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POVODEŇ V ČERVNU 2013 NA ČESKÝCH RYBNÍCÍCH 

FLOODS IN JUNE 2013 IN CZECH PONDS  

Ondřej Švarc 

Abstrakt: 

Příspěvek popisuje průběh a následky červnové povodně v roce 2013 na rybnících ve středních a 

jižních Čechách. Krátce hodnotí charakter povodně a na vybraném souboru nejvíce poškozených 

rybníků popisuje a rozebírá příčiny poruch, jejich následky a prováděná opatření. Součástí příspěvku 

je i krátký přehled připravovaných oprav a rekonstrukcí těchto vodních děl a shrnutí poznatků 

z povodně ve vztahu k malým vodním nádržím.  

Abstract: 

The text describes course and consequences of floods in June 2013 in ponds in Central and Southern 

Bohemia. It briefly evaluates character of the floods on the specimen of ponds showing the worst 

damage and it describes and analyses reasons of defects, their consequences and performed measures. 

The brief survey of prepared repair and reconstruction of these ponds and summarizing of new 

information in relation towards small water reservoirs are counterpart of the article.   
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1. ÚVOD 

Od roku 1997 se ve střední Evropě začaly vyskytovat časté povodně. Některé byly způsobeny 

výrazným oteplením a souvisejícím táním sněhu (2005) nebo kombinací vydatných srážek 

a tání sněhu (2000, 2006), další byly spojeny s výraznou bouřkovou činností (2009, 2010, 

2012). Povodně, které zasáhly území ČR v letní polovině roku v letech 1997, 2002, 2005, 

2010, 2011 a čerstvě i roku 2013 byly způsobeny vydatnými velkoprostorovými srážkami, 

které se vyskytovaly v širší oblasti střední Evropy.  

 

Povodně v červnu 2013 na území ČR byly spojeny se dvěma významnými obdobími srážek. 

Během šestidenního období od 29. května do 3. června byly místy zaznamenány úhrny srážek 

s periodicitou vyšší než 100 let pro jedno a vícedenní úhrny srážek. Ve východních Čechách 

se v tomto období vedle velkoplošných srážek vyskytly i orograficky podmíněné přívalové 

deště, které vedly k lokálním povodním. Podružná vlna povodní 9. a 10. června byla spojena 

s lokálními přívalovými dešti, kdy srážkové úhrny místy dosáhly 50 letých hodnot. Druhé 

období výrazných srážek nastalo 24. a 25. června, tedy s 14 denním odstupem od podružné 

srážkové epizody a s centrem nejvyšších srážkových úhrnů posunutým na východ do oblasti 

Vysočiny a Jižní Moravy. 

 

Z hlediska plošného rozsahu a extremity byla nejvýznamnější srážková epizoda 1. – 2. června, 

při které došlo po vypadnutí regionálních a lokálních přívalových srážek na území Čech 

k rozvodnění jak menších, tak i větších vodních toků v povodí Vltavy a Labe. Velikost odtoku 
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byla značně ovlivněna předchozím silným nasycením území. Doba opakování kulminačních 

průtoků povodňových vln přesáhla v některých profilech 100 let. 

Územně byly zasaženy nejvíce jižní, střední a východní Čechy. Úhrn srážek na území ČR 

v období od 1.6. 17:00 SELČ do 2.6. 17:00 SELČ je znázorněný v obrázku č. 1. 

 

 
 

Obr. 1. – Množství spadlých srážek za období od 1. 6. 17 SELČ do 2. 6. 2013 17 SELČ 

kombinací radarových odhadu a měření ze srážkoměrů. 

 

Povodněmi nejvíce zasažená území jsou dobře patrná z mapy úhrnu srážek za měsíc červen 

vyjádřená v % normálu (1961 – 1990), viz obr. 2.  

 
Obr. 2. – Měsíční úhrn srážek na území ČR v červnu 2013 v % normálu 1961–1990.  
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2. PŘEHLED VODNÍCH DĚL VÝZNAMNĚ POŠKOZENÝCH PŘI POVODNI 2013 

Stejně jako v předcházejících letech nedošlo ani při povodních v roce 2013 k závažnému 

ohrožení bezpečnosti významných vodních děl. Všechny havárie se odehrály na tzv. „malých 

vodních dílech“. Jednalo se převážně o rybníky a malé vodní nádrže situované v územích 

nejvíce zasažených srážkovou činností, kde kulminační průtoky často přesahovaly stoletou 

vodu. Přehled malých vodních děl, která byla v rámci vyhodnocení povodni 06/2013 zařazena 

do posuzovaného souboru a jejichž bezpečnost při povodni byla hodnocena negativně, je 

v následující tabulce: 

