


ZEMĚPISNÝ LEXIKON
ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Vodní toky a nádrže
Svazek obsahuje více než 3000 názvů
vodních toků a nádrží (více než 1300 to
ků, 1000 rybníků, přes 200 údolních
nádrží, dále jezer a odkazových hesel).

Vybrané objekty představují cca 30 %
vodních toků (s plochou povodí nad
25 km“) v. České socialistické republice,
6 % všech rybníků a všechny údolní ná
drže a významnější jezera.

Záměrem autorů nebylo jen nalézat
správné názvy hydrologických jevů, ale
podat i takové informace, které jsou
užitečné pro obecně poznávací činnost.

Aktivní využívání volného času při
vádí často naše obyvatele do styku s vo
dou, ať už jako rybáře, sportovce nebo
rekreanty a turisty. Pro všestrannější
využití lexikonu byly tedy zařazeny též
informace o možnostech využití vodních
ploch pro různé rekreační a sportovní
účely.

Dílo je určeno odborníkům řešícím
vodohospodářskou problematiku i nej
ŠIršÍíveřejnosti.

Snímky na přední straně přebalu:

1. Balvanité řečiště horního toku Jizery. Foto

J. Rubín

2. Vodní nádrž Fláje v Krušných horách. Foto
P. Michálek
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ZEMĚPISNÝ LEXIKON
ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Hory a nížiny
Lexikon obsahuje zeměpisné názvy hor
ských celků i jednotlivých hor, nížin
a kotlin uvedené v mapách měřítka
1:500 000 a u vybraných oblastí, význam
ných např. z hlediska cestovního ruchu
apod.,iv mapách podrobnějších měřítek.

Názvy byly seřazeny v abecedním po
řadí. U každého názvu je uvedena polo
ha, nadmořská výška a další geograficky
významné údaje.

Lexikon je praktickou pomůckou pro
odborníky nejrůznějších přírodověd
ných profesí i v ekonomické a plánovací
praxi. Měl by přispět též ke sjednocení
geografického názvosloví.
Vyjde asi v r. 1986.

ZEMĚPISNÝ LEXIKON
ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Sídla
Svazek Sídla obsahuje stručné, přesné
a srozumitelné informace o městech
a obcích na území ČSR, celkem cca
8 000 hesel v abecedním pořadí. U kaž
dého sídla je uvedena poloha, počet
obyvatel, doba založení, dřívější názvy,
současný hlavní průmysl, významné
historické, kulturní, školské, sportovní
a jiné objekty, popř. i další významné
skutečnosti.

Bude využíván v turistice, cestovním
ruchu, ale současně bude sloužit jako
důležitá pomůcka pro odborníky z nej
různějších oborů.
Vyjde asi v r. 1989.

Snímek na zadní straně přebalu:
Úprava Dyje u Bulhar (proti toku), červen 1971.
Foto M. Spurný
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PŘEDMLUVA

Hydronyma, tj. názvy vodních toků a nádrží (jezer, přehradních nádrží
a rybníků), jsou důležitou součástí geografického názvosloví. V tomto svazku
Zeměpisného lexikonu ČSR je zařazeno více než 3000 názvů významných
vodních útvarů a základních informací o nich. V současné době je otázkám
vodního hospodářství a zvláště zásobování vodou věnována velká pozornost.
V souvislosti s problémy, které přitom vyvstávají, má správné názvosloví
bezprostřední praktický význam. ČSSR je jednou z mála zemí, která má vy
pracovaný Směrný vodohospodářský plán. Tím více překvapující je zjištění,
že v názvosloví vodních toků a nádrží jsou poměrně značné nedostatky.
Doufáme, že tento svazek Zeměpisného lexikonu přispěje k ujednocení

vodní toky a nádrže; současně poskytne potřebné základní informace o nich,
především velmi užitečné prostorové charakteristiky.
Podobné údaje o pohořích a nížinách a o sídlech budou obsaženy v dalších
dvou svazcích Zeměpisného lexikonu ČSR, které se připravují.

Doc. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.



1. ÚVOD

Rostoucí intenzita hospodářské činnosti člověka v ČSR často přivádí odbor
níky 1 laiky do styku s hydrologickou problematikou. V průběhu staletí byla
u nás vybudována obdivuhodná hydrotechnická zařízení (soustavyjihočeských
a jihomoravských rybníků, rozsáhlé regulace velkých řek, vybudování celých
kaskád údolních nádrží svšestranným využitím atd.),bylo provedeno podrobné
vědecké zhodnocení výzkumu vodního oběhu a jeho jednotlivých složek na
našem státním území, vytyčen smělý vodohospodářský plán. Při vší této čin
nosti bylo využito a vytvořeno mnoho oborových norem, umožňujících ra
cionální, a přitom bezpečné využívání vody ve všech oborech národního
hospodářství. Přesto, že v posledních desítiletích vyšla základní hydrologická
díla a kartografická díla s vodohospodářskou tématikou, nedošlo k jedné
z důležitých věcí, tj. k ujednocení názvosloví vodních útvarů, které tvoří
základ hydrosféry na zemském povrchu — vodních toků, jezer, rybníků
a údolních nádrží.

Autorský kolektiv zpracoval v období let 1974—1976názvosloví a základ
ní charakteristiku ca 4000 hesel vodních toků a nádrží, z nichž bylo více
než 3000 zařazeno do Zeměpisného lexikonu (více než 1200 vodních toků,
1300 rybníků, přes200 údolních nádrží, jezer a odkazovaných hesel). Vybrané
objekty představují cca 30% vodních toků (s plochou povodí nad 25 km“)
v ČSR, 6 % všech rybníků, všechny údolní nádrže a významnější jezera.

Záměrem autorů nebylo jen nalézat správné názvy hydrologických jevů
a podat přesné určení jejich lokalizace a základních rozměrů (viz kap. 3),
ale podati takové informace,které jsou užitečné pro obecněpoznávací činnost.
Aktivní využívání zvětšujícího se objemu volného času přivádí často naše
obyvatele do styku s vodou, ať už jako rybáře, sportovce nebo rekreanty
a turisty. Pro všestrannější využití lexikonu byly tedy zařazeny informace
i o možnostech sportovního rybářství, rekreace u vody a sportovního využití
vodních ploch.

Přáním autorů je, aby tato publikace byla dobrou pomůckou při používání
hydronym ve vědecké a odborné literatuře, aby přispěla k zafixování správ
ného názvosloví v povědomí široké veřejnosti.

Milerád děkuji vědeckému redaktorovi prof. dr. Václavu Královi, DrSc.,
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recenzentům prof. ing. dr. Bohuslavu Šimákovi a dr. Václavu Zajíčkovi,
CSc.,a všem spolupracovníkům a spoluautorům za úsilí, které věnovali vytvoře
ní předkládaného díla.

20. 3. 1982 Vladimír Vlček
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2. VODSTVO ČESKÉ SOCIALISTICKÉ
REPUBLIKY

2.1 Hydrografická pozice ČSR

Rozmanitá geologická stavba a geomorfologický vývoj území České socialis
tické republiky jsou příčinou regionálních 1 místních rozdílů v uplatnění
ovzdušných srážek v odtokovém procesu; dalším faktorem je hospodářská
činnost člověka, jejíž účinky se zvětšují od první etapy kolonizace.

Území ČSR je situováno na hlavním evropském rozvodí pomoří Severního,
Baltského a Černého moře. Rozvodnice mezi Severním a Černým mořem (po
vodím Labe a povodím Dunaje) vstupuje na čs. státní území v Českém lese
v prostoru Přimdského lesa, pokračuje Všerubskou vrchovinou a na Šumavě
několikrát kříží státní hranici, nejprve s Německou spolkovou republikou,
později s Rakouskem. Souvisle prochází naším územím od Novobystřické
vrchoviny napříč Českomoravskou vrchovinou (přes Jihlavské a Žďárské
vrchy), Loučenskou tabulí a Českotřebovskou vrchovinou, a dále na Králic
ký Sněžník. Králický Sněžník tvoří významný hydrografický uzel, kde se stý
kají rozvodnice všech tří pomoří. Evropský vodní předěl pokračuje na východ
rozvodnicí mezi Baltským a Černým mořem (povodí Odry a Dunaje) od Krá
lického Sněžníku na Hrubý Jeseník, Nízkým Jeseníkem do Moravské brány
a Příborskou pahorkatinou a Moravskoslezskými Beskydami do Polské lidové
republiky. Na západě od Králického Sněžníku probíhá vodní předěl mezi
Severním a Baltským mořem (povodí Labe a Odry). Několikrát seče čs.-pol
skou státní hranici v Orlických horách, Přechází do Broumovské vrchoviny
a pokračuje v Krkonoších, Jizerských a Lužických horách, kde opouští čs.
státní území do Německé demokratické republiky.

2.2 Říční soustavy

Do Severního moře odvádí vody z území ČSR řeka Labe. Z celkové plochy
povodí 144055 km“jen jedna třetina připadá na naše státní území, kde zaujímá
prakticky celé Čechy. Společně s Vltavou tvoří Labe osy říční sítě v Čechách
s přítoky pramenícími v hraničních horách a na Českomoravské vrchovině.
K významným pravým přítokům Labe lze počítat Cidlinu, Mrlinu, Jizeru
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a Ploučnici, k levým významným přítokům počítáme Úpu, Metuji, Orlici,
Loučnou, Chrudimku, Doubravu, Vltavu, Ohři a Bílinu. K největším přítokům
Vltavy řadíme zprava Malši, Lužnici a Sázavu, zleva Otavu a Berounku se
známými přítoky (zdrojnicemi) Mží, Radbuzou, Úhlavou a Úslavoua Střelou.
Výtok Labe z ČSR na území Německé demokratické republiky představuje
nejníže položené místo nad hladinou moře v ČSR 115 m n. m.

Řeka Odra odvádí vody z území ČSR do Baltského moře, a to především
ze severní Moravy a menších ploch při státní hranici s Polskou lidovou
republikou a Německou demokratickou republikou. Z celkové plochy povodí
118600 km“ zasahuje na našem území jen jednou desetinou povodí. Zprava
přijímá Ostravici a Olši, největším levým přítokem je Opava (s Moravicí).
V severních Čechách patří k největším přítokům Odry Lužická Nisa. V Mo
ravskébráně dosahuje evropské rozvodí Baltskéhoa Černého mořenejnižšího
místa na území ČSR 302 m n. m. |

Větší část Moravy a malé plochy při státní hranici s Německou spolkovou
republikou a Rakouskem v jižních Čechách odvodňují levé přítoky Dunaje.
do Černého moře, především řeka Morava. Morava přijímá jen menší přítoky
s výjimkou Bečvy zleva a Dyje zprava (s významným přítokem Svratkou se
Svitavou a Jihlavou). Morava se vlévá do Dunaje zleva ve výšce 136 m n. m.
u Děvína na Slovensku. Nejnižší místo na území ČSR v povodí Moravy je
na soutoku Moravy s Dyjí 148 m n. m.

2.3 Hydrologická charakteristika vodních toků

Podle kritérií M. I. Lvoviče (1945) náležejí československé řeky k oderské
mu typu. Na všech tocích spadají nejvodnější měsíce do období jarního tání
sněhové pokrývky. U nížinných toků je to převážně únor a březen, v pahor
katinách a vrchovinách březen, ve vrcholových partiích vrchovin a v horna
tinách nejčastěji duben a ve vrcholových partiích hornatin až květen. Na jaře
se obvykle vytvářejí vlny velkých objemů geneticky smíšeného sněho-děšťo
vého typu, zatímco v letních měsících jsou povodně z lijavců sice s velkým
kulminačním průtokem, ale obvykle s menšími objemy. Podružná letní maxima
se vyskytují především v horách České vysočiny a v hornatinách Západních
Karpat. Řeky s velkým podílem plochy povodí v horách si udržují horský
režim ještě v nížinných oblastech.

Nejnižší průtoky se obvykle vyskytují v období od srpna až do zimních
měsíců. Rozkolísanost odtoku, dříve často používaný ukazatel charakteri
zovaný poměrem maximálního a minimálního dosud zjištěného průtoku, je
na území ČSR velmi rozdílná. Nejvyrovnanější odtoky mají řeky některých
částí České tabule se značným napájením toků z podzemních vod —střední
a dolní Jizera, Ploučnice, horní povodí Svitavy — kde poměr extrémních
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PRŮMĚRNÉ MĚS. PRŮTOKY ŘEK V ČSR V OBDOBÍ 1931- 1960
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průtoků nepřesahuje hodnotu 1:100. Nejčastěji se rozkolísanost pohybuje
poměrem 1:300 až 1:1000. Jsou však 1 oblasti s rozkolísaností okolo
1:10000 (předevšímv hornatinách budovaných karpatským flyšem s velmi
malou retencí). Je nutno mít na zřeteli, že tento ukazatel má poměrně malou
přesnost, způsobenou nesourodostí podkladů, nahodilými chybami v měření
a lidskými zásahy do odtokových poměrů.
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Sledujeme-liprůměrný specifickýodtok jako ukazatel velikosti povrchového
odtoku, zjistíme, že i v jeho rozložení se výrazně uplatňuje geomorfologický
faktor v souvislosti s množstvím srážek. Nejvyšších hodnot dosahuje specific
ký odtok v okrajových horstvech České vysočiny (vrcholové partie Krkonoš,
Jizerskýchhor a Šumavy30—401-s'*- km*, Krušnýchhor a Hrubého Jeseníku
20—301-s'"-km'“, a v pohoří podsoustavy Západních Karpat (okolo 301-s''.
km“). V ostatních hornatinách se pohybuje specifický odtok okolo 201-s"'
-km 2. V pahorkatinách a vrchovinách je nejčastější hodnota 5—8|-s''
-km““, což také odpovídá přibližně hodnotě celostátního průměru. V níži
nách a rovinách klesá velikost specifického odtoku pod 31-s*-km' "avnej
sušších oblastech úvalů na jižní Moravě místy na hodnotu 0,1—0,5I-s''
-km“7. Přírodní hydrologický režim vodních toků je značně ovlivněn hospo
dářskou činností člověka, a to jak zásahy do původních fyzickogeografických
poměrů povodí, tak využíváním vody jako suroviny. V důsledku rozšiřování
orné půdy došlo v průběhu staletí k rozsáhlému odlesňování (z ca 90 %
území pokrytého lesy s přirozenou skladbou dřevin kolem r. 850 zbylo do
dnešní doby jen 30 %, většinou s náhradní skladbou dřevin). Významné je i zkra
cování říční sítě, která za posledních 200let v důsledku regulací pozbyla
cca 4700 km hlavně středních a dolních úseků toků. V současné době
pokračuje regulace vodní sítě i v pramenných oblastech v souvislosti s od
vodňováním půdy. Velmi negativním jevem je i znečišťování některých
úseků vodních toků.

2.4 Vodní nádrže

Přirozených vodních nádrží v ČSR je velmi málo. Významnější jezera se
vyskytují pouze na Šumavě (ledovcového původu), a to převážně v nadmořské
výšce 1000—1100 m (největší jezero v ČSR je Černé — 18,4 ha). Menší,
ale přírodovědně zajímavá jezera vznikla v krasových oblastech (např. v pro
pasti Macoše), v rašeliništích (např. Velké a Malé Mechové jezírko) a ze
starých říčních ramen (např. rezervace Křívéjezero).

Nedostatek přirozenýchvodních nádrží byl u nás nahrazen nejprve budová
ním rybníků, později údolních nádrží. Rybníky byly budovány v Českých ze
mích od 14.—15. století a ve své době patřily k vrcholným vodohospodář
ským dílům našeho kontinentu. Nejvíce rybníků je v soustavě Lužnice a Ne
žárky v Třeboňské pánvi (obr. 27) a Českobudějovické pánvi, dále v Labské
nížině, na Českomoravské vrchovině, v povodí dolní Dyje a Odry. Souhrnně
je v ČSR ca 21000 rybníků s plochou dohromady 49000 ha (40000 ha
v Čechách, 9000 ha na Moravě). Z historických podkladů lze soudit, že
oproti roku 1587 je nyní o 4 miliardy m* méně akumulované vody v rybní
cích v důsledku jejich rušení v 18. a 19. století při intenzifikaci využití
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půdy. Kromě chovu ryb slouží rybníky rovněž jako nádrže užitkové a pitné
vody, jako rekreační vodní plochy, a proto některé z nich jsou vedeny ve
Směrném vodohospodářském plánu ČSR jako malé nádrže (u jednotlivých hesel
jsou označeny jako nádrže).

Výrazně pozitivním jevem v regulaci odtoků bylo budování údolních nádrží,
a to převážně ve 2. polovině 20. století. V roce 1945 bylo v celé ČSSR jen
41 nádrží a v roce 1975 již jejich počet převýšil 100 jen v ČSR. Kromě
energetického významu rychle stoupá význam vodohospodářský, především
vodárenský pro obyvatelstvo, průmysl a zemědělství. S další výstavbou pro
tyto účely se počítá i do budoucna. Některé vodní nádrže jsou využívány
k velkokapacitní rekreaci u vody (např. Brněnská přehrada, Vranov, Slapy,
Orlík, Lipno, Těrlicko, Seč ap.).
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3. STRUKTURA HESEL

3.1 Vodní toky

Do hesláře vodních toků byly zařazeny všechny řeky a potoky v ČSR,
jejichž plocha povodí je větší než 25 km“,a dále ty toky, které jsou plochou povodí
menší, ale jsou vodohospodářsky významné (alespoň v některém úseku).
Toto kritérium bylo odvozeno ze schváleného rozsahu rukopisu a možnosti
získat základní charakteristiku uvedených toků. Stejně znějící hesla vodních
toků jsou řazena podle čísla hydrologického pořadí. Každé heslo obsahuje
v pořadí následující údaje: Název toku (schválený Názvoslovnou komisí
Českého úřadu geodézie a kartografie — NK ČŮGK), číslo hydrologického
pořadí (podle I. dílu Hydrologických poměrů ČSSR, HMŮ Praha 1965, v zá
vorce řád toku); číslo orientační mapy (číslo sekce viz vysvětlivky k přílohám);
lokalizaci pramenného úseku (k němuž se vztahuje též výše uvedené číslo
hydrologického pořadí); nadmořskou výšku pramene (stanovenou ze Základ
ní vodohospodářské mapy ČSSR 1:50000 nebo z topografických map);
lokalizaci ústí — s určením levo- nebo pravostrannosti přítoku, názvu toku
do kterého se vlévá, místa kde je zaústěn a nadmořské výšky ústí (podle
topografických map); plochu povodí (podle Českého hydrometeorologického
ústavu); délku toku (podle Základní vodohospodářské mapy nebo topografic
kých map); průměrný průtok u ústí (podle Hydrologických poměrů ČSSR,
díl II, HMŮ Praha 1970 nebo vypočteno); je-li pozorovací stanice, pak název
profilu, typ stanice (vodočet, limnigraf) a období pozorování.

Tato základní charakteristika je uvedena u všech hesel. Vzniká-li vodní
tok soutokem zdrojnic, potom jsou zdroje popsány zvlášť a tok (s výjimkou
plochy povodí) charakterizován až od soutoku zdrojnic.

U vodohospodářsky významných vodních toků je uvedena délka, resp.
vymezení vodohospodářsky významného úseku.

U větších vodních toků, kde jsou k dispozici bohatější informace, jsou
dále řazeny v tomto pořadí:

Charakteristika z rybářského hlediska (voda pstruhová, voda mimopstru
hová) a vymezení jednotlivých úseků (použito údajů z Dodatku rybolovného
řádu vod mimopstruhových a údajů z publikace J. Říhy: Rybářskýprůvodce
ČSR (vydáno po krajích ve 3 svazcích); vodácky využívané úseky toků s uve
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dením vymezení úseků, jejich délky a stupně obtížnosti (podle publikace
Rozdělení československých a některých zahraničních toků podle obtížnosti,
Čs. svaz turistiky a táboření, Praha, leden 1973 a Kilometráže — českoslo
venské řeky, Olympia, Praha 1978); údolní nádrže (resp. významné rybníky)
na toku; chráněné úseky (ochrany vodárenských zdrojů, léčivých zdrojů,
rezervace, toky, jež jsou součástí chráněných krajinných oblastí atd.) s uvede
ním druhu a rozsahu ochrany; čistota vody (podle Ročenky a map čistoty
vody, resp. znečištění vodních toků — Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
Praha) s uvedením třídy čistoty odpovídající nejnepříznivějšímu stavu; na
závěr hesla jsou uvedené ostatní informace, které jsou pro daný tok speci
ficky důležité (např. informace o vodopádech apod.) a autor.

Pro některé vodní toky jsou místně používány různé názvy, které pronikly
1do kartografických děl, hydrologické, rybářské, sportovní (hlavně turistické)
a další literatury. Tyto názvy jsou uvedeny jako samostatná hesla s odkazem
na heslo s názvem schváleným (pro jednoznačné určení správného názvu
je uvedeno číslo hydrologického pořadí).

Názvy cizojazyčných ekvivalentů hydronom jsou uvedeny jednak přímo
ve výkladovém hesle s poukázáním na oblast použití (PLR, NDR, NSR,
Rakousko), jednak jako odkazová hesla.

Údaje o regulacích toků nebyly uváděny, poněvadž se mnohdy jedná o re
gulace v několika etapách s různým stupněm ochrany, a to i na jednéa téže
řece nebo úseku řeky, takže stručná zmínka by byla z hlediska vodohospo
dářského, zemědělského a jiného velmi nepřesná a nedokonalá.

Autory hesel jsou: Hubert Kříž (povodí Moravy a Odry, povodí Ohře
a Bíliny a hraničních toků v povodí Labe a Odry na hranicích s NSR a PLR),
Jan Píše (povodí Labe bez povodí Vltavy, Ohře, Bíliny a hraničních toků)
a Vladimír Vlček (povodí Vltavy).

3.2 Jezera

Vzhledem k tomu, že jezera jsou z hydrologických útvarů v ČSR nejméně
zastoupena, nebylo stanovováno speciální kritérium pro zařazení jezer do
hesláře lexikonu. Byla vybrána všechna jezera, která jsou z přírodovědného
hlediska zajímavá a která je možno náležitě charakterizovat S ohledem na
různorodost náplně hesel byla struktura hesla volena podle potřeby.Autorem
hesel jezer je Vladimír Vlček.

3.3 Rybníky

Pro potřebu lexikonu bylo zpracováno ca 2000 rybníků s plochou nad
4 ha. Po zhodnocení tohoto souboru byly do lexikonu zařazeny všechny



19

rybníky s plochou 7 ha a více. V případě stejných názvů rybníků jsou řazeny
podle abecedního. pořádku okresů, do nichž jednotlivé rybníky náležejí.
Každé heslo obsahuje následující údaje: Název rybníku (schválený NK ČUGK);
lokalizaci rybníku s příslušností k okresu s uvedením směru a vzdálenosti
od sídel; zatopená plocha rybníku; druh rybníku (průtočný, neprůtočný,
výtokový); poloha na vodním toku (je uveden jen ten tok, který je současně
jako heslo mezi vodními toky; v případě, že je rybník na toku, který není
obsažen v lexikonu, je uveden jeho vztah k uvedenému toku — pravý, levý
přítok..., nebo v povodí pravého, levého přítoku...). Odkaz na vodní tok
napomáhá při lokalizaci rybníků. Dále je uvedeno využití rybníku — rybo
chovný, sportovní rybářství, odběry vody, koupání apod. Zvláště je uvedeno,
zda je rybník nebo jeho část chráněna či vyhlášena jako rezervace. Pro zpra
cování hesel bylo použito údajů ze Základní vodohospodářské mapy ČSSR
1:50000, výsledků kartometrických prací na topografických mapách, pod
kladů získaných na ředitelství a odštěpných závodech Státního rybářství,
z turistických průvodců, apod. Autorem hesel je Jaroslav Kestřánek.

3.4 Údolní nádrže

Do hesláře údolních nádrží byly zařazenyvybudované a rozestavěné nádrže
podle podkladů Směrného vodohospodářského plánu (pro období 1975 až
1980) s určitou korekcí.

Ve struktuře hesel jsou řazeny informace v následujícím pořadí: název
nádrže (pojmenování podle místa profilu hráze na základě dohody mezi
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR a ČŮGK v Praze); tok, na
kterém je nádrž vybudována; iokalizace k sídlům, případně orografickou
jednotkou; charakteristika hráze: druh, technická výška (není-li uvedeno
jinak), délka v koruně; charakteristika vodní plochy: plocha v ha, hloubka,
objem —stálý, zásobní, celkový, délka vzdutí; využití nádrže;
hydrologické údaje: plocha povodí k profilu hráze, průměrný roční průtok
k profilu hráze; období výstavby; autor.

Do nádrží jsou zařazeny rybníky, které jsou pro svůj vodohospodářský
význam považovány za malé nádrže, respektive odpovídají kritériím nádrží
komise pro přehrady a jezera (ICOLD).

Pro informace o charakteru rybářství bylo využito práce J. Říhy: Rybářský
průvodce ČSR, ostatní materiál poskytl Výzkumný ústav vodohospodářský
Praha, pobočka Brno. Autorem hesel je Stanislav Novotný.

Vladimír Vlček
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Bo
Br
C
Ca

č. h. p.
h.
CHKO

jes.
K
KRNAP
L

Ig.
Li
Ma
Mn
Ok
Os

p.
Pa
Pd
Po

prop.

— bolen

—bílá ryba (všechny naše druhy mimo jmenovitě uvedené)
— cejn
— candát

— číslo hydrologického pořadí
— hora

—chráněná krajinná oblast
— jezero
— jeskyně
— kapr
—Krkonošský národní park
—lín
— limnigraf
— lipan
—síh severní marena
— mník
— okoun
— ostroretka

— potok
— parma
—pstruh duhový
—pstruh potoční obecný
—propadání

T.

rez.
ř.

SI

Su
Sua
S

T

— rybník
— rezervace
—řeka
—siven
— sumec

— sumeček Americký
— štika
— tloušť
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tř. — třída čistoty vody (I—IV.) I čistá
II. znečištěná

III. silně znečištěná
IV. velmi silně znečištěná

ÚŮ — úhoř
ú. n. —údolní nádrž

vč. — vodočet
v. d. —vodní dílo
V. n. — vodní nádrž

WW —divoká voda (Wild Wasser — podle mezinárodní klasifikace
obtížnosti).

I —lehká (občas malé peřeje s pravidelnými nízkými vlnami;
jízdní dráhu lze snadno určit).

II. —středně těžká (častější peřeje, vlny ještě pravidelné, víry
a protiproudy se lehce překonávají; jízdní dráhu lze
snadno určit, lehké a středně těžké propusti).

III. —těžká (časté peřeje s vyššími, obvykle nepravidelnými
vlnami, těžkými hřbety, hřebeny, víry a protiproudy;
jízdní dráhu nelze určit snadno, těžké propusti).

IV. —velmi těžká (dlouhé peřejnaté úseky s vysokými, nepra
videlnými úseky, těžkými hřbety a válci, těžkými víry
a ostrými protiproudy; určení jízdní dráhy je poněkud
těžké, doporučuje se prohlédnout z břehů, nejtěžší pro
pusti).

V. —mimořádně těžká (dlouhé nepřetržité peřeje s těžkými
zcela nepravidelnými hřebeny vln a šikmým! válci; je
nutno přejíždět zalité (ponořené) kameny, nejtěžší víry
a protiproudy; rychlost proudu často mimořádně vel
ká. Je nezbytně nutné prohlédnout dráhu ze břehu).

VI —nesmírně těžká (stupňování všech jmenovaných těž
kostí až na dnešní hranice možnosti překonání).

ZW —proudící vody (Zahm Wasser- dle mezinárodní klasifikace)
A |—stojatá až slabě proudící (rychlost proudu 3—4km: hod"",

tj. pomalejší než pěší chůze).
B —mírně proudící (souvislý proud dosahuje rychlosti pě

šáka 4—6km: hod..
C —tekoucí (rychlost proudu přesahuje 6—8 km-hod.

proud je souvislý, netvoří peřeje, jen za překážkami
a místy u břehu se mohou tvořit zpětné proudy).
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autorské zkratky

RNDr. Vladimír Vlček —vlk
RNDr. Hubert Kříž — kř

Jan Píše, prom. geograf —pí
Jaroslav Kestřánek, prom. geograf —ke
ing. Stanislav Novotný, CSc. — no
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1-00-00
-01-01

Povodí Labe
Labe po Úpu
Úpa a Labe od Úpy po Metuji
Metuje
Labe od Metuje po Orlici
Divoká Orlice
Tichá Orlice
Orlice
Labe od Orlice po Loučnou
Loučná a Labe od Loučné po Chrudimku
Chrudimka
Labe od Chrudimky po Doubravu
Doubrava
Labe od Doubravy po Cidlinu
Cidlina po Bystřici
Bystřice
Cidlina od Bystřice po ústí a Labe od Cidliny po Mrlinu
Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku
Výrovka
Labe od Výrovky po Jizeru
Jizera pod Kamenici
Jizera od Kamenice pod Klenici
Jizera od Klenice po ústí
Labe od Jizery po Vltavu
Vltava po Malši
Malše
Vltava od Malše po Lužnici
Lužnice po státní hranici
Lužnice od státní hranice po Nežárku
Nežárka
Lužnice od Nežárky po ústí
Vltava od Lužnice po Otavu
Otava po Volyňku
Volyňka a Otava od Volyňky po Blanici
Blanice a Otava od Blanice po Lomnici
Lomnice a Otava od Lomnice po ústí do Vltavy
Vltava od Otavy po Sázavu
Sázava po Želivku
Želivka
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-15-01

2-00-00
-01-01
-02-01

Sázava od Želivky po ústí
Vltava od Sázavy po Berounku
Mže pod soutok s Radbuzou
Radbuza po Úhlavu
Úhlava
Radbuza od Úhlavy po soutok se Mží a Berounkou od soutoku Mže
a Radbuzy po Úslavu |
Úslava
Berounka od Úslavy po Střelu
Střela a Berounka od Střely po Rakovnický p.
Rakovnický p. a Berounka od Rakovnického p. po Litavku
Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici
Loděnice a Berounka od Loděnice po ústí
Vltava od Berounky pod Rokytku
Vltava od Rokytky po ústí
Labe od Vltavy po Ohři
Ohře po Teplou
Teplá a Ohře po Liboc
Liboc a Ohře od Liboce pod Chomutovkou
Ohře od Chomutovky po ústí
Labe od Ohře po Bílinu
Bílina
Labe od Bíliny po Ploučnici
Ploučnice
Labe od Ploučnice po Kamenici
Kamenice a Labe pod Kamenicí
Pravostranné přítoky Labe z Šluknovského výběžku
Levostranné přítoky Labe tekoucí do NDR až po Divokou Bystřici
Přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flóhy
Přítoky Zvickovské Muldy
Přítoky Sály a Bílé Elstery
povodí Odry
Odra po Opavu
Opava po Moravici
Moravice
Opava od Moravice po ústí
Odra od Opavy po Ostravici

Odra od Ostravice po Olši
Olše

Levostranné přítoky Odry od ústí Olše po ústí Osoblahy
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Osoblaha
Stěnava
Pravostranné přítoky Kladské Nisy v Jeseníku
Bobr po Kwisu
Kwisa

Lužická Nisa po Mandavu
Mandava
Lužická Nisa od Mandavy po Smědou
Smědá a Lužická Nisa pod Smědou
povodí Dunaje
Naab a přítoky: Waldnaab
Naab a přítoky: Kateřinský potok
Naab a přítoky: Schwarzbach
Regen a přítoky: Grosser Regen
Regen a přítoky: Kouba
Iz
Grosse Můhl a přítoky: Grosse Můhl po Kleina Můhl (Michl)
Grosse Můhl a přítoky: Kleine Můhl (Michl)
Morava po Moravskou Sázavu
Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy pod Třebůvku
Morava od Třebůvky po Bečvu
Bečva pod soutok Vsetínské a Rožnavské Bečvy
Bečva od soutoku Vsetínské a Rožnavské Bečvy po ústí
Morava od Bečvy po Hanou
Haná a Morava od Hané po Dřevnici
Dřevnice a Morava od Dřevnice pod Olšavu
Morava od Olšavy po Myjavu
Myjava a Morava od Myjavy po Dyji
Dyje pod soutok Moravské a Rakouské Dyje
Dyje od soutoku Moravské a Rakouské Dyje po Jevišovku
Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku
Svratka po Svitavu
Svitava
Svratka od Svitavy po Jihlavu
Jihlava po Oslavu
Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou
Rokytná
Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí
Dyje od Svratky po ústí
Váh od odbočení Púchovského kanálu po jeho zaústění v Trenčíně
(na území ČSR se jedná o povodí Vláry)
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- 006 číslo hydrologického pořadí pramenného úseku toku

Rozvodnice hlavních povodí určená:
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Jeseník
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VYSVĚTLIVKY

K MAPKÁM VODNÍCH NÁDRŽÍ

R
—< vodní toky Seee přírodní rezervace

pe kanály 7 sidla

= vodníplochy mm Silnice

i přístaviště wem- železnice

O koupaliště,pláže 432 kóty terénu

+ přívozy 258. kóty vodní hladiny
(u nádrží maximální)

M tábořiště,autocampingy ate lesy



MW
Adamovská říčka viz Křtinskýpotok 4-15
-02-098

Adamovský rybník v okr. České Budějo
vice, 2,5 km vsv. od Ledenic, 8 ha, průtočný,
na levém přítoku Zlaté stoky, rybochovný.

/ke

Adršpašský potok, č. h. p. 1-01-03-002,
(III), orient. mapa 5, pramení 1,5 km s. od
Horního Adršpachu ve výšce 655 m n.m,
ústí zleva do Metuje u žel. stanice Adršpach
v 498 m n.m, plocha povodí 9,8 km“, délka
toku 5,3 km, prům. průt. u ústí 0,13 m -s'*.
Vodohospodářsky významnýtok, pstruhová
voda, chráněný úsek nad Horním Adršpa
chem —vodárenské ochranné pásmo, čisto
ta vody I. —II. tř.

Alba viz Bělá 1-02-01-053

Albrechtický potok č. h. p. 2-04-07-029
(IV.),orient. mapa 4, pramení sv. od vrcholu
Kameniště ve výšce 583 m n.m, ústí zprava
do Jeřice u Nové Vsi v 365 m n. m,, plocha
povodí 6,4 km?, délka toku 3,5 km, prům.
průt. u ústí 0,09 m“-s *. Vodohospodářsky
významný tok. Vodní nádrž Mlýnice. Chrá
něný úsek na území CHKO Jizerské hory.

| /kř

Andělice č. h. p. 1-10-03-020 (VII.), orient.

mapa 16, pramení 0,5 km s. od Dobříkova
ve výšce 630 m n.m., ústí do Chodské Úhla
vy 2,5 km jv. od Pocinovic v 442 m n.m,,
plocha povodí 28 km“, délka toku 9,2 km,
prům. průt. u ústí 0,23 m“ :s*. Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. / vlk

Anenský potok č. h. p. 1-03-03-061 (IV.),
orient. mapa 12, pramení v Lažanech ve
výšce 435 m n.m, ústí zleva do Novohradky
u Radimi v 278 m n.m, plocha povodí
20,1 km, délka toku 10,8 km, prům. průt.
u ústí 0,10 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok po přítok od Skutíčka, pstru
hová voda, čistota vody II. —II. tř. /pí

Anenský rybník horní v okr. Tachov, 5 km
od Mariánských lázní, 5 ha, průtočný na le
vém přítoku Hamerského p., botanická re
zervace. /ke

Anenský rybník v okr. Tachov 2 km jjz.
od Chodové Plané, 17 ha, průtočný na le
vém přítoku Harmerského p., rybochovný,
biologický,rezervace vodní květeny, | /ke

Anšovský potok viz Onmnšovskýpotok
4-14-02-089.

Apollo (ú. n.) viz Mlýnský r.v okr. Břeclav.

Archlebovský potok viz Spálený potok
4-17-01-021



Baba r. v okr. České Budějovice, 3,5 km
ssz. od Třebeče, 10 ha, průtočný na pravém
přítoku Sfropnice, rybochovný. /Ře

Babák r. v okr. Strakonice, 2,5 km vjv. od
Ražic, 12 ha, výtokový na levém přítoku
Brložského p., rybochovný. /ke

Babický potok č. h. p. 1-06-03-012 (IV)),
orient. mapa 17, pramení 1 km sv. od Vo
dice ve výšce 657 m n.m, ústí zleva do
Dehtářského potoka v Dehtářském r. v 406
m n.m., plocha povodí 29,6 km“, délka toku
12,3 km, prům. průt. u ústí 0,12 m“-s *.
Pstruhová voda. / vlk

Babín r. v okr. Žďár n. Sáz., 1,5 km sz. od
Budeče, 11 ha, průtočný na Oslavě, rybo
chovný, ochranářská stanice CHKO Žďár
ské vrchy. /ke

Babí potok viz Babský potok 1-01-02-022

Babský potok č. h. p. 1-01-02-022 (III),
orient. mapa 5, pramení 1 km sz. od Babí
ve výšce 705 m n.m, ústí zleva do Úpy
v Horním Starém Městě (Trutnov) v 446 m
n.m., plocha povodí 12,5 km“, délka toku
6,2 km, prům. průt. u ústí 0,16 m: 8.2. Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, chráněný úsek v horním toku —
ochranné pásmo vodárenského zdroje,
čistota vody I. tř. /pí

Babylón, r. v okr. Domažlice na s. okraji
Babylonu, 12 ha, průtočný na Trhanovském
p, rybochovný, oodběr vody, rekreační
středisko, koupání. /Re

Bahýnka viz Vrchlice 1-04-01-021

Bakovský potok č. h. p. 1-12-02-049 (III),
orient. mapa 3, pramení 1 km v. od Krou
čové ve výšce 490 m n.m, ústí zleva do
Vltavy v 164 m n.m, plocha povodí
417,2 km, délka toku 40,3 km, prům. průt.
u ústí 0,23 m“ -s *. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, čistota vody
II.tř. /vlk

Balinka č. h. p. 4-16-02-026 (VII.), orient.
mapa 12, pramení sv. od Arnolce ve výšce
680 m n.m, ústí zprava do Oslavy ve Vel
kém Meziříčív 425 m n.m, plocha povodí
178,6 km?, délka toku 30,4 km, prům.
průt. u ústí 0,90 m“ -s*. Hydrologická sta
mice Baliny (lg., 1962—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda v horní části
toku po Meziříčko,mimopstruhová voda od
Meziříčka po ústí. Vodácky využívaný úsek
od Měřína po Uhřínov 10 km, obtížnost
WW I, od Uhřínova po peřeje 4 km, obtíž
nost WW III od peřejí po ústí 6 km, ob
tížnost ZWC. /kř

Balinka č. h. p. 4-16-02-094 (VII), orient.
mapa 19, pramení s. od Ketkovic ve výšce
460 m n. m, ústí zleva do Oslavy u Osla
van v 220 m n. m,, plocha povod 38,7 km,
délka toku 9,3 km, prům. průt. u ústí
0,06m*-s'". /kř

Balvanitý potok viz Sloupský potok
2-04-10-009.

Barachovec r. v okr. Strakonice, 2,5 km
vsv. od Štěkně, 11 ha, průtočný na lévém
přítoku Ofavy. /ke



Barbora r. v okr. Teplice na s. okraji Duch
cova, 11 ha, neprůtočný. /ke

Barborka č. h. p. 1-09-02-039 (VI), orient.
mapa 11, pramení 1 km sz. od Stojslavic
ve výšce 650 m n. m., ústí zleva do Trnavy
z. Těchobuze v 510 m n. m., plocha povodí
ochranné pásmo nádrže Švihov 25,6 km,
délka toku 8,2 km, prům. průt. u ústí
0,19 m" :s"". Pstruhová voda, v povodí ryb
níky. /vlk

Barnovská r. v okr. Olomouc 2 km j. od
Nových Odřůvek, 21 ha, průtočný na
Odře. /ke

Bartošovický potok č. h. p. 2-01-01-105
(II.), orient. mapa 15, pramení sv. od No
vého ličína ve výšce 301 m n. m, ústí
zprava do Odry u Bartošovic v 236 m n. m,,
plocha povodí 30,4 km“, délka toku 11,6
kilometrů, prům. průt. u ústí 0,28 m“-s '.

/kř

Baščica viz Baštice 2-03-01-032

Baška nádrž na Baštici, 5 km jv. od
Frýdku-Místku. Zemní hráz 8,5 m vysoká,
délka v koruně 962 m. Vodní plocha měří
33,5 ha, max. hloubka 7,8 m. Stálý objem
0,006 mil. m*“,zásobní objem 1,05 mil. m,
celkový objem 1,127 mil. m“. Délka vzdutí
0,8 km, max. hladina 321,26 m n. m., nádrž
slouží pro dodávku vody pro průmysl.
Rekreační využití pro koupání a veslování,
sportovní rybářství.Plocha povodí 12,5km,
prům. roč. průtok 0,32 m“-s*. Stavba
díla ukončena v roce 1963. /no

Bašnický potok č. h. p. 1-04-03-012 (IV.),
orient. mapa 5, pramení 0,5 km sv. od
Holovous ve výšce 340 m n. m., ústí zprava
do Bystřice u Nechanic v 241 m n. m,
plocha povodí 63,7 km“, délka toku 18,5
kilometru, prům. průt. u ústí 0,27m“s"
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, čistota vody III tř. /pí

Bašta r. v okr. České Budějovice 1,5 km

jv. od Borovan. 7 ha, průtočný na pravém
přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Bašta, r. v okr. Strakonice, 2,5 km jjv. od
Bavorova, 9 ha, výtokový na pravém příto
ku Blanice. /ke

Baštice č. h. p. 2-03-01-032 (III.), orient.
mapa 15, pramení na s. svazích Kyčery ve
výšce 570 m n. m, ústí zprava do Ostravice
u Frýdku-Místku v 300 m n. m, plocha
povodí 19,9 km“, prům. průt u ústí 0,50 m*:
-sci Hydrologická stanice Baška (vč.
1959—1963). Vodohospodářsky význam
ný tok; pstruhová voda na horním toku
po most silnice Skalice—Baška, mimo
pstruhová voda od mostu silnice Skali
ce—Baška po přehradní hráz Bašky. Vodní
nádrž Baška. /kř

Baštovec r. v okr. České Budějovice 3,5 ki
lometru zjz. od Byňova, 7 ha, průtočný
na levém přítoku Stropnice. /ke

Baštýnský potok č. h. p. 4-14-03-051 (IV.),
orient. mapa 20, pramení na území Ra
kouska ve výšce 230 m n. m, ústí zprava
do Dyje u Novosedel v 172 m n. m,
plocha povodí 88 km“, délka toku 11,7 km,
prům. průt u ústí 0,11 m“ -s *. Vodo
hospodářsky významný tok. /kř

Bažantí rybník v okr. Nový Jičín 2 km
v. od Studénky, 15 ha, průtočný na kanálu
Odry, rybolovný. /ke

Bažantnice viz Trkmanka 4-17-01-012

Bečický rybník v okr. České Budějovice
1,5 km vsv. od Dobšic, 8 ha, průtočný na
Zidově strouze, rybolovný. /ke

Bečva č. h. p. 4-11-02-001 (III), orient,
mapa 14, vzniká soutokem Vsetínské a

ve výšce 288 m n. m, ústí zleva do Mo
ravy u Troubek v 195 m n. m, plocha
povodí 1 625,7 km“, délka toku 119,6 km,
prům. průt. u ústí 17,5 m“-s *. Nejprve



teče napříč Podbeskydskou pahorkatinou,
u Hranic na Moravě přitéká do snížení
Moravské brány, kterou protéká až po Pře
rov. Závěrečný úsek jejího toku před ústím
do Moravy se nachází na území Hornomo
ravského úvalu. Hydrologické stanice:
Teplice nad Bečvou (vč. 1887—, Ig. 1922—),
Dluhonice (vč. 1934—, Ig. 1942—), Pře
rov—most (vč. 1878—1906), Rokytnice
(vč. 1931—1940). Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda od sou
toku Rožnovské a Vsetínské Bečvypo ústí.
Vodácky využívaný tok v délce 61 km,
obtížnost ZWC. Horní část toku se nachází
ve vodohospodářsky důležité oblasti Bes
kyd. Čistota vody po Přerov II. tř., od Pře
rova po ústí IV. tř. /kř

Bečva u Teplic nad Bečvou, květen 1975.
(Foto J. Demek)

Bečva viz Vřesinská Bečva 2-03-02-014

Bečvárka č. h. p. 1-04-06-020 (TII.),orient.
mapa 11, pramení v Miletíně ve výšce
450 m n. m., ústí zprava do Výrovky u Ža
bonos v 214 m n. m, plocha povodí
64,4 km, délka toku 21,9 km, prům. průt.
u ústí 0,28 m“ -s ". Vodohospodářský vý
znamný tok, mimopstruhová voda, čistota
vody II. tř. Po toku řada rybníků. /pí

Bedřichov nádrž na Černé Nise, 8 km sv.
od Liberce, tížní zděná hráz 23 m vysoká,
délka v koruně 340 m. Vodní plocha měří
42 ha, max. hloubka 14,6 m. Stálý objem

nádrže 0,04 mil. m“, zásobní objem 1,70
mil. m*, celkový 2,15 mil. m“. Délka vzdutí
1,0 km, max. hladina 774, 86 m n. m,
Nádrž je využita pro hydroenergetiku
(z nádrže přivaděč na vodní elektrárnu
v Rudolfově) a ochranu před velkými vo
dami. Rekreační využití — sportovní ry
baření —voda pstruhová (Si, Po). Plocha
povodí 4,3 km“, prům. roční průtok
0,14 m“ -s"*. Stavba díla ukončena v roce
1906. /no

Bechyňský potok č. h. p. 1-07-04-002
(IV.), orient. mapa 17, pramení u Dudova
ve výšce 488 m n. m., ústí zleva do Luž
nice u Veselí nad Lužnicí v 417,5 m n. m,
plocha povodí 128,0 km“, délka toku
21,7 km, prům. průt. u ústí 0,67 m“ -s *.
Vodohospodářsky významný úsek 3 km,
mimopstruhová voda v horním toku série
rybníků. - /olk

Bělá č. h. p. 1-02-01-053 (IV.), orient.
mapa 5, 12, pramení 1 km j. od Vrchmezí
(1084 m) ve výšce 1021 m n. m, ústí
zprava do Divoké Orlice u Častolovic
v 264 m n. m,, plocha povodí 214,2 km,
délka toku 38,3 km, prům. průt. u ústí
2,77 m“-s“". Hydrologické stanice: Kva
siny (vč. 1911—), Častolovice (vč. 1916—).
Vodohospodářsky významný tok, pstruho
vá voda, vodácky využív. úsek: Dešt
né—Klčov 7 km, obtížnost WW IV, Klčov—
Solnice 10 km, obtížnost WW III, Sol
nice — ústí 13,5 km, obtížnost WW II,
čistotavody I-III. tř. /pí

Bělá č. h. p. 1-05-02-061 (III), orient.
mapa 4, pramení ve Vrchbělé ve výšce
272 m n. m, ústí zprava do Jizery u Malé
Bělév 212 m n. m.,plocha povodí 158,4 km?,
délka toku 15,1 km, prům. průt u ústí
0,53 m*“-s!. Hydrologické stanice: Bě
lá—Podolí (lg. 1943—), Velký. Rečkov—Ma
lá Bělá (vč. 1925—, lg. 1951—), Malá Bě
lá (ig. 1940—).Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda. U V. Rečkova
protéká rezervaci. /ví



Bělá č. h. p. 1-07-04-062 (V.), orient ma
pa 18, pramení 0,8 km z. od Svidníku
(740 m) ve výšce 660 m n. m., ústí zleva
do Chotovinského p. 1 km j. od Záryb
ničné Lhoty v 406 m n. m., plocha povodí
67,6 km“, délka toku 20,5 km, prům. průt.
u ústí 0,36 m“ -s*. Pstruhová voda. V dol
ním toku částečně napojena na systém
rybníků. - /vlk

Bělá č. h. p. 1-09-02-010 (V.), orient. ma
pa 11, 18, pramení 0,7 km z. od Bělé ve
výšce 663 m n. m., ústí zprava do Želivky
s. od Krasíkovic v 465 m n. m, plocha
povodí 130,9 km“, délka toku 20,5 km,
prům. průt. u ústí 0,87 m“-s '. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda od rybníka v Pelhřimově k prame
nům, mimopstruhová voda od rybníka
v Pelhřimově k ústí, chráněný úsek v ochran
ném vodárenském pásmu nádrže Švihov,
čistota vody pod Pelhřimovem až IV. tř.

/vlk

Bělá č. h. p. 1-11-01-052, (V.), orient.
mapa 9,pramení nav. svahu Čertova vrchu
(619 m) ve výšce 605 m n. m., ústí zleva
do Třemošné u Ledců v 350 m n. m, plo
cha povodí 86,0 km, délka toku 20,8 km,
prům. průt u ústí 0,15 m“ -s*. Vodo
hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda, čistota II.—III. tř. / vlk

Bělá č. h. p. 2-04-04-063 (III), orient.
mapa 7, pramení ve Videlském sedle ve
výšce 880 m n. m, přetíná státní hranice
ČSSR—PLR (v PLR Biala) u Mikulovic
v 307 m n. m, plocha povodí 271,0 km,
délka toku 32,8 km, prům. průt. u státní
hranice 432 m“-s*. Ústí v PLR do Klad
ské Nisy (levý přítok Odry). Hydrologické
stanice: Domašov (vč. 1930—1938), Jese
ník —Bukovice (vč. 1926—1932), Jeseník
(vč. 1958—, Ig. 1960—), Hradec (vč. 1928
až 1949), Mikulovice (vč. 1928—, Ig. 1937—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celé délce toku na území
ČSSR. Vodácky využívaný úsek od Doma
šova po Jeseník 7 km, obtížnost WW IV,

od Jeseníku do Písečné 9 km, obtížnost
WW II, od Písečné po jez v Mikulovicích
7 km, obtížnost WW III, od Mikulovic po
státní hranici 3 km, obtížnost WWII. /kř

Bělá č. h. p. 4-15-02-048 (VI.), orient.
mapa 13, pramení u Benešova ve výšce
680 m n. m, ústí zleva do Svitavy u Tab
loňan v 305 m n. m, plocha povodí
76,5 km“, délka toku 21,3 km, prům. průt.
u ústí 0,33 m“ -s*. Hydrologická stanice
Boskovice (lg. 1943—).Vodohospodářsky
významný tok. Pstruhová voda po celém
toku. Vodácky využívaný úsek od Vratí
kova do Boskovic 4 km, obtížnost WW III,
od Boskovic po ústí 4 km, obtížnost WW I.

/kř

Bělečský potok č. h. p. 1-02-03-058 (III),
orient mapa 12, pramení s. od Vysokého
Chvojna ve výšce 298 m n. m., ústí zleva
do Orlice u Bělče nad Orlicí v 233 m
n. m., plocha povodí 33,0 km“, délka toku
10,0km, prům.průt. u ústí 0,16ms
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, čistota vody II. tř. /ví

Bělečský potok viz Živný potok 1-08-03
-050

Bělohůrecký rybník v okr. České Budě
jovice 0,5 km jz. od Chvalešovic, 54 ha,
průtočný na pravém přítoku Rudomilické
ho p., rybochovný, voda pro vodovod. /ke

Bělokamenný potok č. h. p. 2-02-02-006
(IV.), orient. mapa 14, pramení na S. sva
zích Temné ve výšce 1190 m n. m, ústí
zleva do Moravice v Malé Morávce v 640m
n. m., plocha povodí 18,8 km“, délka toku
8,3 km, prům. průt. u ústí 0,32 ms
Hydrologická stanice Malá Morávka (vč.
1961—). Pstruhová voda po celém toku.
Potok protéká CHKO Jeseníky. /kř

Běluňka č. h. p. 1-01-01-082 (II.), orient.
mapa 5, pramení ve Střítežive výšce 518 m
n. m., ústí zleva do Labe pod Heřmani
cemi v 260 m n. m., plocha povodí 47,2 km,



délka toku 24,6 km, prům. průt. u ústí
0,28 m*-s ". Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, nad Chvalkovicemi
chráněná rybí oblast, čistota vody II. tř.

/pí

Bendík r. v okr. České Budějovice 3 km
jv. od Rudolfova, 7 ha, průtočný na pravém
přítoku Vltavy, rybochovný. /ke

Benešovický potok č. h. p. 1-03-04-067
(II.), orient, mapa 12, pramení v Turkovi
cích ve výšce 349 m n. m, ústí zleva do
Labe u Lhoty pod Přeloučí v 201 m n. m,
plocha povodí 30,0 km“, délka toku 13,3
kilometrů, prům. průt. u ústí 0,08 m“ -s ".
Mimopstruhová voda, chráněný úsek
u Brlohu —vodárenské ochranné pásmo,
čistota vody IL—II.tř. /pí

Benešovský potok č. h. p. 1-09-03-136,
(IV.), orient. mapa 10, pramení 1 km z. od
Pozova ve výšce 515 m n. m, ústí zleva
do Sázavy, 1 km sv. od Poříčí nad Sá
zavou v 266 m n. m, plocha povodí
81,1 km“, délka toku 17,2 km, prům. průt.
u ústí 0,23 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, čistota vody
pod Benešovem až III. tř. /vlk

Benešovský potok č. h. p. 2-02-03-014
(III.), orient mapa 15, pramení j. od Bola
tic ve výšce 260 m n. m, ústí zleva do
Opavy u Dolního Benešova v 218 m n. m,
plocha povodí 48,8 km“, délka toku 9,1km,
prům. průt. u ústí 0,17 m“ -s /kř

Benkovský potok viz Písečná 4-10-03-016

Beranov r. v okr. České Budějovice 4 km
vjv. od Záboří 11 ha, průtočný na levém
přítoku Dehtářského p., rybochovný. /ke

Bernartický potok viz Studená voda
2-04-04-026

Berounka č.h. p. 1-10-04-002 (TII.),orient.
mapa 9, 19, vzniká soutokem Mže a Rad
buzy (doplněnými Úhlavou a Úslavou)

v Plzni ve výšce 298 m n. m,, ústí zleva
do Vltavy u Modřan ve výšce 188 m n. m,
plocha povodí 8861,4 km“, délka toku
139,1 km, prům. průt. u ústí 36,0 m“-s'*.
Z Plzeňské kotliny vtéká Berounka do Kra
lovické pahorkatiny, dále do Křivoklátské
vrchoviny a Hořovické pahorkatiny, kde
vytváří hluboké údolí. Údolí se poněkud
rozšiřuje v Hořovické brázdě před ústím.
Hydrologické stanice: Plzeň—Bílá hora
(vč. 1886—, Ig. 1923—), Liblín (vč. 1886—),
Křivoklát (vč. 1886—, lg. 1922—), Zbečno
(vč. 1941—), Beroun (vč. 1891—, Ig.
1923—), Dobřichovice (vč. 1898—). Vo
dohospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda. Vodácky využívaný celý tok,
obtížnost ZWC. Nad Berounem protéká
CHKO Křivoklátsko a pod Berounem pro
téká Berounka CHKO Český kras a jeho
rezervace. Čistota vody je v celém toku
IV. tř. /vlŘ

Besének č. h. p. 4-15-01-112 (V.), orient.
mapa 13, pramení z. od Kunic ve výšce
650 m n. m, ústí zleva do Svratky u Tiš
nova v 260 m n. m., plocha povodí 69,1 km?,
délka toku 17,2 km, prům. průt. u ústí
0,17m*“-s" Pstruhovávodacelýtok /kř

Betlémský potok č.h. p. 1-03-02-045 (TIT.),
orient. mapa 12, pramení ve Vračovicích
ve výšce 290 m n. m, ústí zprava do
Loučné u Vysokého Mýta v 266 m n. m,
plocha povodí 34,4 km“, délka toku 5,5km,
prům. průt. u ústí 0,27 m“ s*. Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. Protéká řadou
rybníků. /ví

Betlémský rybník v okr. Karlovy Vary 2,5
kilometrů jz. od Teplé, 29 ha, průtočný
na Teplé. /ke

Bětnický potok č. h. p. 1-03-02-063 (III.),
orient. mapa 12, pramení 1 km ssv. od Řep
níků ve výšce 408 m n. m., ústí zleva do
Loučné z. od Radhoště v 243 m n. m,
plocha povodí 29,6 km“, délka toku 10,5
kilometru, prům. průt. u ústí 0,17 m“-s *.
Mimopstruhová voda, čistota vody IL tř.

/pí



Bezděkov r. v okr. Třebíč, 2 km vjv. od
Valeče, 15 ha, průtočný na Olešné. /ke

Bezděkov r. v okr. Kutná Hora 2 km jjz.
od Kralice, 7 ha, průtočný na levém pří
toku Vrchlice. /ke

Bezdrev nádrž na Bezdrevském potoce,
4 km na z. od zámku Hluboká nad Vlta
vou, zemní hráz 7,8 m vysoká, délka v ko
runě 400 m. Vodní plocha měří 393,5 ha,
celkový objem 5,627 mil. m“. Délka vzdutí
4,4 km, max. hladina 381,6 m n. m., Nádrž
je využita pro chov ryb, koupání, odběr
vody pro elektrárnu Mydlovary. Stavba
díla z 16. století. /no

Bezdrevský potok č. h. p.'1-06-03-017
(III.), orient. mapa 17, pramení 1 km sv.
od Šibeníku 794 m ve výšce 683 m n. m,
ústí zleva do Vlfavy u Bavorovic v 374 m
n. m.,plocha povodí 335,6 km“, délka toku
44,0 km, prům. průt u ústí 1,28 m“-s !.
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda od pramenu k jezu mlýna pod
Hrbovem, mimopstruhová voda od jezu
pod Hrbovem po ústí, vodácky využív.
úsek: od ústí 23 km, obtížnost ZWC. Tok je
napojen na soustavu velkých rybníků, nej
větší Bezdrev. /vlk

Bezdrývka r. v okr. České Budějovice 1,5
kilometru z. od Munic, 10 ha, průtočný na
levém přítoku Bezdďrevskéhop. /ke

Bezedno r. v okr. Opava 1,5 km v. od Dol
ního Benešova, 8 ha, průtočný na přítoku
Opavy, rybochovný. /ke

Bezének viz Besének 4-15-01-112

Biala viz Bělá 2-04-04-063

Bihanka č. h. p. 4-14-02-041 (V.), orient.
mapa 19, pramení u Radkovic ve výšce
578 m n. m, ústí zleva do Zeletavky
u Kostníků v 370 m n. m,, plocha povodí
73 km“, délka toku 16,8 km, prům. průt.
uústí0,17m*-s /Řř

Bílá č. h. p. 2-03-01-001 (II.), orient. mapa
15, pramení ssv. od vrcholu Vysoká ve
výšce 652 m n. m, spojuje se s Cernou
u Starých Hamrů v 521 m n. m, a tvoří
Ostravici, plocha povodí 42,5 km“, délka
toku 9,6 km, prům. průt. u ústí 0,64 m*
-st Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda po celé délce toku. Tok je
ve vodohospodářsky významné oblasti
Beskyd. /Rř

Bílá Desná č.h. p. 1/05-01-068 (V.),orient.
mapa 4, pramení 1 km zjz. od [Jizery
(1122 m) ve výšce 980 m n. m., ústí zprava
do Desné (zdrojnice) v Desné v 484 m
n. m., plocha povodí 15,9 km“, délka toku
11,1 km, prům. průt. u ústí O,49 m“ -s*.
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, chráněný úsek: v horním toku
ochranné pásmo vodárenských zdrojů a
převod vody do Cerné Desné. Celý tok je
v CHKO Jizerské hory. Na středním toku
menší vodopády. /pí

Bílá Opava č. h. p. 2-02-01-009 (IV.),
orient. mapa 14, pramení na j. svazích Pra
děda ve výšce 1260 m n. m, ústí zprava
do Střední Opavy u Vrbna v 544 m n. m,
plocha povodí 27,5 km“, délka toku 13,2
kilometru, prům. průt. u ústí 0,45 m -s
Hydrologická stanice Ludvíkov (Vrbno
pod Pradědem) (vč. 1960—).Pstruhová vo
da po celém toku, protéká chráněným
územím Bílá Opava, celý tok je na území
CHKO Jeseníky, na horním toku Bílé Opa
vy nad Karlovou Studánkou se vyskytují
vodopády, kaskády a peřeje. /kř

Bílá Třemešná (ú. n.) viz Les Království

Bílá Ostravice viz Bílá 2-03-01-001

Bílá voda č.h. p. 4-15-02-081 (VII), orient.
mapa 13 pramení 2,5 km jz. od Protiva
nova ve výšce 638 m n. m., na okraji
Mor. krasu se propadá 0,5 km j. od Hol
štejna (Nová Rasovna) v 443 m n. m,
plocha povodí k prop. 64 km?, délka toku
20,2 km, prům.průt k prop. 0,353ms)



Hydrologická stanice Holštejn (lg. 1967—).
V podzemí krasu se spojuje se Sloupským
potokem a tvoří před propastí Macochou
ř. Punkvu. Větší úseky podzemního toku
jsou známy z Amatérské jes. Chráněné
území pod Holštejnem a v podzemí —
CHKO Moravský kras. Čistota vody pod
Holštejnem až IV. tř. /vlk

Bílá Voda č. h. p. 4-15-03-003 (VI.), orient.
mapa 20, pramení jv. od Přibyslavi ve
výšce 485 m n. m, ústí zprava do Bobra
vy u Zastávky v 330 m n. m., plocha povo
dí 29,4 km“, délka toku 10,6 km, prům.
průt. u ústí 0,12 m“ -s /kř

Bílé Labe č. h. p. 1-01-01-002 (II.), orient.
mapa 5, pramení 1 km s. od Studničné
hory (1554 m) ve výšce 1432 m n. m,
ústí zleva do Labe 1 km nad Špindlero
vým Mlýnem v 775 m n. m., plocha povodí
20,5 km, délka toku 8,2 km prům. průt.
u ústí 0,77 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, chráněný
úsek v dolním toku —vodárenské ochran
né pásmo, čistota vody I tř. Tok leží
v KRNAP a jeho rezervacích v prameništi
nepřístupných. /pí

Bílichovský potok viz Zlonický potok
1-12-02-056

Bílina č. h. p. 1-14-01-001 (II), orient
mapa 2, pramení na jv. svazích Kamenné
hůrky ve výšce 785 m n. m, ústí zprava
do Labe v Ústí nad Labem v 132 m n. m,
plocha povodí 1070,9 km“, délka toku
84,2 km, prům.průt. u ústí 5,51ms
Pramení v Klínovecké hornatině. Teče na
příč Mosteckou pánví a přitéká na území
Středočeského středohoří. Touto geomor
fologickou jednotkou, resp. okrajovou
částí Mostecké pánve protéká až po ústí
do Labe. Hydrologické stanice: Jirkov (vč.
1911—1968), Ervěnice (vč. 1905—1951),
Souš—Důl Nejedlý (vč. 1910—1945),
Souš—Důl Vrbenský (vč. 1910—1951),
Most (vč. 1910—1962), Bílina (vč. 1891 až
19353),Chotějovice (vč. 1909—,1g. 1941—),

Stadice (vč. 1878—1967), Trmice (vč.
1898—, Ig. 1954—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda v horní
části toku po jez pod papírnou v Jirkově,
mimopstruhová voda od jezu v Jirkově
po ústí. Vodní nádrž Jirkov. Čistota vody na
horním toku po Jirkov II. tř., od Jirkova
po n. p. CHEZA Záluží III. tř., dále až
po ústí do Labe IV. tř., četné přeložky
koryta toku v důsledku báňské činnosti.
Převody vody z povodí Ohře do povodí
Bíliny. /kř

ZP , ují
„0 + sy vás čP 4

M
Bílina v Mostě, 1975. (Foto H. Kříž)
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Bílinský potok č. h. p. 1-07-04-117 (IV.),
orient mapa 17, pramení u obce Rukáveč
ve výšce 508 m n. m, ústí zprava do
Lužnice 1,5 km nad Kolodějemi v 346 m
n. m., plocha povodí 73,5 km?, délka toku
24,5 km, prům. průt. u ústí 0,26 m -s
Pstruhová voda. /vlk

Bílovka č. h. p. 2-01-01-115 (II), orient.
mapa 14, 15, pramení j. od obce Hrabství
ve výšce 450 m n. m., ústí zleva do Odry
u Košatky n. Odrou v 223 m n. m., plocha
povodí 142,2 km“, délka toku 23,0 km,
prům. průt. u ústí 0,70 m“ -s *. Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda na
celém toku. /kř

Bílský potok č. h. p. 1-08-03-064 (V.),
orient. mapa 17, pramení 1 km jjz. od Ra



dějovic ve výšce 529 m n. m, ústí zleva
do Blanice u Svinětic v 411 m n. m,
plocha povodí 29,3 km“, délka toku 9 km,
prům. průt. u ústí 0,09 m“-s *. Mimo
pstruhová voda. /vlk

Bílý viz Bělokamenný potok 2-02-02-006

Bílý Halštrov (Weisse Elster v NDR) č. h.
p. 1-15-05-012 (II.), orient. mapa 1, pra
mení s. od Výhled ve výšce 722 m.n. m,
přetíná státní hranice ČSSR—NDR u Dou
bravy v 490 m n. m., plocha povodí 47,6 km?,
délka toku 11,1 km, prům. průt. u státní
hranice 0,50 m“ -s*. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda po celém
toku na území ČSSR, čistota vody IV. tř.

/kř

Bílý potok č. h. p. 1-06-03-032 (IV.),
orient mapa 17, pramení u Kaliště ve výš
ce 502 m n. m., ústí zleva do Bezdrevského
p. u Zbudova v 387 m n. m., plocha povodí
111,4 km?, délka toku 15 km, prům. průt.
u ústí 037 m*-s Mimopstruhová voda;
napojen na soustavu rybníků a propojen
s horním tokem Radomilického p. (přítok
Blanice). /vlk

Bílý potok viz Radomilický p. 1-08-03-079

Bílý potok č.h. p. 1-14-01-020 (TII.),orient.
mapa 2, pramení na jv. svazích Pestrého
ve výšce 798 m n. m, ústí zleva do Bíliny
u Záluží v 230 m n. m, plocha povodí
38,8 km“, délka toku 15,3 km, prům. průt.
u ústí 0,53 m“ -s*. Hydrologická stanice
Šumná (Ig. 1948—1953, vč. 1908—1953).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda v horní části toku po Litvínov,
mimopstruhová voda od Litvínova po ústí,
přeložky koryta v dolní části potoka v dů
sledku báňské činnosti /kŤ

Bílý potok č.h. p. 4-15-01-010 (V.), orient.
mapa 12, pramení v Pomezí ve výšce
655 m n. m, ústí zleva do Svratky u Bo
rovnice v 510 m n. m, plocha povodí
100,8 km“, délka toku 15,6 km, prům.

průt uústí 0,80m*:s*. Vodohospodářsky
významný tok, chráněná část toku na úze
mí CHKO Žďárské vrchy. /kř

Bílý potok č.h. p. 4-15-01-132 (V.), orient.
mapa 19, 20, pramení u Skřinářova ve
výšce 605 m n. m,, ústí zprava do Svratky
ve Veverské Bitýšce v 235 m n. m., plocha
povodí 113,7 km“, délka toku 33,9 km,
prům. průt. u ústí 0,29 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda
celý tok. /kř

Bílý Štolpich viz Malý Sloupský p.
2-04-10-008

Biřička r. v okr. Hradec Králové 2 km
v. od Roudničky, 8 ha, průtočný na Bi
řičce. /Re

Biřička č. h. p. 1-03-01-010 (II.), orient.
mapa 12, pramení 1 km sz od Býště ve
výšce 275 m n. m, ústí zleva do Labe
pod Hradcem Králové v 225 m n. m, plo
cha povodí 28,0 km“, délka toku 8,6 km,
prům. průt. u ústí 0,05 m“:s *. Vodo
hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda, čistota vody I—II. tř. /pí

Biřkovský potok č.h. p. 1-10-02-090 (VI),
orient. mapa 9, pramení 0,5 km j. od Trnčí
ve výšce 487 m n. m., ústí zleva do Merklín
ky v Merklínském rybníce v 382 m n. m,
plocha povodí 35,8 km“, délka toku
11,2 km , prům. průt. u ústí 0,12 m*-s
Mimopstruhová voda. Čistota vody II. tř.

/vlk

Bisingrovský rybník v okr. Písek, 1 km
v. od Čimelic, 8 ha, průtočný na levém
přítoku Skalice, rybochovný. /ke

Biskupský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec 2 km s. od Pleší, 17 ha, průtočný na
pravém přítoku Lužnice, rybochovný, /ke

Bitýška č. h. p. 4-15-01-133 (VI), orient.
mapa 19, pramení u Svin ve výšce 595 m
n. m., ústí zprava do Bílého potoka u Křoví



v 445 m n. m, plocha povodí 39,4 km,
délka toku 17,3 km, prům. průt. u ústí
0,21 m“ -s*. Vodácky využívaný celý tok
17 km, obtížnost WWI. /kř

Blahovský potok viz Knířovský p. 1-03
-02/052

Blanice č. h. p. 1-08-03-001 (IV.), orient.
mapa 17, pramení u Zlaté ve výšce 972 m
n. m., ústí zprava do Oťavy u Putimi
v 362 m n. m,, plocha povodí 860,5 km,
délka toku 93,3 km, prům. průt. u ústí
4,23 m*-so. Od pramenů v Želnavské
hornatině stéká Blanice do Šumavského
podhůří (protéká Prachatickou vrchovi
nu a Bavorovskou pahorkatinu) a u Vod
ňan přitéká do Českobudějovické pánve,
kde má až po ústí charakter rovinného to
ku. Hydrologické stanice: Blanický mlýn —
Blažejovice (vč. 1952—, lg. 1954—), Hor
ní Záblatí (vč. 1910—), Podedvorský mlýn
(vč. 1936—, Ig. 1937—), Husenec — pod
nádrží (lg. 1946—), Husenec — sirkárna
(vč. 1922—45),Husinec —město (vč. 1911
až 1930), Protivín (vč. 1898—, lg. 1958—),
Heřmaň (vč. 1926—, Ig. 1952—). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda od jezu v Blanici k pramenům (pod
nádrží Husinec chráněná rybí oblast), mi
mopstruhová voda od jezu v Blanici po
ústí. Vodácky využívaný úsek: Spálenec—
Hus, 8 km obtížnost WW II, Hus— Řepe
šín 6km WW IV,Řepešín— hráz nádrže
Husinec 11 km WW III, Hráz nádrže—Svi
nětice 23 km WWII, Svinětice —ústí 35 km
ZWB. Vodní nádrž Husinec, čistota vody
v toku II.—III. tř. Nad ústím Cikánského
p. protéká CHKO Šumava. /vlk

Blanice č. h. p. 1-09-03-022 (IV.), orient.
mapa 11, pramení na sv. svahu kopce
Batkovy (724 m) ve výšce 695 m n. m,
ústí zleva do Sázava u Českého Šternberka
v 304 m n. m, plocha povodí 543,7 km,
délka toku 62,4 km, prům. průt. u ústí
2,94 m“:s *. Hydrologickástanice Ra
donice (Zdebuzeves) (vč.1898—,lg. 1958—).
Vodohospodářsky významný tok, pstruho

vá voda od r. Podhradní v Mladé Vožici
k pramenům, mimopstruhová voda pod
r. Podhradní k ústí, vodácky využívaný
úsek od ústí 41 km, obtížnost WW I čisto
ta vody až do IV. tř. Protéká CHKO Bla
ník. /vlŘ

Blanička viz Tálínsky p. 1-08-03-089

Blaník r. v okr. Jindřichův Hradec 0,5 km
sv. od Klece, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Blansko r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km
jz. od Nové Bystřice, 12 ha, výtokový na
pravém přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Blanský rybník v okr. České Budějovice
2,5 km vsv. od Zlivi, 30 ha, průtočný na
levém přítoku Vlfavy, rybochovný. /ke

Blata č. h. p. 4-12-01-002 (III.), orient.
mapa 13, 14, pramení s. od Vilémova ve
výšce 440 m n. m., ústí zprava do Moravy
u Lobodic v 193 m n. m,, plocha povodí
305,6 km“, délka toku 45,1 km, prům. průt.
u ústí 0,62 m“ -s*. Hydrologické stanice:
Senice (vč. 1961—),Klopotovice—most
(lg. 1957—, vč. 1940—), Klopotovice (vč.
1908—1940). Vodohospodářsky význam
ný tok, mimopstruhová voda po celém
toku. /kř

Blatec r. v okr. České Budějovice 3 km
v. od Olešnice, 20 ha, průtočný na levém
přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Blatec r. v okr. České Budějovice 1 km
jjv. od Čejkovic, 24 ha, průtočný na levém
přítoku Vltavy. /ke

Blatec r. v okr. České Budějovice s. okraj
Dívčic, 97 ha, průtočný na Radomilickém
p., rybochovný. /Ře

Blatenský potok č. h. p. 1-15-04-009,
orient. mapa 1, pramení u Božího Daru ve:
výšce 982 m n. m, ústí zleva do Cerné
u Potůčků v 690 m n. m., plocha povodí



31,6 km“, délka toku 7,8 km, prům. průt.
u ústí 0,40 m“-s". Pstruhovávoda po
celém toku na území ČSSR, čistota vody:
II tř. Protéká rezervací Božidarské rašeli
niště. /kř

Blatnice č. h. p. 1-04-05-059 (III.), orient.
mapa 4, pramení 1,5 km jv. od Oldřepsů
ve výšce 197 m n. m,, ústí zleva do Mrliny
v Rašovicích v 184 m n. m., plocha povodí
32,3 km“, délka toku 12,0 km, prům. průt.
u ústí 0,06 m“ -s*. Mimopstruhová voda.
Celý tok v ochranném pásmu léčivých
zdrojů —Poděbrady. /pí

Blatnice č. h. p. 4-14-02-033 (V.), orient.
mapa 19, pramení u Chvalkovic ve výšce
532 m n. m., ústí zprava do Zeletavky
u Lubnice v 395 m n. m., plocha povodí
73,9 km?, délka toku 18,3 km, prům. průt.
uústí0,19m*-s''. /kř

Blato r. v okr. Jindřichův Hradec, sv. okraj
Ziteče, 40 ha, neprůtočný, rybochovný.

/he

Blatská stoka č. h. p. 1-07-04-003 (V.),
orient. mapa 17, pramení 1,5 km ssz. od
Komárova ve výšce 447 m n. m, ústí
zprava do Bechyňského p. 2,5 km pod
Borkovicemi v 410 m n. m, plocha po
vodí 54,4 km“, délka toku 12 km, prům.
průt. u ústí 0,29 m“ -s*. Mimopstruhová
voda. Protéká rozsáhlými slatiništi (bla
ty). /vlk

Blátterbach viz Mže 1-10-01-001

Blazický potok viz Moštěnka 4-12-02-072

Blažejovický potok č. h. p. 1-09-02-090
(V.), orient. mapa 11, pramení 1,5 km z. od
obce Studený ve výšce 514 m n. m, ústí
zleva do Želivky v nádrži Švihov v 379 m
n. m., plocha povodí 32,8 km“, délka toku
13,7 km, prům. průt. u ústí 0,18 m/s)
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, chráněný úsek v ochranném
vodárenském pásmu nádrže Svihov. /vlk

Blažejský rybník v okr. Karlovy Vary,
3 km j. od Třebouně, 9 ha, průtočný na
Uterském potoce, rybochovný. /ke

Blinka č. h. p. 1-04-06-028 (III.), orient.
mapa 11, pramení 2 km jv. od Libodřic
ve výšce 311 m n. m, ústí zprava do Vý
rovky v Plaňanech v 212 m n. m,, plocha
povodí 25,3 km“, délka toku 12,7 km, prům.
průt. u ústí 0,06 m“ +s*. Mimopstruhová
voda. /pí

jv. od Blížkovic, 7 ha, průtočný na levém
přítoku Jevišovky, rybochovný. /ke

Blšanka č. h. p. 1-13-03-043 (III.), orient.
mapa 2, pramení v. od Kopáčova ve výšce
675 m n. m., ústí zprava do Ohřeu Trnovan
v 193 m n. m,, plocha povodí 482,5 km?,
délka toku 49,6 km, prům. průt. u ústí
1,65 m“ -s*. Hydrologická stanice Hole
deč (lg. 1967—, vč. 1904—). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda od
Železné po ústí, vodácky využívaný úsek
Holedeč- ústí, obtížnost: ZWB, čistota
vody v dolní části toku III. tř. /kř

Boberský potok č. h. p. 1-14-03-044 (IV.),
orient. mapa 3, pramení u Nové Hutě ve
výšce 556 m n. m., ústí zprava do Svitavky
v Lindavě v 304 m n. m, plocha povodí
32,8 km“, délka toku 12,5 km, prům. průt.
u ústí 0,29 m“-*. Hydrologická stanice
Cvikov (vč. 1909—).Pstruhová voda, čisto
ta vody L—II.tř. /pí

Bobrava č. h. p. 4-15-03-002 (V.), orient.
mapa 20, pramení sz. od Rudky ve výšce
495 m n. m,, ústí zprava do Svratky u Po
povic v 187 m n. m, plocha povodí
187,4 km“, délka toku 36,8 km, prům. průt.
u ústí 0,43 m“ -s*. Hydrologická stanice
Želešice (vč. 1960—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda po Radosti
ce, mimopstruhová voda od Radostic po
ústí, vodácky využívaný úsek: od Rosic do
Želešic22km,obtížnostWWII,od Želešic
po ústí 4 km, obtížnost WW I /kř



Bobrov r. v okr. Opava, 1,5 km jz. od Bo
huslavic, 9 ha, průtočný na přítoku Opavy,

rybochovný. /ke

Bobrůvka viz Loučka 4-15-01-076

orient mapa 3, pramení u Příbrami ve výš
ce 594 m n. m., ústí zleva do Robečského
p. v Novozámeckém rybníku v 258 m n. m,,
plocha povodí 126,9 km“, délka toku
28,1 km, prům. průt. u ústí 0,71 m“-s.
Pstruhová voda — chráněná rybí oblast,
chráněný úsek: pod Loučkami rezervace
(Bobří soutěska s vodními stupni) a mezi
Kravařemi a Stvolínkami CHKO Koko
řínský Důl, čistota vody II—III. tř. na dol
ním toku systém rybníků. /pí

Bohdalovsý potok č. h. p. 4-16-02-008
(VII.), orient. mapa 12, pramení u Rudolce
ve výšce 640 m n. m, ústí zprava do
Oslavyu Ostrovan. Oslavouv510mn.m,
plocha povodí 52,2 km“, délka toku
17,5 km, prům. průt u ústí 0,33 m“-s''.
Vodohospodářsky významný tok. /Řř

Bohdanečský rybník v okr. Pardubice na
sz. okraji Bohdanče, 90 ha, průtočný na
Opatovickém kanálu, rybochovný, rezer
vace vodních ekotopů. /ke

Bomumilečský potok č. h. p. 1-03-01-022
(II.), orient. mapa 12, pramení 0,7 km
v. od Vysoké nad Labem ve výšce 254 m
n. m., ústí zleva do Labe u Dražkova
v 218 m n. m., plocha povodí 25,8 km?, dél
ka toku 9,2 km, prům. průt. u ústí 0,05 m*
-s77. Mimopstruhová voda. /pí

Bohumilečský rybník v okr. Pardubice na
s okraji Bohumilče, 19 ha, průtočný na
Bohumilečském p. /ke

Bohumínská stružka č. h. p. 2-03-02-012
(II.), orient. mapa 15, pramení u Nového
Bohumína —Záblatí ve výšce 205 m n. m.,
ústí zprava do Odry u Kopytova v 198 m
n. m., plocha povodí 14,9 km?, délka toku
8,1 km, prům: průt. u ústí 0,08 m“-s ".

v
Vodohospodářsky významný tok. /kř

Bohušický rybník v okr. Třebíčna j. okraji
Bohušic, 17 ha, průtočný na Jaroměřici,

rybochovný. /ke

Bohušovický rybník v okr. Bruntál 1,5 km
jz. od Bohušovic, 9 ha, průtočný na levém
přítoku Osoblahy, rybochovný. /ke

Bochovský potok č. h. p. 1-11-02-012
(V.), orient. mapa 9, pramení u Javorné
ve výšce 755 m n. m, ústí zleva do Sífřely
1,5 km jv. od Kozlova v 538 m n. m,
plocha povodí 30,2 km“, délka toku 12,8
kilometru, prům. průt u ústí 0,15 m*-s *.
Pstruhová voda, chráněný úsek ve vodá
renském ochranném pásmu nádrže Zluti
ce, čistota vody L—II.tř. /vlk

Bojanovický rybník v okr. Hodonín,
2,5 km vsv. od Dolních Bojanovic, 20 ha,
průtočný na Kyjovce,rybochovný. /ke

Bojkovice nádrž na potoku Kolelač, 15km
v. od Uherského Brodu, zemní sypaná hráz
vysoká 18,3m, délkav koruně 198m.Vod
ní plocha měří 15,4 ha, max. hloubka
15,2 m, stálý objem 0,04 mil. m*, zásobní
objem 0,77 mil. m*“,celkový objem 0,96
mil. m“. Délka vzdutí 1,5 km, max. hla



dina 322,50 m n. m. Nádrž je využitá pro
vodárenství a pro průmysl. Rekreační vy
užití —sportovní rybářství —voda mimo
pstruhová (K, Pd, Li, Po). Plocha povodí
14,1 km“, prům. roční průtok 0,1 m*:s'".
Stavba díla ukončena v roce 1966. /no

Bojovský potok č. h. p. 1-09-04-008 (III),
orient. mapa 10, pramení 0,5 km z. od
Kytína ve výšce 455 m n. m, ústí zleva
do Vltavy v nádrži Vrané u Měchenic
v 200 m n. m, plocha povodí 57,4 km,
délka toku 19 km, prům. průt u ústí
0,09 m*:s"*. Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda od 2. mostu v Mě
chenicích k pramenům, mimopstruhová
voda od Měchenic k ústí a na nádržích.

/ vlk

Bolíkovický potok viz Sebkovský p. 4
-16-03-006

Bolíkovský potok č. h. p. 4-14-01-045
(IV.), orient. mapa 18, pramení u Horního
Bolíkova ve výšce 620 m n. m., ústí zprava
do Moravské Dyje u Holešic v 448 m n. m,
plocha povodí 108,8 km“, délka toku
33,0 km, prům. průt. u ústí 0,45 m“ -s

/kř

Bonětický rybník v okr. Tachov, 2 km
v. od Stráže, 30 ha, průtočný na Úhlavce,
koupání. /ke

Bonkovický potok viz Košínský p. 1-07
-04-067

Bor r. v okr. České Budějovice, 2,5 km
z. od Rudolfova, 10 ha, průtočný na pravém
přítoku Vlfavy. /ke

Bor r. v okr. Jihlava 1 km sz. od Horních
Dubenek, 18 ha, výtokový na přítoku Ha
merského p., rybochovný. /ke

Borecký potok č. h. p. 1-07-04-043 (IV.),
orient. mapa 18, pramení 1 km jz. od Chrbo
nína ve výšce 583 m n. m., ústí zprava do
Lužnice u Plané nad Lužnicí v 397 m n. m,

plocha povodí 50,4 km“, délka toku 17 km,
prům. průt u ústí 0,24 m“-s *. Mimo
pstruhová voda. Protéká soustavou ryb
níků. /vlk

Borecký potok č. h. p. 1-11-02-020 (V.),
orient. mapa 9, pramení 1 km z. od Buče
ve výšce 668 m n. m, ústí zprava do
Střely nad Žluticemi v 486 m n. m., plocha
povodí 45,2 km“, délka toku 14,5 km,
prům. průt. u ústí 0,16 m“-s". Pstruhová
voda, čistota vody II tř. /vlk

Borecký rybník v okr. Karlovy Vary,
2,5 km v. od Štědré, 18 ha, průtočný na
Boreckém p., sportovní rybářství. /Ře

Borecký rybník v okr. Rokycany, 2,5 km
sv. od Rokycan, 10 ha, průtočný na pravém
přítoku Klabavy, sportovní rybářství. /ke

Borečovský rybník v okr. Mladá Boleslav,
0,5 km sv. od Vojkovic, 8 ha, průtočný na
Trnávce. /ke

Borek r. v okr. České Budějovice, 3,5 km
jaz. od Jílovice, 37 ha, průtočný na levém
přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Borek r. v okr. Žďár nad Sázavou, 3 km
jv. od Měřína, 9 ha, průtočný na Balince,

rybochovný. /ke

Borotínský rybník v okr. Tábor, na jz.
okraji Borotína, 7 ha, průtočný na Košín
ském p., rybochovný. /ke

Borovanský potok viz Bílinský p. 1-07-04
-117

Borovec r. v okr. Nový Jičín, 2 km sv. od
Libhoště, 7 ha, průtočný na Sedlnici. /ke

Borovský potok č. h. p. 1-09-01-024 (IV.),
orient mapa 12, pramení 2 km z. od Per
šíkova ve výšce 618 m n. m,, ústí zprava
do Sázavy u Stříbrných Hor v 435 m n. m.,
plocha povodí 72,9 km“, délka toku 14,5
kilometru,prům.průt.u ústí 0,54m/s



Vodohospodářsky významný tok, pstruho
vá voda, pramení v rezervaci (Podhor
ský r.). Po Havlíčkovu Borovou protéká
CHKO Žďárské vrchy. /vlk

Borský rybník v okr. České Budějovice,
3 km jz. od Vrábče, 10 ha, výtokový na
levém přítoku Vltavy, rybochovný. /ke

Borský rybník v okr. Tachov, 1 km jjv. od
Tisové, 20 ha, průtočný na Suché, rybo
chovný. /ke

Boršický potok č. h. p. 4-13-02-010 (TIV.),
orient mapa 21, pramení jz. od Horního
Němčí ve výšce 490 m n. m, ústí zleva
do Okluk u Hluku v 215 m n. m, plocha
povodí 25,1 km“, délka toku 12,2 km,
prům. průt. u ústí 0,08 m* -s /kř

Bořanovický potok č. h. p. 1-08-02-022
(V.), orient. mapa 16, pramení 1,5 km s. od
Šumavských Hoštic ve výšce 825 m n. m.,
ústí zprava do Volyňky u Bohumilic
v 539 m n. m, plocha povodí 27,0 km?,
délka toku 12km,prům. průt uústí 0,15m*:
-s Pstruhová voda. / vlk

Bořetický potok č. h. p. 1-09-02-061 (VI),
orient. mapa 11, pramení 0,5 km s. od Les
kovic ve výšce 600 m n. m, ústí zprava
do Trnavy v Hořepníku v 445 m n. m,
plocha povodí 29,6 km“, délka toku 10,5
kilometru, prům. průt. u ústí 0,19 m“-s*.
Pstruhová voda, chráněný úsek v ochran
ném vodárenském pásmu nádrže Svihov.

/vlk

Boskovická Bělá viz Bělá 4-15-02-048

Bošilecký potok č. h. p. 1-07-02-064 (V.),
orient. mapa 17, pramení na v. okraji Ra
donic ve výšce 518 m n. m, ústí zprava
do Bukovského p. v Horusickém r.v416m
n. m., plocha povodí 28,8 km“, délka toku
11 km, prům. průt u ústí 0,17ms '.
Mimopstruhová voda. Protéká Bošilec
ký r. /vlk

Bošilecký rybník nádrž na Bošileckém p.,
6 km j. od Veselí nad Lužnicí. Zemní
hráz 3 m vysoká, délka v koruně 420 m.
Vodní plocha měří 190 ha, celkový objem
1,81 mil. m“. Délka vzdutí 2,5 km. Nádrž
využita pro chov ryb. Stavba z 16. století.

/no

Bošínský potok viz Skořenický p. 1-02
-02-066

Botič č. h. p. 1-12-01-014 (III.), orient.
mapa 10, pramení 1 km sv. od Křížkového
Újezdce ve výšce 478 m n. m., ústí zprava
do Vltavy v Praze pod Vyšehradem
v 186 m n. m, plocha povodí 134,8 km?,
délka toku 33,4 km, prům. průt u ústí
0,44 m“ -s". Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda od Průhonického
parku k pramenům, mimopstruhová voda
pod Průhonickým parkem, vodácky využí
vaný úsek: od Průhonic do Hostivaře
14 km, obtížnost WW II, od Hostivaře do
Záběhlic 4 km, obtížnost WW I, vodní ná
drž Hostivař, chráněný úsek pod Hosti
vaří —rezervace, čistota vody IV. tř. v dol
ním toku. / vlk

Bouřlivák viz Bouřlivec 1-14-01-056

Bouřlivec č. h. p. 1-14-01-056 (IHI.),orient.
mapa 2, pramení sz. od Mikulova ve výšce
780 m n. m., ústí zleva do Bíliny u Hosto
mic v 190m n. m., plocha povodí 99,5 km,
délka toku 18,2 km, prům. průt. u ústí
0,62 m“ -s"*. Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda v horní části toku
po Hrob, mimopstruhová voda od Hrobu
po ústí, vodní nádrž Všechlapy, přeložky
koryta potoka v důsledku báňské činnosti.

/kř

Bouřlivý potok viz Bouřlivec 1-14-01-056

Bradava č. h. p. 1-10-05-046 (V.), orient.
mapa 9, pramení 1 km s. od Míšova ve
výšce 670 m n. m,, ústí zprava do Úsla
vy u Nezvěstic v 357 m n. m., plocha povo
dí 103,1 km“, délka toku 20,4 km, prům.



průt u ústí 0,59m* -s !. Vodohospodářsky
významný úsek 7 km, pstruhová voda, čis
tota vody IL—IIILtř. /olk

Bradáva viz Bradava 1-10-05-046

Bradlava viz Úslava 1-10-05-001

Branišovický dolní rybník v okr. Znojmo,
1 km jjv. od Branišovic, 12 ha, průtočný
na pravém přítoku Jihlavy, rybochovný.

/ke

Branišovický horní rybník v okr. Znojmo,
na s. okraji Branišovic, 13 ha, průtočný
na pravém přítoku Jihlavy. /ke

Branišovický potok viz Milevský p. 1-07
-04-102

Branná č. h. p. 4-10-01-028 (III), orient.
mapa 13, pramení na z. svazích Keprníku
ve výšce 1 250 m n. m., ústí zleva do Mora
vy v Hanušovicích v 400 m n. m., plocha
povodí 113,3 km“, délka toku 21,6 km,
prům. průt. u ústí 1,69m“:s*. Hydrologic
ké stanice [indřichov (lg. 1955—,vč. 1936)
a Hanušovice (vč. 1912—1936).Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda
na celém toku. Vodácky využívaný úsek od
Branné po Jindřichov 6 km, obtížnost
WW III, od Jindřichova po ústí 7 km,
obtížnost WW II, čistota vody v dolní
části toku IIIL—IV.tř., chráněný úsek na
území CHKO Jeseníky. /Rř

Branský rybník nádrž na Sázavě, 2 km
severně od Žďáru nad Sázavou. Zemní
hráz 4 m vysoká, délka v koruně 225,7 m.
Vodní plocha měří 7 ha, stálý objem
0,079 mil. m*. Zásobní objem 0,017 mil. m*,
celkový objem 0,123 mil. m“. Délka vzdutí
0,4 km, max. hladina 567,88 m n. m. Nádrž je
využita pro dodávku vody pro průmysl,
k zvýšení minimálních průtoků v toku. Re
kreační využití —sportovní rybářství.Plocha
povodí 72,25 km“, prům. roč. průtok 0,78 m*.
-s07. Stavba rekonstruována v r. 1962.

/no

Bratrušovský potok č. h. p. 4-10-01-090
(IV.), orient. mapa 13, pramení u Lužné
ve výšce 595 m n. m, ústí zprava do
Desné u Dolních Studének v 299 m n. m,
plocha povodí 31,9 km“, délka toku 12 km,
prům. průt. u ústí 0,24 m“-s '. /kř

Bratřejovka č. h. p. 4-13-01-017 (V.),
orient. mapa 21, pramení u Pozděchova
ve výšce 520 m n. m, ústí zleva do Lu
toninky ve Vizovicích v 290 m n. m,, plo
cha povodí 32,1 km“, prům. průt. u ústí
0,31 m“-s'*. Vodohospodářsky význam
ný tok. Hydrologická stanice Vizovice
(lg. 1939—). /kř

Bratřejovský Velát r. v okr. Příbram
1,5 km zjz. od Nechvalic, 10 ha, výtokový
v povodí levého přítoku Vltavy, rybochov
ný. /Ře

Brlenka č. h. p. 1-01-03-034 (TII.), orient.
mapa 5, pramení 2 km j. od Machova ve
výšce 524 m n. m., ústí zleva do Metuje
pod Hronovem v 354 m n. m., plocha po
vodí 30,8 km“, délka toku 7,4 km, prům.
průt u ústí 0,31 m“-s*. Pstruhová voda,
chráněný úsek v horním toku (vodárenské
ochranné pásmo). Před ústím protéká
územím PLR. /ví

Brložský potok viz Benešovický p. 1-03
-04-067

Brložský potok viz Křemžský p. 1-06-01
-195

Brložský potok č. h. p. 1-08-02-968 (IV.),
orient. mapa 17, pramení u Záboří ve výš
ce 554 m n. m., ústí zleva do zvy u Kest
řan v 369 m n. m.,plocha r vodí121,2 km?,
délka toku 27 km, prům. průt u ústí
0,42 m*-s*. Mimopstruhov. voda. Na
toku a v povodí četné rybnxy. /vlk

Brněnská přehra:ii .Adrž na řeceSvratce
při sz. okraji Brna, tížní betonová hráz
34,5 m vysoká, délka v koruně 120 m.
Vodní plocha měří 259 ha, max. hloubka



19 m, stálý objem 7,6 mil. m“, zásobní
objem 10,9 mil. m“, celkový 21,0 mil. m*.
Délka vzdutí 10 km, max. hladina 231,0 m
n. m., Nádrž je využita pro hydroenerge
tiku (špičková vodní elektrárna), pro
ochranu před velkými vodami a pro nad
lepšení průtoků ve Svratce k níže polože
ným odběrům pro průmysl, vodárenství
a velkoplošné závlahy. Rekreační využi
tí —koupání, plachtění a veslování, osob
ní lodní doprava, sportovní rybářství —
mimopstruhová voda (C, K, Br, Ok, Ca,
Š, Ú, L, TI, Os, Pa, Po, Li, Su). Plocha po
vodí nádrže 1575 km“, prům. roč. průtok
8,03 m*- s" Stavba díla ukončena v roce
1940 /no

Brodec č. h. p. 1-02-01-088 (IV.), orient.
mapa 12, pramení ve Velkých Skrovni
cích ve výšce 415 m n. m, ústí zleva do
Divoké Orlice pod Zdelovem v 258 m
n. m., plocha povodí 53,3 km“, délka toku

19,2 km, prům. průt. u ústí 0,50 m“ -s*.
Pstruhová voda, čistota vody II. tř. /pí

Brodec č. h. p. 1-09-03-055 (V.), orient
mapa 11, pramení 2 km j. od Načeradce
ve výšce 560 m n. m., ústí zprava do Bla
nice s. od Louňovic v 365 m n. m., plocha
povodí 31,3 km“, délka toku 10,5 km,
prům. průt u ústí 0,16 m“*-s*. Pstruhová
voda. Protéká CHKO Blaník. /vlk

Brodecký potok č. h. p. 1-03-01-024 (TI.),
orient. mapa 12, pramení 2,5 km v. od
Býště ve výšce 262 m n. m., ústí zleva do
Labe u Lukovna v 217 m n. m, plocha
povodí 69,6 km“, délka toku 12,5 km,
prům. průt u ústí 0,23 m“-s *. Mimo
pstruhová voda, čistota vody až III tř.

/pí

Brodecký potok viz Donínský p. 1-13-02
-107
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Brodecký potok viz Drahanský p. 4-12
-02-043

Brodečka č.h. p. 4-12-02-045 (IV.), orient.
mapa 13, pramení jv. od Drahan ve výšce
595 m n. m, ústí zleva do Hané u Mořic
v 203 m n. m, plocha povodí 123,9 km?,
délka toku 33,2 km, prům. průt. u ústí
0,45 m“: s*. Hydrologická stanice Otasla
vice (lg. 1943—, vč. 1940—). Vodohospo
dářsky významný tok. Pstruhová voda
horní část toku po Horní Otaslavice, mi
mopstruhová voda od Horních Otaslavic
po ústí. /kř

Brodský rybník v okr. Náchod, 1,5 km jv.
od Červeného Kostelce, 13 ha, průtočný
na Spince, rybochovný, koupání. /ke

Brodský rybník v okr. Tachov, 2 km zsz.
od Brodu, 12 ha, průtočný na pravém
přítoku Hamerského p. /ke

Broumar, r. v okr. Rychnov nad Kněžnou,
1,5 km v. od Opočna, 63 ha, průtočný
na Staré řece na Dědině, rybochovný,
koupání, ochranné pásmo vodovodu.

/ke

Brslenka č. h. p. 1-03-05-050 (III),
orient mapa 11, pramení 0,5 km j. od
Kobylí Hlavy ve výšce 482 m n. m, ústí
zleva do Doubravy u Žehušic v 204 m n. m.,
plocha povodí 101,1 km“, délka toku
30,0 km prům. průt u úst 0,28 m“-s '.
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, vodácky využívaný úsek: od
ústí 12 km, obtížnost ZWB, čistota vody
nad Čáslaví II. tř.,pod až IV. třída. /pí

Brtevský potok č. h. p. 1-02-03-018 (IV.),
orient. mapa 5, pramení 1 km sv.od Do
mašína ve výšce 401 m n. m, ústí zprava
do Dědiny v Dobrušce v 275 m n. m,
plocha povadí 17,4 km“, délka toku 6,2km,
prům. průt. u ústí 0,10 m*-s". Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda, čistota vody do III. tř. /pí

Brtnice č. h. p. 4-16-01-060 (VD),orient.
mapa 19,pramení u obce Chalupy ve výšce
630 m n. m, ústí zprava do Jihlavy u Stří
žova— Přímělkovav 430 m n. m, plocha
povodí 122,1 km“, délka toku 30,3 km,
prům. průt. u ústí 0,68 m“ -s*. Hydrolo
gická stanice Brtnice (vč. 1958—, lg. 1961—).
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda celý tok, vodácky využíva
ný úsek: od rybníka Strážov po jez v ř.
km 9,1, 10 km, obtížnost WW L od jezu
v ř. km 9,1, po jez Doubkov 4,5 km, ob
tížnost WW III, od jezu Doubkov po ústí
4,5 km, obtížnost WW I /kř

Brtnička viz Brtnice 4-16-01-060

Brtný potok č. h. p. 1-10-01-017 (IV.),
orient. mapa 8, pramení 2 km jv. od obce
Lesná ve výši 660 m n. m., ústí zprava do
Mže u Oldřichova v 470 m n. m, plocha
povodí 32,5 km“, délka toku 13,0 km,
prům. průt. u ústí 0,16 m*“-s". Pstruhová
voda od rybníka Štrandband k pramenům,
mimopstruhová voda od rybníka Štrand
bad po ústí. Čistota vody L.třída. /vlk

Brumovka č. h. p. 4-21-08-041 (IV.), orient.
mapa 22, pramení jv. od Študlova ve výšce
760 m n. m., ústí zleva do Vláry u Bylnice
v 305 m n. m, plocha povodí 86,5 km?,
délka toku 18,7 km. Hydrologická stanice
Brumov (vč. 1923—). Vodohospodářsky
významný tok. /kř

Brzina č. h. p. 1-08-05-026 (III), orient.
mapa 10, pramení 1,5 km jv. od Hrazan
ve výšce 541 m n. m, ústí zprava do
Vltavy v nádrži Slapy u Hrachova v 271 m
n. m., plocha povodí 141,1 km“, délka
toku 27,3 km, prům. průt. u ústí 0,45 m:
-so". Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda nad ústím do nádrže Sla
py. V povodí přítoků menší rybníky. /vlk

Břehyňský potok viz Robečský p. 1-14
-03-063

Břehyňský rybník nádrž na Robečském



potoce, 17 km jv. od České Lípy, zemní
hráz 140 m dlouhá v koruně. Vodní plo
chy měří 90,3 ha, celkový objem 1,0 mil. m“.
Délka vzdutí 2,0 km. Rezervace rašeliništ
ní a vodní květeny. Nádrž slouží pro chov
ryb, koupání. Stavba díla z r. 1287. (Obr.
str. 167.) /no

Břevnice nádrž na Břevnickém potoku,
2 km j. od Chotěboře, zemní sypaná hráz
15 m vysoká, délka v koruně 265 m. Vodní
plocha měří 14,1 ha, max. hloubka 10,7 m,
stálý objem nádrže 0,01 mil. m“, zásobní
objem 0,49 mil. m“, celkový objem 0,57
mil. m“. Délka vzdutí 1 km, max. hladina
527,0 m n. m. Využití nádrže pro průmysl.
Rekreační využití — koupání, sportovní
rybářství — mimopstruhová voda (K, Š,
L, Ca, Ů, Br). Plocha povodí nádrže
5,94km“,prům. roční průtok 0,05m*-s''.
Stavba díla ukončena v roce 1859. /no

Břevnice r. v okr. Havlíčkův Brod, 1 km
sz. od Dobkova, 14 ha, průtočný na Břev
nickém p. /ke

Břevnický potok č.h. p. 1-09-01-040 (IV.),
orient. mapa 12, pramení 0,5 km z. od Ma
rievsi ve výšce 590 m n. m, ústí zprava

do Sázavyu HavlíčkovaBrodu v410m
n. m.,plocha povodí 70,1 km“, délka toku18 km, prům. průt. u ústí 0,54 mís!
Vodohospodářsky významný tok,pstru:
hová voda, vodní nádrž Břevnice. V hor
ním toku rybníky. /vlk

Břevský rybník v okr. Praha —západ, na j.
okraji Břve, 10 ha, průtočný na Litovic
kém p., rybochovný, organizované koupá
ní /ke

Březí r. v okr. Domažlice, 2,5 km jjv. od
Meclova, 10 ha, průtočný na Mračnickém
p., koupání. /Ře

Březina r. v okr. Jindřichův Hradec, 1,5km
jv. od Ratiboře, 28 ha, výtokový na pravém
přítoku Nežárky, rybochovný. /ke

Březinský potok viz Ratibořský p. 1-11
-02-018

Březná č. h. p. 4-10-02-035 (IV.), orient.
mapa 13, pramení na jv. svazích Jeřábu ve
výšce 900 m n. m., ústí zleva do Moravské
Sázavy u Hoštejna v 310 m n. m,, plocha
povodí 130,4 km“, délka toku 31,3 km,
prům. průt. u ústí 1,75 m“.s *. Hydrolo
gické stanice: Bílá Voda (vč. 1967—), Hoš
tejn (lg. 1913—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém
toku. /kř

Březná r. v okr. Jindřichův Hradec, 1 km
jz. od Mníšku, 15 ha, průtočný na pravém
přítoku Nové řeky,rybochovný. /ke

Březnice č. h. p. 4-13-01-065 (III.), orient.
mapa 21, pramení u Kudlova ve výšce
405 m n. m,, ústí zleva do Moravy u Jaro
šova v 180 m n. m, plocha povodí 124,2
kilometru čtverečních, délka toku 24,4 km,
prům. průt. u ústí 0,38 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok. Pstruhová voda
po Březolupy, mimopstruhová voda od
Březolup po ústí. /kř

Březová nádrž na řece Teplé, 5 km j. od
Karlových Varů, tížní betonová hráz, 39 m
vysoká, délka v koruně 229 m. Vodní plo
cha měří 77,2 ha, max. hloubka 20 m. Stálý
objem 0,99 mil. m*, zásobní objem 4,70
mil. m*, celkový objem 5,69 mil. m“. Délka
vzdutí 3,5 km, max. hladina 432,0 m n. m.
Nádrž je využita pro ochranu předvelkými
vodami. Rekreační využití — koupání,
sportovní rybářství —mimopstruhová vo
da (K, Br, TI, L, Ok, Š, Po, Pd, Ú). Plo
cha povodí 294 km“, prům. roční průt.
2,4 m“ -s*. Stavba díla ukončena v roce
1934. /no

Březovec r. v okr. České Budějovice,
v. okraj Dívčic, 13 ha, průtočný na le
vém přítoku Radomilického p., rybo
chovný. /ke

Březovský rybník v okr. Kutná Hora, 1 km
jz. od Úmonína, 9 ha, průtočný v povodí
levý přítok Labe, rybochovný. /ke
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Březový potok č. h. p. 1-08-01-114 (IV.),
orient mapa 16, pramení 0,9 km vsv. od
Střážovic ve výšce 547 m n. m., ústí zleva
do Otavy u Dolního Poříčí v 400 m n. m,
plocha povodí 115,9 km“, délka toku
21,3 km, prům. průt. u ústí 0,37 m“ -s'.
Mimopstruhová voda, v povodí rybníky.

/vlk

Březový rybník v okr. Tachov, 1,5 km sz.
od Ostrova, 9 ha, průtočný na Suché, ry
bochovný, odběr vody. /ke

Břežanka č. h. p. 4-14-03-046 (V.), orient.
mapa 19,pramení v. od Oleksovic ve výšce
238 m n. m., ústí zleva do Jevišovky u Hru
šovan nad Jevišovkou v 175mn. m.,plocha
povodí 39,2 km“, délka toku 12,3 km,
prům. průt. u ústí 0,04 m*-s''. /kř

Břežanský velký rybník v okr. Klatovy,
1 km j. od Břežan, 26 ha, průtokový na le
vém přítoku Oťavy,rybochovný. /ke

Břidlický rybník v okr. Jindřichův Hradec,
200 m j. od Břidlice, 20 ha, průtočný na
levém přítoku Zlaté stoky, rybochovný.

/ke

Břidličný rybník v okr. Bruntál, 0,5 km
zsz. od Břidličné, 8 ha, průtočný na Mora
vici, rybochovný. /ke

Bublava č. h. p. 1-13-02-093 (III.), orient.
mapa 2, pramení v. od Tocova—Hradiště
ve výšce 732 m n. m., ústí zprava do Ohře
u Oslovic v 300 m n. m., plocha povodí
11,5 km“, délka toku 7,3 km prům. průt.
u ústí 0,09 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. (kř

Bubnovka r. v okr. Jičín, 1,5 km jz. od
Miletína, 13 ha, průtočný na pravém pří
toku Bystřice. /ke

Bubovický rybník v okr. Příbram, 2 km
jz. od Březnice, 20 ha, průtočný na levém
přítoku Mlýnského p., rybochovný. | /ke



Bucký rybník v okr. Rakovník, 2 km jz.
od Třtic, 20 ha, průtočný na Loděnici, ry
bochovný, koupání. /ke

Bučický rybník v okr. Nymburk, 2 km sz.
od Rožďalovic, 28 ha, průtočný na Mrlině,
rybochovný, voda pro cukrovar Kopidlno.

/ke

Budečský r. v okr. Jindřichův Hradec
v Budči, 11 ha, průtočný na Zeletavce,

rybochovný. /ke

Budín r. v okr. Pelhřimov, 1 km vjv. od
Zirovnice, 7 ha, průtočný na levém přítoku
Zirovnice. /ke

Budišovka č.h. p. 2-01-01-025 (II.), orient.
mapa 14, pramení sz. od Červené hory ve
výšce 674 m n. m, ústí zleva do Odry

u Hadinky v374 mn. m., plocha povodí

62,6 km“, délkak 18,1km, prům. průt.u ústí 0,55 m*-s“*.Hydrologická stanice
Budišov nad Budišovkou (lg. 1970—).Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celé délce toku, vodácky využíva
ný dolní tok 5 km, obtížnost WWI. /kř

Budkovan r. v okr. Blansko, 2 km jv. od Je
dovnice, 10 ha, průtočný na Jedovnickém
p., rezervace ptactva. /ke

Budkovský rybník v okr. Prachatice, 1 km
vsv. od Budkova, 9 ha, průtočný na Libo
tyřském p. /ke

Buchlovice nádrž na Dlouhé řece, 10 km
na z. od Uherského Hradiště. Zemní hráz
výšky 10,2 m, délka 160 m, vodní plocha
měří 10 ha, stálý objem nádrže 0,398 mil.
metru krychlových, zásobní objem 0,052
mil. m*, celkový objem 0,510 mil. m*“.Dél
ka vzdutí 0,7 km, max. hladina 266,6 m
nad mořem.Využití pro dodávku vody pro
závlahy. Rekreační využití ke koupání a ry
bářství. Stavba díla ukončena roku 1969.

/no

Bukovský potok č. h. p. 1-07-02-063
(IV.), orient mapa 17, pramení 1 km zsz.

od Dolního Bukovska ve výšce. 470 m
n. m., ústí zleva do Lužnice 1 km j. od
Veselí n. Lužnicí ve 409 m n. m., plocha
povodí 86,9 km“, délka toku 11 km, prům.
průt. u ústí 0,47 m“ :s*. Protéká rybníky,
největší nádrž Horusický r. Mimopstruho
vá voda. /vlk

Bukovský potok viz Merklínka 1-10-02
-085

Bulovský potok č. h. p. 2-04-10-024 (IV.),
orient. mapa 4, pramení v. od Bulovky ve
výšce 432 m n. m,, ústí zprava do Smědé
u Višňové v 225 m n. m, plocha povodí
40,1 km“, délka toku 13,3 km, prům.průt.
u ústí 0,37 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém to
ku, protéká chráněným územím Lipina.

/kř

Buňkov r. v okr. Pardubice, 0,5 km v. od
Břehů, 57 ha, průtočný na levém přítoku
Opatovického kanálu. /ke

Bušinec viz Jalový p. 1-04-06-039

Buškovský rybník v okr. Mladá Boleslav,
1,7 km vsv. od Horního Bousova, 9 ha,
průtočný na Klenici. /ke

Butovický potok č. h. p. 2-01-01-111 (II),
orient mapa 15, pramení v. od obce Bílov
ve výšce 310 m n. m, ústí zleva do Odry
u Butovic v 234 m n. m., plocha povodí

28,5 km“„áyco toku 6,3 km, prům. průt.u ústí 0,13 m5-s-/. /kř

Buxín r. v okr. Plzeň—jih, 2,5 km jjz. od
Kvášňovic, 10 ha, výtokový na levém pří
toku Uslavy, rybochovný. /ke

Buzický biologický rybník v okr. Strako
nice, na jz. okraji Buzic, 60 ha, průtočný
na pravém přítoku Lomnice, rybochovný,
biologický. /ke

Býčkovický potok č. h. p. 1-12-03-074
(II.), orient. mapa 3, pramení v Hlupici ve



výšce 470 m n. m, ústí zprava do Labe
v Třebouticích v 146 m n. m, plocha po
vodí 65,3 km“, délka toku 13,8 km, prům.
průt. u ústí 0,37 m“ -s*. Pstruhová voda,
čistota vody do II tř. /pí

Býkovka č. h. p. 4-15-02-060 (VI), orient.
mapa 13, pramení u Kozárova ve výšce
600 m n. m., ústí zprava do Svitavy u Ráj
ce—Jestřebí v 285 m n. m., plocha povodí
68,8 km“, délka toku 15,2 km, prům. průt.
u ústí 0,27 m“-s*. Pstruhová voda po
celém toku, velmi silné znečištění na dol
ním toku. /kř

Bylanka č. h. p. 1-03-04-004 (II.), orient.
mapa 12, pramení 0,5 km sz. od Hrbokova
ve výšce 537 m n. m., ústí zleva do Labe
v Pardubicích—Svítkově v 213 m n. m,
plocha povodí 84,4 km“, délka toku 23,9
kilometru,prům.průt. u ústí 0,47ms"
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, čistota vody IL—III.tř. /pí

Bylanka č. h. p. 1-04-06-041 (IV.), orient.
mapa 11, pramení u Králky ve výšce 395 m
n. m., ústí zprava do Šembery u Lstiboře
v 209 m n. m, plocha povodí 38,5 km?,
délka toku 13,2 km, prům. průt. u ústí
0,11 m*“-s'". Pstruhová voda. /pí

Byňovský rybník v okr. České Budějovi
ce, 4 km sv. od Nových Hradů, 70 ha,

průtočný na Jakuli, rybochovný, odběr
vody pro průmysl. /ke

Byseňský potok č. h. p. 1-12-02-052 (IV.),
orient. mapa 3, pramení 1 km jz. od Je
domělic ve výšce 349 m n. m., ústí zprava
do Bakovského p. nad Beřovicemi v 218 m
n. m., plocha povodí 31,6 km“, délka toku
12,5 km, prům. průt. u ústí 0,06 m“ -s
Pstruhová voda, čistoty vody II. tř. /vlk

Bystrá č. h. p. 1-14-03-097 (III), orient.
mapa 3, pramení u Nového Oldřichova
ve výšce 518 m n. m., ústí zprava do Plouč
nice v Benešově nad Ploučnicí v 182 m
n. m., plocha povodí 52,0 km?, délka toku
17,3 km, prům. průt u ústí 0,41 m*-s
Pstruhová voda, čistota vody do III tř.

/pí

Bystrá viz Konopišťský p. 1-09-03-144

Bystrý viz Konopišťský p. 1-09-05-144

Bystrý potok viz Konopišťský p. 1-09
-03-144

Bystřice č. h. p. 1-04-03-001 (III), orient.
mapa 5, pramení 1 km sv. od Vidonic ve
výšce 495 m n. m, ústí zleva co Cidliny
v Chlumci nad Cidlinou v 213 m n. m,
plocha povodí 379,4 km“, délka toku
62,8 km, prům. průt. u ústí 1,55 m“ -s
Hydrologické stanice Rohoznice (lg.1953—),
Roudnice (vč. 1970—), Kosičky (vč. 1922—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda za obcí Polšť, ostatní tok mi
mopstruhová voda, čistota vody II.—III.tř.

/pí

Bystřice č. h. p. 1-13-02-057 (III), orient.
mapa 1, pramení sv. od Hřebečné ve výšce
1010 m n. m, ústí zleva do Ohře u Veli
chova v 338 m n. m, plocha povodí
164,3 km“, délka toku 27,8 km, prům.
průt u ústí 2,0 m*-s '. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda po celém
toku, čistota vody pod Merklínem IV. tř.

