj‰í, pak se ponechá v pﬁirozeném sklonu. Není v‰ak vhodné, v zájmu zvût‰ování objemu vody, nádrÏ v malé vzdálenosti od
bﬁehu zahlubovat ve strmém sklonu.

0,5 m

Vnitﬁní litorál
Plnohodnotné litorální pásmo, o hloubce do 60 cm, vyÏaduje mírné sklony dna – 1 : 10 a mírnûj‰í.
PakliÏe to velikost vodní nádrÏe umoÏÀuje, je moÏné vybudovat i rozsáhlej‰í plochy s jednotnou hloubkou, kdy napﬁ. po plynulém dosaÏení hloubky cca 30 - 40 cm (ve v˘‰e zmiÀovaném sklonu dna) zachováme nûkolikametrov˘ pás s touto jednotnou hloubkou. V˘znamn˘ je téÏ plynul˘ pﬁechod na sou‰ - je
krajnû nevhodné ponechávat v návaznosti na litorální partie nádrÏí valy sedimentÛ, vyhrnut˘ch ze
zátopy rybníka.

1:

2

1:6

1 : 10

1m
3m

5m

Rozsah mûlkovodního
pásma (litorálu) závisí
na sklonu dna.
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Celková velikost mûlkovodního pásma
Pro v˘sledn˘ revitalizaãní efekt je podstatn˘ podíl mûlkovodního pásma, ve kterém budou vytvoﬁeny
podmínky pro diverzitu vodních a mokﬁadních ekosystémÛ. Vût‰í nádrÏe se zpravidla zakládají v plo‰‰ím terénu a souãasnû u nich lze poÏadovat vytvoﬁení komplexnûji zapojeného, ekologicky stabilního
prvku krajiny.
Z toho vypl˘vají poÏadavky na podíl mûlkovodního pásma (hloubka 0,0 aÏ 0,6 m), diferencované
podle velikosti nádrÏí:
• nádrÏe o velikosti 0,1 aÏ 0,5 ha - min. 10 %
• nádrÏe o velikosti nad 0,5 ha - min. 20 %.
Mûlkovodní pásmo tvoﬁí jednak ãást bﬁehová, jednak vnitﬁní litorál, kter˘ je zpravidla rozvinut v pﬁítokov˘ch partiích nádrÏe. Do celkové plochy mÛÏe b˘t zahrnuto také vnûj‰í mûlkovodní pásmo, pokud je
litorál (zpravidla vût‰í nádrÏe v plochém terénu) koncipován jako zdvojen˘. Vnûj‰í litorál je z pﬁírodovûdeckého hlediska zvlá‰tû cenûn díky tomu, Ïe není bûÏnû dostupn˘ rybám z nádrÏe.
Dvojit˘ litorál pﬁedstavuje z pﬁírodovûdeckého
hlediska
v˘znamné obohacení
revitalizaãní nádrÏe.
Není bûÏnû pﬁístupn˘
rybám, coÏ je pﬁíznivé pro dal‰í Ïivoãichy. Pokud jím protéká pﬁítok, pÛsobí
souãasnû jako zachycovaã splavenin, ale
rychleji se zaná‰í.