 

VD tok kraj kategorie porucha 

Merklínský rybník Merklínka Plzeňský III. 
propad terénu v profilu 

spodní výpusti 

Nový Jistebnický 

rybník 
Smutná Jihočeský III. 

propad vzdušního svahu 

v profilu spodní výpusti 

Mlýnský rybník 
Říčanský 

potok 
Středočeský IV. 

přelití koruny a narušení 

tělesa hráze 

Stádlec – Mlýnský 

rybník 

Oltyňský 

potok 
Jihočeský IV. 

poškození VD při přelití 

koruny hráze 

rybník  

Na Drážkách 
Smutná Jihočeský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu 

a protržení hráze 

rybník Zájezdek 
Konopišťský 

potok 
Středočeský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu a úplné 

protržení hráze 

Červený rybník Polepka Středočeský IV. 

přelití hráze a významné 

poškození VD (eroze 

tělesa hráze v okolí  

skluzu od přelivu) 

Chotouchovský 

rybník 
Polepka Středočeský IV. 

přelití hráze a významné 

poškození VD (eroze 

vzdušního svahu) 

Komárovský 

rybník 

Smíchovský 

potok 
Středočeský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu a úplné 

protržení hráze 

Mlékovický rybník Bečvárka Středočeský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu a úplné 

protržení hráze 

Lubenecký rybník 
Struhařský 

potok 
Ústecký IV. 

poškození VD při přelití 

koruny hráze 

Komňa Koménka Zlínský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu 

a následné protržení hráze 

 

Tab. 1. – Přehled z pohledu bezpečnosti negativně hodnocených malých VD (podle [1]) 

 

K poškození všech uvedených VD došlo při první červnové srážkové epizodě ve dnech 2. a 3. 

6., vyjma poruchy VD Komňa, ke které došlo po přívalové srážce v podružné vlně povodní 

dne 10.6. 
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3. PRŮBĚH A NÁSLEDKY POVODNÍ NA VYBRANÝCH RYBNÍCÍCH 

2.1. Mlékovický rybník 

Z povodní 2013 mezi rybníky mediálně nejznámější a i z pohledu ohrožení osob a poškození 

jejich majetku nejzávažnější bylo protržení Mlékovického rybníka v obci Mlékovice nedaleko 

Zásmuk (Středočeský kraj, okres Kolín). 

 

Mlékovický rybník na Bečvárce je rybníkem průtočným, plocha povodí k profilu hráze je přes 

40 km
2
. Zemní hráz o délce 160 m má v koruně hráze šířku 2 – 5 m. Její maximální výška 

nade dnem výpusti je 6 m. Sklon návodního svahu je 1:2, sklon vzdušního svahu je 1:2,5. 

Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou, vzdušní je zatravněn. Rybník má 

dva bezpečnostní přelivy. Bezpečnostní přeliv I. je umístěn v levém zavázání hráze. Skládá se 

ze tří hrazených polí, celková šířka přelivu je 5 m. Dřevěná stavidla se ovládají z ocelové 

lávky, před přelivem je umístěna lomená česlová stěna s lávkou. Voda od přelivu odtéká 

korytem vysekaným ve skále. Celková kapacita vyhrazeného přelivu při hladině v úrovni 

nejnižšího místa koruny hráze je 16 m
3
.s

-1
. Bezpečnostní přeliv II. je umístěn v pravém břehu 

rybníka. Skládá se ze dvou přelivných polí každé o šířce 1,45 m hrazených fošnami. Odpadní 

koryto je vyhloubené ve skále pravého břehu. Celková kapacita vyhrazeného přelivu při 

hladině v úrovni nejnižšího místa koruny hráze je 8 m
3
.s

-1
. 

 

Při červnové povodni byl zaznamenán největší nárůst přítoku do Mlékovického rybníka dne 

2.6.2013 v dopoledních hodinách. Voda poměrně rychle vystoupila nad úroveň nejnižšího 

místa koruny hráze a začala se přelévat přes hráz. V relativně krátké době došlo k erozi 

vzdušního svahu a prolomení hráze. Průrvou se valila voda přímo na obytný objekt 

v podhrází, který podemlela a významně poškodila.  