/kř



Bystřice č. h. p.. 1-14-01-073 (TII.), orient.
mapa 2, pramení jz. od Cínovce ve výšce
860 m n. m, ústí zleva do Bíliny u Velvět
v 175 m n. m,, plocha povodí 70,9 km?,
délka toku 18,4 km, prům. průt. u ústí
0,48 m“ -s*. Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda v horní části toku
asi po Dubí, mimopstruhová voda od
Dubí po ústí, čistota vody: ve střední a dol
ní části potoka IV. tř. (kř

Bystřice č. h. p. 4-10-03-092 (III.), orient.
mapa 14, pramení jv. od Rýžoviště ve výšce
660 m n. m, ústí zleva do Moravy v Olo
mouci v 212 m n. m, plocha povodí
267,4 km“, délka toku 53,9 km, prům.
průt. u ústí 1,8 m*-s'. Hydrologické
stanice: Domašov nad Bystřicí (vč. 1959—,
lg. 1961—), Velká Bystřice (vč. 1940—),
Holice — svod (lg. 1948—), Bystrovany
(vč. 1882—1938). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda na horním
toku po jez v Bystrovanech, mimopstruhová
voda od jezu v Bystrovanech po ústí. Vodác
kyvyužívanýúsek od Ondrášova po Hrubou
vodu 22 km, obtížnost WW III od Hrubé vo
dy po ústí 19 m, obtížnost WW IL /Rř

Bystřice č. h. p. 4-11-01-082 (IV.), orient.
mapa 22, pramení na z. svazích Tanečnice
ve výšce 820 m n. m, ústí zprava do
Vsetínské Bečvy u Bystřičkyv 305 m n. m,
plocha povodí 85,5 km“, délka toku 21,1 km,
prům. průt. 1,05 m“-s*. Hydrologické
stanice: Bystřička nad přehradou (lg.1925—),
Bystřička pod přehradou (lg. 1940—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku, vodní nádrž Bystřič
ka. Tok se nachází ve vodohospodářsky
důležité oblasti Beskyd. /kř

Bystřice č. h. p. 4-15-01-038 (VI), orient.
mapa 12, pramení j. od Koníkova ve výšce
713 m n. m., ústí zprava do Svratky u Víru
v 390 m n. m, plocha povodí 61,5 km?,
délka toku 24,7 km, prům. průt. u ústí
0,33m*-s". Hydrologickástanice Doma
nín (Ig. 1959—, vč. 1957—). Vodohospo
dářskyvýznamný tok, chráněna horní část

toku na území CHKO Žďárské vrchy.
/kř

Bystřický potok viz Konopišťský p. 1-09
-03-144

Bystřička č. h. p. 4-12-02-085 (TV.),orient.
mapa 21, pramení na j. svazích Čerňavy
ve výšce 680 m n. m., ústí zleva do Moštťěn
ky u Dřevohostic v 234 m n. m, plocha
povodí 43,5 km“, délka toku 17,7 km,
prům. průt. u ústí 0,30 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda
na horním toku po Bystřici pod Hostýn
nem, mimopstruhová voda od Bystřicepod
Hostýnem po ústí. /kř

Bystřička nádrž na řece Bystřici, 10 km jv.

hráz 36,5 m vysoká, délka v koruně 170 m.
Vodní plocha měří 38 ha, max. hloubka
26,8 m, stálý objem nádrže 1,5 mil. m,
zásobní objem 0,44 mil. m“, celkový objem
4,96 mil. m“. Délka vzdutí 2,0 km, max.
hladina 386,41 m n. m., Nádrž je využita
pro ochranu před velkými vodami. Re
kreační využití — koupání, sportovní ry
bářství —voda pstruhová (K, Br, Po, Pd).
Plocha povodí nádrže 64,5 km“, prům.
roční průtok 0,85 m“-s *. Stavba díla
ukončena v roce 1912. /no

ko
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Údolní nádrž Bystřička. (Foto J. Demek)

Bystřička viz Bysí?:e 4-10-03-092
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Bystřička viz Nivnička 4-13-01-117 tavyv 560m n. m.,plocha povodí 11,8km,
délka toku 7,8 km, prům. průt. u ústí

Bystřina č. h. p. 1-13-01-107 (V.), orient. 0,12m“-s*. Vodohospodářsky významný
mapa 1, pramení v. od Špičáku ve výšce ©tok v délce 4 km, chráněný úsek probíha
920 m n. m., ústí zprava do Rotavy u Ro- jící chráněným územím rašeliniště Haar.

(kř



Cedron viz Smutná 1-07-04-093

Cehnický potok č. h. p. 1-08-02-060 (IV.),
orient. mapa 17, pramení 1 km j. od obce
Skály ve výšce 550 m n. m., ústí zprava do
Otavy u Sudoměře v 374 m n. m, plocha
povodí 35,4 km“, délka toku 14 km, prům.
průt. u ústí 0,12 m“ -s*. Mimopstruhová
voda. V dolním toku protéká rybníky.

/vlk

Cekovský rybník v okr. Rokycany na z.
okraji Cekova, 33 ha, průtočný na Zbirož
ském p., rybochovný, závlahový.

Celniční rybník v okr. Znojmo, 0,5 km
j. od Šafova, 12 ha, průtočný na pravém
přítoku Dyje, rybochovný. /ke

Celní potok č. h. p. 4-01-02-027 (IV.),
orient. mapa 8, pramení 1 km sz. od Sklářů
ve výšce 815 m n. m, ústí do Kateřin
ského p. v NSR, státní hranici překračuje
2 km jz. od Stoupi v 615 m n. m, plocha
povodí v ČSR 25,1 km“, délka toku 9,3 km,
prům. průt. u ústí 0,22 m“ - s*. Pstru
hová voda. /pí

Cerekevský potok č. h. p. 1-09-02-006
(V.), orient. mapa 11, pramení 2 km s. od
Benešova ve výšce 671 m n. m, ústí zleva
do Zelivky u Vlásenic v 524 m n. m,
plocha povodí 54,1 km“, délka toku
16,3km, prům. průt u ústí 038m* - s.
Pstruhová voda, chráněný úsek v ochran
ném vodárenském pásmu nádrže Svihov.

/vlk

Cerekvický potok viz Cerekevský p. 1-09
-02-006

Cezava viz Litava 4-15-03-028

Cidlina č. h. p. 1-04-02-001 (II), orient.
mapa 4, 11, pramení v Košově ve výšce
580 m n. m., ústí zprava do Labe u Libic
nad Cidlinou v 186 m n. m., plocha povodí
1 177,0 km“, délka toku 89,7 km, prům.
průt u ústí 466 m“-s '. Horní tok je
v Turnovské pahorkatině odkud přitéká
do Východočeské tabule, kde protéká Cid
linskou a Chlumeckou tabulí. Ústí v Nym
burské kotlině. Hydrologické stanice: Jičín
(vč. 1954—), Popovice (vč. 1923—), Nový
Bydžov (vč. 1922—, lg. 1930—), Chlumec
nad Cidlinou (lg. 1939—),Loukonosy— Ži
želice (vč. 1925—), Žehuňský r. — Žehuň
(vč.1931—),Libněves—Dobšice(vč.1917
až 1956), Sány (vč. 1919—, Ig. 1937—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda od pramenů k Bílému mlýnu nad Ji
čínem, ostatní tok mimopstruhová voda.
Vodáckyvyužívanýúsek: Jičín—hráz Ze
huřňského r. 65 km obtížnost ZWC, hráz ústí
12 km WW I Část Žehuňského r. je re
zervace, ve výústní trati ochranné pás
mo léčivých zdrojů lázní Poděbrady. Čisto
ta vody s výjimkou nejhořejšího úseku
IL—IV. tř. /pí

Cihelník r. v okr. Karviná 1,5 km jz. od
Rychvaldu, 20 ha, průtočný na pravém
přítoku Stružky, rybochovný. /ke

Cikánský potok č. h. p. 1-08-03-018 (V.),
orient mapa 17, pramení 2,5 km s. od
Boubína (1362 m) ve výšce 923 m n. m,
ústí zleva do Blanice u Záblatí v 572 m
n. m., plocha povodí 40,7 km“, délka toku
11,1 km, prům. průt. u ústí 0,38 m“ -s



Pstruhová voda. Tok leží v CHKO Šumava
a v nejhořejším povodí v rezervaci Boubín.

/vlk

Cikháj viz Stržský p. 1-09-01-002

Cikhájský potok viz Stržský p. 1-09-01-002

Církvičný rybník v okr. Jindřichův Hra
dec, 1,5 km ssv. od Domanína, 17 ha, prů
točný na levém přítoku Zlaté stoky, ry
bochovný. /ke

Ctidružiský potok č. h. p. 4-14-03-004
(V.), orient. mapa 19, pramení jz. od No
vých Syrovic ve výšce 510 m n. m, ústí

zprava do Jevišovky u Grešlového Mýta
v 370 m n. m, plocha povodí 59,9 km“,
délka toku 12,5 km, prům. průt u ústí
0,08 m*-s"1. /kř

Cukrovarský rybník v okr. Jičín, 0,5 km
j. od Dobré Vody, 11 ha, průtočný na
Chlumském p. /ke

Cunát, r. v okr. Příbram 1 km ssz. od
Chraštic, 7 ha, průtočný na Hradeckém p.,

rybochovný. /ke

Cvíkovský rybník v okr. Česká Lípa, 1 km
zjz. od Kunratic u Cvikova, 9 ha, průtočný
na levém přítoku Boberského p. /ke



Čakovický potok viz Kamenický p. 1-09
-03-156

Čaňkovský potok č. h. p. 1-10-01-092
(V.), orient. mapa 8, pramení 1 km jv. od
Přimdy ve výšce 658 m n. m., ústí zprava
do Úhlavky v Dlouhém r. u Stráže v 436m
n. m., plocha povodí 44,7 km“, délka toku
12,8 km, prům. průt. u ústí 0,26 m“-s *
Mimopstruhová voda, čistota vody II. tř.

/vlk

Čápský rybník v okr. Rokycany. 1,5 km
ssz. od Kařezu, 8 ha, průtočný na Zbi
rožském p., rybochovný, závlahový. | /ke

Čáslavka viz Brslenka 1-03-05-050

Čbánský potok viz Třemošná 1-11-01-047

Čechtický potok č.h. p. 1-09-02-105 (VI),
orient. mapa 11, pramení 1 km j. od Su
dislavic ve výšce 542 m n. m., ústí zprava
do Sedlického p. z. od Kačerova v 389 m
n. m., plocha povodí 31,5 km“, délka toku
8,1 km, prům. průt u ústí 0,18 m“-s .
Pstruhová voda, chráněný úsek v ochran
ném vodárenském pásmu nádrže Svihov.

/vlk

Čejkovický rybník v okr. České Budějo
vice, 1 km jv. od Čejkovic, 14 ha, průtoč
ný na levém přítoku Vltavy, rybochovný.

/ke

Čekanov r. v okr. České Budějovice, 3 km
jjz. od Kamenného Újezda, 9 ha, průtočný.

/ke

Čeladenka č. h. p. 2-03-01-020 (III),
orient mapa 15, pramení na s. svazích
Kladnaté ve výšce 780 m n. m., ústí zleva
do Ostravice u Frýdlantu nad Ostravicí
v 390 m n. m,, plocha povodí 43,2 km?,
délka toku 16,9 km, prům. průt u ústí
1,08 m“ s *.Hydrologické stanice: Podo
lánky (Čeladná) (lg. 1970—, vč. 1956—),
Čeladná (lg. 1958—, vč. 1940—). Pstru
hová voda po celém toku. Protéká chráně
ným územím v Podolánkách. Horní část
toku je ve vodohospodářsky důležité ob
lasti Beskyd. (kř
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Čeladenka nad ústím Ostravice, 1975.
(Foto H. Kříž)

Čelákovický potok č. h. p. 1-04-07-062
(II.), orient. mapa 11, pramení u Zelenče
ve výšce 257 m n. m, ústí zleva do Labe
v Čelákovicích v 169 m n. m., plocha
povodí 25,5 km“, délka toku 8,1 km,
prům.průt. uústí 0,05m*: s. Mimopstru
hová voda. /pí



Čeminský potok č. h. p. 1-10-01-081 (IV.),
orient mapa 9, pramení v Líšťanech ve
výšce 455 m n. m, ústí zleva do Mže
2 km v. od Města Touškova v 315 m n. m,
plocha povodí 38,6 km“, délka toku 11,3km,
prům. průt. u ústí 0,13 m“ -s*. Pstruhová
voda, čistota vody L—II.tř. /vlk

Čepel č. h. p. 1-13-04-057 (III), orient.
mapa 3, pramení ve Straškově —Vodocho
dech ve výšce 215 m n. m, ústí zprava
do Ohře u Doksan v 155 m n. m, plocha
povodí 99,3 km“, délka toku 17,4 km,
prům. průt u ústí 0,25 m“-s*. Vodo
hospodářsky významný tok. /kř

Čepkovský potok viz Obecnický p. 1-11
-04-004

Čerchovka viz Černý p. 1-10-02-018

Čermenka viz Cermná 1-02-02-020

Čermenský rybník v okr. Ústí nad Orlicí
na jv. okraji Dolní Čermné, 10 ha. prů
točný na Cermné. /ke

Čermná č. h. p. 1-02-02-020 (IV.), orient.
mapa 13, pramení 1 km z. od Vyprachtic
ve výšce 572 m n. m., ústí zleva do Tiché
Orlice pod Verměřovicemi v 377 m n. m,
plocha povodí 28,2 km“,délka toku 13,0km,
prům. průt. u ústí 0,29 m“ -s*. Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. /pí

Čermná č. h. p. 1-02-02-070 (IV.), orient.
mapa 12, pramení v. od Horního Jelení
ve výšce 300 m n. m,, ústí zleva do Tiché
Orlice u Čermné nad Orlicí v 263 m n. m.,
plocha povodí 25,4 km“, délka toku 6,2km,
prům. průt. u ústí 0,2 m“ -s*. Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. /pí

Čermná č. h. p. 2-01-01-033 (II), orient.
mapa 14, pramení u obce Čermná ve výšce
509 m n. m, ústí zleva do Odry u Kloko
čůvku v 320 m n. m, plocha povodí
35,5 km“, délka toku 12,0 km, prům. průt.
uústí 0,29m*-s /kř

Černá č. h. p. 1-15-03-048 (V.), orient.
mapa 2, pramení v rašeliništi mezi Jelení
horou a Komářím vrchem ve výšce 895 m
n. m., přetíná státní hranice ČSSR—NDR
u Načetína v 710 m n. m., plocha povodí
37,7 km“, délka toku 15,6 km, prům. průt.
u státní hranice 0,45 m“ -s*. Pstruhová
voda po celém toku, čistota vody II. tř.

/kř

Černá (Schwarzwasser v NDR) č. h. p.
1-15-04-004 (III.), orient. mapa 1,pramení
u Báchelhiitte (NDR) ve výšce 1055 m
n. m., státní hranice ČSSR—NDRpřetíná
u Potůčků v 690 m n. m., plocha povodí
75,2 km“, délka toku 17,5 km, prům. průt
u státní hranice 0,95 m“ -s*. Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
celém toku, vodní nádrž Myslivny, chrá
něný úsek: část toku po vodní nádrž
Myslivny, čistota vody II. tř. /kř

Černá č. h. p. 1-06-02-024 (IV.), orient
mapa 17, pramení v Rakousku, ústí zprava
do Malše 1 km v. od Žďáru v 508 m n. m.,
plocha povodí 148,2 km“, délka toku u nás
26,5 km, prům.průt. u ústí 1,60ms
Hydrologická stanice Líčov (lg. 1966—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku mimo nádrž
Soběnovskou (mimopstruhová voda), vo
dácky využívaný úsek od Benešova nad
Černou po ústí Pohořského p. 3,5 km,
obtížnost WW IV., od ústí Pohořského p.
po hráz nádrže 5 km, obtížnost WW II,
od hráze po elektrárnu, 3 km, obtížnost
WW IV, od elektrárny do ústí, 3 km ob
tížnost WW II vodní nádrž Hradiště.

/vlk

Černá č. h. p. 2-03-01-006 (III), orient.
mapa 15, zdrojnice Ostravice, pramení
0,8 km jz. od Sulova (943 m) ve výšce
850 m n. m, spojuje se s Bílou u Starých
Hamrů v 521 m n. m, plocha povodí
28,9 km“, délka toku 8,8 km, prům. průt
u ústí 0,55 m“ -s*, vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém to



ku, povodí ve vodohospodářsky význam
né oblasti Beskyd. (kř

Černá r. v okr. České Budějovice, z. okraj
Dívčic, 31 ha, průtočný na levém přítoku
Radomilického p., rybochovný. /ke

Černá Desná č. h. p. 1-05-01-065 (V.),
orient. mapa 4, pramení 1 km z. od Čer
ného vrchu (1025 m) ve výšce 879 m n.m,
ústí zleva do Desné (zdrojnice) v Desné
v 484 m n. m, plocha povodí 26,6 km,
délka toku 10,2 km, prům. průt u ústí
0,77 m“ -s*. Hydrologické stanice: Souš —

(lg. 1916—1960). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, vodní nádrž
Souš, chráněný úsek: nad Souší ochranné
pásmo vodárenských zdrojů, celý tok
v CHKO Jizerské hory čistota vody I. tř.
Převod vody z Bílé Desné nad nádrží
Souš. Pod nádrží Souš menší vodopády.

/pí

Černá Desná (ú. n.) viz Souš

Černá jezírka v Jizerských horách 2 km
ssv. od Černého vrchu (1 025 m) ve výšce
cca 890 m n. m. Menší jezírka zarůstající
rašeliníkem. V roce 1965 vyhlášena rezer
vace o ploše 56,33 ha a ochranném pásmu
62,89 ha. Významná botanická lokalita
horského rašeliniště. /vlk

Černá Nisa č. h. p. 2-04-07-016 (III),
orient. mapa 4, pramení v. od Olivetské
hory ve výšce 820 m n. m, ústí zprava
do Lužické Nisy (zdr.) ve Stráži nad Ni
sou v 330 m n. m., plocha povodí 27,0 km“,
délka toku 14,2 km, prům. průt u ústí
0,57 m“ -s*. Hydrologická stanice Stráž
nad Nisou, (vč. 1950—), vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda po ce
lém toku, vodácky využívaný úsek: od Ru
dolfova do Kateřinky 3 km, obtížnost
WW IV., Kateřinky —Stráž nad Nisou 5 km,
obtížnost WW III. Vodní nádrž Bedřichov,
chráněný úsek na území CHKO Jizerské
hory. /kř

Černá Opava č. h. p. 2-02-01-001 (II),
orient mapa 14,pramení na z. svahu Orlíka
ve výšce 1030 m n. m, ve Vrbně se spo
juje se Střední Opavou v 540 m n. m,
plocha povodí 58,7 km“, délka toku 17,9km,
prům. průt. u ústí 0,83 m“-s'. Hydrolo
gická stanice Mnichov, Vrbno pod Pra
dědem (vč. 1960—), vodohospodářsky

/kř

Černá Opava pod Kobrštejnem v Jeseníkách.
(Foto K Panovský)

Černá Ostravice viz Cerná 2-03-01-006

Černá strouha viz Cernská strouha 1-03
-04-033

Černavka č. h. p. 1-05-04-057 (II.), orient.
mapa 3, pramení 0,5 km z. od Kozomína
ve výšce 218 m n. m, ústí zleva do Labe
u Obříství v 157 m n. m., plocha povodí
74,2 km“, délka toku 15,5 km, prům. průt.
u ústí 0,06 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda. /pí

Černá voda č. h. p. 1-13-01-156 (IV)),
orient. mapa 1,pramení jjz. od Ploché hory
při státních hranicích ve výšce 920 m
n. m., ústí zleva do Rolavy sz. od Vysokého
vrchu v 743 m n. m, plocha povodí
17,4 km“, délka toku 9,1 km, prům. průt.



u ústí 0,21 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém
toku. (kř

Černá voda č. h. p. 1-15-03-019 (V.),
orient. mapa 2, pramení mezi vrcholy Té
mě a Meluzina ve výšce 1035 m n. m,
přetíná státní hranice ČSSR—PLR u Čer
ného Potoka v 710 m n. m., plocha povodí
35,4 km“, délka toku 15,0 km, prům. průt.
u státní hranice 0,40 m“ -s*. Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
celém toku na území ČSSR, čistota II. tř.

/kř

Černé jezero na Šumavě, na ssz. svahu
Jezerní hory (1 343 m) v Královském hvoz
du. Plocha je 18,47 ha, max. hloubka
39,8 m, objem 2,878-109m“, hladina
1008 m n. m, Největší jezero v ČSR.
Karové, vyhloubeno a hrazeno malým
ledovcem (wůrm), zásobované srážkami
a protékané, odvodňované Cerným p. do
Úhlavy. Jezero je oligotrofní, průhlednost
vody 4—5m, zamrzá v období XII —IV.(V.)
měsíce, vrstva ledu až 75 cm. Odtok regu
lovatelný, využíván pro výrobu elektrické
energie. Spolu s nádrží Pod Cerným jeze
rem tvoříprvní přečerpávací hydroenerge
tickou soustavu v ČSR. Leží v CHKO
Šumava, přístupné jen v určené hodiny.

/vlk
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Černé jezero na Šumavě, červenec 1975.
(Foto J. Demek)

Černěveský rybník v okr. Strakonice,
2,5 km jv. od Libějovic, 22 ha, průtočný
na levém přítoku Bezdrevského p. /ke

Černičný rybník v okr. Jindřichův Hradec,
1,5 km ssz. od Lužnice, 37 ha, průtočný
na levém přítoku Lužnice, rybochovný.

/ke

Černíčský potok č.h. p. 1-08-01-097 (IV.),
orient. mapa 16, pramení 0,3 km ssz. od
Buršic ve výšce 610 m n. m, ústí zleva
do Otavy u Bojanovic v 429 m n. m,
plocha povodí 61,4 km“, délka toku
15,2km, prům.průt. u ústí 0,28ms
Pstruhová voda, chráněná rybí oblast.
Vpovodí a na toku rybníky. /vlk

Černíčský rybník v okr. Jihlava na sz.
okraji Černíče, 10 ha, průtočný na Mo
ravské Dyji. /ke

Černík viz Červík 2-03-01-008

Černíkovický rybník v okr. Rychnov nad
Kněžnou, 1 km ssz. od Černíkovic, 30 ha,
průtočný na pravém přítoku Bělé, rybo
chovný. /ke

Černínský potok viz Čeminský p. 1-10
-01-181

Černiš r. v okr. České Budějovice 2,5 km
jz. od Českého Vrbného, 41 ha, průtočný
na levém přítoku Vltavy, rybochovný.

/ke

Černocký potok č. h. p. 1-13-03-078 (IV.),
orient. mapa 2, pramení ve Svojetíně ve
výšce 380 m n. m, zprava do Blšanky
u Siřemi v 278 m n. m, plocha povodí
42,6 km“, délka toku 11,6 km, prům. průt.
u ústí 0,14 m“-s'". / kř

Černodubský rybník v okr. České Budě
jovice, 1 km zjz. od Homole, 7 ha, průtoč
ný na levém přítoku Vltavy, /ke

Černoleský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec, 1 km jv. od Kostelní Radouně, 8 ha,
výtokový na pravém přítoku Kamenice,

rybochovný. /ke



Černošínský potok č. h. p. 1-10-01-079
(IV.), orient. mapa 8, pramení 1 km v. od
Olbramova ve výšce 562 m n. m, ústí
zleva do Mže u Svojšína v 398 m n. m,
plocha povodí 32,2 km“, délka toku
10,4 km, prům. průt. u ústí 0,16 m“ -s *.
Pstruhová voda, čistota vody II tř. /vlk

Černovický cíp r. v okr. Tábor, 0,5 km
sv. od Černovic, 21 ha, průtočný v povodí
pravého přítoku Bezdďrevskéhop. /ke

Černovický potok č. h. p. 1-07-04-027
(IV.), orient. mapa 18, pramení 1 km sv.
do Svatavy ve výšce 638 m n. m., ústí zpra
va do Lužnice v Soběslavi v 403 m n. m,
plocha povodí 137,3 km“, délka toku
38 km, prům. průt. u ústí 0,79 m“ -s*.
Vodohospodářsky významný úsek 12 km,
pstruhová voda od vtoku do r. v Před
boří k pramenům, mimopstruhová voda
od hráze rybníka v Předboří k ústí do
Lužnice, vodácky využívaný úsek od ústí
16 km, obtížnost ZWB. Protéká řadou

rybníků. /vlk

Černská strouha č. h. p. 1-03-04-033 (II),
orient. mapa 12, pramení u Sedlic ve výšce
228 m n. m, ústí zprava do Labe u Lá
nů —na Důlku v 209 m n. m., plocha po
vodí 75,1 km“, délka toku 17,8 km, prům.
průt. u ústí 0,18 m“ -s*. Mimopstruhová
voda, vodácky využívaný úsek od ústí
7 km, obtížnost ZWA, chráněný úsek
u Dolan —ochranné pásmo léčivých zdro
jů lázní Bohdaneč. /pí

Černý Nadýmač r. v okr. Pardubice 1,5km
jz. od Vlčí Habřiny, 17 ha, výtokový na
pravém přítoku Opatovického kanálu,

rybochovný. /ke

Černý potok č. h. p. 1-06-01-106 (IIL),
orient mapa 17, pramení 1 km jv. od obce
Světlík ve výšce 805 m n. m, ústí zleva
do Vltavy v nádrži Lipno I v 727 m n. m,
plocha povodí 26,4 km“, délka toku,
8,0 km, prům. průt. u ústí 0,28 m“-sol

Pstruhová voda, dolní tok v CHKO Šu
mava. /vlk

Černý potok č. h. p. 1-10-02-018 (V)),
orient. mapa 8, pramení na v. svahu Čer
novrší (793 m) ve výšce 755 m n. m,
ústí zprava do Radbuzy u Horšovského
Týnav 372 mn.m.,plocha povodí 170,3km?,
délka toku 27,8 km, prům. průt. u ústí
1,02 m“ -s*. Vodohospodářsky význam
ný tok. Pstruhová voda nad Trhanovem,
mimopstruhová voda od Trhanova k ústí,
chráněný úsek v dolním toku ve vodáren
ském ochranném pásmu, čistota vody
II. tř. /vlk

Černý potok č. h. p. 1-13-01-148 (IV.),
orient. mapa 1, pramení sz. od Černavy
ve výšce 650 m n. m, ústí zleva do Cho
dovského p. u Mírové v 410 m n. m, plo
cha povodí 24,5 km“, délka toku 11,3 km,
prům, průt. u ústí 0,16 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda
po celém toku. /kř

Černý potok č. h. p. 2-02-02-036 (IV.),
orient. mapa 14, pramení v Podlesí ve
výšce 740 m n. m., ústí zleva do Moravice
u Karlovce v 475 m n. m., plocha povodí
109,2 km“, délka toku 24,3 km, prům.
průt. u ústí 1,01 m“-s *. Hydrologická
stanice Bruntál (lg. 1953—, vč. 1952). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku. Horní úsek potoka
je na území CHKO Jeseníky. /kř

Černý potok č. h. p. 2-03-03-055 (IV.),
orient. mapa 15, pramení na sv. svazích
Goduly ve výšce 480 m n. m., ústí zprava
do Stonávky u Horních Třanovic v 315 m
n. m., plocha povodí 14,7 km“, délka toku
7,0 km, prům. průt. u ústí 0,22 m“ -s ".
Vodohospodářsky významný tok v délce
4 km, pstruhová voda po celém toku.

/kř

Černý potok č. h. p. 2-04-04-048 (IV.),
orient. mapa 6, pramení v. do Žulové ve
výšce 415 m n. m., ústí zprava do Vidnav



ky ve Velké Kraši v 243 m n. m, plocha
povodí 62,5 km“, délka toku 13,7 km,
prům. průt. u ústí 0,55 m“ -s *. Hydro
logická stanice Velká Kraš (Ig. 1964—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku. /kř

Černý potok č. h. p. 2-04-10-004 (IV.),
orient. mapa 3, pramení na s. svazích Čer
né hory ve výšce 1035 m n. m., ústí zleva
do Smědé v Bílém Potoce v 380 m n. m,
plocha povodí 6,7 km“, délka toku 5,1 km,
prům. průt. u ústí 0,16 m“-s *. Protéká
chráněným územím Frýdlantské cimbuří
a CHKO Jizerské hory, na Černém poto
ce jsou největší a nejkrásnější vodopády
na území Jizerských hor. /kř

Černý potok č. h. p. 4-15-01-015 (VI),
orient mapa 12, pramení u Borové ve výš
ce 705 m n. m, ústí zprava do Bílého p.
u Kamence v 545 m n. m., plocha povodí
30,1 km“, délka toku 11,9 km, prům. průt.
u ústí 0,26 m“-s *. Chráněná část toku
na území CHKO Žďárské vrchy. /kř

Černý potok viz Bělá 1-11-01-052

Černý potok viz Běluřka 1-01-01-082

Černý potok viz Černá voda 1-13-01-156

Černý potok viz Černá voda 1-15-03-019

Černý potok viz Ludkovický p. 4-13-01-106

Černý potok viz Šembera 1-04-06-034

Černý potok viz Vltava 1-06-01-001

Černý příkop č. h. p. 2-02-04-002 (II),
orient. mapa 15,pramení v. od Darkoviček
ve výšce 260 m n. m, ústí zleva do Odry
u Petřkovic v 205 m n. m., plocha povodí
17,1 km“, délka toku 7,3 km, prům. průt.
u ústí 0,03 m“ -s“*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. /kř

Černý rybník v okr. Domažlice, 2 km jv.

od Trhanova, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Cerného p., rybochovný, koupání.

/Ře

Černý rybník v okr. Cheb, 1,5 km s. od
Dolního Žandova, 7 ha, průtočný na pra
vém přítoku Ohře. /ke

Černý rybník v okr. Jihlava, 2 km vjv. od
Větrného Jeníkova, 14 ha, průtočný na
levém přítoku fihlavy, rybochovný, kou
pání. /ke

Černý rybník v okr. Tábor, na sz. okraji
Sudoměřic u Tábora, 10 ha, průtočný na
levém přítoku Košínského p., rybochovný,
koupání. /ke

Černý rybník v okr. Tachov, 1 km vsv.
od Zadního Chodova, 12 ha, výtokový na
Hamerském p., rybochovný. /ke

Černý Štolpich viz Sloupský p. 2-04-10-009

Čerpák r. v okr. Karviná 3 km jjz. od
Petrovic, 19 ha, průtočný na levém přítoku
Petrůvky, sportovní rybářství. /ke

Čertovka č. h. p. 1-03-05-060 (III.), orient.
mapa 11, pramení 1 km jv. od Podhořan
u Ronova ve výšce 380 m n. m., ústí zprava
do Doubravy u Habrkovic v 203 m n. m,
plocha povodí 39,1 km“, délka toku 16,5
kilometru, prům. průt. u ústí 0,12 m -sol
Pstruhová voda. /pí

Čertovo jezero na Šumavě, na jz. svahu
Jezerní hory (1343 m), v Královském
hvozdu. Plocha 9,71 ha, max. hloubka
36,5 m, objem 1,852- 109m“, hladina
1 030 m n. m. Karové, vyhloubené ledov
cem ve wůrmu, zásobováno srážkami a po
tokem (v povodí Rezné), jediné z české
strany Šumavy v povodí Dunaje. Jezero je
oligotrofní, zamrzá v prosinci až v dubnu
(vrstva ledu až 75 cm), z rybích druhů
pstruh a siven alpský. Rezervace, součást
CHKO Šumava. Přístupné ve stanovených
hodinách. /vlk



Červenský rybník v okr. Mladá Boleslav,
1,5 km jv. od Horního Bousova, 45 ha,
průtočný na Klenici, rybochovný. /ke

Červený potok č. h. p. 1-11-04-026 (V.),
orient. mapa 10, pramení 2,5 km sv. od
kóty Tok (862 m) ve výšce 775 m n. m,
ústí zleva do Litavky pod Zdicemi v 247 m
n. m., plocha povodí 224,5 km“, délka
toku 29,5 km, prům. průt. u ústí 0,89 m“
-sl Hydrologická stanice Chaloupky (vč.
1958—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda od hráze Záskalské ná
drže k pramenům, mimopstruhová voda
pod nádrží Záskalská, vodácky využívaný
úsek: od ústí 5 km, obtížnost WW II, vodní
nádrž Záskalská, chráněný úsek nad ná
drží Záskalská (vodárenské ochranné
pásmo), čistota vody až IV. tř. /vlk

Červený potok č. h. p. 1-12-02-072 (IV.),
orient. mapa 3, pramení 2 km z. od Malí
kovic ve výšce 395 m n. m,, ústí zprava
do Bakovského p. ve Velvarech v 175 m
n. m., plocha povodí 73,5 km“, délka toku
24,8 km, prům. průt u ústí 0,15 m“ -s *.
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda nad Ješínem, mimopstruhová
voda od Ješína (most) k ústí, chráněný
úsek v okolí pramene—rezervace, čistota
vody II. tř. /vlk

Červený potok č. h. p. 2-04-04-053 (V.),
orient mapa 6, pramení mezi Sokolím
vrcholem a Klenem ve výšce 732 m n. m,
ústí zprava do Černého p. z. od Červené
Vody v 363 m n. m., plocha povodí 30,0 km?,
délka toku 11,4 km, prům. průt. u ústí
0,26 m“-s'!. Pstruhová voda po celém
toku. /kř

Červený potok viz Bakovský p 1-12-02-049

Červený potok viz Dračice 1-07-02-011

Červený rybníček v okr. Znojmo 4 km jz.
od Znojma, 2 ha, průtočný na levém pří
toku Dyje, rezervace vodní květeny. /ke

Červený rybník v okr. Česká Lípa, 0,5 km
vjv. od Pihele, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Dobranovského p. /ke

Červený rybník v okr Domažlice, 2,5 km
sv. od Černovic, 7 ha, výtokový na levém
přítoku Hořiny, rybochovný. /ke

Červený rybník v okr. Karlovy Vary, 1,5km
vjv. od Hájku, 9 ha, výtokový na levém
přítoku Ohře. /ke

Červený rybník v okr. Klatovy, 1,5 km jv.
od Nalžovských Hor, 13 ha, průtočný na
levém přítoku Otavy, rybochovný, odběr
vody pro energetiku. © /ke

Červený rybník v okr. Rakovník, na jv.
okraji Mšece, 20 ha, průtočný na Loděnici,
rybochovný, koupání. /ke

Červík č. h. p. 2-03-01-008 (III), orient.
mapa 15, pramení na j. svazích Trojačky ve
výšce 890 m n. m,, ústí zleva do Ostravice
(do nádrže Sance) u Starých Hamrů v 505 m
n. m., plocha povodí 9,2 km“, délka toku
5,9 km, prům. průt u ústí 0,05 m“-s'.
Hydrologická stanice Staré Hamry—Čer
vík: (lg. 1958—, vč. 1953—), pstruhová
voda po celém toku. Tok je v ochranném
pásmu nádrže Šance a na území vodohos
podářsky důležité oblasti Beskyd. Výzkum
né povodí. (kř

Česká Skalice (ú. n.) viz Rozkoš

České údolí nádrž na ř. Radbuze, na j.
okraji Plzně, zemní sypaná hráz 13 m vy
soká, délka v koruně 106 m, vodní plocha
měří 151,5 ha, max. hloubka 7,6 m, stálý
objem nádrže 0,64 mil. m*“,zásobní objem
2,56 mil. m“, celkový objem 5,34 mil. m“.
Max. hladina 315,6 m n. m., Nádrž je využi
ta pro rekreaci, koupání, plachtění a veslo
vání, sportovní rybářství,voda mimopstru
hová (K, Š, C, L, Ca, Ú). Plocha povodí
nádrže 1178 km“, prům. roční průtok
5,35 m“ -sŤ- Stavba díla ukončena v roce
1973. /no



Český potok č. h. p. 4-12-01-053 (IV.),
orient. mapa 21, pramení u Hrubčic ve
výšce 217 m n. m, ústí zleva do Romže
u Polkovic v 193 m n. m., plocha povodí
56,2 km“, délka toku 9,2 km, prům. průt.
u ústí 0,09 m“ -s'*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. /kř

Čestínský potok č.h. p. 1-09-03-010 (IV.),
orient. mapa 11, pramení 2 km ssv. od
Čestína ve výšce 535 m n. m,, ústí zprava
do Sázavy v Kácově v 310 m n. m, plo
cha povodí 30,0 km“, délka toku 10,8 km,
prům. průt. u ústí 0,20 m“ -s"*. Pstruhová
voda. /vlk

Čistá č. h. p. 1-01-01-026 (II.), orient. ma
pa 5, pramení na j. svahu Slátinné Stráně
(1153 m) ve výšce 1 126 m n. m., ústí zleva
do Labev Hostinném v 348 m n. m., plocha
povodí 77,8 km“, délka toku 19,6 km,
prům. průt. u ústí 1,16 m“-s'*. Hydrolo
gická stanice Hostinné (vč. 1923—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, chráněný úsek v horní části toku
v ochranném pásmu významných léčeb
ných zdrojů (Jánských Lázní), čistota vody
I. tř. V horním toku protéká rezervací
KRNAP. /pí

Čistá č. h. p. 1-11-03-031 (VI), orient.

mapa 9, pramení 2,2 km vsv. od Lužné
II ve výšce 422 m n. m, ústí zleva do
Lišanského p. u Šamotky v 325 m n. m,
plocha povodí 28,3 km“, délka toku 6,4 km,
prům. průt. u ústí 0,07 m“ -s *. Mimo
pstruhová voda, čistota vody II. tř.. /vlk

Čistý potok č. h. p. 1-13-01-138 (IV)),
orient. mapa 1,pramenív rašeliništi v Bor
kách u Krásna ve výšce 760 m n. m., ústí
zleva do Dlouhé stoky u Nadlesí v 460 m
n. m., plocha povodí 26,4 km“, délka toku
8,7 km, prům. průt u ústí 0,24 m“-s *.
Pstruhová voda po celém toku. /kř

Čistý potok viz Čistá 1-11-03-031

Čistý rybník v okr. Tachov, 3 km jjz. od
Bernartic, 13 ha, průtočný na pravém pří
toku Dubeckého p., rybochovný, koupání.

/ke

Čižina č. h. p. 2-02-01-067 (III), orient.
mapa 14, pramení jz. od Horního Bene
šova ve výšce 630 m n. m, ústí zprava do
Opavy u Brumovic v 280 m n. m., plocha
povodí 102,7 km“, délka toku 20;8 km,
prům. průt u ústí 0,45 m“-s '. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celé délce toku. Hydrologická sta
nice Brumovice (vč. 1930—1945). /kř



Dalajský potok č. h. p. 1-12-01-008 (III),
orient mapa 10,pramení v Chrášťanechve
výšce 384 m n. m, ústí zleva do Vltavy
v Praze— Hlubočepech v 187 m n. m,
plocha povodí 36,8 km“, délka toku
13,5 km, prům. průt. u ústí 0,05 m“ -sl
Mimopstruhová voda, chráněný úsek re
zervace v Prokopském údolí, čistota vody
III. tř. /vlk

Dalejský potok viz Dalajský p. 1-12-01-008

Dalešice nádrž na řece Jihlavě, 20 km jv.
od Třebíče, kamenitá hráz vysoká 99,5 m,
délka v koruně 300 m. Vodní plocha měří
480 ha, max. hloubka 85,5 m. Stálý objem
nádrže 59,5 mil. m*“,zásobní objem 67,8
mil. m“, celkový objem 127,3 mil. m*.
Délka vzdutí 22 km, max. hladina 381,5 m
n. m. Nádrž je využita pro hydroenergeti
ku (přečerpávací vodní elektrárna), pro
průmysl, pro závlahy a pro ochranu před
velkými vodami. Rekreační využití: kou
pání a sportovní rybaření. Voda mimo
pstruhová. Plocha povodí 1136 km.
prům. roční průtok 6,0m“ -s*. Stavbadíla
dokončena v roce 1979. /no

Dalovický potok viz Vitickýp. 1-13-02-035

Dalovický rybník v okr. Klatovy 1 km j. od
Cejkov, 15 ha, na levém přítoku Ostružné,

rybochovný. /ke

Daníž č. h. p. 4-14-02-080 (IV.), orient
mapa 19, pramení z. od Hnanic ve výšce
380 m n. m., ústí zprava do Mlýnské strou
hy u Jaroslavic v 185 m n. m, plocha povo
dí 117,7 km“, délka toku 22,5 km, prům.

průt u ústí 0,10 m*“-s*. Vodohospodářsky
významný tok. /kř

Dářský potok viz Sázava 1-09-01-001

Dasenský rybník v okr. České Budějovice,
2 km ssv. od Haklových Dvorů, 13 ha,
průtočný na levém přítoku Vltavy, rybo
chovný. /ke

Datyňka č. h. p. 2-03-01-073 (IV.), orient.
mapa 15, pramení v Řepišti 309 m n. m,
ústí zleva do Lučinyu Horní Datyněv 234m
n. m., plocha povodí 24,9 km“, délka toku
8,1 km, prům. průt u ústí 0,24 m“ -s*.
Mimopstruhovávoda po celémtoku. | /kř

Débeřský potok viz Dobeřský p. 1-13-04
-026

Debrný potok viz Otročínskýp. 1-13-02-010

Dědina č. h. p. 1-02-03-008 (III), orient.
mapa 5, pramení na z. svahu Sedloňovského
vrchu (1050 m) ve výšce 922 m n. m., ústí
zprava do Orlice v Třebechovicích pod
Orebem v 235 m n. m, plocha povodí
333,2 km“, délka toku 54 km, prům. průt.
u ústí 2,28 m“ :s*. Hydrologické stanice:
Chábory (vč. 1914—), Mitrov (vč. 1915—,
lg. 1956—). Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda nad jezem u Chábor,
mimopstruhová voda pod jezem u Chábor
k ústí, vodácky využívaný úsek: od Chábor
do soutoku se Zlatým p. 31 km, obtížnost
WW I od ústí Zlatého p. do ústí do
Orlice 15 km, obtížnost ZWC, čistota vody
až IIL tř. Spojena se Zlatým p. náhonem
u Chábor. /pí



Degárka viz Náhon z Nežárky 1-07-02-077

Dehtář nádrž na Dehtářském p., 15 km na
z. od Českých Budějovic, zemní hráz 9,6 m
vysoká, délka v koruně 234 m. Vodní plo
cha měří246 ha, celkový objem 6,52 mil. m?.
Délka vzdutí 2,0 km, Nádrž je využita pro
chov ryb. Stavba díla z 16. století. /no

Dehtářský potok č. h. p. 1-06-03-006
(III.), orient. mapa 17, pramení 1,5 km
z. od Vrábče ve výšce 509 m n. m, ústí
zleva do Vltavy u Bavorovic v 374 m n. m,
plocha povodí 143,8 km“, délka toku
24,5 km, prům. průt. u ústí 0,61 m“ -s
Vodohospodářsky významný úsek 12 km,
mimopstruhová voda, napojen na sousta
vu rybníků, největší nádrž Dehtář. | /vlk

Děkanec r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km
zjz. od Branné, 18 ha, průtočný na levém
přítoku Zlaté stoky, rybochovný. /ke

Děpoltovický rybník v okr. Karlovy Vary,
1,5 km jv. od Děpoltovic, 17 ha, průtočný
na pravém přítoku Vitického p., rybochov
ný, koupání. /ke

Desinka viz Desná 1-03-02-022

Děsinka viz Desná 1-03-02-022

Desná č. h. p. 1-03-02-022 (III.), orient.
mapa 12, pramení 1 km s. od žel. stanice
Borová u Poličky ve výšce 641 m n. m,
ústí zleva do Loučné u Nových Sídel
v 294 m n. m, plocha povodí 114,1 km“,
délka toku 27,8 km, prům. průt. u ústí
0,71 m*-s*. Hydrologická stanice Tržek
(vč. 1937—). Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda nad jezem v Tržku,
chráněná rybí oblast, čistota vody do III. tř.

/pí

Desná č. h. p. 1-05-01-069 (IV.), orient.
mapa 4, vzniká soutokem Cerné a Bílé
Desné v Desné ve výšce 484 m n. m,
ústí zleva do Kamenice v Tanvaldě v 390 m
n. m., plocha povodí 50,7 km“, délka toku

2,3 km, prům. průt. u ústí 1,41 m“ s"
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, vodácky využívaný úsek od
ústí 6 km do Cerné Desné, obtížnost

WWIII. /pí

Desná č. h. p. 4-10-01-059 (III), orient.
mapa 13, pramení na s. svazcích Kamzič
níku ve výšce 1310 m n. m, ústí zleva do
Moravy u Postřelmova v 275 m n. m,
plocha povodí 326,3 km“, délka toku
43,6 km, prům. průt. u ústí 4,48 m“ -s
Hydrologické stanice Rapotín (vč. 1942,
lg. 1948), Šumperk, (vč. 1884—, lg. 1913—),
Šumperk svod (vč. 1904, lg. 1912—), Kou
ty nad Desnou (vč. 1911—, Ig. 1958—).
Vodohospodářsky významný tok., pstru
hová voda. Vodácky využívaný tok Kouty
nad Desnou—Vykýřovice 18 km, obtížnost
WW III., Vykýřovice—ústí 13 km, obtíž
nost WW I Chráněný úsek na území
CHKO Jeseníky, čistota vody na dolním
toku III—IV. tř. /kř

Destěnský potok viz Dírenský p. 1-07
-04-011

Deštenský viz Dírenský p. 1-07-04-011

Deštná č. h. p. 2-02-02-089 (V.), orient.
mapa 14, pramení sz. od Hořejších Kunčic
ve výšce 475 m n. m.,ústí zprava do Hvozd
nice v Mladensku v 330 m n. m, plocha
povodí 25,1 km“, délka toku 6,8 km, prům.
průt u ústí 0,12m*-s (kř

Dětřichovický potok č. h. p. 2-04-06-004
(IV.), orient. mapa 4, pramení sv. od No
vého Města pod Smrkem ve výšce 555 m
n. m.,státníhraniceČSSR—PLR protíná
u Srbské v 270 m n. m, plocha povodí
31,1 km“, délka toku 11,5 km, prům. průt.
u státní hranice 0,29 m“-s *. Pstruhová
voda po celém toku. /kř

Dírenský potok č. h. p. 1-07-04-011 (IV.),
orient. mapa 18, pramení v Chválkově ve
výšce 615 m n. m, ústí zprava do Lužnice
u Soběslavi v 404 m n. m., plocha povodí



116,2 km“, délka toku 35,5 km, prům.
průt. u ústí 0,64 m“ :s *'. Pstruhová voda
od Zámeckého r. v Červené Lhotě k pra
menům, mimopstruhová voda od Zámec
kého r. v Červené Lhotě k ústí. Protéká
řadou rybníků. /vlk

Divák r. v okr. Strakonice, 0,5 km jjz. od
Metel, 20 ha, průtočný na Smoliveckém p.,

rybochovný. /ke

Dívčí Hrad r. v okr. Bruntál 1 km vsv.
do Dívčích Hradů, 15 ha, výtokový na
levém přítoku Osoblahy, rybochovný.

/ke

Divišovka ř.h. p. 1-08-03-085 (V.), orient.
mapa 17, pramení 1,1 km z. od Velkého
Kamýku (627 m) ve výšce 501 m n. m,
ústí zprava do Blanice u Protivína v 376
metrech n. m., plocha povodí 35,8 km?,
délka toku 7,5 km, prům. průt. u ústí
0,13 ms). Mimopstruhovávoda. Na
pojena na menší rybníky. /vlk

Divišovský potok viz Nedvědička 4-15
-01.060

Dívka r. v okr. Žďár nad Sázavou 2 km
ssz. od Žďáru n. Sázavou, 7 ha průtočný
na pravém přítoku Sázavy, rybochovný

/Ře

Divoká Desná viz Desná 4-10-01-059

Divoká Orlice č. h. p. 1-02-01-001 (III),
orient. mapa 6, 5, pramení v PLR, přitéká
na naši státní hranici 1 km s. od Trčkova
ve výšce 695 m n. m., ústí zprava do Orli
ce (zdrojnice) u Albrechtic v 247 m n. m,
plocha povodí 806,5 km“, délka toku u nás
99,3 km, prům.průt. u ústí 10,9ms
Horní tok protéká Orlickými horami, dále
řeka protíná Žamberskou pahorkatinu.
S Tichou Orlicí se spojuje v Třebechovické
tabuli. Hydrologické stanice: Orlické Zá
hoří (vč. 1947—), Klášterec nad Orlicí
(vč. 1936—, Ig. 1937—), Nekoř (vč. 1903—,
Ig. 1916—), Litice nad Orlicí (vč. 1889—,

lg. 1948—), Kostelec nad Orlicí (vč. 1898—,
lg. 1950—). Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda od revíru Potštejn
proti toku, mimopstruhová voda po toku
od revíru Potštejn. Vodácky využívaný
úsek: Trčkov—Zemská brána 26 km ob
tížnost WW I, Zemská brána— Klášterec

Orlicí —hráz. ú. n. Nekoř 9 km ZWA, hráz —
Litice 22,5 km WW II,Litice— Potštejn
8 km WWIII, Potštejn—soutok 26 km
ZWC.Vodní nádrže Pastviny s vyrovnáva
cí nádrží Nekoř. Čistota vody I III. tř.

/pí

Divoký potok č. h. p. 1-14-01-021 (IV.),
orient mapa 2, pramení jz. od Meziboří
ve výšce 488 m n. m., ústí zleva do Bí
lého p. u Litvínova v 290 m n. m., plocha
povodí 5,7 km?, délka toku 4,3 km, prům.
průt. u ústí 0,09 m* -s7".Vodohospodářsky
významný tok. /kř

Dlouhá řeka č. h. p. 4-13-02-004 (III),
orient. mapa 21, pramení j. od Starých
Hutí ve výšce 435 m n. m, ústí zprava
do Moravy u Nedakonic v 175 m n. m,
plocha povodí 58,4 km“, délka toku
18,8 km, prům. průt. u ústí 0,15 m*:s *.
Hydrologická stanice Boršice (vč. 1945 až
1970), vodohospodářsky významný tok.

/kř

Dlouhá stoka č. h. p. 1-13-01-157 (III),
orient. mapa 8, pramení jz. od Krásna ve
výšce 750 m n. m, ústí zprava do Ohře
v Lokti v 385 m n. m, plocha povodí
48,2 km“, délka toku 12,1 km, prům. průt.
u ústí 0,43 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. /kř

Dlouhoňovický potok viz Lukavický p.
1-02-02-024

Dlouhopolský rybník v okr. Nymburk, na
j. okraji Dlouhopolska, 22 ha, průtočný
na Stítarském p., rybochovný, odběr vody
pro průmysl. /ke



Dlouhovský rybník v okr. HavlíčkůvBrod,
1,5 km zsz. od Všeradova, 7 ha, průtočný
na levém přítoku Chrudimky. /ke

Dlouhý rybník v okr. Tachov, 1 km jjz.
od Tisové, 9 ha, výtokový na pravém pří
toku Mže, rybochovný. /ke

Dlouhý rybník v okr. Ústí nad Orlicí,
1,5 km sz. od Lanškrounu, 16 ha, prů
točný na pravém přítoku Moravské Sáza
vy, rybochovný, koupání. /Re

Dlouhý u Čakova r. v okr. České Budějo
vice, 2 km zjz. od Dubného, 13 ha, prů
točný na Dehtářském p., rybochovný.

/ke

Dnešický potok č. h. p. 1-10-02-095 (V.),
orient. mapa 9, pramení 0,7 km z. od So
běkur ve výšce 432 m n. m,, ústí zprava
do Radbuzy u Vstiše v 324 m n. m., plocha
povodí 39,7 km“, délka toku 13,8 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m“-s *. Mimo
pstruhová voda, čistota vody III. tř. /olk

Dobeřský potok č.h. p. 1-13-04-026 (III),
orient. mapa 3, pramení u Toužetína ve
výšce 335 m n. m, ústí zprava do Ohře
u Pátku v 170 m n. m, plocha povodí
29,7 km“, délka toku 12,9 km, prům. průt.
uústí0,11m*-s. /kř

Dobevský rybník v okr. Písek 0,5 km vjv.
od Dobevi, 26 ha, průtočný na Brložskémp.

/ke

Dobranovský potok č. h. p. 1-14-05-051
(III.), orient. mapa 3, pramení 1 km z. od
Cvikova ve výšce 375 m n. m., ústí zprava
do Ploučnice j. od Dobranova v 251 m
n. m., plocha povodí 52,9 km“, délka toku
17,2km, prům. průt. u ústí 0,41ms
Pstruhová voda, čistota vody II. tř. /ví

Dobrá vůle r. v okr. Jindřichův Hradec
1 km ssv. od Klece, 17 ha, průtočný na
pravém přítoku Lužnice, rybochovný.

/ke

Dobročkovský potok viz Křemžský p.
1-06-01-195

Dobroměřický rybník v okr. Louny,2,5km
jjv. od Rané, 22 ha, průtočný na levém
přítoku Ohře, rybochovný. /ke

Dobroučka č. h. p. 1-02-02-030 (IV.),
orient. mapa 13,pramení v Horní Dobrou
či ve výšce 410 m n. m, ústí zleva do
Tiché Orlice u Dolní Dobrouče v 245 m
n. m., plocha povodí 26,8 km“, délka toku
8,6 km, prům. průt. u ústí 0,20 m -stě
Pstruhová voda, čistota vody II. tř. /pí

Dobrovka č. h. p. 1-04-07-019 (III),
orient. mapa 4, pramení 1 km sv. od Bez
děčína ve výšce 222 m n. m, ústí zprava
do Vlkavy ve Voděradech v 206 m n. m,
plocha povodí 36,5 km“, délka toku
8,7 km, prům. průt. u ústí 0,08 m“-so
Mimopstruhová voda. /pí

Dobrovodská stoka č. h. p. 1-06-03-002
(III.), orient. mapa 17, pramení 1 km jv.
od Třebotovic ve výšce 530 m n. m, ústí
zprava do Vltavy u Českého Vrbného
v 375 m n. m., plocha povodí 29,6 km,
délka toku 13 km, prům. průt. u ústí 13m*:
so). Vodohospodářsky významný tok.

/vlk

Dobrovodský potok viz Dobrovodská sto
ka 1-06-03-002 .

Dobrovodský rybník v okr. Jičín, 1 km jjz.
od Dobré Vody, 19 ha, průtočný na Baš
nickém p. /ke

Dobřenecký rybníkv okr. Chomutov,1km
jjv. od Dobřence, 8 ha, průtočný na le
vém přítoku Lesky. /ke

Dolánecký potok č.h. p. 1-13-03-021 (V.),
orient. mapa 2, pramení jz. od Podbo
řanského Rohozce ve výšce 498 m n.m,
ústí zleva do Lesky u Kněžice v 240 m
n. m., plocha povodí 64,3 km“, délka to
ku 22,7 km, prům. průt. u ústí 0,26m*-s".



Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku. /kř

Dolanský potok viz Zákolanský p. 1-12
-02-022

Dolanský rybník v okr. Český Krumlov,
1 km vsv. od Boletic, 7 ha, průtočný na
pravém přítoku Vltavy. /ke

Dolanský rybníkv okr. Česká Lípa,1,5km
sv. od Litic, 44 ha, průtočný na Bobřím p.,

rybochovný. /ke

Dolejší kařezský rybník v okr. Rokycany,
1 km jjz. od Kařezu, 32 ha, průtočný na
Zbirožském p., rybochovný /ke

Dolejší padrťský rybník v okr. Příbram,
na j. okraji Padrťe, 42 ha, průtočný na
přítoku Klabavy. /Ře

Dolejší rybník v okr. Benešov, 1 km vjv.
od Postupic, 12 ha, průtočný na Chotýšan
ce, rybochovný. /ke

Dolejší rybník v okr. Strakonice, na v.
okraji Tchořovic, 30 ha, průtočný na Lom
nici, rybochovný. /ke

Dolinský potok viz Kamenice 1-07-03-001

Dolní bartošovický rybník v okr. Nový
Jičín, 2 km ssz. od Bartošovic, 74 ha,
průtočný na pravém přítoku Odry, rybo
chovný. /ke

Dolní Bečva viz Rožnovská Bečva 4-11
-01-094

Dolní Candát r. v okr. Karlovy Vary,
2 km jz. od Ostrova, 9 ha, průtočný na
levém přítoku Ohře. /ke

Dolní Fikač r. okr. Rakovník, 1 km v. od
Jesenice, 12 ha, průtočný na přítoku Ra
kovnického p., rybochovný, závlahový.

/ ke

Dolní hornometelský rybník v okr. Do
mažlice, 1 km z. od Dolního Metelska,
9 ha, průtočný na pravém přítoku Křakov
ského p., rybochovný. /ke

Dolní jaroslavický rybník viz Zámecký r.
(nádrž na Mlýnském p.)

Dolní Kladiny r. v okr. Pelhřimov, 1 km
jz. od Zachotína, 31 ha, průtočný na pra
vém přítoku Zelivky, rybochovný. /ke

Dolní Libina r. v okr. Olomouc, 0,7 km
j. od Dolní Libiny, 11 ha, průtočný na
Oskavě, rybochovný. /ke

Dolní Macošské jezírko na dně propasti
Macochy v Moravském krasu pod jz. stě
nou. Mělké (1,5 m) protáhlé (max. 46 m,
šířka do 8 m). Hladina kolísá podle průto
ků v Punkvě, která jezírko protéká. Někdy
vysychá, při povodni se spojuje s horním
jezírkem až do úrovně plošiny pro návštěv
níky a tudy voda přepadá do vchodu na
vodní plavbu v Punkevních jeskynních.
Průměrná hladina ve výšce 350,5 m n. m,
Rezervace, součást CHKO Moravský kras.

/vlk

Dolní malovický rybník v okr. Prachatice,
1,5 km v. od Malovic, 26 ha, průtočný
na Malovickém p. /ke

Dolní malý rybník v okr. České Budě
jovice, 4 km s. od Nových Hradů, 7 ha,
průtočný na levém přítoku Stropnice, ry
bochovný. / ke

Dolní Mrzatec r. v okr. Jihlava, 1,5 km
jz. od Lhotky, 11 ha, průtočný na pravém
přítoku Moravské Dyje, rybochovný. /ke

Dolní novodvorský rybník v okr. Tachov,
3 km sv. od Stráže, 10 ha, průtočný na
pravém přítoku Výrovského p., rybochov
ný s odběrem vody pro zemědělství. /ke

Dolní Peklo r. v okr. Chrudim, 1 km
z. od Kraskova, 9 ha, průtočný na Zla
tém p. /Ře



Dolní Pohoř r. v okr. České Budějovice,
1,5 km s. od Hůrek, 8 ha, průtočný na
levém přítoku Lužnice, rybochovný. /Ře

Dolní Polom r. v okr. Přerov v. okraj
Polomu, 19 ha, průtočný na Luze, rybo
chovný. /ke

Dolní rybník v okr. České Budějovice,
3 km jz. od Dívčic, 8 ha, průtočný na
levém přítoku Cerného p., rybochovný.

/ke

Dolní rybník v okr. Chomutov, na sz.
okraji Kralup u Chomutova, 13 ha, prů
točný na Prunéřovském p., rybochovný.

/ke

Dolní rybník v okr. Vsetín, 1,5 km jv. od
Blahutovic, 8 ha, průtočný na pravém pří
toku Luhy. /ke

Dolní řepický rybník v okr. Strakonice,
2 km s. od Strakonic, 13 ha, průtočný na
levém přítoku Otfavy. /ke

Dolní Skvířín, r. v okr. Tachov, 1,5km vsv.
od Boru, 8 ha, průtočný na Výrovském p.,

rybochovný. /ke

Dolní solopyský rybník v okr. Příbram,
1,5 km v. od Třebnice, 8 ha, průtočný na
pravém přítoku Musíku, rybochovný. /ke

Dolní Svojetín r. v okr. Strakonice 1,5 km
vsv. od Drahonic, 9 ha, průtočný na le
vém přítoku Blanice. /ke

Dolní Tis r. v okr. Žďár nad Sázavou,
2 km jjv. od Bobrůvky, 10 ha, výtokový
na přítoku Loučky, rybochovný, koupá

ní. /ke

Dolní u Lišova r. v okr. České Budějovi
ce, 2 km vjv. od Lišova, 7 ha, průtočný
na Miletínském p., rybochovný. /ke

Dolní velký rybník v okr. České Budějo
vice, 4 km ssv. od Nových Hradů, 16 ha,

průtočný na levém přítoku Sfropnice, ry
bochovný. /ke

Dolní žižpašský rybník v okr. Jindřichův
Hradec, 0,2 km sv. od Blata, 20 ha, prů
točný na Červeném p., rybochovný. /ke

Dolnonětčický potok č. h. p. 4-12-02-081
(IV.), orient. mapa 14, pramení z. od Valšo
vic, ve výšce 380 m n. m,, ústí zprava do
Moštěnky u Dřevohostic v 239 m n. m,
plocha povodí 35,2 km“, délka toku
13,7km, prům.průt. u ústí 0,19ms
Vodohospodářsky významný tok. /kř

Dolský potok č. h. p. 1-10-01-146 (V.),
orient. mapa 8, pramení 1 km s. od Dolní
ho Jamného ve výšce 665 m n. m, ústí
zleva do Úterského p. 2 km z. od Ostrova
u Bezdružic v 438 m n. m., plocha povodí
29,3 km, délka toku 12,8 km, prům. průt.
u ústí 0,11 m“ -s*. Pstruhová voda. V ústí
v ochranném pásmu léčivých zdrojů Kon
stantinových Lázní. Čistota vody do II tř.

/vlk

Dolský potok č. h. p. 1-13-02-018 (IV.),
orient. mapa 8, pramení ssz. od obce Pra
meny ve výšce 815 m n. m, ústí zleva do
Teplé u Bečova nad Teplou v 490 m n. m,
plocha povodí 16,4 km“, délka toku 9,9 km,
prům. průt. u ústí 0,13 m“ +s*. Vodohos
podářsky významný tok. /kř

Dolský potok č. h. p. 1-14-03-075 (V.),
orient. mapa 3, pramení s. od Drchlavy ve
výšce 295 m n. m,, ústí zprava do Bobří
ho p. u Borku v 251 m n. m, plocha po
vodí 37,4 km“, délka toku 6,6 km, prům.
průt. u ústí 0,14 m“ -s". Pstruhová voda,
čistota vody II. tř. /pí

Domanovická svodnice viz Radovesnic
ký p. 1-04-04-007

Doměčickýrybník v okr. Znojmo, 0,5 km
j. od Horních Dunajovic, 11 ha, průtoč
ný na pravém přítoku Křepičky. /ke



Domin r. v okr. České Budějovice, 0,5 km
z. od Českého Vrbného, 12 ha, průtočný
na levém přítoku Vlfavy, rybochovný.

/ke

Donínský potok č. h. p. 1-13-02-107
(III.), orient. mapa 2, pramení s. od Li
toltova ve výšce 672 m n. m,, ústí zprava
do Ohře u Ohřecké Louky v 292 m n. m,
plocha povodí 20,0 km“, délka toku 9,2 km,
prům. průt. u ústí 0,16 m“-s'*. Vodohos
podářsky významný tok. kř

Doubrava č. h. p. 1-03-05-001 (II.), orient.
mapa 12, 11, pramení 1 km jz. od Ra
dostína ve výšce 626 m n. m, ústí zleva
do Labe u Záboří nad Labem v 198 m n. m.,
plocha povodí 598,8 km“, délka toku
89,5 km, prům. průt. u ústí 3,12 m“s"
Pramení v s. cípu Bítešské vrchoviny, v hor
ním a středním toku protéká Havlíčko
brodskou pahorkatinou a Kutnohorskou
plošinou a nad Ronovem nad Doubravou
vtéká do Čáslavské kotliny k ústí. Hydro
logické stanice: Bílek (vč. 1927—), Spači
ce (vč. 1906—, lg. 1912—), Pařížov (Vč.
alg. 1913—), Žleby (vč. 1912—,Ig. 1950—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda nad vzdutím nádrže Pařížov,
mimopstruhová voda ú. n. Pařížov a pod
ní k ústí. Vodácky využívaný úsek: Horní
Sokolovec— Heřmaň 16 km obtížnost
ZWC, Heřmaň— počátek ú. n. Pařížov
9 km WW II ú. n. Pařížov 1 km ZWA,
hrázPařížov—Mladotice6 kmWWII,
Mladotice—Ronov nad Doubravou 4 km

WW III Ronov nad Doubravou—ústí
30,5 km ZWB. Nádrž Pařížov, chráněný
úsek nad Novým Ranskem v CHKO Žďár
ské vrchy, nad Malčí 3 km vodárenské
ochranné pásmo, čistota vody IL—IV. tř.
(zvláště v kamapani). /pí

Doubravický rybníkv okr. Kroměříž,1km
jz. od Záhlinic, 54 ha, průtočný na Rusa
vě, rybochovný. /ke

Doubravka viz Doubrava 1-03-05-001

Doubravka č. h. p. 1-03-05-043 (IV.),
orient. mapa 12, pramení 1 km sv. od Uhel
né Příbrami ve výšce 460 m n. m, ústí
zprava do Hostačovky v Kamenných
Mostech v 251 m n. m, plocha povodí
21,0 km“, délka toku 13,0 km, prům.
průt. u ústí 0,09m*-s*. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, čistota vo
dyIII tř. /pí

Doubravka č. h. p. 2-04-01-017 (III),
orient. mapa 7, pramení v Bělé ve výšce
248 m n. m,, přetíná státní hranice ČSSR —
PLR u Píště v 210 m n. m, plocha po
vodí 25,9 km“, délka toku 8,2 km, prům.
průt. u státní hranice 0,06 m* -s*. /kř

Doubravka č. h. p. 4-14-03-005 (VI),
orient. mapa 19, pramení sz. od Zálesí ve
výšce 445 m n. m, ústí zprava do Ctidru
žického p. u Ctidružic v 380 m n. m,
plocha povodí 40,9 km“,délka toku 11,9km,
prům. průt.u ústí 0,06m*-s '. /kř

Doubravník r. v okr. Havlíčkův Brod,
1,5 km jjz. od Hluboké, 11 ha, průtočný na
Doubravě, rybochovný. /ke

Doubský potok č. h. p. 2-04-07-010 (TV.),
orient. mapa 4, pramení na sv. svazích
Hlubockého hřebene ve výšce 745 m n. m.,
ústí zleva do Bílé Nisy v Doubí v 370 m
n. m., plocha povodí 15,0 km“, délka toku
5,8 km, prům. průt. u ústí 0,27 m“-s
Vodohospodářsky významný tok. Pstru
hová voda po celém toku. /kř



Dračice č. h. p. 1-07-02-011 (IV.), orient
mapa 18, vytéká z rybníka v. od Kaprounu
ve výšce 668 m n. m, ústí zprava do Luž
nice 1 km sz. od Klikova v 443 m n. m,
od 12. km do 33. km protéká Rakouskem
jako Reissbach, plocha povodí 152,1 km“,
délka toku 49 km, prům. průt. u ústí
1,10m*-s ". Vodohospodářsky významný
úsek 17 km, vodácky využívaný úsek
10,5 km od ústí, obtížnost WW I, mimo
pstruhová voda, v horním toku protéká

rybníky. /vlk

Drahanský potok vizBrodečka 4-12-02-043

Drahyně č. h. p. 1-01-01-080 (II.), orient.
mapa 5, pramení 0,5 km s. od Nového
Kohoutova ve výšce 518 m n. m, ústí zle
va do Labe u Stanovic v 267 m n. m,
plocha povodí 27,8 km“, délka toku
14,9 km, prům. průt. u ústí 0,15 m“-s *.
Mimopstruhová voda, čistota vody II. tř.

/pí

Drápal r. v okr. Jindřichův Hradec, 4,5 km
jz. od Kardašovy Řečice, 13 ha, průtočný
na pravém přítoku Nežárky, rybochovný.

/ke

Dráteník nádrž na Červeném p. v Brdech,
16 km sz. od Příbrami, zemní hráz 7 m
vysoká, délka v koruně 185 m. Vodní plo
cha měří 4,6 ha, max. hloubka 5,4 m. Stálý
objem 0,01 mil. m*, zásobní objem 0,091
mil. m*“, celkový objem 0,131 mil. m“.
Délka vzdutí 0,2 km, max. hladina 418,10 m
n. m., Nádrž využita pro dodávku vody pro
průmysl. Rekreační využití —sportovní ry
bářství. Plocha povodí 24,85 km“, prům.
roč. průtok 0,151 m“-s''. Stavba díla
ukončena asi v roce 1870, po protržení
hráze v roce 1872 byla v létech 1951 až
1953 rekonstruována. Po protržení v roce
1954byla podruhé rekonstruována v r. 1959.

/no

Dravá č. h. p. 4-10-01-076 (IV.), orient
mapa 13, pramení s. od Bukovic ve výšce
812 m n. m,ústí zleva do Desné v Rapotíně

v 350 m n. m, plocha povodí 37,3 km“, dél
ka toku 11,7 km, prům. průt. u ústí 0,59 m*:s /kř
Draždíč r. v okr. Přerov, 1 km zjz. od Pro
senic, 8 ha, průtočný na pravém přítoku
Bečvy. /ke

Dražovský potok č. h. p. 1-13-02-029
(IV.), orient. mapa 8, pramení s. od obce
Český Chloumek ve výšce 685 m n. m,
ústí zleva do Lomnického p. u Stanovic
v 478 m n. m., plocha povodí 23,2 km?, dél
ka toku 8,3 km prům. průt. u ústí 0,15 m“:
"so" Vodohospodářsky významný tok.

(kř

Dražůvka č.h. p. 4-10-03-035 (IV.), orient.
mapa 13, pramení j. od Tvrdkova ve výšce
560 m n. m., ústí zleva do Oskavy u Šum
valdu v 255 m n. m.,plocha povodí 21,4 km,
délka toku 9,8 km, prům. průt. u ústí
0,18 m“ -s*. Hydrologická stanice Břeve
nec (lg. 1967—). /kř

Drážský rybník v okr. Strakonice, 1 km
jjv. od Březí, 19 ha, průtočný na levém
přítoku Lomnice. /ke

Drdák r. v okr. Jihlava, 2,5 km, zjz. od
Třeštic, 7 ha, průtočný na Třešťském p.,
rybochovný. /ke

Drhovský rybník v okr. Příbram, na jv.
okraji Drhov, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Kocáby, rybochovný. /ke

Drnový potok č. h. p. 1-10-05-059 (VI),
orient. mapa 16, pramení 0,5 km s. od Ne
milkova ve výšce 641 m n. m., ústí zprava
do Úhlavy 2,5 km sz. Klatov v 387 m n. m.,
plocha povodí 94,5 km“, délka toku
21,2 km, prům. průt. u ústí 0,65 m -so
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, vodácky využívaný úsek od
ústí 10 km, obtížnost ZWB, čistota vody
až IV. tř. /vlk

Držák r. v okr. Česká Lípa, 1,5 km jv. od



Hradčan, 14 ha, průtočný na levém příto
ku Ploučnice. /Re

Dřemlýnský rybník v okr. Strakonice,
2,5 km v. od Vodňan, 60 ha, průtočný na
pravém přítoku Blanice. /ke

Dřetovický potok č. h. p. 1-12-02-051
(IV.), orient. mapa 10, pramení v Kladně
ve výšce 334 m n. m, ústí zleva do Zá
kolanského p. nad Budčí v 234 m n. m,
plocha povodí 30,1 km“, délka toku
10,3 km, prům. průt. u ústí 0,07 m“ -s
Vodohospodářsky významný tok. Mimo
pstruhová voda, čistota vody IIL—III.tř.

/vlk

Dřevíč č. h. p. 1-01-03-026 (III.), orient.
mapa 5, pramení sz. od Hodkovic ve výšce
598 m n. m, ústí zprava do Metuje u Vel
kého Dřevíčev 375 m n. m., plocha povodí
67,1 km“, délka toku 20,9 km, prům. průt.
u ústí 0,63 m“ -s". Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, celý tok
v ochranném pásmu vodárenských zdrojů,
čistota vody L—II tř. /pí

É M k:

Dřevnice. (Foto J. Demek)

průt. uústí 3,15m“ s. Hydrologickásta
nice: Janůvky (vč. 1930—1938), Kašava
(lg. 1967—), Slušovice (lg. 1944—, vč.
1936), Slušovice— nad přehradou (Ig.
1955—),Gottwaldov—svod (lg. 1941—),
Gottwaldov (Ig. 1944, vč. 1943), Gottwal
dov — lávka (vč. 1931—1943), Maleno
vice (vč. 1930—1938). Vodohospodářsky
významný tok. Pstruhová voda po jez
elektrárny v Gottwaldově, mimopstruho
vá voda od jezu elektrárny v Gottwaldově
po ústí. Čistota vody v dolní části toku
III. tř.Vodní nádrž Slušovice. (kř

Dřínov nádrž na řece Bílině 7 km sv. od
města Jirkov pod Krušnými horami, zemní
sypaná hráz 8 m vysoká, délka v koruně
8 000 m. Vodní plocha měří 282 ha, max.
hloubka 4,20 m, stálý objem 1,5mil. m, zá
sobní objem 4,65 mil. m*, celkový objem
8,93 mil. m“. Délka vzdutí 2,4 km, max.
hladina 232,86 m n. m., Nádrž využita
pro průmysl, pro ochranu před velkými
vodami. Vodohospodářský efekt zvýšen
převodem vody z Ohře. Voda mimopstru
hová (k, Ok, Š, Br, C, L, Ca, Ú). Plocha
povodí 116 km“, prům. roční průtok
0,99 m“ -s"". Stavba díla ukončena v roce

uhlí likvidována. /no

Dříteňský rybník v okr. České Budějovice,
na v. okraji Dříteně, 8 ha, průtočný na
pravém přítoku Radomilického p. /ke

Dubá č. h. p. 1-13-03-004 (IV.), orient.
mapa 2, pramení na v. svazích Turečského
vrchu ve výšce 620 m n. m,, ústí zprava
do Liboce u Radechova v 340 m n. m,
plocha povodí 9,7 km?, délka toku 7,3 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok, převody vody do
Dubé II, tj. do povodí Lesky. (kř

Dubecký rybník v okr. Tachov, 1,5 km
jv. od Třískolup, 7 ha, výtokový na levém
přítoku Dubeckého p., rybochovný. | /Ře

Dubenský rybník v okr. České Budějovi



ce, 1 km v. od Dubného, 26 ha, průtočný
na levém přítoku Vlíavy, rybochovný, kou
pání. /ke

Dubina viz Malý p. 1-11-02-045

Dubinský potok č. h. p. 1-13-02-044 (IV.),
orient. mapa 1, pramení sv. od Žalmanova
ve výšce 630 m n. m., ústí zleva do Lučín
ského p. u Dubiny v 390 m n. m,, plocha
povodí 12,2, délka toku 63 km, prům.
průt. u ústí 0,10 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok. /kř

Dubnenský potok č. h. p. 1-06-03-014
(IV.), orient. mapa 17, pramení 1 km zjz.
od Dubného ve výšce 432 m n. m, ústí
zprava do Dehtářského p., 1,5 km jv. od
Dasného v 379 m n. m, plocha povodí
29,5 km“, délka toku 9,5 km, prům. průt.
u ústí 0,11 m“ -s*. Mimopstruhová voda,
protéká soustavou rybníků. /vlk

Dubňanský rybník viz Jarohněvický r.

Dubovec r. v okr. Třebíč, 2,5 km zjz. od
Ocmanic, 30 ha, průtočný na pravém příto
ku Oslavy, rybochovný. /Re

Dubový r. v okr. Karviná, 2 km s. od
Starého města, 16 ha, průtočný na pravém
přítoku Olše, rybochovný. /ke

Dubový rybník v okr. Liberec, 1,5 km
jz. od Černousů, 11 ha, průtočný na pra
vém přítoku Smědé. /ke

Dubský potok č. h. p. 1-08-03-042 (V.),
orient. mapa 17, pramení 0,8 km v. od Stří
teže ve výšce 573 m n. m, útí zleva do
Blanice u Blaničky v 440 m n. m., plocha
"povodí 67,6 km“, délka toku 144 km,
prům. průt. u ústí 0,29 m“-s*. Pstruho
vá voda. /vlk

Dubský potok viz Doubský p. 2-04-07-010

Dunajovický potok č. h. p. 4-14-03-070
(IV.), orient. mapa 20, pramení sz. od Mi

kulova ve výšce 210 m n. m, ústí zpra
va nad hrází do horní nádrže Nové
Mlýny na Dyji v 171 m n. m, plocha po
vodí 29,7 km“, délka toku 9,2 km, prům.
průt. u ústí 0,03 m" -s*. /kř

Dunávický rybník v okr. Benešov, 1,5 km
j. od Chleb, 11 ha, výtokový v povodí
přítoku Sázavy, rybochovný. /ke

Dunávka č. h. p. 4-15-03-112 (VL), orient.
mapa 20, pramení u Dvorska ve výšce
232 m n. m, ústí zprava do Litavy u Blu
činy v 180 m n. m., plocha povodí 32,6 km?,
délka toku 15,3 km, prům. průt. u ústí
0,03 m*-s / kř

Důlní potok č. h. p. 2-02-02-028 (IV.),
orient mapa 14, pramení na v. svazích
Čertovy hory ve výšce 750 m n. m, ústí
zleva dó Moravice u Valšova v 545 m n. m,
plocha povodí 49,2 km“, délka toku
14,3 km, prům. průt. u ústí 0,43 m“-s''.
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku. (kř

Důlní potok č. h. p. 4-10-03-093 (IV.),
orient. mapa 14, pramení s. od Nových
Valteřic ve výšce 670 m n. m, ústí zleva
do Bystřicev Moravském Berouně v 540 m
n. m., plocha povodí 39,2 km, délka toku
11,7km, prům.průt. u ústí 0,43ms

/kř

Dvakačovický kanál viz Zminka 1-03
-02-81

Dvorecký potok viz Hamerský p. 1-07
-03-032

Dvorecký rybník v okr. Jičín, 1 km sv.
do Robous, 20 ha, průtočný na Trnávce,
sportovní rybářství. /ke

Dvoreckýrybníkv okr. Plzeň—jih, 1 km
jjz. od Vrčeně, 15 ha, průtočný na Myslív
ském p. /ke

Dvorský rybník v okr. České Budějovice,



na sz. okraji Sedlece, 10 ha, průtočný na
levém přítoku Cerného p. /ke

Dvorský rybník v okr. Hodonín, 3,5 km
v. od Dolních Bojanovic, 28 ha, průtočný
na Kyjovce, rybochovný. /ke

Dvorský rybník v okr. Rokycany, 1,5 km
s. od Kařezu, 8 ha, průtočný na Zbirož
ském p., rybochovný, závlahový. /ke

Dvořák r. v okr. České Budějovice, sz.
okraj Chvalešovic, 8 ha, průtočný na pra
vém přítoku Radomilického p., rybochov
ný. /ke

Dvořiště nádrž na Miletínském p.. 10 km
na sz. od Třeboně (obr. str. 164), sypaná zem
ní hráz 10 m vysoká, délka v koruně 550 m.
Vodní plocha měří337,2 ha, max. hloubka
4,5 m, celkový objem nádrže 6,65 mil. m*.
Délka vzdutí 3 km, max. hladina 436,6 m
n. m. Nádrž je využita pro chov ryb, re
kreačně pro koupání. Plocha povodí ná
drže 94 km“, prům. roční průtok 0,49 m“
-s 1. Stavba díla ze 14. století. /no

Dvouhrázný rybník v okr. Pelhřimov,
2,5 km ssv. od Kamenice n. Lipou, 9 ha,
průtočný na Kameničce, rybochovný.

/ke

Dvůr Králové (ú. n.) viz Les Království

Dyje č. h. p. 4-14-02-001 (III), orient.
mapa 19, 20, vzniká soutokem Moravské
a Rakouské Dyje u Raabsu v Rakousku
ve výšce 410 m n. m, ústí zprava do Mo
ravy u Moravského Jánu v 148 m n. m,
plocha povodí 13418,7 km“, délka toku
305,6 km, prům. průt. u ústí 43,89 m“ -s ".
Zpočátku po soutoku teče rakouským
územím a j. od Uherčic přitéká na území
ČSSR. Protéká Jevišovickou pahorkatinou
od nádrže Vranov po Znojmo. Pod Znoj
mem vtéká do Dyjskosvrateckého úvalu,
kterým teče až do ú. n. Nové Mlýny av zá
věrečném úseku před ústím do Moravy
protéká sníženinou ©Dolnomoravského

úvalu. Hydrologické stanice: Frenštejn (lg.
1934—1955), Podhradí nad Dyjí (lg. 1953—),
Vranov —pod přehradou (lg. 1936—),Vra
nov— Hamry (lg. 1931—, vč. 1917), Znoj
mo—most (vč.1889—1935),Znojmo (lg.
1936—), Milfrom (vč. 1908—1932), Krhovi
ce (lg. 1958—), Dyjákovice (lg. 1969), Tráv
ní Dvůr (lg. 1924—), Dolní Věstonice (lg.
1950—,vč. 1920—),Břeclav—město (vč.
1889), Břeclav —železniční most (lg. 1964),
Poštorná—odtokové rameno (lg. 1965—),
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda od hráze nádrže Vranov po
nádrž Znojmo, mimopstruhová voda od
soutoku po hráz nádrže Vranov, od hráze
nádrže Znojmo po ústí. Vodácky využí
vaný úsek od Podhradí po hráz nádrže
Vranov 28 km, obtížnost ZWA, od hráze
Vranov po ústí do Moravy 175 km, obtíž
nost ZWB. Vodní nádrže Vranov, Znojmo
a Nové Mlýny. Chráněný úsek mezi Vrano
vem nad Dyjí a Znojmem (CHKO Podyjí)
a na území rezervací lužního lesa Cahnov
a Ranšperk na soutoku s Moravou. Čistota
vody po soutok s Pulkau (Rakousko) II. tř.,
od tohoto soutoku po ú. n. Nové Mlýny
IV. tř., dále II. —III. tř., pod Břeclaví IV. tř.

/kř

Džbán nádrž na Litovickém p. na z. okraji
Prahy, zemní hráz 8,5 m vysoká, délka
v koruně 75 m. Vodní plocha měří 18 ha,
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ství. Voda mimopstruhová (K, L, Ca). Plo
cha povodí 45,1 km“, prům. roční průtok
0,104m*-s"". Stavbadíla ukončena v roce
1968. /no



Eger viz Ohře 1-13-01-001 Emauzský rybník v okr. Nový Jičín,
2,5 km ssz. od Vražného, 29 ha, průtoč

Ejpovice (ú. n.) viz Klabava ný na pravém přítoku Odry, rybochovný.
/ke

Elbe viz Labe 1-01-01-001



Farský potok viz Vlkava 1-04-07-008

Fejrar r. v okr. Jindřichův Hradec, 4 km
vsv. od Velkého Ratmírova, 27 ha, průtoč
ný na pravém přítoku Nežárky, rybochov
ný, odběr vody pro zemědělství. /ke

Fláje nádrž na Flájském p., 14 km, s. od
Litvínova, tížní pilířová hráz, vysoká 56 m,
délka v koruně 459 m. Vodní plocha měří
149 ha, max. hloubka 47 m, stálý objem
nádrže 1,76 mil. m“, zásobní objem 19,5
mil. m“, celkový objem 22,4 mil. m“. Délka
vzdutí 3,5 km, max. hladina 737,00 m n. m.,
Nádrž je využita pro vodárenství, hydro
energetiku (vodní elektrárnu v Mezihoří
na konci přivaděče z nádrže do úpravny
vody) a pro ochranu před velkými vodami.
Sportovní rybářství. Voda pstruhová (Si,
Po). Plocha povodí 43,1 km“, prům. roční
průtok 0,64 m“ s“*. Stavba díla ukončena
v roce 1960. /no

> P o kr
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Fláje —údolní nádrž, zdroj pitné vody, 1975.
(Foto H. Kříž)

Flájský potok (Flóha v NDR) č. n. p.
1-15-03-023 (IV.), orient. mapa 2, pramení
v rašeliništi sz. od Nového Města ve výšce
848 m n. m, přetíná státní hranice ČSSR—
NDR u Českého Jiřetína 600 m n. m,
plocha povodí 67,4 km“,délka toku 16,6km,
prům. průt. u státní hranice 1.02 m“ -s
Hydrologická stanice Český Jiřetín (lg.
1957—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda po celém toku na území
ČSSR, vodní nádrž: Fláje. Chráněný úsek
horní část toku po vodní nádrž Fláje,
čistota vody II. tř. (kř

Floha viz Flájský p. 1-15-03-023

Floha viz Flájský p. 1-15-03-025

Fojtka nádrž na Fojíce, 6 km na s. od
Liberce, zděná hráz 15,5 m vysoká, délka
v koruně 146 m. Vodní plocha měří
6,7 ha, max. hloubka 10,6 m, stálý objem
nádrž 0,025 mil. m“; zásobní objem 0,123
mil. m*, celkový objem 0,325 mil. m“. Dél
ka vzdutí 0,4 km, max. hladina 393,10 m

ochranu před velkými vodami. Rekreační
využití: koupání, sportovní rybaření. Voda
pstruhová (Si, K, L, Br). Plocha povodí
6,9 km“, prům. roč. průtok 0,12 m“ -s".
Stavba díla ukončena v roce 1906. /no

Fojtka č. h. p. 2-04-07-027 (IV.), orient.
mapa 4, pramení jv. od Brda ve výšce
805 m n. m., ústí zleva do Jeřice v Mníšku
v 375 m n. m., plocha povodí 7,1 km“, dél
ka toku 5,9 km, prům. průt. u ústí 0,10 m*
-soŤ. Vodohospodářsky významný tok,



vodní nádrž Fojtka, chráněný celý tok na
území CHKO Jizerské hory.

Fojtův potok viz Fojtka 2-04-07-027

Františkovský potok č. h. p. 2-04-07-015
(III), orient. mapa 4, pramení na sv. sva
zích Ještědu ve výšce 590 m n. m, ústí
zleva do Lužické Nisy v Liberci v 345 m
n. m., plocha povodí 6,6 km“, délka toku
4,2 km, prům. průt. u ústí 0,11 ms
Vodohospodářsky významný tok.

Františkův rybník v okr. Břeclav, 3,5 km
jjz. od Poštorné, 8 ha, průtočný na pravém
přítoku Dyje. /ke

Fryšava viz Fryšávka 4-15-01-002

Fryšávka č. h. p. 4-15-01-022 (VI), orient.
mapa 12, pramení z. od Fryšavy ve výšce
760 m n. m, ústí zprava do Svratky u Ji
mramova v 490 m n. m., plocha povodí
66,6 km“, prům. průt. u ústí 0,50 m“ -s
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda celý tok, chráněný celý tok na
území CHKO Žďárské vrchy. / kř

Fryštácký potok č. h. p. 4-13-01-026 (TV.),
orient. mapa 21, pramení sv. od Lukoveč
ku ve výšce 500 m n. m, ústí zprava do
Dřevnice v Gottwaldově v 210 m n. m,
plocha povodí 58 km“, délka toku 13,7km,
prům. průt. ústí 0,27 m“ s*. Hydrologic
ká stanice Kostelec—pod přehradou(lg.
1937—, vč. 1931—). Vodohospodářsky
významnýtok.Vodnínádrž Fryšták. | /kř

Fryšták nádrž na Fryštáckém p., 5 km
s. od Gottwaldova, zemní sypaná hráz
vysoká 22,7 m, délka v koruně 198 m.
Vodní plocha měří 62,3 ha, max. hloubka
12,5 m, stálý objem nádrže 0,87 mil. m,
zásobní objem 0,9 mil. m*, celkový objem
2,95 mil. m“. Délka vzdutí 1,05 km, max.
hladina 248,50 m n. m., Nádrž je využita
pro vodárenství a pro ochranu před velký
mi vodami. Rekreační využití —sportovní
rybářství — mimopstruhová voda (K, Ca,
ÚŮ,Š, C, L, Br, Ok, Su). Plocha povodí
44 km“, prům. roční průtok 0,09 m“ -s
Stavbadílaukončenav roce 1939. /no
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Gottleuba viz Rybný p. 1-15-02-020 u ústí 0,29 m“- s“". Pstruhová voda po celé
délce toku. /kř

Granátka viz Zejdlík 1-13-04-032
Grygava č. h. p. 4-10-03-078 (IV.), orient.

Grenz Bach viz Hraniční p. 1-15-02-021 ©mapa 14, pramení v. od Šternberka ve
výšce 257 m n. m, ústí zleva do Oskavy

Gručovka č.h. p. 2-01-01-088 (III.), orient.. u Chomutova v 217 m n. m, plocha po
mapa 14, pramení z. od obce Březová ve ©vodí 33,7 km“, délka toku 10,8 km, prům.
výšce 517 m n. m., ústí zleva do Husího p. průt uústí 0,17 m“ s*. Hydrologická sta
ve Fulneku v 277 m n. m., plocha povodí © nice Štarnov (lg. 1968—). /kř
38,2 km“, délka toku 13,4 km, prům. průt.



Habartovský potok č. h. p. 1-13-01-086
(III.), orient. mapa 1, pramení jv. od Květ
né ve výšce 608 m n. m, ústí zleva do
Ohře u Dasnice v 410 m n. m, plocha
povodí 24,8 km“, délka toku 9,6 km, prům.
průt uústí 0,25m*-s*. Vodohospodářsky
významný tok. /kř

Haberský rybník v okr. Havlíčkův Brod,
v Habrech, 11 ha, průtočný na Sázavce,

rybochovný. /ke

Habrovický rybník v okr. Ústí nad Labem,
0,5 km, jjz. od Habrovic, 10 ha, průtočný
na Bílem p. © /Rke

Habrový potok č. h. p. 1-11-03-057 (IV.),
orient. mapa 10, pramení 2 km jv. od
Karlova ve výšce 447 m n. m., ústí zprava
do Berounky v Nižboru v 220 m n. m,
plocha povodí 30,3 km“, délka toku
12,4 km, prům. průt. u ústí 0,05 m“-so
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, čistota vody II. tř. /vlk

Habřina č. h. p. 4-15-03-005 (VI), orient.
mapa 20, pramení u Rapotic ve výšce
460 m n. m, ústí zprava do Bobravy u Ro
sic v 310 m n. m., plocha povodí 27,3 km?,
délka toku 9,3 km, prům. průt. u ústí
0,06m*-s"". /kř

Hačka č. h. p. 1-13-03-115 (IV.), orient.
mapa 2, pramení v. od obce Strážky ve
výšce 615 m n. m, ústí zprava do Chomu
tovky u Hořence v 267 m n. m, plocha
povodí 29,1 km“, délka toku 14,6 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m*:s*. Vodohos
podářsky významný tok. /kř

Hadí rybník v okr. Strakonice, 2,5 km sz.
od Blatenky, 11 ha, průtočný na pravém
přítoku Lomnice, rybochovný, koupání.

/ke

Hadlíř r. v okr. České Budějovice, 4 km
jjz. od Jílovice, 27 ha, průtočný na levém
přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Hadovka č. h. p. 1-10-01-152 (V.), orient.
mapa 8, pramení 1 km j. od Křepkovic ve
výšce 682 m n. m, ústí zprava do Úfer
ského p., 2,5 km z. od Rozněvic v 385 m
n. m., plocha povodí 89,7 km“, délka toku
19,9 km, prům. průt. u ústí 0,34 m“ -s !.
Vodohospodářsky významný tok, pstruho
vá voda. Ve středním toku protéká ochran
né pásmo léčivých zdrojů Konstantino
vých Lázní,čistotavody I-III tř. /ulk

Hadovka viz Dubinský p. 1-13-02-044

Hajanský rybník v okr. Strakonice, 2,5 km
sz. od Blatné, 19 ha, průtočný na levém
přítoku Lomnice, rybochovný. /ke

Hajnice r. v okr. Strakonice, 1 km sv. od
Březí, 17 ha, neprůtočný. /ke

Halda č. h. p. 1-03-03-110 (III), orient.
mapa 12, odbočuje vlevo z Loučné u Po
čapel ve výšce 220 m n. m,, ústí zprava
do Chrudimky v Pardubicích v 217 mn. m,
plocha povodí 11,7 km“, délka toku 4,5 km.
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, vodácky využívaný celý
tok 4,5 km, obtížnost ZWA. Jedná se o umě
lý tok vybudovaný pro vodní soustavu ve
středověku, dnes má charakter přirozené
ho toku. /pí



Halda č. h. p. 4-15-01-104 (VII), orient.
mapa 12, pramení u Milešína ve výšce
590 m n. m, ústí zprava do Libochůvky
u Lubné v 360 m n. m, plocha povodí
32,7 km?, délka toku 12,6 km, prům. průt.
u ústí 0,13 m -s (kř

Hamerský potok č. h. p. 1-07-03-032 (V.),
orient. mapa 18, pramení 1,5 km jv. od
Horních Dubenek ve výšce 750 m n. m,
ústí zleva do Nežárky v Jindřichově
Hradci v 460 m n. m., plocha povodí
221,2 km?, délka toku 46,4 km, prům. průt.
u ústí 1,73 m“ -s". Hydrologická stanice
Oldříš (vč. 1950—). Vodohospodářsky vý
znamný úsek 24 km, pstruhová voda od
jezu v Otíně po hráz Ratmírovského r.
mimopstruhová voda od r. Vajgar po jez
v Otíně a od r. Hejtman po r. Hornomezi
říčský, vodácky využívaný úsek od Strmi
lova po hráz Ratmírovského r. — hráz
8 km, obtížnost ZWA, od hráze Ratmí
rovského r. po Dvoreček—most 2 km, ob
tížnost WW IV, od Dvorečku do Jindřiše
4 km, obtížnost WW II, od Jindřiše do ústí
7 km, obtížnost WWI, čistota vody III. tř.
Protéká většími rybníky. /vlk

Hamerský potok č.h. p. 1-10-01 029 (IV.),
orient. mapa 8, pramení na jv. svahu Čup
činy (865 m) ve výšce 760 m n. m, ústí
zleva do Mže u osady Ústí v 443 m n. m,
plocha povodí 200,1 km“, délka toku
33,6 km, prům.průt. u ústí 1,46ms
Hydrologická stanice Planá (vč. 1951—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda nad přítokem Chodovského p.,
chráněná rybí oblast. Čistota vody II —IIL
tř. Část horního toku (25.—30. km) leží
v NSR. /vlk

Hamerský potok č. h. p. 1-15-03-013 (V.),
orient. mapa 2, pramení sv. od Měděnce
ve výšce 888 m n. m, ústí zprava do
Přísečnice u Doliny v 735 m n. m, plo
cha povodí 5,3 km“, délka toku 3,7 km,
prům. průt. u ústí 0,15 m“:s*. Vodohos
podářsky významný tok. /kř

Hamerský rybník v okr. Česká Lípa, na
v. okraji Hamru, 50 ha, průtočný na levém
přítoku Ploučnice, rybochovný, koupání.

/ke

Hamerský rybník v okr. Jihlava, 1,5 km
jjv. od Mrákotína, 17 ha, průtočný na
pravém přítoku Moravské Dyje, rybochov
ný, odběr vody pro zemědělství. /Ře

Hamerský rybník v okr. Kutná Hora,
0,5 km j. od Malešova, 7 ha, průtočný
na pravém přítoku Vrchlice. /ke

Hamr r. v okr. Plzeň— sever, 0,5 km jv.
od Trnové, 11 ha, výtokový na Bílé Tře
mošné. /ke

Hamr boční nádrž na Bílém p. (přeložka
Litvínovských potoků), 3 km jz. od Litví
nova, zemní hráz 6,2 vysoká, délka v koru
ně 1216 m. Celkový objem 1,0 mil. m“.
Délka vzdutí 0,3 km, max. hladina 300,0 m
n. m. Nádrž slouží pro ochranu před vel
kými vodami. Stavba díla ukončena v roce
1966. /no

Hamr (ú. n.) viz Janov

Hamry r. v okr. Benešov, 1 km ssz. od
Václavic, 8 ha, průtočný na Janovickém p.

/ke

Hamry nádrž na řece Chrudimce, 4 km na
j. od Hlinska v Žďárských vrších, zemní
sypaná hráz 17 m vysoká, délka v koruně
208 m. Vodní plocha měří 82 ha, max.
hloubka 11,85 m, stálý objem nádrže
0,17 mil m*, zásobní objem 1,22 mil. m,
celkový objem 3,56 mil. m“. Délka vzdutí
1,3 km, max. hladina 601,85 m n. m,
Nádrž je využita pro vodárenství, pro
ochranu před velkými vodami a pro nad
lepšení průtoku. Rybářství, voda mimo
pstruhová (K, Ca, L, Pd, Si, Ú, Š, Mn).
Plocha povodí nádrže 57 km“, prům. roč
ní průtok 0,77 m“ -s*. Stavba díla ukon
čena v roce 1912, rekonstrukce 1931—33.

/no



Haná č. h. p. 4-12-02 (III), orient. mapa
20, 21, vzniká soutokem Velké a Malé
Hané v Dědicích ve výšce 260 m n. m., ústí
zprava do Moravy u Postoupek —Hradiska
ve 192.m n. m, plocha povodí 607,8 km?,
délka toku 57,1 km, prům. průt. u ústí
1,70 m“ -s". Hydrologické stanice: Vyš
kov (lg. 1946—, vč. 1939), Měrovice (vč.
1882—1965), Křenovice (Ig. 1913—1940).
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda od soutoku zdrojnic k ústí,
čistota vody IV. tř. /kř

Hanácká Bystřice viz Bystřice4-10-03-092

Hanovský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec, 2,5 km v. od Dolní Radouně, 16 ha,
průtočný na pravém přítoku Kamenice,

rybochovný. /ke

Haraska č. h. p. 4-17-01-034 (VL), orient.
mapa 20, pramení v. od Šitbořic ve výšce
260 m n. m, ústí zprava do Spáleného p.
u Brumovic v 175 m n. m., plocha povodí
51,0 km, délka toku 15,2 km, prům. průt.
u ústí 0,07 m*-s'". / kř

Harcov nádrž na Harcovském p., v. okraj
Liberce, tížní zděná hráz vysoká 19 m,
délka v koruně 157 m, vodní plocha měří
12,5 ha, max. hloubka 13,1 m, stálý objem
nádrže 0,05 mil. m*, zásobní objem 0,35 mil.
metrů kubických, celkový objem 0,72
mil. m“. Délka vzdutí 0,08 km, max. hla
dina 374,10 m n. m. Nádrž je využita pro
průmysl, pro ochranu před velkými voda
mi a pro chov ryb. Rekreační využití —
sportovní rybářství —mimopstruhová vo
da (Si, K, Š, L, Br). Plocha povodí 15,6 km,
prům. roční průtok 0,28 m“ -s". Stavba
díla dokončena v roce 1904. /no

Harcovský potok č.h. p. 2-04-07-014 (III.),
orient mapa 4, pramení z. od Bedřichova
ve výšce 730 m n. m, ústí zprava do Lu
žické Nisy v Liberci v 350 m n. m., plocha
povodí 18,0 km“, délka toku 11,7 km,
prům. průt. u ústí 0,30 m“ -s*. Hydrolo
gické stanice: Starý Harcov (vč. 1952 až

1960), Liberec (lg. 1948—1970). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku, tok se nachází na úze
mí CHKO Jizerské hory. /kř

Hartský potok č. h. p. 1-01-01-070 (II),
orient. mapa 5, pramení 1,5 km v. od Koc
léřova ve výšce 502 m n. m, ústí zleva
do Labe pod Dvorem Králové v 279 m
n. m., plocha povodí 21,6 km“, délka toku
8,4 km, prům. průt. u ústí 0,13 ms
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, čistotavody IL—III. tř. /pí

Hasina č. h. p. 1-13-03-094 (III), orient.
mapa 2, pramení z. od Doumošice ve výšce
395 m n. m., ústí zprava do Ohře u Března
v 182 m n. m,, plocha povodí 85,9 km,
délka toku 24,7 km, prům. průt. u ústí
0,29ms). /kř

Hasinský potok č. h. p. 1-04-05-008 (III.),
orient. mapa 4, pramení 0,5 km sv. od Ve
selice ve výšce 350 m n. m., ústí zprava
do Mrliny pod Hasinou v 195 m n. m,
plocha povodí 118,0 km“, délka toku
19,1 km, prům. průt. u ústí 0,36 m“ s.
Vodohospodářsky významný úsek po sou
tok s Libářiským p., mimopstruhová voda
po r. Hasina. Část vody převáděna do
Klenice od Domousnic. /pí

Haťský potok č. h. p. 4-14-02-081 (VI),
orient mapa 19, pramení u Klein Haugs
dorfu v Rakousku ve výšce 233 m n. m,
ústí zprava do Daníže u Dyjákoviček
v 210 m n. m, plocha povodí 33,6 km“,
délka toku 7,4 km, prům. průt. u ústí
0,03 m*.s“). / kř

Hejlovka po přítok Jankovského potoka
viz Zelivka 1-09-02-001

Hejlovský rybník v okr. Tábor, 1,5 km vjv.
od Částkovic, 22 ha, průtočný na Zelivce,

rybochovný. /ke

Hejnický potok č: h. p. 1-09-02-023 (VL),
orient. mapa 11, pramení 1 km sv. od Bra



nišova ve výšce 674 m n. m, ústí zprava
do Jankovského p. u Staré Bříštěv 505 m
n. m., plocha povodí 32,8 km“, délka toku
11,1 km, prům. průt. u ústí 0,25 m“-s .
Pstruhová voda, chráněný úsek v ochran
ném vodárenském pásmu nádrže Svihov.

/vlk

Hejný, r. v okr. Písek, 2 km ssv. od Lesů,
17 ha, průtočný na levém přítoku Skalice,

rybochovný. /ke

Hejtman nádrž na Kostěnickém p., 14 km
na v. od Třeboně u Chlumu u Třeboně.
Zemní hráz 8 m vysoká, délka v koruně
600 m. Vodní plocha měří 78 ha, celkový
objem 1,46 mil. m*. Délka vzdutí 2,8 km.
Nádrž je využita pro chov ryb a koupání.
Stavba díla z 16. století. /no

Hejtman r. v okr. Jindřichův Hradec,
1,5 km jz. od Strmilova, 68 ha, průtočný
na Hamerském p., odběr vody pro průmysl,
koupání. /ke

Hejtman r. v okr. Tábor na j. okraji Plané
nad Lužnicí, 26 ha, průtočný na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný, rezervace
ostrov Markéta. /ke

Hejtmánků r. v okr. Jindřichův Hradec,
1,5 km sv. od Klenova, 8 ha, výtokový
na pravém přítoku Nežárky. /ke

Heraltický potok viz Herlička 2-02-01-077

Herlička č. h. p. 2-02-01-077 (III.), orient
mapa 14, pramení jv. od Horních Životic
ve výšce 470 m n. m, ústí zprava do Opavy
u Holasovic v 268 m n. m., plocha povodí
50,4 km“, délka toku 17,9 km, prům. průt.
u ústí0,19m“-s'. /kř

Heřmanický potok č.h. p. 2-02-02-081 (IV),
orient. mapa 14, pramení sz. od Horních Ži
votic ve výšce 530 m n. m, ústí zleva do
Hvozdnice v Jakartovicích v 350 m n. m,
plocha povodí 33,2 km“, délka toku 8,8 km,
prům. průt u ústí 0,17 m“ s *. Pstruhová
voda po celém toku. /kř

Heřmanický rybník v okr. Česká Lípa, 3 km
j. od Dobranova, 17 ha, průtočný na levém
přítoku Ploučnice. /ke

Heřmanický rybník na rameně Sfružky
v důlním poklesu, sv. od Ostravy, hráz
vysoká 5,2 m, délka v koruně 2900
metrů. Vodní plocha měří 105 ha, max.
hloubka 4,7 m, celkový objem 2mil. m“.
Délka vzdutí 1,6 km, max. hladina 202,5 m
n. m., Nádrž slouží k akumulaci a řízené
mu vypouštění slaných důlních vod. /no

Heřmanka č.h. p. 1-04-02-033 (IV.),orient.
mapa 5, pramení 1 km j. od Nové Paky
ve výšce 465 m n. m., ústí zprava do Ja
vorky v Šárovcově Lhotě v 280 m n. m,
plocha povodí 18,9 km“, délka toku 9,3 km,
prům. průt. u ústí 0,12 m“-s*. Vodohos
podářsky významný tok, mimopstruhová
voda, chráněný úsek pod Lány —ochranné
pásmo léčivých zdrojů lázní Bělohradu,
čistota vody II. tř. /pí

Hladov r. v okr. Pelhřimov, 1 km ssv. od
Ctiboře, 7 ha, průtočný na levém přítoku
Zirovnice. /ke

Hladov r. v okr. Pelhřimov, 2 km ssv.
od Horní Cerekve, 21 ha, průtočný na le
vém přítoku Jihlavy, rybochovný. /ke

Hlásenec r. v okr. České Budějovice,
3,5 km j. od Sedlece, 16 ha, průtočný na
Cerném p., rybochovný. /ke

Hlavatecký rybník v okr. České Budějovi
ce, 1 km z. od Sedlece, 8 ha, průtočný
na pravém přítoku Cerného p. /ke

Hlavnovský potok č.h. p 1-05-04-0153(II),
orient. mapa 3, pramení 0,5 km z. od Su
dova Hlavna ve výšce 181 m n. m, ústí
zprava do Labe u Křenku v 166 m n. m,
plocha povodí 61,5 km“, délka toku 6,2km,
prům. průt. u ústí 0,16m* -s *. Mimo
pstruhová voda. /pí



Hlibeňský rybník v okr. Strakonice, 2 km
vsv. od Hostišovic, 15 ha, průtočný na
levém přítoku Kostrateckého p., rybo
chovný. /ke

Hliníř r. v okr. České Budějovice, 3 km
jz. od Bošilce, 18 ha, průtočný na Zlaté
Stoce, rybochovný. /ke

Hlinský horní rybník v okr. Tachov, 2 km
vjv. od Tisové, 11 ha, průtočný na Suché,
rybochovný, odběr vody pro zemědělství.

/ke

Hlivický potok viz Písečná 4-10-03-016

Hlohovecký rybník nádrž na Včelínku
3 km jz. od Lednice na jižní Moravě.
Zemní hráz 6,0 m vysoká, délka v koruně
490 m. Vodní plocha měří 67,48 ha, celko
vý objem 1,2 mil. m*“.Délka vzdutí 2,2 km,
max. hladina 168,2 m n. m., Nádrž využita
pro chov ryb. Plocha povodí 141,74 km,
prům. roční průtok 0,17 m“ -s*. Rezerva
ce vodního ptactva. Stavba díla ukončena
v roce 1933. (Obr. str. 189.) /no

Hlučela č. h. p. 4-12-01-039 (IV.), orient.
mapa 13, pramení 2 km s. od Bukové ve
výšce 578 m n. m, ústí zprava do Romže
u Prostějova v 215 m n. m., plocha povodí
146,5 km“, délka toku 27,5 km, prům.
průt. u ústí 0,61 m“ -s*. Hydrologická sta
nice Žárovice (vč. 1920—1935).Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda
na horním toku po Soběsuky, mimopstru
hová voda od Soběsuk po ústí. Vodní
nádrž Plumlov. /kř

Hluboká č. h. p. 4-12-02-135 (IV.), orient.
mapa 21, pramení u Kostelce na Hané ve
výšce 222 m n. m, ústí zprava do Rusavy
u Záhlinice v 187 m n. m., plocha povodí
25,9 km“, délka toku 10,9 km, prům. průt.
uústí0,11m*-s* /kř

Hluboký, r. v okr. Pardubice, 2,5 km ssz. od
Holic, 9 ha, průtočný na pravém přítoku
Redického p., rybochovný, koupání, kem
pink. /ke

Hluboký důl č. h. p. 1-12-03-031 (III),
orient. mapa 3, pramení u Tupadel ve výš
ce 185 m n. m, ústí zleva do Liběchovky
v Tupadlech v 184 m n. m., plocha povodí
29,2 km“, délka toku 0,8 km, prům. průt.
u ústí 0,15 m“ -s*. Pstruhová voda, chrá
něný úsek v CHKO Kokořínský Důl, čis
tota vody I. tř. od obce Brusné občasný
tok (7,4 km). /pí

Hluboký rybník v okr. Chrudim, 7 km
zjz. od Žumberka, 7 ha, průtočný na le
vém přítoku Ležáku. /ke

Hluboký rybník v okr. Příbram, 0,5 km
zsz. od Kotenčic, 9 ha, průtočný na Ko
tenčickém p., rybochovný. /ke

Hluboký rybník v okr. Rychnov nad Kněž
nou, 3 km z. od Bolehošti, 7 ha, prů
točný na levém přítoku Dědďiny. /Ře

Hluboký rybník v okr. Strakonice, 1 km
v. od Čichtic, 7 ha, průtočný na pravém
přítoku Blanice. /ke

Hluboký Sax r. v okr. Tábor, 2 km ssv.
od Valů, 8 ha, průtočný na pravém příto
ku Nežárky, rybochovný. /ke

Hluboký u Hamru r. v okr. Tábor, 1,5 km
sv. od Hamru, 10 ha, průtočný na pravém
přítoku Nežárky, rybochovný. /ke

Hlučný potok viz Lánský p. 2-04-04-027

Hluchová č.h. p. 2-03-03-018 (III.), orient.
mapa 15, pramení na s. svazích vrcholu
Velký Složek na státní hranici ČSSR—PLR
ve výšce 840 m n. m, ústí zprava do Olše
u Bystřice v 324 m n. m, plocha povodí
37,9 km“, délka toku 12,3 km, prům. průt.
u ústí 0,78 m“ -s*. Pstruhová voda po ce
lé délce toku. (kř

Hnačovský rybník nádrž na Úslavě, 15 km
jv. od Klatov, zemní hráz 260 m dlouhá
v koruně. Vodní plocha měří 68,4 ha, cel
kový objem 1,224 mil. m“. Délka vzdutí



1,3 km. Nádrž slouží pro chov ryb, koupá
ní, podnikové rekreace. Stavba díla z r. 1613.

/no

Hnáň r. v okr. Klatovy 3 km z. od Nalžov
ských Hor, 9 ha, průtočný na Cernič
ském p., rybochovný. /ke

Hodkovský potok č.h. p. 1-09-01-137 (V.),
orient. mapa 11, pramení 1,5 km v. od Rad
vančic ve výšce 495 m n. m, ústí zprava
do Ostrovského p. u železniční stanice Že
livec v 350 m n. m., plocha povodí 34,6 km?,
délka toku 13 km, prům. průt u ústí 0,21 m*
-s-1 Pstruhová voda. V horním toku menší

rybníky. /vlk

Hodonínka č.h. p. 4-15-01-048 (V.),orient.
mapa 13, pramení u Nyklovic ve výšce
652 m n. m., ústí zleva do Svratky u Ště
pánova v 340 m n. m, plocha povodí
67,9 km“, délka toku 23,4 km, prům.
průt. u ústí 0,29 m":s /kř

Holanský rybník v okr. Česká Lípa,na
s. okraji Holan, 25 ha, průtočný na Bob
římp., rybochovný, odběr vody pro závla
hy, koupání. /ke

Holašovický rybník v okr. České Budějo
vice, 1 km jjv. od Záboří, 12 ha, neprů
točný, rybochovný. /ke

Holenský potok č. h. p. 1-07-03-070 (V.),
orient. mapa 18, pramení 0,5 km sz. od Vel
kého Ratmírova ve výšce 541 m n. m,
ústí zprava do Nežárky 4,2 km s. od Novo
sedel v 419 m n. m, plocha povodí 36,7km,
délka toku 13,5 km, prům. průt. u ústí
0,22 m“s. Mimopstruhovávoda. Pro
téká řadou rybníků, největší Velká Holná.

/vlk

Holetínka viz Ležák 1-03-03-082

Holoubkovský potok č. h. p. 1-11-01-025
(V.), orient. mapa 9, pramení 2,5 km s. od
Strašic ve výšce 605 m n. m, ústí zprava
do Klabavy v Rokycanech v 356 m n. m.,

plocha povodí 83,1 km“, délka toku
23,4 km, prům. průt. u ústí 0,45 m“ -s
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, čistota vody II—IIIL.tř.
Na toku četné rybníky. /vlk

Holoubkovskýrybníkv okr. Rokycany,na
v. okraji Holoubkova, 13 ha, průtočný
na Holoubkovském p., rybochovný, odběr
vody pro průmysl. /Ře

Holovňa č. h. p. 4-13-01-125 (IV.), orient.
mapa 21, pramení jv. od Velkého Ořecho
va ve výšce 325 m n. m, ústí zprava do
Olšavy u Drslavic v 197 m n. m, plocha
povodí 28,2 km“, délka toku 10,2 km,
prům. průt. u ústí 0,08 m“ -s /kř

Holovouský potok viz Bašnický p. 1-04
-05-012

Holub r. v okr. Jindřichův Hradec, 2,5 km
zjz. od České Olešné, 25 ha, průtočný na
pravém přítoku Hamerského p., rybochov
ný. /ke

Homolka r. v okr. Příbram, z. okraj Višňo
vé, 9 ha, průtočný na Kocábě, rybochovný,
závlahový. /ke

Homolský potok č. h. p. 1-14-02-008 (II),
orient. mapa 3, pramení 1 km zsz. od obce
Homole ve výšce 478 m n. m., ústí zprava
do Labe ve Velkém Březně v 150 m n. m,
plocha povodí 27,9 km“, délka toku 7,8km,
prům. průt. u ústí 0,11 m': so! Pstruho
vá voda, čistota vody II. tř. /pí

Honenský potok viz Holenský p. 1-07
-03-070

Hons r. v okr. Jindřichův Hradec, sz. okraj
Dolní Radouně, 11 ha, průtočný na pra
vém přítoku Nežárky, rybochovný, odběr
vody pro zemědělství. /ke

Horecký rybník v okr. Česká Lípa, 1,5 km
v. od Horky, 35 ha, průtočný na Zejbru,
rybochovný, ochranné vodárenské pásmo.

/ke



Horka nádrž na Libockém p., 11,5 km
z. od Sokolova, zemní sypaná hráz 44 m
vysoká, délka v koruně 210 m. Vodní plo
cha měří 130,4 ha, max. hloubka 39,7 m,
stálý objem 2,45 mil. m*, zásobní objem
16,8 mil. m“, celkový objem 21,35 mil. m?.
Max. hladina 506,72 m n. m. Nádrž je
využita pro vodárenství, ochranu před
velkými vodami, chov ryb. Pstruhová vo
da (Po, Pd, Si, Li). Plocha povodí nádrže
70 km“, prům. roční průtok 0,71 m“:s*.
Stavba díla dokončena v roce 1970.. /no

Horka viz Stráž pod Rálskem (ú. n.)

Horní bartošovický rybník v okr. NovýJi
čín, 2,5 km sz. od Bartošovic, 47 ha, prů
točný na náhonu Odry,rybochovný. | /ke

Horní Bečva nádrž na řece Rožnovská
Bečva, u obce Horní Bečvav Moravskoslez
ských Beskydech, zemní sypaná hráz vysoká
17,7m,délkav koruně 250 m.Vodníplocha
měří 15 ha, max. hloubka 17,9 m, stálý objem
nádrže 0,03 mil. m*, zásobní objem 0,40 mil.
m?, celkový objem 0,68 mil. m“. Délka vzdutí
0,5 km, max. hladina 564,0 m n. m. Nádrž
je využita pro průmysl, pro ochranu před
velkými vodami. Rekreační využití —kou
pání, sportovní rybaření —voda pstruho
vá. Plocha povodí 12 km“, prům. roční prů
tok 0,32 m“-s"*. Stavba díla ukončena
v roce 1944. /no

Horní Bečva viz Vsetínská Bečva 4-11
-01-001

Horní Bělotín r. v okr. Přerov na j. okraji
Bělotína, 8 ha, průtočný na Luze, rybo
chovný. /ke

Horní dynínský rybník v okr. České Bu
dějovice, 2 km jjv. od. Dynína, 7 ha, vý
tokový na levém přítoku Zlaté stoky.

/ke

Horní Fikač r. v okr. Rakovník 1 km vjv.
od Jesenice, 8 ha, průtočný na Rakovnic
kém p., rybochovný, závlahový. /ke

Horní jaroslavický, r. v okr. Znojmo, 2km
ssz. od Jaroslavic, 60 ha, průtočný na pra
vém náhonu Dyje, rybochovný. /ke

Horní karolinský rybník v okr. České
Budějovice, 3 km sz. od Nových Hradů,
10 ha, průtočný na levém přítoku Sfropni
ce, rybochovný. /ke

Horní Kladiny, r. v okr. Pelhřimov, 1,5 km
jz. od Zachotína, 24 ha, průtočný na Kla
dinském p., rybochovný. /ke

Horní kněžický rybník v okr. Louny,
0,5 km ssv. od Kněžic, 8 ha, průtočný na
Lesce. /ke

Horní Macošské jezírko na dně propasti
Macochy v Moravském krasu při sv. stěně.
Průměrně 31 m dlouhé, 15 m široké, při
povodni se spojuje s Dolním Macošským
jezírkem a přelévá se přes plošinu pro
návštěvníky da vchodu na vodní plavbu
Punkevních jeskyň. Průměrná hladina
351,5 m n. m. Do r. 1941 přitékala do j.
Punkva, nyní se do jezírka přelévá přes
nízký val jemnozrnných sedimentů.
Hloubka jezírka 13,5 m. Rezervace, sou
část CHKO Moravský kras. /vlk

Horní Machovec r. v okr. České Budějo
vice, 1,5 km jz. od Čejkovic, 20 ha, ne
průtočný, rybochovný. /Ře

Horní malovický rybník v okr. Prachati
ce, na v. okraji Malovic, 39 ha, průtočný
na Bezdrevském p. /ke

Horní Peklo r. v okr. Chrudim, 0,5 km
z. od Kraskova, 8 ha, průtočný na Zla
tém p. /ke

Horní Pohoř r. v okr. České Budějovice,
2 km ssz. od Hůrek, 8 ha, průtočný na
levém přítoku Miletínského p., rybochov
ný. /ke

Horní rybník v okr. České Budějovice,
3,5 km jz. od Dívčic, 24 ha, průtočný na



levém přítoku Cerného p., rybochovný.
/ke

Horní rybník v okr. Chomutov, 1,5 km
sz. od Kralup u Chomutova, 10 ha, průtoč
ný na levém přítoku Ohře, rybochovný.

