
Odbahnění návesního rybníka v Rostoklatech
Ve dnech 8. a 9. 4. 2020 došlo k odstranění rybničního kalu 

usazeném nadně rostoklatského návesního rybníka. Za 
dobu třiceti let (od rekonstrukce 1990–1991) se zde ukládal se-
diment ze zetlelého listí a větví z okolní vegetace, splachy ze 
silnice a prach, který přistál na hladině. Mocnost kalu místy do-
sahovala až 70 cm a pokrýval téměř polovinu plochy rybníka. 
Těžko se tomu dá uvěřit, kolik se toho usadí za jednu generaci. 
A to do rybníku neústí žádná vodoteč natož stoka, je napájen 
pouze podzemními prameny. 

S takovým množstvím kalu nebylo počítáno v projektu 
na akci Revitalizace vodních ploch v obci Rostoklaty, která 
právě probíhá. Projekt počítal se 14 m3 kalu, tedy i v rozpoč-
tu akce bylo počítáno pouze s takto malým množstvím. Po 
vypuštění a následném odčer-
pání nevypustitelné vody se 
ukázalo, že v rybníce je od-
hadem 200 m3 kalu. Bylo po-
třeba reagovat co nejrychleji, 
neboť rybník byl v současné 
chvíli vypuštěn kvůli probí-
hajícím pracím na opravě vý-
pustného zařízení. Nabídka 
firmy POPR (zhotovitel akce 
Revitalizace vodních ploch 
v obci Rostoklaty) podal ce-
novou nabídku na provedení 
odbahnění pomocí kráčivého 
bagru a následném odvožení vytěženého materiálu na země-
dělskou půdu pomocí nákladních aut. Po konzultaci s auto-
rem projektu a technického dozoru investora v jedné osobě, 
panem Ing. Hlavatým, jsme dospěli k závěru, že sediment 
by mohl jít odstranit způsobem, který byl původně zamýšlen 
i v projektu. A to odsátím kalu fekálním vozem. Jenom by 
se nesálo 14 m3, ale cca 200 m3. Práce pro dva fekální vozy 
na jeden až dva dny, jak to půjde. Po prověření ceníku po-
skytovatelů služeb v oblasti čerpání znečištěných vod (ale-
spoň tak bych se snažil kulantně popsat majitele fekálních 
vozů, lidově hovnocuců) a orientační kalkulaci, na kolik nás 
vyjde dvoudenní sání, bylo rozhodnuto. Pozitiva byla jasná, 
akce vyjde cca o třetinu levněji, nedojde ke znečištění návsi 
a komunikací na trase rybník–pole, dojde k lepšímu vytří-
dění odpadu utopeného na dně rybníka (sediment z rybníka 
v NV II připomínal skládku komunálního odpadu) a celkově 
se nám tento způsob jevil citlivější než použití těžké techni-
ky. Zvolený způsob odbahnění ale vyžadoval vysoký podíl 
lidské práce. Kal je potřeba přihrnovat k ústí sací trubice, 
občas je potřeba poponášet hadici po dně rybníka, odklízet 
větve, kameny a ostatní odpad, odčerpávat vodu, zachraňo-
vat žabičky... 

Mám sice gumáky, lopatu a odhodlání to uskutečnit, ale 
s Dobřikem to sami nezvládneme. Kde sehnat lidi, kteří dě-
lají dobře, rádi a za odměnu jim stačí pocit z dobře vyko-
nané práce? Spolky. Lidé ze spolků a jim podobní srdcaři. 
A opravdu, jako bájní Blaničtí rytíři se vynořili ze všech 
koutů vesnice. Místo na koních přijeli s cisternovou stříkač-
kou nejpočetnější hasiči, v prsačkách (rybářské vysoké ho-
línky) místo v brnění Pepa Navrátil a Kuba Hamták, s lopa-
tou se jako mečem oháněl Dobřik a Fanda Hrbek. Celé akci 
předcházelo úterní odpolední odčerpání přebytečné vody. To 
zajistil spolek hasičů pomocí plovoucího čerpadla. Ve středu 
jsme si dali sraz na sedmou hodinu ranní, tedy hodinu před 
příjezdem fekálních vozů. To kdyby bylo potřeba odčerpat 