 

   
 

Obr. 3. a 4. – Mlékovický rybník při protržení hráze  

 

Podle svědků byla povodňová vlna na přítoku do rybníka ovlivněna ucpáním propustku pod 

silnicí mezi Zásmuky a Hošticemi dřevní hmotou. Nad propustkem se voda údajně nadržela 

v údolní nivě Bečvárky a prolomením zátarasu došlo ke vzniku povodňové vlny, která 

výrazně ovlivnila (zvýšila) parametry hydrologické povodně. Tuto hypotézu se nám 

nepodařilo prokázat, podle našeho názoru byl propustek objektem, který povodňovou vlnu 

spíše mírně ztransformoval. Kapacita plně vyhrazených přelivů činí cca 24 m
3
.s

-1
. S ohledem 

na technický stav hrazení přelivů se při nástupu povodně nepodařilo přelivy zcela vyhradit, 

skutečná kapacita bezpečnostních zařízení mohla být podle našeho odhadu asi 2/3 celkové 
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hodnoty, tj. přibližně 16 m
3
.s

-1
. Průtok rybníkem při kulminaci povodně byl minimálně 

dvojnásobný, jistě přesahoval teoretický stoletý průtok Q100 = 27 m
3
.s

-1
. 

 

      
 

Obr. 5.a 6. – Mlékovický rybník – bezpečnostní přelivy po povodni (5.6.2013)  

 

Ihned po pominutí zvláštní povodně byly na VD a pod ním provedeny rozsáhlé sanační práce 

za účelem zajištění bezpečnosti VD a sídel v podhrází. Byl proveden překop hráze 

a vybudováno koryto pro převádění vody. Následovala sanace výmolu pod průrvou a další 

terénní práce a sanační zásahy související se zajištěním bezpečnosti obyvatel a jejich majetků, 

především nejvíce poškozeného domu v podhrází. Koryto pro převádění vody přes hráz bylo 

prověřeno ještě v červnu, kdy ve dnech 25. a 26. 6. prošla Bečvárkou povodeň s kulminačním 

průtokem odpovídajícím Q5 až Q10. Na základě této zkušenosti byl později vybudován nový 

překop hráze v profilu spodní výpusti. Z původní hráze tak na místě zůstala jen malá část. 

 

   
 

Obr. 7.a 8. – Mlékovický rybník 5.6.2013 – pohled průrvou do podhrází a dočasný překop 

hráze  

 

V současné době a.s. VODNÍ DÍLA - TBD zpracovává projektovou dokumentaci komplexní 

rekonstrukce hráze a objektů. Nový boční bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze 

s pevnou přelivnou hranou labyrintového tvaru dlouhou téměř 40 m převede s rezervou 

průtok Q200 = 32 m
3
.s

-1
.  
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2.2. Komárovský rybník 

Komárovský rybník nedaleko Dymokur (Středočeský kraj, okres Nymburk) je průtočný 

rybník na Smíchovském potoce, plocha povodí k profilu hráze je téměř 100 km
2
. Má zemní 

sypanou hráz délky 235 m a výšky až 4 m, která je v zavázáních půdorysně zakřivená. Koruna 

hráze je široká 3,5 m. Návodní svah je poměrně strmý a je opevněn záhozem z tříděné 

betonové sutě. Vzdušní svah má sklon okolo 1:2, je opevněn vegetačním pokryvem a rostly 

na něm statné jasany. Rybník je vybaven třemi bezpečnostními přelivy: 1) hlavní hrazený 

bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze (3 pole široká 1,05 m s dřevěnými stavidly 

výšky 1,65 m); 2) nehrazený propustek šířky 3,0 m a výšky 1,05 m v pravém zavázání hráze; 

3) lichoběžníkový přeliv (průleh) v pravém zavázání hráze (šířka ve dně 4 m, sklon svahů 1:3, 

přelivná hrana asi 0,6 m pod úrovní koruny). Celková kapacita všech přelivů byla dostatečná 

pro převedení Q100 = 21,2 m
3
.s

-1
. 

 

K největšímu nárůstu přítoku do Komárovského rybníka při červnové povodni došlo v neděli 

2.6.2013. Všechna stavidla byla včas vyhrazena, k omezení kapacity přelivů plaveninami 

v průběhu povodně nedošlo. Při nástupu povodně byla česlová stěna čištěna, později již 

nebylo možné čištění provádět a stěna se přelévala. Zhruba v 19 hod. se začala voda přelévat 

přes korunu hráze. Největší přítok do rybníka byl zaznamenán v noci z 2. na 3. 6., kulminace 

průtoku nastala 3.6. mezi 1:00 a 2:00 hod. Z konsumpčních křivek bezpečnostních přelivů 

a přibližných výpočtů přepadu přes korunu hráze byl odhadnut kulminační průtok okolo 

40 m
3
.s

-1
. V průběhu ranních hodin již docházelo k postupnému snižování průtoku. Hráz, 

přelévaná v celé délce po více než 12 hodin, odolávala eroznímu účinku vody až do 

odpoledne 3.6.2013, kdy došlo k jejímu prolomení v profilu spodní výpusti a postupnému 

vzniku průrvy. Povodeň byla v té době na sestupné větvi, v době protržení se voda přelévala 

již jen v nejnižších místech hráze.  