/ke

Horní rybník v okr. Jindřichův Hradec,
2,5 km vjv. od Hatína, 8 ha, průtočný
na pravém přítoku Nežárky, rybochovný.

/ ke

Horní rybník v okr. Nový Jičín, 1,5 km jv.
od Studénky, 19 ha, průtočný na levém
přítoku Odry, rybochovný. /ke

Horní rybník v okr. Tachov, 2 km jz. od
Malého Újezdce, 8 ha, průtočný na pra
vém přítoku Hamerského p., rybochovný.

/ke

Horní řepický rybník v okr. Strakonice,
1 km sv. od Droužetic, 19 ha, průtočný
na Repickém p. /ke

Horní solopyský rybník v okr. Příbram,
2,5 km z. od Sedlčan, 13 ha, průtočný na
levém přítoku Musíku, rybochovný. | /Ře

Horní Svojetín r. v okr. Strakonice, 1 km
vsv. od Drahonic, 9 ha, průtočný na Skal
ském p. /ke

Horní Šatlava r. v okr. Jindřichův Hradec,
1 km vjv. od Stálkova, 12 ha, průtočný na
pravém přítoku Moravské Dyje, rybochov
ný. /ke

Horní Štít r. v okr. Karlovy Vary, 2,5 km
zjz. od Ostrova, 8 ha, průtočný na pravém
přítoku Bystřice. > /ke

Horní Tis r. v okr. Žďár nad Sázavou,
1,5 km jjv. od Bobrůvky, 8 ha průtočný
na pravém přítoku Loučky. /ke

Horní zástava r. v okr. Strakonice, 2 km

jz. od Sedlice, 7 ha, průtočný na Brlož
ském p., rybochovný. /Ře

Horní zdeslavský rybník v okr. Rakovník,
1 km sz. od Zdeslavi, 7 ha, průtočný na
Javornici, rybochovný, závlahový. /ke

Horňanka viz Ratibořka 4-11-01-072

Horská Kamenice viz Kamenice 1-05
-01-058

Horský potok č. h. p. 4-04-02-001 (III),
orient. mapa 17, v Rakousku Kleine Můhl,
pramení 0,7 km j. od Vítkova kamene
(1053 m), ve výšce 950 m n. m, ústí do
Můhlu (zdrojnice) v Rakousku, opouští
ČSSR 4,5 km j. od Přední Výtoně v 725 m
n. m., plocha povodí po státní hranici
29,5 km“, délka toku 8,7 km, prům. průt.
u ústí 0,33 m“ -s '. Pstruhová voda. Tok
leží v CHKO Šumava. /pí

Horusický rybník nádrž na Bukovském p.,
4 km jz. od Veselí nad Lužnicí, (obr. str. 164),
zemní hráz 11 m vysoká, 730 m dlouhá v ko
runě, vodní plocha měří415 ha, celkový ob
jem nádrže 3,97 mil.m“.Délkavzdutí 3,3 km,
max. hladina 416,5 m n. m. Nádrž je využi
ta pro chov ryb. Plocha povodí 56,15 km?,
prům. roční průtok 0,294 m“ -s"". Stavba
dílazr. 1512. /no

Hořčápský rybník v okr. Příbram, na j.
okraji Hořčápka, 15 ha, průtočný na Hra
deckém p. /ke

Hořejší kařezský rybník v okr. Rokycany,
1,5 km jjz. od Kařezu, 17 ha, průtočný na
Zbirožském p., rybochovný. /ke

Hořejší padrťský rybník viz Padrťský r.

Hořejší rybník v okr. Strakonice,na z.
okraji Tchořovic, 30 ha, průtočný na Smo
liveckém p., rybochovný. /ke

Hořička r. v okr. Chrudim, 2 km sv. od
Miřetic, 37 ha, průtočný na Ležáku, ry
bochovný. /ke



Hořina č. h. p. 1-10-02-073 (V.), orient.
mapa 8, 9, pramení v Malahově ve výšce
505 m n. m.,ústí zleva do Radbuzy u Hrad
ce v 340 m n. m,, plocha povodí 58,3 km“,
délka toku 12,5 km, prům. průt u ústí
0,20 m“ -s*. Mimopstruhová voda. Čisto
ta vody II tř. /vlk

Hořina č. h. p. 2-02-01-074 (III.), orient.
mapa 14, pramení j. od Sosnové ve výšce
447 m n. m, ústí zprava do Opavy u Bru
movic v 280 m n., plocha povodí 31,6 km“,
délka toku 12,1 km, prům. průt. u ústí
0,15 m*-s“". Pstruhová voda po celé délce
toku. Hydrologická stanice Skrochovice
(vč. 1924—1931). /kř

Hostačovka č. h. p. 1-03-05-032 (III),
orient mapa 12, pramení 0,5 km jv. od
Jarošova ve výšce 513 m n. m, ústí zleva
do Doubravy ve Žlebech v 228 m n. m.,plo
cha povodí 98,0 km", délka toku 22,5 km,
prům. průt. u ústí 0,43 m*-s*. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová vo
da, čistota vody II. tř. /pí

Hostivař —nádrž na p. Botič, na jv. okraji
Prahy, zemní sypaná hráz 16 m vysoká,
délka v koruně 110 m, vodní plocha měří
43,8 ha, max. hloubka 12 m, stálý objem
nádrže 1,34 mil. m*, celkový objem 2,13
mil. m*“.Délka vzdutí 2,6 km, max. hladi
na 249,00 m n. m. Nádrž je využita pro
rekreaci, koupání, sportovní rybářství,vo
da mimopstruhová (K, C, Š, Ca, Br, Ú, L,
TI, Ok). Plocha povodí 94,8 km“, prům.
roční průtok 0,405 m“-s '. Stavba díla
ukončena v roce 1962. /no

Hostýnská Bystřice viz Bystřička 4-12-02
-085

Hradčanka č. h. p. 4-12-02-087 (IV.),
orient. mapa 14, pramení u Lhoty ve výšce
345 m n. m, ústí zprava do Moštěnky
u Domaželic v 225 m n. m., plocha povodí
26,7 km?, délka toku 11,2 km, prům. průt.
u ústí 0,13 m*-sl. / kř

Hradčanské rybníky v okr. Česká Lípa
0,2 km jv. od Hradčan, 8 ha, průtočný na
levém přítoku Ploučnice, rezervace vodní
květeny. /ke

Hradčanský rybník v okr. Česká Lípa,
na jz. okraji Hradčan, 11 ha, průtočný na
levém přítoku Ploučnice. /ke

Hradecký potok viz Hrádecký p. 1-08
-04-049

Hradecký —nádrž na pravostranném ná
honě napájeném z Moravy, 13 km v. od
Prostějova, zemní hráz 6,5 m vysoká, délka
v koruně 1200 m. Vodní plocha měří
147,87 ha, celkový objem 1,35 mil. m.
Délka vzdutí 2,0 km, max. hladina 197,8 m
n. m. Nádrž slouží k chovu ryb. Stavba
díla ukončenav r. 1953. /no

Hradecký rybníkv okr. Strakonice,0,5km
jv. od Krtů, 13 ha, průtočný na Kolčavce.

/ke

Hradleček r. v okr. Jindřichův Hradec,
1 km v. od Střížovic, 11 ha, průtočný na
levém přítoku Hamerského p., rybochov
ný, odběr vody pro zemědělství. /ke

Hradišťský potok č. h. p. 1-08-04-004 (V.),
orient. mapa 9, pramení s. od Nové Vsi
ve výšce 571 m n. m, ústí zprava do Lom
nice v Hořejším r. u Tchořovic v 458 m
n. m., plocha povodí 31,4 km“, délka toku
10,5 km, prům. průt. u ústí 0,12 m“-s
Mimopstruhová voda, protéká rezervaci
Nový rybník. Řada rybníků na toku iv po
vodí. /vlk

Hradišťský potok č. h. p. 1-10-02-062
(VI.), orient. mapa 8, pramení 0,5 km j. od
Hříchovic ve výšce 440 m n. m., ústí zprava
do Zubřiny 1 km z. od Osvračína v 368 m
n. m., plocha povodí 25,1 km“, délka toku
8,0 km, prům. průt. u ústí 0,15 m“:s
Mimopstruhová voda, čistota vody III. tř.

/vlk



Hradišťský potok č. h. p. 1-13-02-105
(III.), orient. mapa 2, pramení jv. od Ru
sové ve výšce 770 m n. m, ústí zleva do
Ohře u Kadaně v 281 m n. m, plocha
povodí 14,7 km?, délka toku 8,9 km, prům.
průt. u ústí 0,11 m“-s *. Vodohospodář
sky významný tok. (kř

Hradní rybník v okr. Žďár nad Sázavou,
1 km jjz. od Bohdalova, 29 ha, průtočný
na Bohdalovskémp., rybochovný. | /Ře

Hracholusky —nádrž na řece Mži, 19 km
v. od Plzně, zemní sypaná hráz vysoká
34 m, délka v koruně 270 m. Vodní plocha
měří 470 ha, max. hloubka 31,4 m. Stálý
objem nádrže 6,58 mil. m*, zásobní objem
33,77 mil. m*,celkový objem 57,00 mil. m.
Délka vzdutí 20,4 km, max. hladina
357,41 m n. m. Nádrž je využita pro hy
droenergetiku, pro průmysl, pro ochranu
před velkými vodami a pro závlahy. Re
kreační využití — koupání, plachtění,
veslování, sportovní rybaření — voda
mimopstruhová (K, Š, Ú, Ca, Br, C, L, TI,
Ok). Plocha povodí nádrže 1610km“, prům.
roční průtok 8,6m* -s*. Stavba díla ukon
čena v roce 1964. /no

Hrachovišťský rybník v okr. Jindřichův
Hradec, 0,5 km zsz. od Hrachoviště, 8 ha,
průtočný na levém přítoku Zlaté stoky

rybochovný. /ke

Hraničník, r. v okr. Jindřichův Hradec, 1km
vsv. od Samosol, 12 ha, průtočný na Dí
renském p., rybochovný. /ke

Hraniční potok viz Mlýnecký p. 1-06-01
-131

Hraniční potok (Grenz Bach v NDR) č.h.
p. 1-15-02-021 (III), orient. mapa 3, pra
mení při státní hranici na území NDR sz.
od Větrova ve výšce 700 m n. m., ústí zle
vado Rybného p. u Krásného Lesa v 530 m
n. m., plocha povodí 5,9 km“, délka toku
4,2 km, prům. průt. u ústí 0,07 m -so
Vodohospodářsky významný tok. / kř

Hraniční potok (Pohl Bach v NDR) č.h. p.
1-15-03-O04 (IV.),orient. mapa 2, pramení
u státní hranice ČSSR— NDR jv. od Boží
ho Daru ve výšce 1110 m n. m, přetíná
státní hranice ČSSR— NDR u Vejprt
v 660 m n. m, plocha povodí 41,5 km?,
délka toku 16,9 km, prům. průt u státní
hranice 0,54 m“ -s*. Pstruhová voda na
horním toku po Vejprty, čistota vody nad
státní hranicí III. tř. /Řř

Hraniční potok viz Svídnice 1-15-03-054

Hraniční potok č. h. p. 4-01-02-025 (IV.),
orient mapa 8, pramení 0,5 km jz. od
Sklářského vrchu (763 m) ve výšce 726 m
n. m., ústí zprava do Kateřinského p. za
státní hranicí, naše území opouští 5 km
jz. od Rozvadova v 495 m n. m, plocha
povodí 42,7 km“, délka toku u nás 16,2 km,
prům. průt u ústí 0,43 m*-so". Pstruho
vá voda, chráněný úsek v pramenné ob
lasti (rezervace). /pí

Hraniční potok č. h. p. 4-10-02-027 (IV.),
orient mapa 13, pramení u Chudoby ve
výšce 615 m n. m., ústí zleva do Morav
ské Sázavy u Tatenic v 323 m n. m., plocha
povodí 29 km“, délka toku 13,6 km, prům.
průt u ústí 0,23m“s. /kř

Hraniční potok č. h. p. 4-16-01-010 (VL),
orient. mapa 18, pramení u Čejkova ve
výšce 655 m n. m., ústí zleva do Jihlavy
u Batelova v 535 m n. m., plocha povodí
27,7 km“, délka toku 11,1 km, prům. průt.
uústí 0,17m“s. /kř

Hrádecký potok č. h. p. 1-08-04-049 (VL),
orient. mapa 10, pramení 0,5 km z. od Mi
lína, ústí zleva do Skalice u Myslína
v 435 m n. m, plocha povodí 87,5 km?,
délka toku 14,7 km, prům. průt. u ústí
0,24 m“ -s"". Mimopstruhová voda. Pro
téká několik rybníků. /vlk

Hrádecký potok č. h. p. 1-13-04-002 (JIL),
orient. mapa 2, pramení u Měrunice ve
výšce 370 m n. m, ústí zleva do Ohře



u Lenešic v 176 m n. m., plocha povodí
74,4 km“, délka toku 20,8 km, prům. průt.
u ústí 0,22 m“ s '. Horní část potoka po
Libčeves tvoří odvodňovací příkop s ob
časným odtokem vody. / kř

Hrádecký rybník v okr. Karlovy Vary,
1,5 km ssv. od Komárova, 16 ha, průtočný
na Boreckém p., rybochovný. /ke

Hrbek viz Hrbka 4-13-01-057

Hrbka č. h. p. 4-13-01-057 (III), orient.
mapa 21, pramení z. od Nové Dědiny ve
výšce 330 m n. m,, ústí zprava do Moravy
u Babic v 180 m n. m, plocha povodí
26,9 km“, délka toku 11,9 km, prům. průt.
u ústí 0,06 m“ -s*. Hydrologická stanice
Babice (lg. 1969—). /kř

Hrejkovický potok č. h. p. 1-07-05-019
(III.), orient mapa 10, pramení 1 km v. od
obce Vepice ve výšce 544 m n. m, ústí
zprava do Vltavy v nádrži Orlík u Vůsí
v 346 m n. m,, plocha povodí 70,9 km?,
délka toku 20,2 km, prům. průt. u ústí
0,23 m“ -s"- Pstruhová voda. V horním
toku protéká menšími rybníky. /vlk

Hrejkovický rybník v okr. Písek, na s.
okraji Hrejkovic, 20 ha, průtočný na
Hrejkovickém p., rybochovný /ke

Hrobský potok viz Bělá 1-07-04-062

Hronský rybník v okr. Pelhřimov, 1,5 km
s. od Lukavce, 8 ha, průtočný na Marti
nickém p. /ke

Hrozová č. h. p. 2-04-02-014 (IV.), orient.
mapa 7, pramení s. od Braciszówa v PLR
ve výšce 350 m n. m, ústí zprava do
Osoblahy v Bohušově v 229 m n. m,
plocha povodí 53,3 km“, délka toku
17,4 km, prům. průt. u ústí 0,10 ms
Pstruhová voda po celém toku. (kř

Hrubá Stanovnice viz Stanovnice 4-11
-01-018

Hrubý potok č. h. p. 4-13-02-030 (IV.),
orient. mapa 21, pramení na z. svazích
Šibeničního vrchu ve výšce 620 m n. m,
ústí zleva do Veličky u lavorníka v 310 m
n. m., plocha povodí 14,3 km“, délka toku
7,1 km, prům. průt. u ústí 0,05 m“ -s
Hydrologická stanice [avorník (lg.1970—).

/kř

Hruškovice č. h. p. 4-17-01-072 (V.),
orient. mapa 21, pramení na s. svazích
Čertovy skály ve výšce 435 m n. m, ústí
zleva do Kyjovky u Svatobořic—Mistřína
v 178 m n. m, plocha povodí 116,9 km“,
délka toku 24,3 km; prům. průt. u ústí
0,23 m“ -s*. Hydrologická stanice Osvě
timany (lg. 1970—). /kř

Hrůza viz Milevský p. 1-07-04-102

Hryzovský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec, 2 km vjv. od Nové Včelnice, 11 ha,
průtočný na levém přítoku Kamenice, ry
bochovný. | /ke

Hubenov — nádrž na Maršovském p.,
7,5 km z. od Jihlavy, zemní sypaná hráz
vysoká 23 m, délka v koruně 320 m. Vodní
plocha měří 47,5 ha, max. hloubka 19,1 m,
stálý objem nádrže 0.67 mil. m*“,zásobní
objem 2,39 mil. m*, celkový objem 3,38
mil. m“. Délka vzdutí 1,7 km, max. hladina
253,10 m n. m. Nádrž je využita pro vodá
renství (vodohospodářský efekt nádrže
zvýšen převedením vody z Jedlovského p. a
Jiřínského p.), chov pstruhů. Plocha povodí
18,9km“,prům.ročníprůtok 0,12mís
Stavbadílaukončenav roce 1971. /no

Hubenov r. v okr. Strakonice, 1 km jv. od
Řiště, 23 ha, průtočný na levém přítoku
Lomnice, rybochovný. / ke

Hučivá Desná č. h. p. 4-10-01-062 (IV.),
orient. mapa 13, pramení na j. svazích
Keprníku ve výšce 1325 m n. m., ústí zpra
va do Desné v Andělských Žlebech v 560 m
n. m., plocha povodí 19,6 km“, délka toku
7,6 km, prům. průt. u ústí 0,26 m“-s '.



Hydrologická stanice Andělské Žleby (vč.
1914—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda na celém toku, chráněný
úsek na území CHKO Jeseníky. /kř

Humlenský rybník v okr. [indřichův Hra
dec, 3,5 km sz. od Lutové, 50 ha, průtočný
na pravém přítoku Nové řeky, rybochov
ný. /ke

Humňanský rybník v okr. Písek, 3 km jjv.
od Ražic, 7 ha, průtočný na pravém pří
toku Otavy. /ke

Hunivky č. h. p. 4-17-01-028 (VI), orient.
mapa 20, pramení u Borkovan ve výšce
260 m n. m, ústí zprava do Spáleného p.
u Bohumilic v 185 m n. m., plocha povodí
27,9 km“, délka toku 9,2 km, prům. průt.
u ústí 0,03 m“-s'". /kř

Huntava č. h. p. 4-10-03-048 (VII), orient.
mapa 14,pramení u Horního Městave výš
ce 742 m n. m, ústí zprava do Oslavy
u Křivé v 297 m n. m, plocha povodí
27 km“, délka toku 13,3 km, prům. průt.
u ústí 0,23 m“ s*. Ve střední části toku,
asi 1,5 km z. od Rešova jsou Rešovské
vodopády. Největší z nich je vysoký asi
10 m. /kř

Hůrecký rybník v okr. Benešov, 2,5 km
zjz. od Drahkova, 9 ha, průtočný na pra
vém přítoku Janovického p., rybochovný.

/ke

Hůrky r. v okr. Jindřichův Hradec, 1 km
v. od Domanína, 17 ha, výtokový na le
vém přítoku Zlaté stoky, rybochovný. /Ře

Husinec —nádrž na řece Blanici, 3 km sz.
do Prachatic, tížní zděná hráz 34 m vysoká,
délka v koruně 197 m. Vodní plocha měří
68 ha, max. hloubka 25,5 m. Stálý objem
nádrže 0,77 mil. m*“,zásobní objem 2,06
mil. m*, celkový objem 6,53 mil. m“, Délka
vzdutí 3,5 km, max. hladina 530,21 m
n. m. Nádrž je využita pro vodárenství,
hydroenergetiku, ochranu před velkými
vodami a dodávku vody pro závlahy. Spor
tovní rybářství —voda pstruhová (K, Pd,
Po, Ok). Plocha povodí nádrže 212,7 km?,
prům. roční průtok 1,83 m“-s *. Stavba
díla ukončena v roce 1939, stavba vodní
elektrárny ukončena v roce 1950. /no

Husinec r. v okr. Jihlava, na s. okraji Kní
nice, 8 ha, průtočný na pravém přítoku
Zeletavky, rybochovný. /ke

Husí potok. č. h. p. 2-01-01-081 (II),
orient. mapa 14, pramení v obci Kamenka
ve výšce 539 m n. m, ústí zleva do
Odry u Pustějova v 238 m n. m, plocha
povodí 143,2 km, délka toku 21,5 km,
prům. průt. u ústí 0,82 m“-s *. Hydro
logická stanice Fulnek (vč. 1960—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda na celém toku. /Rř

orient. mapa 5, pramení 1 km z. od Libo
tova ve výšce 382 m n. m., ústí zleva do
Trotiny nad Račicemi v 249 m n. m., plo
cha povodí 35,8 km“, délka toku 13,5 km,
prům. průt. u ústí 0,21 m“ -S*. Pstruhová
voda, čistota vody IL—III. tř. /pí

Hutná č. h. p. 1-13-03-029 (III), orient.
mapa 2, pramení z. od Křimova ve výšce



730 m n. m, ústí zleva do Ohře u Žatce
v 195 m n. m, plocha povodí 108,2 km?,
délka toku 26,8 km, prům. průt. u ústí
0,33 m“ -s*. Vodohospodářsky význam
ný tok. /kř

Hutná viz Otvický p. 1-14-01-024

Hutní potok viz Otvický p. 1-14-01-024

Hutní rybník v okr. Pelhřimov, v Žírov
nici, 7 ha, průtočný na Zírovnici, rybo
chovný. /ke

Huťský (Jitronický) rybník v okr. Český
Krumlov, 5,5 km ssz. od Pohoří na Šuma
vě, 7 ha, průtočný na levém přítoku Cerné.

/ke

Huťský rybník v okr. Plzeň— jih, 1 km
jv. od Vlčic, 9 ha, výtokový na levém pří
toku Úslavy, rybochovný, odběr vody pro
zemědělství. /ke

Huťský rybník v okr. Příbram, na z. okraji
Staré Hutě, 38 ha, průtočný na Sychrov
ském p., rybochovný, závlahový. /ke

Hůzovka viz Sitka 4-10-03-071

Hvězda r. v okr. Svitavy, 1,5 km j. od Tře
bovic, 79 ha, průtočný na Třebovce, ry
bochovný. /ke

Hvězdlička č. h. p. 4-15-03-039 (VL),
orient. mapa 20, pramení sz. od Nítkovic

ve výšce 440 m n. m,, ústí zprava do Li
tavy v Nesovicích v 235 m n. m., plocha
povodí 38,2 km“, délka toku 9,8 km, prům.
průt u ústí0,08m“s. /kř

Hvížďalka r.v okr. Plzeň—jih, 1,5km,vod
Spáleného Poříčí, 7 ha, průtočný na Bra
davě. /ke

Hvozdnice č. h. p. 2-02-02-078 (IV.),
orient. mapa 14, pramení jjz. od Horního
Benešova ve výšce 600 m n. m., ústí zleva
do Moravice u Kylešovic v 253 m n. m,
plocha povodí 163,5 km“, délka toku
34,1 km, prům. průt. u ústí 0,80 m“ -s*
Hydrologické stanice: Jakartovice (vč.
1970—), Otice (vč. 1903—1938). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku. (kř
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Huťskýrybník v Novohradských horách
(klausura), 1972 (Foto M. Hrádek)



Chablavka viz Obrtka 1-12-03-057

Chalupský r. v okr. Tábor, 3 km sz. od
Dobronic u Chýnova, 10 ha, průtočný na
pravém přítoku Lužnice, rybochovný.

/ke

Chamb viz Kouba 4-02-01-001

Chlebský rybník v okr. Benešov, 0,5 km
j. od Chleb, 16 ha, průtočný v povodí le
vého přítoku Sázavy, rybochovný. | /ke

Chlum č. h. p. 1-07-03-039 (VI), orient.
mapa 18, pramení 1 km sv. od Šibeníku
(732 m) ve výšce 642 m n. m., ústí zleva
do Hamerského p. v r. Hejtman v 532 m
n. m., plocha povodí 36,5 km“, délka toku
10,6 km, prům. průt. u ústí 0,24 m“s.
Pstruhová voda, protéká rybníky. /vlk

Chlumecký rybník v okr. Hradec Králové
na s. okraji Chlumce nad Cidlinou, 25 ha,
průtočný na Lužecké svodnici, rybochov
ný, koupání. /ke

Chlumský potok viz Bašnický p. 1-04
-03-012

Chmelař — nádrž na Úštěckém p., 17 km
sv. od Litoměřic, zemní hráz 508 m dlouhá
v koruně. Vodní plocha měří 76,1 ha, cel

0,7 km, max. hladina 229,3 m n. m. Nádrž
slouží pro chov ryb a koupání. Stavba
díla ukončena v roce 1961. /no

Chobot r. v okr. Písek, 2 km v. od Sepe
kova. 15 ha, průtočný na Smutné, rybo
chovný, koupání. /Ře

Chobot r. v okr. Tachov, 3,5 km zsz. od
Bernartic, 16 ha, průtočný na Dubec
kém p., rybochovný. /ke

Chobot r. v okr. Ústí nad Orlicí, 3,5 km
vsv. od Vysokého Mýta, 49 ha, průtočný
na pravém přítoku Loučné, rybochovný.

/ke

Chobot viz Vinořský p. 1-05-04-006

Chocenický potok č. h. p. 1-10-05-036
(V.), orient. mapa 9, pramení 0,5 km s. od
Jarova ve výšce 491 m n. m, ústí zleva
do Úslavy v Blovicích v 380 m n. m,
plocha povodí 25,7 km“, délka toku
7,4 km, prům. průt. u ústí 0,11 m“-s *
Mimopstruhová voda. Čistota vody II. tř.

/vlk

Chodovský potok č. h. p. 1-13-01-143
(TII.), orient. mapa 1, pramení z. od obce
Poušť ve výšce 665 m n. m., ústí zleva do
Ohře v Karlových Varech —Dvorech
v 375 m n. m, plocha povodí 84,1 km,
délka toku 20,6 km, prům. průt. u ústí
0,56m*- s! Vodohospodářskyvýznamný
tok, pstruhová voda na celém toku, vodní
nádrž Tatrovice, čistota vody III —IV. tř.

(kř

Chodská Úhlava č.h. p. 1-10-03-013 (VI),
orient. mapa 16, pramení 0,5 km jz. od
Lomničky (1026 m) ve výšce 1020 m
n. m., ústí zleva do Úhlavy u Úborska
v 427 m n. m, plocha povodí 85,1 km?,
délka toku 18,2 km, prům. průt. u ústí
0,74 m*-s"Ť. Pstruhová voda, čistota vody
do III tř., horní tok v CHKO Šumava,
zčásti tvoří státní hranici s NSR. /vlk



Cholinka č. h. p. 4-10-03-020 (III.), orient.
mapa 13, pramení u Loučky ve výšce
390 m n. m., ústí zprava do Moravy u Sed
liska v 215 m n. m, plocha povodí 50,5 km?,
délka toku 20 km, prům. průt. u ústí
0,11 m*:s7". Vodohospodářsky významný
tok. /kř

Chomutovka č. h. p. 1-13-03-106 (III),
orient. mapa 2, pramení ssz. od Hory Sv.
Šebestiána ve výšce 835 m n. m, ústí
zleva do Ohře u Postoloprt v 181 m n. m,
plocha povodí 160,4 km“, délka toku
45,2 km, prům. průt. u ústí 1,02 m“ -s
Hydrologické stanice: Třetí mlýn (Ig.
1960—), Bítozeves (vč. 1899—1945). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda v horní části toku po Červený mlýn
v Chomutově, mimopstruhová voda od
Červeného mlýna po ústí, vodácky využí
vaný úsek Třetí Mlýn —Chomutov 6 km,
obtížnost WW III., Chomutov —ústí 31 km
obtížnost WW I, chráněný úsek horní
část toku nad soutokem s Kameničkou,
čistota vody po Chomutov III, tř., od Cho
mutova po ústí IV. tř., odběry vody z toku
u Třetího mlýna pro skupinový vodovod.

/kř

Chomutovské jezero viz Kamencové j.

Chotčinský potok viz Chýnovský p. 1-07
-04-056

Chotečský potok č.h. p. 1-04-02-037 (IV.),
orient. mapa 5, pramení 0,5 km sz. od
Pusté Proseče ve výšce 428 m n. m., ústí
zprava do Javorky u Šárovcovy Lhoty
v 279 mn. m.,plocha povodí 20,7 km, dél
ka toku 8,1 km, prům. průt u ústí 0,12m:
-so1. Vodohospodářsky významný úsek
po silnici Choteč—Lužany,pstruhová vo
da, čistota vody I—II tř. /pí

Chotěboř (ú. n.) viz Břevnice

Chotouchovský potok viz Polepka 1-04
-01-041

Chotovinský potok č. h. p. 1-07-04-051
(IV.), orient. mapa 11, pramení u Lažan
ve výšce 600 m n. m, ústí zprava do
Lužnice u Sezimova Ústí v 390 m n. m,
plocha povodí 213,2 km“, délka toku
32 km, prům. průt u ústí 1,11 m“-s
Vodohospodářsky významný úsek 5 km,
pstruhová voda mimo úsek od Stříbrné
Hutě k ústí, kde je voda mimopstruhová,
vodácky využívaný úsek od ústí 14 km, ob
tížnost ZWC, místně WW III, protéká řa
dou rybníků. /vlk

Chotýšanka č. h. p. 1-09-03-077 (V.),
orient mapa 11, pramení 2 km sz. od
Neustupova ve výšce 615 m n. m, ústí
zleva do Blanice v Liběži v 305 m n. m,
plocha povodí 125,1 km“, délka toku
35,5 km, průp . průt u ústí 0,68 m -so
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda. V 10rním toku četné rybníky.

/vlk

Chrastavský potok viz Malá Jeřice 2-04
07-025

Chrastná r. v okr. Liberec 1,5 km z. od
Osečné, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Ploučnice. /ke

Chropyňská Bečva viz Malá Bečva 4-12
-02-098

Chrudimka č. h. p. 1-03-03-001 (II.), orient.
mapa 12, pramení 1 km sz. od Svratouchu
ve výšce 700 m n. m, ústí zleva do Labe
v Pardubicích v 217 m n. m.,plocha povodí
872,6 km“, délka toku 104,4 km, prům.
průt. u ústí 7,68 m“ s*. Větší část toku
protéká Sečskou vrchovinou Železných
hor, dále protíná Chrudimskou tabuli a ústí
v Pardubické kotlině. Hydrologické sta
nice: Hamry —nádrž (vč. 1913—,lg. 1923—),
Hamry—řeka (lg. 1923—),Přemilov(Ig.
1926—), Seč—nádrž (vč. 1935—), Seč pod
nádrží (vč. 1935—), Padrty (vč. 1926—,
lg. 1929—), Mezisvětí (lg. 1957—), Svíd
nice (Ig. 1957—), Slatiňany (vč. 1904—,
lg. 1910—), Chrudim (vč. 1898—), Ne



mošice (lg. 1929). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda nad Hlinskem
(mimo nádrž Harry), úsek pod Vršovem
a od Slatiňan k Nasavrkám, mimopstruho
vá voda ostatní tok a nádrže. Vodácky
využívanýúsek:Hamry—Trhová Kame
nice 20 km obtížnost WW III, Trhová Ka
meice— zač. vzdutí Seče 17 km WW II,
Seč (nádrž) 5 km ZWA, hráz Seč —zač.
vzdutí Křižanovice I 10 km WW II, Kři
žanovice I (nádrž) 3 km ZWA, hráz Křiža
novice [— Práčov, jez 7 km WW IV, Prá
čov —Slatiňany 5 km WW III, Slatiňany —
ústí 25,5 km ZWC. Vodní nádrže Hamry,
Seč L II Křižanovice I II. Chráněný úsek
nad nádrží Křižanovice v ochranném
pásmu vodárenských zdrojů. Nad Trhovou
Kamenicí protéká CHKO Žďárské vrchy.

/pí

Chržínský rybník v okr. Kladno na jz.
okraji Chržína, 10 ha, průtočný na Bakov
ském p., rybochovný, závlahový. /ke

Chřibská —nádrž na řece Chřibské Kame
nici, 10 km sv. od České Kamenice, zemní
sypaná hráz 26 m vysoká, délka v koruně
195 m, vodní plocha měří 12,7 ha, stálý
objem nádrže 0,12 mil. m*, zásobní objem
0,525 mil. m“, celkový objem 1,11 mil. m“.
Délka vzdutí 1 km, max. hladina 438,10 m
n. m., Nádrž je využita pro vodárenství,
ochranu před velkými vodami a nadlepše
ní průtoků. Voda pstruhová (Po, Si). Plo
cha povodí nádrže 6,28 km?, prům. roční
průtok 0,12 m“ s“". Stavba díla ukončena
v roce 1916, hráz zesílena v roce 1918.

/no

Chřibská Kamenice č. h. p. 1-14-05-014
(TII.),orient. mapa 3, pramení na sz. svahu
Jelení skály (676 m) ve výšce 535 m n. m,
ústí zprava do Kamenice u Všemil v 242 m
n. m., plocha povodí 62,2 km“, délka toku
21,8km, prům.průt. u ústí 0,92ms
Hydrologické stanice: Horní Chřibská—
Chřibské (vč. 1908—, lg. 1922—), Všemi
ly —Jetřichovice (vč. 1908—). Vodohospo
dářsky významný tok, vodní nádrž Chřib

ská. Vodácky využívaný úsek: Dolní
Chřibská—ústí, 12 km obtížnostWWII.
Chráněný úsek v CHKO Labské pískovce,
čistota vody I —II. tř. /pí

Chudý rybník v okr. Tachov, 1,5 m jv. od
Boru, 8 ha, průtočný na pravém přítoku
Výrovského p. /ke

Chuchla č. h. p. 1-10-02-071 (V.), orient.
mapa 8, pramení 1 km sv. od Seměvic ve
výšce 497 m n. m., ústí zleva do Radbuzy
u Holýšova v 352 m n. m, plocha povodí
33,9 km“, délka toku 13,1 km, prům. průt.
u ústí 0,14 m" -s*. Mimopstruhová voda,
čistota vody II.—III. tř. /vlk

Chumava č. h. p. 1-11-04-018 (V.), orient.
mapa 10, pramení 0,7 km j. od kóty Velká
Baba (614 m) ve výšce 571 m n. m, ústí
zprava do Litavky v Libomyšli v 278 m
n. m., plocha povodí 77,6 km“, délka toku
18,2 km, prům. průt. u ústí 0,35 m“-s'.
Pstruhová voda od Hostomic k pramenům,
mimopstruhová voda od Hostomic k ústí,
čistota vody do III. tř. [vlk

Chvalečský potok č. h. p. 1-01-02-034
(III.), orient. mapa 5, pramení 1 km jv. od
Chvalče ve výšce 555 m n. m,, ústí zleva
do Petříkovského p. nad Petříkovicemi
v 435 m n. m, plocha povodí 9,1 km“,
délka. toku 5,2 km, prům. průt. u ústí
0,09 m*-s"". Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, čistota vody L ťř.

/pí

Chvalšinský potok č. h. p. 1-06-01-172
(IV.), orient. mapa 17, pramení 1,5 km
z. od Třebovic ve výšce 701 m n. m., ústí
zlevado Polečniceu Kájovav 515mn.m,
plocha povodí 97,6 m“,délka toku 16,0km,
prům. průt. u ústí 0,80 m“-s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda.

/vlk

Chvalšínský potok viz Polečnice 1-06-01
-159



Chvojnice č. h. p. 4-16-02-084 (VII),
orient. mapa 19, pramení v Košíkově ve
výšce 518 m n. m, ústí zleva do Oslavy
u Senohrad v 280 m n. m., plocha povodí
63,8 km“, délka toku 18,4 km, prům. průt.
u ústí 0,12m*-s /kř

Chýnovský potok č. h. p. 1-07-04-056
(V.), orient. mapa 11, pramení 1 km sv.
od Chotčic ve výšce 682 m n. m, ústí

zleva do Chotovického p. u Stříbrné Hutě
v 410 m n. m, plocha povodí 29,0 km?,
délka toku 12 km, prům. průt u ústí
0,15 m*-s"". Pstruhová voda, částečně na
pájen krasovými vodami z rezervace Chý
novské jeskyně. /vlk

Chytrov r. v okr. Jindřichův Hradec,
1,5 km sz. od Brandlína, 15 ha průtoč
ný na Bolíkovském p., rybochovný. | /Ře



Ivanovický potok č. h. p. 4-15-03-022
(V.), orient. mapa 20, pramení u Brněn
ských Ivanovic ve výšce 225 m n. m,

ústí zleva do Svratky u Rajhradic v186m
n. m., plocha povodí 40,3 km?, délka toku
8,3 km, prům. průt. u ústí 0,08 msW
Ivanovický rybník v okr. Vyškov, 1,5 km
ssz. od Ivanovic, 13 ha, průtočný na Hané,

rybochovný. /ke

Ivanské jezero —nádrž na Javornickém p.,
3 km na východ od Rychnova nad Kněž
nou, tížní zděná hráz 8,4 m vysoká, délka
v koruně 46,5 m. Vodní plocha měří
1,54 ha,max. hloubka 6,4 m, celkový objem
0,039 mil. m*: s l. Délka vzdutí 0,2 km,
max. hladina 356,10 m n. m. Nádrž využita

pro ochranu před velkými vodami a pro

vodní rekreaci. Plocha povaní 21,5 km,prům. roční průtok 0,25 m“ so. Stavba
díla ukončena v roce 1910. /no



Jabkenický potok č. h. p. 1-04-07-021
(III), orient. mapa 4, pramení 1 km z. od
Seletic ve výšce 267 m n. m, ústí zleva
do Vlkavy u Kosořic v 208 m n. m., plocha
povodí 33,8 km“, délka toku 9,3 km, prům.
průt. u ústí 0,08 m“ -s*. Mimopstruhová
voda. Protéká rybníky. /pí

Jablonec nad Nisou (ú. n.) —viz Mšeno

Jahodnice —nádrž na Úliblickém p., 3 km
jz. od Nové Paky, zemní hráz 15 m vysoká,
délka v koruně 76 m, vodní plocha měří
51 ha. max. hloubka 12,5 m, stálý objem
nádrže 0,003 mil. *, zásobní objem 0,206
mil. m*, celkový objem 0,223 mil. *. Délka
vzdutí 0,45 km, max. hladina 360,49 m
n. m. Nádrž je využita pro závlahy a chov
ryb. Rekreační využití — koupání, rybář
ství — mimopstruhová voda. Plocha po
vodí 3,6 km?, prům. roční průtok 0,028m:
-soŤ. Stavba díla ukončena v roce 1964.

/no

Jáchymovský potok č. h. p. 1-13-02-066
(IV.), orient. mapa 1, pramení j. od Božího
Daru ve výšce 1020 m n. m, ústí zleva
do Bystřice u Ostrova v 395 m n. m,
plocha povod 32,6 km“, délka toku 12,3km,
prům. průt. u ústí 0,40 m“-s''. (kř

Jakšovský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec, 1 km sv. od Lásenic, 10 ha, průtočný
na levém přítoku Nežárky, rybochovný.

/ke

Jakubovka č. h. p. 4-16-03-013 (VIII),
orient. mapa 19, pramení sz. od Cidliny
ve výšce 582 m n. m, ústí zleva do Ro

kytky u Litohoře v 455 m n. m, plocha
povodí 32,9 km?, délka toku 10,5 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m“ -s*. /kř

Jakubskýrybníkv okr. Nymburk,5 kmvjv.
od Dymokur, 40 ha, průtočný na Stfíťar
ském p., rybochovný, odběr vody pro prů

mysl. /Ke

Jakule č. h. p. 1-06-02-049 (V.), orient. ma
pa 18, pramení 2 km jv. od obce Vyšné
ve výšce 510 m n. m., ústí zprava do Sfrop
nice 1 km s. od Byňova v 465 m n. m,
plocha povodí 33,4 km“, délka toku 11 km,
prům. průt. u ústí 0,17 m“ -s *. Pstruho
vá voda, protéká rybníky. /vlk

Jakulský rybník v okr. České Budějovice,
5 km ssv. od Nových Hradů, 18 ha, průtoč
ný na Jakuli, rybochovný, odběr vody pro
zemědělství. /Ře

Jalový potok č. h. p. 1-03-02-010 (II),
orient mapa 12, pramení 2 km sz. od
Poličky ve výšce 581 m n. m,, ústí zleva
do Loučné v Čisté v 355 m n. m., plocha
povodí 42,6 km“, délka toku 17,7 km,
prům. průt. u ústí 0,24 m“:s*. Pstruhová
voda, čistota vody I—II. tř. /pí

Jalový potok č. h. p. 1-04-06-039 (IV.),
orient. mapa 11, pramení 1 km jv. od
Kostelce nad Černými Lesy ve výšce 390
metrů n. m., ústí zprava do Sembery u Lib
lic v 212 m n. m, plocha povodí 26,3 km“,
délka toku 13,0 km, prům. průt. u ústí
0,08 m“ -s" Pstruhová voda, čistota vody
většinou I.—III. tř. /pí



Jalový potok č. h. p. 1-11-04-027 (VI),
orient. mapa 10, pramení 1 km v. od kóty
Hlava (788 m) ve výšce 748 m n. m,
ústí zleva do Cerveného p. v Komárově
v 405 m n. m, plocha povodí 38,6 km,
délka toku 10,5 km, prům. průt. u ústí
0,18 m*-s“". Pstruhová voda, čistota vody
II—III tř. /vlk

Jamenský potok viz Slapanka 1-09-01-044

Jamský rybník v okr. Jindřichův Hradec,
1 km j. od Branné, 44 ha, průtočný na
levém přítoku Zlaté Stoky, rybochovný.

/ke

Jankovský potok č. h. p. 1-09-02-022 (V.),
orient. mapa 11, pramení1 km j. obce
Vyskytná ve výšce 658 m n. m., ústí zprava
do Zelivky v nádrži Sedlice v 448 m n. m.,
plocha povodí 128,8 km“, délka toku
20,2 km, prům. průt. u ústí 0,90 m“ -s *.
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, chráněný úsek v ochranném
vodárenském pásmu nádrže Svihov,čistota
vody do III. tř. /vlk

Jankovský potok viz Chotýšanka 1-09
-03-077

Janov — nádrž na řece Loupnici, 2,5 km
sz. od Litvínova, tížní zděná hráz 53 m
vysoká, délka v koruně 220 m. Vodní plo
cha měří 10 ha, max. hloubka 44,5 m.
Stálý objem 0,03 mil. m“, zásobní objem
1,57 mil. m*, celkový objem 1,65 mil. m*.
Max. hladina 476,85 m n. m., délka vzdutí
1 km. Nádrž je využita pro vodárenství,
(pro vyšší vodohospodářský efekt převá
děna voda do nádrže ze Svidnice), voda
pstruhová. Plocha povodí nádrže 8,4 km?,
prům. roční průtok 0,09 m“ -s*. Stavba
díla ukončena v roce 1914. /no

Janovický potok č. h. p. 1-09-03-160 (IV.),
orient mapa 10,pramení 3 km z. od Vrcho
tových Janovic ve výšce 495 m n. m, ústí
zleva do Sázavy v Týnci nad Sázavou
v 255 m n. m, plocha povodí 159,2 km,

délka toku 26 km, prům. průt. u ústí
0,58 m“ -s '. Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda, vodácky využí
vaný úsek: od Mlýnů do Krusičan 9 km,
obtížnost ZWC, od Krusičan do ústí 4 km,
obtížnost WW I V horním toku menší

rybníky. /vlk

Janovský rybník v okr. Jihlava, 1 km j. od
Hodic, 13 ha průtočný na Třešťském p.,

rybochovný. /ke

Janský potok viz Klejnárka 1-04-01-004

Janský rybník v okr. České Budějovice,
1 km s. od Nových Hradů, 7 ha, průtočný
na levém přítoku Sfropnice, rybochovný,
koupání. /ke

Januš r. v okr. Havlíčkův Brod, 1,5 km
v od Udar, 11 ha, průtočný na levém příto
ku Chrudimky, rybochovný. /ke

Jarkovický rybník v okr. Benešov, 3,5 km
jv. od Václavic, 27 ha, průtočný na Ko
nopišťském p., rybochovný. /ke

Jarohněvický rybník —nádrž na Kyjovce,
10 km jjz. od Kyjova. Zemní hráz 4,5 m
vysoká, délka v koruně 750 m, vodní plo
cha měří 150,0 ha, celkový objem 1,2 mil. m*,
Délka vzdutí 1,5 km, max. hladina 163,80
metrů n. m. Nádrž je využita pro chov ryb.

/no

Jaroměřský rybník v okr. Náchod, 2 km
ssv. od Jaroměře, 28 ha, průtočný na levém
náhonu Labe, rybochovný. /ke

Jaroslavický r. viz Zámecký (nádrž na
Mlýnském p.)

Jasenice č. h. p. 4-11-01-060 (VL), orient.
mapa 22, pramení na z. svazích vrchu Cáb
ve výšce 740 m n. m,, ústí zprava do Vse
tínské Bečvy ve Vsetíně v 340 m n. m,
plocha povodí 26 km“, délka toku 9,2 km,
prům. průt. u ústí 031 m“ -s*. Tok je ve
vodohospodářsky důležité oblasti Beskyd.

(kř



Jasinka č. h. p. 4-16-02-068 (VII), orient.
mapa 19, pramení jv. od Rudy ve výšce
540 m n. m, ústí zleva do Oslavy u Na
loučan v 365 m n. m, plocha povodí
29,7 km“, délka toku 11,2 km, prům. průt.
u ústí 0,07m*-s'. /kř

Javorka č. h. p. 1-04-02-024 (III.), orient
mapa 5, pramení 0,7 km jz. od Borovnice
ve výšce 455 m n. m., ústí zleva do Cidli
ny u Skřivan v 229 m n. m., plocha povodí
208,9 km“, délka toku 39,2 km, prům. průt.
u ústí 0,94 m“-s '. Hydrologická stanice
Lázně Bělohrad (vč. 1928—, Ig. 1955—).
Vodohospodářsky významný tok, pstruho
vá voda od ústí Chotčského p. k prame
nům, mimopstruhová voda ostatní tok,
chráněný úsek: u lázní Bělohrad —ochran
né pásmo léčivých zdrojů, čistota vody
IL—III. tř. /pí

Javorka viz Velinický p. 1-04-05-053

Javorná č. h. p. 1-13-02-027 (V.), orient.
mapa 8, pramení v. od obce [avorná ve
výšce 670 m n. m, ústí zleva do Lomnic
kého p. v Pile v 535 m n. m., plocha povodí
10,5 km“, délka toku 6,3 km, prům. průt.
u ústí 0,07 m*.s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. /kř

Javornice č. h. p. 1-11-02-101 (IV.), orient.
mapa 9, pramení 1,5 km sz. od Velké
Chmelištné ve výšce 558 m n. m, ústí
zleva do Berounky pod Zvíkovem v 255 m
n. m.,plocha povodí 141,5 km“, délka toku
30,2 km, prům.průt. u ústí 0,41ms
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda —chráněná rybí oblast, čistota
vody II. tř. /vlk

Javornický potok č.h. p. 1-02-01-074 (VL),
orient mapa 12, pramení u Javornice ve
výšce 411 m n. m, ústí zleva do Kněžné
v Rychnově nad Kněžnou v 311 m n. m,
plocha povodí 24,0 km?, délka toku 9,2km,
prům. průt. u ústí 0,24 m“:s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda,
čistota vody II. tř. /pí

Javornický potok č.h. p. 2-04-04-013 (IV.),
orient. mapa 6, pramení na s. svazích Trav
né ve výšce 580 m n. m, přetíná státní
hranice ČSSR—PLR u Javorníka v 243 m
n. m., plocha povodí 18,8 km“, délka toku
10,6 km, prům. průt. u státní hranice
0,22 m“ -s*. Pstruhová voda po celém to
ku na území ČSSR. / kř

Javoříčka č. h. p. 4-10-02-111 (IV.), orient.
mapa 13, pramení u obce Luká ve výšce
450 m n. m, ústí do Třebůvky u Bezděko
va v 330 m n. m,, plocha povodí 45,6 km,
délka toku 11 km, prům. průt. u ústí
0,16m*-s /kř

Jedlovský potok č. h. p. 4-16-01-024 (VL),
orient. mapa 18, pramení v. od Opatova
ve výšce 658 m n. m., ústí zleva do Jihlavy
u Dvorců v 506 m n. m., plocha povodí
27,8 km“, délka toku 10,4 km, prům. průt.
u ústí 0,16 m“ s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. Hydrologická stanice Jedlov
(lg. 1966—). /Rř

Jednota r. v okr. Plzeň—jih, 1 km vsv. od
Soběsuk, 8 ha, průtočný na Mihovce, ry
bochovný. /ke

Jedovnický potok č.h. p. 4-15-02-101 (VII),
orient. mapa 20, pramení 1 km sv. Sene
tářova ve výšce 562 m n. m,, ústí zprava
do Křtinského p. u Býčí skály (jeskyně
3 km vsv. od Adamova). Plocha povodí
cca 32 km“, délka toku před propadáním
12 km, prům. průt. u ústí 0,11 m“-s''.
Potok se propadá 1 km jv. od Rudice na
okraji Moravského krasu, jeho podzemní
tok je znám cca 3,5 km pod propadáním
a vyvěrá před soutokem v údolí Křtin
ského p., chráněný úsek v prostoru rezer
vace r. Budkovan a v CHKO Moravský
kras. Čistota vody pod Jedovnicemi až
IV. tř. /vlk

Jedovnický rybník viz Olšovec

Jelenka č. h. p. 1-10-03-025 (VL), orient.
mapa 16, pramení na s. svahu Můstku



(1234 m) ve výšce 1115 m n. m, ústí
zprava do Úhlavy v Janovicích nad Úhla
vou v 408 m n. m., plocha povodí 62,9 m?,
délka toku 17,8 km, prům. průt. u ústí
0,64m*-s'". Vodohospodářskyvýznamný
tok, pstruhová voda, čistota vody II. tř.
V horním toku protéká CHKO Šumava.

/vlk

Jelito r. v okr. Příbram, 0,5 km jv. od
Prosenické Lhoty, 11 ha, průtočný na le
vém přítoku Křečovickéhop., rybochovný,
koupání. /Ře

Jemnický velký rybník v okr. Tachov, na
jz. okraji Jemnice, 18 ha, průtočný na le
vém přítoku Suché, rybochovný, odběr vo
dy pro zemědělství. /ke

Jeptiška č. h. p. 1-04-05-040 (IV.), orient.
mapa 4, pramení 0,7 km sv. od Opočnice
ve výšce 236 m n. m, ústí zleva do Štítar
ského p. u Městce Králové v 208 m n. m,
plocha povodí 11,5 km“, délka toku 6,1 km,
prům. průt u ústí 0,03 m“-s*. Vodo
hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda. /pí

Jeřice č. h. p. 2-04-07-024 (III.), orient.
mapa 4, pramení jv. od vrcholu Poledník
ve výšce 815 m n. m, ústí zprava. do
Lužické Nisy u Chrastavy v 300 m n. m,
plocha povodí 77,8 km“, délka toku 19,4
kilometrů, prům. průt. u ústí 1,03 m“ -s *.
Hydrologická stanice Chrastava (lg. 1962,
vč. 1941—). Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda po celém toku, chrá
něný úsek —horní tok se nachází na území
CHKO Jizerské hory, na horním toku vy
tváří peřeje a vodopády. /kř

Jeřický potok viz Jeřice 2-04-07-024

Jesec viz Lomnice 1-08-04-001

Jesenice — nádrž na řece Odravě, 7 km
v. od Chebu, zemní sypaná hráz, vysoká
22 m, délka v koruně 792 m. Vodní plocha
měří 746 ha, max. hloubka 18,1 m. Stálý

objem 2,18 mil. m*, zásobní objem 50 mil.
m“, celkový objem 59,6 mil. m“. Délka vzdu
tí 9,4km, max. hladina 441,10 m n. m. Nádrž
je využita pro průmysl, pro ochranu předvel
kými vodami. Rekreační využití —koupání,
vodní sporty, sportovní rybaření —voda mi
mopstruhová (K, Ca, Š, C, Ok, Br, L, Ú, Ma,
Mn). Plocha povodí nádrže 407 km, prům.
roční průtok 3,25 m“ :s*. Stavba díla ukon
čenav roce1961. /no

Jesenická Bělá viz Bělá 2-04-04-063

Jesenický potok č. h. p. 1-08-04-030 (V.),
orient mapa 10, pramení s. od Třebkova
v Hodějovském r. ve výšce 485 m n. m., ústí
zprava do Lomnice 3 km pod Ostrovcem
v 346 m n. m, plocha povodí 58,4 km?,
délka toku 13,4 km, prům. průt u ústí
0,18 m“-s. Mimopstruhovávoda. V po
vodí několik rybníků. /vlk

Jeseňka viz Romže 4-12-01-026

Ještědka č. h. p. 1-05-02-041 (IV.), orient
mapa 4, pramení 0,5 km jz. od Světlé pod
Ještědem ve výšce 518 m n. m., ústí zprava
do Mohelky u Libíče v 265 m n. m., plocha
povodí 43,6 km“, délka toku 11,7 km, prům.
průt u ústí 0,50 m“ s *, Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, chráněná
rybí oblast. /pí

Ještědský potok č. h. p. 1-14-03-003 (III),
orient mapa 4, pramení na sz. svahu Ještědu
(1112 m), ve výšce 798 m n. m., ústí zprava
do Ploučnice ve Stráži pod Ralskem v 305 m
n. m., plocha povodí 48,9 km“, délka toku
18,4km, prům.průt u ústí 0,46 ms
Hydrologické stanice: Žibřidice (vč.1909—),

podářsky významný tok, pstruhová voda,
chráněná rybí oblast, čistota vody L—II. tř.

/pí

Jevanský potok viz Propast 1-09-03-106

Jevanský rybník v okr. Kolín, na j. okraji
Jevan, 18 ha, průtočný na Propasti. /ke



Jevíčka č. h. p. 4-10-02-083 (IV.), orient.
mapa 13,pramení u Bezděčí u Velkých Opa
tovic ve výšce 510 m n. m, ústí zprava do
Třebůvky u Petrůvky v 300 m n. m, plocha
povodí 233,4 km“, délka toku 23,6 km,
prům. průt u ústí 0,97 m*-s*. Hydrolo
gická stanice Chornice (vč. 1910—). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová vo
da. (kř

Jevišovice —nádrž na řece Jevišovce, 15 km
s. od Znojma, tížní zděná hráz 25,5 m vy
soká, délka v koruně 122 m. Vodní plocha
měří 14,5 ha, max. hloubka 14,2 m, stálý
objem nádrže 0,05 mil. m*, zásobní objem
0,19 mil. m*, celkový objem 0,75 mil. m.
Délka vzdutí 0,8 km, max. hladina 334,50 m
n. m. Nádrž je využita pro průmysl, ochra
nu před velkými vodami. Rekreační využi
tí — koupání, sportovní rybářství — mimo
pstruhová voda (K, Š, Br, TI, L, Ok, Ca, Ú).
Plocha povodí 138,1 km“, prům. roční prů
tok 0,20 m“ s"". Stavba díla ukončena v ro
ce 1896. /no

Jevišovka č. h. p. 4-14-03-001 (IV.), orient.
mapa 19, 20, pramení u Komárovic ve výšce
560 m n. m, ústí zleva do Dyje u Jevi
šovky v 171 m n. m, plocha povodí
782,5 km“, délka toku 79,9 km, prům. průt.
u ústí 1,0 m“ -s '. Hydrologické stanice:
Jevišovice (lg. 1957—), Plaveč (vč. 1895 až
1935), Výrovice (lg. 1948—), Božice (lg.
1936—, vč. 1899, 1935—). Vodohospodář
sky významný tok, mimopstruhová voda po
celém toku. Vodácky využívaný úsek od Je
višovic do Tvořihráze 21 km, obtížnost WW
II, od Tvořihráze po ústí 30 km, obtížnost
ZWC. Vodní nádrže Jevišovice a Výrovice.

/kř

Jezdovický rybník v okr. Jihlava, na j. okraji
Jezdovic, 28 ha, průtočný na Třešťskémp.,
rybochovný, odběr vody pro zemědělství.

/ke

Jezernice č. h. p. 4-11-02-051 (TV.),orient.
mapa 14, pramení sv. od Kozlova ve výšce
645 m n. m., ústí zprava do Bečvyu Jezernice

v 233 m n. m.,plocha povodí 21,3 km“, délka
toku 13,1km,prům. průt u ústí 0,16m“-s".
Hydrologická stanice Jezernice (vč. 1940 až
1947). Vodohospodářsky významný tok
(část). /kř

Jezerní potok č. h. p. 1-06-01-064 (III),
orient mapa 17, pramení z Plešného jezera
ve výšce 1 089 m n. m., ústí zprava do Vltavy
v nádrži Lipno 727 m n. m, plocha povodí
29,6 km“, délka toku 9,0 km, prům. průt
u ústí 0,42 m“ -s*. Pstruhová voda, tok je
v CHKO Šumavaa je napojen na Svarcenber
ský kanál. /vlk

Jezero r. v okr. České Budějovice, 3,5 km
z. od Dívčic, 9 ha, průtočný na levém přítoku
Radomileckého p. /ke

Jezero r. v okr. Písek, 1 km z. od Hrejkovic,
7 ha, průtočný na Hrejkovickém p., rybo
chovný. /Ře

Jezero r. v okr. Tábor, 2 km vsv. od Sezimova
Ústí, 42 ha, průtočný na Bělé, rybochovný.

/ke

Jezeří — nádrž na Vesnickém p., 10 km na
sv. od Chomutova, tížní zděná hráz 23 m
vysoká, délka v koruně 84 m. Vodní plocha
měří 0,68 ha, max. hloubka 17,5 m. Zásobní
objem nádrže 0,052 mil. m*, celkový objem
0,055 mil. m“. Délka vzdutí 0,1 km, max.
hladina 433,00 m n. m., Nádrž využita pro
vodárenství. Plocha povodí 2,81 km“, prům.
ročníprůtok 0,031m*:s*. Stavbadíla ukon
čena v roce 1904. /no

Jezírko v propasti Macůšce u Zbrašova
v Hranickém krasu. Nepravidelného čtyř
úhelníkového obrysu (přibližně 20 X 16 m),
nadmořská výška hladiny 245,5 m, dosud
zjištěná hloubka vody 175m (celková hloub
ka propasti 244 m), krasového původu (zkra
sovělé zatopené dutiny pokračují ještě níže).
Vodou vystupují silné výrony CO; (prohřáté
na 15"“C).Rezervace. /vlk

Jezírkový potok viz Milčický p. 1-04-06-046



Jezuitský rybník v okr. Havlíčkův Brod,
1,5 km j. od Zvěstonic, 15 ha, průtočný na
Hostačovce, sportovní rybářství. /ke

Ježkovský rybník —nádrž na Zirovnici, 20
kilometrů sv. od Jindřichova Hradce, zemní
hráz, vodní plocha měří 10,7 ha, celkový ob
jem 0,103 mil. m*. Délka vzdutí 0,5 km. Od
r. 1966 nádrž využita pro vodárenství. /no

Jickovický potok č. h. p. 1-07-05-023 (III.),
orient mapa 10, pramení 1 km zjz. od Před
bořic ve výšce 525 m n. m, ústí zprava do
Vltavy v nádrži Orlík u Zvíkovského Pod
hradí v 346 m n. m.,plocha povodí 40,5km,
délka toku 17km, prům. průt u ústí 0,12m*:
-sc7, Pstruhová voda. Protéká menšími ryb
níky. | /vlk

Jičínka č.h. p. 2-01-01-069 (II.), orient. mapa
15, pramení na sv. svahu Kamenárky ve výš
ce 630 m n. m., pod Kumínem ústí do Odry
v 243 m n. m, plocha povodí 113,9 km,
délka toku 25,8 km, prům. průt u ústí
1,21 m*-s“". Hydrologická stanice Nový
Jičín—Šenov (lg. 1958—).Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda v horní části
toku až po Nový Jičín,mimopstruhová voda
od Nového Jičína po ústí do Odry, čistota
vody pod Novým Jičínem IV. tř. /kř

Jiher č. h. p. 1-08-03-102 (IV.), orient. mapa
17, pramení u Bošovic ve výšce 437 m n.m,
ústí zleva do Ofavy v Písku v 353 m n. m,
plocha povodí 26,9 km“, délka toku 7 km,
prům. průt. u ústí 0,06 m“ -s*. Mimopstru
hová voda. /vlk

Jihlava č.h. p. 4-16-01-001 (V.),orient. mapa
18, 19, pramení na j. svazích Lísku u Jihláv
ky ve výšce 670 m n. m, plocha povodí
3 117,0 km“, ústí do střední nádrže No
vé Mlýny u Iváně v 170 m n. m, dél
ka toku 184,6 km, prům. průt. u ústí
11,75 m“ -s*. Pramení a v horní části toku
protéká Brtnickou vrchovinou, dále teče na
příč Jaroměřickou kotlinou, Znojemskou
pahorkatinou, Oslavanskou brázdou, Bo
bravskou vrchovinou a v úseku před svým

ústím Dyjsko-svrateckým úvalem. Hydro
logické stanice: Batelov (vč. 1943—, Ig.
1951—), Dvorce (vč. 1927—, lg. 1943—),
Třebíč (lg. 1927—1936), Ptáčkov (vč.
1953—, lg. 1954—), Vladislav (lg. 1937 až
1959), Stropešín (vč. 1928—1934), Mohel
no (vč.1913—1932),Ivančice—viadukt
(vč. 1912—1942), Ivančice (lg. 1942—),
Pohořelice (vč. 1910—1970). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda
v horní části toku až po silnici Horní
Cerekev —Horní Ves, mimopstruhová vo
da od silnice Horní Cerekev—Horní Ves
po ústí. Vodácky využívaný úsek od Horní
Cerekve po Vladislav 74 km, obtížnost
ZWC, od Vladislavi po nádrž Dalešice
6 km, obtížnost WW I, od nádrže Dalešice
a Mohelno po hrad Templštejn 8 km, ob
tížnost WW I, od Templštejna po ústí
50 km, obtížnost ZWC. Vodní nádrže:
Dalešice, Mohelno. Čistota vody v horní
části toku po Batelov II. tř., od Batelova
po soutok s Brtnicí III. tř.,v krátkém úseku
pod Okříškami rovněž III. tř., jinak v této
oblasti II. tř., od Třebíče po nádrž Daleši
ce III. tř. a po ústí převážně II. tř. (kř



Soutok Jihlavy a Oslavy u Ivančic.
(Foto H. Kříž)

Jihlavka viz Jihlava 4-16-01-001

Jihlávka č. h. p. 4-16-01-036 (VI), orient.
mapa 19, pramení u obce Stajiště ve výšce
665 m n. m, ústí zprava do Jihlavy v Jihla
vě v 480 m n. m., plocha povodí 106,5 km?,
délka toku 21,9 km, prům. průt. u ústí
0,62 m“ -s*. Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda celý tok.

Jílecký potok č. h. p. 1-06-01-187 (III),

orient. mapa 17, pramení 1 km sz. od Kraví
hory (909 m) ve výšce 810 m n. m, ústí
zprava do Vltavy 1,5 km jižně od Rájo
va v 460 m n. m., plocha povodí 55,3 km“,
délka toku 12,1 km, prům. průt. u ústí
0,39 m“ -s ". Vodohospodářsky význam
ný tok. Pstruhová voda. /vlk

Jílek r. v okr. Česká Lípa, 1,5 km zjz. od
Zahrádky, 11 ha, průtočný na levém příto
ku Bobřího p., rybochovný. /ke

Jilemka č. h. p. 1-05-01-025 (IV.), orient.
mapa 4, pramení s. od Zálesní Lhoty ve
výšce 481 m n. m, ústí zleva do Jizerky
v Hrabačově v 419 m n. m., plocha povodí
19,8 km“, délka toku 7,6 km, prům. průt.
u ústí 0,16 m*:s'*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda. /pí

Jilemnice viz Jilemka 1-05-01-025

Jilemský rybník v okr. Havlíčkův Brod,
2 km jv. od Vepříkova, 8 ha, průtočný
na Jiříkovském p., rybochovný. /ke

Jílovský potok č. h. p. 1-14-02-026 (II.),
orient. mapa 3, pramení 0,7 km s. od Naklé



řova ve výšce 713 m n. m, ústí zleva do
Labe v Děčíně ve 122 m n. m, plocha
povodí 76,2 km“, délka toku 20,1 km,
prům. průt. u ústí 0,71 m“-s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda,
čistota vody v dolním toku do III. tř.Levou
stranu povodí tvoří CHKO Labské pískov

ce. /pí

Jindřichovský potok viz Dětřichovický p.
2-04-06-004

Jirenský potok č. h. p. 1-04-07.-057 (III),
orient. mapa 11,pramení u Horních Počer
nic ve výšce 281 m n. m, ústí zleva do
Výmoly u Horoušan v 208 m n. m., plocha
povodí 32,8 km“, délka toku 11,8 km,
prům. průt. u ústí 0,07 m“-s *. Vodo
hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda. /pí

Jirkov nádrž na řece Bílině, 6 km s. od
Chomutova, hráz kamenitá 55 m vysoká,
délka v koruně 200 m. Vodní plocha měří
15,8 ha, max. hloubka 44,3 m, stálý objem
0,10 mil. m*, zásobní objem 1,90 mil. m“,
celkový objem 2,69 mil. m*“.Délka vzdutí
1,2 km, max. hladina 522,8 m n. m. Nádrž
je využita pro vodárenství (pro vyšší efekt
převáděna do nádrže voda z Nivského po
toka) a pro ochranu před velkými vodami.
Voda pstruhová (Po, Pd, Si). Plocha po
vodí nádrže 26,77 km“, prům. roční prů
tok 0,298 m“-s'". Stavba díla ukončena
v roce 1965. /no

Jiřetínský potok č. h. p. 1-14-01-016 (III),
orient. mapa 2, pramení v Mikulovicích ve
výšce 768 m n. m, ústí zleva do Bíliny
u Záluží v 230 m n. m, plocha povodí
26,4 km“, délka toku 9,5 km, prům. průt.
u ústí 0,43 m“ -s ". Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém to
ku, vodní nádrž Dolní Jiřetín, čistota vody
L.tř. /kř

Jiřický potok viz Miroslavka 4-16-04-020

Jiříkovský potok viz Sázavka 1-09-01-102

Jiříkovský potok (Spree v NDR) č. h. p.
1-15-01-038 (II.), orient. mapa 3, pramení
jjz. od Filipova ve výšce 430 m n. m,
přetíná státní hranice ČSSR—NDR u Ji
říkova v 350 m n. m, plocha povodí
10,7 km“, délka toku 6,3 km, prům. průt.
u státní hranice 0,13 m“ -s*. Vodohospo
dářsky významný tok. /kř

Jiříkovský rybník v okr. Havlíčkův Brod,
2 km zjz. od Vepříkova, 25 ha, průtočný
na Jiříkovickém p., rybochovný. /ke

Jiřínský potok č. h. p. 4-16-01-030 (VI),
orient. mapa 18, pramení u Větrného Jení
kova ve výšce 635 m n. m,, ústí zleva do
Jihlavy u Rantířova v 490 m n. m., plocha
povodí 20,2 km“, délka toku 9,9 km, prům.
průt. u ústí 0,12 m“-s*. Hydrologická
stnice Jiřín (lg. 1966—).Vodohospodářsky
významný tok. /kř

Jistební rybník v okr. Pelhřimov, 3 km
ssv. od Horní Cerekve, 13 ha, průtočný na
levémpřítokuJIhlavy, rybochovný. | /ke

Jivjanský rybník v okr. Domažlice, 1,5 km
s. od Černovic, 25 ha, průtočný na pravém
přítoku Hořiny, rybochovný, koupání, tu
ristické tábořiště. /Ře

Jívka č. h. p. 1-01-03-027 (IV.), orient.
mapa 5, pramení 0,5 km sz. od Slavětína
ve výšce 610 m n. m, ústí zprava do
Dřeviče ve Stárkově v 417 m n. m., plocha
povodí 27,8 km“, délka toku 15,1 km,
prům. průt. u ústí 0,28 m“ -s ". Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda,
chráněný úsek v dolním toku v ochranném
vodárenském pásmu, čistota vody I. tř.

/pí

Jizera č. h. p. 1-05-01-001 (II.), orient.
mapa 4, pramení v PLR (cca 1,5 km za
státní hranicí), na naše území přitéká 2 km
jv. od Smrku (1124 m) ve výšce 885 m
n. m., ústí zprava do Labe u Toušeně
v 169 m n. m, plocha povodí 2 193,4 km?,
délka toku u nás 163,9 km, prům. průt.



W * j*ěr

Náhon Jizery v Turnově, květen 1975,
(Foto J. Demek)

u ústí 23,9 m“ s *. Z Jizerských hor proté
ká do západní části Krkonoš (Krkonoš
ských rozsoch), Krkonošského podhůří
(Železnobrodské vrchoviny, Podkrkonoš
ské pahorkatiny) a za Ještědsko — Kozá
kovským hřbetem vtéká na území České
tabule. Zde Jizera teče Turnovskou pahor
katinou, Jizerskou tabulí a ústí ve v. části
Mělnické kotliny. Nejvodnějším přítokem
Jizery je Kamenice. Hydrologické stanice:
Kořenov (vč. 1954—1959), Vilémovice —
Paseky nad Jizerou (lg. 1908—), Dolní Sy
tová (lg. 1939—), Železný Brod (vč. 1882—,
lg. 1908—), Železný Brod— město (vč.
1930—1960), Sovenice (vč. 1970—)Bakov
nad Jizerou (lg. 1941—), Bakov —Želmost
(vč. 1939—1959), Mladá Boleslav — Rožá
tov (vč. 1882—, lg. 1922—), Tuřice (vč.
1897—, lg. 1908—), Skorkov (vč. 1942—),
Káraný—Nový Vestec (vč. 1938). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda nad Dolánkami k pramenům, mimo



pstruhová voda od Dolánek k ústí. Vodác
ky využívaný úsek: Mýto —Paseky nad Ji

„zerou 7 km obtížnost WW V, Paseky nad
Jizerou—Horní Sytová14 km WW III,
Horní Sytová —Spálov 19 km WW II, Spá
lov —Podspálov 2km WW IV,Podspálov —
Malá Skála 10 km WW I, Malá Skála ústí
91 km ZWC. Chráněný úsek v CHKO
Jizerské hory a jejich rezervacích, dále
v KRNAP a část údolí u Semil. Čistota
vody v nejhořejším úseku I tř., dále II.,
místy II. —IV.tř. /ví

Jizerka č. h. p. 1-05-01-020 (II), orient.
mapa 4, pramení v Horních Mísečkách ve
výšce 1065 m n. m, ústí zleva do Jizery
u Horní Sytové v 385 m n. m, plocha po
vodí 85,8 km, délka toku 21,5 km, prům.
průt. uústí 2,14 m*“-s*. Hydrologická sta
nice Dolní Štěpánice —Benecko (vč. 1904—,
lg. 1920—). Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, vodácky využívaný
úsek od Hrabačova proti toku 3 km, ob
tížnost WW III od Hrabačova do ústí
4 km, obtížnost WW II, chráněný úsek
nad Vítkovicemi v KRNAP a jeho rezerva
cích, čistota vody nad Hrabačovem I. tř.

Jordán — nádrž na Košínském p. na S.
okraji města Tábor, zemní hráz 18 m vy
soká. Vodní plocha měří 50 ha, celkový

objem nádrže 3 mil. m*. Délka vzdutí 3 km.
Nádrž využita k vodárenským účelům a
sportovnímu rybářství. Plocha povodí
80,02 km“, prům. průt. 0,401 m*:s*. Stav
ba díla z roku 1492, vodárenské využití
od roku 1936. /no

Josefův důl — nádrž na řece Kamenici,
11 km s. od Jablonce nad Nisou, hlavní
zemní sypaná hráz vysoká 45 m, délka
v koruně 360 m. Vodní plocha měří 150 ha,
max. hloubka 39 m, stálý objem nádrže
0,85 mil. m*, zásobní objem 20,55 mil. m),
celkový objem 23,25 mil. m“. Délka vzdutí
2,6 km, max. hladina 733,20 m n. m,
Nádrž využita pro vodárenství, vodohos
podářský efekt nádrže zvýšen převodem
vody z Jeleního p. a z nádrže Bedřichov,
rybaření —pstruhová voda. Plocha povodí
nádrže 19,81 km“, prům. roční průt.
0,72 m“- s" Stavba díla ukončena v roce
1982. /no

Juhyně č. h. p. 4-11-02-008 (IV.), orient.
mapa 14, pramení na j. svazích Kyčery ve
ve výšce 695 m n. m., ústí zleva do Bečvy
u Choryně v 269 m n. m., plocha povodí
111,5 km“, délka toku 32,9 km, prům. průt.
u ústí 1.02 m“ -s*. Hydrologická stanice
Kelč (lg. 1958—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda celý tok. /Ař



Káča č. h. p. 1-04-06-032 (III.), orient.
mapa 11, pramení u Cerhenic ve výšce
204 m n. m, ústí zprava do Výrovky u Ho
řátve v 185 mn. m.,plocha povodí 28,5 km“,
délka toku 11,5 km, prům. průt. u ústí
0,05 m“ -s"*. Mimopstruhová voda. Celý
tok v ochranném pásmu léčivých zdrojů —
Poděbrady. /pí

Kačák r. v okr. Nový Jičín na ssz. okraji
Albrechtiček, 23 ha, průtočný na Sedlnici,

rybochovný. /ke

Kačák viz Loděnice 1-11-05-001

Kačenka r. v okr. Znojmo 2 km vjv. od
Suchohrdel, 9 ha, průtočný na levém pří
toku Jiřického p. /ke

Kačer r. v okr. lindřichův Hradec 3,5 km
zjz. od Veclova, 33 ha, průtočný na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Kačerna r. v okr. Plzeň—jih, 1 km v. od
Bukové, 13 ha, průtočný na Bukovském p.,
rybochovný, koupání. /ke

Kačíř r. v okr. Třebíč, 2,5 km vsv. od
Smrku, 10 ha, průtočný na Okareckém p.,

rybochovný. /ke

-02-018

Kačležský rybník — nádrž na Koštěnic
kém p., 9 km jv. od Jindřichova Hradce,
zemní hráz 9 m vysoká, délka v koruně
648 m, vodní plocha měří 175,7 ha, celko
vý objem 4,3 mil. m“. Délka vzdutí 2,7 km,

max. hladina 533,5 m n. m., Nádrž je vy
užita pro chov ryb. Stavba díla z 16. století.

/no

Kadaň — nádrž na řece Ohři na j. okraji
města Kadaně, tížní betonová hráz 18 m
vysoká,délkav koruně 110m. Vodní plo
cha měří 65,4 ha, max. hloubka 11 m. Stálý
objem 0,5 mil. m*, zásobní objem 2,12 mil.
metrů krychlových, celkový objem 2,62mil.
metrů krychlových. Délka vzdutí 0,5 km,
max. hladina 286,00 m n. m. Nádrž je
využita pro hydroenergetiku, pro průmysl
(z nádrže čerpána voda do Podkrušnohor
ského přivaděče). Rekreační využití —
koupání, sportovní rybářství — mimo
pstruhová voda (K, L, Š, Ca, Br). Plocha
povodí nádrže 3 505 km“, prům. roční prů
tok 30,5 m“ -s *. Stavba díla ukončena
v roce 1970. /no

Kachní rybník v okr. České Budějovice,
3 km sz. od Nových Hradů, 21 ha, prů
točný na pravém přítoku Stropnice, rybo
chovný. /ke

Kachní rybník v okr. Český Krumlov, 1km
vjv. od Ličova, 14 ha, průtočný na Cerné,

rybochovný. /ke

Kachlička r. v okr. Havlíčkův Brod, 1,5km
ssv. od Zdislavic, 18 ha, průtočný na
Perlovém p., rybochovný, koupání. / ke

Kájovský potok viz Polečnice 1-06-01-159

Kala r. v okr. Praha— západ, 1 km j od
Hostivic,13ha,průtočnýna Litovickémp.,

rybochovný. /ke



Kalabis r. v okr. Jindřichův Hradec, 2,5
kilometru sv. od Nové Včelnice, 15 ha,
průtočný na levém přítoku Kamenice, ry
bochovný. /ke

Kalenský potok č. h. p. 1-01-01-052 (IL),
orient. mapa 5, pramení 1 km s. od Zálesní
Lhoty ve výšce 450 m n. m, ústí zprava
do Labe nad Debrným v 327 m n. m,
plocha povodí 64,6 km“, délka toku 17,5
kilometru, prům. průt u ústí 0,59 m*-s“
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda —chráněná rybí oblast, čistota
vody do III. tř. /pí

ho

Kalich r. v okr. Pelhřimov 1 km jz. od
Kamenice nad Lipou, 10 ha, průtočný na
levém přítoku Kamenice. /ke

Kališčokr. v okr. Karviná,2 km ssv. od
Petřvaldu, 15 ha, průtočný na pravém pří
toku Stružky, rybochovný. /ke

Kalný rybník v okr. Tachov, 2 km zjz.
od Chodové Plané, 14 ha, průtočný na
levém přítoku Hamerského p., rybochov
ný /ke

>.E V) Odle L -s



Kamencové jezero na s. okraji Chomuto
va. Není přirozeného původu, vzniklo po
těžbě kamencové břidlice. Plocha 16,3 ha,
objem 285 tis. m“, průměrná hladina 337 m
n. m., hloubka 3,25 m. Rozpuštěný kame
nec v čiré vodě se používá k léčebným úče
lům. Jezero jevyužito k rekreaci a vodním
sportům. /vlk

Kamenice č.h. p. 1-05-01-058 (III.), orient.
mapa 4, pramení na sz. svazu Černé hory
(1 084 m) ve výšce 975 m n. m., ústí zpra
va do Jizery u Horní Kamenice v 280 m
n. m.,plocha povodí 218,6 km“, délka toku
36,2 km prům. průt u ústí 4,65 m“-s '.
Hydrologické stanice: Josefův Důl (lg.
1911—),. Bohuňovsko— Jesenný | (lg.
1921—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek:
Tanvald—Návarov 8 km, obtížnost WW
V, Návarov— Jesenný 2 km, obtížnost
WW V, Jesenný —ústí 5 km, obtížnost WW
III, vodní nádrž Josefův Důl, chráněný
úsek nad Tanvaldem v CHKO Jizerské
hory, čistota vody nad Josefovým Dolem
I tř. /pí

Kamenice č.h. p. 1-06-02-014 (IV.), orient.
mapa 17, pramení 2 km jižně od Bělé ve
výšce 730 m n. m,, ústí zprava do Malše
sz. od Květoňova v 545 m n. m, plocha
povodí 32,1 km“, délka toku 11,5 km,
prům. průt. u ústí 0,25 m“ -s*. Pstruhová
voda. /vlk

Kamenice č. h. p. 1-06-03-009 (IV.), orient.
mapa 17, pramení na jv. úpatí Vysokého
Kořene (680 m) ve výšce 588 m n. m,
ústí zleva do Dehtářského p. u Holubov
ské Bašty 406 m n. m., plocha povodí
27,0 km“, délka toku 8,0 km, prům. průt.
u ústí 0,11 m“-s*. Mimopstruhová voda,
protéká rybníky. /vlk

Kamenice č.h. p. 1-07-03-001 (IV.), orient.
mapa 18, pramení 0,5 km, sz. od Těmic
ve výšce 645 m n. m, ústí zprava (zdroj
nice) do Nežárky v Jarošověv 471 mn.m,
plocha povodí 164,2 km“, délka toku

27,8 km, prům. průt. u ústí 1,17 m“ s
Vodohospodářsky významný úsek 17 km,
pstruhová voda od pramenů do Kamenice
nad Lipou, mimopstruhová voda od Ka
menice nad Lipou po Nežárku. Vodácky
využívaný úsek od ústí 17 km, obtížnost
ZWB. V povodí značný počet rybníků.

/vlk

Kamenice č. h. p. 1-14-05-001 (II.), orient.
mapa 3, pramení na jz. svahu Jelení skály
(676 m) ve výšce 595 m n. m., ústí zprava
do Labe v Hřensku v 116 m n. m, plocha
povodí 217,2 km“, délka toku 35,6 km,
prům. průt. u ústí 2,65 m“ -s-7 Horní tok
v Lužických horách protéká Kytlickou
vrchovinou a přitéká do Krušnohorské
soustavy u České Kamenice v Růžovské
pahorkatině a ústí v Děčínských stěnách.
Hydrologické stanice: Srbská Kamenice
(vč. 1908—), Hřensko (vč. 1910—, lg.
1955—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda. Vodácky využívaný úsek:
Jánská—Dolský mlýn 7 km obtížnost
WWI Dolskýmlýn—regulaceHřensko
8,5 km WW III, regulace —ústí 1 km WWI.



Tok protéká soutěskami a umělýmijezírky
zpřístupněnými po pramicích. Součástí tu
ristického zpřístupnění je umělý vodopád.
Nejznámější část toku je v CHKO Labské
pískovce. Čistota vody převážně IL—III.tř.

/pí

Kamenice velká r. v okr. Chrudim, 1,5 km
jv. od Trhové Kamenice, 12 ha, průtočný
na pravém přítoku Chrudimky. /ke

Kamenický potok č. h. p. 1-09-03-156
(IV.), orient. mapa 10, pramení 0,5 km
z. od Křížkového Újezdce ve výšce 455 m
n. m., ústí zprava do Sázavy u Zbořeného
Kostelce v 257 m n. m., plocha povodí
31,9 km“, délka toku 11,8 km, prům. průt.
u ústí 0,10 m“ -s". Pstruhová voda. /vlk

Kamenička č. h. p. 1-13-03-107 (IV.),
orient. mapa 2, pramení v rašeliništi pod
Jelením vrchem ve výšce 815 m n. m,
ústí zleva do Chomutovky u Třetího mlýna
v 390 m n. m, plocha povodí 13,5 km,
délka toku 7,2 km, prům. průt. u ústí
0,12m*-s ". Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda po celém toku, vodní

nádrž Kamenička, chráněný úsek část
toku nad vodní nádrží Kamenička, čistota
vody I fř. /kŤ

Kamenička nádrž na řece Kameničce,
8 km sz. od Chomutova, tížní zděná hráz,
44 m vysoká, délka v koruně 153 m. Vodní
plocha měří 6,0 ha, max. hloubka 31,3 m,
stálý objem 0,07 mil. m“. Zásobní objem
0,6 mil. m“, celkový objem 0,72 mil. m“. Dél
kavzdutí 0,4km,max.hladina596,40mn. m.,
Nádrž je využita pro vodárenství. Rekreač
ní využití — sportovní rybářství — voda
pstruhová (Po, Pd, Si). Plocha povodí
7,34 km?, prům. roční průtok 0,09 m“ -s *.
Stavba díla ukončena v roce 1904. /no

Kamenička viz Kamenice 1-07-03-001

Kamenička viz Mlýnský potok 4-16-01-058

Kamenná trouba r. v okr. Havlíčkův Brod,
2 km zjz. od Lipnice nad Sázavou, 19 ha,
průtočný na Pstružném p., rybochovný,
odběr vody pro průmysl. /ke

Kamenný potok viz Úšovickýp. 1-10-01-060

Kamenný potok č. h. p. 2-01-01-082 (III),
orient. mapa 14, pramení jv. od obce Je
lenice ve výšce 508 m n. m., ústí zprava
do Husího p. ve Vlkovicích v 335 m n. m,
plocha povodí 27,3 km“, délka toku 11,3km,
prům. průt. u ústí 0,16 m“ -s*, pstruhová
voda po celé délce toku. /kř

Kamenný rybník v okr. České Budějovice,
2 km z. od Rudolfova, 7 ha, průtočný na
pravém přítoku Vltavy. /Ře

Kamenný rybník v okr. České Budějovice,
1 km jjv. od Tuchonic, 8 ha, výtokový
na pravém přítoku Vltavy. /ke

Kamenný rybník v okr. České Budějovice,
na j. okraji Záboří, 46 ha, průtočný, na
Kamenském p., rybochovný. /Ř

Kamenný rybník v okr. Plzeň —jih, 0,5 km
j. od Záluží, 0,5 ha, neprůtočný, rezervace.

/ke



Kamenný rybník v okr. Tábor, 1 km z. od
Tučap, 8 ha, průtočný na pravém přítoku
Cernovického p., rybochovný. /ke

Kamýk — nádrž na řece Vltavě, 1 km jz.
od obce Kamýk nad Vltavou, betonová tíž
ní hráz 24 m vysoká, délka v koruně
186 m. Vodní plocha měří 195 ha, max.
hloubka 14,5 m. Stálý objem nádrže
8,38 mil. m“, zásobní objem 4,42 mil. m),
celkový objem 12,8 mil. m“. Délka vzdutí
10,2 km, max. hladina 285,00 m n. m. Ná
drž je využita pro hydroenergetiku (vy
rovnávací nádrž pro špičkovou vodní
elektrárnu Orlík), průmysl, plavbu a nad
lepšení průtoků Vlíavy. Rekreační využití
— sportovní rybářství — mimopstruhová
voda, ojediněle K, Š, TI, Su, Br. Plocha
povodí nádrže 12218 km“, prům. roční
průtok 82,7 m“ : s*. Stavba díla ukončena
v roce 1963. (Obr. str. 245.) /no

Kaneček r. v okr. Strakonice, 1,5 km vsv.
od Blatné, 7 ha, průtočný na levém přítoku
Lomnice, rybochovný. /ke

Kaňov — nádrž na Kaňovském p. 3 km
s. od Třeboně zemní hráz v délce v koruně
400 m. Vodní plocha měří 152,2 ha, celko
vý objem 1,461 mil. m“. Délka vzdutí
1,8 km. Využívána k chovu ryb. Stavba díla
z 16. století. (Obr. str. 164.) /no

Káňov r. v okr. Jindřichův Hradec, 1 km
jv. od Přeseky, 157 ha, průtočný na pra
vém přítoku Zlaté Stoky, rybochovný.

/ke

Kaňovický potok č.h. p. 4-13-01-109 (VL),
orient. mapa 21, pramení jv. od Březnice
ve výšce 440 m n. m, ústí zprava do Lud
kovického p. u Biskupic v 237 m n. m,
plocha povodí 25,5 km“, délka toku
13,1km, prům.průt. u ústí 0,14ms

/ kř

Kaprový rybník v okr. Chrudim, 3,5 km
jjz. od Trhové Kamenice, 10 ha, průtočný
na levém přítoku Chrudimky, rybochovný.

/ke

Kaprový r. v okr. Jindřichův Hradec, 2 km
jv. od Třeboně, 7 ha, průtočný na pravém
přítoku Zlaté Stoky. /ke

Karásek r. v okr. Rokycany na z. okraji
Oseku, 8 ha, průtočný na pravém přítoku
Voldušského p., rybochovný. /ke

Kardaš r. v okr. Jindřichův Hradec, 2 km
sz. od Klenova, 58 ha, průtočný na Re
čici, rybochovný. /ke

Kardašský potok viz Rečice 1-07-03-072

Karhov nádrž na Studenském p., 22 km
sv. od Jindřichova Hradce. Délka vzdutí
0,9 km, max. hladina 669,7 m n. m., Nádrž
využita pro vodárenství. Dílo uvedeno do
provozu v roce 1971. /no

Karlovy Vary (ú. n.) viz Březová

Karolinka — nádrž na Stanovnici, 6 km
od Velkých Karlovic směrem na Vsetín,
zemní hráz 38,2 m vysoká nad dnem údolí,
délka v koruně 390 m. Vodní plocha měří
50,5 ha, max. hloubka 36,7 m, stálý objem
0,96 mil. m*“,zásobní objem 6,008 mil. m),
celkový 7,571 mil. m“. Délka vzdutí 1,94
kilometru, max. hladina 521,20 m n. m,
Nádrž využita pro vodárenství. Plocha po
vodí 23,18 km“, prům. roční průtok
0,38 m" -s". Stavba díla 1977—85. /no

Kartáčník r. v okr. České Budějovice,
1,5 km jjv. od Žáru, 7 ha, průtočný na
Zárském p., rybochovný. /Ře

Karvinský potok č.h. p. 2-03-03.067 (III.),
orient. mapa 15, pramení v. od Karviné
ve výšce 263 m n. m, ústí zprava do Olše
u Koukolné v 210 m n. m., plocha povodí
11,9 km“, délka toku 7,8 km, prům. průt.
u ústí 0,10 m“ s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. (kř

Kastelský rybník v okr. Plzeň—jih, 2 km
v. od Losiny, 10 ha, průtočný na Dnešic
kém p. /ke



Kateřinský potok (Pfreimd v NSR) č. h. p.
4-01-02-001 (III.), orient. mapa 8, pramení
1,5 km jv. od Lesné ve výšce 679 m n. m,
ústí do Naab (přítokDunaje), státní hranici
s NSR přechází 3 km jz. od Diany v 492 m
n. m., plocha povodí nad státní hranicí
101,4 km“, délka toku u nás 20,5 km,
prům. průt. na státní hranici 0,71 m*-s*.

Katlov r. v okr. Kutná Hora, 1,5 km jjz.
od Červených Janovic, 20 ha, průtočný
na Opatovickém p., rybochovný, koupání.

/ke

Kaznějovský potok č. h. p. 1-11-02-070
(V.), orient. mapa 9, prámení z. Kaznějova
ve výšce 442 m n. m, ústí zprava do
Střely u Nebřezin v 312 m n. m, plocha
povodí 25,3 km“, délka toku 6,5 km, prům.
průt. u ústí 0,05m*-s*. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, čistota vo
dyI-III tř. /vlk

Kapelský potok č. h. p. 1-08-01-058 (V.),
orient. mapa 16, pramení 1,7 km zjz. Ko
chánova ve výšce 935 m n. m., ústí zleva
do Volšovky u Petrovic v 532 m n. m,
plocha povodí 25,3 km“, délka toku 8,5
kilometru, prům. průt. u ústí 0,32 m“-s *.
Pstruhová voda, chráněná: rybí oblast.

/vlk

Keblanský potok č.h. p. 1-06-02-066 (VI),
orient. mapa 17, pramení 1,5 km vsv. od
Kohouta (870 m) ve výšce 705 m n. m,
ústí zleva do Svinenského p. 2 km pod
Trhovými Sviny 445 m n. m., plocha povo
dí 29,7 km“, délka toku 11 km, prům.
průt. u ústí 0,19 m“ -s*. Pstruhová voda.

/vlk

Kejtovský potok č. h. p. 1-09-02-053 (VI),
orient. mapa 11, pramení 1,5 km z. od
Obrataně ve výšce 605 m n. m., ústí zpra
va do Trnavy s. od Přáslavic v 458 m n. m,
plocha povodí 91,1 km“, délka toku
20,8 km, prům. průt. u ústí 0,70 m“ -s*.
Vodohospodářsky významný tok, pstru

hová voda, chráněný úsek v ochranném
vodárenském pásmu nádrže Svihov, čisto
ta vody III. tř. /olk

Klabava č. h. p. 1-11-01-006 (IV.), orient.
mapa 9, pramení 3,5 km jv. od Padrtě ve
výšce 678 m n. m., ústí zprava do Beroun
ky u Chrástu v 286 m n. m,, plocha povo
dí 372,3 km“, délka toku 49 km, prům.
průtok u ústí 2,10 m“ -s*. Hydrologická
stanice Nová Huť Dýšina (vč. 1925>, Ig.
1954—).Vodohospodářsky významný tok.
Pstruhová voda od nádrže k pramenům,
mimopstruhová voda pod nádrží k ústí,
vodácky využívanýúsek Strašice—ú. n.
Klabava 21 km, obtížnost WW III, od
nádrže do ústí 15 km, obtížnost ZWC,
vodní nádrž Klabava (Ejpovice), čistota
vody do III. tř. /vlk

Klabava —nádrž na řece Klabavě, 2,5 km
sz. od Rokycan, zemní sypaná hráz 15 m
vysoká, délka v koruně 404 m. Vodní plo
cha měří 129,1 ha, max. hloubka 11 m.
Stálý objem 0,783 mil. m*, celkový objem
5,733 mil. m“. Délka vzdutí 1 km, max. hla
dina 351,50 m n. m. Nádrž je využita pro
ochranu před velkými vodami. Rekreační
využití —koupání, sportovní rybářství, mi
mopstruhová voda (K, Š, C, T1). Plocha
povodí nádrže 334,4 km“, prům. roční prů
tok 1,99 m*-s *. Stavba díla ukončena
v roce 1957. /no

Klabavka viz Klabava 1-11-01-006

Kladenka č.h. p. 4-13-01-093 (IV.), orient.
mapa 21, pramení u Petrůvky ve výšce
450 m n. m, ústí zprava do Olšavy u Ne
zdenic v 240 m n. m, plocha povodí
37,2 km“, délka toku 13,2 km, prům. průt.
u ústí 0,21 m“ s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. /kř

Kladinský potok č.h. p. 1-09-02-027 (VI),
orient. mapa 11, pramení u Zálesí ve výšce
642 m n. m, ústí zleva do Jankovského p.
u Mladé Bříště v 474 m n. m, plocha po
vodí 27,1 km“, délka toku 10,6 km, prům.



průt. u ústí 0,19 m“ -s '. Pstruhová voda,
chráněný úsek v ochranném vodárenském
pásmu nádrže Svihov. /vlk

Kladrubský potok viz Drahyně 1-01-01-080

Kladský rybník v okr. Cheb, 2 km jz. od
Lázní Kynžvart, 1,5 ha, průtočný na pra
vém přítoku Odďravy,rezervace. /ke

Kladský rybník v okr. Cheb, 6 km ssz. od
Mariánských Lázní, 9 ha, průtočný na
Diouhé stoce, sportovní rybářství. /ke

Klapovský potok č.h. p. 4-16-01-094 (VI),
orient. mapa 19, pramení u Benetic ve
výšce 610 m n. m, ústí zleva do Jihlavy
u Třebíče v 388 m n. m,, plocha povodí
36,0 km“, délka toku 13,8 km, prům. průt.
u ústí 0,16m*-s'". /kř

Klapský potok viz Rosovka 1-13-04-040

Klášterský potok č. h. p. 1-13-02-100 (V.),
orient. mapa 2, pramení na, jv. svazích
Podmileské výšiny ve výšce 710 m n. m,
ústí zprava do Podmileského p. v Klášterci
nad Orlicí v 300 m n. m, plocha povodí
7,2 km“, délka toku 5,3 km, prům. průt.
u ústí 0,06 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. (kř

Klášterský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec, 4,5 km v. od Nové Bystřice, 14 ha,
průtočný na Dračici, rybochovný. | /Re

Klec r. v okr. Jindřichův Hradec, 3,5 km
vsv. od Lomnice nad Lužnicí, 64 ha, prů
točný na pravostranném náhonu Lužnice,

rybochovný. /ke

Kleine Miihl. viz Horský p. 4-04-02-001

Klejnárka č. h. p. 1-04-01-004 (II.), orient.
mapa 11, pramení 1 km jv. od Dobrovítova
ve výšce 533 m n. m, ústí zleva do Labe
u Starého Kolína v 194 m n. m, plocha
povodí 344,8 km“, délka toku 38,1 km,
prům. průt. u ústí 1,32 m“:s*. Vodohos

podářsky významný tok, pstruhová voda
nad náhonem k rybníku Vrabcov, mimo
pstruhová voda ostatní tok, vodácky využí
vaný úsek od Močovic k ústí 17 km, ob
tížnost ZWC, čistota vody IL—III tř. /pí

Klenečský rybník v okr. Domažlice, 1,5km
sv. od Klenčí, 8 ha, průtočný na levém
přítoku Cerchovky. /ke

Klenice č. h. p. 1-05-02-081 (III), orient.
mapa 4, pramení v Libošovicích ve výšce
295 m n. m, ústí zleva do Jizery v Mladé
Boleslavi v 203 m n. m, plocha povodí
169,6 km“, délka toku 27,7 km, prům.
průt u ústí 0,44m“-s*. Hydrologickásta
nice Mladá Boleslav—Štěpánka (vč.
1927—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda, chráněný úsek nad Stře
homí v CHKO Český ráj. Převod vody
z Hasinského p. /pí

Klepáčovský potok č. h. p. 4-10-01-075
(V.), orient. mapa 13, pramení jv. od Kle
páčova ve výšce 861 m n. m, ústí zleva
do Merty ve Štětínově v 410 m n. m, plocha
povodí 27,6 km“, délka toku 11,1 km,
prům. průt. u ústí 0,39 m*-s '. (kř

Klešický potok viz Podolský p. 1-03-04-018

Klíčava č. h. p. 1-11-03-045 (IV.), orient.
mapa 10, pramení 3 km jv. od Řevničova
ve výšce 450 m n. m, ústí zleva do Be
rounky ve Zbečně v 226 m n. m, plocha
povodí 87,1 km“, délka toku 22,4 km,
prům.průt.uústí 0,14m“: s. Hydrologic
ká staniceLány—Městečko(vč.a Ig.
1955—), Zbečno (lg. 1935—). Vodohospo
dářskyvýznamný tok, pstruhová voda, mi
mopstruhová voda na nádržích, vodní
nádrž Klíčava, chráněný úsek nad nádrží
Klíčava vodárenské ochranné pásmo,
čistota vody L—II.tř. /vlk

Klíčava — nádrž na řece Klíčavě, 15 km
v. od Rakovníka, tížní betonová hráz 50 m
vysoká, délka v koruně 176 m. Vodní plo
cha měří 72,5 ha, max. hloubka 37,7 m.



Stálý objem 0,17 mil. m*, zásobní objem
8,69 mil. m“, celkový objem 10,69 mil. m*.
Délka vzdutí 3,45 km, max. hladina 297,66
metrů n. m. Nádrž je využita pro vodá
renství a pro ochranu před velkými vo
dami. Plocha povodí nádrže 80,1 km,
prům. roční průtok 0,27 m“:s"'. Stavba
díla ukončena v roce 1955. /no

Klimentský potok č. h. p. 4-17-01-073
(VI.), orient. mapa 21, pramení na j. sva
zích vrcholu Kozel ve výšce 460 m n. m,
ústí zprava do Hruškovice o Osvětiman
v 270 m n. m, plocha povodí 7,6 km,
délka toku 5,3 km. Hydrologická stanice
Osvětimany (lg. 1970—). (kř

Klínový potok viz Malé Labe 1-01-01-014

Klíšský potok č. h. p. 1-14-01-103 (III),
orient. mapa 3, pramení z. od Malého
Chvojna ve výšce 435 m n. m,, ústí zleva
do Bíliny v Ústí nad Labem v 133 m n. m,
plocha povodí 40,2 km“, délka toku
13,1 km, prům. průt. u ústí 0,31 m“-s*.
Vodohospodářsky významný tok, čistota
vody v dolním úseku potoka IV. tř.. /Rř

Kloboucký potok viz Brumovka 4-21-08
-041

Klobuš č. h. p. 1-04-05-061 (III.), orient.
mapa 4, pramení 1,5 km sv. od Krchleb
ve výšce 207 m n. m, ústí zprava do Mrli
ny u Budiměřic v 182 m n. m, plocha po
vodí 28,5 km“, délka toku 10,1 km, prům.
průt. u ústí 0,05 m“ -s*. Mimopstruhová
voda. Celý tok v ochranném pásmu léči
vých zdrojů —Poděbrady. /pí

Klokočka viz Rokytka 1-05-02-068

Klučecký potok č. h. p. 1-13-03-084 (IV.),
orient. mapa 2, pramení v. od Nečemice
ve výšce 355 m n. m, ústí zprava do
Blšanky u Dobříčan v 205 m n. m, plo
cha povodí 46,2 km“, délka toku 12,3 km,
prům. průt. u ústí 0,15 m“ -s /kř

Kněžický dolní r. v okr. Louny, 0,5 km
ssv. od Kněžic, 11 ha, průtočný na Liboci,

rybochovný. /ke

Kněžický rybník v okr. Třebíč,na jv. okra
ji Kněžice, 12 ha, průtočný na Brtnici,
rybochovný, odběr vody pro zemědělství
a průmysl. /ke

Kněžmostka č. h. p. 1-05-02-073 (III),
orient. mapa 4, pramení 0,5 km jv. od Srb
ska ve výšce 263 m n. m, ústí zleva do
Jizeryv Bakově nad Jizerou v 211 mn.m,
plocha povodí 73,9 km“, délka toku
17,9 km, prům. průt. u ústí 0,19 ms ".
Hydrologická stanice Trenčín (Bakov nad
hzerou) (vč. 1925—). Vodohospodářsky
významný tok, mimopstruhová voda. /pí

Kněžná č. h. p. 1-02-01-067 (V.), orient.
mapa 12, pramení 3 km sv. od Uhřínova
ve výšce 829 m n. m., ústí zleva do Bělé
u Častolovic v 270 m n. m., plocha povodí
94,8 km“, délka toku 24,8 km, prům. průt.
u ústí 132 m“-s''. Hydrologická stanice
Rychnov nad Kněžnou (vč. 1911—, lg.
1933—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek
od Rychnova po Slemeno 4 km obtížnost
WW TSlemeno— ústí 4 km, obtížnost
ZWC, čistota vody nad Rychnovem L.tř.,
v dolním toku až IV. tř. /pí

Kníničská přehrada viz Brněnská pře
hrada

Knířovský potok č.h. p. 1-03-02-052 (III),
orient. mapa 12, pramení 0,5 km s. od
Lhůty ve výšce 354 m n. m, ústí zleva do
náhonu Loučné ve Vysokém Mýtěv 262 m
n. m., plocha povodí 35,3 km“, délka toku
5,1 km, prům. průt. u ústí 0,21 m“ -s
Pstruhová voda, čistota vody až IV. tř.

/pí

Knížecí rybník v okr. České Budějovice,
3,5 km jv. od Sedlece, 39 ha, průtočný na
pravém přítoku Bezdrevského p., rybo
chovný. /Ře



Knížecí rybník v okr. Tábor, 4 km v. od
Tábora, 8 ha, průtočný na pravém přítoku
Chotovínského p. /ke

Knovízský potok č.h. p. 1-12-02-041 (IV.),
orient. mapa 10, pramení na sz. okraji
Kladna (Libušín) ve výšce 385 m n. m,
ústí zleva do Zákolanského p. v Kralupech
nad Vltavou v 170 m n. m, plocha povodí
92,2 km“, délka toku 23,5 km, prům. průt.
u ústí 0,19 m*-s“*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda, čistota
vody II—III. tř. /vlk

Koberný r. v okr. Tábor, 2,5 km jv. od Pla
né nad Lužnicí, 32 ha, průtočný na Bo
reckém p., rybochovný. /ke

Kobylí potok č. h. p. 2-02-01-051 (IV.),
orient. mapa 14, pramení z. od obce Křížo
vá ve výšce 629 m n. m, ústí zprava do
Opavice v Krásných Loučkách v 343 m
n. m., plocha povodí 31,7 km?, délka toku
11,3 km, prům. průt. u ústí 0,18 m -s

/kř

Kocába č. h. p. 1-08-05-084 (III.), orient.
mapa 10, pramení 1,5 km v. od Příbrami
ve výšce 537 m n. m, ústí zleva do Vlta
vy ve Štěchovicích v 198 m n. m,, plocha
povodí 313,0 km“, délka toku 47,2 km,
prům. průt. u ústí 0,62 m“-s *. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda od soutoku s potokem od Dobříše
k pramenům, mimopstruhová voda od
soutoku s potokem od Dobříše k ústí do
Vltavy, vodácky využívaný úsek od ústí
30 km, obtížnost WW I, čistota vody do
III. tř. V horním povodí na přítocích ryb
níky. /vlk

Kocanda r. v okr. Příbram, 1 km zjz. od
Horčápska, 9 ha, průtočný na pravém pří
toku Svojšínského p., rybochovný. | /Ře

Koclířov — nádrž na Miletínském p.,
20 km sv. od Českých Budějovic, zemní
hráz 4,5 m vysoká, délka v koruně 1 600 m.
Vodní plocha měří 192,2 ha, celkový ob

jem 1,95 mil. m“. Délka vzdutí 1,4 km,
max. hladina 427,7 m n. m. Nádrž využita
pro chov ryb. Stavba díla z 16. století.

/no

Kočínský rybník v okr. České Budějovice,
1 km sv. od Dříteně, 8 ha, průtočný na
pravém přítoku Radomilického p. | /ke

Kočovský potok viz Důlní p.2-02-02-028

Kojetický potok č. h. p. 1-05-04-0535 (II.),
orient. mapa 3, pramení 0,5 km jv. od
Panenských Břežan ve výšce 250 m n. m,
ústí zleva do Labe v Neratovicích v 160
metrech n. m., plocha povodí 15,2 km,
délka toku 8,9 km, prům. průt. u ústí
0,03 m“-s"". Vodohospodářsky význam
ný tok, mimopstruhová voda. /pí

Kokorka viz Olešnice 4-10-03-123

Kolčavka č. h. p. 1-08-01-136 (IV.), orient.
mapa 16, pramení 1,5 km sz. od Třebo
hostic ve výšce 525 m n. m,, ústí zleva
do Otavy u Střely v 395 m n. m, plocha
povodí 29,7 km“, délka toku 11,5 km,
prům. průt. u ústí 0,09 m“ -s*. Pstruhová
voda. Protéká rybníky. /vlk

mapa 21, pramení jz. od Šanova ve výšce
510 m n. m., ústí zprava do Olšavy u Boj
kovic v 280 m n. m.,plocha povodí 17,1 km?,
délka toku 7,3 km, prům. průt. u ústí
0,10 m“-s *. Hydrologickéstanice: Boj
kovice— nad přehradou (lg. 1967—), Boj
kovice— pod přehradou (vč. 1966—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda celý tok, mimopstruhová voda na
vodní nádrži Bojkovice. /kř

Kolelač (ú. n.) viz Bojkovice

Kolešovický potok č. h. p. 1-11-03-010
(V.), orient. mapa 9, pramení 3 km j. od
Hořoviček ve výšce 475 m n. m., ústí zleva
do Rakovnického p. pod Senomaty v 328
metrech n. m., plocha povodí 52,8 km,



délka toku 13,0 km, prům. průt. u ústí
0,11 m*-s*. Mimopstruhová voda, čisto
ta vody IL—III. tř. /vlk

Komárovský rybník v okr. Hodonín, 3 km
v. od Dolních Bojanovic, 19 ha, průtočný
na Kyjovce, rybochovný. /Ře

Komárovský rybník v okr. Mladá Bo
leslav, 1,5 km v. od Brandeže, 54 ha, prů
točný na Kněžmostce, rybochovný, koupá
ní, autokempink. /ke

Komárovský rybník v okr. Nymburk,
2,5 km vsv. od Svidnice, 29 ha, průtočný
na pravém přítoku Stítarského p., rybo
chovný. /ke

Komárovský rybník v okr. Tábor, 1,5 km
ssv. od Komárova, 7 ha, průtočný na le
vém přítoku Blatské stoky, rybochovný.

/Ře

Komáří potok viz Čistý p. 1-13-01-138

Kaménka č. h. p. 4-13-01-089 (IV.), orient.
mapa 21, pramení na sv. svazích Bučníku
ve výšce 510 m n. m, ústí zleva do Olša
vy u Bojkovic v 270 m n. m, plocha po
vodí 29,4 km“, délka toku 7,9 km, prům.
průt. u ústí 0,18m“s.. /kř

Komňa viz Koménka 4-13-01-089

Komorník r. v okr. Jindřichův Hradec,
1,5 km ssv. od Kunžaku, 56 ha, průtočný
na Chlumu, rybochovný, koupání. | /ke

Komorní rybník v okr. Nymburk na z.
okraji Nouzova, 7 ha, průtočný na levém
přítoku Smíchovského p. /ke

Komořanské jezero v Komořanech zsz. od
Mostu. Poříční jezero vytvořené a proté
kané Bílinou s přítoky z Krušných hor
v záplavové kotlinové nivě mezi Ervěnice
mi a Mostem. Povodně vytvořily kolem
j. močálovou oblast dosahující vrstevnici
230 m n. m., Neznámý je rozsah maxi

mální, původně 5 km“ s okolním rašeli
ništěm 21 km“; po r. 1831 odvodněno
a omezeno na 1,95 km“ s močály 6 km.

/vlk

Končinský potok č.h. p. 1-03-02-034 (TII.),
orient. mapa 12, pramení 0,5 km sv. od
Mendryky ve výšce 490 m n. m,, ústí zpra
va do Loučné u Cerekvic v 291 m n. m,
plocha povodí 59,7 km“, délka toku
21,2 km, prům. průt. u ústí 0,33 m“ -s
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, čistota vody II. tř. Spojen
náhonem se Sloupnickým p. /pí

Končinský potok viz Labufka 1-03-02-042

Konětopský potok viz Hlavnovský p. 1-05
-04-013

Konětovský rybník v okr. Klatovy 2 km z. od
Břežan, 9 ha, průtočný na pravém přítoku
Mlýnského p. /Re

Konopišťský potok č.h. p. 1-09-03-144 (IV.),
orient mapa 10, pramení 2,5 km jjv. od Vo
tic ve výšce 628 m n. m, ústí zleva do
Sázavy v Poříčínad Sázavou v 264 m n. m,
plocha povodí 90,7 km“, délka toku 32 km,
prům. průt. u ústí 0,43 m“ -s*. Vodohospo
dářskyvýznamný tok, mimopstruhová voda,
čistota vody do III. tř. V horní polovině
toku četné rybníky. /vlk

Konopišťský rybník v okr. Benešov 2,5 km
jv. od Václavic, 18 ha, průtočný na Kono
pišťském p. /ke

Konvent r. v okr. Žďár nad Sázavou s. okraj
Zdďárunad Sázavou, 12 ha, průtočný na Strž
ském p., rybochovný. /ke

Koňský rybník v okr. Česká Lípa 1 km
sv. od Stvolínek, 9 ha, průtočný na levém
přítoku Bobřího p., rybochovný. /ke

Kopřivnice viz Kopřivnička 2-01-01-138

Kopřivnička č. h. p. 2-01-01-138 (II),
orient mapa 15, pramení jv. od Kopřivnice



ve výšce 472 m n. m, ústí zleva do Lubiny
u Příbora v 287 m n. m, plocha povodí
13,5 km“, délka toku 6,9 km, prům. průt.
u ústí 0,11 m/s vodohospodářskyvý
znamný tok. Pstruhová voda po celém toku.

/kř

Kornatický potok č. h. p. 1-10-05-052 (V.),
orient mapa 9, pramení 0,5 km j. od Tro
kavce ve výšce 595 m n. m, ústí zprava
do Úslavy u Šťáhlavic v 352 m n. m., plocha
povodí 51,0 km“ km“, délka toku 16,2 km,
prům. průt. u ústí 0,24 m“ -s*. Pstruhová
voda od Kornatického r. k pramenům, mi
mopstruhová voda pod Kornatickým r.
k ústí. Čistota vody II tř. /olk

Kornatický rybník v okr. Plzeň— jih 2 km
zsz. od Kornatic, 7 ha, průtočný na Kor
natickém p. /ke

Koryčany nádrž na řece Kyjovce, 12 km
s. od Kyjova, zemní sypaná hráz vysoká
32,2 m, délka v koruně 180 m, vodní plocha
měří 35,3 ha, max. hloubka 18,7 m, stálý
objem nádrže 0,10 mil. m*“,zásobní objem
2,13 mil. m“, celkový objem 2,56 mil. m*.
Délka vzdutí 1,6 km, max. hladina 307,60 m
n. m., Nádrž je využita pro vodárenství a pro
ochranu před velkými vodami. Rekreační
využití — sportovní rybyření —mimopstru
hová voda (K, Br, Ca, Po, Ú, Ok, Š, L, Su, Pd).
Plocha povodí 27,1 km“, prům. roční průt.
0,16 m“ so“ Stavba dokončena r. 1959

/no

Korytný rybník v okr. Plzeň— jih 1,5 km
jjz. od' Oseků, 19 ha, průtočný na Vísce,

rybochovný. /ke

Koryto, r. v okr. Příbram na v. okraji Dobří
še, 8 ha, průtočný na Trnovském p., rybo
chovný. /ke

Kořenský rybník v okr. Strakonice 2 km
vsv. od Doublatic, 10 ha, průtočný na
Brložském p., rybochovný. /ke

Kosí potok viz Kosový p. 1-10-01-053

Kosořický rybník v okr. Mladá Boleslav
na j. okraji Kosořic, 14 ha, průtočný na
Vlkavě, rybochovný. /ke

Kosový potok č. h. p. 1-10-01-055 (IV.),
orient. mapa 8, pramení 1 km v. od Velké
Krásné ve výšce 621 m n. m, ústí zleva
do Mže, 2,5 km vsv. od Damnova v 408
metrech n. m., plocha povodí 244,4 km?,
délka toku 35,5 km, prům. průt. u ústí
1,40 m“-s *. Hydrologická stanice Sva
hy—Třebel (vč. 1952—). Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda včetně
nádrže Mariánské Lázně, mimopstruhová
voda —ostatní nádrže; vodácky využívaný
úsek od ústí 16 km, obtížnost WW I, nad
ústím Kořenského p. 4 km, obtížnost
WW III, čistota vody do III. tř. V povodí
rybníky, horní část povodí v ochranném
pásmu přírodních léčivých zdrojů Marián
ských Lázní. /vlk

Kostarecký potok č. h. p. 1-08-04-024
(V.), orient. mapa 10, pramení 1 km sz. od
Koupě ve výšce 537 m n. m., ústí zleva do
Lomnice u Lučkovic v 411 m n. m., plocha
povodí 60,0 km“, délka toku 15,7 km,
prům. průt. u ústí 0,25m“ s *. Mimopstru
hová voda. Protéká rybníky, největší La
buť /vlk

Kostický rybník v okr. Břeclavna jv. okraji
Kostic, 10 ha, průtočný na pravém přítoku
Kyjovky. /Ře

Košátecký potok č. h. p. 1-05-04-057 (II),
oreint. mapa 3, pramení ve Mšeně ve výšce
335 m n. m., ústí zprava do Labe u Ne
ratovic v 159 m n. m, plocha povodí
222,2 km, délka toku 43,5 km, prům. průt.
u ústí 0,70 m“ -s*. Hydrologická stanice
Košátky (lg. 1940—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda od jezu
u Přívor k pramenům, mimopstruhová vo
da ostatní tok. Nad Sušnem tok pouze ob
časný. Význačný pramen v Kropáčově Vrů
tici. /pí

Košický rybník v okr. Tábor 2 km jv. od



Plané nad Lužnicí, 10 ha, průtočný na ná
honu Chlumu, rybochovný. /ke

Košínský potok 1-07-04-067 (IV.), orient.
mapa 10, pramení 0,5 km sz. od Bonkovic
ve výšce 625 m n. m., ústí zprava do Lužni
ce u Tábora v 384 m n. m., plocha povodí
83,2 km“, délka toku 22,2 km, prům. průt.
u ústí 0,42 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný úsek 10 km, mimopstruhová voda
s chráněnou rybí oblastí pro štičí líhně
v Táboře. Protéká řadou rybníků, největší
Jordán. /vlk

Koštěnický potok č. h. p. 1-07-02-018
(IV.), orient. mapa 18, pramení 1 km s. od
Kaprounu ve výšce 670 m n. m., ústí zprava
do Lužnice u Majdalenky v 438 m n. m,
plocha povodí 171,3 km“, délka toku
40,5 km prům. průt. u ústí 0,97 m*“:s*.
Hydrologická stanice: Kostky—Hamry
(vč. 1913—).Vodohospodářsky významný
tok, úsek 12 km, mimopstruhová voda,
přítoky voda pstruhová, vodácky využíva
ný úsek: od ústí 8 km, obtížnost ZWA,
čistota vody do III tř. Napojen na sousta
vu rybníků, největší nádrž Starikovský r.