Závazn˘ rozsah mûlkovodního pásma (litorálu) je vÏdy vyznaãen v projektu v˘stavby ãi rekonstrukce revitalizaãní nádrÏe.
DÛleÏitá je vhodná expozice litorálu vÛãi svûtov˘m stranám. Nejvhodnûj‰í je umoÏnit vznik litorálu
v jiÏnû exponovan˘ch ãástech nádrÏí – to umoÏní jeho dobré oslunûní a rychlé prohﬁívání vody.
V˘sadby dﬁevin v okolí nádrÏe je tﬁeba provádût tak, aby biologicky nejcennûj‰í ãásti litorálu nebyly
nadmûrnû zastínûny. V nádrÏi je tﬁeba umoÏnit rÛst litorální vegetace - je základní podmínkou pro
správné fungování tûchto partií vodních nádrÏí. Vegetace vytváﬁí vhodné úkryty pro vodní a na vodním
prostﬁedí závislé Ïivoãichy, v jejím krytu dochází k v˘vinu rybího plÛdku a larev obojÏivelníkÛ, hnízdí
zde mnoho druhÛ vodních ptákÛ apod. Z pohledu obojÏivelníkÛ je pﬁítomnost vegetace ve vût‰inû pﬁípadÛ nezbytnû nutná pﬁi kladení snÛ‰ek – ãolci napﬁíklad zabalují svá vajíãka do listÛ vodních rostlin
apod. Proto je tﬁeba mûlké partie nádrÏe koncipovat tak, aby se zde rychle uchytily a dále rozvíjely
rostliny. Z tohoto pohledu je nevhodnûj‰í budoucí litorální partie jiÏ po zemních pracech v zátopû dále
neupravovat - nepﬁípustné je jejich zpevÀování, zasypávání ‰tûrkem, lomov˘m kamenem apod.
8.4.3 Velikost vodní plochy
Z hlediska poÏadavku vytvoﬁení ekologicky stabilního prvku v krajinû nejlépe vyhovují vodní nádrÏe
o plo‰e nad 0,5 ha. Pﬁi men‰í plo‰e klesá rozsah mûlkovodního pásma a v˘raznû rostou mûrné stavební
náklady. Pokud se nejedná o zvlá‰tní zámûr budování nádrÏí za úãelem chovu zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ
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ryb pro oÏivení potoãních biotopÛ (stﬁevle potoãní), je v tomto pﬁípadû vhodnûj‰í zvolit variantu vytvoﬁení tÛní nebo mokﬁadÛ, které jsou ménû nákladné a lépe splÀují revitalizaãní úãel, neÏ nákladné
budování malé vodní nádrÏe s technick˘mi objekty.
8.4.4 Zemní práce a terénní úpravy, odtûÏení a uloÏení zeminy a sedimentÛ z prostoru nádrÏe
Obecnû platí, Ïe nadmûrné zvût‰ování objemu nádrÏe prohlubováním zejména v okrajov˘ch partiích
zátopové plochy zhor‰uje parametry pﬁíãného a podélného profilu z hlediska v˘sledného revitalizaãního efektu. Zvlá‰tní pozornost je tﬁeba ve fázi projektové pﬁípravy vûnovat ukládání odtûÏené zeminy
a sedimentÛ. Snahou investorÛ a projektantÛ b˘valo ukládat materiál na bﬁehy nádrÏe, zejména
z dÛvodu men‰ích finanãních nákladÛ. Tento postup je nejen v zásadním rozporu s úãelem revitalizace, ale je obecnû nevhodn˘ pro jakoukoliv nádrÏ, a to z dÛvodÛ:
• zvy‰uje se terén na bﬁezích nádrÏe a znemoÏÀuje budoucí utváﬁení plynulého pﬁechodu vodní plochy
do okolních pozemkÛ, které je pﬁedpokladem pro rozvoj druhovû pestr˘ch vodních a mokﬁadních
ekosystémÛ;
• mohou b˘t naru‰ena aÏ zniãena biologicky cenná stanovi‰tû;
• z takto nevhodnû umístûn˘ch deponií se pak zpátky do nádrÏe vyplavují Ïiviny;
• vyhrnuté sedimenty jsou prostorem pro neÏádoucí ruderální, nitrofilní a invazní druhy bylin a keﬁÛ,
které naru‰í rozvoj litorálních porostÛ a mokﬁadních ekosystémÛ.
Zásadnû nevhodné je ukládání sedimentÛ a vytûÏen˘ch zemin do údolních niv (chránûny zákonem
ã. 114/92 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, jako v˘znamné krajinné prvky) a na podmáãené luãní porosty
s vysokou druhovou diverzitou, pﬁípadnû na jiné lokality, v˘znamné z hlediska druhové diverzity (opu‰tûné pískovny, lomy). Vhodn˘m ﬁe‰ením je ukládání materiálu na vyuÏívané zemûdûlské pozemky
s následnou kultivací, vyuÏití pﬁi v˘robû kompostÛ nebo vyuÏití k rekultivaci skládek a rumi‰È. KaÏd˘
z tûchto zpÛsobÛ je upraven zvlá‰tními pﬁedpisy nebo normami, které mimo jiné limitují úroveÀ kontaminace toxick˘mi kovy a organick˘mi polutanty.
KaÏd˘ revitalizaãní projekt musí obsahovat návrh vyuÏití zeminy a sedimentÛ. Je tﬁeba posoudit stav
ploch, na nûÏ se má naváÏet. Nelze pﬁipustit po‰kození a ruderalizaci hodnotn˘ch ploch, jako jsou mokﬁady, louky a jiné plochy v nivách nebo opu‰tûné lomy a zemníky.
Zvlá‰tním pﬁípadem je v˘skyt loÏiska humolitu - ra‰eliny nebo slatiny - v prostoru nádrÏe. Na
jeho povrchu se pﬁitom dnes jiÏ nemusí nutnû vyskytovat Ïivé ra‰elini‰tû ãi slatini‰tû. Ra‰elinn˘ substrát, kter˘ mÛÏe b˘t skryt˘ v profilu dna nebo bﬁehu, ovlivÀuje chemismus vody v nádrÏi, coÏ mÛÏe
b˘t v˘znamné z hlediska celkové biodiverzity (napﬁ. litorálního pásma, ale i tﬁeba vzácn˘ch mikroorganizmÛ). Humolit obsahuje paleoekologicky a archeologicky vyuÏiteln˘ záznam. Z profilu loÏiska
mohou b˘t odebírány vzorky, ze kter˘ch lze na základû identifikace nerozloÏen˘ch, fosilních zbytkÛ
organismÛ a jejich ãástí, zejména pylov˘ch zrn (obor zab˘vající se pylov˘mi zrny - palynologie) vyãíst
informaci o nejrÛznûj‰ích pﬁírodovûdn˘ch pomûrech v dávné minulosti. LoÏiska humolitu tedy nejsou
pouze zdrojem rozliãnû vyuÏívané suroviny, ale i jak˘msi „pﬁírodním archivem“. Je Ïádoucí, aby tato
loÏiska zÛstala zachována v neporu‰eném stavu – tj. nesmí b˘t odbagrována a materiál odváÏen,
ani nesmí b˘t naru‰ena jejich stratigrafie. RovnûÏ nesmí b˘t tyto plochy odvodÀovány, coÏ by se
mohlo dít v dÛsledku v˘stavby doprovodn˘ch objektÛ, jako jsou obtokové strouhy apod. V dÛsledku
odvodnûní dochází k pﬁístupu vzduchu a tím k rozkladu (mineralizaci) humolitu.