 

 
 

Obr. 9. – Komárovský rybník – voda přepadající přes korunu hráze 2.6.2013 ve 20:00 hod., 

přibližně 6 hodin před kulminací 

 

Při povodni došlo k významnému poškození VD. Vzdušní svah hráze byl v celé délce narušen 

povrchovou erozí, byly obnaženy kořeny stromů, hloubka výmolů často přesahuje 1 m. 

Průrva v profilu spodní výpusti je široká přes 15 m, potrubí spodní výpusti je obnaženo 

a poškozeno. V prostoru pod průrvou jsou nánosy materiálu z rozplavené hráze. Pod 

nouzovým bezpečnostním přelivem v levém zavázání jsou hluboké výmoly. Betonové přelivy 
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na pravé straně hráze nebyly významně poničeny, drobné škody jsou jen na opevnění vývaru 

pod nimi. 

 

  
 

Obr. 10. a 11. – Komárovský rybník – pohled proti vodě do kamenným zásypem částečně 

zatarasené průrvy v profilu spodní výpusti a hlavní hrazený bezpečnostní přeliv v pravém 

zavázání s 20 m dlouhou česlovou stěnou 

 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s. dokončila v dubnu 2014 projektovou dokumentaci komplexní 

rekonstrukce hráze a objektů. Po rekonstrukci by měly být povodňové průtoky převáděny 

soustavou tří kašnových bezpečnostních přelivů v pravém zavázání hráze s odpady 

zaústěnými přemostěnými propustmi do vývaru pod hrází (dvě stávající propusti + 1 nová). 

Nouzový přeliv v levém zavázání bude zasypán. Pro převádění průtoků až do velikosti Q2 

bude v první kašně vybudován stavidlový uzávěr chráněný česlovou stěnou. Nová soustava 

přelivů převede bezobslužně a s rezervou nově stanovenou stoletou vodu Q100 = 41,2 m
3
.s

-1
 

(téměř dvojnásobek Q100 udávané před povodní). 

2.3. Rybník Na Drážkách 

Rybník Na Drážkách je boční rybník na říčce Smutná, nedaleko Sepekova (Jihočeský kraj, 

okres Tábor). Je situován v pravém břehu zdrže jezu U Vyhnalů na Smutné v ř.km 26,196. 

Plocha povodí Smutné k profilu jezu je 96,86 km
2
. Od jezové zdrže je rybník oddělen boční 

hrází, ve které je umístěn napouštěcí objekt. Hlavní hráz je zemní sypaná, 80 m dlouhá, max. 

3,0 m vysoká. Koruna hráze je 2 až 3 m široká, zatravněná, bez zpevnění. Návodní svah má 

sklon 1 : 3,5, je opevněn kamennou rovnaninou. Vzdušní svah má sklon 1 : 2, je opevněn 

vegetačním pokryvem. Boční hráz je zemní sypaná, 80 m dlouhá. Koruna hráze je 3,5 ÷ 5,7 m 

široká, zatravněná, bez zpevnění. Oba svahy boční hráze mají sklon 1 : 2 a jsou opevněny 

kamennou rovnaninou. Výpustné zařízení (otevřený dvoudrážkový prefabrikovaný 

železobetonový požerák) je situováno 30 m od pravého konce hlavní hráze. Rybník není 

vybaven bezpečnostním přelivem. Funkci pojistného zařízení plní obtokové koryto říčky 

Smutné s hrazeným jezem v ř.km 26,196. Napouštěcí objekt rybníka je situován v boční hrázi 

asi 20 m od jejího levého konce.  

 

Podle záznamů z limnigrafické stanice na říčce Smutná v Božeticích proběhla na toku Smutné 

začátkem června 2013 povodňová vlna, která měla v uvedeném měrném profilu 

dvouvrcholovou kulminaci. První kulminace s průtokem 59,4 m
3
.s

-1
 byla zaznamenána v 7:30 

dne 2.6.2013, druhá kulminace s průtokem 60,3 m
3
.s

-1
 byla zaznamenána v 16:50 téhož dne. 

Kulminační průtok odpovídal přibližně průtoku Q50 = 61 m
3
.s

-1
 podle údajů ČHMÚ pro 

Smutnou v profilu limnigrafu Božetice. Maximální průtok, který protékal 2.6.2013 říčkou 
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Smutnou v profilu jezu U Vyhnalů, se pohyboval mezi Q20 a Q50 podle hydrologických údajů 

ČHMÚ pro rybník Na Drážkách (Q20 = 49 m
3
.s

-1
, Q50 = 67 m

3
.s

-1
).  