vodu, která se dotáhla přes noc. Podle měření metodou „drá-
panec na prkénku“ přibylo přes noc 8 cm, takže se brzké 
vstávání vyplatilo a bylo co odčerpávat. Po příjezdu obou 
fekálních vozů k rybníku počaly první pokusy o odsávání 
bahna. Pár metod jsme museli vyzkoušet, než jsme přišli jak 
na to. Možná se to zdá jako banalita, vždyť se jen hodí hadi-
ce do rybníka a auto si to pomocí vývěvy vysaje samo, nebo 
ne? Ne, zas tak jednoduché to opravdu není. Bahno bylo po-
třeba přihrnovat k ústí sací hadice (v jeden moment až pět 
přihrnovačů) hlídat, aby hadice nabyla zcela ponořena, jinak 
by se zahltila, hlídat, aby do hadice nevlítl větší kámen nebo 
klacek, který ji dokáže spolehlivě ucpat. Dále dávat pozor 
na zrádné kaverny, ve kterých zmizí chlap jako hora (nebo 

alespoň jako Kuba Hamták) 
až po krk, dávat pozor na 
střepy, nedostat zásah blátem 
od kolegy, to když se lopatou 
zrovna více rozmáchnul. Ve 
středu jsme oproti původní-
mu plánovanému konci mezi 
šestou či sedmou odpoled-
ní skončili až v devět hodin 
večer, poslední auto jsme pl-
nili při baterkách. Nemalou 
zásluhu na tom, že jsme tuto 
třinácti hodinovou směnu do-
kázali vydržet v totálním na-

sazení na dně rybníka, mělo občerstvení spontánně zajištěné 
Lenkou Tesárkovou, za což ji patří veliký dík. K Lence se 
druhý den přidala i Hanka Svatoňová. Oběma dámám patří 
veliký dík nejen za zajištění občerstvení, ale že nám na tři 
dny půjčily svoje Pavlíky, které jsme jim vrátili s blátem až 
za ušima. 

Ve čtvrtek byl sraz opět na sedmou, ale s tím rozdílem, že 
se hned ráno dostaví i fekální vozy. Začneme sát hned od 
rána, dneska to přece doděláme! Zbývala nám už menší část 
plochy rybníka, ale nikdo nevěděl, jak veliké jámy jsou u se-
verovýchodního rohu rybníka. Nakonec tři z nás okusili na 
vlastní kůži, co to znamená krok do prázdna. Nikdo se však 
naštěstí neutopil a ze zmíněných prohlubní se podařilo odsát 
kal do hloubky cca jeden metr oproti okolnímu dnu. Posled-
ní vůz jsme plnili kolem třetí hodiny odpolední. Pak už jen 
zbývalo umýt nářadí, uklidit veškerou hasičskou techniku 
a sledovat, jak se rybník pomalu plní vodou z neúnavných 
pramenů. V pátek, ač byl svátek, jsme si s Dobřikem udělali 
pracovní dopoledne a uklidili odpad vyházený na hráze dří-
ve, než jej zase někdo nahází zpět. Množství vydalo na jeden 
přívěsný vozík cihel a kamenů a další vozík větví a klacků. 
Nevytříditelným odpadem jsme naplnili jednu 240 l popel-
nici. Mezi nejkurioznější předměty nalezené na dně rybníka 
patřily dva mobilní telefony, jedno čtecí zařízení a vzducho-
vá pistole lidově nazývaná „flusbrok“, vše samozřejmě ne-
funkční. K mému překvapení nebyla na dně žádná pneumati-
ka a celkově jsem se po zkušenosti z NV II obával mnohem 
většího množství odpadu, obavy se naštěstí nenaplnily.