8.5 Objekty revitalizaãních nádrÏí
Na revitalizaãní nádrÏe, v nichÏ je voda vzdouvána hrází, se vztahují technické a bezpeãnostní
poÏadavky plynoucí z âSN 75 2410 Malé vodní nádrÏe. Základem je takové provedení hráze a bezpeãnostního pﬁelivu, které neumoÏní pﬁeteãení hráze v místech, jeÏ nejsou patﬁiãnû opevnûna a mohla
by b˘t pﬁetékající vodou po‰kozena. To by v krajním pﬁípadû mohlo vést k destrukci hráze. Splnûní
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bezpeãnostních poÏadavkÛ garantuje projekt stavby a vodoprávní úﬁad, kter˘ ji povoluje. V˘stavba
malé vodní nádrÏe bez projektu a bez povolení vodoprávního úﬁadu není pﬁípustná.
Stanoven˘m technick˘m a bezpeãnostním poÏadavkÛm je nutno vyhovût. Je tﬁeba tak ãinit zpÛsoby,
které jsou pﬁíznivé z hlediska revitalizaãních efektÛ díla, jeho zapojení do krajiny a úãelnosti vynakládan˘ch prostﬁedkÛ. Z tohoto pohledu je nutná kvalitní projekãní práce, která svoje nedostatky nenahrazuje nadmûrn˘m dimenzováním. UváÏlivû lze vyuÏívat skuteãnosti, Ïe do objemu 5 tis. m3 vody je âSN
pouze doporuãená. Dimenzování objektÛ, opevÀování ploch apod. musí b˘t vûrohodnû dokládáno
hydrotechnick˘mi v˘poãty.
8.5.1 Hrázové tûleso
Velikost a v˘‰ka hrázového tûlesa musí b˘t v souladu s âSN. Není v‰ak vhodné je nepodloÏenû pﬁedimenzovávat, aby v lokalitû, vût‰inou údolní nivû, nevznikal zbyteãnû ru‰iv˘ prvek. UváÏlivû nutno
posuzovat pﬁedev‰ím zámûry staveb nádrÏí v lokalitách s velk˘m spádem, kde mÛÏe b˘t znaãnû nepﬁízniv˘ pomûr mezi objemem hrázového tûlesa a objemem zadrÏené vody.
Z hlediska revitalizace je tﬁeba sledovat zejména:
• V˘‰ku hráze nad terénem a dosah v bocích údolí.
• Sklon a opevnûní návodního líce. Je opevnûní stabilní, a pﬁitom není pﬁedimenzované?
• Pﬁev˘‰ení hráze nad normální hladinou vody. To je souãtem hloubky ochranného prostoru
nádrÏe, která odpovídá pﬁepadové v˘‰ce v bezpeãnostním pﬁelivu, a pﬁev˘‰ení koruny hráze nad
maximální pﬁípustnou úrovní hladiny. Nadmûrnému pﬁev˘‰ení hráze, které mÛÏe v˘znamnû
naru‰it krajinné vyznûní nádrÏe, lze pﬁedejít jednak navrhováním pouze opodstatnûného pﬁev˘‰ení koruny, jednak návrhem ‰ir‰í pﬁelivné hrany bezp. pﬁelivu.
• ·íﬁku koruny hráze. Pﬁi ‰íﬁce koruny 4 m je hrázové tûleso podstatnû mohutnûj‰í neÏ pﬁi minimální pojezdné stavební ‰íﬁce 3 m, ale zase napﬁ. umoÏÀuje pﬁi vzdu‰ní hranû v˘sadbu jednoﬁadého stromoﬁadí.
• Komunikaci na hrázi. Skuteãnû patﬁí k revitalizaãní stavbû? (V˘stavbu vozovek a mostÛ beztak
nelze z revitalizaãních prostﬁedkÛ financovat.)
• Sklon vzdu‰ního líce. Podle star˘ch zvyklostí se navrhovaly velmi strmé sklony 1 : 2,5 ãi
dokonce 1 : 2. Takto provedená hrázová tûlesa, zejména pokud jsou vy‰‰í, pÛsobí v krajinû velmi
cize a zhor‰ují zapojení nádrÏe do prostoru. Pokud to je úãelné a nákladovû pﬁijatelné, je
vhodné navrhovat mírnûj‰í sklon vzdu‰ního líce, 1 : 3,5 a mírnûj‰í. Nev˘hodami jsou potﬁeba
prodlouÏit v˘pustní potrubí a vytáhnout patní drén, v˘hodami mohou b˘t lep‰í zapojení nádrÏe
do prostoru, vût‰í stabilita hráze, moÏnost umístûní ãásti nadbyteãné ménû kvalitní zeminy ze
zátopy, lep‰í podmínky pro ozeleÀování vzdu‰ního líce a pro tvarování odpadu bezpeãnostního
pﬁelivu.
• Provedení návodního líce hráze. Zpravidla by mûlo postaãovat opevnûní kamenn˘m pohozem
v rozsahu kolísání hladin. Pokud by tento pohoz pﬁesahoval k hranû nebo do koruny hráze, prosype se zeminou, aby lépe zarostl. Nejspí‰e pﬁi rekonstrukci historické nárÏe se mÛÏe uplatnit
tuÏ‰í opevnûní - kamenná rovnanina nebo dlaÏba na sucho. Tyto druhy opevnûní jsou nákladné,
ale úkryty mezi kameny mohou b˘t atraktivní tﬁeba pro raky. Opevnûní tvárniceni není u revitalizaãní nádrÏe pﬁijatelné.
• Tvarování a vyuÏití podhrází. Mezi hrází a soutokem odpadÛ ze spodní v˘pusti a z bezpeãnostního pﬁelivu ãasto vzniká pozemek ve tvaru klínu, kter˘ je tûÏko pﬁístupn˘ a prakticky nevyuÏiteln˘. V nûkter˘ch pﬁípadech je moÏné v tomto místû v podhrází vytvoﬁit tÛÀ, která by pro
oba odpady slouÏila do jisté míry jako v˘var a souãasnû byla vítan˘m pﬁíspûvkem k rozãlenûní
vodního prostﬁedí a obohacení biodiverzity.
• Stav vegetace na staré hrázi. Zásada maximální ochrany platí obecnû. Velmi kvalitní stromy na
hrázi, jejichÏ zachování není sluãitelné s provedením technického zásahu, mohou b˘t v krajním
pﬁípadû dÛvodem k tomu, aby bylo od rekonstrukce nádrÏe upu‰tûno.
80

8.5.2 Bezpeãnostní pﬁeliv
Malá vodní nádrÏ musí b˘t vybavena dostateãnû kapacitním bezpeãnostním pﬁelivem. Pﬁeliv by mûl
plnit svoje funkce pﬁi pokud moÏno citlivém provedení a pﬁimûﬁen˘ch nákladech, kteréÏto momenty
spolu zpravidla souvisejí. Ne o v‰ech návrzích pﬁelivÛ lze ﬁíci, Ïe jsou citlivé a úsporné. Problematické
b˘vají monolitické sdruÏené objekty nebo pﬁelivy s pﬁepadov˘mi hranami a odpadními koryty z litého
betonu. Vhodnûj‰í b˘vají korunové pﬁelivy opevnûné kamenn˘m zdivem nebo rovnaninou.
Mnoho záleÏí na umístûní pﬁelivu. Nûkdy b˘vá navrhován do údolnicové pozice, coÏ se zdÛvodÀuje
vyuÏitím pÛvodního koryta vodního toku pro vyústûní odpadu. Pak ov‰em musí konstrukce pﬁelivu, aÈ
je jakákoliv, pﬁekonávat nûjvût‰í spád. Mnohdy by pﬁitom bylo vhodnûj‰í umístit pﬁeliv ke stranû
údolí, do zavázání hráze nebo v pﬁípadû ménû svaÏitého území i do rostlého terénu za zavázáním
hráze. Toto provedení má podstatné v˘hody – pﬁekonává se men‰í v˘‰kov˘ rozdíl, odpad bezpeãnostního pﬁelivu mÛÏe mít tvar zemního prÛlehu v rostlém terénu, pﬁípadnû mÛÏe b˘t od hráze odklonûn
pouh˘m zemním boãním násypem. Ménû sklonit˘ odpad vyÏaduje ménû mohutné opevnûní. V nûkter˘ch pﬁípadech je také moÏné do mírnû sklonitého odpadu vestavût kamenitou kynetu, protékanou bûÏn˘mi prÛtoky a prÛchodnou pro ryby. Taková kyneta mÛÏe b˘t úspornûj‰í a Ïivotaschopnûj‰í náhradou
samostatného rybího pﬁechodu, jehoÏ budování b˘vá v pﬁípadû malé vodní nádrÏe problematické.
Odpad z bezpeãnostního pﬁelivu je nûkdy v podhrází ﬁe‰en jako plnokopacitní, v˘raznû zahlouben˘
a silnû opevnûn˘ kanál. A to i v pﬁípadech, kdy to je evidentnû zbyteãné, neboÈ charakter pozemkÛ pod
hrází nebrání tomu, aby se pﬁelivn˘ proud v bezpeãné vzdálenosti od paty hráze rozléval do plochy.
Pokud pro to jsou prostorové podmínky, mûlo by b˘t zvaÏováno citlivûj‰í a úspornûj‰í ﬁe‰ení se ‰ir‰ím
a mûlãím pﬁíãn˘m profilem odpadu, aÏ po tvar nenápadného, rozloÏitého prÛlehu. Pokud to podmínky umoÏÀují, následuje volné rozlití do nivy. V tom pﬁípadû mÛÏe b˘t pata hráze chránûna vhodnû
tvarovan˘m odklánûcím zemním v˘bûÏkem.
Dal‰ím problémem b˘vá vlastní konstrukce bezpeãnostního pﬁelivu. Charakter pomûrnû úsporného
a nenápadného prÛlehu mÛÏe mít korunov˘ pﬁeliv. Nûkteﬁí projektanti mají k tomuto objektu nechuÈ
s tím, Ïe plo‰né netvárné opevnûní rozloÏitého korunového pﬁelivu z cementovan˘ch dlaÏeb nebo
dokonce litého betonu ‰patnû reaguje na sedání sypané zemní hráze, láme se a ztrácí funkãnost. Ov‰em
opevnûní pﬁelivu mÛÏe b˘t provedeno tvárnûj‰ím, a pﬁitom úspornûj‰ím zpÛsobem, kdy napﬁíklad mezi
zdûn˘mi nebo gabionov˘mi prahy, umístûn˘mi v hranách koruny, je provedena kamenná dlaÏba na
sucho nebo kamenná rovnanina.