 

Při povodňové situaci na začátku června 2013 přetékala voda přes korunu boční hráze, která 

odděluje rybník Na Drážkách od koryta říčky Smutné, v celé její délce. Podle stop na budově 

u rybníka dosáhla při kulminaci povodně hladina v nádrži úrovně přibližně 423,42 m n.m., 

což je nejméně 0,7 m nad korunou boční hráze. Podle našich propočtů protékalo přes jez 

v korytě Smutné přibližně 25 m
3
.s

-1
, zbývající část povodňového průtoku, přibližně 33 m

3
.s

-1
, 

přetékala přes boční hráz do rybníka a následně přes hlavní hráz zpět do koryta řeky pod 

jezem. Spodní výpust ani odběr na turbínu nemohl extrémní přítok do rybníka odvést.  

 

   
 

Obr. 12. a 13. – Rybník Na Drážkách a říčka Smutná (v pozadí) při povodni 2.6.2013 

a protržená hráz rybníka na Drážkách (stav 7.6.2013) 

 

Podle informací od vlastníka rybníka byla při zvětšujících se průtocích ve Smutné již od 

večera dne 1.6.2013 postupně vyhrazována stavidla na jezu. Dne 2.6.2013 ve 4 hodiny ráno 

byla vytažena poslední stavidla, pole s hradidly se vyhradit nepodařilo. Přibližně v 5 hodin 

začala přetékat voda z jezové zdrže přes boční hráz do rybníka. V důsledku 

nekontrolovatelného přítoku vody do rybníka došlo k rychlému zaplnění rybníka a následně 

k přetékání hlavní hráze v celé její délce. Objekty rybníka byly nepřístupné, jakákoliv další 

manipulace nebyla možná. Kapacita jezu byla omezována značným množstvím spláví (klády, 

větve, trsy travin z výše ležícího rybníka Chobot apod.), které se zachytávalo na stavidlové 

konstrukci jezu. Podle stop na budově u rybníka dosáhla maximální hladina vody v rybníku 

při povodni kóty 423,42 m n.m., což je nejméně 0,4 m nad korunou hlavní hráze. V důsledku 

přelévání vody přes hráz došlo k porušení a k následnému protržení zemního tělesa hlavní 

hráze.  

 

Jez U Vyhnalů při povodni nebylo možno využít na plnou kapacitu – vyhradit se podařilo 

pouze pole zahrazená stavidly s táhlem, pole s hradidly zůstala zahrazena. Další významné 

omezení kapacity jezu způsobovaly bariéry ze spláví zachyceného na stavidlové konstrukci 

jezu. Konstrukce jezu je pro převádění povodňových průtoků značně problematická, přetrvává 

vysoká míra nebezpečí přelití vody přes boční hráz do rybníka.  

 

V současné době a.s. VODNÍ DÍLA - TBD zpracovává projektovou dokumentaci opravy 

hráze a objektů rybníka a rekonstrukce jezu. Stavidlová konstrukce stávajícího jezu by měla 

být nahrazena vakovým uzávěrem, který je z hlediska převádění povodní s velkým 

množstvím spláví spolehlivější a kapacitnější. Po rekonstrukci by mělo koryto Smutné převést 
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Q100 = 82 m
2
.s

-1
 bez přepadu vody přes boční hráz do rybníka Na Drážkách. Obě hráze 

rybníka byly výškově upraveny a vzhledem k nejistotám v převádění extrémních povodní 

profilem jezu byla hlavní hráz opevněna skrytou plastovou geomřížovinou pro zvýšení erozní 

odolnosti v případě jejího přelití.  

2.4. Rybník Zájezdek 

Rybník Zájezdek je průtočná nádrž na Konopišťském potoce v obci Bystřice u Benešova 

(Středočeský kraj, okres Benešov). Svým charakterem se více podobá jezu se zdrží, než 

typickému rybníku. Plocha povodí k profilu hráze je 49 km
2
. Zemní sypaná hráz má délku 

200 metrů, koruna hráze a svahy jsou zatravněny. Pro vypouštění vody z rybníka a převádění 

povodňových průtoků slouží sdružený objekt situovaný v ose toku v levém zavázání hráze, 

který se skládá z pevné části (dvě betonové stěny délky 2,5 m, šířky 0,4 m a výšky 1,5 m) a 

pohyblivého uzávěru, umístěného mezi betonovými stěnami (dvě dřevěná stavidla široká 115 

cm a vysoká 160 cm). Před stavidly je umístěna ocelová česlová stěna, pro manipulaci se 

stavidly je nad přelivem vybudována betonová lávka.  