Za účast na této třídenní akci bych chtěl poděkovat čle-
nům SDH Rostoklaty, konkrétně Pavlu Svatoňovi, Pavlu 
Tesárkovi, Marku Soldánovi, Mírovi Jenšíkovi. Dále Lukáši 
Dobřanskému, Kubovi Hamtákovi, Fandovi Hrbkovi, Pepovi 
Navrátilovi a již zmíněným dámám Lence Tesárkové a Han-
ce Svatoňové. Udělali jste veliký kus práce, všem Vám patří 
veliké DÍKY!



Rybník na návsi v Rostoklatech
Jižně od Rostoklat vyvěrají nejméně na třech místech prameny 

Týnického potoka a jeden z nich své vody sbírá s polí u Li-
muz, na nichž v letech 1926–1927 proběhla meliorace (odvod-
ňování), zatrubnění Týnického potoka k Rostoklatům a zatrub-
nění Štolmířského potoka k Nové 
Vsi II. Odvodňování polí probí-
halo roku 1925 i v Rostoklatech. 
Během něho bylo vybetonováno 
dno potoka, který byl v úseku od 
křižovatky státní silnice do centra 
obce podél domů čp. 54, 66, 39, 
50, 78, 34, 33, 35, 118, 26, 19, 
27 zatrubněn s ústím za bývalou 
kovárnou čp. 20, kde vtéká do be-
zejmenného rybníka na návsi. Tý-
nický potok dále protéká Břežany 
II, kde roku 1618 stával u rybníka 
mlýn Jana Kolacia z Poňatovic. 
Potok dále protéká Suchými doly 
do dvojice bezejmenných vykáň-
ských rybníčků, pak do Vykáně, kolem osamělé panské kontri-
buční sýpky s bývalým mlýnem Týnice, po níž potok získal své 
jméno. Jižně od Bříství se Týnický potok vlévá do Kounického 
potoka, protéká okolo Starého Vestcem a Přerovem nad Labem, 
za nímž se vlévá do Semického potoka a ten po 500 metrech 
do Labe. 

V letech 1764–1767 protékal potok volně návsí a překleno-
vala ho zřejmě jednoduchá dřevěná lávka nebo můstek. Rybník 
vznikl na počátku 19. století a poprvé se připomíná 25. prosince 
1841 za rychtáře Jana Tomana jako obecní rybník s výměrou 

474 čtverečních sáhů, což odpovídá 1 705 m². Rybník sloužil 
primárně jako požární nádrž, kterou od roku 1895 začal využí-
vat místní organizovaný Sbor dobrovolných hasičů. Obyčejně 
rybník využívalo vodní ptactvo místních chovatelů. Bahnem 

zcela zanesený rybník byl odbah-
ňován poprvé roku 1925, přičemž 
jeho plocha zmenšila na polovinu 
(roku 2020 se rozprostírá pou-
ze na 884 m²). Rybník byl teh-
dy opatřen pevnější nakloněnou 
hrází a odpadem pro vypouštění 
vody. Vyvezeným bahnem se za-
vezla zrušená část rybníka a došlo 
k vyrovnání odvodněné části náv-
si před kovárnou čp. 20. Při vtoku 
do rybníka byl patrně tehdy zřízen 
dlážděný vjezd pro čerpání vody, 
ale i vytvrzování loukoťových 
náprav. Veškeré práce na rybníku 
činily 42 000 prvorepublikových 

korun. Další odbahňování probíhalo. 
V roce 1991 byl rybník vypuštěn a na jeho rekonstrukci byla 

obcí vypracována dokumentace. Náklady na opravu činily 
234 000 Kč ale Okresní národní výbor v Kolíně udělil obci dota-
ci pouze ve výši 55 000 Kč. Drtivá většina prací tak musela být 
zajištěna dobrovolnou prací místních občanů. Při odbahňování 
byl použit buldozer a nákladní vozy k odvážení bahna. Během 
rekonstrukce rybníka se v obci okolo Josefa Navrátila utvořila 
skupina rybářů, která zavdala vzniku Rybářského spolku.

 Jan Psota

Návesní rybník na jaře 1891 (SOŠ Český Brod-Liblice)