/vlk

Košťanský potok viz Lesní p. 1-14-01-076

Kotelný potok č. h. p. 2-02-02-002 (IV.),
oreint. mapa 14, pramení v Malém Kotli
na j. svazích Máje ve výšce 1320 m n. m,
ústí zprava do Moravice v Karlově v 745
metrech n. m., plocha povodí 12,5 km?,
délka toku 6,1 km, prům. průt. u ústí
0,33 m*-s''. Hydrologická stanice Kar
lov—Malá Morávka(vč. 1969—),pstru
hová voda po celém toku. Potok protéká
CHKO Jeseníky. /kř

Kotelský potok viz Skalice 1-08-04-034

Kotenčický potok viz Sychrovský p. 1-08
-05-095

Kotenčický potok č. h. p. 1-08-05-096
(V.), orient. mapa 10, pramení 0,8 km, zsz.

od Žírov ve výšce 508 m n. m., ústí zprava
do Sychrovského p. u Obořiště v 385 m
n. m., plocha povodí 28,9 km“, délka toku
9 km, prům. průt. u ústí 0,06 m“ s). Pstru
hová voda. Menší rybníky. /vlk

Kotojedka č.h. p. 4-12-02-105 (III.), orient.
mapa 21, pramení j. od Cetechovic ve výš
ce 455 m n. m, ústí zprava do Moravy
u Kroměříže v 185 m n. m., plocha povodí
131,9 km“, délka toku 23,4 km, prům.
průt. u ústí 0,50 m“ -s'*. /kř

Kotvice r. v okr. Nový Jičín 1 km z. od
Albrechtiček, 55 ha, průtočný na Sedlnici,
rybochovný, rezervace vodní květeny.

/ke

Kouba (Chamb v NSR) č. h. p. 4-02-01-001
(III), orient. mapa 16,pramení 0,5 km j. od
Vitouvek ve výšce 516 m n. m., ústí zprava
do Rezné v NSR, plocha povodí nad státní
hranicí 58,6 km“, délka toku u nás 10,8 km,
prům. průt. u ústí 0,48 m“ -s '. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda.
Naše území opouští 1 km jz. od Všerub
v423mn.m, /pí

Koupaliště III r. v okr. Trutnov 2 km
jjz. od Volanova, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Starobuckého p. /Ře

Kouřimka viz Výrovka 1-04-06-001

Kouškovec r. v okr. Jindřichův Hradec
2 km vsv. od Stříbřece, 12 ha, průtočný na
pravém přítoku Nové ř.,rybochovný. /Ře

Koutecký r. v okr. České Budějovice 2 km
sz. od Chvalešovic, 9 ha, výtokový pro pra
vý přítok Radomileckého p., rybochovný.

/ke

Kovašín r. v okr. Strakonice 3 km ssz. od
Třebohostic, 7 ha, průtočný na Brložském
p., rybochovný. /Re

Kozák r. v okr. Tábor 2,5 km zsz. od Tě
chobuz, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Barborky, koupání. /ke



Kozčínský potok č.h. p. 1-10-05-019 (VI),
orient. mapa 16, pramení 0,7 km od Olšan
ve výšce 530 m n. m, ústí zprava do
Myslívskéhop. u Nekvasovav 455m n.m,
plocha povodí 27,5 km“, délka toku 7,0km,
prům průt u ústí 0,13 m“ -s*. Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. Na horním toku
Kozčínský r. / vlk

Kozčínský rybník nádrž na Kozčínskémp.,
25 km od Klatov. Zemní hráz 119.m dlou
há v koruně. Vodní plocha měří 104 ha,
celkový objem 2,495 mil. m“. Délka vzdutí
1,6 km. Nádrž slouží pro chov ryb. Stavba
dílazr. 1615. /no

Kozojídka č.h. p. 4-13-02-043 (IV.), orient.
mapa 21, pramení j. od Blatnice ve výšce
205 m n. m., ústí zprava do Veličky u Že
ravin v 175 mn. m., plocha povodí 31,3 km“,
délka toku 9,2 km, prům. průt. u ústí
0,10m*-s"!. /kř

Kozrálka č. h. p. 4-12-02-089 (IV.), orient.
mapa 14, pramení j. od Bystřicepod Hostý
nem ve výšce 435 m n. m, ústí zleva do
Moštěnky u Domaželic v 225 m n. m,, plo
cha povodí 35 km“, délka toku 15,3 km,
prům. průt. u ústí 0,16m“-s''. / kř

Kozský potok vz Chotovinský p. 1-07-04
-051.

Koželužka č. h. p. 1-11-02-128 (V.), orient.
mapa 9, pramení 1 km sz. od Brna (718 m),
ve výšce 576 m n. m,, ústí zleva do Zbi
rožského p. u Drahoňova Újezda v 357 m
n. m., plocha povodí 40,3 km?, délka toku
10,7 km, prům. průt. u ústí 0,16 m*:s '.
Pstruhová voda, čistota vody L—IL tř.

/vlk

Krajina r. v okr. Tábor 1 km jjv. od Vlko
va, 11 ha, průtočný na pravém přítoku
Lužnice, rybochovný. /ke

Králický potok č. h. p. 1-04-02-050 (III.),
orient. mapa 5, pramení v Sukoradech ve
výšce 259 m n. m, ústí zleva do Cidliny

pod Novým Bydžovem v 225 m n. m,
plocha povodí 65,1 km“,délka toku 20,0 km,
prům. průt u ústí 0,20 m“ -s *. Mimo
pstruhová voda, čistota vody II. tř. /pí

Kralovický potok č. h. p. 1-11-02-078 (V.),
orient. mapa 9, pramení 2 km jv. od Vy
soké Libyně ve výšce 535 m n. m, ústí
zleva do Střely u Borku v 280 m n. m,
plocha povodí 75,5 km“,délka toku 20,5 km,
prům průt. u ústí 0,20m*:s"*. Vodohospo
dářskyvýznamný tok, pstruhová voda, mi
mopstruhová voda na nádržích, čistota
vody II. tř. /vlk

Krásné pole r. v okr. Jindřichův Hradec
2 km sz. od Stříbřece, 17 ha, průtočný na
pravém přítoku Nové ř.,rybochovný. /ke

Krásný rybník v okr. Karlovy Vary 1,5 km
s. od Bochova, 8 ha, průtočný na Bochov
ském p. /Ře

Krasovka viz Krásovka 2-02-01-036

Krásovka č. h. p. 2-02-01-036 (III.), orient.
mapa 14, pramení sv. od Karlovic ve výšce
619 m n. m,, ústí zleva do Opavy u Brantic
v 345 m n. m, plocha povodí 38,8 km,
délka toku 13,8 km, prům. průt. u ústí
0,27 m“ -s*. Hydrologické stanice: Radim
(vč. 1970—), Bramtice (vč. 1925—1952),
pstruhová voda po celém toku. /kř

Krausovy boudy (ú. n.) viz Labská

Kravský rybník v okr. Cheb 1 km jjv. od
Trstěnic, 14 ha, výtokový na pravém pří
toku Kosového p., rybochovný. /ke

Krčín r. v okr. České Budějovice 5,5 km
vjv. od Ševětína, 78 ha, neprůtočný, ry
bochovný. /ke

Krejcar r. v okr. Chrudim 1,5 km j. od
Kameniček, 12 ha, průtočný na pravém pří
toku Chrudimky, rybochovný, koupání

/ke



Krejčí r. v okr. Strakonice 1 km s. od
Buzic, 7 ha, průtočný na levém přítoku
Lomnice, rybochovný. /ke

Kremžský potok viz Křemžský p. 1-06
-01-195

Krounka č. h. p. 1-03-03-051 (IV.), orient.
mapa 12, pramení 0,5 km s. od Svratouchu
ve výšce 716 m n. m, ústí zleva do Novo
hradky u Dolů v 305 m n. m, plocha
povodí 80,3 km“, délka toku 22,7 km,
prům. průt. u ústí 0,56 m“-s*. Hydrolo
gická stanice Předhradí (vč. 1948—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, chráněný úsek v horním toku—
CHKO Žďárské vrchy, čistota vody II. až
ITI. tř. | /pí

Kroplf r. v okr. Jindřichův Hradec 1,5 km
jz. od Dolní Radouně, 7 ha, průtočný na
Radouřňském p., rybochovný, odběr vody
pro vodárnu. /ke

Krtský rybník v okr. Rakovník 1,5 km jjv.
od Krtů, 7 ha, průtočný na Rakovnic
kém p. /ke

Krupá č. h. p. 4-10-01-012 (III.), orient.
mapa 13, pramení na j. svazích Mlžného
vrchu ve výšce 905 m n. m., ústí zleva do
Moravy u Hanušovic v 430 m n. m, plo
cha povodí 112,7 km“, délka toku 19,2 km,
prům. průt. u ústí 2,02 m“ -s'. Hydrolo
gická stanice Habartice (lg. 1914, vč.
1913—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda po celém toku, vodácky
využívaný úsek od Květné do Vysoké
u Žibřidovic 8 km, obtížnost WW IL od
Vysokých Žibřidovic do ústí 4 km; ob
tížnost WW IV. (kř

Kružberk nádrž na řece Moravici, 5 km
sv. od Budišova nad Budišovkou v Nízkém
Jeseníku, tížní betonová hráz 38,4 m vyso
ká, délka v koruně 280 m. Vodní plocha
měří 286,7 ha, max. hloubka 31,5 m, stálý
objem nádrže 4,02 mil. m*, zásobní objem
24,04 mil. m*, celkový objem 35,60 mil. m?.

Délka vzdutí 7,5 km, max. hladina 431,5 m
n. m. Nádrž je využita pro vodárenství, pro
hydroenergetiku a pro ochranu před vel
kými vodami. Rekreační využití — spor
tovní rybářství — mimopstruhová voda
(K, C, Br, Š, Ca, Ok, Ú, TI, L). Plocha
povodí nádrže 556,7 km“, prům. roční prů
tok 5,95 m*-s *. Stavba díla ukončena
v roce 1958. /no

Krvavý rybník nádrž na Lomském potoce
levý přítok Hamerského p., 9 km v. od
Jindřichova Hradce, zemní hráz o délce
v koruně 490 m, vodní plocha měří 127 ha,
celkový objem 1,016 mil. m“. Délka vzdutí
1,7 km. Nádrž využita pro chov ryb. Stav
ba z 16. století. /no

; “ : a p Ke
. 7 8 : |

„ o 4 A 1 i8 hg
* „„

Ak

Krylovec r. v okr. Jindřichův Hradec 3 km
vjv. od Velkého Ratmírova, 19 ha, průtoč
ný na pravém přítoku Nežárky, rybochov
ný. /Ře

Křakovský potok č. h. p. 1-10-02-0536(V.),
orient. mapa 8, pramení 1 km s. od Míř
kova ve výšce 472 m n. m, ústí zleva do
Radbuzy v Horšovském Týně v 372 m
n. m., plocha povodí 34,4 km?, délka toku
11,3 km, prům. průt. u ústí 0,21 m -so
Mimopstruhová voda. Čistota vody II. tř.

/vlk



Křakovský rybník v okr. Domažlice 2 km
jv. od Mířkova, 13 ha, průtočný na pravém
přítoku Křakovského p. /Re

Křečovický potok č. h. p. 1-08-05-070
(IV.), orient mapa 10, pramení u Minartic
v Chlumeckém r. ve výšce 486 m n. m,
ústí zprava do Mastníku 2 km pod Radí
čem v 286 m n. m., plocha povodí 53,5 km?,
délka toku 13,5 km, prům. průt. u ústí
0,18 m*-s"". Pstruhová voda. V horní části
toku několik rybníků. /vlk

Křemelná č.h. p. 1-08-01-019 (IV.), orient.
mapa 16, pramení 1,4 km s. od Pancíře
(1214 m) ve výšce 1090 m n. m, ústí
zleva (zdrojnice) do Otavy 5 km nad
Rejnštejnem v 627 m n. m., plocha povodí
171,6 km“, déka toku 30,3 km, prům. průt.
u ústí 4,43 m“ -s ". Hydrologická stanice
Frauentál—Mišovice(vč. 1930—1945).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, vodácky využívaný úsek od
soutoku s Prášilským potokem do 13 km
(kaskáda) 4 km, obtížnost WW III, od
13. km do ústí 13 km obtížnost WW IV.
Rezervace v úseku prameniště, celý tok
leží v CHKO Šumava. /vlk

Křemžský potok č. h. p. 1-06-01-195 (III),
orient. mapa 17, pramení 1,5 km sz. Chlu
mu (1191 m) ve výšce 950 m n. m, ústí
zleva do Vltavy 1 km s. od Třísova v 424m
n. m., plocha povodí 126,6 km“, délka toku
30,0 km, prům. průt. u ústí 0,94 m“ -s*.
Vodohospodářsky významný úsek 9 km,
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek
od Brlohu do Křemže— jez 9 km, obtíž
nost ZWC, od Křemže —jez po hráz, 4 km,
obtížnost WW II, čistota vody I—II. tř.

/olk

Křemžský rybník v okr. Český Krumlov
1 km vjv. od Křemže, 10 ha, průtočný
na Křemžském p., rybochovný, koupání.

/ke

Křenovský rybník v okr. Přerov 1 km sv.
od Tovačova, 14 ha, neprůtočný, rybo
chovný. /ke

Křepička č. h. p. 4-14-03-030 (V.), orient.
mapa 19, pramení u Dobronice ve výšce
390 m n. m., ústí zleva do Jevišovky u Pro
siměřice v 198 m n. m, plocha povodí
52,8 km“, délka toku 19,1 km, prům. průt.
u ústí 0,07 m“ -s /kř

Křepín r. v okr. Strakonice 1,5 km vsv.
od Předmíře, 10 ha, průtočný na levém
přítoku Lomnice, rybochovný. /ke

Křeslický potok (Thumerlitz Bach v Ra
kousku) č. h. p. 4-14-02-005 (IV.), orient.
mapa 19, pramení u Langau v Rakousku
ve výšce 460 m n. m, ústí zprava do Dy
je v Podhradí nad Dyjív 340 m n. m,
plocha povodí 37,4 km“, délka toku
13,3 km, prům. průt. u ústí 0,12 m“ -s ".

/kř

Křešický potok č. h. p. 1-09-03-094 (IV.),
orient. mapa 11, pramení 0,5 km s. od Bo
řenovic ve výšce 485 m n. m, ústí zleva
do Sázavy u Malovid v 298 m n. m,
plocha povodí 56,0 km“, délka toku 18 km,
prům. průt. u ústí 0,22 m“ -s*. Pstruhová
voda. /vlk

Křetinka viz Křetínka 4-15-02-020

Křetínka č. h. p. 4-15-02-020 (VI.), orient.
mapa 13, pramení u Stášova ve výšce
645 m n. m, ústí zprava do Svitavy v Le
tovicích v 340 m n. m, plocha povodí
127,4 km“, délka toku 29,7 km, prům.
průt. u ústí 0,65 m“-s". Hydrologická
stanice Letovice (lg. 1922—).Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
celém toku, vodní nádrž Letovice, vodácky
využívaný úsek od Hamrů po jez Bohuňov
8 km, obtížnost WW II, od Bohuňova do
Dolního Poříčí 6 km, obtížnost ZWC, od
hráze nádrže Letovice po ústí 2 km, obtíž
nost ZWC. /kř

Křimov nádrž na Křimovském p., 9 km
sz. od Chomutova, tížní betonová hráz
46 m vysoká, délka v koruně 201 m. Vodní
plocha měří 10,4 ha, max. hloubka 38 m,



|

i j h hi |aÁ Zář |

P

i

i

í

s

v

he

stálý objem 0,14 mil. m“, zásobní objem
1,26 mil. m“, celkový objem 1,48 mil. m*.
Délka vzdutí 0,6 km, max. hladina 568,00
metrů n. m. Nádrž je využita pro vodáren
ství. Vodohospodářský efekt nádrže zvý

ho potoka. Rekreační využití —sportovní
rybářství — pstruhová voda (Po, Pd, Si).
Plocha povodí 10,24 km“, prům. roční prů
tok 0,10 m“-s'". Stavba díla ukončena
v r. 1959. /no

Křimovský potok č.h. p. 1-13-03-111 (IV.),
orient. mapa 2, pramení sv. od Hory Sva
tého Šebestiána ve výšce 826 m n. m,
ústí zprava do Chomutovky u Třetího mlý
na v 390 m n. m., plocha povodí 11,8 km“,
délka toku 6,3 km, prům. průt. u ústí
0,10m*-s"". Vodohospodářsky významný
tok, vodní nádrž Křimov, chráněný úsek
nad vodní nádrží Křimov, čistota vody L ř.

/kř

Křinecká Blatnice č. h. p. 1-04-05-055

(III.), orient. mapa 4, pramení 0,7 km, j. od
Loučně v Patřínském r. ve výšce 214 m
n. m., ústí zprava do Mrliny u Netřebic
v 185 m n. m,, plocha povodí 56,9 km,
délka toku 15,9 km, prům. průt. u ústí
0,09 m“ -s*. Mimopstruhová voda. Celý
tok je v ochranném pásmu léčivých zdrojů
Poděbrady. /pí

Křinice (Kirnitsch Bach v NDR) č. h. p.
1-15-01-001 (II.), orient. mapa 3, pramení
z. od Studánky ve výšce 494 m n. m,
přetíná státní hranice ČSSR—NDR z. od
Jankova kopce v 250 m n. m., plocha povo
dí 84,1 km“, délka toku 21,0 km, prům. průt.
u státní hranice 1,10 m“-s *. Pstruhová
voda po celém toku na území ČSSR, chrá
něný úsek na území CHKO Labské pískov
ce. /kř

Kříšťanovický rybník v okr. Prachatice
0,5 km sz. od Kříšťanovic, 17 ha, výtokový
na pravém přítoku Blanice, rybochovný.

/ke



Křivé jezero říčního původu v lužním lese
(164 m n. m) na pravém břehu Dyje
2 km vjv. od Milovic (okr. Břeclav). V roce
1975 vyhlášeno rez. o ploše 104,2 ha.
Důvodem ochrany je uchování typického
lužního lesa v Podyjí s lučními porosty
a tůněmi jako význačného stanoviště vodní
avifauny. /vlk

Křivoš r. v okr. Přerov 1,5 km zjz. od
Hustopečí nad Bečvou, 10 ha průtočný
na pravém přítoku Bečvy. /ke

Křivý rybník v okr. Nový Jičín 2 km jv. od
Jistebníku, 34 ha, průtočný na Bílovce,

rybochovný. /ke

Křižanovice I nádrž na řece Chrudimce,
16 km j. od Chrudimi, tížní betonová hráz
28 m vysoká, délka v koruně 137 m. Vodní
plocha měří 31,8 ha, max. hloubka 19,3 m,
stálý objem nádrže 0,42 mil. m“, zásobní
objem 1,62 mil. m*, celkový objem 2,04 mil.
metrů krychlových. Délka vzdutí 2,5 km,
max. hladina 404,50 m n. m. Nádrž je
využita pro energetiku a vodárenství, ry
bářství — voda mimopstruhová (K, Ca,
C, L, Š, Ú). Plocha povodí nádrže 259 km?,
prům. ročníprůtok 2,78m“: s" Stavbadí
la ukončena v roce 1954. /no

Křižanovice II nádrž na řece Chrudimce,
10 km j. od Chrudimi, kamenitá hráz 11 m
vysoká, délka v koruně 210 m. Vodní plo
cha měří 7,8 ha, max. hloubka 9,3 m, stálý
objem nádrže 0,03 mil. m*, zásobní objem
0,19 mil. m, celkový objem 0,36 mil. m.
Délka vzdutí 0,8 km, max. hladina 311,30
metrů n. m. Nádrž je využita pro hydro
energetiku (vyrovnávací nádrž k vodní
elektrárně Křižanovice I) a vodárenství.
Sportovní rybářství — voda mimopstru
hová (K, Ca, C, L, Š, Ú). Plocha povo
dí nádrže 273 km“, prům. roční průtok
2,88 m“ so" Stavba díla ukončena v ro
ce 1954. /no

Křižovník r. v okr. Žďár nad Sázavou
2,5 km j. od Křižanova, 10 ha, průtočný

na Libochůvce, rybochovný, odvěr vody
pro dopravu. /ke

Křížový rybník v okr. Břeclav 2 km sz.
od Vlasatic, 23 ha, průtočný na Olbramo
vickém p., rybochovný. /Ře

Křtěný r. v okr. Jindřichův Hradec 1,5 km
zjz. od Kolence, 10 ha, průtočný na pra
vém přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Křtinský potok č. h. p. 4-15-02-098 (VI),
orient mapa 20, pramení 1 km s. od Bu
koviny ve výšce 545 m n. m, ústí zleva
do Svitavy nad Adamovem v 240 m n. m,
plocha povodí 70,0 km“, délka toku
15,3 km, prům. průt. u ústí 0,25 m“ -s '.
Hydrologická stanice Jcsefov (lg. 1966—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda. Tok přetíná CHKO Moravský
kras a na jeho území se část toku pro
padá u Křtin (u jeskyně Výpustek) a vy
věrá znovu na úpatí levého úbočí Křtin
ského údolí cca 500 m nad soutokem
s Jedovnickým p. Z důvodů propadání bý
vá koryto mezi ponorem a vývěrem v délce
cca 3,5 km vyschlé. Kvalita vody pod
Křtinami až IV. tř. /pí

Kublovský potok č. h. p. 1-11-04-040
(VII.), orient. mapa 10, pramení 1 km s. od
Kublova ve výšce 458 m n. m., ústí zleva
do Stroupínského p. u Březové v 291 m
n. m., plocha povodí 25,9 km“, délka toku
7,1 km, prům. průt. u ústí 0,05 m*-s
Pstruhová voda, čistota vody II. tř. /olk

Kudlovický potok č. h. p. 4-13-01-061
(III), orient. mapa 21, pramení na s. sva
zích Komínských skal ve výšce 460 m n. m.,
ústí zprava do Moravy u Babic v 180 m n. m.
plocha povodí 45,7 km“, délka toku 15,1 km,
prům. průt. u ústí 0,13 m“ -s /kř

Kuchyň r. v okr. Žďár nad Sázavou 1,5 km
zsz. od Radkova, 10 ha, průtočný na levém
přítoku Libochůvky, rybochovný. /ke

Kukla r. v okr. Jindřichův Hradec 2,5 km



zjz. od Chlumu u Třeboně, 9 ha, průtočný
na náhonu Koštěnického p., rybochovný.

/ke

Kukla r. v okr. Nový Jičín 3 km vjv. od
Jistebníku, 18 ha, průtočný na náhonu Bí
lovky, rybochovný. /ke

Kumšík r. v okr. Příbram 1,5 km ssz. od
Dublovic, 9 ha, průtočný na levém přítoku
Musíku, rybochovný.(Obr.str.245.) | /ke

Kučinský potok č. h. p. 4-10-02-071 (IV),
orient. mapa 13, pramení z. od Nové Vsi
u Moravské Třebové ve výšce 550 m n. m,
ústí zleva do Třebůvky v Moravské Tře
bové ve v 338 m n. m., plocha povodí
56,4 km“, délka toku 9,7 km, prům. průt.
u ústí 0,27 m“ -s". /kř

Kundratický potok č. h. p. 1-14-01-008
(III.), orient. mapa 2, pramení na z. sva
zích Medvědí skály ve výšce 868 m n. m,
ústí zleva do Bíliny u Vysoké Pece v 330
metrech n. m., plocha povodí 42,3 km?,
délka toku 6,1 km, prům. průt. u ústí
0,42m*“-s ". Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda po celém toku. | /kř

Kunický rybník v okr. Havlíčkův Brod
1 km sz. od Leštiny u Světlé, 7 ha, průtočný
na pravém přítoku Sázavky, rybochovný.

/ke

Kunratický potok č. h. p. 1-12-01-006
(IN.), orient. mapa 10, pramení ve Vestci
ve výšce 320 m n. m., ústí zprava do Vlta
vy v Praze —Bráníku v 187 m n. m., plocha

prům. průt. u ústí 0,07 m“ -s*. Voda mi
mopstruhová, čistota vody III. tř. /vlk

Kuřimka č. h. p. 4-15-01-142 (V.), orient.
mapa 20, pramení u Šebrova ve výšce
450 m n. m, ústí zleva do Svratky u Ve
verské Bitýšky v 255 m n. m, plocha po
vodí 49 km“, délka toku 15,6 km, prům.
průt u ústí 0,08m“ -s '. Vodohospodářsky
významný tok. /kř

Kutnar, jezero říčního původu na levém
břehu Dyje 160 m n. m., v lukách (nyní
nezaplavovaných) mezi Rakvicemi a Led
nicí (3 km j. od Rakvic). Rez. o ploše
0,56 ha vyhlášena 1956. Důvod ochrany
je zachování přirozeného biotopu podyj
ských tůní. (Obr. str. 189.) /vlk

Kutná Hora (ú. n.) viz Vrchlice

Kužel r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km sv.
od Klenova, 13 ha, průtočný na pravém
přítoku Nežárky, rybochovný. /ke

Kuželovský potok č. h. p. 4-13-02-032
(IV.), orient. mapa 21, pramení u Kuželo
va ve výšce 345 m n. m, ústí zleva do
Veličky u Kněždubu v 189 m n. m., plo
cha povodí 28,9 km“, délka toku 7,9 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m" -s (kř

Květné jezero říčního původu, 3,5 km
s. od Lednice na levém břehu Dyje v 160
metrech n. m., plocha 0,76 ha. V roce
1956 vyhlášeno rez. o ploše 1,63 ha. Dů
vodem ochrany je uchování typického říč
ního ramene s přirozenou vegetací. Po
regulaci Dyje nedochází k dříve každoroč
ním záplavám. /vlk

Kvítkovický rybník v okr. České Budě
jovice 2 km jz. od Dubného, 25 ha, prů
točný na Dehtářském p., rybochovný. /ke

Kychová č. h. p. 4-11-01-032 (IV.), orient.
mapa 22, pramení vPapajském sedle ve
výšce 760 m n. m, ústí zleva do Vsetín
ské Bečvy u Halenkova v 400 m n. m,
plocha povodí 13 km“, délka toku 7,9 km,
prům. průt. u ústí 0,19 m“-s*. Hydrolo
gická stanice Kychová (lg. 1928—). Tok
se nachází ve vodohospodářsky důležité
oblasti Beskyd. Výzkumné povodí. | /kř

Kychovka viz Kychová 4-11-01-032

Kyjanka viz Ríka 4-10-03-126

Kyjice nádrž na Bílině, 5 km sv. od Cho
mutova, zemní hráz 17 m vysoká, délka



v koruně 1800 m. Vodní plocha měří
115,0 ha, max. hloubka 11 m. Celkový
objem 6,5 mil. m“, kóta max. hladiny
285,0 m n. m. Nádrž slouží pro ochranu
povrchových dolů před velkými vodami.
Plocha povodí nádrže 91,32 km“, prům.
roč. průtok 0,753 m“-s '. Stavba díla
dokončena v roce 1981. /no

Kyjovka č. h. p. 4-17-01-065 (IV.), orient.
mapa 20, 21, pramení na j. svazích Vlčáku
ve výšce 512 m n. m, ústí zleva do Dyje
u státní hranice ČSSR—Rakousko v 150
metrech n. m., plocha povodí 665,8 km?,
délka toku 86,7 km, prům. průt. u ústí
1,09 m“-s"*. Hydrologické stanice: Ko
ryčany — nad přehradou (vč. 1968—),
Koryčany — pod přehradou (vč. 1960—),
Koryčany — obec (lg. 1950—), Kyjov (lg.
1948—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda na horním toku po Mouch

nici, mimopstruhová voda od Mouchnice
po ústí, vodácky využívaný úsek od Stu
pavy po vzdutí 4 km, obtížnost WW II,
přehrada 3 km, obtížnost ZWA, od hráze
po Bohuslavice 18 km, obtížnost WW I —
Bohuslavice —ústí 56 km, obtížnost ZWB,
vodní nádrž Koryčany, chráněná hor
ní část toku nad nádrží Koryčany na
území rezervace Ranšpurk. /kř

Kyjský rybník v Praze na j. okraji Hloubě
tína, 15 ha, průtočný na Rokytce. /ke

Kyselá voda č. h. p. 1-06-03-051 (III.),
orient. mapa 17, pramení 0,8 km, v. od
Lhotice ve výšce 525 m n. m., ústí zprava
do Vltavy u Hluboké v 373 m n. m., plocha
povodí 54,3 km“, délka toku 14,5 km,
prům. průt. u ústí 0,19 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný úsek 5 km, pstruhová
voda. /vlR



Labe č. h. p. 1-01-01-001 (I), orient. ma
pa 3, 5, 10, 11, 12, v NDR a NSR název
Elbe. Pramení na Labské Louce v Krko
noších ve výšce 1384 m n. m., naše státní
území opouští u Hřenska v 115 m n. m.
a ústí do Severního moře u Hamburku.
Celková plocha povodí činí 144055 km,
z toho v ČSR 51 391,5 km“. Celková délka
toku je 1 154 km, z toho v ČSR 370,2 km.
Průměrnýprůtok na státní hranici 308 m 
-so) Od svých pramenů na Krkonošských
hřbetech se svými přítoky odvádí vodu
z 65,2 % území ČSR. Samotný tok pro
téká Krkonošemi a Podkrkonošským pod
hůřím převážně v jižním a jihovýchodním
směru. Zpočátku má horský ráz s četnými
kaskádami a vodopády. Spád je 37 %
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Labe v upraveném korytě ve Špindlerově
Mlýně, 1974. (Foto J. Demek)
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Od Jaroměře nabývá rázu nížinné toku
v kotlinách České tabule (Pardubická,
Čáslavská, Nymburská, Mělnická, Tere
zínská). Po soutoku s Vltavou má spád
0,5 % . V severovýchodní části povodí
přijímá Labe vodné horské přítoky zleva
Úpu, Metuji, Orlici, z Českomoravské sou
stavy Chrudimku a kratší přítoky (Dou
brava ap.). Největším přítokem zleva je
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Meandr Labe v České bráně. (Foto J. Rubín)

Vltava odvodňující do Labe jižní polovinu
Čech. Dále zleva přijímá Ohři a Bílinu,
odvodňující převážnou částKrušnohorské
soustavy. Přítoky zprava jsou většinou
kratší toky z České tabule (Cidlina, Mrli
na, Ploučnice) s výjimkou Jizery, která je
také nejvodnějším pravým přítokem Labe.
Krušnohorskou soustavou Labe protéká
hlubokým údolím v Českém středohoří
a skalnatém údolí Děčínských stěn. Na La
bi je 18 hydrologických stanic, z nichž
nejvýše položena je ve Špindlerově Mlýně
(lg. 1923—), dále jsou to: Krausovy Boudy
u nádrže Labská (vč. 1906—, lg. 1911—),
Debrné (lg. 1923—), Kuks (vč. 1925, Ig.
1962—),laroměř—Most (vč. 1943—,lg.
1947—),Josefov—laroměř (vč. 1883—),
lg. 1932—), Hradec Králové (vč. 1889—,
lg. 1918), Němčice (vč. 1915—, lg. 1926—),
Pardubice (vč. 1873—, lg. 1908—), Přelouč
(Ig. 1919—), Nymburk (vč. 1886—, lg.
1908—), Brandýs nad Labem (vč. 1883—,
lg. 1934—), Mělník (vč. 1851—,Ig. 1911—),
Ústí nad Labem (vč. 1851—, Ig. 1951—),
Neštěmice (vč. 1927—, Ig. 1930—), Děčín

(vč. 1851—) a Hřensko (vč. 1963—). Celý
tok je vodohospodářsky významný, nad
nádrží Les Království je voda pstruhová,
pod nádrží voda mimopstruhová. Vodácky
využívaný úsek: hráz Labská — ř. km.
244,5 (cíl sjezdu) 4,5 km, obtížnost WW V,
cíl —soutěska 2,5 km WW VI, soutěska —
Hostinné 22 km WW IMI, Hostinné —
Debrné 8 km WW I, Debrné—ústí Opa
tovického kanálu 102 km ZWB, ústí
Opatovického kanálu— státní hranice
219 km ZWA. Vodní nádrže: Labská, Les
Království, Střekov. V horním toku pro
téká Labe územím KRNAP (nad Vrchla
bím), v pramenném úseku jsou nepřístup
né rezervace. V okolí lázní Poděbrad je
V pásmu ochrany léčivých zdrojů a na
dolním toku v CHKO Labské pískovce
(mezi Děčínem a Hřenskem). S výjimkou
nejhořejšího toku je Labe velmi silně zne
čištěno (IV. tř.). Od Opatovic je Labe
splavné s hlavními přístavy v Mělníku,
Ústí nad Labem a Děčíně. V německé části
Labe jsou plavební cesty napojeny na
systémy plavebních kanálů. Tok Labe je



většinou regulovaný a proti původnímu
stavu značně zkrácen. V důsledku znečiště
ní vody je možnost koupání v Labi ome
zena, a tak je využíváno jen k jiným vod
ním sportům. Podle vodnosti je Labe na
23. místě v Evropě. Na našem území maxi
mální průtok byl zaznamenán v Děčíně
4462 m“-s'", nejnižšíprůtok 35 m“s!
Rozložení průtoků v roce pro závěrovou
stanice je patrné z obr. č. 37. /pí

Labíčko viz Sloupnický potok 1-03-02041

Labská r. v okr. Pardubice 1,5 km sv. od
Sezemic, 22 ha, průtočný na levém pří
toku Brodeckého p., rybochovný. /ke

Labská nádrž na řece Labi, 3 km, jz. od
Špindlerova Mlýna,tížní zděná hráz vyso
ká 41,5 m, délka v koruně 153,5 m. Vodní
plocha měří 28,5 ha, max. hloubka 31,7 m,
stálý objem nádrže 0,47 mil. m*“,zásobní
objem 2,59 mil. m“, celkový objem 3,37 mil.
metrů krychlových. Délka vzdutí 0,8 km,
max. hladina 612,74 m n. m. Nádrž je
využita pro ochranu před velkými vodami
a pro nadlepšování průtoků. Rekreační
využití — koupání, sportovní rybářství —
pstruhová voda (Po). Plocha povodí ná
drže 60,7 km“, prům. roční průtok 2,13 m“:
-soŤ. Stavba díla ukončena v roce 1916.

/no

Labský náhon č. h. p. 1-03-01-002, orient.
mapa 5, odbočuje vpravo z Labe u Před
měřic nad Labem ve výšce 237 m n. m,
ústí zprava do Labe u Březhradu v 226 m
n. m., plocha povodí 52,4 km“, délka toku
13,4 km. Vodohospodářsky významný tok,
mimopstruhová voda, čistota vody až IV. tř.

/pí

Labuť r. v okr. Plzeň— jih na jv. okraji
Žinkov, 20 ha, průtočný na Úslavě, rybo
chovný, koupání, veslování. /ke

Labuť r. v okr. Strakonice na z. okraji Myš
tic, 100 ha, průtočný na Kostareckém p.,
rybochovný, koupání, odběr vody pro zá
sobování obyvatel. /ke

Labutinka r. v okr. Rokycany na sz. okraji
Oseku, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Voldušského p., rybochovný. /ke

Labutí rybník v okr. Tachov 1 km sz. od
Plané, 21 ha, průtočný na levém přítoku
Hamerského p., rybochovný, rezervace vod
ní květeny a ptactva. /ke

Labuťka č. h. p. 1-03-02-042, orient. mapa
12, začíná odbočením vpravo z Končinské
ho p. z. od Netřeb ve výšce 325 m n. m,
ústí zleva do Sloupnického p. v Tisové
v 287 m n. m, plocha povodí 59 km?,
délka toku 5,2 km. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, čistota vody
IL—III tř. /pí

Lačnov, r. v okr. Jindřichův Hradec 3 km
zjz. od Červeného Hrádku, 7 ha, průtočný
na levém přítoku Moravské Dyje, rybochov

ný. /ke

Lačnov r. v okr. Ústí nad Orlicí 1 km jz.
od Zálší, 14 ha, průtočný na Betlémském p.,

rybochovný. /ke

Lainsitz viz Lužnice 1-07-01-001

Landštejn nádrž na p. Pstruhovec, 24 km
jz. od Telče, kamenitá hráz 25,4 m vysoká,
délka v koruně 376 m. Vodní plocha měří
39,7 ha, max. hloubka 21 m, stálý objem
0,42 mil. m*, zásobní objem 2,49 mil. m“,
celkový objem 3,12 mil. m“. Délka vzdutí
1,6 km, max. hladina 573,50 m n. m., Nádrž
je využita pro vodárenství a ochranu před
velkými vodami. Rekreační využití — spor
tovní rybářství — voda pstruhová. Plocha
povodí 12,7 km“, prům. roční půtok
0,09 m“ -s*. Stavba díla dokončena v ro
ce 1973. /no

Lánecký potok viz Chlum 1-07-03-039

Lásenice č. h. p. 1-07-03-054 (V.), orient.
mapa 18, pramení 1 km sz. od Homolky
(607 m) ve výšce 522 m n. m, ústí zleva
do Nežárky u Lásenice v 448 m n. m,



plocha povodí 28,5 km“, délka toku 6 km,
prům. průt. u ústí 0,18 m“ s*. Pstruhová
voda, v povodí rozsáhlá slatiniště. | /vulk

Lásenice r. v okr. Jindřichův Hradec na
j. okraji Lásenic, 20 ha, průtočný na le
vém přítoku Nežárky, rybochovný. | /ke

Lánský potok č. h. p. 2-04-04-027 (IV.),
orient. mapa 6, pramení v Nových Vilé
movicích ve výšce 590 m n. m, přetíná
státní hranice ČSSR— PLR u Bernartic
v 236 m n. m, plocha povodí 23,7 km“,
délka toku 10,8 km, prům. průt. u státní
hranice 0,26m*-s'". /kř

Lánský rybník v okr. Svitavy 1,5 km, j. od
Svitav, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Svitavy. /ke

Láska r. v okr. Jindřichův Hradec 1 km
ssv. od Klece, 15 ha, průtočný na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Laterální kanál č.h. p. 1-12-03-002,orient.
mapa 3, odbočuje vlevo z Vltavy ve Vra
ňanech ve výšce 163 m n. m, ústí zleva
do Labe u Hořína v 156 m n. m, plocha
povodí 20,5 km“, délka kanálu 10 km.
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, čistota vody IV.tř.Určený
pro lodní dopravu. /pí

Láz nádrž na řece Litavce, 9 km jz. od
Příbrami, zemní sypaná hráz vysoká 15 m,
délka v koruně 240 m. Vodní plocha měří
17,6 ha, max. hloubka 13,5 m. Stálý objem
0,2 mil. m“, zásobní objem 0,6 mil. m,
celkový objem 0,95 mil. m“. Délka vzdutí
1 km, max. hladina 642,23 m n. m., Nádrž
je využita pro vodárenství. Plocha povodí
nádrže 8,2 km“, prům. roční průtok 0,07 m“
-s". Stavba díla dokončena v roce 1850,
rekonstrukce v létech 1958—59. /no

Lečský rybník v okr. Beroun 2 km jjv.
od Liteně, 7 ha, průtočný na Svinařském p.

/ke

Ledecký rybník v okr. Mladá Boleslav
1,5 km sz. od Ledců, 9 ha, průtočný na
levém přítoku Dobrovky, rybochovný,
koupání. /ke

Ledenický potok viz Spolský p. 1-07-02
-040

Ledhuje viz Ledhujka 1-01-03-018

Ledhujka č.h. p. 1-01-03-018 (III.), orient.
mapa 5, pramení 1 km sv. od Suchého
Dolu ve výšce 638 m n. m., ústí zleva do
Metuje u Velkých Petrovic v 401 m n. m,
plocha povodí 19,8 km“, délka toku 7,4 km,
prům. průt. u ústí 0,29 m“ s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda,
chráněný úsek v pramenné oblasti —
ochranné vodárenské pásmo a rezervace
Broumovské stěny. Čistota vody L—III tř.

/pí

Lednický rybník viz Mlýnský r. (okr. Břec
lav).

Lenešický rybník v okr. Louny na sz.okra
ji Lenešic, 72 ha, průtočný na Hrádec
kém p., rybochovný. /ke

Lesík, r. v okr. Karlovy Vary 2 km zjz.
od Nejdku, 10 ha, průtočný na pravém
přítoku Rotavy. /Ře

Leska č. h. p. 1-13-03-012 (IV.), orient.
mapa 2, pramení jz. od Konice ve výšce
571 m n. m, ústí zprava do Liboce u Sed
čicev 233 m n. m., plocha povodí 156,8 km,
délka toku 23,0 km, prům. průt. u ústí
0,64 m* -s*. Pstruhová voda po celém to
ku. /kř

Les Království nádrž na řece Labi 4,5 km
sz. od Dvora Králové, tížní zděná hráz
vysoká 41 m, délkav koruně 224 m.Vodní
plocha měří 62 ha, hloubka 30,25 m, stálý
objem nádrže 0,99 mil. m*, zásobní objem
2,47 mil. m“, celkový objem 9,17 mil. m?.
Délka vzdutí 7,6 km, max. hladina 325,25
metru n. m. Nádrž je využita pro hydro



energetiku, průmysl, pro ochranu předvelký
mi vodami. Plocha povodí nádrže 532 km?,
prům. roční průtok 8,2 m“ s*. Stavba díla
ukončena v roce 1919, vodní elektrárna
1923. /no

Lesník r. v okr. Ostrava 3 km jjz. od No
vého Bohumína, 23 ha, průtočný na pra
vém přítoku Stružky. /ke

Lesní potok č. h. p. 1-14-01-076 (IV.),
orient. mapa 2, pramení na jv. svazích Pra
menáče ve výšce 798 m n. m., ústí zprava
do Bystřice v Teplicích v 230 m n. m,
plocha povodí 34,0 km“, délka toku
12,7 km, prům. průt. u ústí 0,23 m“ -s

/kř

Lesní rybník v okr. České Budějovice
4 km jjv. od Sedlece, 21 ha, průtočný na
pravém přítoku Bezdrevského p., rybo
chovný. /ke

Lesní rybník v okr. Jindřichův Hradec
4,5 km jv. od Nové Bystřice, 14 ha, prů
točný na levém přítoku Dračice, rybochov
ný. / ke

Leština viz Mrlina 1-04-05-001

Letovice nádrž na řece Křetínce, 10 km
sv. od Boskovic, hráz 2 km na severozá
pad od Letovic, sypaná kamenitá hráz
28,5 m vysoká, délka v koruně 143 m.
Vodní plocha měří 110,9 ha, max. hloub
ka 27,3 m, stálý objem nádrže 1,5 mil. m,
zásobní objem 9,024 mil. m*, celkový ob
jem 11,57 mil. m“, délka vzdutí 4,5 km,
max. hladina 361,5 m n. m. Nádrž je vy
užita pro nadlepšování průtoků řeky Svi
tavy, jako kompenzace ochuzení způsobe
né odběry Březovského vodovodu. Rekreač
ní využití — koupání, plachtění, veslování,
sportovní rybářství. Plocha povodí nádrže
123,83 km“, prům. roční průtok 0,65 m*:
-so Stavba díla ukončena v roce 1976.

/no

Ležák č. h. p. 1-03-03-082 (IV.), orient.
mapa 12, pramení u Horního Holetína ve

výšce 606 m n. m, ústí zleva do Novo
hradky v Hrochově Týnci v 236 m n. m,
plocha povodí 110,3 km“, délka toku 29,9
kilometru, prům. průt u ústí 0,59 m“ s

voda, vodácky využívaný úsek od ústí 8 km,
obtížnostZWB,čistotavodyIL—III tř. /pí

Lhotecký potok č. h. p. 1-07-02-019 (VI),
orient mapa 18, pramení 0,6 km v. od Kří
žového vrchu (702 m) ve výšce 660 met
rů n. m., ústí zleva do Koštěnického p.
u Lhoty v 499 m n. m, plocha povodí
27,2 km“, délka toku 11 km, prům. průt.
u ústí 0,12 m*“-s'". Pstruhová voda. © /olk

Lhotka r. v okr. České Budějovice 2 km
jv. od Třebeče, 22 ha, průtočný na levém
přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Lhotský rybník v okr. Jičín 0,5 km j. od
Ostružna, 7 ha, průtočný na Velkém Porá
ku. /ke

Libáňský potok č. h. p. 1-04-05-019 (IV),
orient. mapa 4, pramení v Markvarticích ve
výšce 348 m n. m, ústí zleva do Hasin
ského p. v Hasině v 197 m n. m, plocha
povodí 46,9 km“, délka toku 16,7 km,
prům. průt. u ústí 0,16 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda.

/pí

Libava č. h. p. 1-13-01-082 (III.), orient.
mapa 8, pramení v. od vrcholu Lesný ve
výšce 880 m n. m, ústí zprava do Ohře
u Kynšperka nad Ohří v 415 m n. m,
plocha povodí 68,6 km“, délka toku 21,6
kilometru,prům. průt. u ústí 0,70 ms *.
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku. /kř

Libavský potok č. h. p. 2-01-01-006 (II),
orient. mapa 14, pramení sv. od Staré
Libavé ve výšce 657 m n. m, ústí zleva do
Odry j. od Oderského vrchu v 475 m n. m,
plocha povodí 59,2 km“, délka toku 14,7
kilometru, prům. průt. u ústí 0,59 m*-s
Vodohospodářsky významný tok. Pstru
hová voda na celém toku. (kř



Liběchovka č. h. p. 1-12-03-020 (II),
orient mapa 3, pramení 1,5km sv.od Dubé
ve výšce 280 m n. m., ústí zprava do Labe
v Liběchově v 153 m n. m., plocha povodí
157,2 km“, délka toku 24,1 km, prům. průt.
u ústí 0,89 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, chráněná ry
bí oblast, chráněný úsek v CHKO Kokořín
sko, čistota vody I. tř. /pí

Libchava viz Sporka 1-14-03-055

Libchavský potok č. h. p. 1-02-02-034
(IV.), orient. mapa 13, pramení 1 km s. od
Hejnic ve výšce 472 m n. m,, ústí zprava
do Tiché Orlice v Dolních Libchavách
v 326 m n. m, plocha povodí 29,5 km,
délka toku 11,2 km, prům. průt. u ústí
0,28m“s" Vodohospodářskyvýznamný
tok, pstruhová voda, čistota vody II. tř.

/pí
Liberec (ú. n.) viz Harcov

Liboc č. h. p. 1-13-03-001 (III), orient.
mapa 2, pramení jv. od Jeseně ve výšce
685 m n. m, ústí zprava do Ohře u Li
bočan v 210 m n. m, plocha povodí
339,4 km“, délka toku 449 km, prům.
průt. u ústí 1,68 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda po ce
lém toku, čistota vody až III. tř. /kř

Libocký potok č. h. p. 1-13-01-074 (III),
orient. mapa 1, pramení z. od Sněžné ve
výšce 675 m n. m, ústí zleva do Ohře
u Liboce v 415 m n. m, plocha povodí
85,3 km“, délka toku 30,2 km, prům. průt.
u ústí 0,81 m“-s*. Hydrologická stanice
Káceřov (vč. 1909—1946). Vodohospo
dářsky významný tok v délce 24 km, pstru
hová voda po celém toku, vodní nádrž
Horka, čistota vody II. tř. /kř

Libocký potok viz Liboc 1-13-03-001

Libohošťský rybník v okr. Benešov 3,5 km
ssv. od Vrchotovických Janovic, 22 ha, prů
točný na Janovickém p., rybochovný, kou
pání. /ke

Libochovka viz Libochůvka 4-15-01-099

Libochůvka č. h. p. 4-15-01-099 (VI),
orient. mapa 12, pramení s. od Dobré vo
dy ve výšce 562 m n. m, ústí zprava do
Loučky v Dolních Loučkách v 285 m n. m,
plocha povodí 146,5 km“, délka toku
35,9 km, prům. průt. u ústí 0,36 m*-s
Pstruhová voda celý tok, vodácky využí
vaný úsek od Kundratic (most) k Libocho
vickému r. 5 km, obtížnost WW L od
rybníka k jezu Vidonín 11 km, obtížnost
WW II— ZWA, od jezu Vidonín po ústí
20 km, obtížnost WW II- I. (kř

Libotyňský potok č.h. p. 1-08-03-036 (V.),
orient. mapa 17, pramení u Libotyně ve
výšce 704 m n. m, ústí zleva do Blanice
u Strunkovic nad Blanicí v 450 m n. m,
plocha povodí 40,5 km“, délka toku 13,5
kilometru, prům. průt. u ústí 0,20 m“ s
Pstruhová voda. /vlk

Librantický potok viz Piletický p. 1-01
-04-034

Libřice viz Zahořanský p. 1-09-04-002

Libský potok č. h. p. 1-13-01-002 (III),
orient. mapa 1, pramení v Libském lese na
území NSR při státní hranici ve výšce
570 m n. m, ústí zleva do Ohře u státní
hranice ČSSR —NSR 450 m n. m., plocha
povodí 22,7 km“, délka toku 8,3 km, prům.
průt. u ústí 0,16 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok. /kř

Libuňka č. h. p. 1-05-02-010 (III.), orient.
mapa 4, pramení 2 km sv. od Libuně ve
výšce 408 m n. m, ústí zleva do Jizery
v Turnově v 243 m n. m., plocha povodí
100,6 km“, délka toku 19,9 km, prům.
průt. uústí 0,79 m*-s ". Hydrologická sta
nice Pelešany (Turnov) (vč. 1925—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, chráněný úsek pod Ktovou (2. díl)
v CHKO Český ráj. /pí

Libverdský potok č. h. p. 2-04-10-006
(IV.), orient. mapa 3, pramení sv. od Lázní



Libverda ve výšce 495 m n. m., ústí zprava
do Smědé u Hejnice v 360 m n. m, plo
cha povodí 5,3 km“, délka toku 3,9 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok, chráněný úsek —
protéká CHKO Jizerské hory. /Řř

Líckov r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km
sz. od Doňova, 28 ha, průtočný na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Ličná č. h. p. 1-01-02-024 (III), orient.
mapa 5, pramení při státní hranici v PLR
ve výšce 645 m n. m,, ústí zleva do Úpy
u Trutnova v 382 m n. m., plocha povodí
106,2 km?, délka toku 17,5 km, prům. průt.
u ústí 1,24 m“-s". Vodohospodářsky vý
znamný úsek 14 km, pstruhová voda, čisto
ta vody I—II tř. /pí

Lido — koupaliště r. v okr. Cheb 2,5 km
jjz. od Mariánských Lázní, 8 ha, průtočný
na pravém přítoku Kosového p., sportovní
rybářství. /ke

Limnice č. h. p. 1-13-01-164 (IV.), orient.
mapa 1, pramení j. od Perninku ve výšce
912 m n. m, ústí zleva do Rolavy u Nejdku
v 540 m n. m, plocha povodí 12,6 km“,
délka toku 5,8 km, prům. průt. u ústí
0,14m*:s"*. Vodohospodářsky významný
tok. /kř

Lípa viz Jáchymovský p. 1-13-02-066

Lípa viz Lipkovský p. 1-02-02-008

Lipičí rybník v okr. Jindřichův Hradec
2 km vsv. od Lužnice, 25 ha, průtočný
na pravém přítoku Lužnice, rybochovný.

/ke

Lipka viz Lipkovský p. 1-02-02-008

Lipkovský potok č.h. p. 1-02-02-008 (IV.),
orient. mapa 13, pramení sv. od Jeleního
vrchu (936 m) ve výšce 922 m n. m,
ústí zprava do Tiché Orlice nad Lichkovem
v 525 m n. m, plocha povodí 22,9 km,

délka toku 12,7 km, prům. průt u ústí
0,25 m*-s"". Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda — chráněná rybí ob
last, čistota vody II. tř. /pí

Lipnický rybník v okr. České Budějovice
1 km sv. od Lipnice, 16 ha, průtočný na
levém přítoku Zlaté stoky, rybochovný,
koupání. /ke

Lipno I — nádrž na řece Vltavě, 9 km
sz. od Vyššího Brodu (obr. str. 154), část hrá
ze sypaná zemí a část tížní betonová, výška
42 m, délka v koruně 282 m. Vodní plocha
měří 4870 ha, max. hloubka 20 m, stálý
objem 23,4 mil. m“, zásobní objem nádrže
252,2 mil. m“, celkový objem 306,0 mil. m.
Délka vzdutí 38 km, max. hladina 726
metrů n. m. Nádrž je využita pro hydro
energetiku, (špičková elektrárna v pod
zemí s odpadním tunelem do vyrovnávací
nádrže Lipno II), využití pro průmysl,
ochranu před vodami, pro nadlepšení
průtoků v toku a pro plavbu. Rekreač
ní využití —koupání, plachtění a veslová
ní, sportovní rybářství — mimopstruhová
voda (K, Ca, C, Ok, Š, Ú, L, Br, Mn).
Plocha povodí nádrže 950,6 km“, prům.
roční průtok 13,2 m“-s *. Stavba díla
ukončena v roce 1960. /no

Lipno II — nádrž na řece Vltavě, 1 km
sz. od Vyššího Brodu, sypaná zemní hráz
16 m vysoká. délka v koruně 224 m.
Vodní plocha 45 ha, max. hloubka 10,10 m,
stálý objem 0,15 mil. m*“, zásobní
objem 1,54 mil. m“, celkový objem 1,69 mil.
metrů krychlových. Délka vzdutí 2,2 km,
max. hladina 563,10 m n. m., Nádrž je
využita pro hydroenergetiku a pro vyrov
nání špičkových průtoků z vodní elektrár
ny Lipno I. Voda mimopstruhová (K, Ok,
Š, Ca, TI). Plocha povodí nádrže 996,6 km?,
prům. roční průtok 13,7 m“ -s ". Stavba díla
ukončena v roce 1960. /no

Lipoltovský potok č.h. p. 1-13-01-067 (IV.),
orient. mapa 8, pramení u Lázní Kynžvart
ve výšce 610 m n. m., ústí zprava do Odďravy



u Obilné v 430 m n. m, plocha povodí
85,1 km“, délka toku 18,4 km, prům. průt
u ústí 0,65 m“ -s*. Pstruhová voda po ce
lém toku. /kř

Lipový r. v okr. Karviná 2 km s. od Starého
Města, 13 ha, průtočný na pravém přítoku
Olše, rybochovný. /ke

Lišanský potok č. h. p. 1-11-03-016 (V.),
orient. mapa 9, pramení v Janově ve výšce
418 m n. m, ústí zleva do Rakovnické
ho p. pod Rakovníkem v 322 m n. m,
plocha povodí 129,1 km“, délka toku
18,8km, prům.průt. u ústí 0,30ms
Mimopstruhová voda, čistota vody II. až
III. tř. /vlk

Liščí potok č. h. p. 1-15-01-023 (III),
orient. mapa 3, pramení na z. svazích Liš
čího vrchu ve výšce 425 m n. m, ústí
zprava do Vilémovského p. u Vilémova
v 331 m n. m, plocha povodí 16,0 km?,
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délka toku 6,7 km, prům. průt. u ústí
0,21m*-s*. Vodohospodářskyvýznamný
tok. /kř

Liščí rybník v okr. Tachov 2,5 km s. od
Boru, 25 ha, průtočný na levém přítoku
Výrovského p., rybochovný. /ke

Líšeňská říčka viz Ríčka 4-15-03-092

Líšnický potok č. h. p. 1-08-05-010 (III.),
orient. mapa 10, pramení u Buku v r. Ja
novák ve výšce 567 m n. m, ústí zleva
do Vltavy v nádrži Kamýk u Solenic
v 280 m n. m, plocha povodí 55,1 km?,
délka toku 15,5 km, prům. průt. u ústí
0,10 m*-s". Pstruhová voda, protéká
malým! rybníky. /vlk

Litava viz Litavka 1-11-04-001

Litava č. h. p. 4-15-03-028 (VI), orient.
mapa 20, 21, pramení jv. od Cetechovic



ve výšce 510 m n. m,, ústí zleva do Svrat
ky v Židlochovicích v 180 m n. m,, plocha
povodí 789,8 km“, délka toku 58,3 km,
prům. průt. u ústí 1,53 m“ -s*. Hydrolo
gické stanice: Brankovice (vč. 1957—),
Rychmanov (lg. 1952—, vč. 1895—). Vo
dohospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda po celém toku, vodácky využí
vaný úsek od ústí 35 km, obtížnost ZWB,
čistota vody na dolním toku IV. tř. /kř

Litavka č. h. p. 1-11-04-001 (TIV.),orient.
mapa 10, pramení 2 km sv. obce Nepomuk
ve výšce 765 m n. m,, ústí zprava do Be
rounky v Berouně v 218 m n. m,, plocha
povodí 629,4 km“, délka toku 54,6 km,
prům. průt. u ústí 2,71 m*-s*. Hydrolo
gické stanice: Čenkov (vč. 1954—), Krá
lův Dvůr— most (vč. 1898—1955), Králův
Dvůr (vč. a Ig. 1954—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda pod souto
kem s Obecnickým p. k ústí, vodácky využí
vaný úsek: od Březových Hor do Lochovic
17 km, obtížnost WW II, od Lochovic do
do ústí 18 km, obtížnost WW I, chráněný
úsek —v horním toku vodárenské ochran
né pásmo, čistota vody až IV. tř. /vlk

Litenčický potok viz Nemochovický p.
4-15-03-035

Litice (ú. n.) viz Ceské údolí

Litobratřický dolní rybník v okr. Znojmo
2,5 km jv. od Litobratřic, 8 ha, průtočný
na levém přítoku Dyje. /ke

Litobratřický potok č. h. p. 4-14-03-062
(IV.), orient. mapa 20, pramení sz. od
Litobratřic ve výšce 225 m n. m., ústí zleva
do Dyje u Drnholce v 171 m n. m., plocha
povodí 40,2 km“, délka toku 11,7 km,
prům. průt. u ústí 0,05m*:s''. kř

Litobratřický prostřední rybník v okr.
Znojmo 1,5 km vjv. od Litobratřic, 7 ha,
průtočný na levém přítoku Dyje. /ke

Litoltovský potok viz Donínský p. 1-13
-02-107

Litovický potok č. h. p. 1-13-02-002 (III),
orient. mapa 10, pramení 1 km z. od Chýní
ve výšce 382 m n. m., ústí zleva do Vltavy
v Praze —Podbabě v 175 m n. m, plocha
povodí 62,9 km?, délka toku 22 km, prům.
průt. u ústí 0,14 m“ -s*. Hydrologická
stanice Praha— Ruzyně (lg. 1922—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda mimo nádrž Džbán, vodní nádrž
Džbán, chráněný úsek ve státní přírodní
rezervaci Šárka, čistota vody II—IIIL tř.

/vlk

Litovický rybník v okr. Praha— západ
1 km jz. od Hostivic, 18 ha, průtočný na
Litovickém p., rybochovný. /ke

Lobezský potok č. h. p. 1-13-01-127 (TII.),
orient. mapa 8, pramení v chráněném úze
mí Kladské rašeliny sv. od Lázní Kynžvartu
ve výšce 822 m n. m., ústí zprava do Ohře
v Sokolově v 400 m n. m., plocha povodí
39,5 km“, délka toku 19,4 km, prům. průt.
u ústí 0,38 m“-s'*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém to
ku, chráněný úsek pramen potoka v chrá
něném území Kladské rašeliniště. /kř

Lobník —nádrž na Lomnici, 25 km jz. od
Opavy, zemní a kamenitá hráz 19 m vyso
ká, délka v koruně 210 m. Vodní plocha
měří 17 ha, max. hloubka 15 m. Zásobní
objem 0,77 mil. *, celkový objem 1,29 mil.
metrů krychlových. Délka vzdutí 0,7 km,
max. hladina 435,00 m n. m. Nádrž slouží
jako úchytná na konci vzdutí vodárenské
nádrže Kružberk pro zachycení splachů.
Plocha povodí 50 km“, prům. roční prů
tok 0,27 m“-s ". Stavba díla dokončena
v r. 1960. /no

Lobník viz Lomnice 2-02-02-060

Loděnice č. h. p. 1-11-05-001 (IV.), orient.
mapa 10, pramení 0,5 km jz. od Kroučové
ve výšce 478 m n. m, ústí zleva do Be
rounky pod Tetínem v 212 m n. m., plocha
povodí 271,1 km“, délka toku 61,1 km,
prům. průt. u ústí 0,53 m“ -s*. Vodohos



podářsky významný tok, pstruhová voda
jen v úseku od nádrže v Chrustenicích
k,Okrouhlíku“, mimopstruhová | voda
ostatní části toku, vodácky využívané úse
ky: od Dolního Bezděkova do Malých Ky
šic 7 km, obtížnost WW I od Malých
Kyšic do Loděnice 15 km, obtížnost ZWC,
od Loděnice do ústí 10 km, obtížnost
WW II chráněný úsek v dolním toku
v CHKO Český kras, čistota vody III. tř.
Na horním toku četné rybníky. /vlR

Loděnický potok viz Trusovický p. 4-10
-03-086

Loděnický rybník v okr. Rakovník na sv.
okraji Loděnic, 20 ha, průtočný na Lodě
nici, rybochovný.

Lodrant, r. v okr. Pardubice 1 km ssz. od
Trusnova, 24 ha, průtočný na Lodrantce,

rybochovný. /ke

Lodrant viz Lodrantka 1-03-02-075

Lodrantka č. h. p. 1-03-02-075 (III),
orient. mapa 12, pramení v Jaroslavi ve
výšce 276 m n. m., ústí zprava do Loučné
pod Dašicemi v 223 m n. m.,plocha povodí
45,8 km“, délka toku 15,2 km, prům. průt.
u ústí 0,23 m“ -s*. Mimopstruhová voda,
vodácky využívaný úsek od ústí 5 km, ob
tížnost ZWA,čistotavody II—III tř. /pí

Lomná č. h. p. 2-01-01-128 (III.), orient.
mapa 15, pramení na z. svahu Tanečnice
ve výšce 960 m n. m, ústí zprava do Lu
biny u Frenštátu pod Radhoštěm v 372
metrech n. m., plocha povodí 24,7 km?,
délka toku 9,1 km, prům. průt. u ústí
0,45 m*-s *. Pstruhová voda po celém
toku. Horní část toku je ve vodohospodář
sky důležité oblasti Beskydy. /kř

Lomná č. h. p. 2-03-03-008 (III.), orient.
mapa 15, pramení na s. svazích vrcholu
Burkov ve výšce 870 m n. m, ústí zleva
do Olše v Jablunkově v 380 m n. m,
plocha povodí 70,6 km“, délka toku

17,3 km, prům. průt. u ústí 1,49 m“-s
Hydrologické stanice: Horní Lomná (lg.
1970—), Dolní Lomná (lg. 1963—1970),
Tablunkov (lg. 1952—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda po celé dél
ce toku. Horní část toku je ve vodohos
podářsky důležité oblasti Beskyd. /kř

Lomnice č. h. p. 1-08-04-001 (IV.), orient.
mapa 9, 10, pramení 1 km sz. od Třemšína
(827 m) ve výšce 733 m n. m,, ústí zleva
do Otavy ve vzdutí nádrže Orlík u Dě
dovic v 346 m n. m, plocha povodí
830,8 km“, délka toku 59,5 km, prům.
průt. u ústí 3,28 m“-s ". Hydrologická
stanice Dolní Ostrovec (vč. 1898—, Ig.
1960—).Vodohospodářsky významný tok,
mimopstruhová voda od pramenů k ústí,
vodácky využívaný úsek od Blatné do Mi
rotic 17 km, obtížnost ZWC, od Mirotic
do vzdutí nádrže Orlík 12 km, obtížnost
WW II—III., od vzdutí po ústí (styk pů
vodních koryt 3,4 km, obtížnost ZWA.
Chráněný úsek —rezervace protékaný Do

na rozsáhlou soustavu rybníků. /vlk

Lomnice č. h. p. 1-13-02-047 (III.), orient.
mapa 2, pramení na jz. svazích vrcholu
Složiště ve výšce 650 m n. m,, ústí zprava
do Ohře u Kyselky v 345 m n. m, plocha
povodí 44,0 km“, délka toku 10,1 km,
prům. průt. u ústí 0,36 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok. /kř

Lomnice č. h. p. 2-02-02-060 (IV.), orient.
mapa 14, pramení j. od Rejchartic ve výšce
670 m n. m, ústí zprava do Moravice
v údolní nádrži Kružberk 380 m n. m,
plocha povodí 50,2 km“, délka toku
16,6 km, prům. průt. u ústí 0,38 m“ -s
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku. Hydrologická
stanice Dvorce (vč. 1952—1954). (kř

Lomnice č. h. p. 2-04-10-016 (IV.), orient.
mapa 4, pramení na sz. svazích Smrku ve
výšce 1070 m n. m., ústí zprava do Smědé
u Raspenavy v 325 m n. m., plocha povodí



36,2 km?, délka toku 16,1 km, prům. průt.
u ústí 0,58 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém
toku, chráněný úsek —horní tok na území
CHKO Jizerské hory. /kř

Lomnický potok č. h. p. 1-13-01-124 (IV.),
orient. mapa 1, pramení ssz. od Staré ve
výšce 707 m n. m, ústí zleva do Svatavy
ve Svatavě v 410 m n. m, plocha povodí
15,0 km“, délka toku 10,5 km, prům. průt.
u ústí 0,12 m“:s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, přeložky koryta potoka v dů
sledku báňské činnosti. /kř

Lomnický potok č. h. p. 1-13-02-022 (IV.),
orient. mapa 8,pramení na j. svazích vrcho
lu Větrovec ve výšce 875 m n. m., ústí zpra
va do Teplé v Březové v 415 m n. m,
plocha povodí 97,1 km“, délka toku 26,7 ki
lometru, prům. průt. u ústí 0,61 m“ s"
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku, čistota vody
I. tř. /kř

Lomnický potok č. h. p. 2-02-02-026 (V.),
orient. mapa 14, pramení jv. od Rýžoviště
ve výšce 677 m n. m., ústí zprava do Mo
ravice j. od Valešova v 510 m n. m., plocha
povodí 26,2 km“, délka toku 9,8 km, prům.
průt. u ústí 0,25 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda po ce
lém toku. /Kř

Lomnický velký, r. v okr. Karlovy Vary
3,5 km s. od Javorné, 8 ha, výtokový na le
vém přítoku Lomnického p., rybochovný.

/ke

Lomnický velký rybník v okr. Jindřichův
Hradec 1,5 km ssz. od Lomnice nad Luž

„nicí, 26 ha, výtokový na pravém přítoku
Zlaté stoky, rybochovný. /ke

Lomský potok č. h. p. 1-14-01-053 (IV.),
orient. mapa 2, pramení mezi Loučnou
a Vlčí horou ve výšce 730 m n. m, ústí
zleva do Radčického p. u Libkovic v 235
metrů n. m., plocha povodí 9,9 km“, délka

toku 10,8 km, prům. průt. u ústí 0,06 m*:
-so". Vodohospodářsky významný tok.

(kř

Lomský rybník v okr. České Budějovice
2,5 km sv. od Nových Hradů, 14 ha, prů
točný na levém přítoku Stropnice, rybo
chovný. /ke

Losenice č. h. p. 1-08-01-041 (IV.), orient.
mapa 16, pramení 1,4 km ssz. od Přilby
(1219 m) ve výšce 1118 m n. m, ústí
zprava do Otavy u Rejštejna v 558 m n. m,,
plocha povodí 54,4 km“, délka toku 15,6
kilometru, prům. průt. u ústí 0,65 m“ -s
Vodohospodářsky významný tok, pstruho
vá voda, vodácky využívaný úsek od ústí
6 km, obtížnost WW III Celý tok leží
v CHKO Šumava. /vlk

Losenický potok č.h. p. 1-09-01-014 (IV.),
orient. mapa 12, pramení 1 km sz. Vepřo
vé ve výšce 648 m n. m., ústí zprava do
Sázavy u Ronova nad Sázavou v 452 m n.m,
plocha povodí 42,6 km“, délka toku 15,6
kilometru,prům.průt.u ústí0,35ms
Pstruhová voda, čistota vody do III fř.
Nad Velkými Losenicemi protéká CHKO
Žďárské vrchy. /vlk

Losenický rybník v okr. Žďár nad Sázavou
0,5 km, ssz. od-Velkých Losenic, 7 ha, prů
točný na Losenickém p. /Ře

Losinka viz Dravá 4-10-01-076

Losinský potok č. h. p. 1-09-05-014 (IV.),
orient. mapa 11, pramení 1 km s. od Ka
menné Lhoty ve výšce 535 m n. m, ústí
zprava do Sázavy u Kácova v 308 m n. m,
plocha povodí 40,6 km“,délka toku 13,5km,
prům. průt. u ústí 0,28 m“ -s*. Pstruhová
voda. /vlk

Loucké rybníky v okr. Karviná 3 km sz.
od Louky, 1,5 ha, průtočné na pravém
přítoku Stonávky rezervace vodní a lužní
květeny. /ke



Loučenský potok č.h. p. 1-14-01-061 (IV.),
orient mapa 2, pramení na j. svazích Vlčí
hory ve výšce 690 m n. m., koryto potoka
bylo přeloženo a potok byl zaústěn u Hrd
lovky do Klášterského p., plocha povodí
11,5 km“, délka toku 7,7 km, prům. průt.
u ústí 0,16 m“- s. Vodohospodářskyvý
znamnýtok. Jkř

Loučenský I viz Křinecká Blatnice 1-04
-05-055

Loučka viz Loučský potok 4-10-02-050

Loučka viz Oslava 4-10-03-037

Loučka č. h. p. 4-10-03-130 (V.), orient.
mapa 14, pramení u Suchonice ve výšce
255 m n. m,.ústí zprava do Olešnice
u Brodku v 202 m n. m, plocha povodí
27,3 km, délka toku 11,2 km, prům. průt.
u ústí 039 m*-s'!. /kř

Loučka č. h. p. 4-11-02-002 (IV.), orient.
mapa 14, pramení j. od Loučky ve výšce
520 m n. m,, ústí zleva do Bečvy u Valaš
ského Meziříčív 287 m n. m., plocha povo
dí 33,0 km“, délka toku 12,8 km, prům.
průt. u ústí 030 m*-s /kř

Loučka č. h. p. 4-15-01-076, orient. mapa
12,pramení u Rokytna ve výšce 725 m n. m,
ústí zprava do Svratky u Tišnova v 260
metrech n. m., plocha povodí 389,9 km,
délka toku 60,1 km, prům. průt. u ústí
2,11 m" -s ". Hydrologické stanice: Skryje
(lg. 1940—), Dolní Loučky (lg. 1924—,
vč. 1914—). Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, celý tok, vodácky vy
užívaný úsek od Nového Města do Olešin
ky 19 km, obtížnost WW I, od Olešinky
do Strážku 7 km, obtížnost WW II od
Strážkupo ústí28km,obtížnostWWIII.až
II. Chráněná horní část toku na území
CHKO Žďárské vrchy. /kř

Loučky r. v okr. Žďár nad Sázavou 2 km.
jjz. od Křižanova, 7 ha, průtočný na Li
bochůvce, rybochovný, odběr vody pro
dopravu. /ke

Loučná č. h. p. 1-03-02-001 (II.), orient.
mapa 12, pramení 1 km jv. od Karlí ve
výšce 541 m n. m, ústí zleva do Labe



pod Sezemicemi v 217 m n. m., plocha po
vodí 729,9 km?, délka toku 81,1 km, prům.
průt. u ústí 428 m“-s". Horní polovina
toku protéká Loučenskou tabulí ve Svi
tavské pahorkatině, dolní polovina Pardu
bickou kotlinou. Volné meandry řekyjsou
před ústím regulovány četnými jezy.
Hydrologické stanice: Litomyšl (vč. 1919—),
Cerekvice nad Loučnou (vč. 1951—, Ig.
1956—), Zámrsk (vč. 1899—), Dašice (vč.
1899—, Ig. 1957—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda nad jezem
v Zámrsku (revír Nedašín —chráněná rybí
oblast), pod jezem v Zámrsku mimopstru
hová voda. Vodácky využívaný úsek: Lito
myšl— Čeradice 45 km, obtížnost ZWC,
Čeradice—ústí 15 km ZWB.Čistota vo
dy II—IV. tř. (hlavně v kampani). /ví

Loučský potok č. h. p. 4-10-02-050 (TII.),
orient. mapa 13, pramení u Loučky ve výš
ce 428 m n. m, ústí zleva do Moravy
u Lesnice v 264 m n. m,, plocha povodí
47,5 km“, délka toku 17,1 km, prům. průt.
u ústí 0,37m*-s". Hydrologická stanice
Lesnice (lg. 1958—). /kř

Loupnice č. h. p. 1-14-01-017 (IV.), orient.
mapa 2, pramení na jv. svazích Kamence
ve výšce 781 m n. m, ústí zleva do Jiřetín
ského p. u Dolního Jiřetína v 230 m n. m,
plocha povodí 20,6 km“, délka toku 11,5
kilometru, prům. průt. u ústí 0,29 m“ -so
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku, vodní nádrž
Janov, Loupnice, čistota vody I. tř. Má

Loupnice nádrž na řece Loupnici 4 km
jz. od Litvínova, zemní sypaná hráz 15 m
vysoká, délka v koruně 890 m, vodní plo
cha měří 30 ha, celkový objem nádrže
1,18 mil. m*“. Max. hladina 267,90 m
n. m. Nádrž je využita pro ochranu před
velkými vodami, rekreační využití —kou
pání, sportovní rybářství,voda pstruhová.
Plocha povodí nádrže 16 km“, prům. roční
průtok 0,16 m“- s" Stavba díla ukončena
v roce 1959. /no

Lovčický potok č. h. p. 4-17-01-015 (V.),
orient. mapa 20, pramení sv. od Ždánic
ve výšce 400 m n. m., ústí zleva do Trkman
ky u Dražůvek v 197 m n. m, plocha
povodí 31,2 km“, délka toku 9,6 km, prům.
průt. u ústí 0,05 m" -s *. /kř

Lubě č. h. p. 4-15-01-120 (V.), orient.
mapa 20, pramení sv. od Rašova ve výšce
542 m n. m., ústí zleva do Svratky u Bře
ziny v 245 m n. m.,plocha povodí 82,1 km?,
délka toku 23,5 km, prům. průt. u ústí
0,17 m“-s"". Pstruhová voda po celém
toku. /kř

Lubí č. h. p. 4-16-01-092 (VI), orient.
mapa 19, pramení u Okřešic ve výšce
542 m n. m., ústí zleva do Jihlavy u Třebí
če v 394 m n. m, plocha povodí 22,2 km,
délka toku 9,3 km, prům. průt u ústí
0,12m*-s"*. Vodohospodářsky významný
tok. /kř

Lubina č. h. p. 2-01-01-125 (II.), orient.
mapa 15, pramení na sz. svahu Radhoště
ve výšce 740 m n. m., ústí zprava do Odry
u Košatky nad Odrou v 222 m n. m., plo
cha povodí 194,1 km?, délka toku 37,1 km,
prům. průt. u ústí 2,36 m“ -s*. Hydrolo
gické stanice: Petřvald (lg. 1963—, vč.
1931—), Příbor (vč. 1895—1937). Vodo
hospodářsky významný tok v délce 23 km,
pstruhová voda v horní části toku až po
Petřvald, mimopstruhová voda od Petřval
du po ústí, čistota vody od soutoku
s Tichavou III. tř. Horní úsek toku se na
chází ve vodohospodářsky důležité oblasti
Beskydy. /kř

Lubinka č. h. p. 1-13-01-046 (IV.), orient.
mapa 1, pramení sz. od Lub ve výšce 628
metrů n. m., ústí zleva do Plesné u Hrzína
v 449 m n. m, plocha povodí 28,2 km?,
délka toku 11,8 km, prům. průt. u ústí
0,25m*-s . Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda po celém toku. | /Ař

Lucina viz Lučina 2-03-01-062



Lucký potok viz Sumice

Lučanská Nisa č. h. p. 2-04-07-002 (TIL),
orient. mapa 4, pramení sv. od Lučan nad
Nisou ve výšce 620 m n. m, ústí zleva
do Bílé Nisy v Jablonci nad Nisou v 460
metrech n. m., plocha povodí 25,7 km?,
délka toku 7,3 km, prům. průt. u ústí
0,51m*-s ". Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda po celém toku, chrá
něný úsek na území CHKO Jizerské hory.

/kř

Lučický potok č. h. p. 1-09-01-088 (IV.),
orient. mapa 12, pramení 1 km sz. od obce
Kámen ve výšce 535 m n. m., ústí zprava
do Sázavy u Okrouhlice v 394 m n. m,
plocha povodí 43,1 km“, délka toku
13,4 km, prům. průt. u ústí 0,28 ms“
Pstruhová voda. /vlk

Lučina č. h. p. 2-03-01-062 (III.), orient.
mapa 15, pramení na sz. svazích Prašivé
ve výšce 580 m n. m, ústí zprava do
Ostravice v Ostravě v 205 m n. m., plocha
povodí 197,1 km?, délka toku 37,3 km,
prům. průt. u ústí 239 m“-s*. Hydrolo
gické stanice: Žermanice —pod přehradou
(lg. 1962—, vč. 1961), Bludovice (Horní
Bludovice) (lg. 1961—, vč. 1948), Radva
nice (lg. 1923—1963). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda v horním
úseku toku po Horní Domaslavice a od
nádrže Zermanice po ústí Sušanky, mimo
pstruhová voda od Horních Domaslavic
po přehradní hráz a od soutoku se Su
šankou po ústí. Vodní nádrž Zermanice,
čistota vody III. tř., pod ústím Sušanky
IV. tř. /kř

Lučina nádrž na řece Mži, 3 km z. od
Tachova, kamenitá hráz 21 m vysoká, dél
ka v koruně 173 m. Vodní plocha měří
80 ha, max. hloubka 21,9 m. Stálý objem
nádrže 0,35 mil. m*,zásobní objem 4,1 mil.
metrů krychlových, celkový objem 5,2 mil.
metrů krychlových. Max. hladina 534,20
metru nad mořem. Nádrž je využita pro
vodárenství, voda pstruhová. Plocha po

vodí 1049 km“, prům. roční průtok
2,03 m“ so" Stavba díla ukončena v roce
1974. /no

Lučínský potok č. h. p. 1-13-02-045 (TII.),
orient. mapa 2, pramení na sz. svazích Vy
soké pláně ve výšce 690 m n. m, ústí
zprava do Ohře u Dubiny v 353 m n. m,
plocha povodí 27,6 km?, délka toku 5,9 ki
lometru, prům. průt. u ústí 0,23 m“ -s *.
Vodohospodářsky významný tok. /kř

Luční potok č. h. p. 1-01-01-029 (III),
orient. mapa 5, pramení 0,5 km s. od
Hertvíkovic ve výšce 497 m n. m, ústí zle
vado Čistéu Terezínav370mn.m.,plocha
povodí 38,7 km“, délka toku 8,3 km, prům.
průt. u ústí 0,54 m“ -s". Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda, čistota
vody II. tř. /pí

Luční potok č. h. p. 1-10-02-103 (V.),
orient. mapa 9, pramení v Přehýšově ve
výšce 365 m n. m., ústí zleva do Radbuzy
v nádrži České údolí v 311 m n. m,
plocha povodí 61,8 km“, délka toku 16,1
kilometru, prům. průt. u ústí 0,13 m*-s *.
Vodohospodářsky významný tok. Mimo
pstruhová voda, čistota vody III. tř. /vulk

Luční potok č. h. p. 1-11-02-049 (VI),
orient. mapa 9, pramení v Močidleci ve
výšce 497 m n. m, ústí zleva do Maně
tínského p. u Kocandy v 366 m n. m,
plocha povodí 44,5 km“, délka toku
11,5 km, prům. průt. u ústí 0,10 m*-s".
Pstruhová voda, čistota vody II. tř. /vlk

Luční potok č. h. p. 1-14-02-014 (II),
orient. mapa 3, pramení 1 km sz. od Náč
kovic ve výšce 560 m n. m, ústí zprava
do Labe v Malém Březnu v 129 m n. m,
plocha povodí 33,3 km“, délka toku
11,9 km, prům. průt. u ústí 0,15 m“ -s
Pstruhová voda, čistota vody II. tř.. /pí

Luční potok č. h. p. 1-15-01-027 (III),
orient. mapa 3, pramení u státní hranice
mezi Skřivánčímvrchem a Bukovou horou



ve výšce 400 m n. m., ústí zprava do Vilé
movského p. v Dolní Poustevně v 295 m
n. m., plocha povodí 36,9 km“, délka toku
10,5 km, prům. průt. u ústí 0,49 m“.s“".
Vodohospodářsky významný tok, pstruho
vá voda po celém toku. (kř

Luční potok č. h. p. 4-15-01-085 (VI),
orient. mapa 12, pramení u Radenic ve

u Bobrové v 484 m n. m., plocha povodí
26,9 km“, délka toku 10,8 km, prům. průt.
uústí0,21m*-s'". /kř

Luční potok viz Býčkovický p. 1-12-03-074

Luční potok viz Čistá 1-01-01-026

Luční rybník v okr. Jihlava 1,5 km s. od
Salavic, 10 ha, průtočný na Třešťském p.

/ke

Luční rybník v okr. Tábor 2 km zjz. od
Turovce, 7 ha, průtočný na levém přítoku
Chotovínského p. /Ře

Ludgéřovický potok viz Cerný příkop
2-02-04-002

Ludina č. h. p. 4-11-02-054 (IV.), orient.
mapa 14, pramení z. od Jindřichova ve
výšce 535 m n. m, ústí zprava do Bečvy
v Hranicích na Moravě v 245 m n. m., plo
cha povodí 30,4 km, délka toku 15,1 km,
prům. průt. u ústí 0,23 m“ -s ". /kř

Ludkovice — nádrž na Ludkovickém p.,
10 km j. od Gottwaldova, zemní sypaná
hráz 19 m vysoká, délka v koruně 181 m.
Vodní plocha měří 12,4 ha, max. hloubka
14,5 m, stálý objem nádrže 0,09 mil. m*,
zásobní objem 0,5 mil. m*, celkový objem
0,7 mil. m“. Délka vzdutí 0,9 km, max.
hladina 285,50 m n. m. Nádrž je využita
pro vodárenství. Rekreační využití —spor
tovní rybářství — voda pstruhová (Po,
Pd, K, L). Plocha povodí 13,1 km“, prům.
roční průtok 0,10 m“:s "..Stavbadíla
ukončena 1968. /no

Ludkovický potok č. h. p. 4-13-01-106
(V.),orient. mapa 21, pramení Na Lhotách
ve výšce 445 m n. m., ústí zprava do Luha
čovického p. u Biskupic v 235 m n. m,
plocha povodí 62,5 km“, délka toku
12,3 km, prům. průt. u ústí 0,35 m“ -s
Vodohospodářsky významný tok, vodní
nádrž Ludkovice. /kř

Luh r. v okr. Strakonice 0,5 km vsv. od
Újezdce, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Závišínského p., sportovní rybářství. /ke

Luha č. h. p. 2-01-01-051 (II), orient.
mapa 14, pramení s. od [indřichova ve
výšce 559 m n. m, ústí zprava do Odry
u Jeseníku nad Odrou v 225 m n. m,
plocha povodí 95,4 km?, délka toku 29,2
kilometru, prům. průt. u ústí 0,53 m“ -s *.
Hydrologická stanice Jeseník nad Odrou
(vč. 1908—1932). Vodohospodářsky vý
znamný tok, úsek nad ústím do Odry,
pstruhová voda od mostu silnice Nový Ji
čín —Hranice u obce Dub po ústí (kř

Luha viz Sloupský p. 4-15-02-074

Luhačovice —nádrž na Luhačovickém p.,
3 km sv. od lázní Luhačovice, zemní sy
paná hráz 22 m vysoká, délka v koruně
249 m. Vodní plocha měří 42 ha, max.
hloubka 14,8 m, stálý objem nádrže 0,26
mil. m*, zásobní objem 0,85 mil. m“, celko
vý objem 2,7 mil. m“. Délka vzdutí 1,3 km,
max. hladina 284,70 m n. m. Nádrž je vy
užita pro ochranu před velkými vodami a
dodávku vody pro lázně Luhačovice.
Rekreační využití — koupání, plachtě
ní a veslování, sportovní rybářství —
voda mimopstruhová (K, TI, C, Ca, Š,
Ok, Po, Br). Plocha povodí nádrže 45,5
km“, prům. roční průtok 0,3 m“:s
Stavba díla ukončena v roce 1930. | /no

Luhačovický potok č. h. p. 4-13-01-101
(IV.), orient. mapa 21, pramení sv. od
Slopné ve výšce 385 m n. m., ústí zprava
do Olšavy u Újezdce v 216 m n. m., plocha
povodí 143 km“, délka toku 23,5 km, prům.



průt. u ústí 0,80 m“ -s*. Hydrologická sta
nice Luhačovice — pod přehradou (lg.
1932—). Vodhospodářsky významný tok,
pstruhová voda nad nádrží Luhačovice,
mimopstruhová voda od nádrže Luhačo
vice po ústí. /kř

Lukáš (ú. n.) viz Pístov

Lukavec č. h. p. 4-11-02-065 (IV.), orient.
mapa 14, pramení j. od Staměřic ve výšce
355 m n. m.,ústí zprava do Bečvy u Oseka

nad Bečvou v 220 m n. m,plocha povodí

35 km, délka u 9,6 km, prům. průt.u ústí 0,23 m5-s-l. /kř

Lukavec r. v okr. Plzeň —jih 2,5 km v. od
Oselec, 8 ha, výtokový pro pravý přítok
Vísky. /ke

Lukavice č. h. p. 4-10-03-055 (IV.), orient.
mapa 13, pramení u Pískova ve výšce
330 m n. m, ústí do Oskavy u Dětřichova
v 229 m n. m, plocha povodí 39,6 km“,
délka toku 13 km, prům. průt. u ústí
0,09m*-s-!. (kř

Lukavice viz Lukavický p.1-02-02-024

Lukavický potok č.h. p. 1-02-02-024 (IV.),
orient. mapa 13, pramení 1 km jz. od
Dlouhoňovic ve výšce 459 m n. m, ústí
zprava do Tiché Orlice v Letohradě v 355
metrech n. m., plocha povodí 25,2 km“,
délka toku 10,3 km, prům. průt. u ústí
0,22m* s“". Vodohospodářsky významný
tok nad Lukavicemi, pstruhová voda, čisto
ta vody IL tř. /ví

Lukávka č. h. p. 4-10-02-013 (V.), orient.
mapa 13, pramení u Ostrova ve výšce
418 m n. m, ústí zleva do Lukovského p.
u Lukové v 347 m n. m,plocha povodí

27 km, délka u 9,3 km, prům. průt.u ústí 0,16 m“ /kř

Lukavský potok viz Lukovský p. 4-10-02
-012

Lukovec, r. v okr. Strakonice 2 km vjv. od
Ujezda, 18 ha, průtočný na pravém přítoku
Blanice. /ke

Lukovský potok č. h. p. 4-10-02-012 (IV.),
orient mapa 13, pramení v Helvíkově ve
výšce 570 m n. m, ústí zprava do Mo
ravské Sázavy u Rychnova v 337 m n. m,
plocha povodí 94,2 km“, délka toku
17,9 km, prům. průt. u ústí 0,58 m“ -s !.

/ kř

Lukovský potok č. h. p. 1-14-01-050 (V.),
orient. mapa 2, pramení na sz. svazích Pá
kovy hory ve výšce 510 m n. m., Koryto
Lukovského p. bylo v důsledku báňské
činnosti přeloženo tak, že voda z horní
části povodí potoka nad Štěpánovem je
nyní odváděna do Mukovského p., který
ústí zprava do Syčivky,což je pravostranný
přítok Bíliny. Ze zbývající části původního
povodí Lukovského p. je voda odváděna
odvodňovacím příkopem do Strbického p.,
který se vlévá u Světce do Bíliny. (kř

Lutoninka č. h. p. 4-13-01-016 (IV.), orient.
mapa 21, pramení na svazích Vartovny ve
výšce 540 m n. m, ústí zleva do Dřevni
ce u Lípy v 245 m n. m, plocha povodí
89,3 km“, délka toku 15,3 km, prům. průt.
u ústí 0,89 m“ -s*. Hydrologická stanice
Vizovice (vč. 1955—). Chráněný úsek na
území rezervace Lutonina. /kř

Luzný potok viz Vyďra 1-08-01-001

Lužanka č. h. p. 1-04-02-043 (IV.), orient.
mapa 4, pramení 2 km jv. od Lužan ve
výšce 356 m n. m., ústí zprava do Javorky
v Nevraticích v 245 m n. m, plocha po
vodí 30,7 km“, délka toku 14,8 km, prům.
průt u ústí 0,13 m“ -s*. Pstruhová voda,
čistota vody II. tř. /pí

Lužanský r. v okr. Plzeň—jih 200 m j. od
Lužan, 11 ha, průtočný na levém přítoku
Uhlavy, rybochovný. /Ře

Luže viz Novohradka 1-03-03-040



Lužec č. h. p. 1-14-01-006 (TII.), orient.
mapa 2, pramení ssv. od Svahové ve výšce
825 m n. m, ústí zleva do Bíliny u Drma
lů v 330 m n. m., plocha povodí 15,2 km?,
délka toku 7,4 km, prům. průt. u ústí
0,11 m“-s*. Vodohospodářsky významný
tok, převody vody z horního povodí do
nádrže Jirkov. /kř

Lužecká svodnice viz Lužecký p. 1-04-02
-060

Lužecký potok č. h. p. 1-04-02-060 (III),
orient. mapa 11, pramení 1 km sv. od Sko
chovic ve výšce 242 m n. m, ústí zprava
do Cidliny v Chlumci nad Cidlinou v 214
metrech n. m., plocha povodí 37,3 km?,
délka toku 10,9 km, prům. průt. u ústí
0,11 m*-s"*. Mimopstruhová voda. /pí

Lužecký potok č. h. p. 1-13-02-036 (IV.),
orient. mapa 1, pramení na jv. svazích Je
leního hřbetu ve výšce 880 m n. m, ústí
zleva do Vitického p. v Děpoltovicích
v 515 m n. m, plochy povodí 6,1 km,
délka toku 5,1 km, prům. průt. u ústí
0,05m“- s" Vodohospodářskyvýznamný
tok. /kř

Lužice č. h. p. 1-13-02-120 (III), orient.
mapa 2, pramení ssv. od Prunéřova ve výš
ce 335 m n. m,, ústí zleva do Ohře (nádrž
Nechranice) u Lužice v 275 m n. m., plo
cha povodí 28,0 km“, délka toku 10,7 km,
prům. průt. u ústí 0,09 m* -s". Přeložky
koryta potoka v důsledku lázeňské činnosti.

/kř

Lužická Nisa č. h. p. 2-04-07-001 (II),
orient. mapa 4, pramení 0,7 km ssv. od
Bedřichova ve výšce 765 m n. m., ústí zleva
do Odry na území PLR, státní hranici pře
kračuje u Hrádku nad Nisou ve výšce
235 m n. m, plocha povodí 37553 km,
délka toku 55,1 km v ČSSR, prům. průt.
u státní hranice 5,4m“-s*. Hydrologické
stanice: Proseč (lg. 1961—), Růžodol (lg.
1898—1960), Liberec (Ig. 1949—), Hrádek
nad Nisou (vč. 1950, Ig. 1958). Vodoho

hospodářsky významný tok, pstruhová
voda po Proseč, mimopstruhová od Pro
seče ke státní hranici. Vodácky využívaný
úsek od Liberce po Chrastavu 12 km,
obtížnost WW II, od Chrastavy po Hrádek
nad Nisou 16 km, obtížnost WW L Chrá
něný úsek nad Rýnovicemi v CHKO Ji
zerské hory. /kř

Lužická Nisa viz Bílá Nisa 2-04-07-001

Lužický potok viz Lužecký p. 1-13-02-036

Lužický potok viz Lužice 1-13-02-120

Lužický rybník v okr. Hodonín 1 km ssv.
od Lužice, 28 ha, průtočný na Kyjovce,

rybochovný. /ke

Lužnice č. h. p. 1-07-01-001 (III), orient.
mapa 18, 17, pramení v Rakousku jako
Lainsitz, ústí zprava do Vltavy v nádrži
Orlík u Neznašova v 346 m n. m., plocha
povodí 4226,2 km“, délka toku u nás 153
kilometrů, prům. průt. u ústí 24,3 m“ -s".
Lužnice protéká od jihu k severu Třeboň
skou pánev, kde je napojena na soustavu
rybníků a Novou řekou spojená s Nežár
kou. U Soběslavi přitéká do Táborské pa
horkatiny, kde se v Táboře otáčí k jiho
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Rybníky Třeboňské pánve

západu a hlubokým údolím protéká k ústí. | rá Hlína na Staré řece Lužnici (lg. 1928—),
Hydrologické stanice: České Velenice (vč. ©Frahlež— Lomnice nad Lužnicí (vč.1911—),
1958—), Pilař —Majdalena (vč. 1911—, Klenovice (vč. 1915—, Ig. 1947—), Tábor
lg. 1936—), Svatá Máři Magdalena —Maj- (vč. 1891—), Bechyně (vč. 1897—, lg.
dalena (vč. 1898—1948), Kazdovna —Sta- | 1915—).Vodohospodářsky významný tok,



mimopstruhová voda. Vodácky využívaný
úsek od Nové Vsi po Tábor 108 km, ob
tížnost ZWC, od Tábora po Dobronice
16 km, obtížnost WW II, od Dobronic po
ústí 22 km, obtížnost ZWC. Čistota vody

IIL tř. Nádrž Rožmberk a napojení na řadu
rybníků. Rezervace Stará řeka. /vlk

Lužničkač. h. p. 2-04-08-006(IV.),orient.
mapa 3, pramení v Rybništi ve výšce 430
metrů n. m.,protéká státní hranice ČSSR—

NDRuDolního Podlužív340mn m,
plocha povodí 42,8 km“, délka toku9, 5 km,
prům. průt. u státní hranice 0,60 m -s '
Pstruhová voda po celém toku na území
ČSSR. / kř

Lužní potok č. h. p. 4-10-02-059 (IV)),
orient. mapa 13, pramení na z. svazích Bí
lého kamene ve výšce 480 m n. m,, ústí

zprava do Rohelnice uTřeštiny v 250 m
n. m., plocha povodí 25,1 km, délka toku
10,8km, prům. průt. u ústí 0,11 ms)

, kř

Lužný potok viz Úhošťanskýp. 1-13-02-118

Lužný rybník viz Pístov



Mačický potok č. h. p. 1-08-01-127 (V.),
orient. mapa 16, pramení 1 km v. od Da
míče ve výšce 670 m n. m, ústí zleva do
Novosedelského p. u Tažovic v 448 m n.m.,
plocha povodí 29,6 km“, délka toku 11,9
kilometru, prům. průt. u ústí 0,15 m“-s'".
Mimopstruhová voda. /vlk

Mahenovo jezero v levobřežní části údol
ní nivy Dyje v. od Bulhar, v okr. Břeclav.
Zbytky meandrů starého toku Dyje částeč
ně v lužním lese a v lukách 161 m n. m.
V současné době řízená záplava, ponechá
no jako rezervace (plocha 101 ha). /vlk

Máhrische Thaya viz Moravská Dyje
4-14-01-001

15 km jv. od České Lípy (viz. obr.), zemní

Máchovo jezero, červen 1975. (Foto J. Demek)

hráz 9,4 m vysoká,délka v koruně 130 m.
Vodní plocha měří 284 ha, stálý objem
5,469 mil. m“, celkový objem 6,312 mil. m“.
Délka vzdutí 3,1 km, max. hladina 266,30 m
n. m., Nádrž slouží k ochraně před velkými
vodami a chovu ryb. Rekreační využití —
koupání, veslování, plachtění. Plocha po
vodí 97,31 km“, prům. roční průtok
0,563 m“ -s*. Část rezervace. Stavba dí
la z r. 1272, v r. 1972 generální oprava.

/no

Máchův rybník v okr. Jindřichův Hradec
1 km vjv. od Cizkrajova, 7 ha, průtočný
na Bolíkovském p. /ke

Malá Bečva č. h. p. 4-12-02-098 (IV.),
orient. mapa 21, kanál odvádějící vodu
z Bečvyu Troubek ve výšce 199m n. m,
ústí zprava do Moštěnky u Plešovce
v 190 m n. m, plocha povodí 69,5 km,
délka toku 18,1 km, prům. průt. u ústí
0,08 m“ -s"*. Vodohospodářsky významný
tok, celý kanál mimopstruhová voda. /kř

Malá Haná č. h. p. 4-12-02-004 (TV.),
orient. mapa 20, pramení u Kulířova ve
výšce 545 m n. m, ústí zprava do Velké
Hané v Dědicích v 260 m n. m., plocha
povodí 48,6 km“, délka toku 16,3 km,
prům. průt. u ústí 0,20 m“-s *. Hydro
logická stanice Opatovice (lg. 1954—, vč.
1913—).Vodohospodářsky významný tok.
Pstruhová voda po celém toku, vodní ná
drž Opatovice. /kř

Malá Jeřice č. h. p. 2-04-07-025 (IV.),
orient. mapa 4, pramení na sz. svazích Brda
ve výšce 820 m n. m, ústí zleva do Je
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Máchovo jezero a okolí

řice v Oldřichově v 385 m n. m, plocha
povodí 4,2 km“, délka toku 3,9 km, prům.
průt.u ústí 0,06m*-s*. Vodohospodářsky
významný tok, chráněný úsek na území
CHKO Jizerské hory. /kř

Malá Lásenice r. v okr. Jindřichův Hra
dec 1,5 km vjv. od Dolní Lhoty, 7 ha,
průtočný na Lásenici, rybochovný. | /ke

Malá Libava č. h. p. 1-13-01-083 (IV.),
orient. mapa 8, pramení sz. od Lazů ve
výšce 795 m n. m, ústí zleva do Libavy
u Kynšperka nad Ohří v 450 m n. m,
plocha povodí 18,4km“,délka toku 13,2km,
prům. průt. u ústí 0,19 m“-s'*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda
po celém toku. (kř

Malá Podvinice r. v okr. Strakonice 1 km

BUTK ABezděz
AN 0638.Ná

s. od Vodňan, 9 ha, průtočný na levém
přítoku Blanice. /ke

Malá Ráztoka č.h. p. 2-01-01-128-01 (IV.),
orient. mapa 15, pramení na sz. svazích
Tanečnice ve výšce 970 m n. m., ústí zprava
do Lomné u Trojanovic v 570 m n. m,
plocha povodí 2,2 km“, prům. průt. u ústí
0,05 m“-s“". Hydrologická stanice Malá
Ráztoka —Trojanovice (Ig. 1953—). Tok se
nachází ve vodohospodářsky důležité ob
lasti Beskyd. Výzkumné povodí. /kř

Malá Střela viz Velká Trasovka 1-11-02-024

Malá Trasovka č. h. p. 1-11-02-031 (VI),
orient. mapa 9, pramení na jz. svahu Hra
diště (934 m) ve výšce 875 m n. m, ústí
zprava do Velké Trasovky pod železniční
stanicí Žlutice v 479 m n. m,, plocha po



vodí 29,3 km“, délka toku 16,5 km, prům.
průt. u ústí 0,16 m“ -s“*. Pstruhová voda,
čistota vody II. tř. /vlk

Malá Úpa č. h. p. 1-01-02-006 (III.), orient.
mapa 5, pramení 1 km sz. od Horní Malé
Úpy při státní hranici ve výšce 1321 m
n. m., ústí zleva do Úpy3,5 km, nad Horním
Maršovem v 638 m n. m, plocha povodí
33,2 km“, délka toku 11,3 km, prům. průt.
u ústí 1,01 m“ -s*. Hydrologické stanice:
Horní Malá Úpa (vč. 1949—, Ig. 1950—),
Velká Úpa (vč. 1921—).Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, chráněný
úsek v KRNAP, čistota vody I. tř. /pí

Malá Vltava viz Vlfava 1-06-01-001

Malá voda č.h. p. 1-14-01-002 (III.), orient.
mapa 2, pramení z. od Radenova ve výšce
770 m n. m,, ústí zprava do Bíliny (nádrže
Jirkov) jz. od Jindřišské v 460 m n. m,
plocha povodí 5,9 km“, délka toku 5,3 km,
prům. průt. u ústí 0,05 m“:s'*. Vodohos
podářsky významný tok. /kř

Malčický potok viz Jílecký p. 1-06-01-187

Malduchy r. v okr. Strakonice 1,5 km zsz.
od Radomyšle, 15 ha, výtokový na levém
přítoku Otavy, rybochovný. /ke

Malé Dářko r. v okr. Žďár nad Sázavou
1,5 km jjv. od Vojnova Městce, 10 ha,
průtočný na pravém přítoku Doubravy,

rybochovný. /ke

Malé jezero r. v okr. Strakonice 1 km ssv.
od Klínovic, 7 ha, průtočný na Repic
kém p., rybochovný. /ke

Malé Labe č.h. p. 1-01-01-014 (II), orient.
mapa 5, pramení na jz. svahu Zadní Pla
niny (1423 m) ve výšce 1320 m n. m,
ústí zleva do Labe u Hostinného v 364
metrech n. m., plocha povodí 73,0 km,
délka toku 24,2 km, prům. průt u ústí
1,45 m“ -s '. Hydrologická stanice Proseč
né (vč. 1923—). Vodohospodářsky vý

úsek — horní polovina toku v KRNAP,
čistota vody I. tř. /pí

Malé Labe viz Labe 1-01-01-001

Malé Mechové jezírko v rašeliništi 0,8 km
jz. od Rejvízu v sz. části Hrubého Jesení
ku ve výšce 745 m n. m,, v povodí nej
hořejšího toku Černé Opavy.Vodní plocha
0,09 ha, největší hloubka 5 m. Kolísání
hladiny v rozmezí 30 cm, teplota vody
od 0,1 do 18"*C,zamrzá listopad až bře
zen, barva vody žlutohnědá, průhlednost
vody menší než 70 cm. Jezírko s okolním
rašeliništěm bylo vyhlášeno roku 1955 re
zervací, včetně Velkého Mechového jezír
ka. Důvodem ochrany je uchování rašeli
ništních biocenóz. /vlk

Malé Nákří r. v okr. České Budějovice
2 km sv. od Dívčic, 8 ha, průtočný na
pravém přítoku Radomilického p., rybo
chovný. / ke

Malešínský potok viz Třemošná 1-11-01
-047

Malý labský náhon viz Labský náhon
1-03-01-002

Malkovec r. v okr. Tachov 1,5 km ssv.
od Dražovic, 7 ha, průtočný v povodí pra
vého přítoku Nezdického p. /ke

Málkovský velký rybník v okr. Strakonice
0,5 km jjv. od Drahenického Málkova,
10 ha, průtočný na levém přítoku Lomni
ce. /ke

Malonínský potok č. h. p. 4-10-02-092
(V.), orient. mapa 13, pramení u Janůvek
ve výšce 470 m n. m, ústí zleva do Je
víčky u Jevíčka v 337 m n. m., plocha po
vodí 40 km“, délka toku 14 km, prům.
průt. u ústí 0,25 m“:s*. Hydrologická sta
nice Jevíčko (lg. 1951—). Vodohospodář
sky významný tok. /kř



Malostranský potok č. h. p. 1-01-04-007
(II.), orient. mapa 5, pramení v Libníkovi
cích ve výšce 260 m n. m, ústí zleva do
Labe u Skalice v 237 m n. m., plocha
povodí 28,9 km“, délka toku 14,6 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m“-s *. Mimo
pstruhová voda, čistota vody II. tř. /pí

Malovický potok č. h. p. 1-06-03-041 (V.),
orient. mapa 17, pramení 1 km z. od Trus
kovic ve výšce 530 m n. m,, ústí zprava
do Bílého p. u Zbudova v 387 m n. m,
plocha povodí 26,8 km“, délka toku 14km,
prům. průt. u ústí 0,089 m“ -s *. Mimo
pstruhová voda, napojen na systém ryb
níků. /vlk

Malše č. h. p. 1-06-02-001 (III.), orient.
mapa 17, pramení v Rakousku, pod
názvem Maltsch, nad Dolním Dvořištěm
tvoří státní hranici, ústí zprava do Vltavy
v Českých Budějovicích v 385 m n. m,
plocha povodí 979,1 km“, délka toku na
našem území 89,5 km, prům. průt. u ústí
6,92 m“-s ". Na naše území přitéká
v Novohradském podhůří, protéká Sobě
novskou vrchovinou a Kaplickou brázdou
do Českobudějovické pánve. Hydrologic
ké stanice: Kaplice (lg. 1964—), Římov
(vč. 1898—, Ig. 1947—), Červený Dvůr —
České Budějovice (lg. 1884—1945), Roud

".
ršěoný

Malše v údolí u Pořešína, červenec 1975.
(Foto J. Demek)

né (vč. 1937—, lg. 1950—). Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda nad
přítokem Stropnice (chráněná rybí oblast
u Kaplice),mimopstruhová voda pod sou
tokem se Sfropnicí a v nádržích. Vodácky
využívaný úsek Dolní Dvořiště —Všeměři
ce 8 km, obtížnost WW I, Všeměřice —ústí
Cerné 14 km, obtížnost WW III, ústí
Cerné —Římov 23 km, obtížnost WW I,
Římov—ústí 21 km, obtížnost ZWC. Vod
ní nádrž Rímov, chráněný úsek na dolním
toku boční rameno rezervace U Špačků,
ochranné vodárenské pásmo nad nádrží
Rímov. Čistota vody II. tř. /vlk

Malý Bědný rybník v okr. Nový Jičín
1,5 km jv. od Studénky, 19 ha, průtočný
na levém přítoku Odry, rybochovný. | /ke

Malý Dubovec r. v okr. Jindřichův Hradec
2 km jjv. od Lomnice nad Lužnicí, 7 ha,
průtočný na pravém přítoku Zlaté stoky,

rybochovný. /ke

Malý hrbovský rybník v okr. Prachatice
2 km jz. od Netolic, 8 ha, průtočný na
levém přítoku Netolického p. /ke

Malý Hurtov r. v okr. Domažlice 1,7 km
zjz. od Dehetné, 8 ha, průtočný na pravém
přítoku Carikovského p. /ke

Malý chorýňský rybník v okr. Vsetín 1 km
z. od Lešné, 36 ha, průtočný na pravém
přítoku Bečvy, rybochovný. /ke

Malý Jordán r. v okr. Tábor 1,5 km sz.
od Čekanic, 8 ha, průtočný na Košín
ském p., sportovní rybářství. /ke

Malý Okluka r. v okr. Nový Jičín 1,5 km
vjv. od Studénky, 7 ha, průtočný na levém
náhonu Odry, rybochovný. /ke

Malý Porák č. h. p. 1-04-02-007 (IV.),
orient. mapa 4, pramení 1 km sz. od Dol
ního Lochova ve výšce 341 m n.m,
ústí zleva do Poráku (zdrojnice) 1 km z. od
Jičínav 262 m n. m.,plocha povodí 8,0 km,



délka toku 5,4 km, prům. průt. u ústí
0,02m*:s"". Vodohospodářskyvýznamný
tok, mimopstruhová voda. /pí

Malý potok č. h. p. 1-11-02-045 (VL),
orient. mapa 9, pramení na s. svazu Lomu
(658 m) ve výšce 575 m n. m., ústí zprava
do Manětínského p. v Manětíně v 395 m
n. m., plocha povodí 26,0 km“, délka toku
6,2 km, prům. průt. u ústí 0,11 m*-s
Pstruhová voda, čistota vody I—IL. tř.

/vlk

Malý Sloupský potok č. h. p. 2-04-10-008
(IV.), orient. mapa 4, pramení mezi Olivet
skou horou a Holubníkem ve výšce 830
metrů n. m., ústí zleva do Sloupského p.
u Ferdinandova v 365 m n. m,, plocha po
vodí 5,5 km“, délka toku 4,8 km, prům. průt.
u ústí 0,13 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, chráněný úsek —celý potok je
na území CHKO Jizerské hory, ostatní infor
mace —četné peřeje a vodopády. /kř

Malý Štolpich viz Malý Sloupský p. 2-04
-10-008

/ke

Malý Velebil r. v okr. České Budějovice
2,5 km ssz. od Nových Hradů, 7 ha, prů
točný na levém přítoku Sfropnice, rybo
chovný. / ke

Malý závistivý rybník v okr. Jindřichův
Hradec 6 km jjz. od Kardašovy Řečice,
10 ha, průtočný na pravém přítoku Nežár
ky, rybochovný. /ke

Mandava č. h. p. 2-04-08-001 (III), orient.
mapa 3, pramení u obce Vlčí Hora ve výš
ce 460 m n. m, opouští státní hranice
ČSSR—NDR u Varnsdorfu v 305 m n. m.,
plocha povodí 101,7 km“, délka toku
22,3 km, prům. průt. u státní hranice
1,20 m*“-s"".Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda po celém toku, čistota
vody IV. tř. /Rř

Manětínský potok č. h. p. 1-11-02-036
(V.), orient. mapa 9, pramení 0,5 km j. od
Bezvěrova ve výšce 644 m n. m.,ústí zprava
do Střely 1 km j. od Černé Hatě v 361
metrech n. m., plocha povodí 174,5 km,
délka toku 21,5 km, prům. průt. u ústí
0,47 m“ -s ". Vodohospodářsky významný
pstruhová voda, čistota vody II. tř.. /vlk

Maretka č. h. p. 4-11-01-115 (V.), orient.
mapa 15, pramení jv. od Vidče ve výšce
565 m n. m, ústí zleva do Rožnovské
Bečvy u Stříteže v 340 m n. m, plocha
povodí 12,2 km“, délka toku 6,9 km, prům.
průt. u ústí 0,21 m“ -s*. Hydrologická sta
nice Střítež (lg. 1969—). /kř

March viz Morava 4-10-01-001

Mariánské Lázně nádrž na Úšovickémp.,
3 km s. od Mariánských Lázní, tížní zděná
hráz 20 m vysoká, délka v koruně 152 m.
Vodní plocha měří 4,3 ha, max. hloubka
14,25 m. Stálý objem 0,050 mil. m*, zásob
ní objem 0,216 mil. m*“,celkový objem
0,282 mil. m“. Délka vzdutí 0,3 km, max.
hladina 732,75 m n. m. Nádrž je využita
pro vodárenství. Vodohospodářský efekt
nádrže zvýšen převodem vody z nádrže



Podhora. Plocha povodí 2,8 km“, prům.
roční průtok 0,025 m“ -s*. Stavba uvede
na do provozu v roce 1896, roku 1908
zvýšená hráz o 3 m. /no

Mariánský potok viz Úšovický p. 1-10
-01-060

Markovec r. v okr. Strakonice 2 km ssv.
od Mladějovic, 29 ha, průtočný na Cehnic
kém p. /ke

Markovický potok č. h. p. 1-03-04-007
(III), orient. mapa 12, pramení 1,5 km jz.
do Mladoňovic ve výšce 509 m n. m,
ústí zprava do Bylanky u Dřenic a Tři
břichů v 247 m n. m, plocha povodí
33,6 km“, délka toku 14,1 km, prům. průt.
u ústí 0,19 m“ -s*. Pstruhová voda, čisto
ta vody II. tř. /pí

Markovka č.h. p. 4-16-01-096 (VI.), orient.
mapa 19, pramení s. od Mikulovic ve výšce
513 m n. m, ústí zprava do Jihlavy u Vla
dislavi v 385 m n. m, plocha povodí
25,0 km“, délka toku 11,4 km, prům. průt.
u ústí 0,13 m*-s". /kř

Markův potok viz Křemžskýp. 1-06-01-195

Markvartický rybník v okr. Česká Lípa
1,5 km sv. od Tablonného v Podještědí,
7 ha, průtočný na Panenském p., rybochov

ný. /ke

Maršovský potok č. h. p. 1-07-04-047 (IV.),
orient. mapa 17, pramení u Libějic ve výšce
489 m n. m, ústí zleva do Lužnice u Pla
né nad Lužnicí v 583 m n. m., plocha povodí
41,7 km“, délka toku 12 km, prům. průt.
u ústí 0,20 m“ -s Mimopstruhová voda.

/vlk

Maršovský potok č. h. p. 4-16-01-028 (VI),
orient mapa 18, pramení v Šimanově ve
výšce 640 m n. m, ústí zleva do Jihlavy
v. od Nového Hubenova v 498 m n. m,
plocha povodí 10,3 km“, délka toku 9,6 km,
prům. průt u ústí0,12m*“-s*. Hydrologická

stanice Dvorce (lg. 1966—).Vodohospodář
sky významný tok, vodní nádrž Hubenov,
chráněno povodí vodárenské nádrže Hube
nov. /kř

Maršovský rybník v okr. Jihlava 2 km j. od
Šimanova, 20 ha, průtočný na Maršov
ském p., rybochovný, koupání. /ke

Martinický potok č. h. p. 1-09-02-074 (V.),
orient mapa 11, pramení ve Slavětíně ve
výšce 635 m n. m, ústí zleva do Zelivky
na konci nádrže Svihov v 377 m n. m,
plocha povodí 116,0 km“, délka toku
36,2 km, prům. průt u ústí 0,61 m“-s
Vodohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, chráněný úsek v ochranném vodáren
ském pásmu nádrže Svihov. /olk

Mařka r. v okr. Jindřichův Hradec 1 km z.
od Staňkova, 8 ha, výtokový na pravém pří
toku Koštťěnickéhop., rybochovný. /ke

Mastník č. h. p. 1-08-05-047 (III.), orient.
mapa 10, pramení 0,7 km s. od Střezimíru
ve výšce 597 m n. m, ústí zprava do Vlta
vy v nádrži Slapy 3 km pod Radíčem
v 271 m n. m, plocha povodí 331,4 km,
délka toku 47,3 km, prům. průt u ústí
1,23 m“-s*. Vodohospodářsky významný
tok. Pstruhová voda ed r. u Českého Hrádku
k pramenům, mimopstruhová voda od r.
u Českého Hrádku po ústí a na bývalém
r. Velký a Malý Mastník, vodácky využívaný
úsek— od Radíče po vzdutí nádrže (Psané
skály) 3 km, obtížnost WW II, od vzdutí
do ústí (původní) 5 km, obtížnost ZWA,
čistota vody do III. tř. v povodí rybníky.

/olk

Matějovský rybník nádrž na Oslavě, 5 km
j. od Žďáru nad Sázavou zemní hráz 5,5 m
vysoká, délka v koruně 515 m. Vodní plocha
měří 65 ha, celkový objem 1,1 mil. m“.
Délka vzdutí 1,7 km, max. hladina 560,20
metru n. m. Rybník je využit pro chov ryb.
Rekreační využití —koupání. Plocha povodí
6 km“. Stavba díla z 19. století. /no



Matná r. v okr. Jindřichův Hradec 1 km vsv.
od Ratiboře, 15 ha, výtokový pro levý přítok
Holenského p., rybochovný. /ke

Matrovický rybník v okr. Mladá Boleslav
1,5 km jz. od Dlouhé Lhoty, 10 ha, průtoč
ný na levém přítoku Klenice. /ke

Mdlina viz Mrlina 1-04-05-001

Medenice r. v okr. České Budějovice 2 km
vjv. od Vlhlav, 7 ha, průtočný na pravém
přítoku Soudného p. /ke

Medenice r. v okr. Jindřichův Hradec 3 km
jjv. od Chlumu u Třeboně, 13 ha, výto
kový pro levý přítok Koštťěnického p.,

rybochovný. /Řke

Medenice r. v okr. Kutná Hora 2 km jjz.
od Třebonína, 9 ha, průtočný na levém pří
toku Klejnárky, rybochovný, odběr vody
pro průmysl, sportovní rybářství. /ke

Medlov r. v okr. Žďár nad Sázavou 2 km
jjv. od Fryšavy, 22 ha, průtočný na pravém
přítoku Fryšávky, rybochovný, koupání.