Prvky citlivého pojetí hráze a objektÛ nádrÏe. Vzdu‰ní líc hráze je vytaÏen v mírném sklonu, coÏ zlep‰uje stabilitu, zapojení do krajiny a ozeleÀování. Bezpeãnostní pﬁeliv je v boku hráze nasazen na rostl˘ terén svahu,
jeho odpad má rovnûÏ mírn˘ podéln˘ sklon, umoÏÀující z kamene do betonu vytvoﬁit kynetu, prostupnou pro
ryby. V soutoku obou odpadÛ nevzniká jalov˘ prostor, n˘brÏ tam je zaloÏena tÛÀ, slouÏící jako v˘var i biotop.
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8.5.3 V˘pustné zaﬁízení
Vzhled v˘pustného zaﬁízení a pﬁídavn˘ch zaﬁízení rovnûÏ ovlivÀuje následné zaãlenûní vodní nádrÏe do
krajiny. Proto mÛÏe b˘t, kde je to úãelné, vzhled betonov˘ch v˘pustí korigován obklady z pﬁírodních
materiálÛ. Úãelnost a funkãnost provedení v‰ak jsou na prvním místû.
U men‰ích nádrÏí je v nûkter˘ch pﬁípadech moÏné pouÏít dﬁevûn˘ch poÏerákÛ. Ty je nutno dobﬁe kotvit do dna, aby nevyplavaly vztlakem vody. Problémem je Ïivotnost jen ãásteãnû zatopeného dﬁeva.
8.5.4 Objekty k zachycování splavenin
Ochrana nádrÏí pﬁed zaná‰ením
splaveninami. Usazovací prostor
v pﬁítoku do nádrÏe, tvoﬁen˘ nízkou
hrázkou nebo prohlubní. Ponoﬁená
zemní hrázka nebo ponoﬁená palisáda v pﬁítokové ãásti nádrÏe.

âásteãnou ochranu pﬁed zaná‰ením splaveninami mÛÏe poskytovat usazovací prostor, zaﬁazen˘ pﬁed
nádrÏ nebo do jejího pﬁítoku. U revitalizaãních nádrÏí nejsou pﬁíli‰ vhodné technicky pojaté usazovací
prohlubnû ãi Ïlaby v pﬁítoku. V úvahu pﬁicházejí nejspí‰e dvû moÏnosti:
• TÛÀ v pﬁítoku do nádrÏe. Pokud se poãítá s tûÏením sedimentu, bude se provádût z vody zemním
strojem, stojícím na bﬁehu tÛnû. Zpevnûní bﬁehu a pﬁíjezdu pro stroje nutno provést nenápadn˘m zpÛsobem, tradiãními materiály. Panelové vozovky nepﬁipadají v úvahu. Pﬁi tûÏení splavenin je tﬁeba brát
v úvahu moÏnost v˘skytu chránûn˘ch ÏivoãichÛ.
• Usazovací prostor v pﬁítokové ãásti nádrÏe. Od hlavního objemu nádrÏe je oddûlen ponoﬁenou
zemní hrázkou nebo dﬁevûnou palisádou. V hrázi nebo palisádû je odhraditeln˘ otvor, umoÏÀující pﬁi
vypu‰tûní nádrÏe odvodnit také usazovací prostor. Pod hladinou trvalého zatopení mÛÏe b˘t skryta
manipulaãní vozovka.
Dimenzování usazovacího prostoru (jakkoliv bude v reálu jen orientaãní) vychází z cíle, kterého má b˘t
dosahováno. Rozhodující objemy splavenin se dávají do pohybu za velk˘ch vod, a na ty je tﬁeba sedimentaci navrhovat. Na místních podmínkách, hydrologickém modulu toku a ekonomice stavby samozﬁejmû závisí, po jakou úroveÀ návrhové vody lze jít. Uspokojivé by napﬁíklad bylo, pokud by prostor
poskytoval pﬁi Q5 skuteãnou dobu zdrÏení alespoÀ v minutách - pak by za tohoto prÛtoku pÛsobil jako
lapaã písku. Za bûÏn˘ch prÛtokÛ by takto mohl poskytovat skuteãnou dobu zdrÏení v hodinách, takÏe
by fungoval jako dobrá usazovací nádrÏ.
8.5.5 Revitalizaãní doplÀky nádrÏí
OstrÛvky
OstrÛvky mohou b˘t vhodn˘m revitalizaãním doplÀkem, i kdyÏ ne vÏdy se povedou. Jejich pﬁínosem
je vytvoﬁení chránûného prostoru hlavnû pro ptactvo, prodlouÏení bﬁehové ãáry a roz‰íﬁení mûlkovodního
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Vydaﬁené:

Ménû vydaﬁené:

OstrÛvky.
Nejpﬁirozenûji pÛsobí
rostlé ostrÛvky v litorálu.
Umûle vr‰ené ostrÛvky
musejí mít mírnû sklonité a pﬁimûﬁenû stabilizované svahy.
K nevydaﬁen˘m typÛm
patﬁí „leklá velryba“,
zarostlá kopﬁivami, nebo
„pﬁekocen˘ rendlík“.
OstrÛvek s laÈov˘m plÛtkem pÛsobí dojmem plovoucí krabice a nikterak
nerozhojÀuje pásmo mûlké
vody.

pásma. Budování ostrÛvku mÛÏe u‰etﬁit náklady s vyváÏením materiálu, tûÏeného v zátopû. Ekologicky
v˘znamn˘ tzv. ostrovní efekt nastává, pokud je ostrov od bﬁehu vzdálen alespoÀ 50 metrÛ a oddûlen
prÛlivem s pásem vody hluboké alespoÀ 1 metr. Pro vodní ptáky má ostrov v˘znam tehdy, je-li jeho
plocha nejv˘‰e 30 cm nad hladinou s pozvoln˘mi bﬁehy - kvÛli pﬁístupnosti pro mláìata.
K ostrÛvkÛm je tﬁeba pﬁistupovat uváÏlivû, nevnucovat je do nádrÏí za kaÏdou cenu. Cílem revitalizací
není budovat okrasnou japonskou zahradu, n˘brÏ prostﬁedí co nejbliÏ‰í pﬁirozené ãeské krajinû. Pﬁirozenû pÛsobí spí‰e v rozloÏitûj‰ích nádrÏích, kde mohou alespoÀ budit zdání logické souvislosti s pﬁirozen˘m prÛbûhem plochého terénu nebo s izolovan˘mi v˘stupy pevnûj‰ích hornin. Naopak
v sevﬁeném údolí vysoãinské krajiny mÛÏe ostrÛvek pÛsobit nepﬁirozenû a zbyteãnû omezovat objem
nádrÏe.
Z konstrukãního i krajináﬁského hlediska jsou nejvhodnûj‰í rostlé ostrÛvky vytvarované odtûÏením
okolního terénu. Zdaﬁilé b˘vají mikroostrÛvky v litorálu, ponechané kolem pûkn˘ch stromÛ nebo keﬁÛ,
byÈ v tomto pﬁípadû lze o „ostrovním efektu“ sotva mluvit. (Velmi pﬁizpÛsobivé pro toto ﬁe‰ení jsou
vrby. V pﬁípadû ol‰í hrozí nebezpeãí, Ïe nesnesou zmûny hladiny vody, spojené s v˘stavbou.) Pro vodní
Ïivoãichy jsou zajímavé ãásteãnû nebo zcela ponoﬁené ostrÛvky z velk˘ch kamenÛ. Technické provedení vr‰en˘ch ostrÛvkÛ neb˘vá tak jednoduché, jak se mÛÏe na první pohled zdát. Nutno poãítat se
sedáním, rozbﬁedáním a rozm˘váním. Svahy ostrÛvku musejí mít stabilní sklon a v místû bﬁehové ãáry
se v ﬁadû pﬁípadÛ uplatní opevnûní kamenem. Není vhodné tvoﬁit ostrÛvky z nesoudrÏného bahna, tûÏeného na dnû nádrÏe.
âást ostrÛvku vyãnívající nad hladinu je tﬁeba tvarovat citlivû. Pﬁíli‰ vyv˘‰ené ostrÛvky s pﬁíkr˘mi
svahy mají redukované bﬁehové pásmo, coÏ je ekologickou nev˘hodou a komplikací z hlediska dostupnosti. OstrÛvky stabilizované dﬁevûn˘mi oplÛtky nebo sruby nemají bﬁehové pásmo vÛbec a z dálky
pÛsobí dojmem plovoucí krabice.
Nov˘ ostrÛvek není dobré nechat zarÛst kopﬁivami a bezem ãern˘m. Revitalizaãnímu pojetí také pﬁíli‰
nevyhoví majitel - zvelebitel, kter˘ vysadí okrasnou kadeﬁavou vrbu nebo nûco podobného, co se
z dálky blíÏí oblíbené palmû z Nepraktov˘ch troseãnick˘ch ostrÛvkÛ. Pro stabilizaci bﬁehÛ je vhodné
husté osázení bﬁehu ostrÛvku domácími keﬁov˘mi vrbami, které se záhy obejdou bez dal‰í péãe a dají
ostrÛvku sympatick˘ vzhled zelené kupky. Naproti tomu pro vodní ptáky, z nichÏ vût‰ina hnízdí na zemi
v bylinné vegetaci, je vhodná volná plocha - která v‰ak mÛÏe vyÏadovat udrÏovací seãení. Pﬁípadné
v˘sadby dﬁevin na ostrÛvcích je tﬁeba také chránit pﬁed zvûﬁí, která v zimû pﬁechází po zamrzlé hladinû.
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Velmi atraktivním biotopem je vnitﬁní vodní plocha (tÛÀka) na vût‰ím ostrÛvku, bez povrchového
spojení s nádrÏí. ObojÏivelníkÛm a ptactvu je zdrojem potravní nabídky a reprodukãním stanovi‰tûm,
protoÏe v mûlké, promrzající tÛni je omezen v˘skyt ryb.
Ptaãí kameny
Jednotlivé kameny ãi jejich skupiny mohou vyãnívat v litorálu nebo rozãleÀovat bﬁeh. Nutno ov‰em
zvaÏovat, zda se do toho kterého typu krajiny hodí. Velké Ïulové hlazany pÛsobí dobﬁe na Sedlãansku,
ov‰em do kﬁídy nebo do krasu nepatﬁí.
Ptaãí stromy
Mohutná sou‰e na ostrÛvku nebo v litorálu mÛÏe b˘t pro vodní ptactvo vítan˘m stanovi‰tûm. Pﬁirozené
je vyuÏít sou‰ku na místû vyrostlého stromu. Lze si pﬁedstavit i ptaãí strom umûle vztyãovan˘. V takovém
pﬁípadû je v‰ak tﬁeba poãítat s obavou z uvolnûní ãi pádu stromu a jeho naplavení do bezpeãnostního
pﬁelivu. Témûﬁ umûleck˘m ﬁe‰ením by bylo spojit ptaãí strom mocn˘m ﬁetûzem, upevnûn˘m bezpeãnû
nad odlamovacím krãkem kmene, s dostateãnû mohutn˘m ptaãím kamenem, kter˘ by se tak stával
kamenem kotevním.