 

Během noci z 1. na 2. června došlo k rychlému vzestupu hladiny v rybníku. Ke kulminaci 

povodně a zároveň protržení zemní hráze u výpustného objektu došlo 2.6.2013 v dopoledních 

hodinách. Vzniklá průrva dosáhla až na základovou spáru. Maximální průtok přes vodní dílo 

byl odhadován mezi Q20 (22 m
3
.s

-1
) a Q50 (30,5 m

3
.s

-1
). Vzniklá průrva byla široká 8 m 

a dosáhla až na základovou spáru. 

 

Z důvodu selhání obsluhy VD nebylo v průběhu povodně provedeno vyhrazení stavidel 

výpustného objektu, nebylo prováděno ani čištění česlové stěny umístěné před stavidly (při 

vyhrazených stavidlech bylo VD schopno bezpečně převést průtok okolo 10 m
3
.s

-1
, což je 

méně než Q5 = 11,9 m
3
.s

-1
). 

 

    
 

Obr. 14. a 15. – Rybník Zájezdek – pohled na sdružený objekt a protržené místo v tělese hráze 

a pohled na vytvářející se průrvu v tělese hráze (2.6.2013) 

 

V a.s. VODNÍ DÍLA – TBD byla na počátku roku 2014 vypracována projektová 

dokumentace rekonstrukce hráze a objektů. V místě nynějšího výpustného objektu má být 

vybudována levá část nové betonové konstrukce jezu, skládající se z přelévané pevné stěny se 

stavidlovým uzávěrem, dolního loviště a dělicího pilíře. V místě průrvy má být vystavěna 

pravá část jezové konstrukce, skládající se z tížného betonového přelivného bloku délky 11 m 

a pravobřežní opěrné zdi. Přes celý objekt má vést lávka pro pěší. Nový jez převede 
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samostatně Q20 = 22 m
3
.s

-1
, vyšší průtoky budou převáděny i přes nouzový přeliv v pravé 

části hráze.   

2.5. Chotouchovský rybník 

Chotouchovský rybník leží na okraji obce Chotouchov, asi 10 km jihozápadně od Kolína.  

Jedná se o boční rybník na říčce Polepka, plocha povodí k profilu hráze je 13,7 km
2
. Hlavní 

hráz dlouhá 140 m je mírně prohnutá směrem po vodě, její maximální výška ze vzdušní strany 

je 6,75 m. Po koruně široké okolo 4 m vede asfaltová komunikace. Dělicí hrázka na levém 

břehu rybníka odděluje obtokové koryto Polepky, které je svedeno do propustku v levém 

zavázání hlavní hráze, který tvořen dvojicí čtvercových mostních polí širokých 1,2 m. 

 

V neděli 2.6. 2013 v dopoledních hodinách došlo k rychlému nárůstu průtoku v říčce Polepka, 

která zaplavila celé údolí a voda živelně natékala do nízkou hrázkou odděleného bočního 

Chotouchovského rybníka. Nádrž se rychle zaplnila a hladina začala stoupat až ke koruně 

hráze. Pro snížení hladiny vody v rybníce byla operativně provedena řízená prohrábka části 

dělicí hráze tak, aby mohla voda z rybníku odtékat propustkem obtokového koryta v levém 

zavázání hlavní hráze. Toto opatření však nebylo dostačující a po zahlcení propustku 

vystoupila hladina v rybníku nad úroveň koruny hráze a začala se přelévat. V kulminaci 

povodně se hráz přelévala v celé délce a v nejnižších partiích koruny dosahoval přepadový 

paprsek výšky až 0,4 m. V pravé části hlavní hráze docházelo navíc ve střední části vzdušního 

svahu ke zvyšujícím se vývěrům vody, jev byl doprovázen víry u návodní části hráze. Díky 

soudržnému materiálu hráze a zpevnění koruny asfaltovou vozovkou nedošlo k prolomení 

hráze, pozitivní vliv mohl mít i drátěný plot na návodní hraně koruny. Po opadnutí vody byla 

vzdušní strana hráze na několika místech zcela rozplavena. Následující dny byla zvýšena 

stabilita vzdušního svahu lomovým kamenem a rybník téměř vypuštěn. Z přibližných výpočtů 

po zaměření VD byl odvozen kulminační průtok v profilu rybníka okolo 30 m
3
.s

-1
, což 

výrazně převyšuje hodnotu Q100 stanovenou ČHMÚ na 22,2 m
3
.s

-1
. 