/ke

Měcholupský potok č. h. p. 1-10-03-064
(VII.), orient. mapa 16,pramení v Bílukách
ve výšce 505 m n. m, ústí zprava do Toč
nického p. u Točníku v 385 m n. m,
plocha povodí 33,6 km“, délka toku
12,5km, prům.průt. u ústí 0,10ms
Mimopstruhová voda, čistota vody II. až
III. tř. /vlk

Měchovský rybník v okr. Karlovy Vary
1,5 km sv. od Měchova, 7 ha, průtočný
na levém přítoku Sfřely. /ke

Mělčina r. v okr. Karviná 3 km jz. od
Petrovic, 25 ha, průtočný na levém příto
ku Petrůvky, sportovní rybářství. /ke

Melhutka č. h. p. 1-06-03-022 (IV.), orient.
mapa 17, pramení 1 km jz. od lámy ve
výšce 625 m n. m,, ústí zleva do Bezdrev

ského p. u Bašty u Netolic v 425 m n. m,
plocha povodí 38,1 km“, délka toku
13,5 km, prům. průt. u ústí 0,17 m“ -s
Mimopstruhová voda, na dolním toku pro
téká rybníky. /vlk

Měleč r. v okr. Strakonice 1 km zjz. od
Koulovic, 9 ha, výtokový pro pravý přítok
Kocelovického p., rybochovný. /ke

Melín r. v okr. Příbram 2,5 km jz. od
Hvožďan, 11 ha, průtočný na levém pří
toku Smoliveckéhop., rybochovný. | /ke

Melonka viz Melounka 1-03-01-005

Melounka č.h. p. 1-03-01-005 (III.), orient.
mapa 5, pramení 0,5 km z. od Rozběřic
ve výšce 273 m n. m., ústí zprava do Lab
ského náhonu v Hradci Králové v 231 m
n. m., plocha povodí 20,1 km“, délka toku
5,9 km, prům. průt. u ústí 0,06 ms
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, čistota vody až III. tř.

/pí

Měrák r. v okr. Beroun 1 km jv. od Le
vína, 10 ha, neprůtočný. /ke

Merklínka č. h. p. 1-10-02-085 (V.), orient.
mapa 9, pramení 1,5 km j. od Němčic
ve výšce 612 m n. m,, ústí zprava do Rad
buzy ve Stodu v 335 m n. m, plocha po
vodí 157,3 km“, délka toku 39,2 km, prům.
průt uústí 0,63m* -s*. Vodohospodářsky
významný tok, mimopstruhová voda, čisto
ta vody III. tř. /vlk

Merklínský potok viz Merklínka 1-10-02
-085

Merklínský rybník v okr. Plzeň— jih na
j. okraji Merklína, 40 ha, průtočný na
Merklínce, rybochovný, odběr vody pro
průmysl a zemědělství,koupání. /Ře

Merta č. h. p. 4-10-01-070 (IV.), orient.
mapa 13, pramení na jv. svazích Vřesní
ku ve výšce 1240 m n. m, ústí zleva do



Desné v Rapotíně v 360 m n. m., plocha
povodí 74,5 km“, délka toku 16,6 km,
prům. průt. uústí 1,20m*-s*. Hydrologic
ká stanice Sobotín (Ig. 1959—, vč. 1943—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda na celém toku, vodácky využí
vaný úsek 5 km, obtížnost WW III, chrá
něný úsek na území CHKO Jeseníky. /kř

Měřínský potok viz Balinka 4-16-02-026

Městišťský potok viz Jelenka 1-10-03-025

Městský rybník v okr. Cheb 2 km jz. od
Františkových Lázní, 45 ha, průtočný na
náhonu Slatinského p., rybochovný, kou
pání. /Ře

Měšenský potok viz Kornatický p. 1-10
-05-052

Měšický rybník v okr. Praha— východ
0,5 km v. od Měšic, 7 ha, průtočný na le
vém přítoku Mratínského p., rybochovný.

/ke

Metelský rybník na s. okraji Metel, 52 ha,
průtočný na levém přítoku Smolivecké
ho p., rybochovný. /ke

Metuje č. h. p. 1-01-03-001 (II.), orient.
mapa 5, pramení 1,5 km sv. od Hodkovi
ce ve výšce 586 m n. m, ústí zleva do
Labe v Taroměři v 248 m n. m, plocha
povodí 607,6 km“, délka toku 77,2 km,
prům. průt. u ústí 5,73 m“-s*. Horní
tok protéká soutěskovitá údolí Adršpaš
ko-teplických skal, dále protéká Polickou
vrchovinou, od Hronova po Nové Město
nad Metují, protíná Náchodskou vrchovi
nu a přitéká na Úpsko-metujskou tabuli
a v nejsevernějším výběžku Pardubické
kotliny ústí do Labe. Hydrologické stanice:
Javor— Česká Metuje (vč. 1924—1949),
Maršov nad Metují —Velké Petrovice (vč.
1913>, Ig. 1955—), Bezděkov (vč. 1913 až
1932), Hronov (vč. 1908—, Ig. 1910—),
Náchod—Staré Městonad Metují (vč.
1914—, lg. 1931—), Nové Město nad Me

tují (vč. 1896—1940), Krčín —Nové Město
nad Metují (vč. 1909—, Ig. 1910—), Jaro
měř —most (vč. 1943, Ig. 1947). Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda
od revíru Peklo k pramenům, mimopstru
hová voda pod revírem Peklo. Vodácky
využívaný úsek Teplice nad Metují—ústí
Olešenky 41 km, obtížnost WW I, od ústí
Olešanky po most nad Novým Městemnad
Metují 4 km, obtížnost WW III, od mostu
po ústí 23,4 km, obtížnost WW I V pra
menné oblasti rezervace Adršpašsko-teplic
kých skal a ochranné pásmo vodárenských
zdrojů, dále potom ochranné pásmo léči
vých zdrojů u lázní Běloves. Čistota vody
IL—IV. tř. /pí

Mezenský nový rybník v okr. Tábor,
1,5 km z. od Mezné, 8 ha, průtočný na
pravém přítoku Dírenského p. /Ře

Mezholézský potok č. h. p. 1-01-01-102
(V.), orient. mapa 8, pramení na v. svahu
Jedlového vrchu (524 m) v Sedmihoří ve
výšce 495 m n. m., ústí zprava do Úhlavky
u Prostiměře v 418 m n. m., plocha povodí
30,3 km“, délka toku 7,5 km, prům. průt.

čistota vody II tř. /vlk

Mezholézský rybník v okr. Domažlice na
sz. okraji Mezholez, 39 ha, průtočný na
Mezholézském p., rybochovný, koupání.

/ke

Mezibošský rybník v okr. Žďár nad Sá
zavou 2,5 km v. od Dolní Libochové, 18 ha,
průtočný na Libochůvce, rybochovný.

/Ře

Meziříčský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec na v. okraji Horního Meziříčka, 11 ha,
průtočný na Hamerském p., rybochovný,
odběr vody pro energetiku. /ke

Mezník r. v okr. Třebíč 3 km jv. od Pyšel,
7 ha, průtočný na levém přítoku Okarec
kého p. /ke



Mezno r. v okr. Benešov 3,5 km v. od
Bonkovic, '10 ha, průtočný na Košín
ském p., rybochovný. /ke

Mihovka č. h. p. 1-10-05-012 (V.), orient.
mapa 9, pramení 0,5 km v. od Neuraz ve
výšce 485 m n. m,, ústí zprava do Úslavy
u Kláštera v 418 m n. m, plocha povodí
29,0 km“, délka toku 9,4 km, prům. průt.
u ústí 0,13 m“ -s*. Pstruhová voda, čisto
ta vody do III. tř. /vlŘ

Michlův potok viz Horský p. 4-04-02-001

Mikulášovický potok č. h. p. 1-15-01-025
(III.), orient. mapa 3, pramení na v. okraji
Mikulášovic ve výšce 468 m n. m., ústí zle
va do Vilémovského p. ve Vilémově
v 330 m n. m, plocha povodí 12,0 km“,
délka toku 6,7 km, prům. průt. u ústí
0,16m*-s'. Vodohospodářskyvýznamný
tok. /kř

Mikulečský potok č.h. p. 1-02-02-037 (V.),
orient. mapa 13, pramení u Mikulče ve výš
ce 527 m n. m, ústí zleva do Třebovky
v Opatově v 439 m n. m, plocha povodí
32,9 km“, délka toku 8,3 km, prům. průt.
u ústí 0,21 m“ -s*. Pstruhová voda, čisto
ta vody II. tř. /pí

Mikulovka č. h. p. 4-14-03-053 (V.), orient.
mapa 20, pramení z. od Mikulova ve výšce
202 m n. m, ústí zprava do Baštýnské
ho p. u Novosedel v 172 m n. m, plocha
povodí 61,8 km“, délka toku 10,2 km,
prům. průt. u ústí 0,08 m“:s

Mikulovská strouha viz Včelínek 4-17-01
-047

Milavý r. v okr. Strakonice 1,5 km vsv. od
Ražic, 44 ha, průtočný na pravém přítoku
Mísníčku, rybochovný, koupání, kemp.

/ ke

Milčanský rybník v okr. Česká Lípa 1 km
sz. od Holan, 29 ha, průčotný na Bob
římp. /ke

Milčický potok č. h. p. 1-04-06-046 (IV.),
orient. mapa 11, pramení 0,75 km jz. od
Chotouně ve výšce 250 m n. m., ústí zprava
do Sembery u Sacké v 186 m n. m., plocha
povodí 40,8 km“, délka toku 10,3 km,
prům. průt. uústí 0,10m“-s*. Mimopstru
hová voda, chráněný úsek od Tatcův ochran
ném pásmu léčivých zdrojů —Poděbrady.

/pí

Milešovický potok č. h. p. 4-15-03-084
(VI), orient. mapa 20, pramení u Kobeřic
ve výšce 370 m n. m., ústí zleva do Litavy
u Šaratic v 195 m n. m,, plocha povodí
50,0 km“, délka toku 12,2 km, prům. průt.
uústí 0,09m*-s / kř

Milešovský potok č. h. p. 1-13-05-010
(II.), orient. mapa 3, pramení ve Vojen
ském r., 0,7 km v. od Kleče (718 m) ve
výšce 665 m n. m., ústí zleva do Labe ve
Velkých Žernosekách v 140 m n. m., plo
cha povodí 40,3 km“, délka toku 14,5 km,
prům. průt. u ústí 0,21 m“ -s". Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. /pí

Miletínský potok č.h. p. 1-07-02-051 (IV.),
orient. mapa 17, 18, pramení 2 km jjz. od
Lišova ve výšce 522 m n. m, ústí zleva
do Lužnice 1 km j. od Frahelže v 415
metrech n. m., plocha povodí 112,8 km,
délka toku 26,5 km, prům. průt. u ústí
0,59 m“ -s ". Protéká soustavou rybníků,
největší Dvořiště, Koclířov. /vlk

Milevský potok č: h. p. 1-07-04-102 (V.),
orient. mapa 10, pramení 0,4 km s. od
Chýšek ve výšce 649 m n. m, ústí zpra
va do Smutné 23 km pod Sepekovem
v 409 m n. m,, plocha povodí 79,9 km,
délka toku 19,8 km, prům. průt. u ústí
0,37 m“-s'. Vodohospodářskyvýznam
ný tok. Mimopstruhová voda. / vlk

Milotický rybník v okr. Hodonín 1 km
sv. od Milotic, 16 ha, průtočný na levém
přítoku Hruškovice, rybochovný, rezerva
ce vodní květeny (lekníny, stulíky). | /ke



Miroslavka č. h. p. 4-16-04-020 (VII),
orient. mapa 20, pramení u Miroslavi ve
výšce 290 m n. m, ústí zprava do Olbra
movického p. u Vlasatic v 180 m n. m,
plocha povodí 68,0 km“, délka toku
16,7 km, prům. průt. u ústí 0,07 m* -s

/kř

Miroslavka viz Olbramovický p. 4-16
-04-013

Mirotický rybník v okr. Písek 1 km sz. od
Mirotic, 15 ha, neprůtočný. /ke

Mírovka č. h. p. 4-10-02-054 (II), orient.
mapa 13, pramení u Maletína ve výšce
548 m n. m., ústí zprava do Moravy u Mo
helnice v 248 m n. m, plocha povodí
49,6 km?, délka toku 20,2 km, prům. průt.
u ústí 0,25 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém to
ku. /kř

Miska r. v okr. Cheb 3 km jjv. od Poustky,
10 ha, průtočný na Slatinném p. /Ře

Mísníček č. h. p. 1-08-02-073 (V.), orient.
mapa 17, pramení j. od Sedlic ve výšce
495 m n. m, ústí zleva do Brložského p.
u: Brlohu v 418 m n. m, plocha povodí
39,1 km“, délka toku 11 km, prům. průt.
u ústí 0,14 m“ -s*. Mimopstruhová voda.
Menší rybníky. /vlk

Místek (ú. n.) viz Olešná (ú. n.).

Míšovický potok č. h. p. 4-14-03-041 (VL),
orient mapa 19, pramení u Míšovicve výš
ce 215 m n. m, ústí zleva do Skaličky
u Hostěradic v 204 m n. m., plocha povodí
32,1 km“, délka toku 3,3 km, prům. průt.
u ústí 0,035 m“*-s'". /kř

Mítovský potok č. h. p. 1-10-05-047 (VI),
orient. mapa 9, pramení 1,5 km sv. od
Chynína ve výšce 672 m n. m, ústí zleva
do Bradavy u Hořehled v 444 m n. m,
plocha povodí 32,6 km“, délka toku 8,6 km,

prům. průt. u ústí 0,19 m“:so". Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. /vlk

Mladotické jezero z. od Kralovic na
Plzeňsku v údolí Mladotického p. v z.
svahu Podvorovského vrchu (542 m). Plo
cha 5 ha, hloubka 14 m, hladina 412 m
n. m. Jezero zahrazené kerným sesuvem
(1872), voda za sesunutým materiálem
se vzdula, nyní částečně prořízla hráz
(11 m). Prozatím veřejnosti přístupné.

/vlk

Mladotický potok č. h. p. 1-11-02-056
(V.), orient. mapa 9, pramení 1,5 km s. od
Vysoké Libyně ve výšce 515 m n. m., ústí
zleva do Střely 2 km jz. od Mladotic
v 328 m n. m, plocha povodí 79,6 km,
délka toku 15,9 km, prům. průt. u ústí
0,19m*-s'". Vodohospodářskyvýznamný
tok. Pstruhová voda, čistota vody II tř.

/vlk

Mláka jezero na Šumavě, sv. svah h. Mlá
ka (1339 m). Plocha 2,53 ha (min.), max.
hloubka 3,9 m, objem 40000 m“,hladina
1 096 m n. m., (nejvýše položené v ČSR).
Vyhloubeno ledovcem ve wůrmu (nejmlad
ší době ledové), zásobované potokem (po
vodí Křemelné) a srážkami s přechodem
k eutrofnímu močálu, zamrzá prosinec až
duben (led až 75 cm).Nasazen pstruhasi
ven alpský. Součást CHKO Šumava. Ve
řejnosti nepřístupné. /vlk

Mlázovský rybník v okr. Písek 1,5 km
z. od Pechovy Lhoty, 12 ha, výtokový pro
levý přítok Jickovického p., rybochovný.

/ke

Mlékovický rybník v okr. Kolín na jv.
okraji Mlékovic, 8 ha, průtočný na Beč
várce, rybochovný. /ke

Mlynařice č.h. p. 1-04-07-042 (I), orient.
mapa 11, pramení 0,5 km z. od Vápenska
ve výšce 191 m n. m,, ústí zprava do Labe

52,4 km“, délka toku 17,8 km, prům. průt.



u ústí 0,12 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda, chráně
ný úsek nad Milovicemi —ochranné pás
mo léčivýcha vodárenských zdrojů. | /pí

Mlýnecký potok č. h. p. 1-06-01-131 (IV.),
orient mapa 17, pramení v Rakousku, ústí
zleva do Větší Vltavice 1,5 km v. od Dolní
Drkolné v 558 m n. m, plocha povodí
41,2 km“, délka toku u nás 5 km, prům.
průt. u ústí 0,44 m“ -s*. Pstruhová voda.

/vlk

Mlýnecký potok č. h. p. 1-13-03-052 (IV.),
orient. mapa 2, pramení na z. svazích
vrcholu Číhaná ve výšce 740 m n. m., ústí
zleva do Blšanky u Kryvů v 307 m n. m,
plocha povodí 44,0 km“, délka toku 17,3
km, prům. průt. u ústí 0,18m*-s' /kř

Mlýnice nádrž na Albrechtickém p., 10km
s. od Liberce, tížní zděná hráz 22 m vysoká,
délka v koruně 159 m. Vodní plocha měří
4,5 ha, max. hloubka 14,5 m, stálý objem
nádrže 0,02 mil. m“, celkový objem 0,24
mil. m*. Délka vzdutí 0,35 km, max. hladi
na 393,95 m n. m. Nádrž je využita pro
ochranu před velkými vodami. Rekreační
využití — koupání, sportovní rybářství —
voda pstruhová (K, Po, Pd, Si). Plocha
povodí 5,9 km“, prům. roční průtok 0,06 m):s /no

Mlýnská Cidlina č. h. p. 1-04-04-004
(III.), orient. mapa 11, odbočuje vlevo
z Cidliny u Lučic ve výšce 212 m n. m,
ústí zleva do Cidliny u Žiželic v 203 m n. m,
plocha povodí 69,8 km“, délka toku 9,4 km.
Mimopstruhová voda, vodácky využívaný
celý tok, obtížnost ZWA—ZWC. /pí

Mlýnská strouha č. h. p. 4-14-02-079
(IV.), orient. mapa 19, kanál začínající
v Krhovicích ve výšce 197 m n. m, ústí
zprava do Dyje u Hrabětic v 175 m n. m,
plocha povodí 253,3 km“, délka toku
28,8 km, prům. průt. u ústí 0,20 m -s
Vodohospodářsky významný tok. /kř

Mlýnská strouha č.h. p. 4-16-04-010 (VL),
orient mapa 20, kanál oddělující se od

n. m., ústí zprava do Jihlavy u Iváně v 175
metrech n. m., plocha povodí 197,5 km,
délka toku 11,2 km, prům. průt. u ústí
0,19m*:s '. Vodohospodářsky významný
tok, soustava Pohořelických rybníků

/kř

Mlýnský náhon viz Mlýnská strouha
4-16-04-010 /olk

Mlýnský potok č. h. p. 1-08-01-105 (IV.),
orient. mapa 16, pramení 1,2 km jv. od
Zborovů ve výšce 513 m n. m, ústí zleva
do Ofavy (1. rameno) u Horažďovic v 418
metrech n. m., plocha povodí 57,8 km“,
délka toku 13,6 km, prům. průt. u ústí
0,20 m“ -s"". Mimopstruhová voda, pro
téká rybníky. /vlk

Mlýnský potok č. h. p. 1-08-04-045 (VL),
orient. mapa 10, pramení 2 km zjz. od
Volenic ve výšce 560 m n. m., ústí zprava

cha povodí 38,4 km“, délka toku 12 km,
prům. průt. u ústí 0,17 m“ -s '. Mimo
pstruhová voda. Protéká několik rybníků.

/vlk

Mlýnský potok č. h. p. 1-09-01-060 (VI),
orient. mapa 12, pramení 1,4 km jz. od
Petrovic ve výšce 640 m n. m., ústí zleva
do Zlatého p. v Dobroníně v 468 m n. m,
plocha povodí 26,7 km“, délka toku
10,8 km, prům. průt u ústí 0,18 m“ -s '.
Pstruhová voda. /vlk

Mlýnský potok č. h. p. 4-10-03-008 (III),
orient. mapa 13, pramení u Měrotína ve
výšce 348 m n. m, ústí zprava do Mo
ravy u Hynkova v 222 m n. m, plocha
povodí 53,8 km“, délka toku 142 km,
prům. průt. u ústí 0,16 m“ +s. Vodohos
podářsky významný tok. /kř

Mlýnský potok č. h. p. 4-16-01-058 (VI),
orient. mapa 19, pramení u Radošova ve



výšce 590 m n. m, ústí zleva do Jihlavy
u Rozseče v 440 m n. m., plocha povodí
27,9 km“, délka toku 8,3 km, prům. průt.
uústí0,15m“-s (kř

Mlýnský potok č. h. p. 4-16-01-100 (VI),
orient. mapa 19, pramení v Rudíkově ve
výšce 510 m n. m, ústí zleva do Jihlavy
u Vladislavi v 385 m n. m., plocha povodí
36,6 km“, délka toku 10,4 km, prům. průt.
uústí 0,16m*-s /kř

Mlýnský potok č. h. p. 4-16-03-037 (VIII),
orient. mapa 19, pramení u Odunce ve výš
ce 480 m n. m, ústí zprava do Roucho
vanky u Rouchovan v 350 m n. m, plo
cha povodí 31,9 km“, délka toku 9,6 km,
prům. průt. u ústí 0,06 m*-s '. (kř

Mlýnský potok viz Albrechtický p. 2-04
-07-029

Mlýnský potok viz Dehtářský p. 1-06-03
-006 |

Mlýnský potok viz Chotovinský p. 1-07
-04-051

Mlýnský potok viz Losenický p. 1-09-01
-014

Mlýnský potok viz Mlýnská strouha
4-14-02-079

Mlýnský potok viz Rakovnický p. 1-11
-03-001

Mlýnský potok viz Stroupínský p. 1-11
-04-033

Mlýnský potok viz Zalmanovský p. 1-13
-02-025

Mlýnský rybník nádrž na Včelínku 2 km
jv. od Lednicenajižní Moravě (obr. str. 189).
Zemní hráz 5,5 m vysoká, délka v koruně
740 m. Vodní plocha měří 86 ha, celkový
objem 1,55 mil. m“. Délka vzdutí 1,6 km,
max. hladina 163,8 m n. m. Nádrž využita

pro chov ryb. Rekreační využití —koupá
ní, veslování. Rezervace vodního ptactva.
Plocha povodí 154,15 km“, prům. roční
průtok 0,18 m“-s*. Stavba díla ukončena
vroce 1935. /no

Mlýnský rybník v okr. České Budějovice
na jjz. okraji Čejkovic, 24 ha, průtočný na
Dehtářském p., rybochovný. /ke

Mlýnský rybník v okr. Česká Lípa v lab
lonném v Podještědí, 7 ha, průtočný na
pravém přítokuPanenského p. /ke

Mlýnskýrybník v okr. Česká Lípa 2 kmsv.
od Litic, 13 ha, průtočný na Bobřím p. /ke

Mlýnský rybník v okr. Chrudim 0,5 kmod
Trhové Kamenice, 4 ha, průtočný na pra
vém přítoku Chrudimky, rezervace vodní
květeny (lekníny, stulíky atd.). /ke

Mlýnský rybník v okr. Klatovy 0,5 km jjv.
od Horažďovické Lhoty, 7 ha, průtočný
na pravém přítoku Březovéhop., sportovní
rybářství. /ke

Mlýnský rybník v okr. Klatovy 2 km zjz.
od Kolince, 12 ha, průtočný na levém pří
toku Ostružné, rybochovný, odběr vody
pro závlahy. /ke:

Mlýnský rybník v okr. Plzeň-jih 2 km jz.
od Dněšic, 9 ha, průtočný na levém pří
toku Dněšického p., rybochovný. /Re

Mlýnský rybník v okr. Rakovník 1,5 km
v. od Třtic, 7 ha, průtočný na Loděnici, ry
bochovný. /ke

Mlýnský rybník v okr. Strakonice 0,5 km
jz. od Hostišovic, 9 ha, průtočný na Kosta
reckém p., rybochovný. /ke

Mlýnský rybník v okr. Strakonice 0,5 km
sv. od Mladějovic, 11 ha, průtočný na pra
vém přítoku Otavy. /Ře

Mlýnský rybník v okr. Strakonice 3,5 km



vjv. od Vodňan, 12 ha, průtočný na Rado
milickém p., rybochovný. /Ře

Mlýnský u Sedlce r. v okr. České Budějo
vice na sv. okraji Sedlece, 10 ha, průtočný
na pravém přítoku Bezďrevského p., rybo
chovný. /ke

Mnich r. v okr. Prachatice na j. okraji Ne
tolic, 10 ha, průtočný na Bezdrevském p.

/ke

Mnichovec r. v okr. České Budějovice
0,5 km jiz. od Žimutic, 7 ha, průtočný na
levém přítoku Zidovy strouhy. /Ře

Mnichovka č. h. p. 1-09-03-124 (IV),
orient. mapa 11, pramení 0,5 km z. od Svo
jetic ve výšce 475 m n. m, ústí zprava do
Sázavy 1 kmj. od Senohrad v 268 m n. m,
plocha povodí 50,1 km“, délka toku 12,8
km, prům. průt. u ústí 0,23 m“ -s*. Vodo
hospodářsky významný tok. Pstruhová
voda. / vlk

Mnichovský potok č. h. p. 1-13-02-007
(V.), orient. mapa 8, pramení na v. svazích
vrcholu Modrý kámen ve výšce 815 mn. m.
ústí zprava do Pramenského p. sz. od Mni
chova v 627 m n.m, plocha povodí
22,9 km“, délka toku 10,5 km, prům. průt.
u ústí 0,23 m*-s Vodohospodářsky
významný tok, chráněný úsek toku proté
kající chráněným územím Smraďoch. /kř

Mnichovský potok viz Pramenský p.
1-13-02-006

Mníšek (ú. n.) viz Fojtka (ú. n.)

Mnišský rybník v okr. lindřichův Hra
dec 1 km j. od Nové Bystřice, 25 ha, prů
točný na levém přítoku Koštěnického p.
rybochovný. /ke

Modla č. h. p. 1-13-05-004 (TI.), orient.
mapa 3, pramení 1 km z. od Lhoty ve
výšce 498 m n. m, ústí zleva do Labe
v Lovosicích v 140 m n. m., plocha povodí

93,5 km“, délka toku 27,2 km, prům. průt.
u ústí 0,36 m“ -s*. Mimopstruhová voda,
čistota vody IL—III. tř. /pí

Modlanský potok č. h. p. 1-14-01-090
(IV.),orient. mapa 3, pramenínajz. svazích
Lysé hory ve výšce 760 m n.m, ústí zprava
do Zalužanského p. u Tuchomyšle v 154 m
n. m.,plocha povodí 34,8 km, délka toku
16,5 km, prům. průt. u ústí 0,31 m -sl
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda v horní části toku po silnici
Krupka —Dubí, mimopstruhová voda od
silnice Krupka —Dubí po ústí. /kř

Modravský potok viz Vydra 1-08-01-001

Modrý rybník v okr. Tachov 1,5km zjz.od
Ostrova, 44 ha, průtočný na pravém pří
toku Suché, rybochovný. /ke

Mohelenský potok č. h. p. 1-13-01-058
(IV.), orient. mapa 8, pramení j. od vrcholu
Čupřina v NSR ve výšce 710 m n. m, ústí
zprava do Odravy (nádrž Jesenice) u Hroz
ňatova v 445 m n. m, plocha povodí
64,4 km“, délka toku 14,0 km, prům. průt.
u ústí 0,51 m“ -s *. Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda po ce
lém toku. /kř

Mohelka č. h. p. 1-05-02-034 (III.), orient.
mapa 4, pramení v Kokoníně ve výšce
605 mn. m, ústí zprava do Jizery u Mohel
nice nad Jizerou v 225 mn. m., plocha po
vodí 176,7 km?, délka toku 43,2 km, prům.
průt. u ústí 1,82 m“-s *. Hydrologická
stanice Chocnějovice (lg. 1904—). Vodo
hoospodářsky významný tok, pstruhová
voda od jezu v Chlístově k pramenům,
mimopstruhová voda ostatní tok, vodácky
využívaný úsek —od ústí 22 km, obtížnost
WWI /pí

Mohelnice č. h. p. 2-03-01-047 (IV.),
orient. mapa 15, pramení 1,2 km jjv. od
Obidové (832 m) ve výšce 750 mn. m.,ústí
zleva do Morávky u Pražma v410 mn. m,
plocha povodí 40,5 km“, délka toku 13,8



km, prům. průt. u ústí 1,09 m“-s*. Hy
drologické stanice: Krásná (vč. 1956—
1960), Raškovice (lg. 1965—, vč. 1964—).
Vodohospodářsky významný tok, pstruho
vá voda po celém toku, čistota vody I. —II.
tř. Horní část toku je ve vodohospodářsky
významné oblasti Beskyd. /kř

„- -4

Mohelnice nad ústím do Morávky, 1975. (Foto
H. Kříž)

Mohelno nádrž na řece Jihlavě, 13 km z.
od Ivančic, tížní betonová hráz 48,65 m
vysoká, délka v koruně 185 m. Vodní plo
cha měří118 ha, max. hloubka 34,7 m, stá
lý objem nádrže 5,6 mil. m“, zásobní ob
jem 11,4 mil. m“, celkový objem 17,1 mil.
m“. Délka vzdutí 7,0 km, max hladina
303,30 m n. m. Nádrž je využita pro
hydroenergetiku (dolní nádrž pro přečer
pávací vodní elektrárnu Dalešice). Re
kreační využití — sportovní rybářství —
voda mimopstruhová. Plocha povodí
1155 km“, prům. roční průtok 6,08 m -s*.
Stavba díla ukončena v roce 1978. /no

Mochtínský potok č. h. p. 1-10-05-042
(VII.), orient. mapa 16, pramení 1 km jv. od
Chlístova ve výšce 561 m n. m. ústí zprava

do Drnového p. u Lubů v 405 m n. m,
plocha povodí 35,6 km“, délka toku 10,1
km, prům. průt. u ústí 0,24 m“-so". Pstru
hová voda, čistota vody III. tř. / vlk

Mojena č. h. p. 4-12-02-146 (III.), orient.
mapa 21, pramení na j. svazích Lysiny ve
výšce 530 m n. m, ústí zleva do Moravy
u Otrokovic v 182 m n. m., plocha povodí
66,6 km“, délka toku 25,6 km, prům. průt.
u ústí 0,23 m“-s *. Pstruhová voda po
Záhlinice, mimopstruhová voda od Záhli
nic po ústí. (kř

Mokrý rybník v okr. Strakonice 2 km zsz.
od Sedlic, 18 ha, výtokový na levém příto
ku Brložského p., rybochovný. /ke

Mokřanský potok č. h. p. 1-09-03-152
(IV.), orient. mapa 10, pramení 0,5 km s.
od Velkých Popovic ve výšce 470 m n. m,
ústí zprava do Sázavy v Nespekách v 261 m
n. m., plocha povodí 30,6 km, délka toku
10 km, prům. průt. u ústí 0,10 ms '.
Pstruhová voda, na nádrži „Pivovarský
rybník“ a v přítocích mimopstruhová
voda. /vlk

Morava č. h. p. 4-10-01-001 (II.), orient. ma
pa 13, 14, 20, 21, pramení na j. svazích Krá
lického Sněžníku ve výšce 1580 m n. m,
ústí zleva do Dunaje u Děvína v 156 m
n. m., plocha povodí 26579,7 km“, délka
toku 353,1 km, prům. průt. u ústí
120 m“-s'*. Morava se svými přítoky
odvodňuje převážnou část území obou
moravských krajů. Od pramenů teče
přibližně j. až jv. směrem. Nejprve pro
téká hornatinu Kralického Sněžníku, dále
pak Branenskou vrchovinu a Mohelnic
kou brázdu. Střední část toku se nachází
na území Hornomoravského úvalu a dolní
úsek v Dolnomoravském úvalu, kde se tato
řeka stáčí k IZ. Hydrologické stanice:
Vlaské (lg. 1914—, vč. 1896—), Raškov
(vč. 1896—, Ig. 1913—), Moravičany (vč.
1896—,lg.1922—), Olomouc —Nové Sady
(vč. 1896—, Ig. 1922—), Kojetín (vč.
1940—1956), Kroměříž (vč. 1881—, Ig.



1913—1945), Spytihněv (Ig. 1950—),
Uherské Hradiště (vč. 1879—1963), Kos
telany (vč. 1925—1963), Ostroh (vč.
1959—1956), Strážnice (vč. 1939—, Ig.
1947—), Rohatec (vč. 1895—1967),
Lanžhot (vč. 1895—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda na horním
toku až po jez v Hanušovicích, mimo
pstruhová voda od jezu v Hanušovicích
po ústí do Dunaje. Vodácky využívaný
úsek od Velké Moravy po jez v Bartoňově
31 km, obtížnost WW III, od jezu v Bartoňo
vě po most v Olomouci 79 km, obtížnost
WW L od Olomouce po ústí 235 km, obtíž
nost ZWB. Chráněný úsek na území
CHKO Litovelské Pomoraví a na území re
zervace soutoku Moravy a Dyje. Čistota vo
dy v horní části toku po soutok s Krupou I.
tř., od Hanušovic po ústí IV. tř. /kř

Moravice č. h. p. 2-02-02-001 (TII.),orient.
mapa 14, pramení ve Velkém kotli na jv.
svahu Vysoké hole ve výšce 1170 mn. m,
ústí zprava do Opavy u Opavy v 240 m

n. m.,plocha povodí 901,1 km“, délka toku
105, 1 km, prům. průt. u ústí 7,67 m -s *.
Nejhořejší část tohoto toku se nachází
v Pradědské hornatině, dále pak postupně
protéká Bruntálskou a Vítkovskou vrcho
vinu a do Opavy ústí v Poopavské nížině.
Hydrologické stanice: Malá Morávka—
—Karlov (vč. 1960—),Břidličná—Velká
Šťáhle (vč. 1951—, lg. 1953—), Leskovec
nad Moravicí (Ig. 1926—),Kružběrk —pod
přehradou (vč. 1926—, lg. 1958—), Anina
Dolina (Podhradí — Vítkov) (lg. 1925—),
Branka (lg. 1925—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda na horním
toku až po Roudno a od nádrže Kružberk
po Kylešovice, mimopstruhová voda od
Roudna po hráz nádrže Kružberk a od
Kylešovic po ústí. Vodácky využívaný úsek
od ústí Kotelného p. po ústí Podolského p.
14 km, obtížnost WW IV, od ústí Podol
ského p. po jez v Břidličné 3 km, obtíž
nost WW II, od jezu v Břidličné po jez
v Razové 15 km, obtížnost WW III, od jezu
v Rzové po hráz vyrovnávací nádrže 30 km,
obtížnost WW I, od hráze vyrovnávací ná



drže po Větřkovický mlýn 6 km, obtížnost
WW II od Větřkovického mlýna po ústí
22 km, obtížnost WW I. Chráněný úsek na
území CHKO Jeseníky a ochranném pás
mu vodárenské nádrže Kružberk. Na ce
lém toku je čistota vody II. tř.Vodní nádrž
Kružberk —zdroj pitné vody pro Ostrav
ský oblastní vodovod. /kř

Morávka č. h. p. 2-03-01-034 (III.), orient.
mapa 15, pramení v Súlově ve výšce 880 m
n. m., ústí zprava do Ostravice u Frýdku
Místku v 293 m n. m, plocha povodí
149,3 km“, délka toku 30,9 km, prům.
průt. u ústí 3,73 m“-s *. Hydrologické
stanice:Lúčka—Morávka(lg.1971—,vč.
1951),Uspolka—Morávka(lg. 1965—),
Morávka pod přehradou (lg. 1965—, vč.
1962), Raškovice (Ig. 1962—), Raškovice
přivaděč (lg. 1962—), Dobrá (vč. 1953—
—1958), Staré Město (vč. 1908—1952).
Vodohospodářsky významnýtok, pstruho
vá voda po celém toku vodní nádrž Mo
rávka, čistota vody I. —II. tř., od Dobré
po ústí III. tř. Horní část toku je ve vodo
hospodářsky důležité oblasti Beskyd. /kAř

Morávka č. h. p.4-10-03-117 (IIN.),orient.
mapa 14, kanál odvádějící vodu z řeky
Moravy od jezu u Tážal ústí zleva do
Moravy u Tovačova v 200 m n. m, plocha
povodí 200,2 km“, délka toku 17,4 km.
Vodohospodářsky významný tok. /kř

Morávka č. h. p. 4-13-02-054 (III.), orient.
mapa 21, plavební kanál Moravy probíha
jící od Vnorov po Rohatec, plocha povodí
100,1 km“, délka kanálu 13,4 km. /kř

Morávka nádrž na řece Morávce 13 km v.
od Frýdlantu nad Ostravicí, zemní sypaná
hráz 44,5 m vysoká. Délka v koruně 396 m.
Vodní plocha měří 79,4 ha, max. hloubka
37,1 m, stálý objem nádrže 0,4 mil. m,
zásobní objem 4,4 mil. m*, celkový objem
11,3 mil m*“.Délka vzdutí 3,2 km, max.
hladina 517,30 m n. m. Nádrž je využita
pro vodárenství a pro ochranu před vel
kými vodami. Rekreační využití — spor

tovní rybářství —pstruhová voda (Po, Pd,
S1).Plocha povodí nádrže 63,3 kn, prům.
roční průtok 1,76 m“-s*. Stavba díla
ukončena r. 1964. /no

Morávka viz Dlouhá ř. 4-13-02-004

Morávka viz Hamerský p. 1-07-03-052

Moravská Dyje č. h. p. 4-14-01-001 (III.),
orient. mapa 18, 19, pramení na jv. svazích
Hřebene ve výšce 635 m n. m, na území
Rakouska u Raabsu se spojuje s Rakous
kou Dyjí v 410 m n. m, plocha povodí
630,3 km“, délka toku 68,2 km, prům.
průt. u ústí 3,05 m“s) Hydrologické
stanice: Janov (lg. 1965—), Dačice (lg.
1928—).Vodohospodářsky významný tok,
mimopstruhová voda po celém toku. Vo
dácky využívaný úsek —od Telče po Tou
žín 18 km, obtížnost WW I, od Toužína po
Staré Hobzí 12 km, obtížnost ZWB. | /kř

Moravská Sázava č. h. p. 4-10-02-001
(III.), orient. mapa 13,pramení u Čenkovic
ve výšce 695 m n. m, ústí zprava do Mo
ravy u Zvole v 264 m n. m,, plocha povodí



507,3 km*, délka toku 543 km, prům.
průt. u ústí 4,52 m“-s *. Hydrologické
stanice: Albrechtice (lg. 1959—, vč.
1924—), Lupěné (lg. 1904—), Třebářov
(vč. 1904—1934). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda na horním
toku po jez v Krasíkově, mimopstruhová
voda od jezu v Krasíkově po ústí. Vodácky
využívaný úsek od Žichlínku do Tatenice
7 km, obtížnost ZWC, od Tatenice po ústí
25 km, obtížnost WW I. Čistota vody od
Lanškrouna po ústí III. —IV. tř. /kř

Moravská Třebová nádrž na Dlouholouč
ském p., 1,5 km j. od Moravské Třebové.
Zemní hráz 6,5 m vysoká, délka v koruně
141,0 m. Vodní plocha měří 14 ha, stálý
objem 0,03 mil. m“, zásobní objem 0,081
mil. m* celkový objem 0,221 mil. m“. Délka
vzdutí 0,5 km, max. hladina 358,5 m n. m.
Nádrž slouží k ochraně před velkými
vodami. Rekreační využití. Plocha po
vodí 50,8 km“, prům. roční průtok 0,46
m“ -s“". Stavba díla ukončena 1962. /no

Mořicův potok viz Vesnický p. 1-14-01-009

Mostiště nádrž na řece Oslavě, 3,5 km s.
od Velkého Meziříčí,kamenitá hráz

41,7 m vysoká, délka v koruně 340,7 m.
Vodní plocha měří 93,6 ha, max. hloub
ka 31,14 m,stálý objem nádrže 1,05mil.m,
zásobní objem 9,35 mil. m“, celkový objem
12,04 mil. m*. Délka vzdutí 54 km, max.
hladina 479,14 m n. m. Nádrž je využita
pro vodárenství, průmysl, hydroenergetiku
a ochranu před velkými vodami. Rekreační
využití —sportovní rybářství —voda mimo
pstruhová (K, C, Š, Ca, Ú, Br, Ok, Os, TI,
Pa, Po, Mn). Plocha povodí 222,2 km“, prům.
roční průtok 1,42 m“ -s*. Stavba díla ukon
čena v roce 1960. /no

Moštěnka č. h. p. 4-12-02-072 (ITII..),orient.
mapa 21, pramení na svazích Kelčského
Tavorníku ve výšce 710 m n. m, ústí zleva
do Moravy u Kroměříže v 191 m n. m, plo
cha povodí 364 km“, délka toku 44,5 km,
prům. průt. u ústí 129 m“-s *. Hydrolo
gická stanice Prusy (lg. 1929—,vč. 1922—).
Vodohospodářsky významný tok. Pstruhová
voda horní část toku po Domaželice, mimo
pstruhová voda od Domaželic po ústí. /kř

Moutnický potok č. h. p. 4-15-03-106
(VI.), orient. mapa 20, pramení u Šitbořic
ve výšce 280 m n. m, ústí zleva do Litavy
u Měnína v 185 m n. m, plocha povodí
62,8 km“, délka toku 11,1 km, prům. průt.
uústí0,07m-s'. /kř

Mračnický potok č. h. p. 1-10-02-0531(VI),
orient. mapa 8, pramení 1 km v. od Dra
ženova ve výšce 453 m n. m, ústí zprava do
Cerného p., 2 km z. od Horšovského Týna
v 377 m n. m, plocha povodí 26,2 km,
délka toku 9,2 km. prům. průt. u ústí
0,16 m“ -s ". Pstruhová voda, čistota vody
HN.—III. tř. /vlk

Mračovský potok č. h. p. 1-08-04-018 (V.),
orient. mapa 9, pramení 1,2 km zjz. od Ka
dova ve výšce 530 m n. m, ústí zprava do
Lomnice 1 km pod Blatnou v 429 m n. m,
plocha povodí 40,1 km, délka toku 12 km,
prům. průt. u ústí 0,14 m“ -s *. Mimopstru
hová voda. Napojen na systémrybníků /vik



Mramotický potok č. h. p. 4-14-03-025
(IV.), orient. mapa 19, pramení u Vracovic
ve výšce 435 m n. m, ústí zprava do Plenko
vickéhop. u Plenkovic v309 mn. m, plocha
povodí 25,4 kmě, délka toku 12,7 km, prům.
průt. u ústí 0,04 m -s*. /kř

Mratínský potok č. h. p. 1-05-04-022 (II),
orient. mapa 3, pramení v Praze-Ďáblicích
ve výšce 257 m n. m, ústí zleva do Labe
u Kostelce nad Labem v 163 m n. m,
plocha povodí 74,3 km“, délka toku
15,1 km, prům. průt. u ústí 0,11 m -s*.
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda na nádržích. /pí

Mrlina č. h. p. 1-04-05-001 (TI.), orient.
mapa 4, pramení u Příchvoje ve výšce378 m
n. m., ústí zprava do Labe v Nymburku
v 182 m n. m, plocha povodí 642,4 knť,
délka toku 51,6 km, prům. průt. u ústí
1,56 m“ -s *. Horní tok leží v Turnovské
pahorkatině, střední tok protéká Mrlinskou
tabuli (pod Kopidlnem) a ústí v Nymburské

1932—1954), Vestec 1(lg. 1954—), Budimě
řice © (vč. © 1898—). © Vodohospodářsky
významnýtok, pstruhová voda jen v horním
toku, ostatní mimopstruhová voda. Vodácky
využívaný úsek od Rožďalovic k ústí
20,5 km, obtížnost ZWB. CHráněný úsek
pod Rožďalovicemi — ochranné psámo lé
čivých zdrojů lázní Poděbrady, čistota vody
II. —IV. tř.zvláště v kampani. /pí

Mrštín r. v okr. Mladá Boleslav 1 km vsv.

od Kosořic, 9 ha, průtočný na Vlkavě, ry
bochovný. /ke

Mřenka č. h. p. 4-11-02-020 (IV.), orient.
mapa 14, pramení u Janovic ve výšce 335 m
n. m, ústí zprava do Bečvyu Hustopečí nad
Bečvou v 265 m n. m, plocha povodí
29,6 km“, délka toku 94 km, prům. průt.
u ústí 0,23 m“ -s ". /kř

Mšeno nádrž na Mšenském p., s. okraj
města Tablonce, tížní zděná hráz 20 m vyso
kád, délka v koruně 425 m. Vodní plocha

měří 42,1 ha, max. hloubka 14,75 m, stálý.
objem 0,08 mil. m*, zásobní objem nádrže
1,97 mil. m*“,celkový objem 3,06 mil. m*.
Délka vzdutí 1,1 km, max. hladina 513 m
n. m. Nádrž je využita pro průmysl, pro
ochranu před velkými vodami, zlepšení od
tokových poměrů a chovy ryb. Rekreační
využití —sportovní rybářství —mimopstru
hová voda (K, C, L, Š Ok, Ú, Pd). Plocha
povodí 25,9 km“, prům. roční průtok
0,66 m -s '". Stavba díla ukončena v roce
1909. /no

Mšenský potok č. h. p. 1-13-04-048 (III),
orient. mapa 3, pramení v Černochově ve
výšce 295 m n. m, ústí zprava do Malé Ohře
u Budyně nad Ohří v 165 m n. m, plocha
povodí 66,9 km“, délka toku 14,9 km, prům.
průt.u ústí 0,16 m“ -s ". /kř

Mšenský potok č. h. p. 2-04-07-005 (III),
orient. mapa 4, pramení sv. od Mšena nad
Nisou ve výšce 588 m n. m., ústí zprava
do Lučanské Nisy v Tablonci nad Nisou
v 490 mn. m, plocha povodí 5,7 km“, délka
toku 4,1 km, prům. průt. u ústí 0,10 ms ".
Vodohospodářsky významný tok, chráněný
úsek — horní část potoka je na území
CHKO fizerské hory. /kř

Můihl Bach viz Steinabrunnský p. 4-17-01
-051

Mumlava č. h. p. 1-05-01-006 (III.), orient.
mapa 4, pramení na sv. svahu Kotle (1435
m) ve výšce 1360 m n. m, ústí zleva do
řizery pod Kořenovem v 570 m n. m, plo
cha povodí 51,1 km“, délka toku 12,2 km,
prům. průt. u ústí 1,82 m“ -s*. Hydrolo
gická stanice anov— Harrachov (lg.
1924—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek
od Harrachova po Černý most 3 km, ob
tížnost WW IV, od Černého mostu po
ústí 1,7 km, obtížnost WW V. Celý tok
leží v KRNAPu, čistota vody I. tř. Na toku
jsou známé Mumlavské vodopády 1 km
nad Harrachovem /pí



Munický rybník v okr. České Budějovice
na jz. okraji Hluboké, 112 ha, průtočný na
levém přítoku Vltavy, rybochovný. | /ke

Musík č. h. p. 1-08-05-044 (III.), orient.
mapa 10, pramení 2 km jv. od Oříkova ve
výšce 435 m n. m, ústí zprava do Vltavy
v nádrži Slapy u Hrazan v 271 m n. m,
plocha povodí 37,7 km“, délka toku 13,7
km, prům. průt. u ústí 0,06 m“ -s*. Pstru
hová voda. Vhorní polovině toku rybníky.

/ vlk

Mušovské jezero viz Nové Mlýny

Mutina nádrž na Olešné, 10 km v. od
lindřichova Hradce, zemní hráz o délce
v koruně 310 m. Vodní plocha měří62 ha,
celkový objem 1,447 mil. m“. Délka vzdutí
1,5 km, max. hladina 530,5 m n. m. Nádrž
využita pro chov ryb. Stavbaz 16.st. /no

Mydlovarský rybník v okr. České Budě

jovice 1 km ssz. od Zlivi, 20 ha, průtočný
na levém přítokuBezdrevskéhop. | /ke

Mýdlový potok č. h. p. 4-10-03-029 (TV.),
orient. mapa 13, pramení v. od Nového
Malína ve výšce 730 m n. m, ústí zprava
do Oskavy u Dolní Libiny v 330 mn. m,
plocha povodí 32,8 km“, délka toku 12,3
km, prům. průt. u ústí 0,28 m -s*. /kř

Myslivna r. v okr. Prachatice na sz. okraji
Netolic, 12 ha, průtočný na levém přítoku
Bezdrevského p. /ke

Myslivny nádrž na Černé, 9 km sz. od lá
chymova, zemní hráz 5 m vysoká, délka
v koruně 130 m. Vodní plocha měří3,6 ha,
max. hloubka 4,6 m. Stálý objem 0,001 mil.
m*, zásobní objem 0,028, mil. m“, celkový
objem 0,052 mil. m*, Délka vzdutí 0,3 km,
max. hladina 958,60 m n. m. Nádrž slouží
pro vodárenství. Plocha povodí 10,53km“,
prům. roční průtok 0,18 m“ -s*. Stavba
díla ukončena v roce 1959. /no



Myslívský potok č. h. p. 1-10-05-014 (V),
orient. mapa 9, pramení 0,5 km j. od Louž
né ve výšce 550 m n. m, ústí zprava do
Úslavy u Vrčeně v 415 mn. m, plocha po
vodí 140,6 km“, délka toku 18,2 km,
prům. průt. u ústí 0,66 m“-s *. Vodo
hospodářsky významný úsek 8 km, pstru
hová voda, čistota vody II. tř. / vlk

Myslívský rybník nádrž na Myslívském p.
22 km v. od Klatov, zemní hráz 328 m
dlouhá v koruně. Vodní plocha měří
58,1 ha, celkový objem 1,568 mil. m“. Dél
ka vzdutí 13 km. Nádrž slouží pro chov
ryb. Stavba díla z r. 1603. /no

Myslůvka č.h. p.4-14-01-010 (TV.),orient.
mapa 18, pramení na svazích Javořice ve
výšce 690 m n. m, ústí zprava do Moravské
Dyje u Černíče v 465 m n. m, plocha
povodí 66,4 km“, délka toku 154 km,
prům. průt. u ústí 0,41 m“-s*. Vodo
hospodářsky významný tok. /kř

Mže č. h. p. 1-10-01-001 (III.), orient.
mapa 8, 9, pramení v NSR jako Blátter
bach, přitéká na naše státní území 3 km sz.
od Branky ve výšce 640 m n. m, ústí
zleva do Berounky (zdrojnice) v Plzni
v 298 m n. m, plocha povodí 1828,6 km,
délka toku 106,5 km, prům. průt. u ústí
8,55 m“-s*. Horní tok protéká Český les
(Přimdský les), Podčeskoleskou pahor
katinu, Tachovskou brázdu, dále jižní
cíp Bezdružické vrchoviny, odkud přitéká
do Stříbrské pahorkatiny a ústí v Plzeňské
kotlině. Hydrologické stanice: Tachov pod
Svatou (vč. 1954—), Tachov (vč. 1909—
—1957), Stříbro (vč. 1898—, Ig. 1914—),

Přovany (vč. 1898—, lg. 1926—) nahraze
ny Hracholusky (lg. 1964—), Plzeň (vč.
1884—, Ig. 1931—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda od Radčic
(jez) k hrázi nádrže Hracholusky, od jezu
Šturanického mlýna k jezu v Kočově a od
elektrárny vTachově k pramenům. Ostatní
voda mimopstruhová. Vodácky využívaný
úsek od Kočova po ústí Kosového p.
11 km, obtížnost WW II, od ústí Kosového
p. po Vranov 29 km, obtížnost WW I, od
vzdutí nádrže Hracholusky po hráz 20 km,
obtížnost ZWA, od hráze po ústí Radbuzy
23 km, obtížnost ZWC. Vodní nádrže
Lučina, Hracholusky, chráněný úsek
v ochranném pásmu vodárenského zdroje
Lučina. Čistota voody II. —III. tř. /vlk



Načetínský potok č. h. p. 1-15-03-042
(V.),orient. mapa 2, pramení v chráněném
území Novodomské rašeliniště jv. od Je
leního vrchu ve výšce 825 m n. m, ústí
zleva do Flájského p. u Zeleného Dolu
v475 mn. m, plocha povodí 84,2km“, dél
ka toku 17,9 km, prům. průt. u ústí
1,10 m“-s *. Pstruhová voda po celém
toku, chráněna pramenná část toku
v Novodomském rašeliništi, čistota vody
v dolní části potoka III. tř. /kř

Naděje nádrž na Hamerském p. 18 km
s. od České Lípy, tížní zděná hráz 8 m vy
soká, délka v koruně 92 m. Vodní plocha
měří 1,2 ha. Stálý objem 0,002 mil. m,
celkový objem 0,024 mil. m“. Délka vzdu
tí 02 km, max. hladina 467,35 m n. m.
Nádrž slouží k zachycování splavenin.
Plocha povodí 8,32 km“, prům. roční prů
tok 0,097 m“ -s ". Stavba díla z r. 1938.

/no

Naděje r. v okr. České Budějovice 2 km
j. od Hluboké, 31 ha, průtočný na levém
přítoku Vltavy, rybochovný. /ke

Naděje, r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km
ssz. od Klece, 69 ha, průtočný na náhonu
Lužnice, rybochovný. /ke

Naděje r. v okr. Prachatice 3 km sv. od
Lhenice, 9 ha, průtočný na pravém přítoku
Melhutky. /ke

Naděje, r. v. okr. Tábor 1,5 km vsv. od Ko
márova, 15 ha, průtočný na Blatské stoce,
rybochovný. /ke

Nad Sádakami, r.v okr. Hodonín 3kmvjv.
od Dolních Bojanovic, 9 ha, průtočný na
Kyjovce, rybochovný. /ke

Nad Sovínem (ú. n.) viz Buchlovice

Nadveský rybník v okr. Strakonice 0,5 km
j. od Sudoměře, 12 ha, průtočný na le
vém přítoku Cehnického p. /ke

Nadýmač viz Dírenský p. 1-07-04-011

Naháč viz Boranovický p. 1-08-02-022

Náhon Halda viz Halda 1-03-03-110

Náhon Zminka viz Zminka 1-03-02-081

Náhon z Nežárky č. h. p. 1-07-03-077
(IV.), orient. mapa 18, odbočuje z Nežárky
1,1 km před ústím do Lužnice, ústí zprava
do Lužnice u Veselí nad Lužnicí, plocha
povodí 0,21 km“, délka toku 1 km. Vodo
hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda. /vlk

Návarský rybník v okr. lindřichův Hradec
1,5 km jz. od Veclova, 10 ha, průtočný na
pravém přítoku Pstruhovce. /ke

Nakolický rybník v okr. České Budějovice
3 km sz. od Vyšného, 45 ha, průtočný na
Jakuli, rybochovný. /ke

Návesní rybník v okr. Pelhřimov na j.
části Hříběcí, 10 ha, průtočný na levém
přítoku Jihlavy. /ke

Návesný rybník v okr. České Budějovice



3,5 km sv. od Zlivi, 14 ha, průtočný v po
vodí levého přítoku Vltavy, rybochovný.

/ke

Návojský potok č. h. p. 4-21-08-043 (V.),
orient. mapa 22, pramení j. od Študlova
ve výšce 610 m n. m, ústí zleva do
Brumovky u Brumova v 330 m n. m,
plocha povodí 32,0 km“, délka toku
8,0 km, prům. průt. u ústí 0,29 m -so

/kř

Na zrcadle r. v okr. Benešov na s. okraji
Vrchotových [anovic, 11 ha, průtočný na
levém přítoku Janovického p. /ke

Nectava č. h. p. 4-10-02-098 (V.), orient.
mapa 13, pramení u Šubířova ve výšce
520 m n. m, ústí zprava do Jevíčky
u Chornice v 310 mn. m, plocha povodí
38,6 km“, délka toku 13,1 km, prům. průt.
uústí0,12 m“-s. /kř

Nečaský rybník v okr. fičín 2,5 km jjz. od
Budčevsi, 19 ha, průtočný na Síříbli, ry
bochovný, rezervace orobince. /ke

Něčínský potok č. h. p. 2-01-01-029 (II),
orient. mapa 14, pramení z. od Lipné ve
výšce 558 m n. m, ústí zprava do Odry
u Spálova v 366 m n. m, plocha povodí
27,3 kmé, délka toku 7,8 km, prům. průt.
u ústí0,26m-s *. /kř

Nečisto r. v okr. Tábor 4 km vjv. od Sezi
mova Ústí, 7 ha, průtočný na Boreckém p.,
rybochovný. /ke

Nedovedlo r. v okr. Kutná Hoora 2 km v.
od Červených Tanovic, 11 ha, průtočný na
levém přítoku Klejnárky, rybochovný.

/ke

Nedveka č. h. p. 4-14-03-010 (V.), orient.
mapa 19, pramení u Lažínek ve výšce
422 m n. m, ústí zleva do Jevišovky
u Střelic v 330 m n. m, plocha povodí
73,2 km“, délka toku 14,9 km, prům. průt.
uústí0,11m'-s'. /kř

Nedvědička č. h. p. 4-15-01-060 (V.),
orient. mapa 12, pramení u Zubří ve výšce
710 m n. m, ústí zprava do Svratky
v Nedvědici v 320 m n. m, plocha povodí
85,4 km“, délka toku 28,6 km, prům.
průt. u ústí 0,35 m“-s *. Hydrologická
stanice Rožná (lg. 1968—). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
celém toku, chráněná horní část toku na
území CHKO Žďárské vrchy čistota vody
III. tř. /kř

Nechranice nádrž na řece Ohři, 11 km sz.
od Žatce, zemní sypaná hráz 50 m vysoká,
délka v koruně 3280 m.Vodní plocha měří
1338 ha, max. hloubka 46 m, stálý objem
2,65 mil. m*, zásobní objem 233,2 mil. m“,
celkový objem 287,6 mil. m“. Délka vzdutí
8,5 km, max. hladina 273,05 m n. m. Nádrž je
využita pro průmysl, hydroenergetiku, závla
hy, pro ochranu před velkými vodami, pro
nadlepšení nízkých průtoků v toku achov
ryb. Rekreační využití — koupání, veslo
vání, plachtění a sportovní rybářství, voda
mimopstruhová (K, Š, TI, L, Ok). Plocha
povodí 3590,3 km, prům. roční průtok
30,8 m“ -s**. Stavba díla ukončena v rooce
1968. /no

Nekoř nádrž na řece Divoká Orlice, 5 km
sv. od Letohradu, tížní zděná hráz 9,6 m
vysoká, délka v koruně 50 m. Vodní plo
cha měří 6,2 ha, max. hloubka 6 m, stálý
objem nádrže 0,02 mil. m*, zásobní objem
0,20 mil. m*, celkový objem 0,399 mil.
m*. Délka vzdutí 1 km, max. hladina
443,00, m n. m. Nádrž je využita pro hy
droenergetiku (vyrovnávací nádrž k vod
ní elektrárně Pastviny). Rekreační využi
tí —koupání, sportovní rybářství —voda
pstruhová (K, Po, Li). Plocha povodí
184 km?, prům. roční průtok 3,6 m“ -s '.
Stavba ukončena 1938. /no

Nemanický potok č. h. p. 4-01-03-001
(IV.), orient. mapa 8, pramení 0,75 km v.
od Závisti ve výšce 625 m n. m, ústí do
Schwarzbachu v NSR, odtéká z ČSSR
1,5 km jjz. od Nemanic v 507 m n. m, plo



cha povodí v ČSSR 38,5 km, délka toku
10,8 km. prům. průt. u ústí 0,24 ms '.
Pstruhová voda. /pí

Němčice nádrž na Sedlickém p. 15 kmvjv.
od Vlašimi, zemní hráz 12 m vysoká, délka

Vkoruně 163 m. Celkový objem 0,85 mil.
m“, délka vzdutí 0,2 km, max. hladina
386,2 m n. m. Nádrž slouží jako před
stavná k vodárenské nádrži Svihov pro za
chycení splachů. Plocha povodí 82,33 km?
prům. roční průtok 0,439 m“-s*. Stavba
hráze ukončena v roce 1974. /no

Němčickýpotok vizHluboká4-12-02-135

Nemilka nádrž na řece Nemilce, 3 km
z. od Zábřehu, kamenitá hráz 17,7 m vy
soká, délka v koruně 153,6 m. Vodní plo

cha měří20,7 ha, max. hloubka 17 m, stálý
objem nádrže0, 145 mil. m*,zásobní objem
1215 mil. m*,celkový objem 1,499 mil.
m*“.Délka vzdutí 1,6 km, max. hladina
310,00 m n. m. Nádrž je využita pro vo
dárenství. Rekreační využití — sportovní
rybářství — pstruhová voda (K, Po, Pd).
Plocha povodí nádrže 29,1 km“, prům.
roční průtok 0,19 m*:s*. Stavba díla
ukončenav roce 1971. /no

Nemilka č. h. p. 4-10-02-047 (IV.), orient.
mapa 15, pramení v Horních Studénkách
ve výšce 550 m n. m, ústí zleva do Morav
ské Sázavy u Nemila v 289 m n. m., plocha
povodí 28,7 km“, délka toku 12,3 km, prům.
průt. uústí 0,19m*-s'". Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda po celém
toku.

Nemilkovský rybník v okr. Most 1,5 km
vjv. od Bylan, 12 ha, průtočný na levém
přítoku Srpiny. /ke

Nemochovický pootok č. h. p. 4-15-03-035
(VI), orient. mapa 21, pramení u Litenčic
ve výšce 418 m n. m, ústí zprava do Litavy
u Brankovic v 248 m n. m, plocha povodí
273 km“, délka toku 8,7 km, prům. průt.
uústí 0,07mý-s /kř

Nemojovický rybník v okr. Pelhřimov
0,5 km jz. od Nemojova, 8 ha, průtočný
na Nemojovskémp. /ke

Nemojovský potok č. h. p. 1-09-02-011
(VI.), orient. mapa 11, pramení 0,5 km sz.
od Sázavy ve výšce 670 m n. m, ústí zprava
do Bělé u Rynárce v 508 m n. m, plocha
poovodí 32,8 km“, délka toku 7,8 km,
prům. průt. u ústí 0,22 m“ -s *. Pstruhová
voda, chráněný úsekv ochranném vodáren
ském pásmu nádrže Svihov. /vlk

Nerestec r. v okr. Písek 1,5 km v. od Čime

lice, 20 ha, průtočný na levém přítoku Ska
lice, rybochovný. /Ře

Nesvačilský rybník v okr. Benešov 2 km
sv. od Drachkova, 14 ha, průtočný na pra
véém přítoku Janovického p., rybochovný.

/ ke

Nesvorný r. vokr. JindřichůvHradec 1,5km
jz. od Stráže nad Nisou, 8 ha, průtočný
na pravém přítoku Nové řeky. /ke

Nesyt nádrž na Včelínku, 6 km jz. od Led
nice na jižní Moravě (viz obr.), zemní hráz
8,4 m vysoká, délka v koruně 130 m. Vodní
plocha měří 295,87 ha, celkový objem 4,7
mil. m“. Délka vzdutí 3,3 km, max. hladina
174,80 m n.m. Nádrž využita pro chov ryb.
Rezervace vodního ptactva. Plocha povodí
132,94 km, prům. roční průtok 0,17
m“ -s*. Původní stavba z 16. století, stav
ba díla obnovena v roce 1935. /no

Netínský rybník v okr. Žďár nad Sázavou
1,5 km jjv. od Netína, 36 ha, průtočný na
pravém přítoku Oslavy, rybochovný. /Ře

Netolický potok viz Bezdrevský p. 1-06
-03-017

Netřeba č. h. p. 1-01-01-068 (II.), orient.
mapa 5, pramení z. od Bílé Třemešné ve
výšce 428 m n. m, ústí zprava do Labe ve
Dvoře Králové v 282 m n. m, plocha po
vodí 9,8 km“, délka toku 7,1 km, prům.
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Valticko-lednické rybníky

průt. u ústí 0,06 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda, čistota
vodyII. tř. /pí

Netušil r. v okr. Třebíč 0,5 km vsv. od
Okarce, 20 ha, průtočný na levém přítoku
Okareckého p., rybochovný. /ke

Nevšovka viz Říka 4-21-08-033

Nezmar nádrž na Stružce v povodí Be
nešovského p. napájené z části Opavou,
18 km z. od Bohumína zemní hráz 3,5 m
vysoká, 2100 m dlouhá v koruně. Vodní
plocha měří 65,6 ha, celkový objem 1,2
mil. m“. Délka vzdutí 1,3 km, max. hladina
224,00 m n. m. Nádrž slouží k chovu ryb.

/no

Nezdický potok č. h. p. 1-08-01-083 (IV.),
orient. mapa 16, pramení 1,5 km jjz. od
Pohorska ve výšce 948 m n. m., ústí zprava

do Otavy u Žichovic v 435 mn. m, plocha
povodí 75,3 km, délka toku 16,5 km,
prům. průt. u ústí 0,37 m“ -s*. Pstruhová
voda, chráněná rybí oblast. /vlk

Nezdický potok č. h. p. 1-10-01-142 (V.),
orient. mapa 8, pramení 0,5 km v. od
Heřmanova ve výšce 678 m n. m, ústí
zprava do Úterského p. 2,5 km j. od Úterý
v 455 m n. m, plocha povodí 43,5 km?,
délka toku 10,2 km, prům. průt. u ústí
0,16 m“ -s *. Pstruhová voda, ve středním
toku v ochranném pásmu Konstatinových
Lázní, čistota vody do II. tř. / vlk

Nežárka č.h. p. 1-07-03 (IV.), orient. mapa
18, vzniká soutokem Kamenice a Zirov
nice v |arošově ve výšce 471 m n. m, ústí
zprava do Lužnice ve Veselí nad Lužnicí
v 408 m n. m, plocha povodí 999,6 km,
délka toku 56,2 km, prům. průt. u ústí



11,8 m“-s"Hydrologické stanice Rod
vínov (vč. 1950—), Lásenice (vč. 1947—),
Stráž nad Nisou (vč. 1914—1950), Hamr
(vč. 1911—), lg. 1929—). Veselí nad Luž
nicí (vč. 1886—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda. Vodác
ky využívaný úsek od larošova do ústí
Nové řeky 31 km, obtížnost ZWB, od ústí
Nové řeky do ústí do Lužnice 25 km, ob
tížnost ZWC, čistota vody I. — II. tř.,
napojena na soustavu rybníků. (Obr. str.
164.) /olk

Nivnička č. h. p.4-12-01-117 (IV.), orient.
mapa 21, pramení v. od Bystřice pod Lo
peníkem ve výšce 570 m n. m, ústí zleva
do Olšavy v Uherském Brodě v 208 m n.
m., plocha povodí 82,3 km“, délka toku
20,2 km, prům. průt. u ústí 0,42 m -so
Vodohospodářsky významný tok. /kř

Nivní potok č. h. p. 4-01-02-015 (IV.),
orient. mapa 8, pramení 0,7 km sz. od No

vé Vsi ve výšce 546 m n. m, ústí zleva do
Kateřinského p. za státní hranicí s NSR
v 491 m n. m, plocha povodí v ČSR
62,9 km, déélka toku u nás 7,8 km, prům.
průt. u ústí 0,36 m“-s*. /pí

Nivský potok viz Lužec 1-14-01-006

Nižkovský potok viz Pooděšínský p.
1-09-01-010

Nohavice r. v okr. Břeclav 3 km jz. od Při
bic, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Mlýnské Strouhy. /ke

Nohavice r. v okr. Česká Lípa 1 km s. od
Holan, 18 ha, průtočný na Bobřím p., ry
bochovný, koupání. /ke

Nohavice r. v okr. Žďár nad Sázavou
1,5 km jiv. od Moravce, 7 ha, průtočný na
levém přítoku Libochůvky, rybochovný.

/ke



Nová r. v okr. České Budějovice na j.
okraji Dívčic, 14 ha, průtočný na levém
přítoku Radomilického p., rybochovný.

/ke

Nová louka r. v okr. Nový Jičín 2,5 km]v.
od Polanky nad Odrou, 11 ha, průtočný na
levém náhonu Odry, rybochovný. /ke

Novářeka č.h.p.1-07-03-058 (TV.),orient.
mapa 18, odbočuje vpravo z Lužnice
2,5 km s. od Majdaleny (108,8 km), ve výš
ce 434 mn. m, ústí zleva do Nežárky 4 km
pod Strážínad Nisou v429 mn. m, plocha
povodí 66,9 km“, délka toku 13,5 km,
prům. průt. u ústí 5,29 m“ -s*. Nová řeka
je umělý tok vybudovaný současně s ryb
niční soustavou v Třeboňské pánvi a slou
ží k odvedení části vod při velkých vo
dách, aby nebyla ohrožena hráz nádrže
Rožmberk. Vodu odvádí z Lužnice do Ne
žárky. Hydrologická stanice Mláka (vč.
1911—).Vodohospodářsky významný tok,
mimopstruhová voda s chráněnou rybí ob
lastí v ústí do Nežárky. Vodácky využí
vaný celý tok s obtížností ZWB —až
ZWC. Čistota vody II. tř. / vlk

Nová Říše nádrž na Olšanském p. 1,5 km
od Nové Říše směrem na Telč, zemní hráz
20,16 m vysoká, délka v koruně 228 m.
Vodní plocha měří 51 ha, stálý objem
0,303 mil. m“,zásobní objem 2,237 mil. m.
celkový objem 2,295 mil. m“. Délka vzdu
tí 2,11 km, max. hladina 555,40 m n. m.
Nádrž využita pro vodárenství. Plocha
povodí 21,44 km“, prům. roční průtok
0,12 m":s'. Dostavěno 1985. /no

Nové jezero r. v okr. |indřichův Hradec
3 km zsz. od Chlumu u Třeboně, 14 ha,
průtočný na pravém přítoku Koštěnické
ho p., rybochovný. /ke

Nové Mlýny kaskáda tří na sebe navazují
cích nádrží na Dyji (jiný název Pálavské
nádrže), situované v prostoru soutoku
Svratky s Dyjí, 10 km s. od Mikulova.
Plocha povodí 11764 km“, prům. roční

průtok 41,7 m“ -s ". Horní nádrž na Dyji
(jiný název Mušovská nádrž 3 km z. od
Dolních Věstonic, zemní hráz 6,4 m vyso
ká, 2484 m dlouhá vkoruně. Vodní plocha
měří 527,5 ha, max. hloubka 4,5 m. Stálý
objem 7,49 mil. m*, bez zásobního obje
mu, celkový objem 12,2 mil. m*. Délka
vzdutí 6,5 km, max. hladina 171,54 m n.
m. Nádrž slouží pro zásobování závlah vo
dou, pro ochranu před velkými vodami
a k chovu ryb. Rekreační využití — kou
pání (podmíněno čistotou vody), sportov
ní rybářství, veslování. Nádrž uvedena do
provozu v roce 1978. Střední nádrž na
Dyji, Svratce a Jihlavě (jiný název Věsto
nická nádrž u obce Dolní Věstonice). Zem
ní hráz 7,0 m vysoká, délka v koruně
1365 m, vodní plocha měří 1030,8 ha,
max. hloubka 5,3 m. Stálý objem 19,6 mil.
m“, zásobní objem 3,4 mil. m*“,celkový
objem 34,0 mil. m*. Délka vzdutí 43 km,
max. hladina 171,42 m n. m. Nádrž slouží
pro zásobování závlah vodou, pro ochra
nu před velkými vodami a pro chov ryb.
Nádrž s ornitologickým významem, část
rezervace. Uvedení do provozu v roce
1980. Dolní nádrž na Dyji (jiný název
Novomlýnská nádrž), 9 km na sv. od
Mikulova, zemní hráz 9,5 m vysoká, délka
v koruně 2812 m. Vodní plocha měří
1 668,0 ha, max. hloubka 7,8 m, stálý ob
jem 23,8 mil. m*, zásobní objem 49,5 mil.
m“, celkový objem 87,6 mil. m*“.Délka
vzdutí 7,8 km, max. hladina 171,24 m n.
m. Nádrž slouží pro zásobování závlah vo
dou, k ochraně předvelkými vodami, chov
ryb. Rekreační využití — koupání, ves
lování, plachtění (vč. námořního jach
tingu). Plánované dokončení nádrže roku
1987. /no

Nové řeky viz Nová ř. 1-07-03-058

Novobystřický rybník v okr. Jindřichův
Hradec 1 km jjv. od Nové Bystřice, 15 ha,
průtočný na levém přítoku Koštťěnického
P., rybochovný. /ke

Novodvorský viz Kejtovský p. 1-09-02
053



Novodvorský potok č. h. p. 1-09-02-056
(VII.), orient. mapa 11, pramení v Dobré
Vodě u Pacova ve výšce 630 m n. m, ústí
zprava do Kejtovského p. sz. od obce
Pošná v 485 m n. m, plocha povodí

19,5 km“ „délka toku 73 km, průt. u ústí0,15 m“-s"". Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, chráněný úsek
v ochranném pásmu nádrže Svihov. /vlk

Novodvorský rybník v okr. Česká Lípa
1,5 km vsv. od Hvězdova, 18 ha, průtočný
na levém přítoku Ploučnice. /ke

Novodvorský rybník v okr. Domažlice
1 kmssv. od Koutu na Šumavě, 15 ha, prů
točný na Zahořanském p. /Ře

Novodvorský rybník v okr. Hodonín
3 km vsv. od Dolních Bojanovic, 21 ha,
průtočný na Kyjovce, ryboochovný. /ke

Novodvorský rybník v okr. findřichův
Hradec 1,5 km zjz. od Volfířova, 16 ha,
výtokový pro pravý přítok Moravské Dyje,
rybochovný. /ke

Novohaklovský rybník v okr. České Bu
dějovice na j. okraji Haklových Dvorů,
46 ha, průtočný na pravém přítoku Dub
nenského p. /ke

Novohradka č. h. p. 1-03-03-040 (III.),
orient. mapa 12, pramení 2 km jv. od Pro
seče ve výšce 634 m n. m, ústí zprava do
Chrudimky u Uhřetické Lhoty v 229 m n.
m., plocha povodí 471,6 km“, délka toku
48,5 km, prům. průt. u ústí 2,30 m -s ".
Hydrologická stanice Uhřetice (vč. 1898—,
lg. 1954—). Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda nad Hrochovým Týn
cem, mimopstruhová voda pod Hrocho
vým Týncem, vodácky využívaný úsek od
ústí Anenského p. do ústí 28 km, obtížnost
ZWC, chráněný úsek v horním toku
CHKO Žďárské vrchy, čistota vody do III.
tř. Spojena náhonem Zminka s Loučnou.

/pí

Novokrtský rybník v okr. Strakonice 1km
ssv. od Krt, 9 ha, průtočný na levém pří
toku Otavy. /ke

Novomlýnské jezero viz Nové Mlýny

Novomlýnský potok viz Koštěnický p.
1-07-02-018

Novomlýnský rybník v okr. Tachov
2 km jjv. od Nového Sedliště, 10 ha, prů
točný na Sedlišťském p., rybochovný, kou
pání. /ke

Novopleský rybník v okr. JindřichůvHra
dec 5 kmjz. od Kardašovy Řečice, 34 ha,
průtočný na Řečickém p., rybochovný.

/ke

Novorolský rybník v okr. Karlovy Vary
1 km jz. od Nové Role, 19 ha, průtočný
na Vlčímp., sportnovní rybářství. /Ře

Novosedelský potok č. h. p. 1-08-01-126
(TV.),orient. mapa 16, pramení 0,8 km sv.
ood Strašína ve výšce 657 m n. m, ústí
zprava do Otavy u Katovic v 397 mn. m,

plocha povodí 101,53kn, délka,toku23,2 km, prům. průt. u ústí 0, 43 ms 7.
Mimopstruhová voda. /folk

Novoveský potok č.h. p. 1-09-03-027 (V.),
orient. mapa 11, vzniká soutokem Reksyřň
ského a Lučního p. ve výšce 484 m n. m,
ústí zleva do Blanice v Mladé Vožici
v 425 m n. m, plocha povodí 39,8 kn,
délka toku 7,7 km, prům. průt. u ústí
0,24 m“ -s"*. Pstruhová voda. /vlk

Novoveský potok č. h. p. 2-04-07-005
(III.), orient. mapa 4, pramení jv. od Nové
Vsi nad Nisou ve výšce 710 m n. m,
ústí zleva do Lučanské Nisy v Tabloncinad
Nisou v 495 m n. m, plocha povodí
6,6 km“, délka toku 3,2 km, prům. průt.
u ústí 0,13 m“-s *. Vodohospodářsky
významnýtok. kř

Novoveský potok č. h. p. 4-13-02-112
(IV.), orient. mapa 21, pramení jv. od Ku



novic ve výšce 270 m n. m, ústí zprava do
Okluk u Ostrohu v 175 m n. m, plocha
povodí 26,8 km“, délka toku 12,2 km,
prům. průt. u ústí 0,09 m -s*. /kř

Novoveský potok viz Podhořský p. 1-14
01-100

Novoveský rybník nádrž na Olbramovic
kém p., 5 km j. od Pohořelic na jižní
Moravě, zemní hráz 5,0 m vysoká, délka
v koruně 475,0 m. Vodní plocha měří
174,22 ha, celkový objem 2,218 mil. m.
Délka vzdutí 2,9 km, max. hladina 176,80
m n. m. Nádrž využita pro chov ryb. Plo
cha povodí 138 km“. Součást Pohořelické
soustavy z 16. století, stavba díla obnovena
vroce 1947. | /no

Novoveský rybník v okr. Rychnov n. Kněž
nou 1,5 km zjz. od Žďáru nad Orlicí, 19 ha,
průtočný na levém přítoku Tiché Orlice,
rybochovný, koupání. /ke

Novoveský Sokolov r. v okr. Sokolov
0,5 km jjv. od Nové Vsi, 8 ha, průtočný na
levém přítoku Teplé. /ke

Novovrážský rybník v okr. Písek 0,5 km
vsv. od Nové Vráže, 15 ha, průtočný na
pravém přítoku Jesenického p., rybochov
ný. /ke

Novozámecký rybník nádrž na Bobřímp.,
7 km j. od České Lípy, zemní hráz 110 m
dlouhá v koruně. Vodní plocha měří
128,3 ha, celkový objem 1,29 mil. m.
Délka vzdutí 2,1 km, max. hladina 258,4 m
n. m. Nádrž slouží pro chov ryb. Rezer
vace světového významu, zákaz sečení po
rostů. Stavba díla z roku 1479. /no

Nový Hospodář r. v okr. lindřichův Hra
dec 3,5 km sz. od Hamru, 21 ha, průtočný
na pravém přítoku Lužnice, ryboochovný.

/ke

Nový Kanclíř r. v okr. [indřichův Hradec
2,5 km z. od Chlumu u Třeboně, 20 ha,

průtočný na pravém přítoku Lužnice, ry
bochovný. /ke

Nový Kravín r. v okr. Tábor 2 km jv. od
Sezimova Ústí, 26 ha, průtočný na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný. /Ře

Nový obořišťský rybník v okr. Příbram
2 km sz. od Obořiště, 21 ha, průtočný na
levém přítoku Kocáby, rybochovný, od
běr vody pro obyvatelstvo. /ke

Nový pohořelický rybník v okr. Znojmo
2 km zjz. od Pohořelic, 10 ha, průtočný
na Sumickém p. /Ře

Nový rybník (jiný název Svárov) nádrž
na Mojeně a Rusavě, 4 km j. od Hulína,
zemní hráz 3,5 m vysoká, délka v koruně
2800 m. Vodní plocha měří 105 ha, cel
kový objem 0,9 mil. m“. Délka vzdutí
1,2 km, max. hladina 187,5 m n. m. Nádrž
slouží pro chov ryb. Stavba díla ukončena
v roce 1964. /no

Nový rybník v okr. Břeclav 1,5 km zsz. od
Sedlece, 31 ha, průtočný na Včelínku,
rybochovný. /ke

Nový rybník v okr. České Budějovice
2,5 kmsz.odH. Stropnice, 10ha, průtočný
na levém přítoku Stropnice, rybochovný.

/ke

Nový rybník v okr. Iindřichův Hradec
0,5 km v. od Pluhova Žďáru, 14 ha, prů
točný na pravém přítoku Nežárky, rybo
chovný. /ke

Nový rybník v okr. findřichův Hradec na
sv. okraji Popelína, 15 ha, průtočný na
levém přítoku Nežárky, rybochovný. /ke

Nový rybník v okr. Klatovy 2 km jz. od
Nalžovských Hor, 10 ha, průtočný na
Cerníčském p., rybochovný. /ke

Nový rybník v okr. Klatovy 1 km s. od
Točníku, 14 ha, průtočný na Točnickém
p. /ke



Nový rybník v okr. Nový Jičín 2 km j.od
Svinova, 21 ha, průtočný na levém přítoku
Odry, rybochovný. /ke

Nový rybník v okr. Nový Jičín 1,5 km
zjz. od Albrechtiček, 28 ha, průtočný na
pravém přítoku Odry, rybochovný. | /Re

Nový rybník v okr. Písek 1,5 km jv. od
Cerhonic, 10 ha, průtočný na Lomnici,
rybochovný /ke

Nový rybník v okr. Plzeň-jih 1,5 km jv.
od Starého Plzence, 10 ha, průtočný na
pravém přítoku Úslavy. /ke

Nový rybník v okr. Strakonice 1,5 km ssz.
od Doubravic: 9 ha, průtočný na Brlož
ském p. /Ře

Nový rybník v okr. Strakonice 2 km
zsz. od Vodňan, 14 ha, průtočný na levém
přítoku Blanice. /Ře

Nový rybník v okr. Strakonice 1,5 km z.
od Tchočovic, 28 ha, neprůtočný, rybo
chovný, rezervace vodního ptactva. /ke

Nový rybník v okr. Svitavy 2 km ssz. od
Opatova, 35 ha, průtočný na Třebovce,
rybochovný. /ke

Nový rybník v okr. Tábor 1 km jz. odSvin,
10 ha, průtočný na svodnici Luřnice, rybo
chovný. /ke

Nový rybník v okr. Tábor 4,5 km v. od
Veselí nad Lužnicí, 11 ha, průtočný na pra
vémpřítoku Nežárky, rybochovný. | /Re

Nový rybník v okr. Tábor 1 km s. od lis
tebnice, 13 ha, průtočný v povodí levého
přítoku Smutné, rybochovný. /ke

Nový rybník v okr. Tábor 2 km jz. od
Hlavatců, 14 ha, průtočný na pravém pří
toku Lužnice. /ke

Nový rybník v okr. Tachov 2 km v. od

Starého Sedliště, 27 ha, průtočný v po
vodí pravého přítoku Suché, rybochovný.

/ke

Nový rybník v okr. Třebíč 1,5 km j. od Li
tohoře, 14 ha, průtočný v povodí pravého
přítoku Rokytné, rybochovný. /Ře

Nový rybník v okr. Žďár nad Sázavou
2 km zjz. od Škrdlovic, 15 ha, průtočný
na Sázavě, rybochovný. /Ře

Nový Solec r. v okr. Mladá Boleslav 2 km
jjz. od Kněžmostu, 9 ha, průtočný na
Kněžmostce, rybochovný. /ke

Nový stav r. v okr. Karviná 2 km sz. od
Rychvaldu, 57 ha, průtočný v povodí le
vého přítoku Stružky, rybochoovný, odběr
vody pro průmysl. /ke

Nový štocký rybník v okr. Havlíčkův Brod
2 km jv. od Štoků, 7 ha, průtočný na
Mlýnském p. /ke

Nový u Cepu r. v okr. [indřichův Hradec
2 km vsv. od Cepu, 18 ha, průtočný na
Zlaté stoce, rybochovný. /ke

Novýu Čazovar. v okr.České Budějovice
2,5 km v. od Záboří, 8 ha, výtokový pro
levý přítok Dehtařského p., rybochovný.

/ke

Nový u Dvorců r. vokr. JindřichůvHradec
2,5 km z. od Třeboně, 13 ha, průtočný na
levém přítoku Zlaté stoky, rybochovný.

/Ře

Nový u Frakléže r. v okr. Iindřichův Hra
dec 2,5 km vsv. od Ponědraže, 14 ha, prů
točný na levém přítoku Lužnice, rybo
chovný. /Ře

Nový u Háje r. v okr. Třebíč 2 km z. od Mo
ravských Budějovic, 28 ha, průtočný na
levém přítoku Rokytné, rybochovný. Odběr
vody pro obyvatelstvo. /ke



Nový u Mníšku r. v okr. lindřichův Hra
dec 0,5 km s. od Mníšku, 7 ha, průtočný
na pravém přítoku Nové řeky. /ke

Nový u Soběslavi r. v okr. Tábor na sv.
okraji Soběslavi, 8 ha, průtočný na levém
přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Nový Vdovec r. v okr. Jindřichův Hradec
2 km jv. od Staré Hlíny, 75 ha, průtočný
na pravém přítoku Lužnice, rybochovný.

/ke

Nový v Oboře r. v okr. České Budějovice
1,5 km j. od Hranice u Nových Hradů,
33 ha, výtokový v povodí Lhotského p.,
rybochovný. /ke

Nový vrbenský rybník v okr. České Bu
dějovice 3 km jz. od Hrdějovic, 23 ha, prů
točný na levém přítoku Vltavy, rybochov
ný. /ke

Nučický potok viz Vlkančický p. 1-09-03
102

Nuzov r. v okr. České Budějovice 1 kmsv.
od Dubné, 18 ha, výtokový v povodí le
vého přítoku Vltavy, rybochovný. /ke

Nyklovický potok viz Hodonínka 4-15-01
048

Nytrová č. h. p. 2-03-01-037 (IV.), orient.
mapa 15, pramení jjz. od vrcholu Polka ve
výšce 850 m n. m, ústí zprava do Morávky
v Morávce-Uspolce v 521 m n.m, plocha
povodí 19,1 km“, délka toku 5,8 km, prům.
průt. u ústí 0,48 m“ -s *. Hydrologická
stanice Morávka-Uspolka (Ig. 1965—).Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku. Tok je ve vodohospo
dářsky důležité oblasti Beskyd. /kř

Nýrsko nádrž na řece Úhlavě, 19,5 km jz.
od Klatov, kamenitá hráz 36 m vysoká, dél
ka v koruně 337 m. Vodní plocha měří
148 ha, max. hloubka 34,25 m. Stálý ob
jem nádrže 0,99 mil. m*, zásobní objem
15,99 mil. m“, celkový objem 20,80 mil.
m*. Délka vzdutí 3 km, max. hladina
524,25 m n. m. Nádrž je využita pro vodá
renství, dodávku vody pro průmysl a zá
vlahy, ochranu před velkými vodami.
Sportovní rybářství — pstruhová voda
(Po, Pd, Si, Pj). Plocha povodí nádrže
80,9 km“, prům. roční průtok 1,33 m -s
Dílo dokončeno v roce 1969. /no

Nýtrová viz Nytrová 2-03-01-037



Obecnice nádrž na Obecnickém p., 8 km
sz. od Příbrami, kamenitá hráz, 16 m vyso
ká, délka v koruně 370 m. Vodní plocha
měří 12,8 ha, max. hloubka 12,8 m. Stálý
objem 0,020 mil. m“, zásobní objem 0,52
mil. m*, celkový objem 0,70 mil. m*. Dél
ka vzdutí 0,4 km, max. hladina 566,27 m
n. m. Nádrž je využita pro vodárenství,
pstruhová voda (Po). Pro větší efekt je pře
váděna voda z Albrechtického potoka.
Plocha povodí nádrže 18,6 km“, prům. roč
ní průtok 0,14 m“ -s". Stavba díla ukon
čena vrooce 1966. /no

Obecnický potok č. h. p. 1-11-04-004 (V)),
orient. mapa 10, pramení na s. svahu Toku
(862 m) ve výšce 745 mn. m, ústí zleva do
Litavky ve Lhotě u Příbramě v 472 m n. m.
plocha povodí 31,1 km“, délka toku
8,2 km, prům. průt. u ústí 0,15 m -s
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, vodní nádrž Obecnice, chrá
něný úsek nad nádrží Obecnice (vodáren
ské ochranné pásmo), čistota vody I. tř.
Převod vody z povodí Albrechtického p.

/ vlk

Obecní údrčský rybník v okr. Karlovy
Vary 2 km vjv. od Bochova, 7 ha, prů
točný na pravém přítoku Ratibořského p.

/ke

Obecní rybník v okr. Domažlice 2 km v.
od Postřekova, 8 ha, výtokový v povodí le
vého přítoku Cerného p., rybochovný. /ke

Obecní rybník v okr. Jindřichův Hradec
2,5 km zjz.. od Klenova, 10 ha, průtočný

v povodí pravého přítoku Nežárky, rybo
chovný. /ke

Oblanov r. v okr. České Budějovice 2 km
jz. od Dívčic, 58 ha, průtočný v povodí
levého přítoku Soudného p., rybochovný.

/ke

Obojský rybník v okr. lindřichův Hradec
5 km v. od Dunajovic, 11 ha, průtočný
v povodí levého přítoku Zlaté stoky, ry
bochovný. /Ře

Oborský rybník v okr. Jičín 2 km vjv. od
Pařezné Lhoty, 11 ha, průtočný na levém
přítoku Libuřňky. /Ře

Obrtka č. h. p. 1-12-03-057 (III.), orient.
mapa 3, pramení v Domašicích ve výšce
335 m n. m, ústí zleva do Úštěckého p.
u Polep v 151 m n. m, plocha povodí
88,7 km, délka toku 29,5 km, prům. průt.
u ústí 0,39 m“ -s *. Pstruhová voda, chrá
něný úsek na horním toku v CHKO Ko
kořínský Důl, čistota vody do II. tř. /pí

Obžera r. v okr. Příbram 1 km jv. od Vě
šína, 8 ha, průtočný na Skalici, rybochov
ný. /ke

Očihovecký potok č. h. p. 1-13-03-072
(TV.),orient. mapa 2, pramení ssv. od Bedl
na ve výšce 441 m n. m, ústí zprava do
Blšanky u Očihova v 290 m n. m., plocha
povodí 35,1 km“, délka toku 12,9 km,
prům. průt. u ústí 0,13 m -s*. /kř

Oder viz Odra 2-01-01-001



Oderský rybník v okr. Nový Jičín 2,5 km
jv. od Jistebníku, 15 ha, průtočný v povodí
levého přítoku Odry, rybochovný. /ke

Odra č.h.p.2-01-01-001, orient. mapa 14,
15, pramení v Oderských vrších ssz. od
obce Kozlova ve výšce 632 m n. m., ústí do
Baltického moře, plocha povodí 118600
km, délka toku 861 km, prům. průt. u ústí
610 m“ -s*. Hydrologické stanice na na
šem území Spálov (lg., 1923—1970), Odry
(lg. 1907—; vč. 1895—), Bernartice nad
Odrou (lg., 1950—1970), Bartošovice (lg.
1956—), Studénka (vč. 1908—1962), Po
lanka nad Odrou (lg. 1953—1960), Ostra
va—Přívoz (lg. 1947—, vč. 1899—1965),
Ostrava—Svinov (lg. 1909—, vč. 1878—),
Ostrava—Hrušov (vč. 1932—1965), Bo
humín (lg. 1907—, vč. 1899—). Vodohos
podářsky významný tok. Pstruhová voda
na horním toku po jez u Oder, mimopstru
hová voda od Oder až po státní hranici.
Vodácky využívaný úsek od ústí Budišov

ky do Suchdola nad Odrou 18 km, ob
tížnost WW II., od Suchdola nad Odrou
po státní hranici 22 km, obtížnost ZWC.
Čistota vody od ústí Čermné po státní hra
nici IV. tř. Odra náleží z hlediska hydro
logického, hospodářského a politického

k důležitým evropským řekám. Nepatří

v Evropě, neboť podle vodnosti zaujímá
až 27. místo, ale přesto má značný význam,
především pro mezinárodní říčnídopravu.
Je trvale splavná od města Kozle v Polsku
až po ústí Štětínského zálivu. Provádí se
úpravy koryta řeky, aby se dosáhlo pro
dloužení splavnosti až na území ČSSR.
První zkušební plavby z Bohumína byly
již provedeny v letech 1974 a 1975. Gli
viským průplavem je Odra spojena s Hor
noslezskou uhelnou pánví a kromě toho
má průplavní napojení na další významné
toky, a to v Německé demokratické re
Publice se Sprévou a Havolou a v Polsku
Bydhošťskýmkanálem s Vislou. Z význam



ných přítoků přibírá na území ČSSR zleva
Opavu (plocha povodí 2089 km“) dále
zprava Ostravici (plocha povodí 827 km“)
a Olši (plocha povodí 1115 km“). Na
polském území ústí do Odry zleva Nysa
Kfodzka (plocha povodí 4534 km“). Bóbr
(plocha povodí 5938 km“) a Lužická
Nisa (plocha povodí 4230 km“), zprava
Berycz (plocha povodí 5 526 km“) a Warta
s Notečí (plocha povodí 53710 km).
Kromě horního toku vlastní Odry zasahují
na území ČSSR určitou oblastí částí i ně
které její levostranné přítoky, a to Osobla
ha, Kladská Nisa (Nysa Klodzka), Bobra
va a Lužická Nisa. Povodí Odry na území
ČSSR měří 10288 km, což představuje
asi 9 %z jejího celkového povodí. Odra
je typickým středoevropským tokem a po
dle ní označil M. I. Lvovič toky jako řeky

Odra v Oderské bráně v zimním období.
(Foto H. Kříž)

Odra pod soutokem s Opavou, 1975. (Foto
H. Kříž)

oderského typu. Charakteristické pro
Odru je rozdělení odtoku během roku
s nejvyššími průtoky v jarním období při
tání sněhové pokrývky. Povodně s vyššími
kulminačními průtoky se vyskytují v let
ních měsících a jsou způsobeny vydatnými
dešti v hornaté části povodí. Nejnižší prů
toky se vyskytují v srpnua září. / kř

Odrava (Wondreb v NSR) č.h. p. 1-13-01
053 (III.), orient. mapa 8, pramení na jz.
svazích Hraničního vrchu v NSR ve výšce
700 mn. m, ústí zprava do Ohře u Odravy
v 418 m n. m, plocha povodí 497,5 kn,
délka toku 58,4 km, prům. průt. u ústí
3,95 m“ -s*. Hydrologická stanice Jeseni
ce (vč. 1911—1960). Vodohospodářsky
významný tok, mimopstruhová voda po
celém toku na území ČSSR, vodní nádrž
Jesenice, čistota vody nad nádrží Jesenice
až IV. tř., pod nádrží ITI.tř. /kř

Od Sudkova Dolu viz Bělá 1-07-04-062

Ohře (Eger v NSR) č. h. p. 1-13-01 (II),
orient. mapa 1, 2, 3, 8, pramení u Wie
senstadtu (NSR) na svazích Schneebergu
ve výšce 752 m n. m, ústí zleva do Labe
u Litoměřic v 143 m n. m, plocha povodí
5613,7 km“, délka toku 300,2 km, prům.
průt. u ústí 37,94 m“ -s*. Ohře pramení
ve Smrčinách v NSR. Po soutoku s pravo
stranným přítokem Róslau přitéká z. od
Chebu na území ČSSR. Protéká Chebskou
a Sokolovskou pánví, dále teče s. okrajo
vou částí Doupovských hor a u Kadaně
přitéká na území Mostecké pánve. V dolní
části svého toku protéká Dolnooharskou
tabulí. Hydrologické stanice: Cheb (lg.
1965—), Citice (vč. 1910—, Ig. 1947), Kar
lovy Vary (vč. 1897—, Ig. 1957—), Černýš
(vč. 1879—1945), Kadaň (vč. 1908—1967,
lg. 1926—1967), Žatec (vč. 1898—, Ig.
1959—), Louny (vč. 1884—, Ig. 1901—).
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda po celém úseku toku na
území ČSSR. Vodácky využívaný úsek od
Chebu do Lokte 48 km, obtížnost ZWC,
od Lokte do Karlových Varů 36 km, ob



tížnost WW I, od Karlových Varů do Strá
že nad Ohří 29 km, obtížnost WW II od
Stráže nad Ohří pod Kadaň 20 km, obtíž
nost ZWB, od Kadaně po nádrž Nechra
nice 23 km, obtížnost ZWA, od vodní
nádrže Nechranice po ústí 103 km, obtíž
nost ZWC. Vodní nádrže Skalka a Ne
chranice. Čistota vody v horní části toku
po Karlovy Vary II. tř. od Karlových
Varů po nádrž Nechranice III. tř.,od nádr
že Nechranice po Žatec II. tř., od Žatce
po ústí III. tř.Ostatní informace —vodnost
toku je uměle snižována tím, že voda
z Ohře je převáděna, např. Podkrušnohor
ským přivaděčem pro zásobování průmys
lových závodů na Mostecku a Chomutov
sku, tj. do povodí řeky Bíliny. Největší
odběry vody jsou v Rašovicích u Kadaně
a Stranné pod nádrží Nechranice (kř

Ohře u Loun, 1975. (Foto H. Kříž)

Okarecký potok č.h. p.4-16-02-076 (VII),
orient. mapa 19, pramení sv. od Smrku ve
výšce 472 m n. m, ústí zprava do Oslavy
u Náměště nad Oslavou v 350 m n. m,
plocha povodí 36,5 km“, délka toku 12,6
km,prům.průt.u ústí0,06m -s*. /kř

Okenský potok viz Úštěcký p. 1-12-03
044

Okluka viz Hloučela 4-12-01-039

Okluky č. h. p. 4-13-02-009 (III.), orient.
mapa 21, pramení na svazích Lesné ve
výšce 623 m n. m, ústí zleva do Moravy
u Ostrohu v 175 m n. m, plocha povodí
121,3 km“, délka toku 31,1 km, prům.
průt. u ústí 0,40 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok. Mimopstruhová voda
po celém toku, chráněný úsek horní část
toku na území CHKO Bílé Karpaty. /kř

Okounír.vokr. Cheb5 km jv.od Hazlova,
9 ha, průtočný na Slatinném p. /ke

Okrouhlický potok č. h. p. 1-03-03-032
(III.), orient. mapa 12, pramení 1 km jz.od
Liboměřic ve výšce 520 m n. m, ústí zleva
doo Chrudimky u Svídnice-Trpišova
v285 mn. m, plocha povodí 25,4km, dél
ka toku 10,1 km, prům. průt. u ústí 0,16
m“-s *. Pstruhová voda, čistota vody
I. tř. /pí

Okrouhlický potok č. h. p. 1-09-03-137
(V.), orient. mapa 11, pramení v rybníce
0,5 km v. od Struhařova ve výšce 475 m
n. m., ústí zprava do Benešovského p.
u Bedrče v 305 m n. m, plocha povodí
27,6 km“, délka toku 8 km, prům. průt.
uústí0,11 m“-s*. Pstruhová voda. /vlk

Okrouhlík r. v okr. Třebíč na jz. okraji
Lipníku, 8 ha, průtočný v povodí pravého
přítoku Rouchovanky. Rybochovný. | /ke

Okřínek r. vokr. JindřichůvHradec 2,5km
z. od Novosedel nad Nežárkou, 17 ha, prů
točný na levém přítoku Nežárky, rybo
chovný. /Ře

Olbramovický potok č. h. p. 4-16-04-013
(VII.), orient. mapa 20, pramení u Olbra
movic ve výšce 205 mn. m, ústí zprava do
Mlýnské strouhy u Nové Vsiv175 mn. m,
plocha povodí 135,7 km“, délka toku
13,8 km, prům. průt. u ústí 0,14 m s.

/kř

Oldřišovský potok č. h. p. 2-04-01-007
(III.), orient. mapa 7, pramení jz. od



Oldřichova ve výšce 295 m n. m, pře
kračuje státní hranice ČSSR— PLRu Hně
vočic v 245 m n. m, plocha povodí 79,5
km“, délka toku 11,1 km, prům. průt.
u státní hranice 0,18 m“ -s*. Vodohospo
dářsky významný tok. /kř

Oleksovice nádrž na Skaličce, 17 km sv.
od Znojma, zemní hráz 5,0 m vysoká, dél
ka v koruně 165 m. Vodní plocha měří
72,2 ha, stálý objem nádrže 0,177 mil. m,
zásobní objem 0,339 mil. m*, celkový ob
jem 0,807 mil. m“. Délka vzdutí 1,1 km,
max. hladina 205,4 m n. m. Nádrž slouží
k dodávce vody pro závlahy a k ochraně
před velkými vodami. Rekreační využití —
vodní lyžování. Stavba díla ukončena
v roce 1956. /no

Olešanský potok viz Olešná 1-07-03-047

Olešenka č.h. p. 1-01-03-042(III), orient.
mapa 5, pramení 0,5 km jz. od Vrchmezí
(1084 m) ve výšce 985 m n. m, ústí zleva
do Metuje u Pekla v 325 m n. m, plocha
povodí 48,8 km“, délka toku 20,4 km,
prům. průt. u ústí 0,48 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda,
čistota vody I. tř. /pí

Olešenský potok č.h. p. 1-09-01-128(IV),
orient. mapa 11, pramení v Třebětíně
ve výšce 555 mn. m.,ústí zprava do Sázavy
v Ledči nad Sázavou v 348 m n. m. plocha
povodí 34,5 km“, délka toku 13,2 km,
prům. průt. u ústí 0,23 m“ -s*. Pstruhová
voda. / vlk

Olešenský rybník v okr. Rakovník 1 km
v. od Olešné, 7 ha, průtočný na pravém
přítoku Lišanského p. /ke

Oleška č. h. p. 1-05-01-035 (III.), orient.
mapa 4, pramení u Rovnáčova ve výšce
541 m n. m, ústí zleva do Jizery v Semi
lech v 315 m n. m, plocha povodí 171,1
km, délka toku 34,2 km, prům. průt.
u ústí 1,74 m“ -s*. Hydrologická stanice
Slaná (vč. 1920—, Ig. 1951—).Vodohospo

tota vody až IV. tř. /pí

Oleška č. h. p. 2-04-09-002 (III.), orient.
mapa 3, pramení mezi Špičákem a Stržo
vým vrchem ve výšce 570 mn. m, protéká
přesstátní hraniceČSSR—PLR u Heč
manice v 300 m n. m, plocha povodí
26,0 km“, délka toku 11,0 km, prům. průt.
u státní hranice 0,33 m“ -s*. Vodohospo
dářsky významný tok, chráněný úsek
horní část toku na území CHKO Jizerské
hory. (kř

Olešná č. h. p. 1-07-03-047 (VI.), orient.
mapa 18, pramení 0,5 km s. od Horní
Olešné ve výšce 619 m n. m, ústí zprava
do Hamerského p. u Dvorečku v 494 m n.
m., plocha povodí 38,5 km“, délka toku
16,5 km, prům. průt. u ústí 0,29 m -s .
Pstruhová voda, protéká řadou rybníků.

/vlk

Olešná č. h. p. 2-03-01-058 (III.), orient.
mapa 15, pramení na sz. svazích Solarky
ve výšce 565 m n. m, ústí zleva do Ostfravi
ce u Paskova v 249 mn. m, plocha povodí
59,3 km“, délka toku 21,4 km, prům. průt.
u ústí 0,88 m“-s '. Hydrologickéstanice:
Palkovice (lg. 1962—), Frýdek-Místek
(vě. 1930—1962), Žábeň (lg. 1959—1963),
Paskov (vč. 1952—1958). Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda na
horním toku po most silnice Frýdek
Místek —Palkovice, mimopstruhová voda
od MostusilniceFrýdek-Místek—Palko
vice po ústí, vodní nádrž Olešná, čistota
vody III. tř.,nad ústím IV. tř. /kř

Olešná č. h. p. 4-15-01-089 (VI.), orient.
mapa 12, pramení u Pohledce ve výšce
645 m n. m, ústí zleva do Loučky u Ole
šínky v 470 m n. m, plocha povodí
29 km, délka toku 12,8 km, prům. průt.
u ústí 0,19 m“-s*. Chráněná horní část
toku na území CHKO Žďárské vrchy. /kř

Olešná č. h. p. 4-16-03-046 (VII.), orient.
mapa 19, pramení s. od obce Valeč ve



výšce 453 m n. m, ústí zleva do Rokytné
u Tulešic v 280 m n. m., plocha povodí
40,7 km, délka toku 19,8 km, prům. průt.
u ústí 0,08 ms /kř

Olešná nádrž na Olešné, 4 km na jz. od
Frýdku-Místku, zemní hráz 18,1 m vysoká,
délka v koruně 393,4 m. Vodní plocha
měří 87,4 ha, max. hloubka 13,2 m. Stálý
objem 0,3 mi. m“, zásobní objem 3,0 mil.
m“, celkový objem 4,268 mi. m“. Délka
vzdutí 1,7 km, max. hladina 304,66 m n. m.
Nádrž slouží k ochraně před velkými vo
dami. Rekreační využití — koupání. Plo
cha povodí 33,6 km“, prům. roční průtok
0,52 m“ -s Stavba díla ukončena v roce
1964. /no

Olešnice č. h. p. 1-01-02-052 (TIT.),orient.
mapa 5, pramení sv. od Červeného Kostel
ce ve výšce 478 m n. m, ústí zleva do
Úpy ve Zlíči v 290 m n. m, plocha povodí
43,4 km“, délka toku 17,9 km, prům. průt.
u ústí 031 m“-s *. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, chráněná
rybí oblast, čistota vody II. —III. tř. /pí

Olešnice č. h. p. 2-04-04-092 (IV.), orient.
mapa 7, pramení mezi Zeleným vrchem
a Bleskovcem ve výšce 785 m n. m, ústí
zprava do Bělé u Mikulovic v 309 mn. m,
plocha povodí 37,8 km“é,délka toku 10,8
km, prům. průt. u ústí 0,47 m“ -s*. Pstru
hová voda po celém toku. /kř

Olešnice č. h. p.4-10-03-123 (IV.), orient.
mapa 14, pramení z. od Kozlova ve výšce
618 mn. m, ústí zleva do Morávky u Brod
ku v202 mn. m, plochapovodí 137,8kn,
délka toku 27 km, prům. průt. u ústí
0,55 m“ -s ". Hydrologická stanice Brodek
u Přerova (lg. 1946—, vč. 1894—). Vodo
hospodářsky významný tok. (kř

Olešnice viz Kalenský p. 1-01-01-052

Olešnický nový rybník v okr. České Bu
dějovice 1,5 km sv. od Olešnice, 8 ha, prů
točný v povodí levého přítoku Stropnice.

/ke

Olešnický potok viz Hodonínka 4-15-01
048

Olešnický velký rybník v okr. České Bu
dějovice 1,5 km v. od Olešnice, 25 ha,
průtočný na levém přítoku Sfropnice, ry
bochovný. /ke

Olešský rybník v okr. Děčín 0,5 km jv. od
Staré Olešky, 12 ha, průtočný na pravém
přítoku Kamenice, rybochovný, koupání.

/ke

Olešskýrybník vokr.Jihlava 1,5kmzjz.od
Borovné, 16 ha, průtočný v povodí pra
vého přítoku Myslůvky, rybochovný. /ke

Olšanský potok viz Řečice 4-14-01-030

Olšanský rybník v okr. Plzeň-sever 1,5km
jv. od Sedlece, 9 ha, průtočný na Kralovic
kém p., rybochovný. odběr vody pro obyva
telstvo. /ke

Olšava č. h. p. 4-13-01-086 (III.), orient.
mapa 21, pramení j. od Šanova ve výšce
585 mn. m, ústí zleva do Moravy u Koste
lan v 178 mn. m, plocha povodí 520 kn,
délka toku 46 km, prům. průt. u ústí
2,50 m“-s *. Hydrologickéstanice:Uher
ský Brod (lg. 1949—, vč. (1915) 1925—),
Kunovice (vč. 1908—1970). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
Nezdenice, mimopstruhová voda od Nez
denic po ústí, čistota vody na dolním toku
IV. tř. /kř

Olšina č. h. p. 1-06-01-082 (III.), orient.
mapa 17, pramení 2 km j. od Chlumu
(1191 m) ve výšce 990 m n. m, ústí zleva
do Vltavy v nádrži Lipno I v 727 mn. m,
plocha povodí 86,5km, délka toku 12km,
prům. průt. u ústí 0,89 m“ -s *. Vodohos
podářsky významný úsek pod hrází r. Olši
na, pstruhová voda, část toku je v CHKO
Šumava. / vlk

Olšina r. v okr. Český Krumlov 5,5 km sv.
od Horní Plané, 112 ha, průtočný na Olši
ně. /Ře



Olšinka č. h. p. 4-12-02-110 (IV.), orient.
mapa 21, pramení na v. svazích Kleštěnce
ve výšce 415 mn. m, ústí zleva do Kotojed
ky u Zdounek v 225 m n. m, plocha po
vodí 34,4 km“, délka toku 9,5 km, prům.
průt. u ústí 0,13 m“-s''. /kř

Olšinka viz Novohradka 1-03-03-040

Olšír. vokr. České Budějovice2 kmjjz.od
Dívčic, 8 ha, průtočný na Soudném p. /ke

Olšovec nádrž na Jedovnickém p. (pravý
přítok Křtinského p.), 8 km vjv. od Blanska,
zemní hráz 8,0 m vysoká, délka v koruně
690 m. Vodní plocha měří40 ha, celkový
objem 1,26 mil. m*. Délka vzdutí 1,2 km,
max.hladina 464,0 mn. m.Nádrž je využita
pro chov ryb. Rekreační využití —koupání,
veslování, plachtění. Plocha povodí
20,47 km, prům. roční průtok 0,11
m“-s-1. /no

Olšový r. v okr. Karviná 1,5 km s. od Sta
rého Města,24 ha, průtočný na pravém pří
toku Olše, rybochovný. /ke

Olšový rybník v okr. Tachov 4 km sz. od
Lučiny, 8 ha, průtočnýna Měži. /ke

Oltýnský potok viz Oltyňský p. 1-07-04
083

Oltyňský potok č. h. p. 1-07-04-083 (TV.),
orient. mapa 10, pramení 0,8 km ssv. od
Drahnětic ve výšce 515 m n. m, ústí zprava
doLužnice 1,5kmsv.od Dobronic v369 m
n. m., plocha povodí 38,3 km“, délka toku
18,5 km, prům. průt. u ústí 0,18 m“-s '.
Mimopstruhová voda. / vlk

Olza viz Olše 2-03-03-001

Ondřejnice č. h. p. 2-01-01-147 (II.),
orient. mapa 15, pramení na s. svazích
Skalky ve výšce 755 m n. m, ústí zprava
do Odry u Proskovic v 220 m n. m, plocha
povodí 99,4 km“, délka toku 29,9 km,
prům. průt. u ústí 1,02 m“ -s.'. Hydrolo

gické stanice: Sklenov — Rychaltice (lg.
1958—), Stará Ves nad Ondřejnicí (vč.
1933—1960). Vodohospodářsky význam
kný úsek v délce 20 km, pstruhová voda na
dolním toku až po ústí Machovského p., mi
mopstruhová voda od soutoku s Machov
skýmp. po ústí do Odry. /kř

Onšovský potok č.h. p. 4-14-02-089 (IV),
orient. mapa 20, pramení u Šanova ve výšce
197 m n. m, ústí zleva do Dyje u Hrabětic
v175 mn. m, plocha povodí 50,6 km?, dél
ka toku 6,9 km, prům. průt. u ústí
0,04 m -s"1, /kř

Opava č. h. p. 2-02-01-011, orient. mapa
14, 15, vzniká soutokem Cerné a Střední
Opavy ve Vrbně ve výšce 540 m n. m,
ústízlevado Odryu Ostravy—Svinova
v 210 mn. m, plocha povodí 2088,8 km?,
délka toku 118,6 km, prům. průt. u ústí
15,01ms.. Hydrologickéstanice:Kar
lovice (lg. 1922—1970), (vč., 1938—),
Krnov (lg. 1903—), Skrochovice —Brumo
vice (vč. 1900—1963), Opava —Polní ulice
(Ig. 1956—, vč. 1923—), Děhylov (lg.
1925—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda na horním toku po silniční
most ve Skrochovicích, mimopstruhová vo
da od silničního mostu ve Skrochovicích až
po ústí;vodácky využívaný úsek od Vrbnado
Široké Nivy 12 km, obtížnost WW III, od
Široké Nivy do Krnova 24 km, obtížnost
WWI od Krnova do ústí do Odry 76 km,
obtížnost ZW B-C. Čistota vody III. tř.,
vkrátkém úseku pod OpavoulIV.tř.| /Rř

Opavice č. h. p. 2-02-01-038 (III.), orient.
mapa 14, pramení na jz. svazích Příčného
vrchu ve výšce 850 m n. m., ústí zleva do
Opavy v Krnově v 311 m n. m, plocha
povodí 195,4 km“, délka toku 35,7 km,
prům. průt. u ústí 1,33 m“ *. Hydrolo
gické stanice: Heřmanovice (vč. 1970—),
Krnov ((Ig. 1946—).Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celé délce
toku. / kř

Opatovice nádrž na řeceMalá Haná, 7 km
na sz. od Vyškova, kamenitá hráz 42,8 m



vysoká, délka v koruně 177,10 m. Vodní
plocha měří 70,5 ha, max. hloubka 35,6 m,
stálý objem nádrže 2,4 mil. m“, zásobní
objem 7,0 mil. m“, celkový objem 9,9 mil.
m“. Délka vzdutí 2,7 km, max. hladina
334,10 m n. m. Nádrž je využita pro vodá
renství. Rekreační využití —sportovní ry
bářství —voda pstruhová (Po, Pd). Plocha
povodí nádrže 43,7 km“, prům. roční prů
tok 0,18m“ -s". Stavbadílaukončenav ro
ce 1972. /no

Opatovický kanál č.h. p. 1-03-04-062 (II),
orient. mapa 12, odbočuje vpravo z Labe
u Opatovic ve výšce 225 m n. m., ústí
u Opatovic ve výšce 225 m n. m.,ústí zprava
do Labe u Semína v 202 m n. m, plocha
povodí 50,0 km“, délka toku 29,9 km,
prům. průt.uústí0,12m*“-s*. Vodohospo
dářsky významný tok, mimopstruhová
voda, vodácky využívaný celý kanál, ob
tížnost ZWB, chráněný úsek od Opatovic

l

JB|

po Ždánice —ochranné pásmo vodáren
ských zdrojů a níže po toku po Přelovice
ochranné pásmo léčivých zdrojů lázní
Bohdaneč. Původně zřízen v 16. století
pro napájení rybníků, nyní využíván k zá
sobování vodou. /pí

Opatovický potok vizJevíčka 4-10-02-083

Opatovický potok viz Klejnárka 1-04-01
004

Opatovický potok viz Paršovská stoka
4-11-02-030

Opatovický rybník nádrž na Opatovické
stoce (levýpřítokZlaté Stoky), 2 km jjv.od
Třeboně (obr. str. 164), zemní hráz 7 m vyso
ká, délka v koruně 1500 m. Vodní plocha
měří 160,6 ha, celkový objem 3,43 mil. m“.
Délka vzdutí 2,1 km, max. hladina 439,8 m
n. m. Nádrž využita pro chov ryb, sportov

+ běl

k
X

“



ní využití (středisko tělovýchovy). Stavba
díla z 16. stol. /no

Opatský rybník v okr. Třebíč 3 km s. od
Vladislavi, 13 ha, průtočný na Mlýnském
p., rybochovný, koupání. /ke

Ordějov r. v okr. Uherské Hradiště 1,5 km
zjz. od Bystřicepod Lopeníkem, 15 ha, prů
točný na Bystřičce. /ke

Orlice č.h. p. 1-02-03 (II.), orient. mapa 12,
vzniká spojením Divoké a Tiché Orlice ve
výšce 247 m n. m., (u Albrechtic), ústí zleva
do Labe v Hradci Králové v 227 m n. m,
plocha povodí (se zdrojnicemi) 2037 km?,
délka toku od soutoku Tichéa Divoké Orli
ce 35 km, prům. průt. u ústí 21,3 m“-s ".
Orlice tvoří rovinný tok v Třebechovické
tabuli a ústí do Labe v Pardubické kotlině.
Hydrologické stanice: Albrechtice nad
Orlicí (vč. 1938—), Týniště nad Orlicí (vč.
1889—, lg. 1918—), Nepasice (vč. 1951—).

Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek
od soutoku zdrojnic po Svinary 25 km, ob
tížnost ZWC, od Svinar po ústí 7 km, ob
tížnost ZWA. Chráněný úsek pod Třebe
chovicemi, vodárenské pásmo. Čistota vo
dyI-III tř. /pí

Orličský potok č. h. p. 1-02-02-014 (IV.),
orient. mapa 13, pramení u Orliček ve výš
ce 700 m n. m, ústí zleva do Tiché Orlice
v Jablonném nad Orlicí v 412 m n. m,
plocha povodí 16,7km“, délka toku 8,1 km,
prům.průt.uústí0,19m“-s*. Vodohospo
dářskyvýznamný tok, pstruhová voda, čis
tota vody. tř. | /pí

Orlík nádrž na řeceVlfavě, hráz 15 km jv.
od Příbrami, (obr. str. 208 a209), betonová
tížní hráz 91 m vysoká, délkav koruně 450 m.

Www,Vodní plocha měří2 732 ha, max. hloubka

sobní objem 374,53 mil. m*, celkový ob



jem 716,56 mil. m“. Délka vzdutí 68 km,
max. hladina 354,00 m n. m. Nádrž je využi
ta pro hydroenergetiku, (špičková vodní
elektrárna), ochranu před velkými voda
mi, pro plavbu, nadlepšení průtoků a cho
vu ryb. Rekreační využití —koupání, plach
tění a veslování, sportovní rybářství —
mimopstruhová voda (K, Ca, C, Su, Ok,
Š, Br, Ú, TI, L, Pa, Bo). Plocha povodí ná
drže 12106 km, prům. roční průtok 82,5
m*-s". Stavba díla dokončena v roce
1963. /no

Orlovská stružka č. h. p. 2-03-02-005
(III), orient. mapa 15, pramení mezi Orlo
vou a Karvinou-doly ve výšce 249 m n. m.,
ústí zprava do Petřvaldské stružky u Orlo
vé v 225 m n. m,, plocha povodí 10,,3 km“,
délka toku 4,2 km, prům. průt. u ústí 0,06
m*-so". Vodohospodářsky významný
tok. /kř

Ořechovský rybník v okr. Žďár nad Sá
zavou 1 km sz. od Ořechova, 8 ha, prů
točný na Bítýšce, rybochovný. /ke

Osecký potok č. h. p. 1-14-01-063 (V.),
orient. mapa 2,pramení na z. svazích Strop
níku ve výšce 730 m n. m, ústí zleva do
Klášterského p. u Oseka v 225 m n. m,
plocha povodí 6,4 km“, délka toku 6,2 km,
prům. průt. u ústí 0,07 m“ -s Hydrologic
ká stanice Hrad Osek (lg. 1962—, vč.
1909—).Vodohospodářsky významný tok.

/ŘŤř

Osika r. v okr. Jindřihův Hradec 1,5 km
vsv. od Albeře, 67 ha, průtočný na Dračici,
koupání, autokempink, výcvikové stře
disko UK, rybochovný. / ke

Oskava č. h. p. 4-10-03-022 (III.), orient.
mapa 13,pramení na jv. svazích Kamenné
ho vrchu ve výšce 860 m n. m., ústí zleva
do Moravy u Chomutova v 215 m n. m,
plocha povodí 571,8 km“, délka toku 50,4
km, prům. pčůt. u ústí 3,53 m*: so! Hydro
logické stanice: Uničov (lg. 1959—, vč.
1958—), Dětřichov (vč. 1912—19355). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová

P W,voda v horní části toku po obec Šumvald,
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mimopstruhová voda od Šumvaldu po
ústí. (kř

Oslava č. h. p. 4-10-03-037 (IV.), orient.
mapa 14, pramení jz. od Rýmařovave výšce
600 m n. m, ústí zleva do Oskavy u Nové
Dědiny v 242 m n. m, plocha povodí
101,7 km“, délka toku 19,9 km, prům. průt.
u ústí 0,85 m“ -s '. Hydrologická stanice.
Dlouhá Loučka (lg. 1954—). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
celém toku. /kř

Oslava č. h. p. 4-16-02-001 (VL), orient.
mapa 12, 19, pramení jz. od Žďáru nad Sá
zavou ve výšce 570 m n. m, ústí zleva do
Jihlavy u Ivančic v 209 m n. m., plocha po
vodí 867,2 km“, délka toku 99,6 km, prům.
průt. u ústí 3,33 m“ -s*. Hydrologické sta
nice: Olší (lg. 1942—, vč. 1925—), Dolní
Bory (lg. 1960—), Velké Meziříčí (vč.
1896—), Mostiště — pod přehradou (lg.
1960—), Nesměř (lg. 1925—, vč. 1924—),

Oslavany nad jezem (lg. 1922—, vč.
1914—), Oslavany pod jezem (lg. 1947—,
vč. 1914—). Vodohospodářsky významný

tok, pstruhová voda od hráze nádrže Mos
tiště po Čučice, mimopstruhová voda na
horním toku nad nádrží Mostiště, od Čučic
po ústí, vodácky využívaný úsek od Sazo
mína po vzdutí přehrady 16 km, obtížnost
WW IL nádrž Mostiště 6 km, obtížnost
ZWA, od hráze nádrže po ústí do Jihlavy
64 km, obtížnost WW IV-I, vodní nádrž
Mostiště, chráněný úsek horní část toku na
území CHKO Žďárské vrchy v ochranném
pásmu nádrže Mostiště, čistota vody
v dolní části toku IV. tř. /kř

Osoblaha (Osobloga v PLR) č. h. p. 2-04
02-001 (III.), orient. mapa 7, pramení na s.
svazích Kutného vrchu ve výšce 715 m n.
m., protéká státní hranice ČSSR—PLR
u Studnice v 205 m n. m, ústí v PLR
zleva do Odry, plocha povodí 433,3 km?,
délka toku 34,7 km, prům. průt. u státní
hranice 2,08 m*- s". Hydrologická stanice
Bohušov (Ig. 1957—, vč. 1911—). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová vo

da po ústí p. Myšlov, mimopstruhová voda
od soutoku s p. Myšlov po státní hranici.

/kř

Osobloga viz Osoblaha 2-04-02-001

Ostra viz Pilšťský p. 2-02-01-087

Ostrava viz Radičeveská strouha 1-13-03
089

Ostravice č. h. p. 2-03-01-007 (II.), orient.
mapa 15, vzniká soutokem Bílé a Cerné
Ostravice u Starých Hamrů ve výšce 521 m
n. m., ústí zprava do Odry v Ostravě-Hru
šově ve výšce 204 m n. m.,plocha povodí
826,8 km“, délka toku 65,1 km, prům. průt.
uústí 1423m“-s '. Pramení av horní části
toku protéká hornatinou Moravskoslez
ských Beskyd, v dalším úseku teče napříč
Frenštátskou a Třineckoubrázdoua v dol
ní části před ústím Ostravskou pánví.
Hydrologické stanice: Staré Hamry (lg.
1969—),Ostravice-Šance (lg. 1920), Ostra
vice (vč. 1905—1958), Frýdek-Místek (vč.
1905—1970), Frýdek-Místek — náhon
z nemocnice (lg. 1958—), Sviadnov (lg.
1956—),Paskov (vč. 1952—1954), Ostrava
(vč. 1905—, Ig 1910—). Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda v horní
části toku až po Frýdek-Místek, mimo
pstruhová voda od Frýdku-Místku po ústí.
Vodácky využívaný úsek od vodní nádrže



Šance po jez v Pržně 12 km, obtížnost
WW III. od jezu v Pržně po ústí Morávky
8 km, obtížnost WW II, od ústí Morávky
po most v Paskově 9 km, obtížnost WW I,
od Paskovapo ústí 16 km,obtížnost ZWC.
Vodní nádrž Sance. Čistota vody v horní
části toku po nádrž Sance I. tř.,od nádrže
Sance po Frýdek-Místek II. tř. od Frýdku
Místku po Ostravu III tř., v úseku probí
hajícím Ostravou IV.tř.Chráněný přírodní
výtvor koryto Ostravice pod Ostravicí.
Horní část toku se nachází ve vodohospo
dářsky důležité oblasti Beskyd. /kř

Ostrov r. v okr. České Budějovice 0,5 km
j. od Čejkovic, 14 ha, průtočný na pravém
přítoku Dehtařského p., rybochovný. /Ře

Ostrov r. v okr. Jindřichův Hradec 3 km
jv. od Kardašovy Řečice, 11 ha, průtočný
na Holenském p., rybochovný. /Ře

Ostrovec r. v okr. Třebíč na j. okraji Poz
ďatína, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Oslavy, rybochovný. /Ře

Ostrovský potok č.h. p. 1-09-01-134 (IV.),
orient. mapa 11, pramení 1 km s. od Řepli

ce ve výšce 497 m n. m, ústí zprava do
Sázavy ve Zruči nad Sázavou v 336 m n.
m., plocha povodí 78,7 km“, délka toku
16,8 km, prům. průt. u ústí 0,49 m“ -s
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda. /vlk

Ostrovský potok č.h. p. 4-10-02-006 (IV.),
orient. mapa 13, pramení u Ostrova ve
výšce 428 m n. m., ústí zprava do Moravu
ské Sázavy u Sázavy v 357 m n. m., plocha
povodí 38,4 km“, délka toku 11,9 km,
prům. průt. u ústí 0,34 m*-s /kř

Ostrovský potok viz Hradecký p. 1-08-04
049

Ostrovský rybník v okr. Jihlava část Telči,
10 ha, průtočný na Tečském p., rybochov
ný. /ke

Ostrovský rybník v okr. Klatovy v Běšin
nách, 7 ha, průtočný na Drnovémp. | /ke

Ostrovský rybník v okr. Písek 1 km sv. od
Branice, 22 ha, průtočný na Bílinském p.,
rybochovný. /ke

Ostruženský rybník v okr. Jičín 1 km jz.
od Holína, 23 ha, průtočný na Malém Po
ráku, rybochovný. /ke

Ostružná č. h. p. 1-08-01-065 (IV.), orient.
mapa 16, pramení 1,6 km sv. od Hadího
vrchu (1022 m) ve výšce 938 m n. m, ústí
zleva do Otavy u Dobršína v 452 m n. m,
plocha povodí 169,1 km“, délka toku
39,4 km, prům.průt. u ústí 1,23ms
Hydrologická stanice Kolinec (vč. 1948—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, chráněná rybí oblast. Vodácky
využívaný úsek od ústí 20 km, obtížnost
WWI čistota vody I. tř.Levá část horního
povodí v CHKO Šumava, na přítocích
rybníky. /vlk

Osvobozený rybník v okr. Jindřichův
Hradec 1,5 km ssv. od Pleše, 9 ha, průtočný
na pravém přítoku Lužnice. /Ře



Otava č. h. p. 1-08-01-038 (III.), orient.
mapa 16, 17, vzniká soutokem Vydry a
Křemelné 1,2 km jz. od Svojše ve výšce
627 m n. m, ústí zleva do Vltavy v nádrži
Orlíku u Zvíkova v 346 m n. m, plocha
povodí 3788,2 km“, délka toku 113 km,
prům. průt. u ústí 26,0 m“-s". Zdrojnice
Otavy pramení na Šumavských pláních,
protéká Šumavské podhůří ve Svatobor
ské vrchovině a Bavorovské pahorkatině.
Pod Horažďovicemi přitéká do Česko
budějovické pánve a před Pískem vstupuje
do Táborské pahorkatiny, kterou protéká
malebným údolím až k ústí. Hydrologické
stanice: Rejštejn (vč. 1895—, Ig. 1930—),
Sušice (vč. 1891—, Ig. 1926—), Horaždo
vice (vč. 1925—), Katovice (vč. 1898—, Ig.
1925—), Strakonice (lg. 1959), Písek (vč.
1886—, Ig. 1926—), Zvíkov-přívod (vč.
1956—), Zvíkov (vč. 1923—1960). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda od jezu v Horním Poříčík pramenům
(v prostoru náhonu u Anína chráněná
rybí oblast), mimopstruhová voda od Hor
ního Poříčí k ústí, vodácky využívaný
úsek — Čeňkova Pila — kamenný most
(110,3 km) 3 km, obtížnost WW IV, ka
menný most — Radešov 4 km, obtížnost
WWIII, Radešov—Sušice 17km,obtíž
nost WW II, Sušice —Horažďovice 17 km,
obtížnostWWI Horažďovice—Topělec
51 km, obtížnost ZWB, Topělec—ústí
21 km, obtížnost ZWA (vzdutí nádrže

Orlík, obr. str. 207). V horním toku pro
téká Otava CHKO Šumava. /vlk

Otínský rybník v okr. Jindřichův Hradec
1 km jv. od Otína, 17 ha, průtočný na le
vém přítoku Nežárky, rybochovný. /ke

Otovský rybník v okr. Domažlice 3,5 km
jv. od Poběžovic, 9 ha, průtočný na le
vém přítoku Cerného p., rybochovný. /ke

Otročínský potok č. h. p. 1-13-02-010
(TV.),orient. mapa 8, pramení s. od Klad
rub ve výšce 705 m n. m, ústí zprava do
Teplé u Louky v 540 m n. m, plocha po
vodí 36,0 km“, délka toku 12,3 km, prům.
průt. u ústí 0,29 m“ -s '. Vodohospodář
sky významný úsek v délce 6 km, pstru
hová voda po celém toku. /kř

Ottův rybník v okr. Karlovy Vary 1,5 km
zjz. od Ostrova, 8 ha, průtočný na pravém
přítoku Bystřice, koupání. /ke

Otvický potok č. h. p. 1-14-01-024 (III.),
orient. mapa 2, pramení s. od Chomutova
ve výšce 382 m n. m., ústí zprava do Bíliny
u Komořan v 230 m n. m., plocha povodí
45,0 km“, délka toku 16,6 km, prům. průt.
u ústí 0,03 m*-s*. Vodohospodářsky
významný tok, ostatní informace: přeložky
koryta potoka v důsledku báňské činnosti.

/kř

Ovčárecký rybník v okr. Kutná Hora na
s. okraji Církvic, 9 ha, průtočný na Klej
nárce. /ke

Ovčárenský rybník v okr. Karlovy Vary
0,5 km jv. od Hájku, 7 ha, průtočný na
pravém přítoku Bysfřice. /ke

Ovčí rybník v okr. Karlovy Vary 3 km
jv. od Teplé, 7 ha, průtočný na pravém
přítoku Teplé, rybochovný. /ke

Ovčín r. v okr. Strakonice 0,5 km v. od
Čekanic, 9 ha, průtočný v povodí levého
přítoku Brložského p., rybochovný. © /ke



Paběnický potok č. h. p. 1-04-01-009
(III.), orient. mapa 11, pramení 1 km ssv.
od Třebětína ve výšce 542 m n. m, ústí
zleva do Klejnárky v Chedrbí v 271 m n.
m., plocha povodí 27,3 km“, délka toku
13,2 km, prům. průt. u ústí 0,14 ms.
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, čistota vody II. tř. /pí

Padrty (ú. n.) viz Seč II

Padrť r. v okr. Příbram 2 km zjz. od Dlou
hé Lhoty, 7 ha, průtočný na Kocábě. | /ke

Padrťský potok viz Klabava 1-11-01-006

Padrťský rybník nádrž na Klabavě, 20 km
jz. od Příbrami v Brdech. Zemní hráz,
vodní plocha 69,8 ha, celkový objem 1,38
mil. m“. Délka vzdutí 1,6 km. Nádrž slouží
pro zemědělství a rekreaci. /no

Pálavské nádrže viz Nové Mlýny

Pančár r. v okr. Písek 1km jjv. od Strážovic,
28 ha, průtočný na levém přítoku Jesenic
kého p., rybochovný. /ke

Panenský potok viz Jiřetínský p. 1-14
01-016

Panenský potok č. h. p. 1-14-03-015 (III),
orient. mapa 4, pramení 0,5 km v. od Jitra
vy ve výšce 505 m n. m, ústí zprava do
Ploučnice v Mimoni ve výšce 275 m n. m,
plocha povodí 133,2 km“, délka toku
28,8 km, prům. průt. u ústí 1,10ms“
Hydrologická stanice Petroltice (Vč.

1909—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda, čistota vody II. — III. tř.

/pí

Panský Nezamyslický rybník v okr. Klato
vy 2 km vjv. od Žichovic, 29 ha, průtočný
na pravém přítoku Ofavy, rybochovný,
viologický. /ke

Panský rybník (Borovka) v okr. Benešov
1,5 km jv. od Mlékovic, 8 ha, průtočný na
Tloskovském p. /ke

Panský rybník v okr. Český Krumlov
1,5 km sz. od Hůrek, 25 ha, průtočný na
Lhoteckém p., rybochovný. /ke

Panský rybník v okr. Jindřichův Hradec
1,5 km vjv. od Velkého Ratmírova, 9 ha,
průtočný na pravém přítoku Nežárky. /ke

Panský rybník v okr. Kutná Hora 1 km jjv.
od Hodkova, 8 ha, průtočný na Hodkov
ském p., sportovní rybářství. /ke

Panský rybník v okr. Třebíč 3 km ssv. od
Pulkova, 8 ha, průtočný v povodí levého
přítoku Rokytné. /ke

Papež r. v okr. Příbram na s. okraji Dobří
še, 14 ha, průtočný na Kotenčickém p.,
rybochovný, koupání. /ke

Papírník r. v okr. Benešov na j. části Pos
tupic, 7 ha, průtočný na Chotýšance. /kRe

Paršovská stoka č. h. p. 4-11-02-030 (IV.),
orient. mapa 14, pramení u Paršovic ve
výšce 367 m n. m, ústí zleva do Bečvy



u Ústí v 247 m n. m., plocha povodí
25,6 km“, délka toku 5,2 km, prům. průt.
uústí 021m“-s / kř

Pařez r. v okr. Svitavy 1,5 km jz. od Opa
tovce, 8 ha, průtočný na Třebovce, rybo
chovný. /ke

Pařezník v okr. České Budějovice 1,5 km
jz. od Těšínova, 12 ha, průtočný na levém
přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Pařezní rybník v okr. Jindřichův Hradec
1,5 km sz. od Lipolce, 13 ha, průtočný v po
vodí pravého přítoku Voltířovského p.,
rybochovný. /ke

Pařezný rybník v okr. Chrudim 1,5 km sz.
od Podlíšťan, 13 ha, průtočný na pravém
přítoku Chrudimky, rybochovný. /ke

Pařížov nádrž na řece Doubravě, 16 km jv.
od Čáslavi, zděná hráz 31 m vysoká, délka
v koruně 142 m. Vodní plocha měří 21,1
ha, max. hloubka 22,25 m, stálý objem
nádrže 0,10 mil. m, zásobní objem 0,30
mil. m*, celkový objem 1,77 mil. m“. Délka
vzdutí 0,6 km, max. hladina 325,21 m n. m.
Nádrž je využívána pro ochranu před vel
kými vodami, pro průmysl a chov ryb. Rek
reační využití — koupání, sportovní ry
bářství — voda mimopstruhová (K, Š, L,
Ok, Ca, Ů, C). Plocha povodí nádrže
202 km?,prům. ročníprůtok 1,54m -sl
Stavba díla ukončena v roce 1913. /no

Pasecký potok viz Teplička 4-10-03-061

Pasecký rybník v okr. Jindřichův Hradec
1 km jv. od Lasenice, 13 ha, průtočný na
pravém přítoku Lásenice, rybochovný.

/ke

Pastviny nádrž na řece Divoké Orlici,
6 km sv. od Letohradu, tížní zděná hráz,
43 m vysoká, délka v koruně 193 m. Vod
ní plocha měří 110 ha, max. hloubka 29,75
m, stálý objem 0,96 mil. m“, zásobní objem
6,74 mil. m“, celkový objem 11,03 mil. m?.

Délka vzdutí 3,1 km, max. hladina 473,00
m n. m. Nádrž je využita pro hydroenerge
tiku (špičková vodní elektrárna) a pro
ochranu před velkými vodami. Rekreační
využití —koupání, sportovní rybářství (K,
Po, Ů, Pd, Ok, Š). Plocha povodí nádrže
181 km“, prům. roční průtok 3,6 m“ -s *.
Stavba díla ukončena v roce 1938. /no

Pastvištní rybník v okr. Třebíč 1,5 km sz.
od Stařeče, 9 ha, průtočný na Stařičském
p., rybochovný. /Ře

Pašovický potok viz Holovňa 4-13-01-125

Pátek r. v okr. Mladá Boleslav 1,5 km sv.
od Horky, 7 ha, průtočný na pravém pří
toku Kněžmostky. /ke

Pavlovický rybník I v okr. Bruntál 1 km
jjz. od Slezských Pavlovic, 8 ha, průtočný
na levém přítoku Osoblahy. /ke

/ke

Pávovský rybník na Zlatém potoce v Jihlavsko
-sázavské brázdě. (Foto M. Hrádek)

Pazderna r. v okr. Pardubice 2 km jjz. od
Řečan nad Labem, 11 ha, průtočný na le
vém přítoku Labe, rybochovný. /Ře

Pecovský rybník v okr. Pelhřimov 2 km

točný na Kamenici, rybochovný, závla
hový. /ke



Peklo r. v okr. Jihlava na j. části Polné,
15 ha, průtočný na Slapance, rybochovný.

/ke

Peklo r. v okr. Kolín 2 km z. od Kolína,
11 ha, průtočný na levém přítoku Labe.

/ke

Peklo r. v okr. Tachov 1,5 km v. od Vel
kých Dvorů, 7 ha, průtočný na Úhlavce.

/ke

Peklov č. h. p. 1-08-02-032 (V.), orient.
mapa 16, pramení 0,5 km sz. od Vrbic, ve
výšce 742 m n. m, ústí zleva do Volyňky
u Němětic v 428 m n. m., plocha povodí
80,5 km“, délka toku 17,7 km, prům.
průt. u ústí 0,36 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný úsek 8 km. Pstruhová voda.

/vlk

Pelestrovský potok viz Rozkošský p.
1-09-01-078

Pelhřimov r. v okr. Pelhřimov 3 km vsv.
od Kejžlic, 7 ha, průtočný na levém přítoku
Sázavy. /ke

Pěnčínský potok č. h. p. 1-05-02-032
(III.), orient. mapa 4, pramení 0,5 km sz. od
Vlastiboře ve výšce 367 m n. m., ústí zprava
doo Jizery j. od Sovenic v 224 m n. m, plo
cha povodí 31,1 km“, délka toku 12,0 km,
prům. průt. u ústí 0,16m*-s*. Mimopstru
hová voda. Nad Svijanským Újezdem jen
občasnýtok. /pí

Pěněnská nádrž na Pěninském p. (pravý
přítok Nežárky), 7 km jjz. od Jindřichova
Hradce, zemní hráz 120 m dlouhá v koru
ně. Vodní plocha měří 6 ha, celkový ob
jem 1,447 mil. m.“. Délka vzdutí 1,8 km,
max. hladina 509,7 m n. m. Nádrž využita
pro chov ryb. Stavba z 16. století. /no

Perklas r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km
jv. od Ponědrážky, 9 ha, průtočný na le
vém přítokuLužnice, rybochovný. | /Ře

Perlový potok č. h. p. 1-09-01-084 (IV.),
orient. mapa 11, 12, pramení 1 km z. od
Plačkova ve výšce 601 m n. m, ústí zleva
do Sázavy v Okrouhlicích v 395 m n. m,
plocha povodí 55,4 km“, délka toku
21,8 km, prům. průt. u ústí 0,39 m“ -s".
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda. V horním toku rybníky. | /vlk

Petráň r. v okr. Chrudim 1 km sv. od Miře
tic, 15 ha, průtočný na Ležáku, rybochov
ný. /ke

Petrovský potok č.h. p. 1-13-02-055 (III),
orient. mapa 2, pramení v. od Tocova ve
výšce 715 m n. m, ústí zprava do Ohře ve
Velichově v 340 m n. m, plocha povodí
16,0 km“, délka toku 8,5 km, prům. průt.
u ústí 0,13 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. /Rř

Petrovický potok viz Měcholupský p.
1-10-03-064

Petrovický potok viz Osoblaha 2-04-02
001

Petrůvka č. h. p. 2-03-03-068 (III.), orient.
mapa 15, pramení jz. od obce Zamarski
(PLR) ve výšce 360 m n. m., ústí zprava do
Olše u Dětmarovic v 210 m n. m, plocha
povodí 153,5 km“, délka toku 30,8 km,
prům. průt. u ústí 1,25 m“-s*. Hydrolo
gická stanice Dolní Marklovice (vč. 1894—
přerušeno, 1924—).Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda po ce
lém toku. /kř

Petrův rybník v okr. Bruntál 3 km jv. od
Krnova, 37 ha, průtočný na pravém příto
ku Opavy. /ke

Petříkovický potok (Ostrožnica v PLR)
č. h. p. 1-01-02-033 (IV.), orient. mapa 5,
pramení v PLR, přitéká k nám u Petříko
vic 450 m n. m., ústí zleva do Ličné u Trut
nova v 382 m n. m, plocha povodí 44,4
km?, délka toku u nás 5,4 km, prům.
průt. u ústí 0,408 m“*-s*. Vodohospo



dářsky významný tok, pstruhová voda,
čistota vody II.. tř. /pí

Petřvaldská Stružka č. h. p. 2-03-02-004
(II.), orient. mapa 15, pramení v Petřvaldě
ve výšce 270 m n. m, ústí zprava do Odry
u Pudlova v 201 m n. m, plocha povodí
59,7 km“, délka toku 17,2 km, prům. průt.
u ústí 0,32 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, čistota vody IV. tř. (kř

Pfreimd viz Kateřinský p. 4-01-01-01-24

Piknusek r. v okr. Žďár nad Sázavou
1,5 km j. od Mirošova, 8 ha, průtočný
v povodí pravého přítoku Bobrůvky, ry
bochovný. /ke

Piletický potok č. h. p. 1-01-04-034 (II),
orient. mapa 5 pramení 1 km v. od Libran
tic ve výšce 276 m n. m, ústí zleva do
Labe v Hradci Králové v 228 m n. m, plo
cha povodí 45,8 km“, délka toku 18,4 km,
prům. průt. u ústí 0,13 m“-s*. Vodohos
podářsky významný tok, mimopstruhová
voda, čistota vody II. tř. /pí

Pilníkovský potok č. h. p. 1-01-01-034
(II.), orient. mapa 5, pramení 1 km z. od
Trutnova — Horního Starého Města ve
výšce 522 m n. m, ústí zleva do Labe pod
Chotěvicemi v 330 m n. m, plocha po
vodí 105,7 km“, délka toku 17,3 km, prům.
průt. u ústí 0,92 m*-s*. Vodohospo
dářskyvýznamný tok, pstruhová voda, čis
tota vody II. tř. /pí

Pilný r. v okr. Písek 1 km zsz. od Bernartic
18 ha, průtočný na Bílinském p., rybo
chovný. /ke

Pilská nádrž na Pilském p., 8 km z. od
Příbrami, zemní hráz sypaná 18 m vysoká,
délka v koruně 316 m. Vodní plocha měří
22,8 ha, max. hloubka 16,9 m. Stálý objem
0,27 mil. m*, zásobní objem 0,805 mil. m*,
celkový objem 1,80 mil. m“. Délka vzdutí
0,87 km, max. hladina 672,70 m n. m.
Nádrž je využita pro vodárenství, spor

tovní rybářství. Plocha povodí nádrže
6,62 km“, prům. roční průtok 0,051 m“ -s
Stavba díla ukončena v roce 1751. První
rekonstrukce v roce 1898 (hráz protržena
v roce 1854), druhá rekonstrukce v roce
1956—1959. /no

Pilská nádrž na řece Sázavě, 2,5 km sz. od
Žďáru nad Sázavou, zemní sypaná hráz 10m
vysoká, délka v koruně 296 m. Vodní plocha
měří 64,6 ha, max. hloubka 6,7 m. Stálý
objem nádrže 0,06 mil. m*, zásobní ob
jem 1,449 mil. m, celkový objem 1,94
mil m*. Délka vzdutí 2 km, max. hladina
577,80 m n. m. Nádrž je využita pro průmysl,
pro ochranu předvelkými vodami, pro chov
ryb. Rekreační využití —koupání, sportovní
rybářství — voda mimopstruhová (K, Š, L,
Ok, Br, Ú, Ca, Mn). Plocha povodí nádrže
34,7 km“ prům.ročníprůtok 0,4 ms
Stavbadílaukončenav roce 1962. /no

Pilský potok č.h. p. 1-11-04-002 (V.),orient.

ve výšce 780 m n. m, ústí zleva do Litavky
nad Bohutínem v 560 m n. m, plocha
povodí 9,9 km“, délka toku 6,4 km, prům.
průt. u ústí 0,05 m“-s*. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, vodní nádrž
Pilská, chráněný úsek nad nádrží Pilská
(vodárenské ochranné pásmo), čistota vody
x. tř. /vlk

Pilský potok viz Úsobský p. 1-09-01-080

Pilský rybník v okr. Jičín 2,5 km jjv. od
Dětenic, 50 ha, průtočný na Hasinském p.,

rybochovný. /ke

Pilšťský potok č. h. p. 2-02-01-087 (II),
orient. mapa 14, pramení z. od Niekazanice
na území PLR ve výšce 320 m n. m, ústí
zleva do Opavy v Opavě v 252 m n. m,
plocha povodí 41,0 km“, délka toku 17,3 km,
prům.průt. u ústí 0,09m“:s'". /kř

Piotrowka viz Petrůvka 2-03-03-068

Pirka r. v okr. Karlovy Vary 2,5 km vsv. od



Teplé, 8 ha, průtočný na pravém přítoku
Teplé, rybochovný. /ke

Pitárno r. v okr. Bruntál 1 km z. od Dívčího
Hradu, 7 ha, průtočný na levém přítoku
Petrovického p. / ke

Pitkovický potok č. h. p. 1-12-01-019
(IV.), orient. mapa 10, pramení 0,5 km s.
od Strančic ve výšce 426 m n. m, ústí
zprava do Botiče u Křeslic v 255 m n. m,
plocha povodí 31,4 km“, délka toku 14,6
km, prům. průt. u ústí 0,09 m“ so“ Mi
mopstruhová voda, čistota vody II. tř. /ulk

Pivoňka č. h. p. 1-10-02-027 (VI), orient.
mapa 8, pramení 2,5 km jz. od Pivoně ve
výšce 760 m n. m, ústí zleva do Cerného
p. u Ohnišťovic v 390 m n. m, plocha po
vodí 40,0 km“, délka toku 12,0 km, prům.
průt. u ústí 0,22 m“:s*. Pstruhová voda,
čistota vody I. —II. tř. /vlk

Pivovarský rybník v okr. Česká Lípa 1 km
ssz. od Bukovan, 8 ha, průtočný na Dobra
novském p. /ke

Písař r. v okr. Jindřichův Hradec na s.
okraji Plesní, 7 ha, průtočný na levém pří
toku Holenského p., rybochovný. /ke

Písečná č. h. p. 4-10-03-016 (III.), orient.
mapa 13, pramení u Králové ve výšce
260 m n. m, ústí zleva do Moravy u Ště
pánova v 218 m n. m, plocha povodí
45,8 km“, délka toku 23,7 km, prům. průt.
u ústí 0,09 m“ -s". Vodohospodářsky vý
znamný tok. (kř

Písečná viz Hruškovice 4-17-01-072

Písečný rybník v okr. Tachov 2 km vsv.
od Brodu nad Tichou, 7 ha, průtočný na
levém přítoku Hamerského p. /ke

Písenský rybník v okr. Hodonín 3,5 km
vjv. od Dolních Bojanovic, 32 ha, průtočný
na pravém přítoku Kyjovky, rybochovný.

/Ře

Pískový rybník v okr. Tachov 1 km v. od
Ostrova, 11 ha, průtočný na pravém pří
toku Suché, rybochovný. /ke

Pístov kaskáda malých vodních nádrží na
Koželužském potoce (levý přítok Jihláv
ky), 3 km jz. od Jihlavy. Zahrnuje směrem
po toku následující nádrže: Lužná —cel
kový objem 0,24 mil. m“, vodní plocha
11,42 ha, Silniční —celkový objem 0,024
mil. m*“,vodní plocha 2,32 ha, Lukáš —
celkový objem 0,093 mil. m*,vodní plocha
4,92 ha. Kalňák —celkový objem 0,006 mil.
m*, vodní plocha 0,5 ha, Vodárenský —cel
kový objem 0,213 mil. m*, vodní plocha 7,0
ha. Nádrž Vodárenský využita k vodáren
ským účelům, zemní hráz 4,5 m vysoká, dél
ka v koruně 160 m. Plocha povodí 3,9 km“,
prům. roční průtok 0,027 m“.s /no

Pístovický rybník v okr. Vyškov 0,5 km
vjv. od Pístovic, 9 ha, průtočný na Rakov
ci, rybochovný, koupání. /ke

Píště r. v okr. Pelhřimov 2 km ssv. od Ho
řic, 7 ha, průtočný na Blažejovickém p.

/ke

Plaček r. v okr. České Budějovice 0,5 km
ssz. od Chvalešovic, 8 ha, průtočný na
Bílém p. /ke

Plaňava r.. v okr. Strakonice 2 km s. od
Velké Turné, 8 ha, průtočný na levém
přítokuBrložskéhop., rybochovný. | /ke

Pláňavský rybník v okr. Kroměříž 1 km
zsz. od Záhlinic, 44 ha, průtočný na levém
přítoku Rusavy, rybochovný. /ke

Pláničský rybník v okr. Český Krumlov
3,5 km jv. od Černé v Pošumaví, 9 ha,
průtočný na levém přítoku Vltavy, ry
bochovný. /ke

Plavební potok viz Vchynicko-Tetovský
kanál 1-08-01-036

Plazný potok č. h. p. 2-01-01-013 (II.),
orient. mapa 14, pramení sv. od Kozlova



ve výšce 631 m n. m, ústí zprava do Odry
j. od Oderského vrchu v 475 m n. m,
plocha povodí 33,3 km“, délka toku 13,1
km,prům.průt.uústí0,32m* -s". | /kř

Plazský potok viz Plazný p. 2-01-01-013

Plenkovický potok č. h. p. 4-14-03-024
(V.), orient. mapa 19, pramení u Šumné ve
výšce 430 m n. m., ústí zprava do Jevišovky
u Plavče v 255 m n. m, plocha povodí
74,2 km?, délka toku 18,2 km, prům. průt.
uústí0,11m*-s (kř

Plenkovický rybník v okr. Znojmo 1,5km
s. od Mramotic, 19 ha, průtočný na Plen
kovickém p., rybochovný. /ke

Plesná č. h.p. 1-13-01-035 (III.), orient.
mapa 1, pramení při státní hranici ČSSR
až NDR sv. od Výhled ve výšce 695 m
n. m., ústí zleva do Ohře u Nebanic
v 420 m n. m, plocha povodí 113,5 km,
délka toku 29,1 km, prům. průt. u ústí
0,99 m“-s *. Mimopstruhovávoda po
celém toku, čistota vody III. tř.,v krátkých
úsecích až IV. tř. /kř

Plešné jezero na Šumavě, sv. svah Ple
chého (1378 m). Plocha 7,48 ha, hloubka
47,0 m, objem 0,617 mil. m“, hladina 1 089
m n. m. Vyhloubeno ledovcem v období
wiirmu, zásobované srážkami a Jezerním p.
v povodí horní Vltavy. T. oligotrofní,
zamrzá prosinec —duben (až 75 cm ledu).
Pstruh, siven alpský. Součást CHKO Šu
mava. Přístupné jen s povolením v urče
nou dobu. /vlk

Plodový rybník v okr. Jihlava 1 km s. od
Řásné, 8 ha, průtočný na Třešťském pp.,
rybochovný. /ke

Plochý rybník v okr. Cheb 3 km jjz. od
Poustky, 10 ha, průtočný na levém přítoku
Ohře, rybochovný. /ke

Ploučnice č. h. p. 1-14-03-001 (II.), orient.
mapa 3,4, pramení na jz. svahu Ještědu

(1012 m) ve výšce 654 m n. m., ústí zprava
do Labe v Děčíně v 122 m n. m., plocha po
vodí 1193,9 km“, délka toku 106,2 km,
prům. průt. u ústí 8,60 m“ -s *. Od pra
menů z Ještědského hřbetu přitéká do Zá
kupské pahorkatiny a pod Českou Lípou
vtéká do Verneřického středohoří, kde
vytváří hlubší údolí. Hydrologické stani
ce: Stráž pod Ralskem (vč. 1908—, lg.
1955—), Česká Lípa (vč. 1891—,1g. 1951—),
Stružnice-most (vč. 1908—, Ig 1950—),
Benešov nad Ploučnicí (vč. 1910—, lg.
1912—). Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda od propusti na cestě
z Hamru do Útěchovic k pramenům, od
propusti k ústí mimopstrůhová voda. Vo
dácky využívaný úsek od Stráže pod Rals
kem—Malou Veleň 84 km, obtížnost
WW I od Malé Veleně po ústí 7,5 km,
obtížnost WW II. Významné napájení toku
z podzemních vod. Čistota vody II. — IV.
tř. /pí

Plumlov nádrž na řece Hloučele, 6 km na
z. od Prostějova, zemní sypaná hráz 19 m
vysoká, délka v koruně hráze 464,5 m.
Vodní plocha měří 65 ha, max. hloubka
11,2 m, stálý objem 0,35 mil. m“, zásobní
objem 2,73 mil. m*, celkový objem 5,57
mil. m*. Délka vzdutí 1,9 km, max. hladina
278,00 m n. m. Nádrž je využita pro prů
mysl a pro ochranu před velkými vodami.
Rekreační využití — koupání, plachtění,
veslování, sportovní rybářství —voda mi
mopstruhová (C, K, Br, Ú, Ca, Š, Su, L,
Ok). Plocha povodí 119 km“, prům. roční
průtok 0,60 m* -s*. Stavba díla ukončena
v roce 1932. /no

Plužinec r. v okr. Příbram 1 km jjv. od
Nedrahovic, 7 ha, průtočný na levém pří
toku Sedleckého p., rybochovný. /ke

Pnivíčok r. v okr. Karviná 1 km sz. od
Louky, 9 ha, průtočný na levém přítoku

Olše. /ke

Pobočenský rybník v okr. Havlíčkův Brod



1 km zsz. od Starého Ranska, 7 ha, prů
točný na Doubravě, rybochovný. /Ře

Pobočný rybník v okr. Jindřichův Hra
dec 0,5 km zsz. od Samosol, 7 ha, prů
točný na levém přítoku Dírenského p.

/ke

Počapelský rybník v okr. Příbram 2,5 km
jv. od Březnice, 11 ha, průtočný na Mlýn
ském p., rybochovný. /ke

Počátecký potok č. h. p. 1-07-03-021
(VI), orient. mapa 18, pramení 1 km s.
od Polesí ve výšce 680 m n. m., ústí zleva
do Zirovnice u Žirovnice v 545 m n. m,
plocha povodí 37,9 km“, délka toku 11,5
km, prům. průt. u ústí 0,33 m“ -s*. Pstru
hová voda. Protéká kaskádou menších
rybníků /vlk

Počepický potok č. h. p. 1-08-05-031
(IV.), orient. mapa 10, pramenní 1,3 km
sz od Nosetína ve výšce 638 m n. m, ústí
zprava do Brziny u Vletic v 358 m n. m,
plocha povodí 26,5 km“, délka toku
13,3 km, prům. průt. u ústí 0,11 m*-s
Pstruhová voda. /vlk

Počeradský potok č. h. p. 1-14-01-035
(IV.), orient. mapa 2, pramení v Moravěvsi
ve výšce 259 m n. m., ústí zprava do
Srpiny u Polerad v 211 m n. m, plocha
povodí 33,7 km“, délka toku 8,9 km,
prům. průt. u ústí 0,02 m“ s*. Vodohos
podářsky významný úsek v délce 5 km,
ostatní informace — v úseku dlouhém
asi 2 km v horní části potoka dochází
pouze k občasnému odtoku vody.

/kř

Počernický rybník v Praze městě na v.
okraji Dolních Počernic, 17 ha, průtočný
na Rokytce, koupání. /ke

Podbečvářský rybník v okr. Kolín na sz.
okraji Bečvár, 21 ha, průtočný na Bečvár
ce. /ke

Podbranská (ú. n.) viz Branský r.

Pod Černým jezerem nádrž na řece Úhla
vě 3 km na SV od Cerného jezera na Šu
mavě. tížní betonová hráz 16 m vysoká,
délka v koruně 64 m. Max. hloubka nádr
že 64 m, stálý objem 0,006 mil. m“, zásob
ní objem 0,015 mil. m“, celkový objem
0,023 mil. m“. Max. hladina 733,4 mn. m.
Nádrž je využita pro hydroenergetiku,
slouží jako dolní nádrž ke zpětnému pře
čerpávání vody do Černého jezera, je sou
částí první přečerpávací vodní elektrárny
na území našeho státu. Voda pstruhová.
Plocha povodí 12 km“, prům. roční prů
tok 0,28 m“-s*. Stavba díla ukončena
v roce 1930. /no

Poděšínský potok č. h. p. 1-09-01-010
(TV.),orient. mapa 12, pramení 1 km jz. od
Rudolce ve výšce 638 m n. m., ústí zleva do
Sázavy 1,5 km s. od Bukové v 468 m n. m,
plocha povodí 29,6 km“, délka toku 12,8
km, prům. průt. u ústí 0,27 m“-s“" Pstru
hová voda. / vlk

Podhájecký rybník v okr. Strakonice na
okraji Lnářů, 15 ha, průtočný na Lomnici,
rybochovný, závlahový. /ke

Podhlubocký rybník v okr. Příbram 1,5
km jv. od Vranovic, 13 ha, průtočný na
levém přítoku Skalice, rybochovný. /ke

Podhora nádrž na řece Teplé, 4 km jz. od
města Teplá, zemní sypaná hráz 10 m vy
soká délka hlavní hráze 450 m, délka boční
hráze 585 m. Vodní plocha měří 91,9 ha,
max. hloubka 8,6 m. Stálý objem 0,15 mil.
m“, zásobní objem 1,95 mil. m, celkový
objem 2,83 mil. m“. Délka vzdutí 1,6 km,
max. hladina 691,9 m n. m. Nádrž je
využita pro vodárenství a pro ochranu
před velkými vodami. Z nádrže se čerpá
voda do nádrže Mariánské lázně. Rybář
ství —mimopstruhová voda (K, Ok, Š, Pd,
L, Ú, Po). Plocha povodí nádrže 19,7 km?,
prům. roční pr;tok 0,16 m“-so. Přestav
ba díla z původního rybníku ukončena
v roce 1956. /no



Podhorní viz Podhora (ú. n. na Teplé)

Podhorník r. v okr. Nový Jičín 3 km v. od
Jistebníku, 29 ha, průtočný na pravém
přítoku Polančice, rybochovný. /Ře

Podhorský rybník v okr. České Budějo
vice 1,5 km ssz. od Chvalešovic, 9 ha,
průtočný v povodí pravého přítoku Bílé
ho p., rybochovný. /ke

Podhořský potok č. h. p. 1-14-01-100
(IV.), orient. mapa 3, pramení v Podhoří
ve výšce 242 m n. m., ústí zleva do Zdírnic
kého p. u Hrbovic v 170 m n. m, plocha
povodí 9,5 km“, délka toku 4,0 km, prům.
průt. u ústí 0,08 m“ -s *. Vodohospodář
sky významný tok, ostatní informace —
horní část koryta Podhořského p. byla zru
šena při otvírce uhelného lomu A. Zápo
tocký. 2

Podhradí nádrž na Moravici, 18 km jz. od
Opavy, kamenitá hráz 5,0 m vysoká, délka
v koruně 206,5 m. Vodní plocha měří
133,5 ha, Stálý objem 0,065 mil. m*, zá
sobní objem 0,092 mil. m“, celkový ob
jem 0,349 mil. m*“,max. hladina 354,72 m
n. m. Nádrž slouží k hydroenergetice (vy
rovnávací nádrž k vodní elektrárně Kruž
berk). Stavba díla ukončena v roce 1958.

/no

Podhradský rybník v okr. Prostějov na
jz. okraji Plumlova, 18 ha, průtočný na
Hloučele, rybochovný. /Re

Pod hrází r. v okr. Přerov 0,5 km ssv. od
Kojetína, 8 ha, průtočný na pravém příto
ku Moravy. /ke

Podhrázský Dražovický rybník v okr.
Klatovy 1 km zjz. od Dražovic, 10 ha, vý
tokový na pravém přítoku Ofavy, rybo
chovný. /ke

Podhrázský potok č. h. p. 1-10-05-040
(V.), orient. mapa 9, pramení 0,5 km z.
od Svárkova ve výšce 505 m n. m, ústí

zleva do Úslavy u Zdemyslic v 371 m n.m,
plocha povodí 45,1 km“, délka toku
12,3km, prům.průt. u ústí 0,20 ms
Mimopstruhová voda, čistota vody do III.

tř. /vlk

Podhrázský rybník v okr. Benečov 1 km
sz. od Ouběnic, 49 ha, průtočný na Bystré,
rybochovný, rezervace —hnízdiště vodní
ho ptactva. /ke

Podchlumský rybník v okr. Rychnov nad
Kněžnou 1,5 km sv. od Trnova, 10 ha,
průtočný na Ještětickém p., rybochovný.

/ke

Pod Janovem (ú. n.) viz Loupnice

Podkostelní rybník v okr. Karviná 0,5 km
j. od Rychvaldu, 15 ha, průtočný na pra
vém přítoku Stružky. /ke

Podkostelní rybník v okr. Písek na s.
okraji Putimi, 32 ha, průtočný na pravém
přítoku Blanice, rybochovný. /Ře

Podkostelský rybník v okr. Klatovy 1 km
jz. od Malého Boru, 12 ha, průtočný na
pravém přítoku Mlýnského p., rybo
chovný. /ke

Podkrušnohorský přivaděč č. h. p. 1-13
02-104, orient. mapa 2, umělý kanál dlou
hý 31,5 km, který je od roku 1961 při
váděna voda z Ohře pro zásobování prů
myslových závodů na Chomutovsku a
Mostecku. Jde tedy o převod vody z Ohře
do povodí Bíliny. Podkrušnohorský při
vaděč začíná v Rašovicích u Kadaně a jeho
trasa vede podél úpatí Krušných hor přes
Chomutov a Jirkov a končí v nádrži Dří
nov. Po vybudování náhradní nádrže Bře
zenec za Dřínov, který bude zrušen, bude
končit v této nové nádrži. /kř

Pod lesem r. v okr. Cheb 1 km ssz. od
Potočiště, 7 ha, průtočný na pravém pří
toku Ohře. /ke



Podleský rybník v hlavním městě Praze
1,5 km j. od Dubče, 14 ha, průtočný na
Ríčanském p. /ke

Podleský rybník v okr. Žďár nad Sázavou
1,7 km zsz. od Kundratic, 8 ha, průtočný
na levém přítoku Libochovky. /ke

Podlesní rybník v okr. Příbram 1 km v.
od Roviny, 10 ha, průtočný na levém
přítoku Slabé, rybochovný. /ke

Podmileský potok č. h. p. 1-13-02-099
(III.), orient. mapa 2, pramení na v. sva
zích Podmileské výšiny ve výšce 820 m
n. m., ústí zleva do Ohře v Klášterci nad
Ohří, v 290 m n. m, plocha povodí 18,9
km“, délka toku 8,7 km, prům. průt. u ústí
0,15 m“ -s*. Vodohospodářsky význam
ný tok. / kř

Podmýtský rybník v okr. Rokycany na jz.
okraji Mýta, 16 ha, průtočný na Holoub
kovském p., rybochovný. /Ře

Podolka viz Podolský p. 1-03-04-018

Podolský potok č. h. p. 1-03-04-018 (II.),
orient. mapa 12, pramení 1 km jjv. od Vá
penného Podola ve výšce 535 m n. m., ústí
zleva do Labe u Srnojed v 209 m n. m., plo
cha povodí 53,0 km“, délka toku 21,8 km,
prům. průt. u ústí 0,27 m“*-s '. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda, čistota vody do III. tř. /pí

Podolský potok č. h. p. 2-02-02-012 (IV.),
orient. mapa 14, pramení j. svazích Jele
ního hřbetu ve výšce 1345 m n. m, ústí
zprava do Moravice u Velké Šťáhlev 540 m
n. m., plocha povodí 81,1 km“, délka toku
20,5 km, prům.průt. u ústí 1,20ms
Hydrologická stanice Rýmařov (lg. 1953—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda na celém toku. Horní část po
toka je na území CHKO Jeseníky. /kř

Podolský rybník v okr. Tábor na sz. okraji

Podolí, 9 ha, průtočný na Chotovinském p.,
rybochovný. /ke

Podroužek r. v okr. Prachatice 1,5 km jjz.
od Netolic, 25 ha, průtočný na Netolickém
p. /ke

Podřezaný rybník v okr. Jindřichův Hra
dec 2 km jz. od Cepu, 60 ha, průtočný
na levém přítoku Zlaté stoky, rybochovný.

/ke

Podsedek r. v okr. Jindřichův Hradec 3 km
zsz. od Lutové, 82 ha, průtočný na pravém
přítoku Nové řeky,rybochovný. /Ře

Podskalka r. v okr. Strakonice 0,2 km sz.
od Blatné, 8 ha, výtokový na pravém příto
ku Závišinského p. /ke

Podvesník r. v okr. Žďár nad Sázavou na
v. okraji Pavlova, 17 ha, průtočný na pra
vém přítoku Oslavy, rybochovný. /ke

Podvesní rybník v okr. Jindřichův Hradec
2 km jjz. od České Olešné, 14 ha, průtočný
na Olešné, rybochovný. /Ře

Podveský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec 0,5 km j. od Doňova, 9 ha, průtočný
na pravém přítoku Lužnice, rybochovný.

/ke

Podvesný rybník v okr. Znojmo 0,5 km sz.
od Šafova, 22 ha, průtočný na Křeslickém
p., rybochovný. /Ře

Podvesný rybník v okr. Žďár nad Sá
zavou 2 km jz. od Moravce, 10 ha, průtoč
ný na levém přítoku Libochovky. /Ře

Podvinecký potok č. h. p. 1-13-03-060
(IV.), orient. mapa 9, pramení z. od Pas
tuchovic ve výšce 482 m n. m., ústí zprava
do Blšanky v Kryrech, plocha povodí
86,3 km“, délka toku 17,9 km, prům.
průt. u ústí 0,32 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný úsek v délce 8 km, mimo



pstruhová voda po celém toku, chráněný
úsek při průtoku chráněným územím Je
lení skok u Blatna. /Řř

Podviňák r. v okr. Kolín 2 km jjz. od Čes
kého Brodu, 11 ha, průtočný na pravém
přítoku Bušince, rybochovný, koupání,
autokemp. /ke

Podzámecký rybník v okr. Příbram na sz.
okraji Rožmitálu, 19 ha, průtočný na Ska
lici, rybochovný. /ke

Pod Zlatou stokou viz Bukovský p. 1-07
02-063

Pohl Bach viz Hraniční p. 1-15-03-004

Pohořelec r. v okr. Jindřichův Hradec
3,5 km v. od Klece, 7 ha, výtokový na
pravém přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Pohořka r. v okr. České Budějovice 1,5km
ssv. od Hůrek, 8 ha, průtočný na levém
přítoku Miletínského p., rybochovný. /ke

Pohořský potok č. h. p. 1-06-02-029 (V.),
orient. mapa 17, pramení 2 km j. od Po
hoří na Šumavě ve výšce 959 m n. m,

ústí zleva do Černé 1,5 km j. od Dluhoště
v 599 m n. m, plocha povodí 53,3 km?,
délka toku 23 km, prům. průt. u ústí
0,63 m“-s*. Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, chráněná rybí oblast,
vodácky využívaný úsek od Pohořského r.
po ústí 18 km, obtížnost WW III. /vlk

Pohránovský rybník (jezero) v okr. Par
dubice 1 km jv. od Hrádku, 40 ha, prů
točný na Velké strouze, rybochovný. /ke

Pokoj r. v okr. Tábor 1 km vsv. od Tučap,
24 ha, průtočný na Cernovickém p., rybo
chovný. /ke

Polančice č. h. p. 2-01-01-153 (II.), orient.
mapa 15, pramení v. od Kyjovic ve výšce
345 m n. m, ústí zleva do Odry u Staré
Bělé v 219 m n. m, plocha povodí 30,4 km?,
délka toku 14,8 km, prům. průt. u ústí
0,14 m“ -s'", mimopstruhová voda na ce
lém toku. /kř

Polava viz Hraniční p. 1-15-03-004

Polečnice č.h. p. 1-06-01-159 (III.), orient.
mapa 17, pramení 3 km s. od obce Poleč
nice ve výšce 838 m n. m, ústí zleva do
Vltavy u Českého Krumlova v 445 m n. m,
plocha povodí 198,1 km“, délka toku
30 km, prům. průt. u ústí 1,64 m“:s'". Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, vodácky využívaný úsek od ústí
95 km, obtížnost WW II, čistota vody
I. —II. tř. /vlk

Poleňka č. h. p. 1-10-03-049 (VI), orient.
mapa 16, pramení v Libkově 've výšce
580 m n. m,, ústí zleva do Úhlavy v Dola
nech v 385 m n. m, plocha povodí 70,0 km?,
délka toku 18,2 km, prům. průt. u ústí
0,43 m“-s'". Pstruhová voda, čistota vody
I. —III. tř. /vlk

Polepka č. h. p. 1-04-01-041 (II.), orient.
mapa 11, pramení 1,5 km sz. od Vidic ve
výšce 402 m n. m, ústí zleva do Labe
u Kolína v 194 m n. m, plocha povodí



38,7 km“, délka toku 17,2 km, prům. průt.
u ústí 0,17 m“-s'. Mimopstruhová voda,
čistota vody II. —IIL tř. /pí

Polepšil r. v okr. Třebíč 1,5 km z. od Hos
timi, 10 ha, průtočný na pravém přítoku
Nedveky, rybochovný. /Ře

Polický rybník v okr. Šumperk 1 km j. od
Police, 13 ha, průtočný na levém přítoku
Moravy. /ke

Polní potok viz Mikulovka 4-14-03-053

Poloboží r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km
sz. od Doňova, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Polom r. v okr. Jindřichův Hradec 2,5 km
vsv. od Hatína, 52 ha, průtočný na pravém
přítoku Nežárky, rybochovný. /ke

Polomina č. h. p. 4-16-02-058 (VII), orient.
mapa 19, pramení s. od Rudy ve výšce
552 m n. m, ústí zleva do Oslavy u Tasova
v 380 m n. m, plocha povodí 30,0 km,
délka toku 10,0 km, prům. průt. u ústí
0,08 m*-s". / kř

Ponávka č. h. p. 4-15-01-154 (V.), orient.
mapa 20, pramení u Vranova ve výšce 480 m
n. m., ústí zleva do Svratky v Brně v 195 m
n. m., plocha povodí 60,9 km“, délka toku
19,8 km, prům. průt. u ústí 0,08 m“ -s*. Na
území Brna většinou zakrytý tok, využitý
pro odvod odpadních vod. / kř

Ponědrážkovský rybník v okr. Jindřichův
Hradec 2 km ssz. od Ponědraže, 30 ha,
průtočný na levéém přítoku Lužnice, rybo
chovný. /Ře

Ponědražský potok č. h. p. 1-07-02-060
(V.), orient. mapa 17, pramení 0,5 km j. od
Drahotěšic ve výšce 513 m n. m., ústí zleva
do Lužnice 2 km jv. od Ponědrážky
v 414 mn. m, plocha povodí 64,5 km“, dél
ka toku 14,8 km, prům. průt. u ústí
0,35 m“-s“". Mimopstruhová voda, pro

téká systémem rybníků, největší Záblatský
rybník. /vlk

Ponědražský rybník nádrž na Ponědďraž
ském p., levý přítok Lužnice 8 km j. od
Veselí nad Lužnicí, zemní hráz 500 m
dlouhá v koruně, vodní plocha měří 139,3
ha, celkový objem 1,28 mil. m“. Délka
vzdutí 2,0 km, max. hladina 419,2 m n. m.
Nádrž využita pro chov ryb. Stavba z 16.
století. /no

Ponětovický rybník v okr. Brno-venkov
2 km vjv. od Šlapanic, 13 ha, průtočný na
RoRetnici. /Ře

Popelka č. h. p. 1-05-01-038 (IV.), orient.
mapa 4, pramení 1,5 km z. od Lomnice
nad Popelkou ve výšce 549 m n. m, ústí
zleva do Olešky v Ústí v 391 m n. m,
plocha povodí 27,7 km“, délka toku 10,5
km, prům. průt. u ústí 0,25 m“ s *. Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda. /pí

Popelov r. vokr. JindřichůvHradec 2,5 km
jjz. od Kardašovy Řečice, 12 ha, průtočný
na Rečici, rybochovný, odběr vody pro
IZD. /ke

Popický potok č. h. p. 4-17-01-002 (IV.),
orient. mapa 20, pramení jz. od Starovic
ve výšce 250 m n. m, ústí zleva do Dyje
u Šakvic v 165 m n. m, plocha povodí
26,5 km“, délka toku 8,7 km, prům. průt.
uústí0,03m*-s /kř

Popovický r. v okr. Benešov v Popovicích,
8 ha, průtočný na Jankovském p., rybo
chovný. /ke

Porák viz Velký Porák 1-04-02-006

Porák č. h. p. 1-04-02-008 (III.), orient.
mapa 4, vzniká soutokem Velkého a Ma
lého Poráku 1 km z. od Jičína ve výšce
262 m n. m, ústí zprava do Cidliny pod
ičínem v 261 m n. m, plocha povodí
22,0 km“, délka toku 2,2 km, prům. průt.



u ústí 0,06 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamnýtok, mimopstruhovávoda. | /pí

Porubka č. h. p. 2-01-01-157 (II.), orient.
mapa 15, pramení ssv. od obce Pustá Po
lom ve výšce 434 m n. m, ústí zleva do
Odry v Ostravě-Svinově v 209 m n. m,
plocha povodí 62,00 km“, délka toku
17,8 km, prům. průt. u ústí 0,30 m“-s".
Hydrologické stanice: Vřesina (Iz. 1952—)
Poruba (vč. 1922—1938). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda na
horním toku až po Vřesinu,mimopstruho
vá voda od Vřesinapo ústí do Odry. | /kř

Posměch r. v okr. České Budějovice 2 km
vsv. od Záboří, 39 ha, průtočný na levém
přítoku Dehtářského p., rybochovný. /ke

Poštovní rybník v okr. Opava 2 km jz. od
Hlučína, 13 ha, průtočný na pravém příto
ku Opavy, rybochovný. /ke

Potěšil r. v okr. Jindřichův Hradec 1,5 km
ssv. od Lužnice, 76 ha, průtočný na pra
vém přítoku Lužnice, rybochovný. /Ře

Potočný rybník v okr. Strakonice 2 km
vsv. od Mladějovic, 7 ha, průtočný na
Cehnickém p. /ke

Potok Bobr viz Boberský p. 1-14-03-044

Potok Čepel viz Čepel 1-13-04-057

Potok Dubá viz Dubá 1-13-03-004

Potok Leští č. h. p. 4-11-01-108 (VI),
orient. mpa 15, pramení na s. svazích
Tanečnice ve výšce 870 m n. m., ústí zleva
do Solaneckého p. u Hutiska v 480 m n.
m., plocha povodí 10,3 km“, délka toku
7,2 km. Hydrologická stanice Solánec (lg.
1957—, vč. 1930—). /kř

Potok Peklov viz Peklov 1-08-02-032

Potrubí viz Bukovský p. 1-07-02-063

Potůček č. h. p. 4-16-04-006 (VI), orient.
mapa 20, pramení u Kupařovic ve výšce
185 m n. m, ústí zprava do Jihlavy u Cvr
čovic v 182 m n. m, plocha povodí
41,1 km“, délka toku 6,8 km, prům. průt.
uústí0,04m*-s'. /kř

Poustevenský potok viz Vilémovský p.
1-15-01-020

Pouzdřanský rybník v okr. Břeclav0,5 km
jjz. od Pouzdřan, 55 ha, průtočný na levém
přítoku Dyje, rybochovný. /Ře

Pozorka r. v okr. Plzeň-jih 1,5 km jz. od
Drahkova, 8 ha, průtočný na Podhrázském
p., rybochovný. /ke

Práčov (ú. n.) viz Křižanovice ii

Prachatický potok viz Živný p. 1-08-03
030

Pramenský potok č. h. p. 1-13-02-006
(IV.), orient. mapa 8, pramení v chráně
ném území Kladské rašeliny ve výšce
825 m n. m, ústí zleva do Teplé u želez
niční zastávky Louka u Mariánských Lázní
v 600 m n. m., plocha povodí 68,6 km“, dél
ka toku 16,7 km, prům. průt. u ústí
0,69 m*-s"". Vodohospodářsky významný
tok, vodácky využívaný úsek 6 km odústí,
obtížnost WW III., chráněný úsek ochran
ného pásma léčivých zdrojů Mariánských
Lázní, pramen potoka v chráněném území
Kladské rašeliny, čistota vody I tř. /kř

Pramenný potok viz Pramenský p. 1-13
02- 006

Prášilské jezero na Šumavě, s. svah Po
ledníku (1314 m n. m). Plocha 3,72 ha,
max. hloubka 14,9 m, objem 0,274 mil. m“
hladina ve výšce 1079 m n. m, Karové
jezírko vzniklé ve wiirmu, zásobované
srážkami a potokem v povodí Křemelné.
Jezero oligotrofní zamrzá prosinec—duben
(vrstva až 75 cm). Pstruh a siven alpský
Součást CHKO Šumava, veřejnosti ne
přístupné. /vlk



Prášilský potok č. h. p. 1-08-01-026 (V.),
orient. mapa 16, pramení 1,4 km vjv od
Debrníku ve výšce 1115 m n. m, ústí
zprava do Křemelné 3,3 km s. od Prášil
v 810 m n. m, plocha povodí 45,1 km?,
délka toku 11,6 km, prům. průt. u ústí
1,43 m*-s ". Pstruhová voda. Tok leží
v CHKO Šumava. V povodí je rezervace
jezera Pleso. /vlk

Pražský rybník v okr. Tábor 1,5 km sv.
od Frahelže, 11 ha, průtočný na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Propast č. h. p. 1-09-03-106 (IV.), orient.
mapa 11, pramení 1 km j. od Louňovic ve
výšce 480 m n. m,, ústí zprava do Sázavy
1 km jv. od Stříbrné Skalice v 284 m n. m,
plocha povodí 75,9 km“, délka toku 20,8
km, prům. průt. u ústí 0,28 m“-s*. Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, mimopstruhová voda na nádržích.
V horním toku rybníky. / vlk

Propast r. okr. Kolín 3 km ssz. od Stříbrné
Skalice, 9 ha, průtočný na levém přítoku
Jevanského p. /ke

Prosňák r. v okr. Nový Jičín 1,5 km jv. od
Jistebníku, 24 ha, průtočný na levém pří
toku Odry. /Ře

Prostřední Babín r. v okr. Klatovy 2 km
jv. od Babína, 7 ha, průtočný na pravém
přítoku Březového p. /ke

Prostřední Ohraženice r. v okr. Jindři
chův Hradec 4,5 km z. od Kardašovy Ře
čice, 10 ha, průtočný na pravém přítoku
Nežárky, rybochovný. /ke

Prostřední Polom r. v okr. Vsetín 1 km
jv. od Polomu, 7 ha, průtočný na Luze. /ke

Prostřední r. v okr. Beroun 2,5 km jz. od
Králova Dvora, 7 ha, průtočný na pravém
přítoku LitavkRy. /ke

Prostřední rybník v okr. Břeclav 2 km j.

od Lednice 47 ha, průtočný na Včelínku,
rybochovný (obr. na str. 189). /ke

Prostřední rybník v okr. Jindřichův Hra
dec 2,5 km z. od Branné, 11 ha, průtočný
na levém přítoku Zlaté stoky, rybochov
ný. /ke

Prostřední rybník v okr. Karviná 1,5 km
sz od Louky, 10 ha, průtočný na levém
přítoku Olše. /ke

Prostřední rybník v okr. Nový Jičín 2 km
jv. od Jistebníku, 76 ha, průtočný na le
vém přítoku Odry, rybochovný. /ke

Prostřední rybník v okr. Písek 1,5 zjz. od
Smrkovič, 18 ha, průtočný na pravém pří
toku Blanice, rybochovný. /ke

Prostřední rybník v okr. Příbram, 1,5 km
z. od Višňové, 7 ha, průtočný na Kocábě.

/ke

Prostřední rybník v okr. Strakonice,
1,5 km ssv. od Mladějovic, 7 ha, průtočný
na Cehnickém p. / ke

Prostřední Sokolov r. v okr. Písek, 1,5 km
vsv od Podolí II, 8 ha, průtočný na Jesenic
kém potoce, rybochovný. /ke

Proudnický rybník, nádrž na Radovesnic
kém p., 5 km jz., od Chlumce nad Cidlinou,
zemní hráz o délce v koruně 340 m. Vodní
plocha měří 45,4 ha, celkový objem
1,004 mil. m“. Délka vzdutí 2,3 km. Nádrž
je využita pro chov ryb. Stavba ukončena
v roce 14695. /no

Prudický rybník v okr. Tábor, 0,5 km zsz.
od Nemyšle, 7 ha, průtočný na pravém
přítokuMlýnskéhop., rybochovný. | /ke

Prudký potok viz Bystřina 1-13-01-107

Prudník č. h. p. 2-04-02-024 (IV.), orient.
mapa 7, vzniká soutokem Zlatého p. s Brau
ne na území PLR, ústí zleva do Osoblahy



u Studnice v 205 m n. m, plocha povodí
213,7 km, délka toku 42,3 km, prům. průt.
u ústí 1,17 m“ -s *. Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda po celém
toku. /kř

Prunéřovský potok č. h. p. 1-13-02-111
(III.), orient. mapa 2. pramení na jv. sva
zích Komářího vrchu ve výšce 893 m n. m,
ústí zleva do Ohře u Kadaně v 280 m n. m,
plocha povodí 53,8 km“, délka toku 24,3
km, prům. průt. u ústí 0,52 m“-s *. Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku. Ostatní informace: —
přeložky koryta potoka v důsledku báňské
činnosti, z jezové zdrže u Celné na horním
toku je přečerpávánoasi 73 I-s * vody
do úpravny Třetí mlýn, tj. do povodí Cho
mutovky pro skupinový vodovod /kř

Pruský rybník v okr. Vyškov. 1,5 km ssv.
od Moravských Prus, 8 ha, průtočný na
pravém přítoku Hané, rybochovný. | /ke

Prušánecký potok viz Prušánka 4-17-01
101

Prušánka č. h. p. 4-17-01-101 (V.), orient.
mapa 2, pramení sz. od Čejkovic ve výšce
230 m n. m,, ústí zprava do Kyjovky u Lu
žic v 162 m n. m, plocha povodí 93,3 km?,
délka toku 24,6 km, prům. průt. u ústí
0,12 m“-so Mimopstruhová voda po
celém toku. (kř

Pryský potok č. h. p. 1-14-05-004 (III),
orient. mapa 3, pramení 1,5 km vsv. od
Horního Prysku ve výšce 520 m n. m,
ústí zleva do Kamenice u České Kamenice
v 310 m n. m, plocha povodí 17,5 km?,
délka toku 6,8 km, prům průt. u ústí
0,20. m*-s". Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, čistota vody
II. tř. /pí

Přední rybník v okr. Karlovy Vary, 1 km
jz. od Údrče, 12 ha, průtočný na levém
přítoku Střely. /ke

Přední Řitovíz r. v okr. Strakonice, zsz.
od Buzic, 11 ha, průtočný na levém přítoku
Lomnice, rybochovný. /Re

Přední Sax r. v okr. Tábor, 1 km vjv. od
Drahova 17 ha, průtočný, na pravém pří
toku Nežárky, rybochovný. /ke

Přední Topič r. v okr. Strakonice, 0,5 km
jv. od Blatné, 13 ha, průtočný na levém
přítoku Lomnice, rybochovný. /ke

Přehyně r. v okr. Opava, 1,5 km jjv. od
Bohuslavic, 7 ha, průtočný na levém pří
toku Opavy, rybochovný. /ke

Přehýšovský rybník v okr. Plzeň-sever
1 km s. od Přehýšova, 11 ha, průtočný na
Vejprnickém p., rybochovný. /ke

Překvapil r. v okr. Tábor 2 km jjv. od Vlko
va, 30 ha průtočný na pravém přítoku
Lužnice, rybochovný. /ke

Příbramský potok č. h. p. 1-11-04-008
(V), orient. mapa 10, pramení 1 km v. od
Konětop ve výšce 562 m n. m., ústí zprava
do Litavky v Trhových Dušníkách v 446 m
n. m., plocha povodí 33,1 km“, délka
10,8 km, prům. průt. u ústí 0,15 m“ -s '.
Pstruhová vooda. Vodohospodářsky vý
znamný tok). Čistota vody ažIV. tř. /vlk

Příbrazský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec, 1 km j. od Příbraze, 25 ha, průtočný
na Lásenici, rybochovný. /Ře

Příční potok viz Rybniční p. 4-14-03-044

Příchovický potok č. h. p. 1-10-03-0753
(VD, orient. mapa 9, pramení 1 km jz. od
Skašova ve výšce 515 m n. m,, ústí zprava
do Úhlavy v Příchovicích v 350 m n. m,
plocha povodí 38,7 km“, délka toku 10,5
km, prům. průt. u ústí 0,10 m“ so" Pstru
hová voda nad Příchovicemik pramenům,
mimopstruhová voda od Příchovic k ústí,
čistota vody IL tř. / vlk



Přísečnice —nádrž na Přísečnici, 10 km z.
od Chomutova, kamenitá hráz 52 m vy
soká, délka v koruně 470 m. Vodní plo
cha měří 364 ha, max. hloubka 47,3 m,
stálý objem nádrže 2,8 mil. m“, zásobní
objem nádrže 46,7 mil. m*, celkový objem
54,8 mil. m“. Max. hladina 734,28 m n. m.
Nádrž je využita pro vodárenství (vodo
hospodářský efekt zvýšen převodem vody
z Černého potoka), hydroenergetiku (vodní
elektrárna na přivaděči vody z nádrže do
úpravny vody) a ochranu před velkými
vodami, voda mimopstruhová. Plocha po
vodí nádrže 46,2 km“, prům. roční průtok
0,65 m“ -s"*. Stavba díla ukončena v roce
1976. /no

Přísečnice (Pressnitz Bach v NDR) č. h. p.
1-15-03-012 (IV),orient. mapa 2, prame
ní s. od Horní Halže ve výšce 886 m n. m,
státní hraniceČSSR—NDR u Kryštofo
vých Hamrů v 625 m n. m., plocha povodí
58,3 km“, délka toku 14,3 km, prům. průt.
u státní hranice 0,75 m“ -s*. Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda
po celém toku na území ČSSR, vodní
nádrže — Přísečnice a Grumbach na úze
mí NDR. Chráněný úsek —celá část toku
na území ČSSR, čistota vody do III. tř./kř

Přísečnický potok viz Přísečnice 1-15-03
-012

Pstruhovec (Taxan Bach v Rakousku)
č. h. p. 4-14-01-065 (V.), orient. mapa 18,
pramení j. od Matějovce ve výšce 675 m
n. m., ústí zleva od Rakouské Dyje u Ober

Edlitz (Rakousko) v 460 m n. m, plocha
povodí 155,6 km“, délka toku 13,7 km,
prům. průt. u ústí 0,98 m“ -s0". Vodohos
podářsky významný tok. /kř

Pstruhový potok viz Manětínský p. 1-11
02-036

Pstruží potok viz Lipoltovský p. 1-13-01
067

Pstružná viz Ostružná 1-08-01-065

Pstružný viz Volšovka 1-08-01-057

Pstružný potok č. h. p. 1-09-01-114 (IV)),
orient. mapa 11, pramení 0,5 km v. od
Humpolce ve výšce 590 m n. m., ústí zleva
do Sázavy u Lipničky v 385 m n. m,, plo
cha povodí 76,5 km“, délka toku 19 km,
prům. průt. u ústí 0,50 m“-s ". Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda. /olk

Pstružný potok viz Starý p. 1-11-02-039

Pstružný potok č. h. p. 1-13-01-129 (III),
orient. mapa 1, pramení sz. od Lipnice ve
výšce 499 m n. m, ústí zleva do Ohře
v Královském Poříčív 395 m n. m., plocha
povodí 25,1 km“, délka toku 8,7 km, prům.
průt. u ústí 0,22 m“ -s *. /kř

Pstružský potok viz Košťěnický p. 1-07
02-018

Pšovka č. h. p. 1-12-03-004 (II.), orient.
mapa 3, pramení 2 km jv. od Blatců ve
výšce 308 m n. m, ústí zprava do Labe
v 156 m n. m., plocha povodí 158,1 km?,
délka toku 33,6 km, prům. průt. u ústí
0,86m*-s'. Vodohospodářskyvýznamný
tok, pstruhová voda pod mlýnem ve Lhot
ce, chráněná rybí oblast, chráněný úsek
v ochranném pásmu vodárenských zdrojů
od Kokořína k Mělnické Vrutici, čistota
vody I tř. Tok protéká CHKO Kokořínský
důl a její rezervace. /pí

Ptačí blato r. v okr. Jindřichův Hradec



4 km zsz. od Lomnice nad Lužnicí, 40 ha,
průtočný na levém přítoku Zlaté stoky,
rybochovný. / ke

Ptáčovský potok viz Lubí 4-18-01-092

Punčocha r. v okr. České Budějovice 2 km
jz. od Kamenného Újezda, 8 ha, průtočný
na pravém přítoku Třebonínského p. ry
bochovný. /Ře

Punčocha r. v okr. Rakovník 1,5 km jv.
od Třtic, 13 ha, průtočný na Loděnici,
rybochovný. /Ře

Punkva č. h. p. 4-15-02-088 (VI.), orient.
mapa 13, vzniká soutokem Sloupského p.
a Bílé vody v jeskyních na zdrojnicích
Punkvy s. od propasti Macochy ve výšce
345—350 m n. m, ústí zleva do Svitavy
u Blanska v 280 m n. m, plocha povodí
170,4 km“, délka toku od vývěrů 7,3 km,
prům. průt. u ústí 0,96 m“ -s*. Hydrolo
gická stanice Skalní mlýn (vč. 1923—, Ig.
1929—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda s pstruhovým hospodář
stvím u Skalního mlýna, vodácky využí
vaný úsek od vývěrů k ret. nádrži 3 km,
obtížnost WW II, od nádrže k ústí 4 km,
obtížnost WW III. Punkva protéká dno

Machochy (Dolní Macošské jezírko) a
Punkevní jeskyně, kde je součástí pro
hlídkové trasy (vodní plavba) a vyvěrá
v Pustém žlebu. Je součástí CHKO Mo
ravský kras. /vlk

Pustiměřský potok č. h. p. 4-12-02-027
(IV.), orient. mapa 20, pramení na jz.
svazích Srnčí ve výšce 440 m n. m, ústí
zleva do Hanéu Chvalkovicv 215 m n.m.
plocha povodí 38,7 km“, délka toku 15,1
km,prům.průt uústí0,12m*-s". /kř

Pustý rybník v okr. Nymburk 2 km v. od
Dymokur, 27 ha, průtočný na Štítarském
p., rybochovný, voda pro cukrovar Dymo
kury. /Ře

Pyšelák r. v okr. Třebíč 2 km jv. od Bu
dišova, 11 ha, průtočný na pravém pří
toku Oslavy,rybochovný,koupání. | /ke

Pyšelský rybník v okr. Třebíčna sz. okraji
Pyšel, 8 ha, výtokový na pravém přítoku
Oslavy, koupání. /ke

Pytlový rybník v okr. Český Krumlov
2,5 jv. od Kaplic, 8 ha, průtočný na pra
vém přítoku Malše, rybochovný. /ke



Rábiš r. v okr. Trutnov 2 km v. od Kocbeře,
7 ha, průtočný na levém přítoku Labe. /ke

Racková č. h. p. 4-13-01-044 (IV.), orient.
mapa 21, pramení v. od Žabárny ve výšce
280 m n. m, ústí zprava do Dřevnice
u Gottwaldova-Malenovic v 191 mn. m,
plocha povodí 49 km“, délka toku 13,8km,
prům. průt. u ústí 0,16m*-s '. /kř

Račí potok viz Radouňský p. 1-07-03-026

Račí potok č. h. p. 2-04-04-016 (IV.),
orient mapa 6, pramení na v. svazích
vrcholu Koníček ve výšce 678 m n. m., stát
ní hranice ČSSR—PLR přetíná u Javorní
ka v 243 m n. m, plocha povodí 27,6 km?,
délka toku 12,0 km, prům. průt. u státní
hranice 0,30 m“-s*. Pstruhová voda po
celém toku na území ČSSR. /kř

Radbuza č. h. p. 1-10-02-001 (IV.), orient.
mapa 8, 9, pramení 1,5 km sv. od Závisti
ve výšce 720 m n. m, ústí zprava (zdroj
nice) do Berounky v Plzni v 298 m n. m,
plocha povodí 2179,4 km“, délka toku
111,5 km, prům. průt. u ústí 11,1 m“-s *.
Horní tok protéká Českým lesem, dále pak
Chodskou pahorkatinou a u Horšovského
Týna přitéká do Plaské pahorkatiny. Dolní
tok náleží do Plzeňské kotliny. Hydrolo
gické stanice: Bělá nad Radbuzou (vč.
1949—), Horšovský Týn (vč. 1948—60),
Staňkov (vč. 1925—, lg. 1953—), Dobřany
(vč. 1884—1957), Plzeň-Litice (vč. 1942—,
lg. 1947—), Plzeň-Doudlevce (vč. 1939—),
Plzeň-hydroelektrárna (vč. 1883—),Plzeň

Pražský most (vč. 1884—).Vodohospodář
skyvýznamný tok, pstruhová voda nad Že

lezničním mostem v Bělé nad Radbuzou,
mimopstruhová voda od Bělé nad Radbu
zou k ústí. Vodácky využívaný úsek: Hor
šovský Týn-ústí, 66 km, obtížnost ZWC.
Vodní nádrž České údolí, čistota vody do
III. tř., v Plzni IV. tř /vlk

Radčický potok č. h. p. 1-14-01-052 (III),
orient mapa 2, pramení v. od Meziboříve
výšce 535 m n. m, ústí zleva do Bíliny

u Bíliny v 200 m n. m, plocha povodí

47,6 km“„égea toku 15,6 km, prům. průt.u ústí 0,29 m -so /kř

Radčický rybník v okr. Písek 2,5 km jv.
od Chvaletic, 8 ha, průtočný na levém pří
toku Blanice. / ke

Radechovka č. h. p. 1-01-03-040 (III),
orient. mapa 5, pramení u Horní Rade
chové ve výšce 443 m n. m, ústí zprava
do Metuje v Náchodě v 344 m n. m, plo
cha povodí 19,9 km“, délka toku 8,8 km,
prům. průt. u ústí 0,12 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda,
čistota vody II. — III. tř /pí

Radějovka č. h. p. 4-13-02-045 (III),
orient. mapa 21, pramení na z. svazích
Kobyly ve výšce 420 m n. m., ústí zleva do
Moravy-kanálu u Petrova v 165 m n. m,
plocha povodí 41,6 km“, délka toku 16,6
km, prům. průt. u ústí 0,17 m“-s*. Hydro
logická stanice Petrov (vč. 1940—). Vodo
hospodářsky významný tok. /kř

Radičeveská strouha č. h. p. 1-13-03-089
(IV.), orient. mapa 2, pramení u Pšova ve
výšce 285 m n. m, ústí zleva do Blšanky



u Trnovan v 195 m n. m, plocha povodí
34,2 km“, délka toku 12,8 km, prům. průt.
u ústí 0,14 m“ -s*. Ostatní informace —
v úseku až po Pereč jde o odvodňovací
příkop s občasným průtokem vody. /kř

Radíčský potok viz Mastník 1-08-05-047

Radíkovický potok viz Radostovský p.
1-04-03-018

Radnický potok č. h. p. 1-11-02-089 (IV.),
orient. mapa 9, pramení 1 km v. od Sklené
Hutě ve výšce 565 m n. m., ústí zprava do
Berounky u Rakolusk v 266 m n. m., plo
cha povodí 58,5 km“, délka toku 17,9 km,
prům. průt. u ústí 0,16 m“ -s*. Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. /vlk

Radomilický potok č. h. p. 1-08-03-079
(V.), orient. mapa 17, pramení u Kaliště
ve výšce 503 m n. m., ústí zprava do Blani
ce u Milenovic v 386 m n. m., plocha po
vodí 89,1 km“, délka toku 21,3 km, prům.
průt. u ústí 0,15 m“ s*. Mimopstruhová
voda. Napojen na soustavu větších rybníků.

/vlk

Radomilický rybník v okr. České Budě
jovice 2,5 km jz. od Záblatí, 8 ha, průtočný
na levém přítoku Radomilického p. /ke

Radonínský potok č. h. p. 1-11-05-049
(IV.),orient mapa 10, pramení u obce Ptice
ve výšce 405 m n. m., ústí zleva do Berounky
v Radotíně v 194 m n. m, plocha povodí
68,5 km“, délka toku 22,8 km, prům. průt
u ústí 0,12 m“-s ". Vodohospodářsky
významný úsek 3 km, pstruhová voda, chrá
něný úsek toku v CHKO Český kras, čistota
vody do III. tř. /vlk

Radonínský rybník v okr. Žďár nad Sáza
vou 2 km jjz. od Žďáru nad Sázavou, 9 ha,
průtočný na levém přítoku Sázavy, sportov
ní rybářství. /ke

Radostínka viz Oslava 4-16-02-001

Radostovský potok č. h. p. 1-04-03-018
(IV.), orient. mapa 5, pramení u Dlouhých
Dvorů ve výšce 291 m n. m, ústí zleva do
Bystřice u Boharyně v 232 m n. m, plocha
povodí 29,8 km“, délka toku 13,7 km, prům.
průt u ústí 0,12 m“ -s ". Mimopstruhová
voda. /pí

Radouňský potok č. h. p. 1-07-03-026 (V.),
orient mapa 18, pramení 1 km s. od Starého
Bozděchova ve výšce 650 m n. m, ústí
zprava do Nežárky u Radouňky v 465 m
n. m., plocha povodí 53,0 km“, délka toku
18,1 km, prům. průt u ústí 0,31 m
Protéká rybníky. /vlk

Radov r. v okr. Strakonice 1,5 km jjv. od
Tchořovic, 47 ha, průtočný na pravém pří
toku Lomnice, rybochovný. /ke

Radovesnický potok č. h. p. 1-04-04-007
(III.), orient mapa 11,pramení 0,75 km z. od
Domanovic ve výšce 239 m n. m, ústí
zleva do Mlýnské Cidliny u Hradišťka II
v 206 m n. m, plocha povodí 32,5 km,
délka toku 11,5 km, prům. průt u ústí
0,09 m“ -s*. Mimopstruhová voda. /pí

Raduňka viz Strouha 2-02-02-0053

Radvanecký rybník v okr. Česká Lípa na
s. okraji Sloupu, 8 ha, průtočný na Dobra
novském p., rybochovný. /ke

Rajská strouha č. h. p. 1-03-04-057 (III),
orient mapa 12, pramení u Libišan ve
výšce 226 m. n. m. ústí zleva do Černské
strouhy u Bohdanče v 213 m n. m., plocha
povodí 39,9 km“, délka toku 15,2 km, prům.
průt u ústí 0,09 m“-s*. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, chráněný
úsek nad Lázněmi Bohdaneč —v ochran
ném pásmu vodárenských zdrojů a přírod
ních léčivých zdrojů. /ví

Rákosový rybník v okr. České Budějovice
2,5 km ssz. od Horní Stropnice, 7 ha, prů
točný na levém přítoku Sfropnice, rybo
chovný. /ke



Rakouská Dyje (Osterreichische Thaya)
č. h. p. 4-14-01-064 (IV.), orient mapa 18,
pramení na území Rakouska, u Raabsu se
spojuje s Moravskou Dyjí v 410 m n. m,
plocha povodí 769,6 km“, prům. průt. u ústí
5,02m*-s". /kř

Rakovec č. h. p. 4-15-03-067 (VI), orient.
mapa 20, pramení na sz. svazích Maleny ve
výšce 470 m n. m, ústí zprava do Lifavy
u Hrušek v 195 m n. m, plocha povodí
142,7 km“, délka toku 34,1 km, prům. průt.
u ústí 0,34 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po rybník
v Pístovicích, mimopstruhová voda od
Pístovic po ústí. / kř

Rakovec r. v okr. Opava 1,5 km jjv. od Bo
huslavic, 10 ha, průtočný na levém přítoku
Opavy, rybochovný. /ke

Rakovnický potok č.h. p. 1-11-03-001 (IV.),
orient mapa 9, pramení 1,5 km jv. od Dra
houše ve výšce 569 m n. m, ústí zleva do
Berounky pod Křivoklátem v 235 m n. m,
plocha povodí 368,1 km“, délka toku 48,4
km, prům. průt u ústí 0,86 m“*-s'. Vo
dohospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda po celém toku, čistota vody až
IV. tř., chráněný úsek nad Rakovníkem
(vodárenské ochranné pásmo). /vlk

Ranský rybník v okr. Havlíčkův Brod sv.
okraj Starého Ranska, 10 ha, průtočný na
Doubravě. /ke

Rathan r. v okr. Třebíč na sz. okraji Námě
tě nad Oslavou, 15 ha, průtočný na pravém
přítoku Oslavy, rybochovný, koupání. /ke

Ratibořka č. h. p. 4-11-01-072 (IV.), orient.
mapa 14, pramení Na Lučkách ve výšce
495 m n. m, ústí zleva do Vsetínské Bečvy
u Hablůnky v 321 m n. m, plocha povodí
56,9 km“, délka toku 10,8 km, prům. průt.
u ústí0,58ms" /kř

Ratibořský potok č. h. p. 1-11-02-018 (V),
orient mapa 9, pramení 1 km sv. od Dou

povského Mezilesíve výšce 850 m n.m, ústí
zleva do Střely v nádrži Žlutice v 508 m
n. m., plocha povodí 35,5 km“, délka toku
16,5km, prům. průt u ústí 0,17 ms
Pstruhová voda, chráněný úsek v ochran
ném vodárenském pásmu nádrže Žlutice,
čistota vody I —II. tř. /vlk

Ratibořský potok viz Vintičovský p. 1
13-03-008

Ratiškovický potok č. h. p. 4-13-02-044/3
(III), orient mapa, 21, pramení u Ratíško
vic ve výšce 210 m n. m, ústí zprava do
Moravy u Soboňky v 163 m n. m, plocha
povodí 22,7 km“, délka toku 7,2 km, prům.
průt u ústí 0,09 m“:s*. Hydrologická sta
nice Soboňky (vč. 1945—). /kř

Ratmírovský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec 2 km v. od Blažejova, 78 ha, průtočný
na Hamerském p., koupání, odběr vody pro
JZD, rybochovný. /ke

Razovský potok č. h. p. 2-02-02-054 (IV.),
orient. mapa 14, pramení v Razové ve výšce
652 m n. m, ústí zlevado Moraviceu Roud
na v 466 m n. m.,plocha povodí 9,7 km“, dél
ka toku 5,3 km, prům. průt u ústí 0,06
m*-s*. Vodohospodářsky významný tok.

/kř

Ražický rybník v okr. Písek 1,5 km sv. od
Ražic, 24 ha, průtočný na levém přítoku
Blanice, rybochovný. /ke

Regen viz Řezná 4-02-02-001

Regent r. v okr. Tachov 2 km s. od Chodové
Plané, 52 ha, průtočný na pravém přítoku
Kosového p., rybochovný, koupání, provoz
jachtařského sportu. /ke

Rejholec r. v okr. Havlíčkův Brod 1,5 km
s. od Hřiště, 7 ha, průtočný v povodí pra
vého přítoku Sázavy, sportovní rybářství.

/ke

Rejšenský potok viz Židovka 1-01-03-020



Rejšický rybník v okr. Mladá Boleslav na v.
okraji Rejšic, 8 ha, průtočný na Jabkenic
kém p., rybochovný. /ke

Rendlíček r. v okr. Žďár nad Sázavou
1,5 km jz. od Březí,42 ha, průtočný na levém
přítoku Bohdalovského p., rybochovný,
koupání. /ke

Robečský potok č. h. p. 1-14-03-063 (III),
orient mapa 3, pramení 0,5 km s. od Bílého
Kamene (317 m n. m.) ve výšce 277 mn. m,
ústí zleva do Ploučnice pod Českou Lípou
v 241 m n. m, plocha povodí 286,5 km?,
délka toku 25,2 km, prům. průt u ústí
1,65 m“*-s'". Hydrologická stanice Karba
Zahrádky (vč. 1906—1965). Vodohospo
dářskyvýznamný tok, mimopstruhová voda,
vodácky využívaný úsek od ústí 7 km, ob
tížnost ZWB,chráněný úsek na protékaných
rybnících Břehyňském a Novozámeckém
a rezervace Peklo, čistota vody do III. tř.
Na toku leží nádrž Máchovo jezero. /pí

Rod r. v okr. Tábor 3,5 km jjv. od Vlkova,
32 ha, průtočný na pravém přítoku Lužni
ce, rybochovný. /ke

Roháč r. v okr. Benečov naj. okraji Jankova,
8 ha, průtočný na Jankovském p., rybo
chovný. /ke

Rohelnice č. h. p. 4-10-02-058 (TII.),orient.
mapa 13,pramení u Nedvězí ve výšce 452 m
n. m., ústí zleva do Moravy u Mohelnice
v 247 m n. m, plocha povodí 58,6 km“, dél
ka toku 143 km, prům. průt u ústí
0,26m*-s-". /kř

Rohozenský potok viz Rohozná 4-16-01
014

Rohozenský velký rybník v okr. Chrudim
2,5 km ssz. od Trhové Kamenice, 20 ha,
průtočný na pravém přítoku Chrudimky,

rybochovný. /ke

Rohozná č. h. p. 4-16-01-014 (VI), orient.
mapa 18, pramení s. od Nového Rychnova

ve výšce 695 m n. m, ústí zleva do Jihlavy
u Spělova v 528 m n. m, plocha povodí
36,5 km“, délka toku 11,8 km, prům. průt
uústí 0,21 m*-s / kř

Rojek r. v okr. Ostrava 3,5 km sv. od Po
lanky nad Odrou, 7 ha, průtočný na levém
přítoku Odry, rybochovný. /ke

Rojický potok viz Brložský p. 1-08-02-068

Rokelský potok viz Úhošťanský p. 1-13-02
118

Roketnice č.h. p. 4-15-03-097 (VII), orient.
mapa 20, pramení s. od Pozořic ve výšce
400 m n. m., ústí zleva do Říčky u Ponětovic
v 220 m n. m, plocha povodí 44,7 km, dél
ká toku 11,3 km, prům. průt u ústí 0,10ms /kř

Roklanský potok č. h. p. 1-08-01-006 (IV.),
orient mapa 16, pramení 0,5 km sz. od Blat
ného vrchu ve výšce 1264 m n. m., ústí zleva
do Vydry u Modravy v 978 m n. m., plocha
povodí 47,7 km“, délka toku 13,8 km, prům.
průt u ústí 1,66 m“ s*. Pstruhová voda.
Vodácky využívaný úsek od Javoří pily do
ústí 5 km, obtížnost WWII Pramení v re
zervaci Modravské slatě a protéká CHKO
Šumava. /vlk

Rokytenka č. h. p. 1-02-01-017 (IV.),orient
mapa 13, pramení 2 km sv. od Horní Rokyt
nice ve výšce 858 m n. m, ústí zprava do
Divoké Orlice pod Žamberkem v 400 m
n. m., plocha povodí 63,2 km“, délka toku
16,8 km, prům. průt u ústí 1,00 m“-s *.
Vodohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, čistota vody L — II. tř. /pí

Rokytenka č. h. p. 4-11-01-066 (TV.),orient
mapa 21, pramení na j. svazích Chléviska ve
výšce 585 m n. m., ústí zleva do Vsetínské
Bečvy ve Vsetíně v 335 m n. m, plocha
povodí 36,4 km“, délka toku 13,3 km, prům.
průt u ústí 036 m“: sol Tok je ve vodo
hospodářsky důležité oblasti Beskyd. | /Kř



Rokytka č. h. p. 1-05-01-036 (IV.), orient.
mapa 4, pramení ve Vrchovině ve výšce
495 m n. m, ústí zleva do Olešky ve Staré
Pace v 405 m n. m., plocha povodí 21,4 km?,
délka toku 7,1 km, prům. průt u ústí
0,18 m“-s*. Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda. /pí

Rokytka č. h. p. 1-05-02-068 (IV.), orient.
mapa 4, pramení v Horní Rokytné ve výšce
325 m n. m, ústí zleva do Bělé u Velkého
Rečkova v 215 m n. m, plocha povodí
61,1 km“, délka toku 10,8 km, prům. průt.
u ústí 0,20 m“-s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, chráněný úsek
nad Velkým Rečkovem —protéká rezervací.

/pí

Rokytka č. h. p. 1-12-01-026 (III), orient.
mapa 10, pramení 0,5 km jz. od Tehovce ve
výšce 453 m n. m, ústí zprava do Vlíavy
v Praze-Libni v 182 m n. m, plocha povodí
140,0 km“, délka toku 36,2 km, prům. průt.
u ústí 0,39 m“-s". Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda, čistota
vody v dolním toku IV.tř. /vlk

Rokytka č. h. p. 4-16-03-010 (VII), orient
mapa 19, pramení u Štěpkova ve výšce
535 m n. m., ústí zprava do Rokytné u Jaro
měřic nad Rokytnou v 420 m n. m., plocha
povodí 97,9 km“, délka toku 22,5 km, prům.
průt uústí 0,31 m*-s /kř

Rokytná č. h p. 4-16-03-001 (VL), orient.
mapa 19, pramení j. od Chlístova ve výšce
580 m n. m., ústí zprava do Jihlavy u Ivančic
v 201 m n. m, plocha povodí 585,4 km,
délka toku 89,3 km, prům. průt u ústí
1,27 m“ -s". Hydrologické stanice: Příštpo
(lg. 1960—, vč. 1954—), Moravský Krumlov
(lg. 1925—, vč. 1890—). Vodohospodářský
významný tok, mimopstruhová voda po ce
lém toku, čistota vody III. tř. [kř

Rokytnice (Regnitz Bach v NDR) č. h. p.
1-15-05-005 (III.), orient. mapa 1, pramení
sz. od Výšiny ve výšce 662 m n. m., protéká
státní hranice ČSSR— NDR u Trojmezí

v 535 m n. m, plocha povodí 47,3 km“,
délka toku 10,3 km, prům. průt u státní
hranice 0,35 m*-s*. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda po celém
toku na území ČSSR. /kř

Rolava č. h. p. 1-13-01-153 (III), orient
mapa 1, pramení v rašeliništích při státní
hranici ČSSR—NDR s. od Rolavyve výšce
918 m n. m., ústí zleva do Ohře v Karlových
Varech-Rybářích v 370 m n. m., plocha po
vodí 136,8 km“, délka toku 35,9 km, prům.
průt u ústí 162 m“Xs*. Hydrologická sta
nice Stará Role (Ig. 1970—). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
celém toku. Vodácky využívané úseky od
ústí Černého p. po Nové Hamry 2,5 km, ob
tížnost WWIV. od Nových Hamrů po Nej
dek 6 km, obtížnost WWV, od Nejdku po
Novou Roli 8 km, obtížnost WWIV. od No
vé Role po ústí 8,5 km, obtížnost WWII.
Čistota vody II — III. tř., v úseku pod
Nejdkem IV. tř. /kř

/ke

Rokytná v údolí poblíž H. Kounic, 1960.
(Foto J. Demek)



Romže č. h. p. 4-12-01-026 (III.), orient.
mapa 15, 14, pramení ve Dzbeli ve výšce
492 m n. m, ústí zprava do Moravy u Uhřičic
v 192 m n. m, plocha povodí 456,4 km,
délka toku 313 km, prům. průt u ústí
137 m*-s ". Hydrologické stanice Stra
žisko (vč. 1961—), Polkovice (lg 1954—
vč. 1882—). Vodohospodářsky významný
tok. Pstruhová voda na horním toku až po
jez v Lutoníně, mimopstruhová voda od
jezu v Lutoníně po ústí. Čistota vody na
dolním toku IV. tř. /kř

Ropičanka č. h. p. 2-03-03-040 (III.), orient.
mapa 15, pramení na s. svazích vrcholu
Ropice ve výšce 670 m n. m, ústí zleva do
Olše u Českého Těšína v 270 m n. m,, plo
cha povodí 36,7 km“, délka toku 16,1 km,
prům. průt. u ústí 0,62 m“-s*. Hydrologic
ká stanice Smilovice (Řeka) (lg. 1970—).
Vodohospodářsky významný tok v délce
9 km, pstruhová voda po celémtoku. | /kř

Rosnička r. v okr. Svitavy 2 km sz. od Svi
tav, 15 ha, průtočný na pravém přítoku Svi
tavy. /ke

Rosovka č. h. p. 1-13-04-043 (III.), orient
mapa 3, pramení u Solan ve výšce 221 m
n. m., ústí zleva do Ohře u Radovesice
v 157 m n. m, plocha povodí 58,4 km?, dél
ka toku 13,2 km, prům. průt u ústí
0,18 m“-s*. Vodohospodářsky významný
tok. /kř

Rostěnický potok č. h. p. 4-12-02-010 (IV.),
orient mapa 20, pramení u Pavlovic ve výš
ce 344 m n. m, ústí zprava do Hané u Vyš
kova v 240 m n. m, plocha povodí 73,3 km?,
délka toku 14,6 km, prům. průt u ústí
0,17ms" /kř

Roštejnský rybník v okr. Jihlava 1,5km j.od
Volenčic, 12 ha, průtočný na pravém přítoku
Moravské Dyje, rybochovný, koupání. /ke

Roštěnka č. h. p. 4-12-02-127 (IV.), orient.
mapa 21, pramení u Pacetluk ve výšce
268 m n. m, ústí zprava do Rusavy u Prav

čic v 199 m n. m, plocha povodí 29,6 km“,
délka toku 7,8 km, prům. průt u ústí
0,13m*-sol. /kř

Rotava č. h. p. 1-13-01-106 (IV.), orient.
mapa 1, pramení v Přebuzi ve výšce 890 m
n. m., ústí zleva do Svatavy u Rotavy
v 473 m n. m, plocha povodí 74,2 km,
délka toku 13,7 km, prům. průt u ústí
0,76 m“ -s". Vodohospodářsky významný
úsek v délce 9 km, pstruhová voda po ce
lém toku. /kř

Roudnice č. h. p. 1-04-03-022 (IV.), orient.
mapa 5, pramení sv. do Libčan ve výšce
272 m n. m., ústí zleva do Bystřice u Kosiček
v 224 m n. m, plocha povodí 31,1 km“, dél
ka toku 112 km, prům. průt u ústí
0,10 m*-s'*. Mimopstruhová voda. V dol
ním toku využívá původního koryta Bystři
ce a ústí do její regulované části. /pí

Rouchovanka č. h. p. 4-16-03-034 (VII).
orient mapa 19,pramení u Klučovave výšce
545 m n. m, ústí zleva do Rokytné u Rešic
v 289 m n. m, plocha povodí 99,3 km,
délka doku 27,6 km, prům. průt u ústí
0,20 m“ -s"". Vodohospodářsky významný
tok, mimopstruhová voda po celém toku.

/kř

Rousínovka viz Rakovec 4-15-03-067

Roušarka viz Volšovka 1-08-01-057

Rozboud r. v okr. Strakonice 1 km sv. od
Svinětic, 14 ha, průtočný na levém přítoku
Blanice. /ke

Rozhrna r. v okr. Pardubice 2 km sv. od
Přelovic, 23 ha, průtočný na pravém příto
ku Opatovického kanálu, rybochovný. /ke

Rozkoš č. h. p. 1-01-03-054 (TIT), orient.
mapa 5, pramení 1 km sz. od Nového
Města nad Metují ve výšce 296 m n. m,
ústí zprava do Mefuje u Veselice v 260 m
n. m., plocha povodí 49,8 km“, délka toku
10,5 km, prům. průt. u ústí 0,31 m“*-s



Vodohospodářsky významný tok, údolní
nádrž Rozkoš s převodem vody z Úpy,
čistota vody I —II tř. /pí

Rozkoš, nádrž na Rozkoši 6 km j. od
Náchoda, zemní sypaná hráz, 26 m vysoká,
délka v koruně 420 m. Vodní plocha měří
1001,5 ha, max. hloubka 17 m, stálý ob
jem 12,05-mil. m“, zásobní objem 48,76 mil.
m“, celkový objem 76,15 mil. m*. Délka
vzdutí 3,9 km, max. hladina 283,00 m n. m.
Nádrž je využita pro ochranu před velkými
vodami, pro závlahy a pro nadlepšení průto
ků. Vodohospodářský efekt nádrže zvýšen

koupání, plachtění a veslování, sportovní
rybářství, voda mimopstruhová (K, L, Ca).
Plocha povodí nádrže 43,5 km“, prům.
průt. roční 0,28 m“ -s*. Stavba díla ukon
čena v roce 1969, převod vody z Úpy
vroce 1972. /no

Rozkošský potok č. h. p. 1-09-01-078
(IV.), orient. mapa 12, pramení 0,5 km v.
od Radostína ve výšce 590 m n. m, ústí
zprava do Sázavy u Havlíčkova Brodu
v 405 m n. m, plocha povodí 9,6 km?,
délka toku 6,5 km, prům. průt. u ústí
0,07 m“ -s". Vodohospodářsky významný
tok. Pstruhová voda, chráněný úsek III.
ochranné vodárenské pásmo k Drátkovci.

/vlk

Rožanský potok č.h. p. 1-15-01-046 (III),
orient. mapa 3, pramení v. od Harty ve výš
ce 429 m n. m, přetíná hranice ČSSR—
NDR u Rožan v 305 m n. m., plocha po
vodí 49,8 km“, délka toku 9,3 km, prům.
průt. u státní hranice 0,65 m“:s*. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku. /kř

Rožberský rybník v okr. Tábor 1,5 km z.
od Komárova, 17 ha, průtočný na Blatské
stoce, rybochovný. /ke

Rožmberk nádrž na řece Lužnici, 3 km s.
od Třeboně, zemní sypaná hráz 11 m vy
soká, délka v koruně 1950 m. Vodní plo

cha měří 489 ha, max. hloubka 6,2 m,
celkový objem nádrže 5,86 mil. m“. Délka
vzdutí 3,5 km, max. hladina 427,2 m n. m.
Nádrž se využívá k chovu ryb, odběr vody
a pro hydroenergetiku. Rekreační vy
užití — koupání, vodní turistika. Plocha
povodí 1355 km, prům. roční průtok
3,29 m“ -s". Stavba díla ukončena v roce
1590. (Obr. str. 164.) /no

Rožmitálský potok č. h. p. 1-06-01-142
(III.), orient. mapa 17, pramení 1,5 km j.
od Sedlíkova ve výšce 785 m n. m, ústí
zprava do Vltavy 2 km od Nahořan v 498
m n. m, plocha povodí 25,9 km“, délka
toku 8,5 km, prům. průt. u ústí 0,20m“ -s*.
Pstruhová voda. /vlk

Rožnovská Bečva č. h. p. 4-11-094 (IV.),
orient. mapa 15, pramení na s. svazích
Vysoké ve výšce 910 m n. m,, spojuje se
s Vsetínskou Bečvou u Valašského Mezi
říčí v 288 m n. m, plocha povodí
254,3 km?, délka toku 37,6 km, prům.
průt u ústí 3,91 m“-s *. Hydrologické
stanice: Horní Bečva (lg. 1952—), Pro
střední Bečva (vč. 1892—), Rožnov pod
Radhoštěm (lg. 1941—, vč. 1887—), Stří
tež (lg. 1969—), Krásno (lg. 1941—, vč.
od r. 1885—), Dolní Bečva (vč. 1929 až
1934). Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda po celém toku. Vodácky



využívaný úsek 26 km od ústí, obtížnost
WW IL vodní nádrž Horní Bečva. Tok se
nachází ve vodohospodářsky důležité ob
Jasti Beskyd, čistota vody II. tř. /kř

Rtyňka č. h. p. 1-01-02-044 (III.), orient.
mapa 5, pramení 2 km v. od Rtyně v Pod
krkonoší ve výšce 520 m n. m., ústí zleva
do Úpy v Úpici v 330 m n. m., plocha
povodí 25,9 km“, délka toku 8,3 km, prům.
průt. u ústí 0,29 m*-sl Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda, čistota
vody do III. tř. /pí

Rudolfov nádrž na Černé Nise, 4 km sv.
od Liberce, tížní zděná hráz 8,5 m vysoká,
délka v koruně 62 m. Celkový objem ná
drže 0,03 mil. m“, délka vzdutí 0,1 km.
Nádrž využita pro hydroenergetiku jako
vyrovnávací nádrž elektrárny při nádrži
Bedřichov. Stavba díla ukončena v roce
1927. /no

Rudolecký rybník v okr. Jindřichův Hra
dec na sv. okraji Českého Rudolce, 12 ha,
průtočný na pravém přítoku Bolíkovské
ho p., rybochovný. /ke

Rudolický potok viz Telčský p. 1-15-03
046

Rudoltický r. v okr. Bruntál 1 km z. od
Slezských Rudoltic, 10 ha, průtočný na
pravém přítoku Osoblahy. /ke

Rudský rybník v okr. Žďár nad Sázavou
2 km z. od Osové Bitýšky, 13 ha, průtočný
na pravém přítoku Bítýšky, rybochovný.

/ke

Rusava č. h. p. 4-12-02-122 (III.), orient.
mapa 21, pramení na j. svazích Bukovi
ny ve výšce 600 m n. m, ústí zleva do
Moravy u Tlumačova v 184 m n. m,
plocha povodí 147,5 km“, délka toku
29,3 km. prům. průt. u ústí 0,80 m“ -s '.
Hydrologické | stanice: ©Chomýž (Ig.
1960—). Třebětice (lg. 1966—). Hulín
(vč. 1913—). Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda po jez v Pravči

cích, mimopstruhová voda od jezu v Prav
čicích po ústí. (kř

Rybářský potok viz Kremžský p. 1-06-01
195

Rybniční potok č. h. p. 4-14-03-044 (V.),
orient. mapa 19, pramení jz. od Božic ve
výšce 218 m n. m., ústí zprava do Jevi
šovky u Pravice v 179 m n. m,, plocha po
vodí 45,1 km, délka toku 6,4 km, prům.
průt. u ústí 0,05m*-s / kř

Rybniční potok viz Sadovský p. 1-13-02
038

Rybník Bažantnice v okr. Hodonín 2 km
vsv. od Mutěnic, 15 ha, průtočný na Ky
jovce. /ke

Rybnišťský velký rybník v okr. Děčín
1 km sz. od Horního Podluží, 36 ha, prů
točný na levém přítoku Mandavy, rybo
chovný. /ke

Rybný potok (Gottleuba v NDR) č. h. p.
1-15-02-020 (II), orient. mapa 3, pramení
jv. od Krásného Lesa ve výšce 680 m n. m,
přetíná státní hranice ČSSR—NDR z. od
vrcholu Špičák v 530 m n. m, plocha po
vodí 13,3 km“, délka toku 6,0 km, prům.
průt. u státní hranice 0,17 m“ -s*. Vodo
hospodářsky významný tok, čistota vody
III. tř. /kř

Rybný potok viz Ríční 4-10-03-065

Rychnovský potok č. h. p. 4-10-02-017
(V.), orient. mapa 13, pramení u Mladě
jova ve výšce 590 m n. m., ústí zprava do
Lukovského p. u Rychnova v 337 m n. m,
plocha povodí 30,4 km“, délka toku 8,8km,
prům. průt. u ústí 0,18 m*-s *. /kř

Rýnovická Nisa viz Lužická Nisa 2-04-07
001

Rytířský rybník v okr. Tábor 2 km jjv. od
Hlavatců, 13 ha, průtočný na Bechyňském
p., rybochovný, koupání. /ke



Řasnice č. h. p. 1-06-01-024 (III), orient.
mapa 16, pramení 1,5 km jjz. od Pomezní
ho vrchu ve výšce 1 000 m n. m., ústí zpra
va do Teplé Vltavyu Lenory v 756m n.m,
plocha povodí 89,4 km“, délka toku 19,2
km, prům. průt. u ústí 1,62 m“-s*. Vodo
hospodářsky významný úsek 8 km, pstru
hová voda se všemi přítoky, vodácky vy
užívaný úsek od Hliniště po Vlčí jámy
2 km, obtížnost WW IV., od Vlčích jam do
ústí 2 km, obtížnost WW I, celý tok je
v CHKO Šumava. /vlk

Řasnice č. h. p. 2-04-10-020 (IV.), orient.
mapa 4, pramení na sv. svazích Vyhlídky
ve výšce 442 m n. m, ústí zprava do Smědé
ve Frýdlantě v 280 m n. m, plocha po
vodí 32,3 km“, délka toku 16,3 km, prům.
průt. u ústí 030 m*“-s'. Hydrologická
stanice Frýdlant v Čechách (lg. 1968—,
vč. 1963—). Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová po celém toku. /kř

Řásnice viz Řasnice 1-06-01-024

Řečice č. h. p. 1-07-03-072 (V.), orient.
mapa 18, pramení 1,4 km v. od Mostečné
ho ve výšce 586 m n. m, ústí zprava do
Nežárky 1,5 km v. od Valu v 417 m n. m,
plocha povodí 66,7 km“, délka toku 23 km,
prům. průt u ústí 0,40 m“:s*. Vodo
hospodářsky významný úsek 9 km, mimo
pstruhová voda, protéká řadou rybníků.