8.6 Podmínky provozu revitalizaãních nádrÏí
Provoz nádrÏí slouÏí uchování a rozvinutí revitalizaãních efektÛ. Z toho plynou zejména tyto
poÏadavky:
• V povolení ke zﬁízení nebo obnovû je uveden úãel nádrÏe, napﬁ. retenãní, krajinotvorn˘ s vyuÏitím
pro extenzivní chov ryb. Dále je urãena kategorie z hlediska rybáﬁského hospodaﬁení.
• Podmínky, s nimiÏ jsou svázány revitalizaãní efekty, jsou obsaÏeny v manipulaãním ﬁádu vodohospodáﬁského díla. Manipulaãní ﬁád obsahuje kromû jiného pravidla pﬁípadného chovu ryb,
obsádky, hlavní chovatelské kroky, zpÛsob lovu; pravidla vypou‰tûní a napou‰tûní, a to mj. se zﬁetelem k zájmÛm ochrany pﬁírody; zásady obhospodaﬁování, resp. ochrany litorálního pásma, tÛní,
bﬁehov˘ch porostÛ apod.; podmínky pﬁípadného rekreaãního vyuÏívání a dal‰ích ãinností, které
mohou b˘t citlivé z hlediska revitalizaãního efektu.
• NádrÏ je udrÏována a provozována tak, aby plnila stanovené funkce. Nemûní se úãel vyuÏívání
nádrÏe, stanoven˘ pﬁi zﬁizování díla. Jakékoliv pﬁípadné zmûny je nutno projednat s orgány ochrany
pﬁírody, v pﬁípadû programové revitalizace téÏ s poskytovatelem dotace.
• NádrÏ není vyuÏívána pro intenzivní chov ryb, není provádûno hnojení a krmení. Chov drÛbeÏe je
zpravidla vylouãen zcela. Podmínky chovu ryb jsou stanoveny v souladu se zájmy revitalizace - viz
dále.
• Manipulace s nádrÏí probíhá s ohledem na zájmy ochrany pﬁírody, a to pouze v souladu s manipulaãním ﬁádem. Havarijní apod. v˘jimky je tﬁeba projednávat s orgány ochrany pﬁírody. Zejména
není vhodné jarní vypou‰tûní, které by naru‰ovalo rozmnoÏování vodních ÏivoãichÛ.
• Pro nûkteré vícefunkãní nádrÏe mohou b˘t zvlá‰È stanoveny podmínky souÏití pﬁírodních funkcí,
rybáﬁství a rekreace. Napﬁíklad jeden bﬁeh a pﬁítokové partie nádrÏe mÛÏe b˘t vyhrazen jako klidová pﬁírodní zóna, zbytek obvodu mÛÏe b˘t pﬁístupn˘ pro rybáﬁe a koupající se.
• Na pozemcích revitalizaãního díla není pﬁípustné budovat dal‰í stavby a objekty, jako tﬁeba rekreaãní
boudy, kiosky, parkovi‰tû, pﬁikrmovací a odchovná zaﬁízení. Zpravidla se neumoÏÀuje vjezd motorov˘ch vozidel.
• Pozemky revitalizaãního díla není pﬁípustné oplocovat (s v˘jimkou doãasn˘ch oplocenek na ochranu
v˘sadeb).
• Rekreace je pﬁípustná pouze v extenzívní podobû, bez technick˘ch úprav. Revitalizaãní nádrÏe nelze
provozovat jako koupali‰tû se vstupn˘m.
• Na pozemcích revitalizaãního díla lze pouÏívat chemické prostﬁedky k hubení plevelÛ a ‰kÛdcÛ jen
v˘jimeãnû, se souhlasem orgánu ochrany pﬁírody.
• Majitel nádrÏe odpovídá za dodrÏování stanoven˘ch podmínek a za poﬁádek na pozemcích díla.
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8.7 Revitalizaãní nádrÏe z hlediska druhové diverzity
U nádrÏí, jejichÏ v˘stavba nebo obnova je financována z prostﬁedkÛ revitalizací, je nezbytné, aby byly
vytvoﬁeny podmínky pro rozvoj biodiverzity, tj. pestr˘ch rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch mokﬁadních a vodních spoleãenstev. To je moÏné ovlivnit vhodn˘mi opatﬁeními jak pﬁi projektování a v˘stavbû nádrÏe,
tak pﬁi jejím provozu, zejména stanovením vhodné rybí obsádky.
Velmi dÛleÏité je vytvoﬁení pobﬁeÏní (litorální) vegetace alespoÀ na ãásti pobﬁeÏí nádrÏe. Zásadním faktorem, kter˘ rozhoduje o moÏnosti vytvoﬁení litorální vegetace, je ponechání ãi vytvoﬁení mûlãin, kde v˘‰ka vodního sloupce bude dosahovat jen nûkolik decimetrÛ, zpravidla ve vtokové ãásti a pﬁi
bﬁezích nádrÏe. Plocha tûchto mûlãin mÛÏe b˘t velmi variabilní dle lokálních podmínek, nemûla by v‰ak
zpravidla klesnout pod 10% katastrální plochy nádrÏe, za optimum lze povaÏovat asi 10 – 30% plochy
rybníka. Pﬁi vhodném hospodaﬁení zarostou tyto mûlãiny rychle mokﬁadní a litorální vegetací (vysoké
ostﬁice, sítiny, rákos, orobince, zblochan, skﬁípinec atd.), které poskytují prostor pro hnízdûní vodních
a mokﬁadních ptaãích druhÛ, úkryt pro larvy obojÏivelníkÛ apod. Tyto mûlãiny by mûly plynule pﬁecházet do okolí nádrÏe, tj. mûla by b˘t pokud moÏno vytvoﬁena ‰iroká pﬁechodná zóna mezi pobﬁeÏím
nádrÏe a okolními biotopy (napﬁ. vlhk˘mi loukami) s postupn˘m pﬁechodem litorální, mokﬁadní a luãní
vegetace. Na tyto poÏadavky je nutno pamatovat pﬁi projektování konfigurace dna a bﬁehov˘ch partií
budoucí nádrÏe.
DÛleÏité je také zakotvit poÏadovanou úroveÀ hladiny nádrÏe do vodoprávních rozhodnutí (rozhodnutí o nakládání s vodami, pﬁíp. manipulaãní ﬁád), protoÏe nevhodnou manipulací, napﬁ. v˘razn˘m