 

   
 

Obr. 16. a 17. – Chotouchovský rybník 2.6.2013 – pohled na přelévající se hlavní hráz 

a prohrábka dělicí hráze při nástupu povodně  

 

Na konci roku 2013 byla v a.s. VODNÍ DÍLA - TBD vypracována projektová dokumentace 

obnovy rybníka a zajištěním jeho bezpečnosti při povodních. Byly navrženy úpravy dělicí 

hrázky (opevněný přeliv z rybníka do obtokového koryta), zkapacitnění propustku v levém 

zavázání hlavní hráze, úpravy toku v podhrází a samozřejmě i oprava poškozené hráze.  
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4. SHRNUTÍ  

V rámci souhrnného vyhodnocení povodní v červnu 2013 pro Ministerstvo zemědělství ČR, 

jehož zpracováním byl pověřen ČHMÚ a na jehož dílčích úkolech spolupracovala i a.s. 

VODNÍ DÍLA – TBD, bylo posuzováno 48 malých vodních děl zasažených povodněmi. 

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o reprezentativní vzorek vodních děl, není možné 

z provedeného hodnocení vyvozovat statisticky relevantní závěry. Následující přehled je třeba 

chápat jen jako shrnutí výsledků shromážděných v rámci uvedené studie. 

 

Tab. 2. – Přehled souboru posuzovaných malých VD 

Povodí P Vltavy P Labe P Ohře P Moravy 
Kategorie III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. 

Rybníky a MVN 18 8 5 5 5 2  2 

Poldry    1 1    
Jezy     1    

 

Z celkového počtu 48 posuzovaných děl jich patří 30 do III. kategorie a 18 do IV. kategorie 

VD. Na území povodí Vltavy leží 26 posuzovaných VD, v povodí Labe 11, v povodí Ohře 9 

a v povodí Moravy 2.   

 

Tab. 3. – Vliv posuzovaných malých VD na průběh povodně 

Povodí P Vltavy P Labe P Ohře P Moravy 
Kategorie + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - 

Rybníky a MVN 12 12 2 4 3 3 3 3 1 1  1 

Poldry    1   1      
Jezy        1     

 

Pozitivní vliv na průběh povodně, chápaný jako znatelný retenční účinek nádrže VD, mělo 22 

posuzovaných VD. Jednalo se především o rybníky a malé vodní nádrže v okrajových 

oblastech povodněmi zasaženého území s velkou plochou zátopy (např. velké jihočeské 

rybníky) a samozřejmě poldry s vyhrazeným ovladatelným retenčním objemem. Negativní 

vliv na průběh povodně, chápaný jako znatelné zhoršení parametrů povodně na odtoku z VD 

v porovnání s parametry na přítoku, mělo 7 posuzovaných VD. Jednalo se výhradně 

o havarované rybníky, kde průlomová vlna (zvláštní povodeň) krátkodobě zvýšila aktuální 

parametry hydrologické povodně. Zvláštní povodeň způsobená manipulacemi s uzávěry nebo 

jejich poruchou se v hodnoceném souboru VD nevyskytla. Zanedbatelné ovlivnění 

přirozeného povodňového průtoku pod VD bylo vyhodnoceno u zbývajících 19 vodních děl. 

Jedná se především o menší nádrže, které povodňovou vlnu převedli bez závažnějších poruch, 

ale jejich retenční objem je pro významnější transformaci kulminace průtoku větších povodní 

nedostatečný. 

 

Tab. 4. –  Bezpečnost malých VD v průběhu povodně 

Povodí P Vltavy P Labe P Ohře P Moravy 
Kategorie + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - 

Rybníky a MVN 10 8 8 3 3 4 6  1  1 1 

Poldry    1   1      
Jezy        1     

 

V průběhu červnové povodně bylo z pohledu bezpečnosti VD hodnoceno kladně 21 vodních 

děl. Tato VD byla při průchodu povodňové vlny plně bezpečná a provozuschopná a nedošlo 
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na nich k podstatnějším škodám. Jednalo se především o vodní díla vyhovující současným 

požadavkům na bezpečnost při povodních nebo VD zasažená menšími povodňovými vlnami. 

Záporně bylo hodnoceno 14 vodních děl. Jednalo se převážně o havarované rybníky a malé 

vodní nádrže (MVN) situované v územích nejvíce zasažených povodněmi, kde kulminační 

průtoky často přesahovaly stoletou vodu. Zde došlo ve většině případů k významnému 

porušení nebo protržení hráze erozí tělesa násypu při přelévání koruny hráze, poměrně četná 

jsou i rozsáhlejší poškození objektů pro převádění vody, především zpětnou erozí 

nedostatečně opevněného vývaru či skluzu. Největší protržené rybníky byly ve středních 

Čechách, Komárovský rybník (320 tis. m
3
) na Smíchovském potoce v povodí Mrliny 

a Mlékovický rybník (100 tis. m
3
) na Bečvářce v povodí Výrovky. Významné poruchy byly 

zaznamenány i u obtokových rybníků, kde došlo buď k ucpání hlavního toku, nebo překročení 

jeho kapacity. U zbývajících 13 vodních děl došlo jen k méně významným poruchám 

a škodám, které neměly přímý vliv na bezpečnost hráze. 