/vlk

Řečice č. h. p. 2-03-01-012 (III), orient.
mapa 15, pramení na s. svazích Smrkoviny
ve výšce 820 m n. m., ústí zprava do údolní
nádrže Šance na Ostravici v 510 m n. m,

plocha povodí 26,3 km“, délka toku 6,2 km,
prům. průt. u ústí 0,69 m*-so". Hydrolo
gická stanice © Ostravice— Řečice (lg.
1969—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda po celém toku. Tok je
v ochranném pásmu nádrže Šance a vodo
hospodářsky důležité oblasti Beskyd. /kř

Řečice č. h. p. 4-14-01-030 (V.), orient.
mapa 19, pramení u Nevcehla ve výšce
648 m n. m., ústí zprava do Vápovky u Čer
veného Hrádku, 503 m n. m., plocha po
vodí 27,1 km“, délka toku 14,4 km, prům.
průt. u ústí 0,14 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok. /kř

Ředický potok č. h. p. 1-03-01-029 (IIL),
orient. mapa 12, pramení v. od Holic ve
výšce 287 m n. m, ústí zleva do Brodec
kého p. u Choteče v 225 m n. m., plocha
povodí 32,6 km“, délka toku 14,1 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m*-s l Vodo
hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda, čistota vody až IV. tř. /pí

Ředický rybník v okr. Pardubice 0,5 km
sv. od Horní Ředice, 27 ha, průtočný na
pravém přítoku Ředického p., rybochov
ný, závlahový. /ke

Ředička viz Ředický potok 1-03-01-029

Řeka r. v okr. Havlíčkův Brod 1,5 km jv.
od Starého Ranska, 45 ha, průtočný na
Doubravě, rybochovný, koupání, kem
pink. /ke

Řeka viz Ropičanka 2-03-03-040



Řepický potok č. h. p. 1-08-02-047 (IV.),
orient. mapa 17, pramení j. od Chrásťo
vic ve výšce 490 m n. m, ústí zleva do
Otavy u Strakonic v 386 m n. m,, plocha
povodí 31,2 km“, délka toku 9 km, prům.
průt. u ústí 0,11 m“ -s*. Mimopstruhová
voda. Protéká rybníky. /vlk

Řepínský potok č. h. p. 1-12-03-011 (IIL),
orient mapa 3, prameny podchyceny jí
máním vody, ústí zleva do Pšovky u Hostí
na v 195 m n. m, plocha povodí 50,9 km,
prům. průt. u ústí 0,05 m“ -s*. Pstruhová
voda, celý tok v ochranném pásmu vý
znamných vodárenských zdrojů, čistota
vody I tř. /pí

Řezenský potok viz Řezná 4-02-02-001

Řezná (Grof Regen v NSR) č. h. p.
4-02-02-001 (II.), orient. mapa 16,pramení
1 km j. od Pancíře (1214 m) ve výšce 1 031
m n. m, ústí v NSR zleva do Dunaje u Řez
na, plocha povodí nad státní hranicí
42,3 km“, délka toku u nás 8,2 km, prům.
průt. u ústí 0,84 m“ -s*. Pstruhová voda,
chráněný úsek v CHKO Šumava. Naše
území opouští ve výšce 709 m n. m., v Že
leznorudském průsmyku. /pí

Řezný potok viz Řezná 4-02-02-001

Řežabinec nádrž na Řežabineckém 'p.,
pravý přítok Ofavy, 8 km jz. od Písku,
zemní hráz 550 m dlouhá v koruně. Vodní
plocha měří 87,6 ha, celkový objem
1,138 mil. m“. Délka vzdutí 1,0 km, max.
hladina 373,3 m n. m. Nádrž využita pro
chov ryb. Stavba z 16. století. /no

Říčanka viz Říčanský p. 1-12-01-029

Říčanský potok č. h. p. 1-12-01-029 (IV.),
orient. mapa 10, pramení v Tehově ve výš
ce 440 m n. m, ústí zleva do Rokytky
pod Běchovicemi v 230 m n. m, plocha
povodí 37,5 km“, délka toku 21,0 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m“-s *. Vodo

hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda, čistota vody III. tř. /vlŘ

Říčí č. h. p. 4-10-03-065 (IV.), orient.
mapa 14, pramení u Haukovic ve výšce
258 m n. m, ústí zleva do Oskavy u Ště
pánova v 219 m n. m, plocha povodí
60,3 km“, délka toku 13 km, prům. průt.
u ústí 0,25 m“ -s*. Hydrologická stanice
Hnojice (lg. 1968—). /kř

Ruda r. v okr. Jindřichův Hradec 3 km sz.
od Kojákovic, 72 ha, průtočný na levém
přítoku Zlaté stoky, rybochovný. /ke

Říčka č. h. p. 1-02-01-040 (V.), orient.
mapa 13, pramení 1,5 km ssz. od Zakle
tého (991 m) ve výšce 970 m n. m, ústí
zleva do Zdobnice 1 km s. od Pěčína
v 448 m n. m, plocha povodí 33,5 km“,
délka toku 13,1 km, prům. průt. u ústí
0,56 m“-s *. Pstruhová voda, vodácky
využívaný úsek od ústí 6 km, obtížnost
WW III, čistota vody I. tř. /pí

Říčka č. h. p. 1-15-03-092 (VI), orient.
mapa 20, pramení 1,5 km sz. od Račic
(Račice — Pístovice) ve výšce 470 m n.m,
ústí zprava do Litavy u Měnína v 185 m
n. m., plocha povodí 144,9 km“, délka toku
36,5 km, prům. průt u ústí 0,28 m“ -s *.
Hydrologická stanice Ochoz (lg. 1966—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda na horním toku po nádrže
u Muchovy boudy, mimopstruhová voda
pod Muchovou boudou do ústí. Vodácky
využívaný úsek od Hádku do Líšně
(10 km, obtížnost WW II) a od Líšně do
ústí 17 km, obtížnost ZWC. V prostoru
mezi Hostěnicemi a Ochozí protéká
CHKO Moravský kras, částečně se pro
padá pod nádrží Hádek a vyvěrá nad ná
držemi u Muchovy boudy (Horní mlýn).
V podzemí se stýká s Hostěnickým p., kte
rý protéká zpřístupněnou Ochozskou jes
kyní. /pí

Říčka viz Šatava 4-16-04-026



Říha r. v okr. Hradec Králové 1,5 km
v. od Skochovic, 20 ha, průtočný na Lu
žeckém p., rybochovný. /ke

Říka č. h. p. 4-10-03-126 (V.), orient.
mapa 14, pramení v. od Kozlova ve výšce
640 m n. m., ústí zleva do Olešnice u Pen
čice v 245 m n. m., plocha povodí 49,9 km“,
délka toku 18,3 km, prům. průt. u ústí
0,24m*-s'7. /kř

Říka č. h. p. 4-21-08-033 (IV.), orient.
mapa 21, pramení j. od Sehradic ve výšce
470 m n. m, ústí zprava do Vláry u Bo
huslavic v 335 m n. m, plocha povodí
38,9 km“, délka toku 13,8 km, prům.
průt. u ústí 0,40 m“-s'". /kř

Římov nádrž na řece Malši, 14 km j. od
Českých Budějovic, kamenitá hráz 47,3 m

vysoká, délka v koruně 290 m. Vodní
plocha měří 210,6 ha, max. hloubka 43 m,
stálý objem nádrže 2,16 mil. m*, zásobní
objem 30,58 mil. m“, celkový objem
34.54 mil. m*“.Délka vzdutí 18 km, max.
hladina 471,48 m n. m. Nádrž využita
pro vodárenství a pro ochranu před vel
kými vodami. Voda mimopstruhová. Plo
cha povodí nádrže 489,41 km", prům. roč
ní průtok 4,14 m“:s*. Stavba dílá ukon
čena v roce 1977. /no

Římovka viz Římovský p. 4-16-03-002

Římovský potok č. h. p. 4-16-03-002
(VII.), orient. mapa 19, pramení na jz.
svazích Kobylí hlavy ve výšce 620 m n. m.,
ústí do Rokytné u Horního Újezda v 454 m
n. m., plocha povodí 29,2 km?, délka toku
11,8 km, prům. průt. u ústí 0,10 m -so

(kř



Sádecký potok č. h. p. 1-13-03-085 (V.),
orient. mapa 2, pramení sv. od Janova
ve výšce 415 m n. m., ústí zleva do Klučec
kého p. u Lhoty v 320 m n. m, plocha po
vodí 15,1 km“, délka toku 7,8 km, prům.
průt. u ústí 0,05 m“ s*. Vodohospodář
sky významný tok. /kř

Sadovský potok č. h. p. 1-13-02-038 (IV.),
orient. mapa 1, pramení vj. od Ruprech
tova ve výšce 473 m n. m, ústí zleva do
Vitického p. u Sadova v 384 m n. m, plo
cha povodí 15,0 km“, délka toku 6,0 km,
prům. průt u ústí 0,12 m“-s*. Vodo
hospodářsky významný tok. /kř

Salaška viz Salašský p. 4-13-01-080

Salašský potok č. h. p. 4-13-01-080 (TII.),
orient. mapa 21, pramení 4 km sz. od
Salaše ve výšce 490 m n. m, ústí zprava
do Moravy ve Starém Městě v 179 m n.m,
plocha povodí 49,6 km“, délka toku 17,8
km, prům. průt. u ústí 0,18 m*-s*. Hydro
logická stanice Velehrad (lg. 1964—, vč.
1885 — přerušeno, 1945—). Pstruhová
voda po celém toku (kř

Samson r. v okr. Pelhřimov 1,7 km s. od
Hříběcí, 8 ha, průtočný na levém přítoku
Jihlavy. /ke

Sánský kanál č. h. p. 1-04-05-065 (III),
orient. mapa 11, odbočuje vpravo z Cidli
ny nad Sány ve výšce 199 m n. m, ústí
zleva do Mrliny pod Budiměřicemi v 182
m n. m., délka toku 15,7 km. Hydrologické
stanice: Křečkov (vč. 1924—1959), Nové
Mlýny—Pátek (vč.1957—).Vodohospo

dářsky významný tok, mimopstruhová
voda, vodácky využívaný celý tok 15,7 km,
obtížnost ZWA, chráněný úsek od Odře
psů (v ochranném pásmu léčivých zdrojů
lázní Poděbrad). /pí

Satlerův rybník v okr. Český Krumlov
2,5 km jz. od Dolního Dvořiště, 12 ha,
průtočný v povodí pravého přítoku Vltavy,

rybochovný. /ke

Sázava č. h. p. 1-09-01-001 (III), orient.
mapa 10, 11, 12, pramení 1,1 km sz. od
Šindelného vrchu (806 m) ve výšce
757 m n. m., ústí zprava do Vlfavy v nádrži
Vrané u Davle v 200 m n. m,, plocha po
vodí 4349,2 km“, délka toku 224,6 km,
prům. průt. u ústí 25,2 m“-s *. Sázava
protéká v generálním směru od východu
k západu pahorkatiny Českomoravské
soustavya její údolí se postupně zahlubuje
směrem po toku. Hydrologické stanice:
Polnička (vč. 1924—1948), Sázava u Žďá
ru (vč. 1925—, lg. 1953—), Pohled (vč.
1926— 1952), Havlíčkův Brod (vč.
1884—), Chlístov (vč. 1920—, Ig. 1951—),
Světlá nad Sázavou (lg. 1962—), Ledeč
nad Sázavou (vč. 1895—), Zruč nad Sá
zavou (vč. 1913—, Ig. 1947—), Kácov
(vč. 1898—, lg. 1928—), Poříčí nad Sá
zavou (vč. 1880—, Ig. 1903—), Nespeky
(vč. 1947—1951),Pikovice—Hradišťka
(vč. 1938—). Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda v úseku Dolní
Hamry-Ronov, mimopstruhová voda po
celém toku bez přítoků. Vodácky využí
vaný úsek od Žďáru nad Sázavou do
Havlíčkova Brodu 44 km, obtížnost WW II
od Havlíčkova Brodu do Světlé nad Sá



zavou 19 km, obtížnost ZWC, od Světlé
nad Sázavou do Smrčné — jez 6 km, ob
tížnost WW L od jezu — Smrčné do Vilé
movic 6 km, obtížnost WW III, od Vilémo
vic do Krhanic 118 km, obtížnost WW I,
od Krhanic do Pikovic 12 km, obtížnost
WW III od Pikovic do ústí 3,5 km, obtíž
nost ZWB. Vodní nádrž Pilská, chráněný
úsek peřejnatého toku Stvořidla nad
Ledčí nad Sázavou a rašeliniště Velkého
Dářka. Čistota toku II —III.tř. Sázava a je
jí údolí je velmi atraktivní pro rekreaci.

/vlk

Sázavka č. h. p. 1-09-01-102 (IV.), orient.
mapa 11, 12, pramení 0,6 km j. od Ranko
va ve výšce 558 m n. m, ústí zprava do
Sázavy ve Světlé nad Sázavou 398 m n. m.,
plocha povodí 132,5 km“, délka toku
31,2 km, prům. průt. u ústí 0,83 m“ -s*.
Pstruhová voda. Vodácky využívaný úsek
pod ústí 13 km, obtížnost WW I čistota
vody až III. tř.V horním toku rybník 7./vlk

Sázek č. h. p. 1-13-01-023 (TII.), o 'ent.
mapa 1, pramení při státní hramu.
ČSSR— NDR u Výhled ve výšce 680 m
n. m., ústí zleva do Ohře u Nebanic
v 420 m n. m, plocha povodí 86,2 km“,
délka toku 17,7 km, prům. průt. u ústí

0,61m“-s*. Vodohospodářskyvýznamný
tok, chráněný úsek při průtoku chráně
ným územím Soos. (kř

Seč I nádrž na řece Chrudimce, 20 km jz.
od Chrudimi, tížní zděná hráz, 42 m vyso
ká, délka v koruně 165 m. Vodní plocha
měří 220 ha, max. hloubka 34,5 m, stálý
objem nádrže 1,49 mil. m“, zásobní objem
14,27 mil. m*, celkový objem 22,1 mil. m“.
Délka vzdutí 5 km, max. hladina 490,50 m
n. m. Nádrž je využita pro vodárenství,
hydroenergetiku, pro ochranu před vel
kými vodami a pro průmysl. Rekreační
využití — koupání, plachtění a veslování,
sportovní rybářství — voda mimopstru
hová (K, C, Ca, Š, Ok, TI, Ú, L, Br). Plocha
povodí nádrže 216 km“, prům. rooční prů
tok 2,35 m“-s *. Stavba díla ukončena
v roce 1935, vodní elektrárna v roce
1947. /no

Seč II nádrž na řece Chrudimce, 18 km jz.
od Chrudimi, zemní sypaná hráz 10,6 m
vysoká, délka v koruně 111 m. Vodní plo
cha měří 7 ha, max. hloubka 7,35 m,
stálý objem 0,001 mil. m*, zásobní objem
nádrže 0,14 mil. m*, celkový objem
0,34 mil. m“. Délka vzdutí 0,8 km, max.
hladina 446,35 m n. m. Nádrž je využita
pro hydroenergetiku (vyrovnávací nádrž
pro vodní elektrárnu Seč I). Rekreační vy
užití —sportovní rybářství —voda mimo
pstruhová (K, L, C, Po). Plocha povodí
nádrže 224,6 km“, prům. roční průtok
2,42 m"-s". Stavbadíla ukončena v roce
1947. /no

Sedelský rybník v okr. Jindřichův Hradec
2 km jv. od Nové Vsi, 17 ha, průtočný na
pravém přítoku Koštěnického p., rybo
chovný. /ke

Sedlecký potok č. h. p. 1-08-05-052 (IV.),
orient. mapa 10, pramení 0,3 km v. od
Ostrého ve výšce 625 m n. m, ústí zleva
do Mastníku v Sedlčanech v 340 m n. m,
plocha povodí 141,9 km“, délka toku



21,3 km, prům. průt. u ústí 0,61 m*-s
Pstruhová voda. V povodí menší rybníky.

/vlk

Sedlecký potok viz Včelínek 4-17-01-047

Sedlice nádrž na Želivce, 9 km jz. od Hum
polce, tížní zděná hráz 11 m vysoká, délka
v koruně 118 m. Vodní plocha měří40,6 ha,
max. hloubka 15 m. Stálý objem nádrže
0,85 mil. m“, zásobní objem 1,15 mil. m,
celkový objem 2,3 mil. m“. Délka vzdutí
3 km, max. hladina 449,00 m n. m. Nádrž

využití — koupání, sportovní rybářství.
Plocha povodí nádrže 411 km“, prům. roč
ní průtok 2,65 m“ -s*. Stavba díla ukon
čena v roce 1927. /no

Sedlický potok č. h. p. 1-09-02-104 (V.),
orient mapa 11, pramení u Palčicve výšce
587 m n. m., ústí zleva do Želivky v nádrži
Švihov v 377 m n. m, plocha povodí
96,1 km, délka toku 24 km, prům. průt
u ústí 0,54 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, chráněný
úsek v ochranném vodárenském pásmu
nádrže Švihov. /vlk

Sedlišťský potok č. h. p. 1-10-01-019 (IV)),
orient. mapa 8, pramení na sv. svahu Ple
šivce (766 m) ve výšce 662 m n. m, ústí
zprava do Mže u Kočova v 445 m n. m,
plocha povodí 85,1 km“, délka toku
20,1 km, prům. průt. u ústí 0,39 m“ -s '.
Vodohospodářsky významný tok. Pstruho
vá voda, čistota vody I.—II.tř. /vlk

Sedlišťský rybník v okr. Česká Lípa 1,5km
zsz. od Stráže pod Ralskem, 70 ha, prů
točný na pravém přítoku Ploučnice, rybo
chovný. /ke

Sedlnice č. h. p. 2-01-109 (II.), orient.
mapa 15, pramení s. od obce Veřovice ve
výšce 440 m n. m, ústí zprava do Odry
u Nové Horky v 234 m n. m., plocha po
vodí 56,7 km“, délka toku 21,8 km, prům.
průt. u ústí 0,53 m*“-s*. Hydrologická

stanice Sedlnice (vč. 1931—1937). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová vo
da od retenční nádrže pod Kotoučem po
ústí, mimopstruhová voda na horním toku
po retenční nádrže. Vodní nádrž Stram
berk. / kř

Sedlinička viz Sedlnice 2-01-01-109

Selibovský rybník v okr. Písek 1,5 km
zjz. od Tálína, 40 ha, průtočný na pravém
přítoku Blanice. /ke

Selka viz Lukavice 4-10-03-055

Semechnický rybník v okr. Rychnov nad
Kněžnou na sv. okraji Semechnic, 20 ha,
průtočný na pravém přítoku Staré řeky,

rybochovný. /ke

Semíč č. h. p. 4-15-02-036 (VI), orient.
mapa 13, pramení u Drvalovic ve výšce
440 m n. m, ústí zleva do Svitavy u Svi
távky v 315 m n. m, plocha povodí
57,0 km“, délka toku 17,4 km, prům. průt.
u ústí 0,24m*-s /kř

Semovický rybník v okr. Benešov na s.
okraji Bystřice, 32 ha, průtočný na Bystré,

rybochovný. /ke

Senice uLidečka. (Foto J. Demek)



výšce 840 m n. m, ústí zleva do Vsetín
ské Bečvy u Ústí v 354 m n. m., plocha po
vodí 135,4 km“, délka toku 31,5 km, prům.
průt. u ústí 1,62 m“-s *. Hydrologická
stanice Lužná (vč. 1930—, Ig. 1946—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku. Tok je ve vodo
hospodářsky důležité oblasti Beskyd. /kř

Senný rybník v okr. Cheb 1 km sv. od Trs
těnic, 11 ha, průtočný na pravém přítoku
Kosového p., rybochovný. /Ře

Sezina č. h. p. 2-01-01-118 (III), orient.
mapa 14, 15, pramení z. od obce Pustá
Polom ve výšce 460 m n. m., ústí zleva
do Bílovky u Bravantic v 235 m n. m., plo
cha povodí 74,2 km“, délka toku 15,6 km,
prům. průt. u ústí 0,38 m“-s *. Vodo
hospodářsky významný tok. Pstruhová vo
da na celém toku. /kř

Silniční (ú. n.) viz Pístov

Silniční rybník v okr. Jihlava 3 km vsv. od
Dolní Cerekve, 10 ha, průtočný na Třeš
ském p., rybochovný, odběr vody pro
Masnu. /ke

Silvestrr. v okr. Písek 2 km vjv. od Kos
telce nad Vltavou, 21 ha, průtočný na Jic
kovickém p., rybochovný. /ke

Simínský rybník v okr. Příbram 2,5 km jjz.
od Březnice, 8 ha, průtočný na Mlýnském
p., rybochovný. /ke

Sirákovický rybník v okr. Havlíčkův
Brod 1,5 km sz. od Vilémova, 9 ha, průtoč
ný na Hostačovce. /ke

Sirotek r. v okr. Karviná 2,5 km jz. od
Petrovic, 8 ha, průtočný na levém přítoku
Petrůvky, rybochovný. /ke

Sirový rybník v okr. Tachov 1,5 km v.
od Starého Sedliště, 16 ha, průtočný na
Suché. /ke

Sítinový r. v okr. Nový Jičín 2,5 km jjv.
od Jistebníku, 8 ha, průtočný na levém
k přítoku Odry, rybochovný. /ke

Sítnice r. v okr. Žďár nad Sázavou 2 km
ssv. od Křižanova, 8 ha, průtočný na le
vém přítoku Libochovky, rybochovný.

/ke

Sitka č. h. p. 4-10-03-071 (IV.), orient.
mapa 14, pramení z. od Rýžoviště ve výšce
668 m n. m., ústí do Oskavy u Chomutova
v 215 m n. m,plocha povodí 118,8 km,
délka toku 35 km, prům. průt. u ústí
0,81 m“ -s*. Hydrologická stanice Štern
berk (Ig. 1961—, vč. 1882—). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda na
horním toku po Šternberk, mimopstruho
vá voda od Šternberka po ústí. / kř

Skalice č. h. p. 1-08-04-034 (V.), orient.
mapa 9, 10, pramení 1 km z. od Kobylí
hlavy (757 m) ve výšce 678 m n. m,
ústí zleva do Lomnice, 4 km pod Ostrov
cem, v 346 m n. m, plocha povodí
375,6 km“, délka toku 52,2 km, prům.
průt u ústí 1,45 m“-s *. Hydrologická
stanice Varvažov (vč. 1898—, Ig. 1960—).
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek
od Mirovic do vzdutí nádrže Orlík 17 km,
obtížnost WW I od vzdutí do ústí 2 km,
obtížnost ZWA, čistota vody až IV. tř.,
v horním toku několik rybníků. /vlk

Skalice r. v okr. Jindřichův Hradec 4 km
jjv. od Chlumu u Třeboně, 15 ha, průtočný
na pravém přítoku Lužnice, rybochovný.

/ke

Skalička č. h. p. 4-14-03-038 (V.), orient.
mapa 19, pramení u Medlice ve výšce
367 m n. m,, ústí zleva do Jevišovky u Le
chovic v 192 m n. m, plocha povodí
121,8 km“, délka toku 23,8 km, prům.
průt. u ústí 0,13 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok, vodní nádrž Olekso
vice. / kř

Skaličný rybník v okr. Písek 1,5 km sv.



od Podolí II, 16 ha, průtočný na Jesenic
kém p., rybochovný. /ke

Skalka č. h. p. 2-03-01-038 (V.), orient.
mapa 15, pramení na s. svazích Malého
Polomu ve výšce 950 m n. m, ústí zleva
do Nytrové u Morávky-Nytrové v 585 m
n. m., plocha povodí 10,0 km“, délka
toku 4,9 km, prům. průt u ústí 0,24 m“:s".
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku. Tok je ve vo
dohospodářsky důležité oblasti Beskyd.

(kř

Skalka nádrž na řece Ohři z. od Chebu,
kamenitá hráz vysoká 17 m, délka v ko
runě 115 m. Vodní plocha měří 385 ha,
hloubka 14 m. Stálý objem 0,91 mil. m,
zásobní objem 15 mil m, celkový objem
19,55 mil. m“. Délka vzdutí 8,3 km, max. hla
dina 444,00 m n. m. Nádrž je využita pro prů
mysl a pro ochranu před velkými vodami.
Rekreační využití —koupání, vodní sporty,
sportovní rybářství —voda mimopstruhová
(K, Š, C, Br, Ú, Ca, Ok, Tl, L). Plocha
povodí nádrže 672 km“, prům. roční prů
tok 6,09 m“-s"'. Stavba díla ukončena
v roce 1964. /no

Skalka viz Libchavský p. 1-02-02-034

Skalná viz Sázek 1-13-01-023

Skalský potok č. h. p. 1-08-03-093 (V.),
orient. mapa 17, pramení 1,5 km jjv. od
Drahonic ve výšce 482 m n. m., ústí zleva
do Blanice (rameno Malé Blanice) u Skal
v 371 m n. m, plocha povodí 33,9 km?,
délka toku 11 km, prům. průt u ústí
0,05 m“-s *. Mimopstruhová voda. Na
pojen na soustavu malýchrybníků | /vlk

Skalský potok viz Strenický p. 1-05-03
004

Skalský rybník v okr. Písek 2 km z. od
Myšence, 11 ha, průtočný na levém příto
ku Blanice. /ke

Skalský rybník v okr. Žďár nad Sázavou
1,5 km jjz. od Lísku, 7 ha, průtočný na
Bystřici, rybochovný. /Ře

Sklářský potok č. h. p. 1-10-01-009 (IV.),
orient. mapa 9, pramení v NSR při naší
státní hranici ve výšce 745 m n. m, ústí
zprava do Mže v nádrži Lučina u Lučiny
v 534 mn. m., plocha povodí 27,0 km?, dél
ka toku 8,8 km, prům. průt u ústí
0,29 m“-s"". Pstruhová voda, chráněný
úsek v ochranném pásmu vodárenské
nádrže Lučina, čistota vody I. tř. /vlk

Skorkovský rybník v okr. Havlíčkův Brod
1 km sz. od Skorkova, 18 ha, průtočný na
levém přítoku Úsobského p., rybochovný.

/ke

Skočenický potok č. h. p. 1-02-02-066
(IV.), orient. mapa 12, pramení u Nasavrk
ve výšce 358 m n. m, ústí zprava do
Tiché Orlice u Poštolova v 276 m n. m,
plocha povodí 29,2 km“, délka toku 6,4km,
prům. průt. u ústí 0,28 m“-s '. Mimo
pstruhová voda, čistota vody II. tř. /pí

Skořický potok č. h. p. 1-11-01-017 (V)),
orient. mapa 9, pramení na j. svahu
Okrouhlíku (707 m) ve výšce 665 m n. m,
ústí zleva do Klabavy u Hor u Mirošova
v 405 m n. m, plocha povodí 35,3 km?,
délka toku 10 km, prům. průt. u ústí
0,17 m“*-s'*. Pstruhová voda. Čistota
vody I—II. tř. /olk

Skřeněčský potok viz Zábědovský p.
1-04-02-058

Skříň r. v okr. Pardubice 2 km jv. od
Bukovky, 26 ha, průtočný na pravém pří
toku Opatovického kanálu, rybochovný.

/ke

Skřivánčí potok viz Skřiváří 1-13-01-109

Skřiváň č. h. p. 1-13-01-109 (V.), orient.
mapa 1, pramení mezi vrcholy Pláň a Ru
denský Špičák ve výšce 895 m n. m,, ústí



zleva do Rotavy v 550 m n. m., plocha po
vodí 28,3 km, délka toku 11,5 km, prům.
průt. u ústí 0,29 m“:s*. Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda po
celém toku /kř

Skučák r. v okr. Karviná 1 km jv. od
Rychvaldu, 18 ha, průtočný na pravém
přítoku Sfružky, rybochovný. /ke

Skutek r. v okr. Jindřichův Hradec 1,5 km
ssv. od Klece, 25 ha, průtočný na pravém
přítoku Lnýnice, rybochovný. /ke

Slabá č. h. p. 1-08-05-063 (V.), orient.
mapa 10, pramení 0,3 km s. od Nosetína
ve výšce 645 m n. m, ústí zleva do Sed
leckého p. u Nedrahovič v 351 m n. m,
plocha povodí 27,8 km“, délka toku 11,6
km, prům. průt. u ústí 0,14 m* -s*. Pstru
hová voda, v povodí několik rybníků. /lk

Slánský potok viz Střela 1-01-03-038

Slapy, nádrž na řece Vltavě 18 km z. od
Benešova, tížní betonová hráz 70 m vysoká,
délka v koruně 260 m. Vodní plocha měří
1392 ha, maximální hloubka 58 m. Stálý
objem nádrže 68 mil. m*, zásobní objem
184,2 mil. m*, celkový objem 269,3 mil.
m“. Délka vzdutí 44 km, max. hladina
271,00 m n. m. Nádrž je využita pro hy
droenergetiku (špičková vodní elektrár
na), ochranu předvelkými vodami, plavbu,
nadlepšení průtoků ve Vltavě a chovu
ryb. Rekreační využití — koupání, plach
tění a veslování, provoz plavidel s výbuš
nými motory, vodní lyžování, sportovní
rybářství —voda mimopstruhová (C, Ok,
K, Su, Ca, Br, Š, Ú, L, TI, Pa, Bo). Plocha
povodí nádrže 12957 km“, prům. roční
průt. 84,9 m“-s*. Stavba díla ukončena
V roce 1957 (obr. str. 244 a 245). /no

Slatinný potok č. h. p. 1-08-01-020 (V.),
orient. mapa 16, pramení 150 m s. od
vrcholu Pancíře (1214 m) ve výšce 1190 m
n. m., ústí zprava do Křemelné u Hůrky
v 821 m n. m, plocha povodí 31,1 km,

délka toku 11,5 km, prům. průt. u ústí
0,75 m*-s''. Pstruhová voda. Tok leží
v CHKO Šumava. /vlk

Slatinný potok č. h. p. 1-10-01-046 (V.),
orient. mapa 8, pramení u obce Přední
Žďár ve výšce 658 m n. m,, ústí zprava
do Hamerského p. u Brodu nad Tichou
v 465 m n. m, plocha povodí 39,7 km“, dél
ka toku 129 km, prům. průt. u ústí
0,32 m" -s*. Pstruhová voda, čistota vody
I —II. tř. /vlk

Slatinný potok č. h. p. 1-13-01-015 (III),
orient. mapa 1, pramení při státní hranici
ČSSR—NSR u Nového Žďáru ve výšce
630 m n. m,, ústí zleva do Ohře u Tršnice
v 425 m n. m, plocha povodí 53,5 km“,
délka toku 20,1 km, prům. průt. u ústí
0,39 m“ -s"*. Vodohospodářsky význam

/kř

Slatinný potok viz Cerná voda 1-13-01
156

Slatinský potok viz Slatinný p. 1-08-01
020

Slavíč č. h. p. 2-03-01-011 (IV.), orient.
mapa 15,pramení na svazích Babího vrchu
ve výšce 905 m n. m., ústí zprava do údolní
nádrže Morávka na Morávce v 520 m n. m,
plocha povodí 17,4 km“, délka toku 6,3
km, prům. průt. u ústí 0,57 m“ s*. Hydro
logická stanice Morávka— Slavíč (Ig.
1965—). Vodohospodářsky významný
úsek v délce 6 km, pstruhová voda po
po celém toku. Tok je ve vodohospo
dářsky důležité oblasti Beskyd. /kř

Slavíč (ú. n.) viz Morávka

Slavnič r. v okr. Benešov 1,5 km sv. od
Olbramovic, 11 ha, průtočný na levém
přítoku Bystré, rybochovný. /Ře

Slavonický potok (Zlabings Bach v Ra
kousku) č. h. p. 4-14-01-070 (V.), orient.
mapa 18, pramení na svazích Bukovského
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vrchu ve výšce 645 m n. m., ústí zleva do
Rakouské Dyje u Waldkirchen (Rakous
ko) v 445 m n. m.,plocha povodí 45,5 km,
délka toku 16,4 km, prům. průt. u ústí
0,27ms). /kř

Slížanský potok viz Tišťínský p. 4-12-02
031

Slopná viz Stříbrný p. 2-04-04-042

Sloupnický potok č. h. p. 1-03-02-041
(III.), orient mapa 12, pramení na v.
okraji Horní Sloupnice ve výšce 438 m n.
m., ústí zprava do Loučné pod Tisovou
v 275 m n. m, plocha povodí 28,5 km“,
délka toku 13,6 km, prům. průt. u ústí
0,22 m“ s"". Vodohospodářsky významný
tok pod přítokem Labuťka, pstruhová vo
da, čistota vody do III. tř. /pí

Sloupský potok č. h. p. 2-04-10-009 (IV.),
orient mapa 4, pramení na sv. svazích Ho
lubníku ve výšce 970 m n. m, ústí zleva
do Smědé u Raspenavy v 334 m n. m,
plocha povodí 20,0 km“, délka toku
8,5 km, prům. průt u ústí 0,48 m*-s *.
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku, chráněný úsek
protéká přírodní rezervací Štolpichy, celý
tok je na území CHKO Jizerské hory.
Ostatní informace — na horním toku až
po Ferdinandov četné peřeje a vodopády
(největší je 30 m vysoký). (kř

Sloupský potok č. h. p. 4-15-02-074 (VII),
orient mapa 13, pramení 0,4 km z. od
Skály (724 m) ve výšce 695 m n. m, pro
padá se 700 m j. od Sloupu na okraji Mo
ravského krasu v 459 m n. m, plocha
povodí k propadání 53 km“, délka toku
15,5 km, prům. průt. u propadání 0,22
m“-s“". Hydrologická stanice Sloup (lg.
1967—).V jeskynním systému nad propas
tí Macochou se stéká s Bílou vodou a vy
tváří ř. Punkvu. Část podzemního toku je
známa z Amatérské jeskyně. Chráněný
úsek před propadáním a v podzemí —

CHKO Moravský kras Čistota vody pod
Sloupem až IV. tř. /vlk

Slubice č. h. p. 1-03-03-014 (TII.), orient.
mapa 12, pramení 1 km sv. od Křížové ve
výšce 615 m n. m, ústí zleva do Chrudim
ky u Stanu v 535 m n. m., plocha povodí
29,9 km“, délka toku 6,1 km, prům. průt.
u ústí 032 m“-s'*. Pstruhová voda, celý
tok v chráněném pásmu vodárenských
zdrojů, čistota vody II. tř.Celý tok v CHKO
Žďárské vrchy. /pí

Slunný potok č. h. p. 2-04-07-012 (III),
orient. mapa 4, pramení na sv. svazích
Ještědu ve výšce 615 m n. m., ústí zleva do
Bílé Nisy v Liberci v 365 m n. m,, plocha
povodí 5,5 km“, délka toku 4,5 km, prům.
průt. u ústí 0,09 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok. /kř

orient. mapa 11, pramení 2 km jz. od
Neustupova ve výšce 650 m n. m, ústí
zleva do Blanice u Šebířovav 402m n.m,
plocha povodí 60,4 km“, délka toku 14,8
km, prům. průt. u ústí 0,28 m“:s*. Pstru
hová voda. /vlk

Slušovice, nádrž na řece Dřevnici 4 km od
obce Slušovice v Hostýnských vrších, zem
ní sypaná hráz vysoká 27,2 m, délka v ko
runě 562 m. Vodní plocha měří 77,7 ha,
max. hloubka 26,1 m, stálý objem nádrže
1,57 mil. m“, zásobní objem 7,25 mil. m,
celkový objem 9,95 mil. m*“,délka vzdutí
3,1 km, max. hladina 317,90 m n. m.
Nádrž je využita pro vodárenství. Rekreač
ní využití — sportovní rybářství, voda
pstruhová (Po, Li, násada). Plocha povodí
42,8 km?, prům. roční průt. 0,50 m -sol
Stavba díla ukončena v roce 1975. /no

Služebný rybník v okr. Jindřichův Hradec
0,5 km jjz. od Lomnice nad Lužnicí, 30 ha,
průtočný na pravém přítoku Zlaté stoky,

rybochovný. /ke

Smědá č. h. p. 2-04-10-001 (III), orient.
mapa 4, pramení pod vrcholem Jizery ve



výšce 875 m n. m, přetíná státní hranice
ČSSR—PLR u Vsi v 209 m n. m., plocha
povodí 273,8 km“, délka toku 45,9 km,
prům. průt. u státní hranice 3,61 m“ -s
Hydrologické stanice: Bílý Potok (Ig.
1955—), Frýdlant v Čechách (lg. 1955—,
vč. 1910—), Višňová (lg. 1966—, vč.
1955—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda po jez v Hartě, mimopstru
hová voda od jezu v Hartě po státní
hranici. Vodácky využívaný úsek od Bílé
ho Potoka do Raspenavy 9 km, obtížnost
WW IV, od Raspenavy do státní hranice
29 km, obtížnost WWII Chráněný úsek
horní část toku na území CHKO Jizerské
hory. /kř

Smědava viz Smědá 2-04-10-001

Smíchov r. v okr. Jihlava 1 km v. od Bo
rovné, 20 ha, průtočný v povodí pravého
přítoku Myslůvky, rybochovný. /Ře

Smíchov I r. v okr. Tábor 1,5 km sv. od
Hamru, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Nežárky, rybochovný. /ke

Smíchovský potok č. h. p. 1-04-05-044
(IV.), orient mapa 4, pramení ve Slav
hosticích ve výšce 267 m n. m., ústí zprava
do Štítarského p. u Svídnice v 193 m n. m,
plocha povodí 101,8 km“, délka toku
20,2 km, prům. průt. u ústí 0,24 m“-s*.
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, chráněný úsek —od Nou
zova přitéká na ochranné pásmo léčivých
zdrojů — Poděbrady. Před ústím protéká
rezervací Komárovský rybník /pí

Smíkov r. v okr. Benešov 2 km jjv. od
Chotýšan, 25 ha, průtočný na Chotýšance,
rybochovný. /ke

Smilek r. v okr. Pardubice 3 km sz. od
Holic, 8 ha, průtočný na pravém přítoku
Ředického p. /ke

Smolenský potok viz Malonínský p. 4-10
02-092

Smolinka č.h. p. 4-21-09-030 (IV.), orient.
mapa 21, pramení na j. svazích vrcholu
Láz ve výšce 690 m n. m, ústí zleva do
Vláry u Vlachovic v 342 m n. m, plocha
povodí 27,7 km“, délka toku 15,3 km,
prům. průt. u ústí 0,29m*-s (kř

Smolivecký potok viz Lomnice 1-08-04
061

Smolnický potok č. h. p. 1-13-04-010
(III.), orient. mapa 2, pramení j. od Pochva
lova ve výšce 418 m n. m., ústí zprava do
Ohře u Obory v 174 m n. m, plocha po
vodí 92,6 km“, délka toku 22,7 km, prům.
průt u ústí 025 m*-s* /kř

Smolovský rybník v okr. Domažlice
0,5 km jz. od Bořic, 15 ha, průtočný na
pravém přítoku Zubřiny, rybochovný. /ke

Smrčenský potok č. h. p. 4-16-01-034
(VI.), orient mapa 19, pramení v. od
Větrného Jeníkova ve výšce 645 mn. m,
ústí zleva do Jihlavy v Jihlavě v 485 m
n. m., plocha povodí 25,0 km“, délka toku
12,6 km, prům. průt. u ústí 0,15 m“-s

/kř

Smrk r. v okr. České Budějovice 4,5 km
ssz. od Jílovic, 10 ha, průtočný na levém
přítoku Zlaté stoky, rybochovný. /ke

Smrkovec r. v okr. Klatovy 2 km jz. od
Břežan, 19 ha, průtočný na pravém příto
ku Mlýnského p., rybochovný. /ke

Smržovský potok č. h. p. 1-01-04-005
(II.), orient. mapa 5, pramení 0,5 sz. od
Královy Lhoty ve výšce 273 m n. m., ústí
zleva do Labe u Smiřicv 240 m n. m, plo
cha povodí 29,0 km“, délka toku 9,2 km,
prům. průt u ústí 0,10m*-s'*. Mimopstru
hová voda, čistota vody II. tř. /pí

Smutná č. h. p. 1-07-04-093 (IV.), orient.
mapa 10, 17, pramení 1,6 km z. od Nových
Libenic ve výšce 640 m n. m, ústí zprava
do Lužnice u Bechyně v 361 m n. m,



plocha povodí 246,5 km“, délka toku
47 km, prům. průt u ústí 1,18 m“-s
Hydrologická stanice ©Bechyně | (vč.
1923—1955). Vodohospodářsky význam
ný tok, mimopstruhová voda, vodácky vy
užívaný úsek od ústí 24 km, obtížnost
WW I čistota vody do III. tř., v povodí
menší rybníky. [vlk

Smutný r. v okr. České Budějovice 5 km
ssz. od Nových Hradů, 18 ha, průtočný na
levém přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Smyslov r. v okr. Strakonice, 2 km vsv. od
Pole, 22 ha, průtočný na pravém přítoku
Lomnice, rybochovný. /ke

Sněžný potok č. h. p. 1-01-02-029 (IV.),
orient. mapa 5, pramení na s. svahu Dor
ského lesa (1033 m) ve výšce 995 m n. m.,
ústí zprava do Ličné v Malém Křenově
v 441 m n. m, plocha povodí 10,1 km?,
délka toku 6,1 km, prům. průt. u ústí
0,24 m*-s7*. Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, chráněný úsek —
v horním toku vodárenské ochranné pás
mo, čistota vody I. tř. /pí

Sobědražský potok viz Jickovický p.
1-07-05-023

Sobík r. v okr. Písek 2,5 km jjv. od Kos
telce nad Vltavou, 21 ha, výtokový na
pravém přítoku Vltavy, rybochovný. /Ře

Solanecký potok č. h. p. 4-11-01-099 (V.),
orient mapa 15,pramení v Soláni ve výšce
760 m n. m, ústí zleva do Rožnovské
Bečvy u Hutiska v 447 m n. m, plocha
povodí 26,3 km“, délka toku 6,8 km, prům.
průt u ústí 0,47 m“-s *. Hydrologická
stanice Dolní Solanec (vč. 1930—1932).

Soláň viz Solanecký p. 4-11-01-099

Sopřečský potok č. h. p. 1-03-04-060
(II.), orient. mapa 12, pramení 1 km v. od
Voleče ve výšce 264 m n. m,, ústí zprava

do Labe u Semína v 204 m n. m, plocha
povodí 31,7 km“, délka toku 10,7 km,
prům. průt uústí 0,07m“ -s*. Mimopstru
hová voda. /pí

Sopřečský rybník v okr. Pardubice 1 km
jjv. od Sopřeče, 62 ha, průtočný na Sopřeč
ském p., rybochovný. / ke

Soudný potok viz Bezdrevský p. 1-06-03
017

Souš nádrž na řece Černé Desné 6 km s.
od města Tanvald, zemní sypaná hráz
23 m vysoká, délka v koruně 364 m. Vodní
plocha měří 102 ha, max. hloubka 20,5 m,
stálý objem nádrže 0,21 mil. m“, zásobní
objem nádrže 5,16 mil. m*, celkový objem
7,84 mil. m*. Délka vzdutí 2,1 km, max.
hladina 770,50 m n. m., nádrž je využita
pro vodárenství, dodávku vody průmyslu
a pro ochranu předvelkými vodami, vodo
hospodářský efekt nádrže zvýšen převo
dem vody z Bílé Desné. Voda pstruhová.
Plocha povodí 14, km“, prům. roční průt.
0,49 m“-s"". Stavba díla ukončena v roce
1915, rekonstrukce v letech 1924—1927,
úpravy pro vodárenské využití včetně pře
vodu vody v létech 1970—1974. /no

Spálený potok č. h. p. 4-17-01-021 (V.),
orient. mapa 20, pramení sv. od Zdravé
Vody ve výšce 363 m n. m., ústí zprava do
Trkmanky u Brumovic v 175 m n. m, plo
cha povodí 152,3 km“, délka toku 20,9 km,
prům. průt u ústí 0,20 m“ -s'*. Vodohos
podářsky významný tok. /kř

Splavský rybník v okr. Benešov na sv.
okraji Bystřice, 27 ha, průtočný na Bystré,
rybochovný, odběr vody pro mlýn. /ke

Spojená Orlice viz Orlice 1-02-03-001

Společný rybník v okr. Písek 2 km sv. od
Nadějkova, 8 ha, průtočný na pravém pří
toku Smutné, rybochovný. /ke

Spolský potok č. h. p. 1-07-02-040 (V.),
orient. mapa 17, 18, pramení 1 km sv. od



Kaliště ve výšce 518 m n. m, ústí zleva do
Zlaté stoky u Třeboně v 428 m n. m., plo
cha povodí 84,9 km“, délka toku 16,6 km,
prům. průt. u ústí 0,46m*:s'*. Mimopstru
hová voda, protéká soustavou rybníků,
největší nádrže Světa Spolský rybník /vlk

Spolský rybník nádrž na Spolskémp. 6km
j. od Třeboně, zemní hráz 8,7 m vysoká,
délka v koruně 900 m. Vodní plocha měří
124,3 ha, celkový objem 2,6 mil. m“. Délka
vzdutí 2,2 km, max. hladina 449,5 m n. m,
nádrž je využita pro chov ryb. Stavba díla
je z 16. století /no

Sporka č. h. p. 1-14-03-055 (TII.), orient.
mapa 3, pramení 0,7 km v. od Polevska ve
výšce 517 m n. m, ústí zprava do Ploučni
ce pod Českou Lípou v 242 m n. m.,plocha
povodí 70,1 km“, délka toku 21,4 km,
prům. průt. u ústí 0,61 m“-s*. Hydro
logická stanice: Nový Bor (vč. 1910—1960),
Dolní Libchava (vč. 1907—).Vodohospo
dářskyvýznamný tok, pstruhová voda, čis
tota vody do III. tř. /pí

Spůlka č. h. p. 1-08-02-010 (V.), orient.
mapa 16, pramení 2,7 km s. od Přilby
(1219 m), ve výšce 1099 m n. m., ústí zleva
do Volyňky u Bohumilic v 548 m n. m,
plocha povodí 104,2 km“, délka toku
19,2 km, prům. průt. u ústí 1,00 m“-s *.
Vodohospodářsky významný tok, pstruho
vá voda, vodácky využívaný úsek — od
ústí 15 km, obtížnost WW III V horním
toku protéká CHKO Šumava. /vlk

Spůtka viz Spůlka 1-08-02-010

Srálkovský rybník v okr. Hodonín 2 km
v. od Mutěnic, 11 ha, průtočný na Kyjovce,

rybochovný. /ke

Srbický potok č. h. p. 1-10-02-069 (V.),
orient. mapa 9, pramení 0,5 km v. od Ko
loveče ve výšce 465 m n. m, ústí zprava
do Radbuzy u Dolní Kamenice v 353 m
n. m., plocha povodí 34,7 km“, délka toku

13,0 km, prům. průt u ústí 0,20 m* -s*.
Mimopstruhová voda. Čistota vody IL tř.

/vlk

Srpina č. h. p. 1-14-01-026 (III), orient.
mapa 2, pramení v Okoříně ve výšce
292 m n. m., ústí zprava do Bíliny u Obr
nice v 210 m n. m, plocha povodí 190,5
km“, délka toku 25,4 km, prům. průt. u ústí
0,13m*-s"*. Vodohospodářsky významný
tok, mimopstruhová voda po celém toku.

/kř

Stanovice nádrž na Lomnickém p. 6 km
od Karlových Varů, kamenitá hráz 60 m
vysoká, délka v koruně 250 m, vodní plo
cha měří 142 ha, max. hloubka 54 m.
Stálý objem nádrže 1,65 mil. m“, zásobní
objem 15,6 mil. m*“,celkový objem 27,8
mil. m“. Délka vzdutí 5 km, max. hladina
518,00 m n. m. Nádrž využita pro vodá
renství a pro ochranu před velkými vo
dami. Rybářství—voda pstruhová. Plocha
povodí nádrže 92 km“, prům. roční průt.
0,58 m“ -s Ť. Stavba díla ukončena v roce
1978. /no

Stanovnica viz Sfanovnice 4-11-01-018

Stanovnice č. h. p. 4-11-01-018 (IV),
orient mapa 15, pramení u Bukoviny ve
výšce 970 m n. m,, ústí zleva do Vsetínské
Bečvy u Karolinky v 480 m n. m., plocha
povodí 23,2 km“, délka toku 8,9 km, prům.
průt. u ústí 0,34 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok ve vodohospodářsky
důležité oblasti Beskyd. /kř

Staňkovský rybník nádrž na Koštěnic
kém p. 16 km j. od Třeboně, zemní sy
paná hráz 14 m vysoká, délka v koruně
160 m. Vodní plocha 241 ha, celkový
objem nádrže 6,63 mil. m*, délka vzdutí
4 km, max. hloubka 8,5 m. Nádrž je využi
ta pro chov ryb. Rekreační využití —kou
pání, sportovní rybářství. Plocha povodí
nádrže 124 km“, prům. roční průt. 0,72
m* -s Stavba díla ukončena v roce 1550.
(Obr. str. 164.) /no



Staré jezero r. v okr. Jindřichův Hradec
2 km jz. od Lutové, 73 ha, průtočný na
pravém přítoku Koštěnického p., rybo
chovný. /ke

Staré Nákří r. v okr. České Budějovice
2,5 km zjz. do Olešníku, 9 ha, průtočný
na levém přítoku Radomilického p. /ke

Staroborský rybník v okr. Strakonice
3 km vsv. od Rojic, 26 ha, průtočný v po
vodí levého přítoku Brložského p., rybo
chovný. /ke

Starobucký potok č. h. p. 1-01-01-039
(III.), orient. mapa 5, pramení u Nové
Stříteže ve výšce 502 m n. m, ústí zleva
do Pilníkovského p. v Pilníkově v 354 m
n. m., plocha povodí 48,4 km“, délka toku
9,1 km, prům. průt. u ústí 0,43 ms
Pstruhová voda, čistota vody II. tř. /pí

Staroměstský rybník v okr. Jihlava na ].
okraji Telče, 15 ha, průtočný na Telčském
p., rybochovný. /ke

Staromlýnský rybník v okr. Tachov 1 km
jv od Nového Sedliště, 8 ha, průtočný na
Sedlišťském p., rybochovný. /ke

Staropavlovský rybník v okr. Žďár nad
Sázavou 0,5 km s. od Pavlova, 7 ha, prů
točný na pravém přítoku Oslavy, rybo
chovný. /ke

Starosta r. v okr. Tábor 0,5 km j. od Mez
né, 10 ha, průtočný na Dírenském p., rybo
chovný. /Ře

Starovický potok č. h. p. 4-15-03-117
(V.), orient. mapa 20, pramení u Starovic
ve výšce 220 m n. m., ústí zleva do Svratky
u Velkých Němčic v 176 m n. m., plocha
povodí 28,5 km?, délka toku 52 km,
prům. průt. u ústí 0,03 m“ +s '. /kř

Starý viz Mřenka 4-11-02-020

Starý I r. v okr. Nový Jičín 1,5 km s. od

Petřvaldíku, 18 ha, průtočný na levém
přítoku Odry, rybochovný. /ke

Starý II r. v okr. Nový Jičín 1,5 km j. od
Jistebníku, 8 ha, průtočný na levém příto
ku Odry, rybochovný. /ke

Starý haklovský rybník v okr. České
Budějovice na s. okraji Haklových Dvorů,
45 ha, průtočný na pravém přítoku Deh
tářského p., rybochovný. /ke

Starý Hospodář r. v okr. Jindřichův Hra
dec 2,5 km z od Lutové, 61 ha, průtočný
na pravém přítoku Lužnice, rybochovný.

| /ke

Starý houženský rybník v okr. České Bu
dějovice 1 km s. od Haklových Dvorů,
22 ha, průtočný na pravém přítoku Deh
tářského p., rybochovný. /ke

Starý Kanclíř r. v okr. Jindřichův Hradec
2,5 km sz. od Chlumu u Třeboně, 33 ha,
průtočný na pravém přítoku Koštěníckého
p., rybochovný. /ke

Starý Kravín r. v okr. Tábor 2 km v. od
Sezimova Ústí, 25 ha, průtočný na levém
přítoku Chotovinského p., rybochovný.

/ke

Starý potok č. h. p. 1-11-02-039 (VL),
orient. mapa 9, pramení 1,5 km jz. od
Jedvanin ve výšce 632 m n. m, ústí zprava
do Manětínského p. nad Manětínem v 420
m n. m., plocha povodí 50,1 km“, délka
toku 12,3 km, prům. průt. u ústí 0,16
m*-so). Pstruhová voda, čistoota vody
II. tř. /vlk

Starý potok viz Kosový p. 1-10-01-055

Starý potok viz Merklínka 1-10-02-085

Starý potok viz Říčka 4-15-03-092

Starý potok viz Zahořanský p. 1-10-02
052



Starý rybník nádrž na Mlýnské strouze
napájené Šumickým p. a Jihlavou, 3 km
jz. od Pohořelic na jižní Moravě, sou
část Pohořelické rybniční soustavy, zemní
hráz 4,4 m vysoká, délka v koruně 3200 m.
Vodní plocha měří 130,1 ha, celkový ob
jem 1,592 mil. m“. Délka vzdutí 1,4 km,
max. hladina 177,50 m n. m. Nádrž využita
pro chov ryb. Původní stavba z 16. století
v soustavě rybníků, přestavba díla ukon
čena v roce 1948. /no

Starý rybník v okr. Domažlice 3 km vjv.
od Mutěnína, 9 ha, průtočný v povodí pra
vého přítoku Radbuzy. /ke

Starý rybník v okr. Jindřichův Hradec
4,5 km vsv. od Starého Města pod Landš
tejnem, 7 ha, průtočný na Slavonickém p.

/ke

Starý rybník v okr. Karlovy Vary 2,5 km
jjv. od Teplé, 15 ha, průtočný na Teplé,

rybochovný. /ke

Starý rybník v okr. Kutná Hora 1,5 km
ssv od Zbraslavic, 8 ha, průtočný na Hod
kovském p., rybochovný. /Ře

Starý rybník v okr. Písek 1,5 km z. od
Smrkovic, 10 ha, průtočný na pravém
přítoku Blanice, rybochovný. /ke

Starý rybník v okr. Plzeň-jih 0,2 km j. od
Sedlece, 4 ha, průtočný na pravém přítoku
Uslavy, rezervace vodní květeny. /ke

Starý rybník v okr. Plzeň-sever 1,5 km
zsz. od Lochousic, 9 ha, průtočný na
Toučkovském p. /Re

Starý rybník v okr. Strakonice 1,5 km |.
od Cejetic, 8 ha, průtočný na Zorkovic
kém p. /ke

Starý rybník v okr. Strakonice 1 km jjv.
od Tchořovic, 29 ha, průtočný na pravém
přítoku Lomnice, rybochovný. /ke

Starý rybník v okr. Tábor 2 km zjz. od
Hlavatců, 18 ha, průtočný na Bechyň
ském p., rybochovný. /ke

Starý rybník v okr. Tábor 3,5 km jjv. od
Soběslavi, 24 ha, průtočný na pravém pří
toku Lužnice, rybochovný. /ke

Starý rybník v okr. Tachov 2 km zjz. od
Benešovic, 7 ha, průtočný na levém pří
toku Výrovskéhop. /ke

Starý u Břilic r. v okr. Jindřichův Hradec
2,5 km zsz. od Třeboně, 12 ha, průtočný
na levém přítoku Zlaté stoky, rybochovný.

/ke

Starý u Cepu r. v okr. Jindřichův Hradec
2 km vjv. od Cepu, 10 ha, průtočný na
Zlaté stoce, rybochovný. /ke

Starý vrbenský rybník v okr. České Bu
dějovice 1 km sz. od Českého Vrbného,
32 ha, průtočný na pravém přítoku Deh
tářského p., rybochovný. /ke

Starý Vdovec r. v okr. Jindřichův Hradec
1 km jv. od Staré Hlíny, 35 ha, výtokový
na pravém přítoku Lužnice, rybochovný.

/ke

Stařečský potok č. h. p. 4-16-01-088 (VI),
orient mapa 19, pramení j. od Zašovic ve
výšce 606 m n. m,, ústí zprava do Jihlavy
v Třebíči v 400 m n. m., plocha povodí
50,5 km“, délka toku 18,8 km, prům. průt.
u ústí 0,27 m*-s*. Vodohospodářsky
významný tok. /kř

Staříč č. h. p. 2-04-04-082 (IV.), orient.
mapa 6, pramení na jv. 1 km od Ramzové
na svazích Smrku ve výšce 1075 m n. m,
ústí zleva do Bělé v Jeseníku v 420 m n. m.,
plocha povodí 53,3 km“, délka toku 14,6
km, prům. průt. u ústí 0,91 m*-so“ Hydro
logická stanice Lipová-lázně (vč. 1964—).
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda po celém toku. / kř



Staříčský potok viz Staříč 2-04-04-082

Stašský potok viz Spůlka 1-08-02-010

Stav r. v okr. Jindřichův Hradec 1 km j.od
Pístiny, 11 ha, průtočný na pravém přítoku
Novéřeky, rybochovný. /ke

Stavenov r. v okr. Havlíčkův Brod 2 km
zsz. od Libic nad Doubravou, 18 ha, prů
točný na pravém přítoku Doubravy, rybo
chovný. /ke

Staviště r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km
ssz. od Stříbřece, 41 ha, průtočný na pra
vém přítoku Nové řeky,rybochovný. /ke

Staviště nádrž na Stavišti ve Žďáru nad
Sázavou, zemní hráz 11,5 m vysoká, délka
v koruně 155 m. Vodní plocha měří 15,3
ha, max. hladina 9,7 m, stálý objem 0,028
mil. m*, zásobní objem 0,388 mil. m“, cel
kový objem 0,555 mil. m“. Délka vzdutí
1 km, max. hladina 582,00 m n. m. Nádrž je
využita pro vodárenství, dodávku vody
pro průmysl a k ochraně před velkými
vodami. Plocha povodí 17,48 km“, prům.
roční průtok 0,185 m“-s *. Stavba díla
ukončena v roce 1959. /no

Staviště č. h. p. 1-09-01-006 (IV.), orient.
mapa 12, pramení 1 km z. od Vlachovic
ve výšce 717 m n. m, ústí zleva do Sázavy
ve Žďáru nad Sázavou v 560 m n. m., plo
cha povodí 19,1 km“, délka toku 9,5 km,
prům. průt. u ústí 0,13 m“ -s*. Pstruhová
voda nad nádrží Staviště, mimopstruhová
voda od nádrže Staviště a úsek pod hrází,
vodní nádrž Staviště, celé povodí — III.
ochranné vodárenské pásmo, II. od Plíček,
čistota vody I. —II tř. /vlk

Strašický potok č. h. p. 1-09-03-049 (V.),
orient. mapa 11, pramení v Češtíně ve
výšce 530 m n. m, ústí zleva do Blanice
u Louňovic pod Blaníkem v 378 m n. m,
plocha povodí 39,4 km“, délka toku
8,5 km, prům. průt u ústí 0,20 m*-s*

Pstruhová voda. Na dolním toku protéká
CHKO Blaník. /vlk

Stebenský rybník v okr. Louny na v. okra
ji Stebna, 15 ha, průtočný na Podvinec
kém p., rybochovný, závlahový. /ke

Stebnický potok č. h. p. 1-13-01-063 (IV.),
orient. mapa 8, pramení jv. od Nového
Světa ve výšce 665 m n. m., ústí zprava do
Odravy (nádrž Jesenice) u Mechové v 442
m n. m., plocha povodí 26,8 km“, délka
toku 12,8 km, prům. průt. u ústí 0,20
m -sl /kř

Stehlík r. v okr. Jindřichův Hradec 0,5 km
jv. od Klece, 10 ha, výtokový na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný. -KE

Steinabrunn viz Steinabrunnský p. 4-17
01-051

Steinabrunnský potok č.h. p. 4-17-01-051
(V.), orient mapa 20, pramení na území
Rakouska, ve výšce 318 m n. m,, ústí zpra
va do Včelínku u obce Sedlec v 185 m n.
m., plocha povodí 49,6 km“, délka toku
14,2 km, prům. průt. u ústí 0,05 m“ -s''.

/ kř

Stejný r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km
s. od Novosedel nad Nežárkou, 8 ha, prů
točný na levém přítoku Nežárky, rybo
chovný. /ke

Stejskal r. v okr. Písek 1 km jv. od Čimelic,
11 ha, průtočný na levém přítoku Skalice,
rybochovný, biologický. /Ře

Stejskal r. v okr. Třebíč 1,5 km ssv. od
Okarce, 12 ha, průtočný na pravém pří
toku Oslavy, rybochovný. /ke

Steklý rybník v okr. Třebíč 1 km vjv. od
Hvězdoňovic, 18 ha, průtočný na Stařeč
ském p., rybochovný. /ke

Stěnava (Šcinawka v PLR) č. h. p. 2-04
03-001 (III.), orient. mapa 6, pramení



u Mieroszówa v PLR ve výšce 590 m n. m,
přetíná státní hranice ČSSR— PLR u Oto
vic v 360 m n. m., plocha povodí 233,5 km“
délka toku 32,9 km, prům. průt. u státní
hranice 2,42 m*“-s*. Hydrologické sta
nice: Jetřichov (vč. 1951 —), Broumov
(vč. 1904—1933), Otovice (vč. 1953—).
Vodohospodářsky významný tok. Pstru
hová voda po celém toku. (kř

Stinkavka viz Štinkovka 4-17-01-004

Stodolský potok č. h. p. 1-13-01-030 (IV.),
orient. mapa 1, pramení u Dolní Ovčárny
ve výšce 540 m n. m., ústí zprava do Sázku
u Dvorku v 428 m n. m., plocha povodí
33,9 km“, délka toku 12,4 km, prům. průt.
u ústí 0,24m*-s'". /kř

Stojčín r. v okr. České Budějovice 1,5 km
jz. od Neplachova, 13 ha, průtočný na
Ponědražském p., rybochovný, odběr vody
pro šlechtitelskou stanici. /ke

Stojespal r. v okr. Kolín 1,5 km vjv. od
Toušic, 8 ha, průtočný na Bečvárce, rybo
chovný. /ke

Stolačka r. v okr. Hodonín 3,5 km vjv. od
Bzence, 36 ha, průtočný na Syrovince,
rybochovný. /ke

Stolec r. v okr. Jindřichův Hradec 3 km
vjv. od Staré Hlíny, 10 ha, průtočný na
pravém přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Stoka viz Dlouhá stoka 1-13-01-137

Stonávka č. h. p. 2-03-03-052 (III.), orient.
mapa 15, pramení jv. od vrcholu Čupel ve
výšce 750 m n. m., ústí zleva do Olše u Kar
viné v 220 m n. m., plocha povodí 131,3 km“
délka toku 33,7 km, prům. průt. u ústí
1,47 ms) Hydrologickéstanice:Horní
Těrlicko (lg. 1962—), Těrlicko —nad pře
hradou (lg. 1971—), Albrechtice (vč. 1923—
1960), Darkov (vč. 1952—1956). Vodo
hospodářsky významný tok. Pstruhová vo
da na horním toku po začátekvzdutí nádrže

Těrlicko, mimopstruhová voda od nádrže
Těrlicko po ústí. Vodní nádrž Těrlicko,
čistota vody od nádrže Těrlicko po ústí
III. tř. /kř

Stonávka nádrž na Stonávce, 9 km jv. od
Havířova, zemní hráz 11,2 m vysoká, délka
v koruně 390 m. Vodní plocha měří 31 ha,
max. hloubka 6,8 m, stálý objem 0,28 mil.
m*, celkový objem 0,845 mil. m“. Délka
vzdutí 12 km, max. hladina 278,81 m
n. m. Nádrž slouží jako úchytná hráz na
konci vzdutí nádrže Těrlicko. Rekreační
využití — koupání, vodní sporty. Plocha
povodí 58,0 km“, prům. roční průtok
0,93 m“ -s'". Stavba díla ukončena v r.
1967. /no

Strachotínský rybník v okr. Břeclav na z.
okraji Strachotína, 41 ha, oddělen hrází
od střední nádrže Nové Mlýny, rybochovný.

/ke

Strakatý rybník v okr. Jindřichův Hradec
1,5 km ssv. od Klece, 7 ha, průtočný na
pravém přítoku Lužnice. /ke

Strana r. v okr. Jindřichův Hradec 1 km
sv. od Olšan, 16 ha, průtočný na levém
přítoku Studenského p., rybochovný. /ke

Strašil r. v okr. Plzeň-jih 1 km jv. od
Nezdřevi, 19 ha, průtočný na Hradišťském
p., rybochovný /Ře

Strašík r. v okr. Benečov 2 km jz. od
Louňovic pod Blaníkem, 11 ha, průtočný
na levém přítoku Blanice, rybochov
ný. /ke

Strašík r. v okr. Kolín 05 km ssz. od
Toušic, 11 ha, průtočný na Výrovce, ry
bochovný. /ke

Strašovský potok č. h. p. 1-03-04-071
(II.), orient. mapa 11, pramení 0,5 km jv.
od Malých Výklek ve výšce 247 m n. m,
ústí zprava do Labe u Řečan v 200 m n. m,
plocha povodí 34,7 km“, délka toku 10,7



km, prům. průt. u ústí 0,08 m“ -s*. Mimo
pstruhová voda. /pí

Strašovský rybník v okr. Pardubice 0,5 km
sz. od Strašova, 20 ha, průtočný na Sfra
šovském p., rybochovný. /ke

Stráž r. v okr. Pelhřimov 1 km jz. od
Pelhřimova, 7 ha, průtočný na levém pří
toku Bělé. /ke

Strážecký potok viz Bobrůvka 4-15-01
076

Strážný potok č. h. p. 1-06-01-151 (III),
orient. mapa 17, pramení 1 km z. od Svět
líku ve výšce 765 m n. m, ústí zleva do
Vltavy u Zátoně v 506 m n. m, plocha
povodí 41,5 km“, délka toku 11,5 km,
prům. průt. u ústí 0,35 m“ -s*. Pstruhová
voda. /vlk

Strážov r. v okr. Třebíč 3 km s. od Opato
va, 9 ha, průtočný na Brtnici, rybochovný,
koupání, odběr vody pro brusírny skla. /ke

Stráž pod Rálskem nádrž na Ploučnici,
19 km jz. od Liberce, zemní hráz 6 m vy
soká, délka v koruně 881 m. Vodní plocha
měří 73 ha, max. hloubka 4,15 m, stálý
objem 0,455 mil. m“, celkový objem 1,778
mil. m“. Délka vzdutí 0,7 km, max. hladina
311,45 m n. m. Nádrž slouží k ochraně
před velkými vodami a chovu ryb. Re
kreační využití —pro vodní sporty. Plocha
povodí 30,47 km“, prům. roční průtok
0,275 m“-s'". Stavba díla z r. 1914, re
konstrukce v r. 1925. /no

Strážská Černá r. v okr. Jindřichův Hra
dec 1,5 km ssz. od Žiteče, 7 ha, průtočný
na pravém přítoku Nové řeky,rybochovný.

/ke

Strenice viz Sfrenický p. 1-05-03-004

Strenický potok č. h. p. 1-05-03-004
(III.), orient. mapa 4, pramení 0,5 km jz.
od Bezdědic ve výšce 273 m n. m, ústí

zprava do Jizery v Jizerním Vtelně v 196
m n. m., plocha povodí 65,1 km, délka
toku 19,2 km, prům. průt. u ústí 0,19
m“ s“". Hydrologická stanice Krnsko (vč.
1941—, Ig. 1943—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda. Nad Sudo
měří jen občasný tok. /pí

Strkovský rybník v okr. Tábor 1 km v.
ood Plané nad Lužnicí, 9 ha, průtočný na
pravém přítoku Lužnice, rybochovný. /Ře

Stropnice č.h. p. 1-06-02-040 (IV.), orient.
mapa 17, 18, pramení na jv. úpatí Vysoké
(1034 m) ve výšce 780 m n. m., ústí zprava
do Malše u Dolní Stropnice v 410 m
n. m., plocha povodí 400,4 km“, délka
toku 54 km, prům. průt u ústí 2,38 m“ -s*
Hydrologická stanice ©Pašinovice | (vč.
1910—, lg. 1961—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda od pramenů
po Byňov, mimopstruhová voda od Byňova
k ústí, vodácky využívaný úsek od 36 km
po ústí, obtížnost ZWC, chráněný úsek —
rezervace v Terčině údolí s umělým vodo
pádem a parkem, čistota vody do IL ř.
Napojena na rybniční soustavu v dolním
toku. /vlk

Strouha č. h. p. 2-02-03-002 (III.), orient.
mapa 14, pramení s. od Jakubčovic ve výšce
503 m n. m., ústí zprava do Opavy u Komá
rova v 239 m n. m., plocha povodí 27,5 km?,
délka toku 10,6 km, prům. prů. u ústí
0,12m*-s. /kř

Strouha viz Klíčava 1-11-03-045

Stroupínský potok č. h. p. 1-11-04-033
(VI), orient mapa 10, pramení 1 km jv. od
Kařízku ve výšce 573 m n. m, ústí zleva do
Červeného p. u Bavoryně v 264 m n. m,
plocha povodí 109,9 km“, délka toku 22,1
km, prům. průt u ústí 0,38 m“ -s*. Vodo
hospodářsky významný úsek 4 km, pstruho
vá voda, mimopstruhová voda od Točníku
k ústí. Čistota vody II—III. tř.

Strpský rybník v okr. Strakonice 4,5 km jv.



od Vodňan, 40 ha, průtočný na Radomilic
kém p. /ke

Struha č. h. p. 1-03-04-046 (II), orient
mapa 12, pramení 0,5 km z. od Jetonic ve
výšce 473 m n. m, ústí zleva do Labe
u Valů v 208 m n. m, plocha povodí
64,9 km“, délka toku 17,9 km, prům. průt
u ústí 0,33 m*-s*. Mimopstruhová voda,
čistota vody II. tř. /pí

Struhynka viz Bezdrevský p. 1-06-03-017

Stružka r. v okr. České Budějovice 5,5 km
v. od Sevětína, 10 ha, průtočný na levém
přítoku Zlaté stoky, rybochovný. /ke

Stružka viz Bezdrevský p. 1-06-03-017

Stružka viz Bohumínská stružka 2-03-02
012

Stružka viz Petřvaldská Stružka 2-03-02
004

Stružný potok viz Sázava 1-09-01-001

Strž nádrž na Stržském p., 5 km s. od Žďáru
nad Sázavou, zemní hráz 10,2 m vysoká,
délka v koruně 308 m, vodní plocha měří
24,1 ha, max. hloubka 4,8 m, stálý objem
nádrže 0,059 mil. m“, zásobní objem 0,33
mil. m*, celkový objem 0,514 mil. m“. Délka
vzdutí 1 km, max. hladina 589,60 m n. m.
Nádrž je využita pro dodávku vody pro
průmysl, k ochraně před velkými vodami,
k zvýšení minimálních průtoků v toku a
k chovu ryb. Rekreační využití — koupání.
Plocha povodí 24 km“, prům. roční průtok
0,286 m*“-s"". Stavba ukončena v roce
1954. /no

Strž r. v okr. Příbram 2,5 km jv. od Dobříše,
17 ha, průtočný na Kotenčickém p., rybo
chovný, závlahový. /ke

Strž viz Stržský p. 1-09-01-002

Strženský potok viz Stržský p. 1-09-01-002

Stržský potok č. h. p. 1-09-01-002 (IV.),
orient mapa 12, pramení 0,7 km v. od
Cikháje ve výšce 712 m n. m,, ústí zleva do
Sázavy v Bránském rybníce u Žďáru
v 565 m n. m,, plocha povodí 39,6 km?, dél
ka toku 114 km, prům. průt u ústí
0,47 m* -s7. Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda nad Světnovem —chrá
něná rybí oblast včetně přítoků, mimopstru
hová voda v nádrži Strž a pod ní do ústí,
čistota vody I — II. tř. Tok leží v CHKO
Žďárské vrchy. /vlk

Střední novodvorský rybník v okr. Tachov
2,5 km ssv. od Stráže, 8 ha, průtočný na
pravém přítoku Výrovskéhop. /ke

Střední Opava č. h. p. 2-02-01-004 (III),
orient mapa 14, pramení na sv. svazích
Praděda ve výšce 1195 m n. m, ústí zprava
do Černé Opavy ve Vrbně v 540 m n. m,
plocha povodí 83,7 km“,délka toku 12,4km,
prům. průt u ústí 1,37 m“ s *. Hydrolo
gická stanice Vrbno pod Pradědem — Že
lezná (vč. 1960—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém toku.
Tok protéká CHKO Jeseníky. /kř

Střekov nádrž na řece Labi, na j. okraji
Ústí nad Labem, tížní betonová hráz 16 m
vysoká, délka v koruně 231 m, celkový
objem 9 mil. m“, max. hloubka 13,4 m, max.
hladina 143,00 m n. m. Nádrž je využita
pro hydroenergetiku, plavbu a průmysl,
voda mimopstruhová (T1, Br, C, K, Š, Ú,
Ok, Ca, Su, Pa, Bo). Plocha povodí nádrže
48 553 km“, prům. roční průtok 290m“-s
Stavba díla ukončena v roce 1934. /no

Střela č. h. p. 1-01-03-038 (III), orient
mapa 5, pramení v PLR, ústí zleva do Me
fuje nad Náchodem v 347 m n. m, plocha
povodí 69,1 km“, délka toku u nás 0,2 km,
prům. průt u ústí 0,70m“:s*. Vodohospo
dářsky významný tok, chráněný úsek:
v ochranném pásmu léčivých zdrojů Bělo
ves. Prakticky celý tok leží v PLR. /pí

Střela č. h. p. 1-11-02-001 (IV.), orient



mapa 9, pramení sv. od Prachomet ve výšce
678 m n. m, ústí zleva do Berounky nad
Liblínem v 272 m n. m, plocha povodí
922,6 km“, délka toku 97,4 km, prům.
průt. u ústí 3,20 m“-s *. Hydrologická
stanice Čichořice — Chyše (vč. 1925—),
Plasy (vč. 1934, Ig. 1953—). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
celém toku včetně Žlutice, vodácky využí
vaný úsek od Žlutic do Chýší 12 km,
obtížnost WW II, od ústí Manětínského p.
26 km, obtížnost WW II, od ústí Manětín
ského p. do ústí 30 km, obtížnost WW I
Vodní nádrž Žlutice, chráněný úsek nad
hrází nádrže Žlutice ve vodárenském
ochranném pásmu, čistota vody v horním
toku L—II. tř., od Žlutic po ústí IL —IV.tř.
Jižně od Rabštejna nad Střelou protéká
státní přírodní rezervaci (botanickou). /vlk

Střevačský rybník (Stejskalík) v okr. Jičín
0,5 km j. od Stružna, 7 ha, průtočný na
Mtrlině. /ke

Stříble č. h. p. 1-04-05-049 (V.), orient.
mapa 4, pramení 1 km s. od Slavhostic
ve výšce 267 m n. m, ústí zprava do Smí
chovského p. pod Nouzovem v 199m n.m,
plocha povodí 34,2 km“, délka toku 13,5
km, prům. průt. u ústí 0,09 m“ -s*. Mimo
pstruhová voda, chráněný úsek pod Bříství
v ochranném pásmu léčivých zdrojů —Po
děbrady, čistota vody II. tř. /pí

Stříbrník č. h. p. 4-10-01-013 (IV.), orient.
mapa 13, pramení na j. svazích Hraniční
hory ve výšce 950 m n. m., ústí zprava do
Krupé u Stříbrnice v 567 m n. m., plocha
povodí 9,1 km“, délka toku 4,8 km, prům.
průt. u ústí 0,16 m“-s*. Hydrologická
stanice Stříbrnice (lg. 1967—). Pstruhová
voda na celém toku. kř

Stříbrný potok č. h. p. 1-02-03-066 (III),
orient. mapa 12, pramení 1 km sv. od Ho
děšovic ve výšce 276 m n. m., ústí zleva do
Orlice u Malšovy Lhoty v 230 m n. m,
plocha povodí 15,8 km“, délka toku 8,8
km, prům. průt.u ústí 0,08 m*-s*. Vodo

hospodářsky významný tok, pstruhová
voda, čistota vody I. tř. /pí

Stříbrný potok č. h. p. 1-13-01-098 (IV.),
orient. mapa 1, pramení při státní hranici
ČSSR —NDR mezi vrcholy Kamenáč a Je
len ve výšce 830 m n. m., ústí zleva do Sva
tavy v Kraslicích v 510 m n. m., plocha
povodí 29,5 km“, délka toku 9,6 km, prům.
průt. u ústí 035 m“ -s*. Pstruhová voda
po celém toku. /kř

Stříbrný potok č. h. p. 2-04-042 (IV.),
orient. mapa 6, pramení na z. svazích
Smrku ve výšce 1090 m n. m., ústí zleva do
Vidnavky u Žulové v 370-m n. m., plocha
povodí 22,1 km“, délka toku 13,3 km,
prům průt. u ústí 0,47 m“ -s*. Hydrolo
gickástanice:Žulová—most (lg.1957—).
Pstruhová voda po celém toku. Ostatní in
formace — na horním toku při soutoku
s Bučinským p. je nevelký vodopád. © /kř

Stříbrný potok viz Čistá 1-01-01-026

Stříbrný potok viz Svídnice 1-15-03-034

Stříbrný rybník v okr. Hradec Králové
1 km v. od Malšovy Lhoty, 8 ha, průtočný
na pravém přítoku Stříbrného p., koupání,
sportovní rybářství. /ke

Stříbrný rybník v okr. Žďár nad Sázavou
0,5 km sz. od Polničky, 7 ha, průtočný na
Sázavě, rybochovný. /ke

Stříbřecký nový rybník v okr. Jindřichův
Hradec na jv. okraji Stříbřece,9 ha, průtoč
ný na pravém přítoku Nové řeky. /ke

Střížovický rybník v okr. Jindřichův Hra
dec 2,5 km sz. od Kunžaku, 17 ha, průtočný
na levém přítoku Hamerského p., rybo
chovný. /ke

Střížkovský potok viz Okrouhlický p. 1
09-03-137

Studená chodba č. h. p. 4-17-01-109 (V.),
orient. mapa 20, pramení u železniční za



stávky Hodonín —Zbrod ve výšce 170 m
n. m., ústí zleva do Kyjovky u Lužicv 161 m
n. m., plocha povodí 25,8 km“, délka toku
6,3km,prům.průt.uústí 0,025m“:s*. /kř

Studená Vltava č. h. p. 1-06-01-044 (III),
orient. mapa 16, pramení v NSR, ústí zleva
do Vltavy (zdrojnice) u obce Chlum
v 734 m n. m, plocha povodí 121,6 km,
délka toku u nás 16,0 km, prům. průt.
u ústí 2,04 m“ -s*. Hydrologická stanice
Černý Kříž (lg. 1947—).Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda po celém
toku a na přítocích, vodácky využívaný
úsek od ústí Světlé do 10 km 2 km, obtíž
nost ZWB, od 10. km do Černého Kříže
6 km, obtížnost WW III., od Černého Kříže
do ústí 5 km, obtížnost ZWC, na našem
území protéká CHKO Šumava. /vlk

Studená voda (Swidna v PLR) č. h. p.
2-04-04-026 (III.), orient. mapa 6, pramení
u Hraničné ve výšce 590 m n. m., přetíná
státní hranice ČSSR—PLR v Bernarticích
v 238 m n. m,, plocha povodí 44,2 km?,
délka toku 17,9 km, prům. průt. u státní
hranice 0,45 m“ -s*. Pstruhová voda po
celém toku na území ČSSR. / kř

Studenecký nový rybník v okr. Třebíč
2 km ssz. od Studence, 24 ha, průtočný na
pravém přítoku Oslavy, rybochovný. /ke

Studenovský potok viz Košínský p. 1-07
04-067

Studenský potok č. h. p. 1-07-03-035 (VD),
orient. mapa 18, pramení 1,5 km s. od Ja
vořice (836 m) ve výšce 773 m n. m, ústí
zleva do Hamerského p. v r.u Horního Me
ziříčka v 557. m n. m, plocha povodí
27,1 km“, délka toku 15,1 km, prům. průt.
u ústí 0,25 m“ -s*. Hydrologická stanice
Horní Pole (Ig. 1958—).Vodohospodářsky
významný tok, úsek 14 km —mimopstru
hová voda, čistota vody až IV. tř.,protéká
rybníky. /vlk

Studený potok viz Studená voda 2-04-04
026

Stupava viz Kyjovka 4-17-01-065

Sudkovický potok viz Zorkovický p.
1-08-02-053

Sudoměřický potok č. h. p. 4-13-02-051
(III.), orient. mapa 21, pramení na svazích
Čupy ve výšce 520 m n. m, ústí zleva do
Moravy-kanálu u Sudoměřicv 165 m n.m.,
plocha povodí 30,1 km“, délka toku 13,8
km,prům. průt uústí0,12m“-s".— /kř

Suchá č. h. p. 1-10-01-022 (V.), orient.
mapa 8, pramení v. od Starého Sedliště ve
výšce 489 m n. m., ústí zprava do Sedlišť
ského p. 1 km sv. od Kumpolce v 450 m
n. m., plocha povodí 36,1 km“, délka toku.
11,2 km, prům. průt. u ústí 0,18 m“ -s
Pstruhová voda, v pramenném úseku je
rezervace, čistota vody II tř. V horním
toku četné rybníky. /vlk

Suchá r. v okr. Tachov 6 km s. od Boru,
8 ha, průtočný na pravém přítoku Suché.

/ke

Suchomastský potok č. h. p. 1-11-04-054
(VL),orient. mapa 10,pramení 1,5km v. od
Bykoše ve výšce 398 m n. m., ústí zprava
do Litavky v Králově Dvoře v 223 m n. m,
plocha povodí 29,7 km“, délka toku
1,1 km, prům. průt. u ústí 0,06 m“ -s Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda do Havlíčkova mlýna k pramenům,
mimopstruhová voda od Havlíčkova mlý
na po ústí, chráněný úsek v horním toku
v CHKO Český kras, čistota vody IL—IIL

tř. /vlk

Suchomasty nádrž na Suchomastském p.
4 km j. od Berouna na j. okraji Králova
Dvora, zemní sypaná hráz 16 m vysoká,
délka v koruně 86 m. Vodní plocha měří
9,4 ha, max. hloubka 12,8 m. Stálý objem
0,003 mil. m*, zásobní objem 0,41 mil. m?,
celkový objem 0,49 mil. m*. Délka vzdutí
0,7 km, max. hladina 261,30 m n. m. Nádrž
je využita pro průmysl. Rekreační využi
tí — koupání, sportovní rybářství. Voda



mimopstruhová (K, Ca, Š, Ů, Br, Su). Plo
cha povodí nádrže 28,7 km“, prům. roční
průt. 0,09 m“ -s". Stavba díla ukončena
v roce 1960. /no

Sušanka č. h. p. 2-03-01-071 (IV.), orient.
mapa 15, pramení v Těrlicku ve výšce
302 m n. m., ústí zprava do Lučiny u Haví
rova v 239 m n. m.,plocha povodí 31,5 km“
délka toku 10,6 km, prům. průt. u ústí
0,34 m“ -s*. Hydrologická stanice Haví
řov— Šumbark (vč. 1948—1963). Vodo
hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda po celém toku, čistota vody
v dolní části toku IV. tř. /Rř

Svárov r. v okr. Benešov 2,5 km sv. od
Bukovan, 12 ha, průtočný na levém příto
ku Sázavy, rybochovný, koupání, /ke

Svárov (ú. n.) viz Nový rybník na Mojeně
a Rusavě.

Svatava č. h. p. 1-13-01-094 (III.), orient.
mapa 1, pramení jv. od Schónecku (NDR)
ve výšce 710 m n. m, ústí zleva do Ohře
v Sokolově v 400 m n. m, plocha povodí
299,7 km“, délka toku 40,2 km, prům. průt.
u ústí 3,12 m“ -s*. Hydrologická stanice
Svatava (Ig. 1965—, vč. 1909—). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku, vodácky využívaný
úsek od Kraslic do Oloví 11 km, obtížnost
WW I od Oloví po ústí do Ohře 14 km,
obtížnost WW II, čistota vody IL—IV. tř.

(kř

Svatba r. v okr. Ústí nad Orlicí 1 km zsz. od
Prochodů, 14 ha, průtočný na levém pří
toku Tiché Orlice. /ke

Svatojírský potok viz Knovízský p. 1-12
02-041

Svatopolský rybník v okr. Příbram na v.
okraji Svatého Pole, 13 ha, průtočný na
Kotenčickém p., rybochovný, bez hnojení,
odběr pitné vody. /ke

Svatoslavský potok č. h. p. 4-16-02-039
(VIII.), orient. mapa 19, pramení sz. od
Svatoslavi ve výšce 628 m n. m., ústí zpra
va do Balinky u Uhřínova v 455 m n.m,
plocha povodí 40,9 km“, délka toku
13,2km,prům.průt uústí 0,20m* -s"./kř

Svatý Mořic (ú. n.) viz Jezeří

Svěcený rybník v okr. Kutná Hora 1 km
s. od Černínů, 8 ha, průtočný na Vrchlci,

rybochovný. /ke

Svět nádrž na Spolském p. 2 km j. od Tře
boně (obr. str. 164), zemní hráz 7,5 m vysoká,
délka v koruně 1400 m. Vodní plocha měří
201,3 ha, celkový objem 3,325 mil. m*.
Délka vzdutí 3,4 km. Nádrž je využita pro
chov ryb, koupání, veslařská základna.
Stavba díla z 16. století. /no

Světlá č. h. p. 1-06-01-045 (IV.), orient.
mapa 17, pramení na sv. svahu Trojmezné
(1361 m) ve výšce 1320 m n. m., ústí zpra
va do Studené Vltavy 1 km s. d Nového
Údolí v 789 m n. m, plocha povodí
21,9 km“, délka toku 11,5 km, prům. průt.
u ústí 0,44m*-s*. Pod Špičákem (1021 m)
odbočuje vpravo Švarcenberský kanál ve
výšce 930 m n. m,, horní tok Světlé leží
v rezervaci pod Plechým (1 378 m). Ostatní
tok v CHKO Šumava. /vlk

Světlík r. v okr. Děčín 1,5 km s. od Horní
ho Podluží, 14 ha, průtočný na pravém pří
toku Mandavy, rybochovný. /ke

Svídnice č. h. p. 1-15-03-034 (V.), orient.
mapa 2, pramení na j. svazích Pestrého ve
výšce 802 m n. m., ústí zleva do Flájského
p. u Brandova v 480 m n. m., plocha po
vodí 63,5 km“, délka toku 17,6 km, prům.
průt u ústí 0,83m*:s*. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda po celém
toku, čistota vody nad ústím do Flájského
p. NI tř. /kř

Svidnický potok viz Svídnice 1-15-03
034



Svinačský potok č. h. p. 1-11-05-033 (IV.),
orient. mapa 10, pramení na jz. svahu
Jistevníka (606 m) ve výšce 572 m n m,
ústí zprava do Berounky pod Zadní Tře
bání v 209 m n. m.,plocha povodí 70,6km,
délka toku 15,6 km, prům. průt. u ústí
0,18 m* -s*. Pstruhová voda, čistota vody
IL—III. tř. /vlk

Svinenský potok č. h. p. 1-06-02-059 (V.),
orient. mapa 17, pramení 1 km z. od Vel
kého Jindřichova ve výšce 749 m n. m,
ústí zleva do Stropnice 0,5 km j. od Koma
čicv 422 m n. m.,plocha povodí 128,9 km“,
délka toku 30 km, prům. průt. u ústí
0,83 m“ -s*. Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda od pramenů po
Trhové Sviny, mimopstruhová voda od
Trhových Svin po ústí, čistota vody do
III. tř., pod Trhovými Sviny protéká ryb
níky. /vlk

Svinský potok č. h. p. 1-10-03-004 (VL)
orient mapa 16,pramení 1,5km s. od Lom
ničky (1026 m) ve výšce 730 m n. m, ústí
zleva do Úhlavy v nádrži Nýrsko v 529 m
n. m., plocha povodí 12,8 km“, délka toku
4,4 km, prům. průt u ústí 0,20 m“-s *.
Pstruhová voda, chráněný úsek vodáren
ského ochranného ásma nádrže Nýrsko,
čistota vody I. tř. Tok leží v CHKO Šu
mava. /vlk

Sviták r. v okr. Jihlava 1,5 km vsv. do
Milíčova, 12 ha, průtočný na Jedlovském
p., rybochovný. /ke

Svitava č. h. p. 4-15-02-001 (V.), orient.
mapa 13,20, pramení v Javorníku ve výšce
465 m n. m, ústí zleva do Svratky u Brna
v 192 m n. m,, plocha povodí 1146,9 km),
délka toku 97,3 km, prům. průt. u ústí
5,11 m“ -s'". Pramení a v horní části svého
toku protéká Českotřebovskou vrchovi
nou, dále teče napříč Boskovickou bráz
dou. Střední úsek toku Svitavy se nachází
na Adamovské vrchovině a dolní v Dyjsko
svrateckém úvalu. Hydrologické stanice:
Moravská Chrastová (vč. 1926—1970, lg.

1934—1970), Banín (lg. 1928—1975), Bře
zovánadSvitavou—Muzlov(lg.1928až
1975), Březová nad Svitavou —Dlouhá (lg.
1928—), Rozhraní (lg. 1947—), Letovice
(vč. 1889—, Ig. 1923—), Bílovice nad Svi
tavou (vč. 1912—, Ig. 1929—). Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
celé délce toku až po jez v Bílovicích nad
Svitavou, mimopstruhová od Bílovic nad
Svitavou po ústí. Vodácky využívaný úsek
od Moravské Chrastové do Letovic 9 km,
obtížnost ZWC, od Letovic do Adamova
17 km, obtížnost WW I, od Adamovado Bí
lovic nad Svitavou 10 km, obtížnost WW
II od Bílovic nad Svitavou po ústí 16 km,
obtížnost WW I Čistota vody v horní
části toku po Svitavy II tř. od Svitav po
ústí Bělé III. tř.v dalším úseku po Blansko
II. tř.,od Blanska po ústí III.—IV.tř. Ostatní
informace: asi 1,0 m*-s'* podzemní vody
z horního povodí Svitavy je přiváděn do
Brna pro zásobování obyvatelstva, čímž
je uměle snížena její vodnost. /kř



Svitava viz Svitavka 1-14-03-038

Svitavka č. h. p. 1-14-03-038 (III.), orient.
mapa 4, pramení v NDR 1 km od státní
hranice, přitéká ve výšce 505 m n. m,
ústí zprava do Ploučnice u Branné v 253 m
n. m., plocha povodí 132,5 km“, délka
toku u nás 37,4 km, prům. průt. u ústí
1,16 ms. Hydrologickástanice Zá
kupy (vč. 1908—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda, vodácky vy
užívaný úsek od ústí Bobříhop. po Zákupy
16 km, obtížnost WW L od Zákup po ústí
5,5 km, obtížnost ZWB, čistota vody II. tř.

/pí
Svitavka viz Boberský p. 1-14-03-044

Svitávka viz Svitavka 1-14-03-038

Svitavský rybník v okr. Svitavy 1 km ssz.
od Svitav, 15 ha, průtočný na pravém pří
toku Svitavy,rybochovný. /ke

Svobodný r. v okr. Jindřichův Hradec 4,5
km jv. od Chlumu u Třeboně, 37 ha, výto
kový na levém přítoku Vodoteče, rybo
chovný. /ke

Svodnice č. h. p. 4-12-02-099 (TV.),orient.
mapa 21, pramení u Újezdce ve výšce
230 m n. m, ústí zleva do Malé Bečvy
u Chropyně v 191 m n. m, plocha povodí
47,8 km“, délka toku 13,1 km, prům. průt.
uústí0,05m*-s /kř

Svodnice č. h. p. 4-13-02-010 (III.), orient.
mapa 21, pramení u Suchova ve výšce
405 m n. m., ústí zleva do Moravy u Veselí
nad Moravou v 174 m n. m., plocha povodí
44,6 km, délka toku 19,8 km, prům. průt.
u ústí 0,10 m“ -s*. Chráněný úsek: pra
meny na území CHKO Bílé Karpaty. /kř

Svodnice č. h. p. 4-17-01-094 (V.), orient.
mapa 20, pramení u Strážovic ve výšce
265 m n. m.,ústí zprava do Kyjovkyu Dub
ňan v 175 m n. m., plocha povodí 39,1 km“,
délka toku 11,0 km, prům. průt u ústí
0,05m*-s"L /kř

Svodnice II č. h. p. 4-17-01-113 (V)),
orient. mapa 20, pramení u Moravské
Nové Vsi ve výšce 185 m n. m., ústí zprava
do Kyjovky u Lanžhota v 152 m n. m, plo
cha povodí 63,0 km“, délka toku 19,4 km,
prům. průt. u ústí 0,06m*-s /kř

Svojšický potok č. h. p. 1-08-04-054
(VIII.), orient mapa 10, pramení u Životic
ve výšce 508 m n. m., ústí zleva do Hrádec
kého p. u Nestrašovic v 447 m n. m.,plocha
povodí 30,7 km“, délka toku 9,5 km,
prům. průt u ústí 0,07 m“-s*. Mimo
pstruhová voda. Napojen na několik ryb
níků. /vlk

Svojšický rybník v okr. Kolín na j. okraji
Svojšic, 7 ha, průtočný na Bečvárce. | /ke

Svratka č. h. p. 4-15-01-001 (IV.), orient.
mapa 12, 13, 20, pramení na z. svazích
Křivého javoru ve výšce 760 m n. m., ústí
zleva do Dyje ve střední nádrži ú. n. Nové
Mlýny v 170 m n. m, plocha povodí 7 118,
7 km?, délka toku 173,9 km, prům. průt
u ústí 27,24m*-s"". Pramení av nejhořejší
části svého toku teče na území Žďárských
vrchů. Postupně protéká Nedvědickou



vrchovinu, Tišnovskou kotlinu, okrajo
vou částí Bítešské vrchoviny a Oslavanské
brázdy. V dolním úseku teče Bobravskou
vrchovinou a Dyjsko-svrateckým úva
lem. Hydrologické stanice: Borovnice (vč.
1914—, Ig. 1936—), Jimramov (vč. 1953 až
1963), Dalečín (lg. 1949—), Vír pod vyrov
návací nádrží (lg. 1953—),Předklášteří (vč.
1908—1963), Tišnov (vč. 1932—1945),
Veverská Bitýška (vč. 1895—, Ig. 1936—),
Brno-Kníničky (Ig. 1940—1954), Brno —
Pisárky (vč.1888—,lg.1898—),Brno—VÍ
deňská (vč. 1940—1945), Židlochovice
(vč. 1888—, Ig. 1923—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda v horní čás
ti toku po jez v Dalečíně a od hráze vyrov
návací nádrže Vír II po jez v Březině,
mimopstruhová voda od jezu v Dalečíně
po hráz vyrovnávací nádrže a od jezu
v Březině po ústí. Vodácky využívaný úsek
od Milov po ústí p. Hlučák (mezi Březinami
a Krásnem) 5 km, obtížnost WW III, od
ústí p. Hlučák po most v Dalečíně 22 km,
obtížnost WW II, od hráze nádrže Vír I

po nádrž Vír II 4 km, obtížnost WW III,
od hráze nádrže VírII po most v Doubrav
níku 21 km, obtížnost WW II, od Dou
bravníka po most v Borači 5 km, obtížnost
WW HI, od Borače po most ve Veverské
Bítýšce 19 km, obtížnost WW I, od Vever
ské Bítýšky po hráz Brněnské přehrady



10 km, obtížnost ZWA, od hráze pře
hrady po ústí 56 km, obtížnost ZWC.Vodní
nádrže: Vír [ Vír II Brněnská přehrada.
Chráněný úsek: horní část toku na území
CHKO Žďárské vrchy. Čistota vody v hor
ní části po Vír I I. tř., od nádrže Vír I po
Brno IL—III tř., od Brna po ústí IL —IV.

tř. /kř

Svrchnice viz Počepický p. 1-09-05-031

Swidna viz Studená voda 2-04-04-026

Sychrovský potok č. h. p. 1-08-05-095
(IV.), orient. mapa 10, pramení 1,1 km zsz.
od Bukové u Příbramive výšce 522 m n.m,
ústí zleva do Kocáby 3 km pod Starou
Hutí v 332 m n. m, plocha povodí
109,5 km“, délka toku 19 km, prům. průt.
u ústí 0,25 m“ -s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda. Napojen na
soustavu rybníků. /vlk

Sychrovský potok viz Kotenčický p.
1-08-05-096

Sychrovský rybník v okr. Příbram 0,5 km
ssv. od Rosovic, 18 ha, průtočný na Sych
rovském p., rybochovný. bez hnojení, od
běr pitné vody. /Ře

Sýkorník r. v okr. Praha-západ 2 km v. od
Mníšku pod Brdy, 15 ha, průtočný na le
vém přítoku Bojevského p. rybochovný,
závlahový. /ke

Sýkovec r. v okr. Žďár nad Sázavou 2,5 km
sz. od Rokytna, 14 ha, průtočný na pra
vém přítoku Fryšávky, rybochovný, kou
pání, /ke

Syrovínka č.h. p. 4-13-02-022 (TII.),orient.
mapa 21, pramení sz. od Syrovína ve výšce
300 m n. m., ústí zprava do Moravy u Stráž
nice v 168m n. m.,plocha povodí 77,4km“,
délka toku 17,2 km, prům. průt. u ústí
0,14m*-sol Vodohospodářskyvýznamný
tok. Hydrologická stanice Bzenec (vč.
1946—1970). /kř

Sytenský rybník v okr. Tachov 1 km sv. od
Sytna, 13 ha, průtočný na pravém přítoku
Mže. /ke



Šakvický rybník v okr. Břeclav 1,5 km jjv.
od Šakvic, 50 ha, průtočný na levém pří
toku Dyje, rybochovný. /ke

Šance nádrž na ř.Ostravici 4 km j. od obce
Ostravice v Moravskoslezských Besky
dech, kamenitá hráz 65 m vysoká, délka
v koruně 342 m. Vodní plocha měří 335,5
ha, max. hloubka 62,5 m, stálý objem ná
drže 2,5 mil. m*“,zásobní objem 45,8 mil.
m*, celkový objem 63,9 mil. m“. Délka
vzdutí 6,5 km, max. hladina 507,30 m
n. m., nádrž je využita pro vodárenství, pro
hydroenergetiku a pro ochranu předvelký
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mi modami. Rekreační využití —sportovní
rybářství, voda pstruhová (Po, Pd, Li, Si).
Plocha povodí nádrže 146,4 km“, prům.
roční průt 3,11 m“-s*. Stavba díla ukon
čenav roce 1970. , /no

Šanov nádrž na Rokytence 3 km j. od
Slavičína v Bílých Karpatech, zemní hráz
4,1 m vysoká, celkový objem nádrže
0,0325 mil. m“, vodní plocha měří 1,7 ha,
délka vzdutí 0,1 km, max. hladina 383,9 m
n. m. Využití pro vodárenské účely. Dílo
ukončeno v roce 1953. /no

jely



Šanov (ú. n.) viz Kúty

Šardický potok viz Svodnice 4-17-01-094

Šárecký potok viz Litovický p. 1-12-02
002

Šatova viz Šatava 4-16-04-026

Šatlava r. v okr. Jindřichův Hradec 1,5 km
vjv. od Stálkova, 12 ha, průtočný na pra
vém přítoku Moravské Dyje, rybochovný.
/ke

Šatlavy r. v okr. Jindřichův Hradec 1,5 km
z. od Lužnice, 12 ha, výtokový, levý přítok
Lužnice. /Ře

Šatava č. h. p. 4-16-04-026 (VL), orient.
mapa 20, pramení u Hlíny ve výšce 420 m
n. m., ústí do ú. n. Nové Mlýny v 170 m
n. m., plocha povodí 117,1 km“, délka toku
41,3 km, prům. průt. u ústí 0,14 m“ -s
Vodohospodářsky významný tok. / kř

Šcinawka viz Stěnava 2-04-03-001

Šeberovský rybník v Praze 1 km jz. od Še
berova, 7 ha, průtočný na Kunratickém p.,
rybochovný, koupání, odběr vody pro zá
vlahy JZD. /ke

Šebkovský potok č. h. p. 4-16-03-006
(VII), orient mapa 19, pramení sv. od
Bítovánek ve výšce 635 m n. m., ústí zpra
va do Rokytné u Lesůněk v 439 m n. m,
plocha povodí 31,3 km“, délka toku 12,4
km, prům. průt. u ústí 0,11 m*-s /kř

Šejba r. v okr. Brno-venkov 1 km zsz. od
Vojkovic, 8 ha, průtočný na Šatavě. /ke

Šembera č. h. p. 1-04-06-034 (III), orient.
mapa 11, pramení 0,7 km sv. od Jevan ve
výšce 415 m n. m, ústí zleva do Výrovky
u Zvěřinku v 182 m n. m, plocha povodí
190,2 km“, délka toku 28,1 km, prům.
průt uústí 0,56m*-s*. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda do Podvi

nického rybníka (Podviňák), mimopstru
hová voda ostatní tok, vodácky využívaný
úsek od ústí 17 km, obtížnost ZWB, chrá
něný úsek — pod Třebestovicemi —
ochranné pásmo léčivých zdrojů —Podě
brady, čistota vody po Tuchoraz L.tř., pod
Českým Brodem do IV. tř. /pí

Šenovský potok č. h. p. 1-14-05-005 (IV.),
orient. mapa 3, pramení v Kamenickém
Šenově ve výšce 450 m n. m., ústí zleva do
Pryského p. nad Českou Kamenicí v 340 m
n. m., plocha povodí 7,1 km“, délka toku
3,4 km, prům. průt. u ústí 0,07 m“ -s*. Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, čistota vody IL—III. tř. /pí

Šenovský potok č. h. p. 1-15-01-021 (III),
orient. mapa 3, pramení mezi Partyzán
ským vrchem a Špičákem ve výšce 395 m
n. m., ústí zprava do Vilémovského p. ve
Velkém Šenově v 530 m n. m., plocha
povodí 9,4 km, délka toku 4,2 km, prům.
průt u ústí 0,12 m“ :s"*. Vodohospodář
sky významný tok. /kř

Šerý rybník v okr. Jihlava 0,3 km vjv. od
Panských Dubenek, 7 ha, průtočný na Ha
merském p. /ke

Ševčík r. v okr. Třebíč 0,5 km j. od Lipníku,
9 ha, průtočný na pravém přítoku Rou
chovanky. /ke

Šibeničník r. v okr. Břeclav 2,5 km jjz. od
Mikulova, 23 ha, průtočný na Sedleckém
p., rybochovný, asanační. /ke

Šibeník r. v okr. Jičín na v. okraji Jičína,
8 ha, průtočný na levém přítoku Cidliny,
sportovní rybářství. /ke

Šilhavý rybník v okr. Strakonice 2 km jv.
od Mladějovic, 9 ha, průtočný v povodí
pravého přítoku Cehnického p. /ke

Šindelář r. v okr. Český Krumlov 2,5 km jz.
od Velešína, 7 ha, průtočný v povodí pra
vého přítoku Jíleckého p., rybochovný. /ke



Šindlovský rybník v okr. České Budějo
vice 3,5 km zjz. od Českých Budějovic,
11 ha, průtočný na levém přítoku Vltavy,

rybochovný. /ke

Šípský potok č. h. p. 1-11-02-112 (V.),
orient. mapa 9, pramení 1,5 km sv. od
Zdeslavy ve výšce 538 m n. m, ústí zleva
do Javornice 2 km jv. od Šípů v 329 m
n. m., plocha povodí 33,4 km“, délka toku
9,5 km, prům. průt. u ústí 0,10 m“-s
Pstruhová voda, čistota vody II. tř. /vlk

Širhalovský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec 2 km jz. od Nové Včelnice, 7 ha, prů
točný na pravém přítoku Kamenice. /Ře

Široký potok č. h. p. 1-13-02-097 (III),
orient. mapa 2, pramení na j. svazích Pod
mileské výšiny ve výšce 840 m n. m,, ústí
zleva do Ohřev Klášterci nad Ohří v 290 m
n. m., plocha povodí 10,3 km“, délka toku
6,7 km, prům. průt u ústí 0,08 m“-s *.
Vodohospodářsky významný tok. /kř

Široký rybník v okr. České Budějovice
2,5 km jjz. od Kamenného Újezda, 10 ha,
průtočný na pravém přítoku Třebonínské
ho p., rybochovný. /ke

Široký rybník v okr. Plzeň-jih 1,5 km jjv.
od Oselců, 24 ha, průtočný na pravém pří
toku Myslívského p., rybochovný. /ke

Šišemka viz Hradčanka 4-12-02-087

Šitbořický potok viz Šitbořský p. 4-15-03
107

Šitbořský potok č. h. p. 1-13-01-070 (V.),
orient. mapa 8, pramení jz. od Středního

"vrchu ve výšce 720 m n. m, ústí zleva do
Lipoltovského p. u Tuřan v 435 m n. m,
plocha povodí 34,0 km“, délka toku 15,9
km,prům. průt. u ústí 0,26m“-s''. /kř

Šitbořský potok č.h. p. 4-15-03-107 (VIL),
orient. mapa 20, pramení v Šitbořicích
ve výšce 250 m n. m., ústí zleva do Mout

nického p. u Měnína v 187 m n. m., plocha
povodí 33,4 km“, délka toku 10,6 km,
prům. průt. u ústí 0,035 m“-s /kř

Šítov r. v okr. Strakonice 1km z. od Újezda,
7 ha, průtočný na pravém přítoku Blanice.

/ke

Škaredá viz Radnický p. 1-11-02-089

Škaredý rybník v okr. Strakonice 2 km
ssv. od Mladějovic, 10 ha, průtoočný na
Cehnickém p. /ke

Škaredý rybník v okr. Tachov 2,5 km sv.
od Starého Sedla, 14 ha, průtočný na pra
vém přítoku Výrovského p. /ke

Šlapanický rybník v okr. Kladno na v.
okraji Šlapanic, 13 ha, průtočný na Vrán
ském p. /ke

Šlapanka č. h. p. 1-09-01-044 (IV.), orient.
mapa 12, pramení 1 km v. od Věžnice ve
výšce 590 m n. m,, ústí zleva do Sázavy
u Havlíčkova Brodu v 408 m n. m., plocha
povodí 265,3 km“, délka toku 35 km, prům.
průt uústí 1,80m“ -s*. Hydrologická sta
nice Mírovka (vč. 1926—, Ig. 1953—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda nad Polnou (rybníkem Peklo), mimo
pstruhová voda od Polné k ústí, vodácky
využívaný úsek od ústí 14 km, obtížnost
ZWC, čistota vody většinou III. tř. pod
Polnou. /vlk

Šlapánka viz Šlapanka 1-09-01-044

Šlejferna r. v okr. Mladá Boleslav 1,5 km
v. od Horního Bousova, 9 ha, průtočný na
Klenici. /ke

Šluknovský rybník v okr. Děčín 1,5 km
vsv. od Šluknova, 8 ha, průtočný na Ro
žanském p. /ke

Šmatlán r. v okr. Pardubice 1,7 km jz. od
Chvojence, 9 ha, průtočný na levém pří
toku Brodeckého p. /ke



Šolcův rybník v okr. Liberec 3,5 km ssv.
od Oldřichoova, 7 ha, průtočný na levém
přítoku Smědé. /ke

Špačkov r. v okr. Jindřichův Hradec 2 km
sv. od Chlumu u Třeboně, 54 ha, průtočný
na Koštěnickém p., rybochovný. /ke

Špinka č. h. p. 1-01-02-053 (IV.), orient.
mapa 5, pramení 1 km v. od Červeného
Kostelce ve výšce 449 m n. m., ústí zleva do
Olešnice nad Řeštovou Lhotou v 349 m
n. m., plocha povodí 10,7 km“, délka toku
6,3 km, prům. průt u stí 0,09 m“-s
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda —chráněná rybí oblast, čistota
vody II. tř. /pí

Špinka r. v okr. Náchod 1,5 km v. od Oleš
nice, 41 ha, průtočný na Špince, rybochov
ný, koupání. /ke

Špitálský rybník v okr. Jindřichův Hradec
na v. okraji Klence, 7 ha, průtočný na le
vém přítoku Žďárského p., rybochov
ný. /ke

Šporka viz Sporka 1-14-03-055

Špránek viz Špraněk 4-10-02-112

Špraněk č. h. p. 4-10-02-112 (V.), orient.
mapa 13, pramení j. od Kladek ve výšce
330 m n. m, ústí zleva do Javoříčky u Ja
voříčka v 362 m n. m, plocha povodí
23,8 km“, délka toku 8,9 km, prům. průt.
u ústí 0,09 m“ -s*. Chráněný úsek na úze
mí rezervace Špraněk, krasový tok. /kř

Šramnický potok č.h. p. 1-14-01-010 (III),
orient. mapa 2,pramení na jv. svazích Med
vědí skály ve výšce 808 m n. m., ústí zleva
do Bíliny v 235 m n. m, plocha povodí
8,0 km“, délka toku 3,9 km, prům. průt.
u ústí 0,13 m“-s ". Vodohospodářsky vý
znamný tok, vodní nádrž Jezeří, chráněný
úsek horní tok po vodní nádrž Jezeří. /kř

Štěbořický rybník v okr. Bruntál 0,5 kmv.

od Štěbořic, 7 ha, průtočný na levém příto
ku Velké. /ke

Štěderský rybník v okr. Karlovy Vary 1,5
km j. od Štědré, 18 ha, průtočný na Borec
kém p. /ke

Štěchovice nádrž na řece Vltavě, 25 km.
od Prahy (část na str. 244), tížní betonová
hráz 36,5 m vysoká, délka v koruně 122 m.
Vodní plocha měří 115 ha, max. hloubka
20,6 m. Stálý objem nádrže 6,45 mil. m,
zásobní objem 4,7 mil. m*, celkový objem
11,15 mil. m“. Délka vzdutí 7,4 km, max.
hladina 219,60 m n. m. Nádrž je využita
pro hydroenergetiku (vyrovnávací nádrž
špičkové vodní elektrárny Slapy, přečer
pávací vodní elektrárnu využívající vodu
z horní nádrže na Homoli), plavbu a nad
lepšování průtoků v řeceVltavě. Rekreační
využití — plachtění a veslování, sportovní
rybářství — voda mimopstruhová (K, C,
Su, Š, Ok, Br). Plocha povodí nádrže
13298 km“, prům. roční průtok 85,5
m“ -s". Stavba díla ukončena v roce 1945.

/no

Štěpán r. v okr. Opava 2 km jv. od Dě
hylova, 28 ha, průtočný na pravém přítoku
Opavy, rybochovný. /ke

Štěpánovický potok č. h. p. 4-16-03-022
(VII.),orient. mapa 19,pramení u Petrůvek
ve výšce 510 m n. m, ústí zleva do Rokyt
né v laroměřicích nad Rokytnou v 417 m
n. m., plocha povodí 46,6 km“, délka toku
10,0 km, prům. průt. uústí0,12m“-s './kř

Štěpánovský potok č. h. p. 1-09-03-002
(IV.), orient. mapa 11, pramení 1 km jv.
od Boliny ve výšce 469 m n. m., ústí zleva
do Sázavy v. od Střechova nad Sázavou
(část obce Trhový Štěpánov) v 330 m n. m.,
plocha povodí 67,6 km“, délka toku 16,2
km, prům. průt u ústí 0,32 m“-s*. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda. /vlk

Štěpánský rybník v okr. Rokycany 2 km



vsv. od Mýta, 48 ha, průtočný na Holoub
kovském p., rybochovný, koupání. /ke

Štíč r. v okr. České Budějovice 2,5 km jjv.
od Sedlece, 7 ha, průtočný na pravém pří
toku Soudného p., rybochovný. /ke

Štilec r. v okr. České Budějovice 1,5 km
jjz. od Kamenného Újezda, 12 ha, průtočný
na pravém přítoku Třebonínského p., ry
bochovný, koupání. /ke

Štinkovka č.h. p. 4-17-01-004 (IV.), orient.
mapa 20, pramení j. od Nikolčic ve výšce
248 m n. m, ústí zleva do Dyje u Nových
Mlýnů v 164 m n. m, plocha povodí
65,6 km“, délka toku 14,3 km, prům. průt.
u ústí 0,08 m“-s*. Vodohospodářsky
významný tok. / kř

Štiřínský r. v okr. Benešov na s. okraji
Štiřína, 8 ha, průtočný na Kamenickém p.,
rybochovný, odběr vody pro Státní statek.

/ke

Štítarský potok č. h. p. 1-04-05-031 (III),
orient. mapa 4, pramení 1 km v. od Lovčic
ve výšce 223 m n. m,, ústí zleva do Mrliny
nad Křincem v 193 m n. m, plocha po
vodí 216,3 km“, délka toku 26,3 km, prům.
průt uústí 0,53m“-s*. Vodohospodářsky
významný tok, mimopstruhová voda, čis
tota vody II. tř. /pí

Štítná nad Vláří nádrž na Zelenském po
toce, pravý přítok Vláry, 1 km na jih od
Štítné nad Vláří u Vlárského průsmyku,
zemní hráz 7,5 m vysoká, vodní plocha
měří 1,8 ha, stálý objem 0,0078 mil. m*,
zásobní objem 0,0472 mil. m?, celkový
objem nádrže 0,055 mil. m*, plocha 1,8
ha, délka vzdutí 0,2 km, max. hladina
353,00 m n. m. Využití pro vodárenské
účely. Dílo bylo ukončeno v roce 1915.

/no

Šťávnice viz Luhačovický p. 4-13-01-001

Šumica viz Šumice 4-12-01-005

Šumice č. h. p. 4-12-01-005 (IV.), orient.
mapa 13, pramení v obci Luká ve výšce
485 m n. m., ústí zprava do Blaty u Těšetic
v 225 m n. m, plocha povodí 83,5 km?,
délka toku 23 km, prům. průt. u ústí
0,26m*-s"*. Vodohospodářsky významný
tok. (kř

Šumický dolní rybník v okr. Znojmo 3 km
vjv. od Šumic, 7 ha, průtočný na Sumic
kém p., rybochovný. /ke

Šumický potok č. h. p. 4-16-04-011 (VII),
orient mapa 20, pramení ve Vedrovicích
ve výšce 235 m n. m, ústí zprava do
Mlýnské strouhy v Pohořelicích v 180 m
n. m., plocha povodí 35,0 km“, délka toku
12,5 km, prům. průt. u ústí 0,03 m“ -s1./kř

Šumický rybník v okr. Znojmo 1,5 km vjv.
od Šumic, 19ha, průtočný na Šumickém p.,

rybochovný. /ke

Šumvaldský rybník v okr. Olomouc 2 km
jz. od Šumvaldu, 48 ha, průtočný na řece
Oskavě, rybochovný. /ke

Šváb r. v okr. Ústí nad Orlicí 0,5 km s.
od Horek, 17 ha, průtočný na Svábenici.

/ke

Švábenice viz Končinský p. 1-03-02-034

Švábovský rybník v okr. Jihlava 0,5 km
jv. od Švábova, 7 ha, průtočný na pravém
přítokuJihlavy. /ke

Švambírek r. v okr. České Budějovice
2 km sz. od Ponědraže, 7 ha, průtočný na
pravém přítoku Zlaté stoky, rybochovný.

/ke

Švarcava viz Černá 1-06-02-024

Švarcenberk r. v okr. Jindřichův Hradec
3 km s. od Ponědraže, 63 ha, průtočný na
levém přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Švarcenberská stoka viz Švarcenberský
kanál



Švarcenberský kanál začíná při státní
hranici s NSR na horním toku Světlé a
opouští naše území do Rakouska (povodí
Dunaje) j. od Zadního Zvonkova. Délka
kanálu 51 km. Sloužil k dopravě dřeva,
napájen krátkými šumavskými toky, stavba
1789—1823. /vlk

Švejdův rybník v okr. Příbram 1,7 km jjv.
od Pňovic, 8 ha, průtočný na pravém pří
toku Skalice, rybochovný. /ke

Švihov nádrž na řece Želivce, 4 km j. od
Zruče nad Sázavou u obce Nesměřice,
4 km nad ústím Želivky do Sázavy, sypaná
zemní hráz vysoká 58 m, délka v koruně
620 m. Vodní plocha měří 1670 ha, max.
hloubka 55,7 m. Stálý objem nádrže 18 mil.
m“, zásobní objem 246 mil. m“, celkový
objem 298,3 mil. m“. Délka vzdutí 28 km,
max. hladina 379,20 m n. m. Nádrž je vy
užita pro vodárenství, chov ryb — voda
mimopstruhová (Ca, Š, C, Ok, K L, Bo, Ú,
Po). Plocha povodí nádrže 1178 km,
prům. roční průtok 7,15 m“-s*. Stavba
díla ukončena v roce 1976. /no



Tálínský potok č. h. p. 1-08-03-089 (V.),
orient. mapa 17, pramení 1,3 km sv. od
Nového Dvoru ve výšce 529 m n. m., ústí
zprava do Blanice u Myšence v 374 m
n. m., plocha povodí 25,2 km“, délka toku
7 km, prům. průt u ústí 0,09 m“-s *.
Mimopstruhová voda. Napojen na sou
stavu rybníků /vlŘ

Tálínský rybník v okr. Písek na z. okraji
Tálína, 50 ha, průtočný na Tálinském p.

/ke

Tampelačka č. h. p. 1-05-01-042 (IV),
orient mapa 4, pramení v Roztokáchu Ji
lemnice ve výšce 500 m n. m., ústí zprava
do Olešky v Bělé v 375 m n. m, plocha
povodí 28,2 km“, délka toku 8,3 km, prům.
průt. u ústí 0,25 m“ -s*. Pstruhová voda.

/pí

Tasovička viz Polomina 4-16-02-058

Tatrovice nádrž na Chodovském p., 14 km
sz. od Karlových Varů, zemní sypaná hráz
28 m vysoká, délka v koruně 206 m.
Vodní plocha měří 25,8 ha, max. hloubka
22,25 m. Stálý objem 0,1 mil. m“, zásobní
objem 1,36 mil. m*“,celkový objem 1,67
mil. m“. Max. hladina 595,85 m n. m.
Nádrž je využita pro průmysl, ochranu
před velkými vodami. Pro větší vodohos
podářský efekt je do nádrže převáděna
voda z potoka Skřiváň. Rekreační využi
tí — koupání, sportovní rybářství, mimo
pstruhová voda (K, L, Š, Ca, Br). Plocha
povodí nádrže 8,8 km“, prům. roční prů
tok 0,07 m“*-s"". Stavba díla ukončena
v roce 1969. /no

Taxen Bach viz Pstruhovec 4-14-01-065

Tažný rybník v okr. Tachov 1,5 km jjz. od
Boru, 8 ha, průtočný na pravém přítoku
Výrovského p., rybochovný. /ke

Těchařovice r. v okr. Příbram 1,5 km j.
od Vrančic, 17 ha, průtočný na Svojšic
kém p., rybochovný. /ke

Telčava viz Telečský p. 4-10-01-021

Telčský potok č. h. p. 1-15 03-046 (VI),
orient. mapa 2, pramení ssv. od Lesné ve
výšce 885 m n. m., ústí zprava do Načetín
ského p. u Gabrieliny Hutě v 560 m n. m.,
plocha povodí 21,3 km“, délka toku 9,1
km, prům. průt. u ústí 0,27m“ s. Vodo
hospodářsky významný tok. /kř

Telčský potok č. h. p. 4-14-01-008 (IV.),
orient. mapa 18, pramení ve Studnici ve
výšce 600 m n. m., ústí zprava do Moravské
Dyje u Telče v 485 m n. m., plocha po
vodí 27,2 km“, délka toku 10,1 km, prům.
průt u ústí 0,17 m“ -s*. Mimopstruhová
voda po celém toku. / kř

Telečský potok č. h. p. 4-10-01-021 (IV.),
orient. mapa 13, pramení na j. svazích
Trnové hory ve výšce 820 m n. m, ústí
zleva do Krupé ve Starém Městě pod
Sněžníkem v 510 m n. m,, plocha povodí
22,0 km“, délka toku 7,8 km, prům. průt.
u ústí 0,39 m“: so! Hydrologická stanice
Staré Město pod Sněžníkem (lg. 1949—,
vč. 1949,—). Pstruhová voda na celém
toku. (kř



Telnický potok č. h. p. 1-14-01-094 (IV.),
orient. mapa 3, pramení z. od Zadní Telni
ce ve výšce 740 m n. m, ústí zleva do
Ždírnického p., u Žandova v 250 m n. m,
plocha povodí 14,9 km?, délka toku 2 km,
prům. průt. u ústí 0,13 m“ -s '. Vodo
hospodářsky významný tok. / kř

Teplá č. h. p. 1-13-02-001 (III.), orient.
mapa 8, pramení sv. od Mariánských Lázní
ve výšce 784 m n. m, ústí zprava do Ohře
v Karlových Varech 370 m n. m., plocha
povodí 407,5 km“, délka toku 64,2 km,
prům. průt. u ústí 3,10 m“:s*. Hydrolo
gické stanice: Cihelny (lg. 1937—, vč.
1956—), Březová (lg. 1937—, vč. 1936—),
Karlovy Vary (vč. 1910—1937). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda od obce Cihelny až k nádrži Betlém,
pod nádrží Karlovy Vary, mimopstruhová
voda nádrž Podhora, od nádrže Karlovy
Vary po Cihelny. Vodácky využívaný úsek
— od ústí Pramenského p. do Tepličky
22 km, obtížnost WW III, od Tepličky
po vodní nádrž 10 km, obtížnost WW I,
od vodní nádrže po ústí 8 km, obtížnost
WW III, vodní nádrž Karlovy Vary, čis
tota vody IL—III.tř. /kř

Teplá Vltava, viz též Vltava, č. h. p.