zv˘‰ením úrovnû hladiny ve vegetaãní sezónû, mÛÏe b˘t proces vytváﬁení litorální vegetace zmaﬁen.
Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích okolností, která rozhoduje o vytvoﬁení pestr˘ch rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch
spoleãenstev na vybudované ãi obnovené nádrÏi, je správné stanovení velikosti (tj. hmotnosti) rybí
obsádky a jejího druhového sloÏení. U vût‰iny hospodáﬁsky vyuÏívan˘ch rybníkÛ se dnes totiÏ setkáváme s tím, Ïe velmi husté rybí obsádky (v letním ãi podzimním období ãasto 1000 kg/ha i více) vyÏírají v‰echnu dostupnou potravu v rybníku, tj. bentické i planktonní bezobratlé, víﬁí drobné ãásteãky
sedimentÛ dna pﬁi vyhledávání potravy a intenzivním rytím ve dnû znemoÏÀují rÛst litorální vegetace.
V˘sledkem jsou rybníky se siln˘m vegetaãním zákalem, zpÛsoben˘m pﬁemnoÏením drobnohledn˘ch
ﬁas, s prÛhledností vody zpravidla men‰í neÏ 20 cm, bez pﬁítomnosti vy‰‰í vodní a podvodní vegetace
a s minimálním mnoÏstvím bezobratl˘ch ÏivoãichÛ, bentick˘ch i planktonních. Siln˘ vegetaãní zákal
dál ztûÏuje rÛst litorální vegetace. V tûchto podmínkách jsou samozﬁejmû velmi nízké hustoty vodních
ptákÛ, kteﬁí zde nenacházejí dostatek potravy ani litorálních porostÛ pro úspû‰né hnízdûní. Také larvy
obojÏivelníkÛ jsou kvantitativnû vyÏírány hust˘mi obsádkami ryb, pﬁi absenci litorálních porostÛ
nemají Ïádnou moÏnost úkrytu.
Revitalizaãní nádrÏe mají b˘t obhospodaﬁovány extenzivnû. Kromû nepﬁípustnosti hnojení a krmení
ryb to znamená nasazovat pouze takové hustoty obsádek, které nebudou pÛsobit destruktivnû na ostatní
sloÏky ekosystému nádrÏe. V pﬁípadû chovu kapra to znamená mnoÏství násady do 50 kg/ha na 1 m prÛmûrné hloubky s v˘jimkou prvních zhruba dvou let po napu‰tûní, kdy mÛÏe b˘t obsádky vy‰‰í (vysvûtlení viz. pﬁíklady vhodn˘ch obsádek). Dobr˘m kritériem, zda velikost rybí obsádky byla stanovena
správnû, je prÛhlednost vody v nádrÏi. Ta by i v letním období nemûla klesnout pod 50 cm. DÛleÏit˘m
ukazatelem je také pﬁítomnost velkého zooplanktonu, zejména velk˘ch perlooãek r. Daphnia, které se
Ïiví drobn˘m fytoplanktonem a zabraÀují tak vzniku vegetaãního zákalu vody. Vysoká prÛhlednost
vody umoÏÀuje rozvoj submerzní a litorální vegetace i populací fytofágních (rostlinoÏrav˘ch) druhÛ
bezobratl˘ch, které jsou na ni vázány.
Pﬁíklady vhodn˘ch rybích obsádek pro revitalizaãní nádrÏe
Horské a podhorské oblasti:
• Pokud klesá pH k hodnotû 4 nebo dokonce pod ní, a to i periodicky po malou ãást roku, je lokalita
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nevhodná pro ryby. Takové nádrÏe mohou skuteãnû zÛstat bez ryb. Urãitou v˘jimkou mÛÏe b˘t v místech s mírnû pﬁíznivûj‰í hodnotou pH siven americk˘, kter˘ kyselou vodu relativnû dobﬁe sná‰í, jeho
vyuÏití v revitalizaãních nádrÏích v‰ak není vhodné a Ïádoucí, protoÏe se jedná o nepÛvodní rybí
druh.
• V pﬁípadû pﬁíznivûj‰ího pH je vhodné do obsádky zaﬁadit stﬁevli potoãní (hodnota pH 5,5 je limitní
pro její rozmnoÏování), která v‰ak vyÏaduje moÏnost stﬁídání prostﬁedí v rybníce s vodním tokem,
pﬁedev‰ím v dobû rozmnoÏování (v tûchto oblastech se jedná nejãastûji o kvûten aÏ srpen). Její
úspû‰né pﬁeÏívání není podmínûno úplnou absencí v˘skytu pstruha potoãního, ãili není pﬁekáÏkou
jeho pﬁípadn˘ v˘skyt v toku na kterém je nádrÏ vybudována, vylouãeno je ov‰em samozﬁejmû intenzivní vysazování pstruhÛ obecn˘ch i duhov˘ch. Pro vysazení stﬁevle je nutné pouÏít vhodnou populaci, tzn. takovou, která je pÛvodní v nejbliÏ‰ím povodí (pokud existuje, jinak populaci nejbliÏ‰í
z hlediska hydrologické sítû) a která zároveÀ nebude ohroÏena odebráním urãitého poãtu jedincÛ pro
nádrÏ. Nasazené mnoÏství stﬁevle by se mûlo pohybovat okolo 1000 ks ryb na 1 hektar. Nasazení je
ideální na jaﬁe (nejpozdûji v dubnu), aby se je‰tû v tomtéÏ roce mohly stﬁevle v nádrÏi, resp. jejím
pﬁítoku, vytﬁít. U tûchto nádrÏí se nepﬁedpokládá pravidelné slovování, moÏné je ho doporuãit pﬁi
zji‰tûní vût‰ího mnoÏství pstruhÛ v nádrÏi. V tom pﬁípadû musí b˘t obsádka stﬁevle ‰etrnû slovena
a po zastavení nádrÏe pu‰tûna zpût.
• V podhorsk˘ch oblastech je moÏné do revitalizaãních nádrÏí nasadit i dal‰í druhy ryb, jako je mﬁenka
mramorovaná a hrouzek obecn˘ v poãetnosti 100-200 dospûl˘ch jedincÛ/ha, a jiÏ také nûkteré