5. ZÁVĚRY 

Z informací shromážděných v rámci vyhodnocení povodní v červnu 2013 na malých vodních 

dílech byly vyvozeny následující závěry: 

 V povodněmi nejvíce zasažených oblastech kulminační průtoky často přesahovaly Q100. 

Povodeň tak na mnoha vodních dílech překračovala parametry kontrolní povodňové vlny 

stanovené ve smyslu ČSN  75 2935 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních pro 

většinu vodních děl IV. kategorie. 

 Většina havarovaných vodních děl nebyla dostatečně zajištěna pro bezpečné převádění 

povodňových průtoků a nevyhovovala požadavkům současných legislativních předpisů 

(Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky 

č. 367/2005 Sb.). V průběhu druhé poloviny minulého století, která byla na povodně poměrně 

chudá, byly na hrázích a funkčních objektech často provedeny úpravy, které mají negativní 

vliv na bezpečnost VD při povodních. Jedná většinou o omezení kapacity bezpečnostního 

přelivu nebo jeho odtoku, lokální snížení hráze nebo průlehy v hrázích nad výpustným 

zařízením.  

 Při červnové povodni se opět potvrdily známé nevýhody hrazených bezpečnostních přelivů 

na vodních dílech bez trvalé obsluhy. Rychlý nástup povodně a špatný stav nebo nefunkčnost 

uzávěru bývá příčinou jeho nevyhrazení. Výjimkou nejsou ani uzávěry, jejichž konstrukce ani 

vyhrazení za průtoku neumožňuje. Dalším prvkem omezujícím kapacitu objektů pro 

převádění vody bývají nesprávně navržené česle, které se při povodni zanesou a většinou není 

reálné je čistit ani odstranit. Časté je také omezení kapacity bezpečnostního přelivu málo 

kapacitním objektem na odpadu (např. průchod odpadu skrz těleso hráze nebo propustkem či 

mostkem pod komunikací, apod.).      

 Mechanizmem všech poruch hodnoceného souboru VD, které měly za následek protržení 

hráze, byla eroze vzdušního svahu při přelévání koruny. K prolomení tělesa hráze a vytvoření 

průrvy většinou došlo v nejnižších místech koruny nebo v místech neodborně provedených 

zásahů (nejčastěji použití nevhodného materiálu nebo nedodržení technologických postupů  

při výměnách spodních výpustí nebo při opravách dřívějších poruch). Vnitřní eroze, přestože 

byla v jednotlivých případech zaznamenána, nebyla u žádného z havarovaných VD primární 

příčinou protržení hráze.     

 Pro malé vodní nádrže a rybníky není velmi často k dispozici ani základní technická 

a provozní dokumentace (manipulační řád s posouzením bezpečnosti díla při povodních, 

pasport nebo alespoň popis a parametry objektů, výškové zaměření, aktualizované 
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hydrologické údaje atp.), chybí vodočetné latě nebo jiná zařízení pro sledování polohy 

hladiny a průtoků. 

 Drobní vlastníci a provozovatelé méně významných rybníků a vodních nádrží nejsou 

dostatečně obeznámeni se svými povinnostmi vlastníka vodního díla a jeho činnostmi při 

povodni (povinnost vybavit vodní dílo bezpečnostním přelivem dimenzovaným podle 

platných předpisů, preventivní kontroly technického stavu hráze a objektů, realizace 

nápravných opatření, kontroly stavu díla při povodni i jiných mimořádných zatěžovacích 

stavech, předávání informací povodňovým komisím a vodoprávním úřadům, povinnost 

zdokumentovat průchod povodně vodním dílem). Na vlastníky vodních děl není vytvářen 

dostatečný tlak ze strany vodoprávních úřadů, zejména z důvodů nedostatečné pracovní 

kapacity. 

 Přestože se s výskytem významných povodní v minulých 15 letech výrazně zlepšila obecná 

povodňová informovanost, funkčnost povodňových komisí a vzájemná informovanost 

a akceschopnost složek kritické infrastruktury, někteří vlastníci malých vodních děl ani 

obyvatelé v záplavových územích malých vodních toků, které v minulosti nebyly povodněmi 

zasaženi, nepociťují potřebu se o povodňovou problematiku preventivně zajímat.  
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