hospodáﬁsky v˘znamné druhy - v men‰ím mnoÏství kapra a lína (pokud se poãítá s pravideln˘m lovením nádrÏe potom by mnoÏství násady u kapra nemûlo pﬁesáhnout 30 kg/ha, u lína 10 kg/ha). U hlub‰ích nádrÏí je moÏné doplnit obsádku o men‰í mnoÏství síhÛ (nasadit radûji nûkolik vût‰ích jedincÛ,
cca. 10 ks/ha, protoÏe plÛdek je v˘znamn˘m planktonofágem!) nebo jelce tlou‰tû v poãtu 15-30 ks
dvoulet˘ch ryb/ha.
Teplej‰í oblasti pahorkatin a níÏin:
• NádrÏe mohou b˘t pouÏity k extenzivnímu kaprovému hospodaﬁení, obsádka by mûla mít maximální
iniciální hmotnost 50 kg/ha v pﬁípadû jednohorkového hospodaﬁení. V pﬁípadû dvou- a vícehorkového hospodaﬁení by mûla b˘t násada ve velikosti K1 v poãtu do 200 ks/ha.
• V prvních dvou letech po napu‰tûní nové nádrÏe (nebo i obnovû zaniklé) je moÏné mnoÏství nasazeného kapra zdvojnásobit (nasadit aÏ 100 kg/ha), ãímÏ se pﬁedejde rychlému zárÛstu nádrÏe neÏádoucí
submerzní vegetací. Poté se obsádka sníÏí a bude tam umoÏnûn rozvoj ochranáﬁsky v˘znamn˘ch
a chránûn˘ch druhÛ rostlin.
• Vhodné je vyuÏívání revitalizaãních nádrÏí pro chov plÛdku kapra bez omezení poãetnosti.
• Z ostatních hospodáﬁsk˘ch druhÛ je vhodn˘ chov lína v nasazeném mnoÏství do 10 kg/ha a v hlub‰ích nádrÏích v místech, která nejsou v˘znamná pro rozmnoÏování zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ obojÏivelníkÛ obojÏivelníkÛ, je moÏn˘ chov candáta obecného. Jeho mnoÏství by v závislosti na v˘skytu
drobnûj‰ích rybích druhÛ nemûlo pﬁekroãit 50 ks/ha pﬁi velikosti násady Ca2 nebo 200 ks/ha Ca1.
Pokud dojde v nádrÏi k masivnûj‰ímu namnoÏení vedlej‰ích rybích druhÛ (vãetnû pﬁirozeného v˘tûru
lína), je moÏné vysadit, vÏdy v‰ak radûji po pﬁedchozím souhlasu odborné instituce ochrany pﬁírody,
‰tiku obecnou v mnoÏství do 20 ks/ha ·1 nebo 200-300 ks/ha ·r. Z dal‰ích druhÛ je vhodné podporovat chov karase obecného, slunky obecné, mﬁenky mramorované a hrouzka obecného, v místech
s v˘skytem vodních mlÏÛ rovnûÏ hoﬁavky duhové a v teplej‰ích oblastech (JiÏní Morava, Poodﬁí aj.)
piskoﬁe pruhovaného. U poslednû dvou jmenovan˘ch druhÛ je v‰ak velmi dÛleÏité dbát na pÛvodnost
násad v povodí, v opaãném pﬁípadû je lep‰í druhy z obsádky vynechat.
• PrÛtoãné nádrÏe s tvrd‰ím dnem mohou b˘t vyuÏívány pro chov násad rheofilních (proudomiln˘ch)
druhÛ ryb pro vysazování do vodních tokÛ. To se t˘ká pﬁedev‰ím parmy obecné, ostroretky stûhovavé, podoustve ﬁíãní, mníka jednovousého, jelce tlou‰tû a dal‰ích druhÛ. Podmínkou je opût samozﬁejmû extenzivní chov, kter˘ vychází z pﬁirozené produkce nádrÏe. Pﬁi chovu tûchto druhÛ je
v dne‰ní dobû nutné spolupracovat s âesk˘m rybáﬁsk˘m svazem, je v‰ak nutné pﬁedem domluvit rozsah revírÛ a lokalit, do kter˘ch mÛÏe b˘t (opût z hlediska pÛvodnosti populací) druh z konkrétní
nádrÏe vysazován.
Do revitalizaãních nádrÏí nepatﬁí v Ïádném pﬁípadû amur bíl˘, okoun ﬁíãní a sumec velk˘.
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VyuÏití revitalizaãních nádrÏí pro sportovní rybolov
Sportovní rybolov na revitalizaãních nádrÏích má své v˘hody i nev˘hody. Mezi v˘hody je moÏné poãítat pﬁedev‰ím stálou regulaci rybích obsádek odlovem na udici, pﬁiãemÏ preferovan˘m a nejãastûji
loven˘m druhem je kapr obecn˘. Vhodn˘mi druhy jsou dále lín a candát, naopak by nemûl b˘t opût
v Ïádném pﬁípadû vysazován amur, okoun a sumec. NádrÏe vyuÏívané tímto zpÛsobem se zpravidla
nevypou‰tûjí a poskytují dobré podmínky pro Ïivot permanentní vodní fauny, aÈ jsou to jiÏ bezobratlí
nebo ryby. Jako pﬁíklady lze uvést raka ﬁíãního, ‰kebli rybniãnou nebo rÛzné druhy váÏek a samozﬁejmû také nûkteré ménû ãasté druhy ryb, jako jsou mﬁenka mramorovaná, slunka obecná, hoﬁavka
duhová nebo karas obecn˘, pﬁípadnû i druhy zvlá‰tû chránûné- stﬁevle potoãní nebo piskoﬁ pruhovan˘.
Naopak nev˘hodou tohoto zpÛsobu vyuÏívání revitalizaãních nádrÏí je mnohem intenzivnûj‰í pohyb
rybáﬁÛ v okolí nádrÏe neÏ v pﬁípadû „klasického“ rybníkáﬁského vyuÏívání. V kaÏdém pﬁípadû je tedy
nutné pro provoz sportovního rybolovu na nádrÏích obnoven˘ch ãi novû vybudovan˘ch v rámci revitalizací stanovit omezující podmínky, napﬁíklad omezení vstupu do urãit˘ch ãástí bﬁehÛ, omezení
poãtu lovících, omezení doby lovu (jak denní tak i v prÛbûhu roku) a pochopitelnû také pﬁedepsanou
obsádku. V tomto pﬁípadû velmi záleÏí na znalosti místních pomûrÛ a dosavadních zku‰enostech
s místní organizací âeského rybáﬁského svazu.
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