1-06-01-001 (II), orient. mapa 16, Hydro
logické stanice: Lenora (vč. 1945—, lg.
1947—), Chlum (Volary) (Ig. 1947—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, vodácky využívaný úsek od Kvildy
do Borových Lad 8 km, obtížnost WW III.,
od Borových Lad do Horní Vltavice 16
km, obtížnost WW II, od Horní Vltavice
do začátku kilometráže 14 km, obtížnost
WW I od začátku kilometráže do ústí
Studené Vltavy 17 km, obtížnost ZWB.
Pod soutokem se Studenou Vltavou nese
název Vltava. /vlk

Teplický potok viz Býstřice 1-14-01-073

Teplička č. h. p. 4-10-03-061 (IV.), orient.
mapa 14, pramení u Kněžpole ve výšce
640 m n. m., ústí zleva do Oskavy u Žero
tínav 223m n.m.,plochapovodí 62,4km,
délka toku 24,5 km, prům. průt. u ústí
0,23 m“-s". Hydrologická stanice Žero
tín —Strukov (lg. 1968—). /kř

Těrlicko nádrž na řece Stonávce, 10 km z.
od Českého Těšína (viz. obr.), sypaná zemní
hráz 30,4 m vysoká, délka v koruně 617 m.
Vodní plocha měří267,6 ha, max. hloubka
23,4 m, stálý objem nádrže 0,65 mil. m*,
zásobní bojem 22 mil. m“, celkový objem
27,2 mil. m“, Délka vzdutí 5,2 km, max.
hladina 277,80 m n. m. Nádrž je využita

Těrlicko, údolní nádrž na Stonávce, 1975.
(Foto H. Kříž)
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Údolní nádrž Těrlicko

pro průmysl a pro ochranu před velkými
vodami. Rekreační využití — koupání,
plachtění a veslování, vodní lyžování,
sportovní rybářství —mimopstruhová vo
da (K, Š, Os, TI, Ú, L, C, Br, Ok, Po, Pd).
Plocha povodí nádrže 81,6 km“, prům.

roční průtok 1,14 m“-s ". Stavba díla
ukončena v roce 1963. /no

Těšín r. v okr. Tábor 1 km zsz. od Mezné,
9 ha, průtorný na pravém přítoku Díren
ského p., rybochovný. /ke



Thaya viz Dyje 4-14-02-001

Tichá č. h. p. 1-10-01-032 (V.), orient.
mapa 8, pramení 1 km s. od Tišiny
(792 m) ve výšce 698 m n. m., ústí zleva
do Hamerského p. v Broumově v 544 m
n. m., plocha povodí 26,6 km“, délka toku
10,2 km, prům. průt. u ústí 0,21 m“ -s '.
Pstruhová voda. V pramenném úseku ná
leží do ochranného pásma přírodních lé
čivých zdrojů Mariánských Lázní, čistota
vody L.tř. /vlk

Tichá Orlice č. h. p. 1-02-02-001 (III),
orient. mapa 13,12, pramení v. od Horní
Orlice ve výšce 780 m n. m., ústí zleva do
Orlice (zdrojnice) u Albrechtic nad Orlicí
v 247 m n. m, plocha povodí 755,4 km“,
délka toku 107,5 km, prům. průt. u ústí
7,02 m“ -s"". V horním toku teče z Bra
nenské vrchoviny do Kladské kotliny, pře
tíná dále Orlické hory v Mladkovské
vrchovině, protéká napříč Žamberskou
pahorkatinu. V české tabuli teče Česko
třebovskou vrchovinou a Třebechovickou
tabulí, kde se spojuje s Divokou Orlicí.
Hydrologické stanice: Sobkovice (vč.
1906—, | Ig. 1908—), Machovice (vč.
1913—), Dolní Libchavy (vč. 1911—), Ma
lá Čermná nad Orlicí (vč. 1913—, lg.

1931—). Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, revír Těchonín —
chráněná rybí oblast, mimoopstruhová
voda od železného mostu v Pelinách
k ústí. Vodácky využívaný úsek od Lich
kova po Jablonné 12,5 km, obtížnost
WW IV, od Jablonné po ústí 79 km, obtíž
nost WW L čistota vody IL—IHI.tř. /pí

Tichava č. h. p. 2-01-01-134 (TII.), orient.
mapa 15, pramení v Kunčicích pod
Ondřejníkem ve výšce 470 m n. m, ústí
zprava do Lubiny ve Vlčovicích v 322 m
n. m., plocha povodí 26,4 km“, délka toku
12,7 km, prům. průt. u ústí 0,42 m“ -s
Pstruhová voda po celém toku. /kř

Tichávka viz Tichava 2-01-01-134

Tismenice viz Košínský p. 1-07-04-067

Tisová č. h. p. 1-13-01-090 (III.), orient.
mapa 1, pramení u Kamenice ve výšce
740 m n. m., ústí zprava do Ohře u Hlavna
v 412 m n. m, plocha povodí 11,3 km,
délka toku 5,5 km, prům. průt u ústí
0,11m*-s"". Vodohospodářskyvýznamný
tok. /kř

Tisovák r. v okr. Tábor 1,5 km v. od Jisteb
nice, 7 ha, průtočný na Smutné, rybo
chovný. /ke

Tišňava viz Tišříavy 4-11-01-006

Tišňavský potok viz Tišňavy 4-11-01-006

Tišňavy č. h. p. 4-11-01-006 (IV.), orient.
mapa 15, pramení na s. svazích Velkého
Javorníka ve výšce 970 m n. m., ústí do
Vsetínské Bečvy, ve Velkých Karlovicích
544 m n. m., plocha povodí 26,4 km?, dél
ka toku 67 km, prům. průt u ústí
0,45 m“-s'. Tok se nachází ve vodo
hospodářsky důležité oblasti Beskyd. /Ař

Tišický potok č. h. p. 1-05-04-054 (III),
orient. mapa 3, pramení 2,4 km vjv. od
Všetat ve výšce 193 m n. m., ústí zleva do



Košateckého p. u Tišic v 166 m n. m,, plo
cha povodí 31,6 km“, délka toku 8,0 km,
prům. průt. u ústí 0,08 m* -s*. Mimopstru
hová voda. /pí

Tištínka viz Tištínský p. 4-12-02-031

Tištínský potok č. h. p. 4-12-02-031 (IV.),
orient. mapa 21, pramení na sv. svazích
Kleštěnce ve výšce 420 m n. m., ústí zprava
do Hané u Dřevnovic v 210 m n. m, plo
cha povodí 83,,8 km“, délka toku 16,4 km,
prům. průt. u ústí 0,24 m“:s '. (kř

Tloskovský potok č. h. p. 1-09-03-171
(V.), orient. mapa 10, pramení 1 km jv.
od Stranného ve výšce 425 m n. m, ústí
zleva do Janovického p. v Krusočanech
v 280 m n. m, plocha povodí 47,5 km,
délka toku 14,1 km, prům. průt. u ústí
0,15m*-s" Pstruhová voda. /vlk

Tobolky r. v okr. Jindřichův Hradec 1 km
zjz. od Branné, 12 ha, průtočný na levém
přítoku Zlaté stoky, rybochovný. /ke

Točnícký potok č. h. p. 1-10-03-059 (VI),
orient. mapa 16, pramení 1,5 km v. od
Hoštic ve výšce 555 m n. m., ústí zprava do
Úhlavy u Kokšína v 376 m n. m., plocha
povodí 97,0 km“, délka toku 17,5 km,
prům. průt. u ústí 0,29 m“-s *. Mimo
pstruhová voda, čistota vody II—IIL tř.

/olk

Točník r. v okr. Jindřichův Hradec 1,5 km
j. od Chlumu u Třeboně, 15 ha, průtočný
na levém přítoku Koštěnického p., rybo
chovný. /ke

Touškovský potok č. h. p. 1-10-02-081
(V.), orient. mapa 8,9, pramení 1 km ssz.
od Kostelce ve výšce 475 m n. m, ústí
zleva do Radbuzy v Hradci v 339 m n. m,
plocha povodí 34,6 km“, délka toku 13,8
km, prům. průt. u ústí 0,12 m“ -s *. Mi
mopstruhová voda, čistota vody IL—III.

tř. /vlk

Touškovský rybník v okr. Plzeň-jih 1 km
sz. od Vsi Touškov, 8 ha, průtočný na
Touškovském p. /ke

Tovaryš r. v okr. Písek na j. okraji Sepeko
va, 15 ha, průtočný na Milevském p., rybo
chovný. /ke

Tovární rybník v okr. Jihlava na j. okraji
Třeště, 11 ha, průtočný na Třešťském
p., rybochovný. odběr vody pro Masnu.

/ke

Tovární rybník v okr. Pelhřimov na v.
okraji Počátek, 7 ha, průtočný na Po
čáteckém p. rybochovný, odběr vody
pro pohon elektrárenského agregátu.

/ke

Traviční r. v okr. Jindřichův Hradec
1,5 km z. od Žiteče, 9 ha, průtočný na
pravém přítoku Nové řeky, rybochovný.

/ke

Travnatá Vltava viz Řasnice 1-06-01-024

Travná Vltava viz Řasnice 1-06-01-024

Trávnice viz Mlýnecký p. 1-06-01-131

Trávný rybník v okr. Nový Jičín 2 km jjv.
od Oder, 18 ha, průtočný na pravém pří
toku Odry, rybochovný. /ke

Trepský rybník v okr. Tábor 1 km s. od
Ratibořických Hor, 13 ha, průtočný na
levém přítoku Chotovinského p., rybo
chovný. /ke

Trhanovský potok viz Černý p. 1-10-02
018

Trkmanka č. h. p. 4-17-01-012 (IV),
orient. mapa 20, pramení sz. od Ždánic ve
výšce 300 m n. m, ústí zleva do Dyje
u Podivína v 158 m n. m,, plocha povodí
379,3 km“, délka toku 42,3 km, prům.
průt. u ústí 0,50 m“-s *. Hydrologická
stanice Bořetice (lg. 1955—, vč. 1950—),



Velké Pavlovice (vč. 1912—1948). Vodo
hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda po celém toku, vodácky vy
užívaný úsek od ústí 35 km, obtížnost
ZWB, čistota vody v dolní části toku IV. tř.

(kř

Trnava č. h. p. 1-09-02-036 (V.), orient.
mapa 11, pramení 1 km jv. od osady
Blanička ve výšce 678 m n. m., ústí zleva
do Zelivky v Želivi v 391 m n. m, plocha
povodí 340,8 km“, délka toku 53,8 km,
prům. průt. u ústí 2,29 m“-s*. Hydrolo
gická stanice Červená Řečice (vč. 1910—
1939). Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda od Červené Řečice k pra
menům (mimo Techobrzský revír), mimo
pstruhová voda od Červené Řečice k ústí,
vodácky využívaný úsek od ústí 22 km,
obtížnost WW I, chráněný úsek v ochran
ném pásmu nádrže Švihov, čistota vody
II. tř.,v horním toku menší rybníky. /vlR

Trnávka č. h. p. 2-01-01-142 (III.), orient.
mapa 5, pramení jv. od Kateřinic ve výšce
298 m n. m, ústí zprava do Lubiny
u Petřvaldu v 235 m n. m., plocha povodí
26,8 km“, délka toku 8,2 km, prům. průt.
u ústí 0,14 m“ -s '. Mimopstruhová voda
na celém toku. /kř

Trnávka nádrž na Trnávce, 11 km z. od
Humpolce, zemní hráz ode dna 15 m
vysoká, délka v koruně 203 m. Vodní
plocha měří 103 ha, max. hloubka 11,5 m.
Délka vzdutí 6,05 km, max. hladina
414,5 m n. m. Stálý objem nádrže 0,16 mil.
m*, zásobní objem 4,5 mil. m“, celkový
objem 6,45 mil. m“. Nádrž slouží jako
představná k vodárenské nádrži Švihov
pro zachycení splachů. Plocha povodí ná
drže 339,91 km“, prům. roční průtok
2,28 m“ -s". Stavba díla dokončena v ro
ce 1981. /no

Trnávka viz Trnava 1-09-02-036

Trněný rybník v okr. Nový Jičín 1,5km jjv.
od Odry, 7 ha, průtočný na pravém pří
toku Odry, rybochovný. /ke

Trnov r. v okr. Strakonice na j. okraji Če
jetic, 8 ha, průtočný na Zorkovickém p. /ke

Trnovský potok č. h. p. 1-08-05-100 (V.),
orient. mapa 10, pramení 3,3 km z. od Dob
říše ve výšce 490 m n. m, ústí zleva do
Sychrovského p. v Dobříši (v r.) v 351 m
n. m., plocha povodí 31,4 km“, délka toku
7,2 km, prům. průt. u ústí 0,09 m“-s !.
Hydrometeorologická stanice Dobříš (lg.
1950—).Pstruhová voda. Protéká rybníky.

/vlk

Trojanský potok viz Jiřínský p. 4-16-01
030

Troskotovický dolní rybník v okr. Znoj
mo 2 km v. od Troskovic, 20 ha, průtočný
na Jiřickém p., rybochovný. /ke

Trotina č. h. p. 1-01-04-013 (II.), orient.
mapa 5, pramení ve Zdobíně ve výšce
423 m n. m., ústí zprava do Labe u Loche
nic v 237 m n. m, plocha povodí
116,1 km“, délka toku 24,9 km, prům.
průt u ústí 0,71 m“ -s*. Vodohospodát
sky významný tok ve výústní trati, pstru
hová voda revír Miřejov, mimopstruhová
voda revír Lužany, čistota vody IL—ITI. tř.

/pí

Troubský potok č. h. p. 4-15-03-013 (VI),
orient. mapa 20, pramení s. od Omic ve
výšce 370 m n. m, ústí zleva do Bobravy
u Nebovid v 260 m n. m., plocha povodí
299,8 km“, délka toku 10,4 km, prům.
průt. u ústí 0,06m“:s '. /kř

Trpišovský nový rybník v okr. Chrudim
1,5 km jz. od Trpíšova, 7 ha, průtočný na
pravém přítoku Okrouhlického p. /ke

Trusovický potok č. h. p. 4-10-03-086
(III.), orient. mapa 14, pramení na j. sva
zích Pomezí ve výšce 668 m n. m, ústí
zleva do Moravy u Černovíru v 214 m
n. m., plocha povodí 81,7 km“, délka toku
30,1 km, prům.průt u ústí 0,45ms)
Vodohospodářsky významný tok. /kř



Třebětický potok č. h. p. 4-14-02-027 (V.),
orient. mapa 19, pramení u Manešovic ve
výšce 560 m n. m., ústí zprava do Zele
tavky v Jemnici v 440 m n. m, plocha
povodí 31,6 km“, délka toku 7,3 km, prům.
průt u ústí O11m“-s '. /kř

Třebícinka viz Třebýcinka 1-10-03-069

Třebíšovský rybník v okr. Klatovy v Tře
bíšově, 8 ha, průtočný na levém přítoku
Petrovického p. /ke

Třebonínský potok č. h. p. 1-06-01-211
(III.), orient. mapa 17, pramení 1 km jv. od
Horního Třebonína ve výšce 550 m n. m,
ústí zprava do Vltavy 1 km s. od Rančic
v 412 m n. m, plocha povodí 27,6 km,
délka toku 8,5 km, prům. průt. u ústí
0,18 m*-s"*. Pstruhová voda. /vlk

Třebovický potok viz Chvalšinský p. 1
06-01-172

Třebovka č. h. p. 1-02-02-036 (IV.), orient.
mapa 13, pramení 1 km jv. od Koclířova
ve výšce 560 m n. m., ústí zleva do Tiché
Orlice vŮstí nad Orlicí v 324 m n. m,
plocha povodí 196,0 km“, délka toku
40,8 km, prům. průt. u ústí 1,28 m“ -s '.
Hydrologická stanice Ústí nad Orlicí —
Hylváty (lg. 1906—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda — i voda
pstruhová silně znečištěna, omezuje chov
ryb, vodácky využívaný úsek po ústí
14 km, obtížnost ZWC, čistota vody až
IV. tř. /pí

Třebůvka č.h. p. 4-10-02-066 (III.), orient.
mapa 153,pramení u Křenova ve výšce
462 m n. m, ústí zprava do Moravy u Mo
ravičan V 245 m n. m, plocha povodí
584,6 km“, délka toku 48,3 km, prům.
průt. u ústí 238 m“-s *. Hydrologické
stanice: Mezihoří (lg. 1957—, vč. 1932—),
Hraničky (lg. 1947—, vč. 1932—), Loštice
(lg. 1914—, vč. 1882—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda v horní
části toku po Moravskou Třebovou, mimo

pstruhová voda od Moravské Třebové po
ústí, vodácky využívaný tok 26 km od ústí
obtížnost ZWC, Vodní nádrže Moravská
Třebová, čistota vody IV. tř. (kř

Třebycinka viz Třebýcinka 1-10-03-069

Třebýcinka č. h. p. 1-10-03-069 (VI),
orient. mapa 9, pramení 1 km z. od Radko
vic ve výšce 538 m n. m, ústí zprava do
Úhlavy 1 km j. od Červeného Poříčí
v 358 m n. m., plocha povodí 30,4 km“,
délka toku 12,5 km, prům. průt. u ústí
0,09 m“-s Mimopstruhová voda, čis
tota vody IL—III.tř. /vlk

Třemošenka viz Třemošná 1-11-01-047

Třemošná č. h. p. 1-11-01-047 (IV.),
orient. mapa 9, pramení 2 km sz. od Čbá
nu ve výšce 566 m n. m., ústí zleva do
Berounky u Kacéřova v 279 m n. m, plo
cha povodí 249,3 km“, délka toku 41,2 km,
prům. průt. u ústí 0,50 m“ -s *. Vodo
hospodářsky významný tok, mimopstru
hová voda, vodácky využívaný úsek od
ústí 12 km, obtížnost ZWC, čistota vody
do III. tř. /vlk

Třesický potok č. h. p. 1-04-03-024 (IV.),
orient. mapa 5, pramení v Trávníku ve
výšce 266 m n. m, ústí zleva do Bystřice
u Kosiček v 222 m n. m, plocha povodí
24,0 km“, délka toku 11,1 km, prům. průt.
u ústí 0,08 m“*-s*. Vodohospodářsky
významný tok, mimopstruhová voda. /pí

Třesický rybník v okr. Hradec Králové
1 km jjv. od Kosiček, 40 ha, průtočný na
Třesickémp., rybochovný. /ke

Třešňovec r. v okr. Jindřichův Hradec
1,5 km jz. od Vícemil, průtočný na pra
vém přítoku Dírenského p. /ke

Třeštický rybník v okr. Jihlava 0,5 km j. od
Třeštic, 13 ha, průtočný na Třešťském p.,
rybochovný, závlahový pro IZD. /Ře



Třešťský potok č. h. p. 4-16-01-020 (VI),
orient. mapa 18, pramení na svazích Mí
chova vrchu ve výšce 735 m n. m, ústí
zprava do Jihlavy u Kostelce v 520 m
n. m., plocha povodí 104,8 km“, délka
toku 24,2 km, prům. průt. u ústí 0,64
m* -s*. Vodohospodářsky významný tok.

/kř

Třetina r. v okr. Strakonice 2 km zsz. od
Cehnic, 12 ha, průtočný v povodí pra
vého přítoku Zorkovického p. /ke

Třítrubecký potok č. h. p. 1-11-01-007
(V.) orient. mapa 9, pramení 1,5 km s. od
Nepomuku ve výšce 815 m n. m., ústí zpra
va do Klabavy 3 km jv. od Strašic v 545 m
n. m., plocha povodí 32,5 km“, délka
toku 7 km, prům. průt. u ústí 0,25 m“ -s".
Pstruhová voda, čistota vody L—II.tř. /olk

Třtický rybník v okr. Rakovník 2 km vjv.
od Řevničova, 9 ha, průtočný na Loděnici,

rybochovný. /ke

Tuksa r. v okr. Pelhřimov 1,5 km j. od
Krasoňova, 11 ha, průtočný na Hejnickém
p., rybochovný. /ke

Turovecký potok viz Bělá 1-07-04-062

Turovecký rybník v okr. Tábor na v.
okraji Turovce, 8 ha, průtočný na Turo
veckém p., rybochovný. /ke

Turyňský rybník v okr. Kladno 1 km
sv. od Kamenných Žehrovic, 43 ha, prů
točný na Loděnici. /ke

Tuří rybník v okr. Náchod 1 km j. od
Slavětína nad Metují, 39 ha, výtokový pro
levý přítok Metuje, rybochovný. /ke

Tušť č. h. p. 1-07-02-007 (IV.), orient.
mapa 18, pramení 1,5 km sv. od zastávky
Nové Hrady ve výšce 472 m n. m, ústí
zleva do Lužnice u Tuště v 449 m n. m,
plocha povodí 54,0 km“, délka toku 10 km,
prům.. průt. u ústí 0,29 m“-s*. Voda
mimopstruhová. /vlk

Tůně č. h. p. 1-10-05-008 (V.), orient.
mapa 9, pramení I km jv. od Zborov ve
výšce 516 m n. m,, ústí zprava do Úslavy
v od r. Kamýtka u Vojovic v 455 m n. m.,
plocha povodí 27,9 km“, délka toku
13,4 km, prům. průt. u ústí 0,13 m“ -s'.
Pstruhová voda, čistota II. tř. /vlk

Tvrzský rybník v okr. Písek 2 km zjz. od
Skal, 8 ha, průtočný na Skalském p. /ke

Tvrzský rybník v okr. Žďár nad Sázavou
na sz. okraji Ořechova, 10 ha, průtočný
na Bítýšce, rybochovný. /ke

Týnecký potok č. h. p. 1-12-02-033 (IV.),
orient. mapa 10, pramení ve Švermově ve
výšce 328 m n. m., ústí zleva do Zákolan
ského p. v Zákolanech v 229 m n. m, plo
cha povodí 26,8 km“, délka toku 11,8 km,
prům. průt. u ústí 0,07 m“ -s*. Mimopstru
hová voda, čistota vody IL—III.tř. /vlk

Týnečka č. h. p. 4-10-03-118 (III), orient.
mapa 14, pramení u Doloplaz ve výšce
320 m n. m., ústí zleva do Morávky u Tážal
v 207 m n. m, plocha povodí 42,8 km,
délka toku 13,4 km, prům. průt. u ústí
0,14m*-s". /kř

Týnický potok č. h. p. 1-04-07-037 (II.),
orient. mapa 11, pramení v Přišimasech
ve výšce 335 m n. m, ústí zleva do Labe
pod Přerovem nad Labem v 174 m n. m,
plocha povodí 67,6 km“, délka toku
20,8 km, prům. průt. u ústí 0,14 m“ -sol
Mimopstruhová voda. /pí

Týnský rybník v okr. Znojmo 2 km jjz.
od Moravského Krumlova, 21 ha, průtoč
ný na levém přítoku Rokytné, rybochovný.

/ke

Tyra viz Tyrka 2-03-03-032

Tyrka č. h. p. 2-03-03-032 (III), orient.
mapa 15, pramení na s. svazích vrcholu
Kalužný ve výšce 835 m n. m., ústí zleva do
Olše v Třinci v 305 m n. m., plocha po



vodí 31,0 km“, délka toku 12,5 km, prům.
průt. u ústí 0,65 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok, pstruhová voda po ce
lém toku. /kř

Tyterský potok č. h. p. 1-11-02-149 (IV.),
orient mapa 9, pramení 0,5 km z. od Hvoz

du ve výšce 495 m n. m, ústí zleva do
Berounky 1 km j. od Nezabudic v 241 m
n. m., plocha povodí 42,9 km“, délka
toku 13,8 km, prům. průt. u ústí 0,009

3.s 1. Pstruhová voda, čistota vodym“ -s

IL tř. /vlk



Úhlava č. h. p. 1-10-03-001 (V.), orient.
mapa 9, 16, pramení na z. svahu Pancíře
(1241 m) ve výšce 1110 m n. m, ústí
zprava do Radbuzy v Plzni v 303 m n. m,
plocha povodí 919,4 km“, délka toku
108,5km, prům.průt. u ústí 5,69ms.
Pramenná oblast leží v Železnorudské
hornatině, dále protéká Úhlava k ssv. Švi
hovskou vrchovinou do Plzeňské kotliny.
Hydrologické stanice: Nýrsko (vč. 1895—,
lg. 1948—), Klatovy (vč. 1923), Štěnovice
(vč. 1913—, Ig. 1948—). Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda od Dolní
Lhoty (mlýn) k pramenům, mimopstruho
vá voda od Dolní Lhoty k ústí, vodácky
využívaný úsek od Nýrska po Tajanov
24 km, obtížnost WW I, od Tajanova po
Předenice 44 km, obtížnost ZWB, od
Předenice po ústí 21 km, obtížnost WW I
Vodní nádrž Nýrsko. Chráněný úsek
v horním toku v CHKO Šumava a ochran
ném vodárenském pásmu pro odběr v Plzni.
Čistota vody v horním toku I—II. tř., dále
II—IV. tř. /vlk

Úhlavka č. h. p. 1-10-01-089 (IV.), orient.
mapa 8, pramení 0,5 km jv. od Velkých
Dvorců ve výšce 545 m n. m., ústí zprava
do Mže u Stříbra v 365 m n. m, plocha
povodí 296,8 km“, délka toku 38 km,
prům..průt. u ústí 1,35 m“-s *. Hydro
logická stanice Stříbro (vč. 1951—). Vo
dohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek
od ústí 12 km, obtížnost ZWC, čistota
vody II—III. tř. V horním toku rybníky.

/vlk

Úhošťanský potok č. h. p. 1-13-02-118

(III.), orient. mapa 2, pramení sz. od
Vlkaně ve výšce 475 m n. m.,ústí zprava do
Ohře (nádrž Nechranice) u Nové Vísky
v 285 m n. m, plocha povodí 18,0 km,
délka toku 9,9 km, prům. průt u ústí
0,14 m“ -s*. Vodohospodářsky význam
ný tok. /kř

Uhřický rybník v okr. Vyškov 1 km sz.
od Milonic-Uhřic, 11 ha, průtočný na
Hvězdličce. /ke

Újezd r. v okr. Tachov 0,5 km zjz. od Na
hého Újezdce, 8 ha, průtočný na pravém
přítoku Hamerského p. /ke

Újezdský rybník v okr. Pardubice na sz.
okraji Újezda, 31 ha, průtočný na Bohu
milečském p., rybochovný. /ke

Újezdský rybník v okr. Plzeň-jih 2 km
ssv. od Kasejovic, 19 ha, průtočný na
pravém přítoku Lomnice, rybochovný. /ke

Úlibický potok č. h. p. 1-04-02-014 (TIL),
orient. mapa 4, pramení 0,5 km z. od
Brda ve výšce 446 m n. m,, ústí zleva do
Cidliny u Vitiněvsi v 258 m n. m., plocha
povodí 63,8 km“, délka toku 17,7 km,
prům. průt. u ústí 0,34 m“-s *. Mimo
pstruhová voda, vodní nádrž Štěpanice,
chráněný úsek pod Úlibicemi protéká re
zervací bažantnice, čistota vody I—IIL.tř.

/pí

Úmoří č. h. p. 4-15-02-042 (VL), orient.
mapa 13, pramení j. od Rozseče ve výšce
608 m n. m, ústí zprava do Svitavy u Ska
lice nad Svitavou v 307 m n. m, plocha



povodí 61,9 km“, délka toku 15,2 km,
prům. průt. u ústí 0,25 m" -s /kř

Únanovka č. h. p. 4-14-03-036 (V.), orient.
mapa 19, pramení u Únanova ve výšce
292 m n. m, ústí zprava do Jevišovky
u Lechovic v 193 m n. m., plocha povodí
36,7 km“, délka toku 8,6 km, prům. průt.
uústí 0,05m*-s ". / kř

Únanovský potok viz Únanovka 4-14-03
-036

Únějovický rybník v okr. Domažlice na
j. okraji Únějovic, 9 ha, průtočný na Merk
tínském p., rybochovný. /ke

Únětický potok č.h.p. 1-12-02-010 (III),
orient. mapa 10, pramení 0,5 km jv. od
Kněževsi ve výšce 348 m n.m, ústí zleva do
Vltavy v Roztokách v 174 m n.m, plocha
povodí 47,6 km“, délka toku 13,4 km,
prům. průt. u ústí 0,10 m“.s*. Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. /vlk

Úpa č.h.p.1-01-02-001 (II.), orient. mapa5,
pramení 1,5 km s. od Studniční hory
(1554 m) ve výšce 1432 m n.m, ústí zleva
do Labe v Taroměřiv 250 m n.m, plocha
povodí 513,1 km“, délka toku 78,7 km,
prům. průt. u ústí 6,99 m“.s*. Horní tok
leží v Krkonoších, nad Trutnovem přitéká
Úpa do Krkonošského podhůří, kde pro
téká Podkrkonošskou pahorkatinu a Zvi
čínsko-kocléřovský hřbet a u České Ska
lice vtéká na území České tabule (Úpsko
metujská tabule) a ústí v nejsevernějším
výběžku Pardubické kotliny. Hydrologic
ké stanice: Obří Důl (vč. 1949—, lg.
1950—), Velká Úpa—Pec pod Sněžkou
(vě. 1921—), Horní Maršov (vč. 1906—, Ig.
1907—), Horní Staré Město-Trutnov (vč.
1932—, lg. 1954—), Česká Skalice (vč.
1889—, Ig. 1930—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda nad ústím
Lhoteckého p. k pramenům (místy zne
čištění), mimopstruhová voda na ostatním
toku. Vodácky využívaný úsek Na Křižovat
ce po Trutnov 18 km, obtížnost WW III, od

Trutnova po Ratibořice 32 km, obtížnost
WW II, od Ratibořic po ústí 17 km, obtíž
nost WWI. Převodvody do nádrže Rozkoš
(jez u Zlíče), chráněný úsek v KRNAP a
jeho rezervacích, prameniště nepřístupné
(rašeliniště), na dolním toku rezervace Ba
biččino údolí. Čistota s výjimkou nejhořej
šího toku II. —IV. tř. pí

Úpořský potok č.h.p. 1-11-02-145 (IV)),
orient. mapa 9, pramení 1 km j. od kóty
Vlastec (612 m) ve výšce 498 m n.m, ústí
zprava do Berounky nad Týřovicemi v 246
m n. m., plocha povodí 39,5 km“, délka
toku 11,2 km, prům. průt. u ústí 0,08 m.
s ', Pstruhová voda, mimopstruhová voda
na nádržích, chráněný úsek v dolním toku
—rezervace Týřov —původní vegetace na
srázech údolí, čistota vody I. tř. /vlk

Úslava č.h.p. 1-10-05-001 (IV.), orient.
mapa 9, 16, pramení 2 km z. od Číhaně
ve výšce 695 m n.m, ústí zprava doo Be
rounky v Plzni v 296 m n.m, plocha po
vodí 796,5 km“, délka toku 94 km, prům.
průt. u ústí 3,55 m“.s*. Hornítok protéká
Blatenskou pahorkatinou, dále pak Ra
dyňskou pahorkatinou do Plzeňské kotli
ny. Hydrologická stanice Plzeň—Koterov
(vč. 1913—, Ig. 1952—). Vodohospodářsky
významný úsek 66 km od ústí, mimopstru
hová voda po celém toku, vodácky využí
vaný úsek od Žinkov po ústí Myslívského
p. 12 km, obtížnost ZWC, od ústí Myslív
ského p. po Ždírce 11 km, obtížnost WWI,
od Ždírce po ústí 42,5 km, obtížnost ZWC.
Čistota vody II. tř. /vlk

Úsobrnka viz Úsobrský p. 4-10-02-086

Úsobrský potok č.h.p. 4-10-02-086 (V),
orient. mapa 13,pramení u Horního Štěpá
nova ve výšce 635 m n.m, ústí zprava do
Jevíčky u Jevíčka v 345 m m.m, plocha
povodí 43,2 km“, délka toku 15,5 km,
prům. průt. u ústí 0,22 m*“.s*. Hydrolo
gická stanice Jaromeřice (lg. 1951—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda na celém toku. /Rř



Úsobský potok č.h.p. 1-09-01-080 (IV.),
orient. mapa 12, pramení 1 km jv. od Ve
lešova ve výšce 657 m n.m, ústí zleva do
Sázavy u Klanečné v 401 m n.m, plocha
povodí 54,8 km“, délka toku 183 km,
prům.průt.uústí0,38 m“.s*. Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda.

/vlk

Ústrašínský rybník v okr. Pelhřimov0,5 km
jjz. od Ústrašína, 9 ha, průtočný na levém
přítoku Želivky. /ke

Úšovický potok č.h.p. 1-10-01-060 (V.),
orient. mapa 8, pramení 3,5 km s. od Ma
riánských Lázní ve výšce 795 m n.m, ústí
zleva do Kosového p., 1,5 km j. od Marián
ských Lázní v 529 m n.m, plocha povodí
19,5 km?, délka toku 10,2 km, prům. průt.
u ústí 0,16 m“. s'!. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, vodní
nádrž Mariánské Lázně, chráněný úsek
v ochranném pásmu léčivých zdrojů Ma
riánských Lázní, čistota vody III. tř. /olk

Úštěcký potok č.h.p. 1-12-03-044 (II),
orient. mapa 3, pramení 1 km j. od Muka
řova ve výšce 505 m n.m, ústí zprava do
Labe u Oken v 148 m n. m., plocha povodí
216,7 km“, délka toku 30,5 km, prům.
průt. u ústí 1,03 m“.s *.Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, čistota
vody do II. tř. /pí

Úštěk (ú. n.) viz Chmelař

Úterský potok č.h.p. 1-10-01-135 (IV.),
orient. mapa 8, 9, pramení 2 km jv. od
Třebouně ve výšce 665 m n. m, ústí zleva
do Mže v nádrži Hracholusky u Čerňovic
v 355 m n.m, plocha povodí 333,4 kn,
délka toku 34,1 km, prům. průt. u ústí
1,02 m“.s*. Hydrologická stanice Trpisty
(vč. 1951—).Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, mimopstruhová voda
na nádržích, vodácky využívaný úsek do
ústí Blažinského p. po ústí do Mže 18 km,
obtížnost WW I. Ve středním toku protéká
ochranné pásmo léčivých zdrojů Konstan
tinových lázní, čistota vody II. tř. /vlk

Utopenec r. v okr. Kolín 1 km jz. od Svoj
Šic, 18 ha, průtočný na Bečvárce. /ke

Utopenec r. v okr. Třebíč 2 km zsz. od Ba
čic, 10 ha, průtočný v povodí pravého
přítoku Rouchovanky, rybochovný. /ke

Utopený rybník v okr. Plzeň-jih 1 km sv.
od Dnešic, 15 ha, průtočný na pravém
přítoku Dnešického p. /ke

U vrby r. vokr. Hodonín 2 km vjv. od Mu
těnic, 16 ha, průtočný na Kyjovce, rybo
chovný. /ke



Vackův rybník v okr. Příbram 1,5km sz. od
Rosovic, 18 ha, průtočný na Sychrovském
p., rybochovný, bez hnojení, pitná voda.

/ke

Václavický potok č.h.p. 2-04-07-036 (TV),
orient. mapa 4, pramení z. od Horního Vít
kova ve výšce 410m n.m, ústí zprava do
Jeřice v Chotyni v 260 m n.m, plocha po
vodí 15,0 km, délka toku 7,1 km, prům.
průt. u ústí 0,20 m“.s*. Vodohospodářsky
významný tok. /kř

Václavský rybník v okr. Tachov 5 km vsv.
od Rozvadova, 11 ha, průtočný na levém
přítoku Kateřinského p. /ke

Vajgar r. v okr. [indřichův Hradec na v.
okraji JindřichovaHradce, 36 ha, průtočný
na Hamerském p., rybochovný. /ke

Valdíkovský rybník v okr. Třebíč na v.
okraji Valdíkova, 17 ha, průtočný na
Mlýnském p., rybochovný. /ke

Valcha r. v okr. Benešov 1 km j. od Borob
nice, 9 ha, průtočný na Sedlickém p., ry
bochovný, odběr vody pro pilu a mlýn.

/ke

Valcha r. v okr. Jičín 1 km z. od Železnice,
7 ha, průtočný na Cidlině. /ke

Valcha r. v okr. Pelhřimov 1,5 km zsz. od
Cetoraze, 8 ha, průtočný na Trnavě, spor
tovní rybářství. /ke

Valová viz Romže 4-12-01-026

Váňovský rybník v okr. Jihlava naj. okraji
Třeště, 21 ha, průtočný na Třešťskémp., ry
bochovný. /ke

Vápenický potok č.h.p. 1-08-05-020 (III),
orient. mapa 10,pramení 1,1kmjv.odHá
jů ve výšce 545 m n.m, ústí zleva do Vlíavy
u Velké v 271 m n.m, plocha povodí
41,5 km, délka toku 16,5 km, prům. průt.
u ústí 0,04 m“. s*. Pstruhová voda. /vik

Vápenický rybník v okr. Příbram 1,5 km
v. od Vysokého Chlumce, 7 ha, průtočný
na levém přítoku Sedleckého p., rybo
chovný, dočisťovacínádrž pro pivovar Vy
soký Chlumec. /ke

Vápovka č.h.p. 4-14-01-025 (IV.), orient.
mapa 18, 19, pramení v. od Hladova ve
výšce 670 m n.m, ústí zleva do Moravské
Dyje v 460 m n.m, plocha povodí
107,6 km“, délka toku 28,6 km, prům.
průt. u ústí 0,55 m“.s*. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda po lersice,
mimopstruhová voda od Jersic po ústí.

/kř



Varonský potok viz Brzina 1-08-05-026

Varnsdorfský rybník v okr. Děčín na jz.
okraji Varnsdorfu, 8 ha, výtokový na pra
vém přítoku Mandavy, rybochovný, kou
pání. /ke

Vavřinec viz Výrovka 1-04-06-001

Vavřinecký rybník nádrž na Výrovce,
17 km j. od Kolína, zemní hráz o délce
v koruně 450 m. Vodní plocha měří 71,6
ha, celkový objem 1,11 mil. m*,délka vzdu
tí 1,6 km. Nádrž je využita pro chov ryb,
stavba díla ukončena v roce 1472. /no

Vazebný rybník v okr. Žďár nad Sázavou
1,5 km jz. od Bohdalova, 18 ha, průtočný
na Bohdalovském p., rybochovný, | /ke

Včelínek č.h.p. 4-17-01-047 (IV.), orient.
mapa 20, pramení na území Rakouska ve
výšce 280 m n.m, ústí zprava do kanálu
Dyje u Břeclavi v 155 m n.m, plocha po
vodí 171,6 km“, délka toku 28,9 km, prům.
průt.u ústí 0,19 m“.s*. Vodohospodářsky
významný tok, chráněný úsek v oblasti
Lednických rybníků (nádrže Nesyt, Hlo
hovecký r., Prostřední r., Mlýnský r.).

/kř

Včelí potok č.h.p. 2-04-07-028 (TV),orient.
mapa 4, pramení na jv. svahu Kančího
vrchu ve výšce 550 m n.m, ústí zprava do
Jeřice v Mníčku v 370 m n.m, plocha po
vodí 3,9 km“, délka toku 4,0 km, vodo
hospodářsky významný tok. /kř

Včelnička č.h.p 1-07-03-006 (6.), orient.
mapa 18, pramení 1,2 km sz. od Benešova,
ústí zprava do Kamenice 1 km j.od Kame
nice nad Lipou v 523 m n.m., plocha povo
dí 34,1 km“, délka toku 11,3 km, prům.
průt. u ústí 0,29 m“.s '. Pstruhová vooda.

/vlk

Vejprnický potok č.h.p. 1-10-01-187 (IV.),
orient. mapa 9, pramení 1 km j. od Heř
manovy Hutě ve výšce 389 m n.m, ústí

zprava do Mže u Plzně v305 mn.m., plocha
povodí 85,3 km“, délka toku 21,6 km,
prům. průt.uústí 0,17 m*“:s". Vodohospo
dářsky významný tok, mimopstruhová vo
da, čistota vody III —IV.tř. /vlk

Vejrovka viz Výrovka 1-04-06-001

Vejsovský rybník v okr. Plzeň-jih jz okraj
Chocenic, 17 ha, průtočný na Chocenic
kém p., rybochovný. /ke

Vejvanovský potok č.h.p.1-11-02-134 (V.),
orient. mapa 9, pramení jz. od Babské skály
(564 m) ve výšce 502 m n.m, ústí zleva do
Zbirožského p. sv. od Ostrovce v 315 m
n.m., plocha povodí 33,5 km, délka toku
11,5 km, prům. průt. u ústí 0,11 m.s.
Pstruhová voda, čistota vody II. tř. /vlk

Velenický potok č.h.p. 1-04-05-053 (III.),
orient. mapa 4, pramení 1 km v. od Opoč
nice ve výšce 231 m n.m, ústí zleva do
Mrliny u Netřebic v 185 m n.m, plocha
povodí 42,8 km“, délka toku 17,5 km,
prům. průt. u ústí 0,08 m“ s*. Mimopstru
hová voda, chráněný úsek od Vrbic
v ochranném pásmu léčivých zdrojů Podě
brady. /pí

Velička č.h.p. 4-11-02-037 (IV.), orient.
mapa 14, pramení z. od Potštátu u Heřmá
nek ve výšce 565 m n.m, ústí zprava do
Bečvy v Hranicích na Moravě v 245 m
n.m., plocha povodí 65,1 km“, délka toku
17,5km,prům. průt. u ústí 0,50m“ -sVo
dohospodářsky významný tok. /kř

Velička č. h. p. 4-13-02-027 (III.), orient.
mapa 21, pramení na s. svazích Velké Javo
řiny ve výšce 780 m n. m, ústí zleva do
Moravy u Strážnice v 166 m. n. m, plo
cha povodí 178,3 km“. Délka toku 42 km,
prům. průt. u ústí 0,91 m“. s*. Hydrolo
gické stanice: Strážnice (1g.1940—), Velká
u lavorníku (vč. 1951—1940).Vodohospo
dářsky významný tok, pstruhová voda po
celém toku. /kř



Velinský potok č.h.p. 1-02-02-080 (TIV.),
orient. mapa 12,pramení 1,5kmj.od Velin
ve výšce 299 m n.m, ústí zleva do Tiché
Orlice v Borohrádku v 253 m n.m, plocha
povodí 16,5 km“, délka toku 6,5 km, prům.
průt.u ústí0,11 m“.s *.Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, čistota vody
I—IL. tř. /pí

Velká č.h.p. 2-02-01-085 (III.), orient. ma
pa 14, pramení v. od Bratříkovic ve výšce
388 m n.m, ústí zprava do Opavy u Opavy
v 255 mn.m, plocha povodí 40,3 km, dél
ka toku 16,0 km, prům. průt. u ústí
0,15 m*.s*. /kř

Velká Černá r. v okr. Jindřichův Hradec
1 km ssz. od Žiteče, 54 ha, průtočný na
pravém přítoku Nové řeky, rybochovný,

/ke

Velká Haná č.h.p. 4-12-02-001 (NI),
orient. mapa 20, pramení v Drahanech ve
výšce 630 m n.m, spojuje se s Malou
Hanou v Dědicích v 260 m n.m, plocha
povodí 50,4 km“, délka toku 21,2 km,
prům. průt.u ústí 0,21 m“.s*. Hydrologic
ká stanice Hamiltony (1g. 1957—). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku. /kř

Délka vzdutí 2,3 km, max. hladina 453,3 m
n. m., nádrž využita pro chov ryb, reservace
ostrov Naxos, Stavba z 16. století. (Obr.
str. 164.) /no

VelkáJitra r. vokr. České Budějovice2km
z. od Těšínova, 11 ha, průtočný na levém
přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Velká Kaplice r. v okr. Tábor 2 km ssv.
od Iistebnice, 22 ha, průtočný na levém
přítoku Smutné, rybochovný. /ke

Velká Lásenice r. v okr. lindřichův Hra
dec 1,5 km j. od Lásenic, 54 ha, průtočný
na Lásenici, rybochovný. /ke

Velká Libava viz Libava 1-13-01-082

Velká Ohraženice r. v okr. lindřichův
Hradec 3 km z. od Pleší, 30 ha, průtočný
na pravém přítoku Lužnice, rybochovný.

/ke

Velká Okrouhlice r. vokr. Strakonice 1km
sv. od Vodňan, 11 ha, průtočný na levém
přítoku Blanice. /ke

Velká Outrata r. v okr. Strakonice 1,5 km
s. od Vodňan, 10 ha, průtočný na levém
přítoku Blanice. /ke

VelkáPodlážka r. vokr. Novýičín 1,5km
viv. od Studénky, 8 ha, průtočný na levém
přítoku Odry, rybochovný. /ke

Velká Podvinice r. v okr. Strakonice 1 km
s. od Vodňan, 11 ha, průtočný na levém
přítoku Blanice. /ke

Velká Strana r. v okr. Klatovy2 km ssv.od
Hrádku, 17 ha, průtočný na levém přítoku
Ostružné, rybochovný. /ke

Velká Strouha č.h.p. 1-03-04-029, orient.
mapa 12,odbočuje z Opatovického kanálu
u Čeperky ve výšce 222 m n. m., ústí zprava
do Labe u Strnojed v 209 m n.m, plocha
povodí 32,3 km“, délka toku 14,8 km,
Vodohospodářsky významný tok, mimo



pstruhová voda, chráněný úsek mezi Če
perkou a Stéblovou — ochranné pásmo
vodárenských a léčivých zdrojů /pí

Velká Trasovka č.h.p. 1-11-02-024 (V),
orien. mapa 9, pramení jz. od Jírova ve
výšce 860 m n.m, ústí zleva do Střely u že
lezniční stanice Protivec v470 mn.m, plo
cha povodí 86,8 km“, délka toku 20,4 km,
prům. průt. u ústí 0,47 m“.s*. Pstruhová
voda —chráněná rybí oblast. Čistota vody
II. tř! /vlk

Velké Dářko nádrž na Sázavě, 10 km s. od
Žďáru nad Sázavou, zemní hráz 457 m
dlouhá v koruně. Vodní plocha měří
205 ha, celkový objem 3,56 mil. m*. Délka
vzdutí 2,0 km. Rekreační využití pro kou
pání, plachtění, veslování, dále nádrž vy
užita pro chov ryb. Stavba díla z 19. století.

/no

Velké Jeřábí jezero součást rašeliniště na
hřebeni Krušných hor (4,5 km ssz. od Pře
buzi v okr. Sokolov) v povodí Rolavy cca
930—940 m n.m. Rozsah vodní plochy ko
Jísá v závislosti na srážkách. Vyhlášeno
rezervací v roce 1938 o ploše 26,9 ha. Re
zervace přechází na území NDR. /vlk

Velké jezero r. v okr. Strakonice 1,5kmjv.
od Třebohostic, 20 ha, výtokový na Re
pickém p., rybochovný. /ke

Velké Mechové jezírko v rašeliništi 1,5km
jz. od Rejvízu v sz. části Hrubého Jeseníku
ve výšce 769 m n.m, na nejhořejším toku
Černé Opavy. Vodní plocha 0,17 ha,
objem vody 4050 m*, největší hloubka
2,95- m. Kolísání hladiny je v rozmezí
15 cm, teplota vody od 0,1 do 24,07 C, le
dová pokrývka listopad —březen, mocnost
ledu i přes 50 cm. Barva vody žlutohnědá,
průhlednost 0,90 m. Jezírko s okolním ra
šelinistěm bylo vyhlášeno roku 1955 rezer
vací o ploše 259,88ha. Důvodem ochrany
je uchování rašeliništních biocenóz včetně
Velkého Mechového jezírka. /vlk

Velké Nákří r. v okr. České Budějovice
1 km jv. od Dívčic, 43 ha, průtočný v po
vodí pravého přítoku Soudného p., rybo
chovný. /ke

Velké Stavidlo r. v okr. [indřichův Hradec
2 km s. od Branné, 11 ha, průtočný na
levém přítoku Zlaté stoky, rybochovný.

/ke

Velkoholský rybník v okr. Strakonice
1,5 km z. od Mutěnic, 14 ha, průtočný na
pravém přítoku Otavy. /ke

Velkoláz r. v okr. Strakonice 2 km z. od
Ražic, 9 ha, průtočný v povodí pravého
přítoku Brložského p., rybochovný. /ke

o.wrvw
Velkomeziříčský rybník v okr. [indřichův
Hradev v Horním Meziříčsku,32 ha, prů
tokový na Hamerském p., rybochovný,
odběr vody. /ke

Velkorojický rybník v okr. Strakonice na
s. okraji Rojic, 60 ha, průtočný na Brlož
ském p., rybochovný. /ke

Velkovřešťovský rybník v okr. Trutnov
1 km j. od Velkého Vřeštěna, 26 ha, prů
točný na Trotině. /ke

VelkýBědný rybník v okr. Nový[Jičín2km
jv. od Studénky, 23 ha, průtočný na levém
přítoku Odry, rybochovný. /ke

Velký Babín r. v okr. Klatovy 3 km vsv. od
Horaždovic, 16 ha, průtočný na pravém
přítoku Březovéhop., rybochovný. | /ke

Velký bělčiský rybník v okr. Strakonice
1,5 km jz. od Bělčic, 40 ha, průtočný na
Závišinském p., rybochovný, odběr vody
pro vodovod Blatná. /ke

Velkýbezděkovský rybník v okr. Plzeň-jih
0,5 km vjv. od Bezděkova, 21 ha, průtočný
na pravém přítoku Lomnice, rybochovný,

/ke



Velký bolevecký rybník v okr. Plzeň-město
0,5 km z. od Bílé Hory, 40 ha, průtočný na
levém přítoku Berounky, koupání, spor
tovní rybářství. /ke

Velký Bor r. v okr. Třebíč 1,5 km sv. od
Trnavy, 22 ha, průtočný v povodí levého
přítoku Klopovského p., rybochovný. /ke

Velký borovanský rybník v okr. Písek na
z. okraji Borovan, 15 ha, průtočný na Bf
linském p., rybochovný. /ke

Velký branišovský rybník v okr. České
Budějovice 1,5 km jz. od Haklových Dvo
rů, 14 ha, průtorčný na pravém přítoku
Dehtářského p., rybochovný. /ke

Velký březskýrybník v okr. Tachov 2,5 km
v. od Ctiboře, 19 ha, průtočný na pravém
přítoku Slatinného p. /ke

Velký Budní r. v okr. Nový ličín 2,5 kmjv.
od Polanky nad Odrou, 12 ha, průtočný na
levém přítoku Odry, rybochovný.

Velký cehnický rybník v okr. Strakonice
1,5 km ssz. od Cehnice, 10 ha, průtočný
Vpovodí pravého přítoku Zorkovického p.

/ke

VelkýČernoháj r. vokr. Strakonice 2,5km
vsv. od Újezda, 12 ha, průtočný v povodí
levého přítoku Radomileckého p. /ke

Velký Drážecký rybník v okr. Strakonice
1 km jjz. od Buzic, 12 ha, průtočný na
pravém přítoku Lomnice. /ke

VelkýDubovec r. vokr.indřichův Hradec
1,5 km jjv. od Lomnice nad Lužnicí, 9 ha,
průtočný v povodí pravého přítoku Zlaté
stoky, rybochovný. /ke

Velký dvořákovský rybník v okr. [indři
chův Hradec 2 km sz. od Studnice, 8 ha,
průtočný na pravém přítoku Nežárky, ry
bochovný, závlahový. /ke

Velký hlinický rybník v okr. Tábor 1 km
jjv. od Hlinic, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Chotovitského p. /ke

Velký Honys r. v okr. Strakonice 0,5 km s.
ood Újezdce, 13 ha, průtočný na pravém
přítoku Závišinského p. /ke

Velký hrbovský rybník v okr. Prachatice
2,5 km jz. od Netolic, 20 ha, průtočný na
levém přítoku Bezďrevského p. /Ře

Velký Hroch r. v okr. Jindřichův Hradec
4 km v. od Velkého Ratmírova, 50 ha, prů
točný na Radouňském p., rybochovný.

/ke

VelkýHvozdec r. vokr. JindřichůvHradec
2 kmj.od Českého Rudolce, 7ha, průtočný
na pravém přítoku Bolikovského p., rybo
chovný. /ke

Velký Chlostov r. v okr. Žďár nad Sázavou
1,5 km zsz. od Ořechova, 19 ha, průtočný
na Bitýšce, rybochovný. /ke

Velký choryňský rybník v okr. Vsetín
1,5 km z. od Lešné, 9 ha, průtočný na pra
vém přítoku Bečvy, rybochovnýfý. /ke

Velký chotilský rybník v okr. Příbram
1 km vsv. od Chotilska, 11 ha, průtočný na
levém přítoku Vltavy, rybochovný. | /ke

Velký chřešťovický rybník v okr. Písek
1 km j. od Chřešťovic, 23 ha, průtočný
na levém přítoku Vltavy, rybochovný. /ke

Velký Karasín r. v okr. České Budějovice
3 km jjz. od Sedlece, 8 ha, průtočný na
pravém přítoku Soudného p., rybochovný.
/ke

Velký Karlov r. v okr. Ústí nad Orlicí j. od
Čermné nad Orlicí 13 ha, průtočný na le
vém přítoku Tiché Orliče, rybochovný.

/Ře

Velký kladrubecký r. v okr. Plzeň-jih



0,5 km jz. od Kladrubců, 7 ha, průtočný na
levém přítoku Vísky. /ke

Velký kocelovický rybník v okr. Strakoni
ce 2,5 km vsv. od Lnářů, 21 ha, průtočný na
levém přítoku Lomnice, rybochovný. /ke

Velký Košíř r. v okr. Ústí nad Orlicí 1,5km
jjv. od Sedliště, 26 ha, průtočný na levém
přítoku Loučné, rybochovný, biologický.

/ke

Velký kuš r. v okr. Strakonice 2 km vjv.
od Kadova, 45 ha, průtočný na Mračov
ském p. /ke

Velký labský náhon viz Labský náhon
1-03-01-002

Velký Lhoták r. v okr. Hradec Králové
2 km sz. od Nechanic, 10 ha, průtočný na
levém přítoku Bašnického p. /ke

Velký Lhoták r. v okr. Hradec Králové na
sz. okraji Staré Nechanice, 10 ha, průtočný
na pravém přítoku Bystřice, rybochovný.

/ke

Velkýlibochovický rybník v okr. Žďár nad
Sázavou na j. okraji Dolní Libochové,
19 ha, průtočný na Libochovce, rybochov
ný. /ke

Velký líčovský r. v okr. Český Krumlov
1 km ssz. od Ličova, 7 ha. průtočný na
Černé. /ke

Velký Luský rybník v okr. České Budě
jovice 3 km ssv. od Dívčic, 25 ha, průtočný
v povodí levého přítoku Bílého p., rybo
chovný. /Re

Velký mačkovský rybník v okr. Strakonice
1,5 km j. od Blatné, 13 ha, průtočný v po
vodí pravého přítoku Mračovského p.,
rybochovný. /Re

Velký mirošovský rybník v okr. Žďár nad
Sázavou 2,5 km jjv. od Bobrové, 10 ha,

průtočný na pravém přítoku Bobrůvky, ry
bochovný. /ke

Velký mnichovský rybník v okr. Strako
nice 0,5 km ssv. od Mnichova, 15 ha, prů
točný v povodí pravého přítoku Kolčavky.

/ke

Velký morkovický rybník v okr. Kroměříž
1 kms.od Morkovic—Slížan,9 ha, průtoč
ný na levém přítoku Tišťínského p., rybo
chovný. /ke

Velký Navrátil r. v okr. Žďár nad Sáza
vou 1 km zsz. od Dolní Libochové, 17 ha,
prrůtočný na levém přítoku Libochovky,
rybochovný. /ke

Velký netřebský rybník v okr. Ústí nad
Orlicí 1,5 km j. od Českých Heřmanic,
31 ha, průtočný na Sloupnickém p. /ke

Velký nový rybník v okr. Klatovy na s.
okraji Nalžovských Hor, 31 ha, průtočný
na levém přítoku Cerníčského p. /Ře

Velký Okluka r. v okr. Nový fičín 2 km
viv. od Studénky, 10 ha, průtočný na le
vém přítoku Odry, rybochovný. /ke

Velký otvický rybník v okr. Chomutov
1 km jz. od Otvic, 15 ha, průtočný na
Hutním po., sportovní rybářství. /ke

Velký pasecký rybník v okr. [indřichův
Hradec 2 km zjz. od Novosedel nad Ne
žárkou, 18 ha, průtočný na levém přítoku
Nežárky, rybochovný. /ke

Velký Pálenec r. v okr. Strakonice 2,5 km
vjv. od Pole, 32 ha, průtočný na levém pří
toku Mračovskéhop., rybochovný. | /ke

Velký Pařezitý rybník nádrž na Třešt
ském p., 10 km jz. od Třeště, zemní hráz,
celkový objem nádrže 0,28 mil. m“, vodní
plocha měří 13,3 ha. Délka vzdutí 0,8 km,
max. hladina 673,50 m n.m. Nádrž je vy
užívána vodárensky a pro chov ryb. Re



kreační využití —koupání. Plocha povodí
2,66 km, prům. roční průtok 0,024 m.
sl. /no

Velký pištinský rybník v okr. České Bu
dějovice 1,5 km jjv. od Pištína, 13 ha,
průtočný v povodí pravého přítoku Bez
drevského p. /ke

orient. mapa 4, pramení 1 km v. od Pří
chvoje ve výšce 340 m n.m, ústí zprava do
Poráku (zdrojnice) 1 km z. od Jičína
v 262 mn.m, plocha povodí 11,5km, dél
ka toku 7,3 km, prům. průt-. u ústí 0,03 m*.
s *. Vodohospodářsky významný tok, mi
mopstruhová voda.

Velký potočný rybník v okr. Písek 1 km
ssz. od Kestřen, 32 ha, průtočný na
Brložském p. /ke

Velký prachovský rybník v okr. Písek
1,5 knír. od Branice, 15 ha, průtočný na
Bilinském p., rybochovný. /ke

Velký přešťovický rybník v okr. Strako
nice 0,5 km ssz. od Přešťovic,9 ha, průtoč
ný na levém přítoku Otavy. /ke

Velký Proudný r. v okr. Jindřichův Hra
dec 2 km jz. od Nové Bystřice, 8 ha, prů
točný na pravém přítoku Dračice, rybo
chovný. /ke

VelkýRohozec r. vokr. Louny 4 kmssz.od
Skytal, 9 ha, průtočný na pravém přítoku
Doláneckého po., rybochovný. /ke

Velkýrybník nádrž na Vrchlici,4 kmjz.od
Kutné Hory, zemní hráz 16 m vysoká,
80 m dlouhá v koruně. Vodní plocha měří
9,6 ha, celkový objem nádrže 0,299 mil. m“.
Délka vzdutí 0,9 km. Nádrž využita k re
kreaci. Stavba díla ukončena roku 1850.

/no

Velký rybník v okr. Děčín 1,5 km sv. od
Velké Bukoviny, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Planírnice, rybochovný. /ke

Velký rybník v okr. Jindřichův Hradec na
v. okraji Hatína, 14 ha, průtočný na pra
vém přítoku Nežárky, rybochovný. | /Re

Velký rybník v okr. Karlovy Vary 2 km.
od Hroznětína, 50 ha, průtočný na levém
přítoku Vitického p., sportovní rybářství.

/ke

Velký rybník v okr. Rakovník 0,5 km jjz.
od Jesenice, 41 ha, průtočný na Rakovnic
kémp., rybochovný, koupání. /ke

Velkýrybník v okr. Strakonice 1km jjz.od
Záboří, 12 ha, průtočný na Brložském p.,
rybochovný. /ke

Velký rybník v okr. Šumperk 1 km ssz. od
Černé Vody, 10 ha, průtočný na levém pří
toku Cerného p. /ke

Velkýrybník v okr. Tábor 1km jjz.od Rad
kova, 10 ha, průtočný na pravém přítoku
Lužnice, rybochovný. /ke

Velký rybník v okr. Tachov 1 km jv. od
Velké Hleďsebe, 13 ha, průtočný na pra
vém přítoku Kosového p. /ke

Velký řečický rybník v okr. Jindřichův
Hradec 1 km jjv. od Řečice, 7 ha, průtočný
na pravém přítoku Moravské Dyje, kou
pání, turistické tábořiště. /ke

Velký Řečický rybník nádrž na Řečici,
13 km v. od Veselí nad Lužnicí u Kardašo
vy Řečice, zemní hráz 8 m vysoká, délka
v koruně 178 m.Vodní plocha měří85,5 ha,
celkový objem 1,402 mil. m“. Délka vzdutí
2,4 km, max. hladina 453,1 m n.m. Nádrž
využita pro chov ryb. Stavba z 16. století.

/no

Velký sedlečský rybník v okr. Benešov
1 km ssz. od Šebaňovic, 20 ha, průtočný
na pravém přítoku Křečovického p., ry
bochovný.. /ke

Velký Sklenský rybník v okr. Žďár nad
Sázavou 1,5 km jjz. od Bohdalce, 20 ha,



Vchynická svodnice (v dolním toku) viz
Mlýnská Cidlina 1-04-04-004

Vchynicko-tetovský kanál č.h. p. 1-08-01
-036, orient. mapa 16, spojuje Vydru s Kře
melnou, délka kanálu 14,5 km. Hydrolo
gická stanice Vchynice-Tetov (lg. 1931—).
Vodohospodářsky významný tok. Dříve
pro plavení dřeva,nyní napájí nádrž v Srní,
ze které je voda pouštěna potrubím na
elektrárnu v údolí Vydry.V současné době
je 9 km kanálu na povrchu, 5 km pod po
vrchem. Vodácky využíváno 9 km toku od
odbočeníz Vydry,obtížnost ZWC. | /vlk

Vidlák r. v okr. Jindřichův Hradec 1,5 km
jv. od Nové Včelnice, 13 ha, průtočný na
levém přítoku Kamenice, rybochovný.

/ke

Vidlák r. v okr. Kutná Hora 1,5 km sv. od
Hetlína, 7 ha, průtočný na Vrchlici. /Ře

Vidlák r. v okr. Mladá Boleslav 2 km jv. od
Jabkenic, 7 ha, průtočný na Jabkenickém p.,

rybochovný. /Ře

Vidlák r. v okr. Svitavy 1,5 km j. od Opa
tova, 14 ha, průtočný na Brtnici, rybochov
ný, koupání, závlahový, odběr vody pro
mlýn. /ke

Vidlák r. v okr. Třebíč 1,5 km sz. od Jaku
bova u Moravských Budějovic, 11 ha, prů
točný na Jakubovce, koupání, rybochovný.

/ ke

Vidlák r. v okr. Třebíčna jz. okraji Opatova,
21 ha, průtočný na Třebovce,rybochovný.

/ke

Vidnavka (Widna v PLR) č. h. p. 2-04-04
-042 (III), orient. mapa 6, pramení na j.
svazích vrcholu Na radosti ve výšce 870 m
n. m., přetíná státní hranice ČSSR—PLR
u Vidnavy v 221 m n. m, plocha povodí
159,3 km“, délka toku 25,3 km, prům.
průt. u státní hranice 1,81 m“-s*. Hydro
logická stanice Vidnava (vč. 1909—). Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celémtoku na území ČSSR. | /kř

Víchovský rybník v okr. Tachov 1 km jjv.
od Víchova, 9 ha, průtočný na levém příto
ku Mže, rybochovný, koupání, odběr vody
pro zvířata ČSST Stříbro. /ke

Vilémovskýpotok č.h.p.1-15-01-020 (II.),
orient. mapa 3, pramení mezi Hrazeným
a Plešným ve výšce 500 m n.m, přetíná
státní hranice ČSSR—NDR u Dolní Pous
tevny v 295 mn.m, plocha povodí 97,0km,
délka toku 12,2 km. prům. průt. u státní hra
nice 1,30 m*“-s'. Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda po celém toku.

/kř

Vilímek r. v okr. Pelhřimov 1 km ssv. od
Mysletína, 7 ha, průtočný na pravém příto
ku Jankovského p., rybochovný. /ke

Vilímec r. v okr. Strakonice 1,5 km vjv.od



Skaličan, 14 ha, průtočný na pravém příto
Lomnice, rybochovný. /ke

Vinařský rybník v okr. Chomutov 2,5 km
vsv. od Miřetic, 7 ha, průtočný na levém
přítoku Libockého p. / ke

Vinný potok vizPitkovický p. 1-12-01-019

Vinořský potok č. h. p. 1-05-04-006 (II.),
orient. mapa 10, pramení v Praze-Kbelích
ve výšce 265 m n.m, ústí zleva do Labe
v Brandýse nad Labem v 166 m n.m, plo
cha povodí 40,5 km“, délka toku 12,5 km,
průt.u ústí 0,08 m*.s*. Vodohospodářsky
významný tok, mimopstruhová voda, čisto
ta vody do IV. tř. pí

Vintířovský potok č. h. p. 1-13-03-008
(IV.), orient. mapa 2, pramení sz. od Rati
boře ve výšce 572 m n.m, ústí zleva do
Liboce u Pětipes v 270 m n. m., plocha po
vodí 31,4 km“, délka toku 11,6 km, prům.
průt. u ústí 0,13 m“.s*. /kř

VírInádrž nařece Svratce 15km v.od No
vého Městana Moravě,tížní betonováhráz
76,5 m vysoká, délka v koruně hráze 390 m.
Vodní plocha měří223,6 ha, max. hloubka
65,6 m, stálý objem nádrže 13,3 mil. m“, zá
sobní objem 34,6 mil. m*, celkový objem
56,3 mil. m*“.Délka vzdutí 9,3 km, max.
hladina 469,00 m n.m. Nádrž je využita pro
hydroenergetiku (špičková vodní elektrár
na), vodárenství, ochranu před velkými
vodami a pro nadlepšení průtoků Svratky
pro průmysl a závlahy. Rekreační využití

pouze na konci vzdutí přirekreačním stře
disku Vírovka u Dalečína, sportovní ry
bářství — mimopstruhová voda (Br, Ok,
K, C, Ca, Š, Ú, Pol, Li, TI, Os, L, Pa, Bo, Mn).
Plocha povodí nádrže 413,97 km“, prům.
roční průt. 3,7 m*.s*. Stavba díla dokon
čena v roce 1958. /no

Vír II nádrž na řece Svratce 6 km sv. od
Bystřice nad Pernštejnem, 2 km j. od
obce Vír, členěná betonová hráz 13,5 m
vysoká, délka v koruně 165 m. Vodní plo
cha měří 12,3 ha, max. hloubka 7,0 m, stálý
objem nádrže 0,042 mil. m*,zásobní objem
0,186 mil. m“,celkový objem 0,290 mil. m.
Délka vzdutí 1,5 km, max. hladina 381,55
m n.m. Vyrovnávací nádrž je využita k vy
rovnání špičkových průtoků z vodní elekt
rárny Vír I. Rekreační využití —sportovní
rybářství, mimopstruhová voda (Br, Ok, K,
C, Ca, Š, Ú, Po, Li, TI, Os, L, Pa, Bo, Mn).
Plocha povodí nádrže 487,3 km“, prům.
roční průt. 4,01 m“.s*. Stavba díla ukon
čena v roce 1954. /no

Víra r. v okr. lindřichův Hradec 1 km ssz.
od Klece, 17 ha, průtočný na pravém pří
toku Lužnice, rybochovný. /ke

Víska č. h. p. 1-10-05-023 (VI.), orient.
mapa 9, pramení 0,5 km s. od Defurových
Lažan ve výšce 592 m n.m, ústí zprava do
Myslívského p. u železniční stanice Ne
pomuk v 410 m n.m, plocha povodí
57,1 km“, délka toku 18,5 km, prům. průt.
u ústí 0,26 m“.s*. Pstruhová voda, čistota
vody II. tř.Protéká řadou rybníků | /vlk

orient. mapa 4, pramení na jz. svazích Bu
činy v PLR ve výšce 430 m n.m, ústí zleva
do Smědé u Višňové v 220 m n.m, plocha
povodí 13,1 km“, délka toku 6,7 km, prům.
průt. u ústí 0,08 m“.s*. Vodohospodářsky
významný tok. /kř

Vítanovy r. vokr. Strakonice 2,5 kmjjv.od
Tchořovic, 14 ha, průtočný na levém pří
toku Mračovskéhop., rybochovný. | /ke



Vítek r. vokr. JindřichůvHradec 0,5 kmjz.
od Staré Hlíny, 46 ha, průtočný na levém
přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Vitický potok č. h. p. 1-13-02-035 (TII.),
orient. mapa 1, pramení na jz. svazích Te
leního hřbetu ve výšce 920 m n.m, ústí
zleva do Ohře u Dalovic v 370 m n. m,
plocha povodí 51,0 km“, délka toku 17,2
km, prům. průt. u ústí 0,41 m“.s*. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku.

Vitín r. vokr. České Budějovice 1,5km vsv.

od Dubného, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Dehtářského p. /ke

Vizír r. v okr. Jindřichův Hradec 3 km z. od
Chlumu u Třeboně, 9 ha, průtočný na pra
vém přítoku Lužnice, rybochovný. | /ke

V kolébce r. v okr. České Budějovice 3 km
ssz. od Horní Stropnice, 8 ha, průtočný na
pravém přítoku Zárského p., rybochovný.

/ke

Vlastkovecký rybník v okr. Tindřichův
Hradec 3,5 km z. od Cizkrajova, 7 ha, prů
točný v povodí pravého přítoku Bolíkov
ského p., rybochovný. /ke

Vlašňov r. v okr. Znojmo 2 km sz. od
Kravska, 7 ha, průtočný na levém přítoku
Plenkovického p. /ke

Vlašimská Blanice viz Blanice 1-09-03
-022

Vlára č. h. p. 4-21-08-021 (III.), orient.
mapa 21,22, pramení jv. od Pozděchova ve
výšce 650 m n.m, ústí zprava do Váhu
u Nemšové v 219 m n.m, plocha povodí
371,6 km“, délka toku 47,6 km, prům. průt.
u ústí 3,60 m“. s*. Hydrologická stanice
Popov (vč 1942—). Vodohospodářsky vý
znamný tok. /kř

Vlásenický potok č.h. p. 1-07-04-079 (TV),
orient. mapa 10, pramení 1,5 km z. od

Kostelce ve výšce 579 m n.m, ústí zprava
do Lužnice u Dražiček v 375 m n.m, plo
cha povodí 28,8 km“, délka toku 12 km,
prům. průt. u ústí 0,14 m“.s*. Pstruhová
voda. /vlk

Vlčava viz Skalice 1-08-04-034

Vlčetinecký rybník v okr. Pelhřimov2,5 km
jjz. od Kamenice nad Lipou, 14 ha, prů
točný na pravém přítoku Kamenice, rybo
chovný. /ke

Vlčí potok č.h.p.1-13-01-149(TV.),orient.
mapa 1,pramení z. od Nové Suché ve výšce
661 m n.m, ústí zleva do Černého p. u Bo
žičanv419 mn.m,plocha povodí 7,9 km“,
délka toku 7,8 km, prům. průt. u ústí
0,06 m*. S7*. Vodohospodářsky význam
ný tok. /kř

Vlhlavský rybník nádrž na Pištínském p.
17 km sz. od Českých Budějovic, zemní
hráz v koruně 139 m dlouhá. Vodní plocha
měří 89 ha, celkový objem 1,033 mil. m*.
Délka vzdutí 1,5 km, max. hladina 405,5
mn.m., nádrž je využita pro chov ryb. Stav
ba díla z 16. století. /no

Vlkančický potok č.h. p. 1-90-03-102 (IV.),
orient. mapa 11, pramení u Olešky ve

. o R“ a “
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výšce 375 m n.m, ústí zprava do Sázavy z.
od Sázavy v 286 m n.m, plocha povodí
53,8 km“, délka toku 15,4 km, prům. průt.
u ústí 0,18 m*“.s*. Pstruhová voda. /vlk

Vlkava č. h. p. 1-04-07-008 (II.), orient.
mapa 4, pramení v Ledcích ve výšce
255 m n. m, ústí zprava do Labe u Hra
díštka v 178 m n.m, plocha povodí 237,0
km?, délka toku 35,6 km, prům. průt. u ústí
0,61 m*. s *. Vodohospodářsky význam
ný tok, mimopstruhová voda, chráněný
úsek od Vlkavy ochranné pásmo léčivých
zdrojů Poděbrady. Čistota vody do III. t.

Vlkavský rybník v okr. Mladá Boleslav na
z. okraji Vlkavy, 20 ha, průtočný na Vlka
vě, rybochovný. /Ře

Vlkov r. v okr. Znojmo 3 km vsv. od Šum
né, 10 ha, průtočný na Plenkovickém p.,
rybochovný. /ke

12 km na v. od Českých Budějovic
zemní hráz 6,5 m vysoká, délka v koruně
570 m. Vodní plocha měří 90,9 ha, celkový
objem 1.08 mil. m“. Délka vzdutí 1,5 km,
max. hladina 477,6 m n.m, nádrž využita
pro chov ryb. Stavba z 16. století. (Obr.
str. 164.) /no

Vlkovský potok č. h. p. 1-13-03-079 (V)),
orient. mapa 2, pramení jz. od Vlkova ve
výšce 412 m n.m, ústí zleva do Cernocké
ho p. u Malé Černoce v 300 m n.m, plocha
povodí 8,1 km“, délka toku 4,8 km, průt.
u ústí 0,03 m*“.s *. Vodohospodářsky vý
znamný tok. /kř

Vlkovský rybník v okr. Žďár nad Sázavou
na j. okraji Vlkova, 22 ha, průtočný na le
vém přítoku Bílého p., rybochovný, kou
pání, plachtění. /ke

Vlkovský rybník v okr. Tábor 0,5 km jv. od
Vlkova, 48 ha, průtočný na pravém přítoku
Lužnice, rybochovný. /ke

Vltava č.h. p. 1-06-01-001 (II.), orient. mapa
16, 17, 10,3, pramení na Šumavě 1,5 km vjv.
od Černé hory (1315 m) v 1172 mn.m.
Po soutok se Studenou Vltavou bývá nazý
vána Teplou Vltavou a v nejhořejším toku
Cerným potokem. Ústí zleva do Labe u Měl
níka ve výšce 155 m n.m. Plocha povodí
28090 km“, délka toku 430,2 km a prům.
průt. u ústí 149,9 m“. s *. V horním toku
protéká Vltava Vltavickou brázdou směrem
k jv. a na hranici Trojmezenské hornatiny

a Českokrumlovské vrchoviny se stáčí k se
veru a generelně v tomto směru teče až
k ústí. Novohradské podhůří protéká
Vltava Kaplickou brázdou a přitéká do
Českobudějovické pánve, kde se její údolí
značně rozšiřuje a snižuje svůj spád.
U Hluboké nad Vltavou vstupuje řeka do
pahorkatin Českomoravské soustavy (Tá
borské a Benešovské) a protéká hlubokým
údolím, které vytváří vhodné podmínky
pro založení vodních nádrží. Na dolním
toku přetíná údolí Vltavy Pražskou ploši
nu au Kralup vstupuje na území Mělnické
kotliny, kde ústí do Labe. Hlavními pří
toky Vltavy jsou zprava Malše, Lužnice a
Sázava, zleva Otava a Berounka. Hydro
logické stanice: Lenora (vč. 1945—, Ig.
1947—), Chlum (lg. 1947—), Vyšší Brod
(vč. 1881—, lg. 1960—), České Budějovice



(vč. 1859—), Český Krumlov (lg. 1964—),
(1941—), Hluboká nad Vltavou (vč.
1898—, lg. 1936), Týn nad Vltavou —
ústí Lužnice (vč. 1899—, Ig. 1918—) Zbras
lav (vč. 1922—), Modřany (vč. 1898—,
lg. 1928—). Mimo to jsou pozorovány tep
loty vody nad a pod nádrží Orlík. Celý

ey Ef) ako

Vltava —vzdutí pod podolským mostem, 1975.
(Foto J. Demek)

tok je vodohospodářsky významný, pstru
hová voda je od pramenů k jezu v Rožm
berku mimo nádrže Lipno, mimopstruho
vá voda pod jezem v Rožmberku k ústí.
Vodácky využívané úseky: Kvilda — Bo
rová Lada 8 km, obtížnost WW III, Bo
rová Lada — Horní Vltavice 13 km, ob
tížnost WW II, Horní Vltavice — ústí
Studené Vltavy 27 km, obtížnost WW I,
ústí Studené Vltavy — Želnava 7 km,
obtížnost ZWC, Želnava — hráz nádrže
Lipno 34 km, obtížnost ZWA, hráz ú. n.
Lipno — Vyšší Brod 11 km, obtížnost
WW II Vyšší Brod —Boršov nad Vltavou
70 km, obtížnost WW II, Boršov nad Vlta
vou Mělník 249 km, obtížnost ZWB. Na
Vltavě je kaskáda vodních nádrží Lipno I,
Lipno II, Orlík, Kamýk, Slapy, Stěcho
vice, Vrané. Čistota vody od Českého
Krumlova po soutok s Otavou IV. tř.,
dále k ústí III. tř. Vodní cesty na Vltavě
jsou vybudovány v délce 92 km, od Slap po
Mělník. Úsek Slapy — Praha je splavný
pro 1000 t lodě, převážně využíván pro
osobní dopravu, úsek Praha — Mělník je

splavný pro 700 t lodě. Splavnost je zá
vislá na vodních stavech. Roční chod prů
toků Vltavy v Modřanech je patrný z ob
rázku na str. 13. Nejvyšší pozorovaný prů
tok, byl2503 m" -s', nejnižší průtok 13,4
m“ s" v období od roku 1901. /vlŘ

Vodárenský rybník viz Pístov (ú. n.)

Vodický potok viz Trnava 1-09-02-036

Vodňanská Blanice viz Blanice 1-08-03
-001

Vodoteč č. h. p. 1-07-02-027 (VI.), orient.
mapa 18, pramení v Novoveských Bla
tech ve výšce 495 m n.m, ústí zleva v r.
Hejtman do Koštěnického p. u Chlumu
u Třeboně v 458 m n.m, plocha povodí
36,2 km“, délka toku 9 km, prům. průt.
u ústí 0,16 m“. s*. Pstruhová voda. /olk

Vojický rybník v okr. ličín 3 km jz. od
Mlázovic; 9 ha, průtočný na pravém pří
toku Javorky. /ke

Volárka č. h. p. 2-02-02-003 (V.), orient.
mapa 14, pramení na j. svazích Vysoké
Hole ve výšce 1250 m n.m, ústí zleva do
Kotelného p. u Karlova v 780 m n.m,
plocha povodí 4,20 km*, délka toku 3,5
km, prům. průt. u ústí 0,09 m*.s*. Hydro
logická stanice Malá Morávka (vč. 1969—).
Pstruhová voda na celém toku. Potok pro
téká CHKO Teseníky. /kř

Volarský potok č. h. p. 1-06-01-040 (III.),
orient. mapa 17, pramení 3 km sz. od Volar
ve výšce 900 m n. m, ústí zleva do Teplé
Vltavy u Chlumu v 736 m n.m, plocha
povodí 33,1 km“, délka toku 10,5 km,
prům. průt. u ústí 0,37 m“. s *. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová vo
da po celém toku, celý tok v CHKO
Šumava. /vlk

Voldušský potok č. h. p. 1-11-01-033 (V.),
orient. mapa 9, pramení na j. svahu Brna
(718 m) ve výšce 550 m n.m, ústí zprava



do Klabavy v nádrži Klabava v350 mn.m,
plocha povodí 39,0 km“, délka toku 13,5
km, prům. průt. u ústí 0,19 m*.s*. Pstru
hová voda. Čistota vody II. tř. /vlk

Volenský rybník v okr. Frýdek-Místek
1 km ssv. od Horní Datyně, 14 ha, výto
kový na levém přítoku Lučiny, rybo
chovný. /ke

Volešek r. v okr. České Budějovice 2,5 km
jv. od Sedlece, 137 ha, průtočný v povodí
pravého přítoku Netolického p., rybo
chovný. /ke

Voleška viz Oleška 1-05-01-035

Voletický rybník v okr. Chrudim 1,5 km
ssv. od Luže, 10 ha, průtočný na pravém
přítoku Novohradky. /Ře

Volfířovský potok č. h. p. 4-14-01-035
(IV.), orient. mapa 18, pramení u Velké
Lhoty ve výšce 530 m n.m, ústí zprava do
Moravské Dyje u Toužína v 455 m n.m,
plocha povodí 46,5 km, délka toku 11,2
km prům. průt. u ústí 0,22 m*.s*. /kř

Vols r. v okr. Tábor 1,5 km jjz. od Tučap,
19 ha, průtočný na levém přítoku Cerno
vického p., rybochovný. /ke

Volský potok viz Volárka 2-02-02-003

Volšovka č. h. p. 1-08-01-057 (TV.),orient.
mapa 16, pramení 0,3 km ssz. od Radkova
ve výšce 914, m n.m, ústí zleva do Otavy
u Sušice v 482 m n.m, plocha povodí
74,8 kmě, délka toku 16,4 km, prům. průt.
u ústí 0,86 m*. s '. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda, chráněná
rybí oblast; Horní tok v CHKO Šumava.

/vlk

Volyňka č. č. h. p. 1-08-02-001 (IV)),
orient. mapa 16, pramení 750 m jv. od
Světlé hory (1123 m) ve výšce 1115 mn.m.
ústí zprava do Ofavy ve Strakonicích

v 388 m n.m, plocha povodí 413,1 kmě,
délka toku 46,1 km, prům. průt. u ústí
3,09 m*.s *. Hydrologické stanice: Lčovi
ce (vč. 1949—), Nemětice (vč. 1898—, Ig.
1952—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda, mimopstruhová voda jen
na nádržích v povodí, vodácky využívaný
úsek od soutoku s Arnoštským p. po
Sudslavice 7 km, obtížnost WW IV. od
Sudslavic po Čkyně, obtížnost WW III,
od Čkyně do Volyně 13 km, obtížnost
WW II, od Volyně po ústí do Ofavy 14 km,
obtížnost WW I. Čistota vody do III. tř.,
nad Arnoštským p. protéká CHKO Šu
mava. /vlk

Vošmenda č. h. p.1-05-01-077 (IV.), orient.
mapa 4, pramení 0,7 km sz. od Vysokého
nad lizerou ve výšce 653 m n.m, ústí
zleva do Kamenice vjv. od Horní Kame
nice v305 mn.m, plocha povodí 25,8kn?,
délka toku 123 km, prům. průt. u ústí
0,35 m*. s*. Vodohospodářsky význam
ný tok, pstruhová voda, v ústí chráněná
rybí oblast, chráněný úsek nad Bozkovem
v ochranném pásmu vodárenských zdrojů.

/pí

Voznice viz Voznický p. 1-08-05-105

Voznický potok č. h. p. 1-08-05-105 (TV.),
orient. mapa 10, pramení 4 km zsz. od
Voznice ve výšce 516 m n.m., ústí zleva do
Kocáby u Nového Knína v 287 m n.m,
plocha povodí 41,7 km, délka toku 12,3
km, prům. průt. u ústí 0,09 m*.s*. Pstru
hová voda, mimopstruhová voda na ná
drži Voznice (bývalý rybník). /vlR

Vrabcov r. v okr. Kutná Hora 1,5 km jjv.
od Církvice, 12 ha, průtočný na pravém
přítoku Klejnarky. /ke

Vracovský potok č. h. p. 4-13-02-025
(TV.), orient. mapa 21, pramení u Vra
cova ve výšce 195 m n.m, ústí zprava do
Syrovínky u Bzence v 170 m n.m, plocha
povodí 25,8 km“, délka toku 7,7 km,
prům. průt. u ústí 0,05 m“. s''. /kř



Vrané nádrž na řece Vltavě 17 km j. od
Prahy, tížní betonová hráz 17 m vysoká,
délka v koruně 93 m. Vodní plocha měří
251 ha, max. hloubka 10,2 m. Stálý objem
nádrže 8,6 mil. m“, zásobní objem 2,5 mil.
m“, celkový objem 11,1 mil. m“. Délka
vzdutí 12 km, max. hladina 200,5 m n.m.
Nádrž je využita pro hydroenergetiku (vy
rovnávací nádrž vodních elektráren Slapy
a Stťěchovice),plavbu, nadlepšení průtoků
Vltavy a chov ryb. Rekreační využití:
plachtění, veslování, koupání, vodní ly
žování, sportovní rybářství, voda mimo
pstruhová (K, C, Su, Š, Br, Ů, Ok, Ca, L).
Plocha povodí nádrže 17 782 km“, prům.
roční průt. 11i m“:s*. Stavba díla ukon
čena v roce 1935. /no

Vranidolský potok č. h. p. 1-04-01-007
(III.), orient. mapa 11, pramení 1 km jv.
od Nové Vsiu Leštiny ve výšce472 mn.m,
ústí zprava do Klejnárky u Březí v 340 m
n.m., plocha povodí 25,3 km“, délka toku

9,5 km, prům. průt. u ústí 0,14 m*.s*. Vo
dohospodářsky významný tok, pstruhová
voda, čistota vody I. —II. tř. /pí

Vranov nádrž na řece Dyji 15 km sv. od
Znojma, tížní betonová hráz 59,9 m vy
soká, délka v koruně 292 m. Vodní plocha
měří 765 ha, max. hloubka 58 m, stálý
objem 31,5 mil. m*, zásobní objem 80 mil.
m, celkový objem 132,6 mil. m“. Délka
vzdutí 29,8 km, max. hladina 352,01 m
n.m. Nádrž je využita pro hydroenergeti
ku, pro závlahy, pro ochranu před velkými
vodami a omezeně pro vodárenství. Re
kreační využití: koupání, plachtění, veslo
vání, osobní lodní doprava, sportovní ry
bářství, mimopstruhová voda (Po, TI, Os,
Pa, K, C, L, Ok, Ca, Ú, Š, Br, Pd, Li, Su, L, Mn).
Plocha povodí 2221 km“, prům. roční
průt. 10, 6 m“. s*..Stavba díla ukončena
v roce 1934. /no

Vranský potok č. h. p. 1-12-02-082 (IV),
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orient. mapa 3, pramení 0,5 km v. od
Telců ve výšce 320 m n. m., ústí zleva do
Bakovského p. v Budihosticích v 181 m
n. m., plocha povodí 101,5 km“, délka to
ku 220 km, prům. průt. u ústí 0,15 m“
so). Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda — nádrže v Hospozíně a
pod nimi k ústí, čistota vody IL tř. / vlk

Vraný potok viz Vranský p. 1-12-02-082

Vraňansko-hořínský plavební kanál viz
Laterální kanál 1-12-03-002

Vražanský rybník v okr. Nový fičín 2 km
s. od Vražného, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Odry, rybochovný. /ke

Vražda r. v okr. Mladá Boleslav 2 km vsv.
od Března, 25 ha, průtočný na levém pří
toku Klenice, rybochovný. /ke

Vražda r. v okr. Nymburk na j. okraji
Nozova, 29 ha, průtočný na Záhornickém
p., rybochovný. /ke

Vrbčický potok č. h. p. 1-13-03-053 (V),
orient. mapa 2, pramení jv. od Ořkova ve
výšce 505 m n.m, ústí zleva do Mlýnec
kého p. u Vesců v 369 m n.m, plocha po
vodí 11,0 km“, délka toku 5,2 km, prům.
průt.u ústí 0,04 m*.s". Vodohospodářsky
významný tok, vodní nádrž Skytal. | /kř

Vrbčiský potok viz Vrbčický p. 1-13-03
-053

Vrbecký potok viz Mšenský p. 1-13-04-048

Vrbenská tůň jezírko říčníhopůvodu mezi
Českým Vrbnem a Bavorovicemi v okr.
České Budějovice na levém břehu Vltavy
v 376 m n.m. V roce 1974 byla vyhlášena
rezervací o ploše 0,96 ha. Důvodem ochra
ny je uchování vzácné botanické lokality
(řezan pilolistý). /vlk

Vrbenský potok viz Telečský p. 4-10-01
-021

Vrbinec r. v okr. Třebíč 1 km jjv. od Poz
ďatína, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Oslavy, rybochovný. /ke

Vrbká viz Hrbka 4-13-01-057

Vrbovecký rybník v okr. Znojmo 2,5 km
vjv. od Vrbovce, 14 ha, průtočný na
Vrbovském p. /Ře

Vrbovský potok č. h. p. 4-14-02-083 (V),
orient. mapa 19, pramení u Vrbovce ve
výšce 220 m n.m, ústí zleva do Daníže
u Strachotic v 205 m n.m,plocha povodí

25,1 km, délka toku 4,9 km, prům. průt.u ústí 0,02 m.s /kř

Vrbsko r. v okr. Příbram 1,5 km sv. od
Třebnice, 18 ha, průtočný na Musíku, ry
bochovný, odběr vody pro závlahu pro
Státní lesy. /ke

V rénách r. v okr. Znojmo 1 km jz. od
Suchohrdel u Miroslavi, 10 ha, průtočný
na Miroslavce, rybochovný. /ke

Vrchlice č. h. p. 1-04-01-021 (III), orient.
mapa 11, pramení 0,5 km z. od Zdeslavic
ve výšce 487 m n.m, ústí zleva do Klejnár
ky u Nových Dvorů v 207 m n. m; plo
cha povodí 133,0 km“, délka toku 29,3
km, prům. průt. u ústí 0,53 m*.s". Hydro
logická stanice Kutná Hora (vč. 1940—).
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek
od ústí 8 km, obtížnost ZWC, Vodní nádr
že Vrchlice a Velký rybník, chráněný
úsek — nad nádrží Vrchlice — ochranné
vodárenské pásmo, čistota vody nad ná
drží I. — II. tř., pod Kutnou Horou IV. tř.

/pí

Vrchlice nádrž na řece Vrchlici, 5 km jz.
od Kutné Hory, betonová klenbová hráz
vysoká 40 m, délka v koruně 168 m.
Vodní plocha měří 102 ha, max. hloubka
33,15 m, stálý objem 0,43 mil. m“, zásobní
objem 7,97 mil. m“, celkový objem 9,78
mil. m*“.Délka vzdutí 3,9 km, max. hladina



325,15 m n.m. Nádrž je využita pro vodá
renství, pro dodávku vody průmyslu, pro
ochranu před velkými vodami a nadlepšo
vání průtoků Vrchlice. Rekreační využití —
rybářství — mimopstruhová voda. Plocha
povodí nádrže 100,6 km“, prům. roční prů
tok 0,44 m“. s *. Stavba díla ukončena
v roce 1970. První československá klen
bová přehrada. /no

Vrchotický velký rybník v okr. Benešov
na sv. okraji Vrchotic, 10 ha, průtočný na
pravém přítoku Sedleckého p., rybochov
ný. /ke

Vrkoč nádrž na Mlýnské strouze napájené
Olbramovickým p., Sumickým p. a Jihla
vou, 5 km j. od Pohořelic na jižní Moravě,
zemní hráz 4,1 m vysoká, délka v koruně
3900 m. Vodní plocha měří 176,25 ha,
celkový objem 1,73 mil. m“. Délka vzdutí
2 km, max. hladina 173,0 m n.m. Nádrž
využita pro chov ryb. Původní stavba
z 16. století součástí Pohořelické soustavy,
přestavba díla ukončena v roce 1948.

/no

Vrkoč r. v okr. Žďár nad Sázavou 1 kmj.
od Netína, 10 ha, průtočný na pravém
přítoku Oslavy, rybochovný. /ke

Vršava viz Fryšávka 4-15-01-022

Vrtůvka č. h. p. 4-10-03-111 (IV.), orient.
mapa 14, pramení ssz. od Velkého Újezda
ve výšce 552 m n.m, ústí zleva do Bystřice
ve Velké Bystřici v 240 m n. m, plocha
povodí 25,8 km“, délka toku 11,3 km,
prům. průt. u ústí 0,11 m“:s *. /Ře

Vřesenskývelký rybník v okr. Tábor 2km
vjv. od Drahova, 17 ha, průtočný na pra
vém přítoku Nežárky, rybochovný. /ke

Vřesinská Bečva č. h. p. 2-03-02-014 (II).,
orient. mapa 15, pramení jjz. od Vřesiny
ve výšce 255 m n. m,, ústí zleva do Odry
u Zabelkova (PLR) v 195 m n. m., plocha
povodí 31,1 km“, délka toku 13,2 km,

prům. průt. u ústí 0,10 m“ so" Hydrolo
gická stanice Hať (vč. 1971—). /kř

Vřesk r. v okr. Tachov 1,5 jjz. od Brodu
nad Tichou, 9 ha, průtočný na pravém
přítoku Hamerského p. /ke

Vřesník nádrž na Želivce, 11 km s. od
Pelhřimova, tížní zděná hráz 11 m vysoká,
délka v koruně 75 m. Celkový objem ná
drže 0,14 mil. m*. Délka vzdutí 1,2 km,
max. hladina 408,0 m n.m. Nádrž je vy
užita pro hydroenergetiku, slouží jako vy
rovnávací nádrž vodní elektrárny při ná
drži Sedlice. Plocha povodí 431,28 km,
prům. roční průtok 2,76 m*-so". Stavba
ukončena v roce 1926. /no

Vřesová (ú. n.) viz Tatrovice

Vřesůvka č. h. p.4-12-01-059 (IV.), orient.
mapa 20, pramení u Alojzova ve výšce
380 m n.m, ústí zprava do Romže u Oto
novic v 205 m n.m, plocha povodí
63,1 km“, délka toku 13,3 km, prům. průt.
u ústí 0,12 m“. s*. Vodohospodářsky vý
znamný tok. /kř

Vsetínská Bečva č. h. p. 4-11-01-001,
orient. mapa 14, 15, pramení mezi Du
pačkou a Oselnou ve výšce 870 m n. m,
spojuje se s Rožnovskou Bečvou u Valaš

PW

Vsetínská Bečva. (Foto J. Demek)



stanice: Velké Karlovice (lg. 1953—, vč.
1943—), Vsetín (lg. 1922—, vč. 1892—),
larcová (lg. 1903—, vč. 1892—), Nový
Hrozenkov (vč. 1878—, 1921—). Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová vo
da na horním toku po jez v Bystřičce,
mimopstruhová voda od jezu v Bystřičce
po soutok. Vodácky využívaný úsek od
Velkých Karlovic po most v Novém Hro
zenkově 10 km, obtížnost WW III, od
Nového Hrozenkova po most v Pržně
27 km, obtížnost WW II, od Pržna po sou
tok 12 km, obtížnost ZWC. Chráněný
úsek —protéká vodohospodářsky důleži
tou oblastí Beskyd, čistota vody II. tř. /kř

Všehradický potok viz Svinařský p. 1-11
-05-032

Všechlapy nádrž na p. Bouřlivec, 3 km
v. od Duchcova, zemní sypaná hráz 13 m
vysoká, délka v koruně 215 m. Vodní plo
cha měří33 ha, max. hloubka 11,35 m. stá
lý objem 0,13 mil. m*“, zásobní objem
0,48 mil. m*, celkový objem 1,30 mil. m“.
Délka vzdutí 1,2 km, max. hladina 214,75
m n.m. Nádrž je využita pro průmysl,
ochranu předvelkými vodami a pro závlahy.
Rekreační využití — koupání, plachtění,
sportovní rybářství —mimopstruhová vo
da (K, L, Ca, Š, Su). Plocha povodí nádrže
86,5 km?, prům. roční průtok 0,68 m“.s*.
Stavba díla ukončena v roce 1960. /no

Všemínka č.h. p.4-13-01-012 (IV.),orient.
mapa 21, pramení na svazích Kopřivné ve
výšce 550 m n.m, ústí zleva do Dřevnice
u Slušovic v 270 m n. m, plocha povodí
21,8 km“, délka toku 10,3 km, prům. průt.
u ústí 0,22 m“ -s*. Hydrologická stanice
Slušovice (lg. 1936—). /kř

Všerubský potok viz Třemošná 1-11-01
-047

Všerubský rybník v okr. Domažlice na j.
části Všerub, 16 ha, průtočný na pravém
přítoku Kouby, rybochovný. /ke

V úličkách r. v okr. Plzeň-jih 0,5 jv. od
Železného Újezda, 10 ha, průtočný na
Mítovském p., rybochovný. /ke

Vuznice č. h. p. 1-11-03-053 (TV.),orient.
mapa 10, pramení v obci Běleč ve výšce
415 m n.m, ústí zleva do Berounky nad
Nižborem v 221 m n.m, plocha povodí
28,2 km“, délka toku 8,0 km, prům.
průt. u ústí 0,05 m. s*. Pstruhová voda,
čistota vody I. — II. tř. V dolním toku
protéká státní přírodní rezervaci. /vlk

Vůznice viz Vuznice 1-11-03-053

Vybírač r. v okr. České Budějovice 3,5 km
vjv. od Olešnice, 21 ha, průtočný na le
vém přítoku Stropnice, rybochovný. /ke

Vydra č. h. p. 1-08-01-001 (III.), orient.
mapa 16, pramení při státní hranici s NSR
jv. od Velké Mokrůvky (1370 m) ve výšce
1210 m n.m, ústí zprava (zdrojnice) do
Otavy 1,2 km jz. od Svojše v 627 m n.m,
plocha povodí 146,2 km, délka toku
22,5 km, prům. průt. u ústí 4,13 m“. s".
Hydrologická stanice ©Modrava (Ig.
1930—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek
od Modravy do Otýglu (Antigl) 6 km,
obtížnost WW V, od Otýglu po soutok
s Křemelnou 7 km, obtížnost WW VI. Na
pojená na Vchynicko-Tetovský kanál.
Chráněný úsek —mezi ústím Hamerského
p. a Čeňkovou pilou rez. s obřími hrnci
v korytě řeky. Tok leží v CHKO Šumava,
v horním toku protéká rez. Modravské
slatě. /vlk

Vydří potok č. h. p. 1-06-01-008 (III.),
orient. mapa 16, pramení 2 km s. od Nové
Hutě ve výšce 1060 m n.m, ústí zleva do
Teplé Vltavy u obce Nový Svět v 890 m
n.m., plocha povodí 25,7 km, délka toku
8,5 km, prům. průt. u ústí 0,38 m. s.
Pstruhová voda po celém toku, protéká
rezervací slatí, náleží do CHKO Šumava.

/vlk
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Vydýmač r. v okr. Jindřichův Hradec 0,5
km zsz. od Smržova, 7 ha, průtočný na le
vém přítoku Zlaté stoky, rybochovný./ke

Vydýmač viz Dírenský p. 1-07-04-011

Vyhnanický rybník v okr. Tábor 2,5 km
zsz. od Hlavatců, 12 ha, průtočný na Be
chyřiském p., rybochovný. /ke

Vyklička viz Český p. 4-12-01-053

Výmola č. h. p. 1-04-07-048 (TI.), orient.
mapa 11, pramení v Mukařově ve výšce
423 m n.m, ústí zleva do Labe u Sedlčá
nek v 173 m n.m, plocha povodí
123,0 km“, délka toku 32,5 km, prům. průt.
u ústí 0,35 m*“. s *. Vodohospodářsky
významný tok, mimopstruhová voda, Čis
tota vody II. —III. tř.

Výrovice nádrž na Jevišovce, 9 km s. od
Znojma, zemní hráz 15,8 m vysoká nad
dnem údolí, délka v koruně 228 m. Vodní
plocha měří 56 ha, max. hloubka 143 m,
stálý objem 0,2 mil. m*, zásobní objem

3,06 mil. m*“, celkový objem 3,76 mil.
m“. Délka vzdutí 3,8 km, max hladina
234,80 m n.m. Nádrž využita pro zásobo
vání závlah vodou. Rekreační využití —
koupání, plachtění. Plocha ©povodí
382,5 km“, prům. roční průtok 0,56 m.
s *. Stavba díla zahájena v roce 1979.

/no

Výrovka č. h. p. 1-04-06-001 (II.), orient.
mapa 11, pramení v Kochánově ve výšce
487 m n. m, ústí zleva do Labe u Kostomlá
tekv 178mn.m.,plocha povodí 544,2km?,
délka toku 60,3 km, prům. průt. u ústí
1,94 m. s. Hydrologické stanice: Dou
bravčany (vč. 1937—), Plaňany (vč.
1939—), Pečky (vč. 1899—1947). Vodo
10spodářsky významný tok, mimopstru
1ová voda, vodácky využívaný úsek od
Vavřince do Doubravčan 12,5 km, obtíž
nost WW III, od Doubravčany do Kouřim
3 km, obtížnost WW I, od Koučim po ústí
30 km, obtížnost ZWC. Chráněný úsek —
pod Pečkami — v ochranném pásmu lé
čivých zdrojů — Poděbrady, čistota vody
do III. tř. /pí



Výrovský potok č. h. p. 1-10-01-110 (V)),
orient. mapa 8, pramení 1 km s. od Mlýn
ce ve výšce 529 m n.m, ústí zleva do
Úhlavky 1,5 km v. od Brodu u Stříbra
v 400 m n.m, plocha povodí 97,5 kn,
délka toku 21,2 km, prům. průt. u ústí
0,41 m*.s". Vodohospodářsky významný
tok, mimopstruhová voda, čistota vody
II. —III. tř. V horním toku rybníky. /vlk

Výrovský rybník v okr. Tachov na sz.
okraji Výrova, 10 ha, průtočný na Výrov
ském p., rybochovný. /ke

Výskok r. v okr. České Budějovice 2,5 km
z. od Libína, 57 ha, průtočný na levém
přítoku Zlaté stoky, rybochovný. /ke

Vysokopecký rybník v okr. Příbram2,5 km
jz. od Březových Hor, 10 ha, průtočný na
Litovce, rybochovný. /ke

Vysokoveselský rybník boční nádrž na
pravobřežním mlýnském náhonu z Cidli
ny, 14 km jv. od ličína, zemní hráz 5,7 m
vysoká, délka v koruně 640 m. Vodní
plocha měří 12,3 ha, max. hloubka 3,35 m,
stálý objem 0,08 mil. m“, zásobní objem
0,24 mil. m*, celkový objem 0,32 mil. m“.
Délka vzdutí 05 km, max. hladina
241,00 m n.m. Nádrž je využita pro do

dávku vody pro závlahy a chov ryb. Rek
reační využití —koupání. Plocha povodí
130 km*“,prům. roční průtok 0,835 m.
s '. Původní stavba díla ukončena v roce
1873, zvětšena v létech 1939—1941. /no0

Vyšatov r. v okr. České Budějovice 2 km
ssz. od Dubné, 56 ha, průtočný na pra
vém přítoku Dehtářského p., rybochovný.

/ke

Vyšehrad r. v okr. Jindřichův Hradec, 2,5
km vjv. od Staré Hlíny, 33 ha, průtočný na
pravém přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Výtopa r. v okr. Břeclav 3,5 km ssz. od
Valtic, 7 ha, průtočný na pravém přítoku
Včelínku., rybochovný. /ke

Výtopa r. v okr. Hodonín 3 km vsv. od
Dolních Bojanovic, 11 ha, průtočný na Ky
jovce, rybochovný. /ke

Výtopa r. v okr. Jindřichův Hradec 2,5 km
zjz. od Lutzové (obr. str. 164), 48 ha. průtoč
ný na pravém přítoku Nové řeky, rybochov
ný. /ke

Vyžlovský rybník v okr. Kolín na j. okraji
Vyžlovky,20 ha, průtočný na Jevanském p.

/ke
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Widna viz Vidnavka 2-04-04-036

Wondreb viz Odrava 1-13-01-0553



Zábědovský potok č. h. p. 1-04-02-058
(III.), orient. mapa 4, pramení v Kozoje
dech ve výšce 267 m n.m, ústí zprava do
Cidliny u Vysočan v 223-m n.m, plocha
povodí 52,4 km“, délka toku 17,2 km,
prům. průt. u ústí 0,16 m“. s *. Mimo
pstruhová voda. /pí

Záblatský rybník nádrž na Ponědraž
ském p., 9,5 km j. od Veselí nad Lužnicí
(obr. str. 164), zemní hráz 8 m vysoká, délka
v koruně 1150 m. Vodní plocha měří
305 ha, celkový objem 3,35 mil. m“. Délka
vzdutí 2,2 km, max. hladina 426,7 m n.m.
Nádrž využita pro chov ryb. Stavba díla
z 16. století. /no

Záblatský rybník v okr. Karviná 2 km jjv.
od Nového Bohumína, 29, ha, průtočný
na pravém přítoku Stružky, rybochovný.

| /ke

Zábrdka č. h. p. 1-05-02-052 (III.), orient.
mapa 4, pramení 1,5 km j. od Osečné ve
výšce 391 m n.m, ústí zprava do Jizery
u Kláštera Hradiště nad Jizerou v 219 m
n.m., plocha povodí 71,3 km“, délka toku
23,9 km, prům. průt. u ústí 0,46 m“. s '.
Hydrologická stanice Dolní Bukovina
(vě. 1904—).Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, chráněný úsek —nad
Novým Mlýnem v ochranném pásmu vo
dárenských zdrojů, čistota vody 1. tř. /pí

Zadní Liboc č. h. p. 1-13-01-077 (IV),
orient. mapa 1, pramení v. od Počátek ve
výšce 740 m n.m, ústí zprava do Liboc
kého p. u Libockého Důlu v 535 m n.m.
plocha povodí 17,8 km“, délka toku 10,6

km, prům. průt. u ústí 0,17 m*.s“". Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda po celém toku. /kř

Zadní Londrantka č. h. p. 1-03-02-085
(IIT.),orient. mapa 12, pramení u Ostřetína
ve výšce 249 m n.m, ústí zprava do Louč
néu Sezemicv 220 m n. m.,plocha povodí
31,5 km“, délka toku 13,1 km prům. průt.
u ústí 0,14 m“.s*. Mimopstruhová voda,
čistota vody II. tř. /pí

Zadní pasecký rybník v okr. findřichův
Hradec 1,5 km z. od Novosedel, 8 ha,
průtočný na levém přítoku Nežárky, ry
bochovný. / ke

Zadní rybník v okr. lindřichův Hradec
1,5 km jjv. od Domanína, 19 ha, průtočný
na levém přítoku Zlaté stoky, rybochovný.

/ke

Zadní rybník v okr. Karlovy Vary 1,5 km
jz. odÚdrče, 16 ha, průtočný na pravém
přítoku Sfřely. /ke

Zadní Topič r. v okr. Strakonice 1 km jv.
od Blatné, 10 ha, průtočný na levém
přítoku Lomnice, rybochovný. /ke

1,5 km z. od Munic, 8 ha, průtočný na le
vém přítoku Bezdrevského p. /ke

Zahlínský rybník v okr. Jindřichův Hra
dec na ssv. okraji Pístiny, 8 ha, průtočný
na pravém přítoku Nové řeky. /ke

Záhorkovický rybník v okr. Český Krum
lov 1 km jv. od Mojného, 7 ha, průtočný



na pravém přítoku Jileckého p., rybo
chovný. /ke

Záhornický potok č. h. p. 1-04-05-047
(V.), orient. mapa 4, pramení 0,7 km v. od
Oseku ve výšce 268 m n.m, ústí zleva do
Smíchovského p. u Nouzova v 200 mn.m,
plocha povodí 27,6 km“, délka toku
13,2 km, prům. průt. u ústí 0,06 m“. s.

Záhořanský potok č. h. p. 1-09-04-002
(III.), orient. mapa 10, pramení v Horních
hrčanech ve výšce 395 m n.m, ústí zprava
do Vltavy v nádrži Vrané u Davle v 200 m
n.m., plocha povodí 52,1 km“, délka toku
14 km, prům. průt. u ústí 0,07 m“. s'.
Pstruhová voda. /vlk

Zahořanský potok č. h. p. 1-10-02-052
(VI.), orient. mapa 8, pramení 0,5 km sz.
od Chodské Lhoty ve výšce 521 m n.m,
ústí zprava do Zubřiny v Radonicích
v 398 m n.m, plocha povodí 57,2 km,
délka toku 14,1 km, prům. průt. u ústí
0,35 m*. s *. Pstruhová voda od Kdyně
k pramenům, mimopstruhová voda od
ústí po Kdyni a na nádržích, čistota vody
III. tř. /vlk

Záhořský rybník v okr. Iindřichův Hra
dec 1,5 km sz. od Pleše, 7 ha, průtočný
na pravém přítoku Lužnice. /ke

Záhumenní rybník v okr. Žďár nad Sáza
vou na jz. okraji Bohdalova, 27 ha, prů
točný na levém přítoku Bohdalovského p.,
rybochovný. /ke

Zaječice viz Ležák 1-03-03-082

Zaječí rybník v okr. Cheb 1km v. od Trstě
nic, 11 ha, průtoočný na pravém přítoku
Kosového p. /ke

Zaječí rybník v okr. Tachov 1,5 km sz. od
Bezdružic, 9 ha, průtočný na Nezdickém
p. /Ře

Zákolanský potok č. h. p. 1-12-02-022
(III.), orient. mapa 10, pramení u Plete
ného Újezda ve výšce 418 m n.m, ústí zle
va do Vltavy v Kralupech v 168 m n.m,
plocha povodí 265,6 km“, délka toku
28,2 km, prům. průt. u ústí 0,63 m. s..
Vodohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda, čistota vody v dolním
toku až IV. tř. /vlk

Zákostelecký rybník v okr. Příbram
1,5 km jjz. od Ostrova, 15 ha, průtočný
na Hrádeckém p., rybochovný. /ke

Zákotský rybník v okr. Jihlava 3 km ssz.

Třešťskéhop., rybochovný. /Ře

Zákup r. v okr. Klatovy 1 km sv. od Jete
novic, 11 ha, průtočný v povodí pravého
přítoku Březového p. /ke

Zalužanský potok č. h. p. 1-08-04-061
(VI.), orient. mapa 10 pramení 1 km vsv.
od Zalužan ve výšce 679 m n.m, ústí zleva
do Skalice u Horního Nerestce v 419 m
n.m., plocha povodí 25,7 km“, délka
toku 9 km, prům. průt. u ústí 0,05 m“.s*.
Mimopstruhová voda. /vlk

Zálužanský potok č. h. p. 1-14-01-087
(III.), orient. mapa 3, pramení sz. od Krup
ky ve výšce 455 m n.m, ústí zleva do Bíliny
u Trmic v 140 m n.m, plocha povodí 67,5
km“, délka toku 13,6 km, prům. průt.
u ústí 0,34 m“. s *. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda v horní
části toku asi po silnici Krupka — Dubí,
mimopstruhová voda od silnice Krupka —
Dubí po ústí. /kř

Zálužanský potok viz Zalužanský p.
1-08-04-061

Zálužský potok viz Zalužanský potok 1
14- 01-087

Zálužský potok č. h. p. 1-10-02-104 (VI),
orient. mapa 9, pramení 1 km z. od Záluží



ve výšce 382 m n.m, ústí zprava do Luč
ního p. u Líní v 323 mn.m, plocha povodí
29,6 km, délka toku 12,2 km, prům. průt.
u ústí 0,07 m“. s'*. Mimopstruhová voda,
čistota vody III. tř. /vlk

Zamazaná č. h. p. 4-17-01-089 (VI),
orient. mapa 21, pramení u Vacenovic ve
výšce 210 m n. m.,ústí zlevado Hruškovice
u Svatobořic — Mistřína v 178 m n. m,
plocha povodí 34,0 km“, délka toku
6,4 km, prům. průt. u ústí 0,06 m“. s''.
Chráněný úsek — na území rezervace
Písečný rybník. | /kř

Zámecký — nádrž na Mlýnském p. (Dy)
ském náhoně od Krhovického jezu) napáje
ná Dyjí a vlastním povodím 16, km jv. od
Znojma. Zemní hráz 4,8 m vysoká, délka
v koruně 2160 m, vodní plocha měří
200 ha, celkový objem 2,1 mil. m*“.Délka
vzdutí 1,4 km, max. hladina 188,6 m
n.m. Nádrž slouží k chovu ryb. Na tuto
nádrž navazuje nádrž Horního Jaroslavic
kého rybníka s celkovým objemem 0,4 mil.
m, vodní plocha měří 60 ha. Přestavba
původního díla ukončena v roce 1947.

/no

Zámecký rybník v okr. Břeclav 0,7 km
ssv. od Lednice 24 ha, průtočný na pravém
náhonu Dyje. (Obr. str. 189.) /ke

Zámecký rybník v okr. Děčín na sz. okra
ji Lipové, 10 ha, průtočný na pravém pří
toku Liščího p., rybochovný. /ke

Zámecký rybník v okr. Jičín na sv. okraji
Kopidlna, 25 ha, průtočný na Mrlině,
rybochovný, voda pro cukrovar Kopidlno.

/ke

Zámecký rybník v okr. lihlava na z.
okraji Stříteže, 10 ha, průtočný na Zla
tém p. /ke

VY
Zámecký rybník v okr. Kroměřížna j. čás
ti Chropyně, 20 ha, průtočný na levém
přítoku Malé Bečvy, rybochovný, rez.
vodní květeny a ptactva. /ke

Zámecký rybník v okr. Pelhřimov na j.
okraji Horní Cerekve, 9 ha, průtočný na
Jihlavě, rybochovný, odběr vody pro
kartáčovnu Horní Cerekev. /ke

Zámecký rybník v okr. Příbram na sz.
okraji Starosedlského Hrádku, 15 ha, prů
točný na Hradeckém p., rybochovný. /Řke

Zámecký rybník v okr. Rakovník v Ko
lešovicích, 7 ha, průtočný na Kolešo
vickém p. /ke

Zámecký rybník v okr. Tábor na j. okraji
Dírné, 16 ha, průtočný na Dírenském p.,
rybochovňý. /ke

Zarostlý r. v okr. Břeclav 2,5 km jz. od
Přibic, 19 ha, průtočný na pravém přítoku
Mlýnské strouhy. /ke

Záskalská nádrž na Červeném p., 13 km
na s. od Příbrami, zemní sypaná hráz 16 m
vysoká, délka v koruně 165 m. Vodní
plocha měří 14,8 ha, max. hloubka 13,4 m.
Stálý objem 0,07 mil. m“, zásobní objem
0,60 mil. m“, celkový objem 0,75 mil.
m“. Max. hladina 449,77 m n.m, délka
vzdutí 0,7 km. Nádrž je využita pro prů
mysl. Rekreační využití —koupání, spor
tovní rybářství — voda pstruhová (Pd,
Po, K). Plocha povodí nádrže 21,8 kmé,
prům. roční průtok 0,13 m*“.s*. Stavba
díla ukončena v roce 1959. /no

Záveský rybník v okr. Tábor 2,5 km jz.
od Dírné, 22 ha, průtočný na levém příto
ku Dírenského p., rybochovný. /ke

Buzic, 8 ha, průtočný na levém přítoku
Lomnice, rybochovný. /ke

Závistivý rybník v okr. lindřichův Hradec
5 km jjz. od Stráže nad Nežárkou, 9 ha,
průtočný na pravém přítoku Nové řeky,
rybochovný. /ke

Závistský rybník v okr. Žďár nad Sáza
vou 1,5 km jz. od Olší nad Oslavou, 15 ha,



průtočný na levém přítoku Oslavy, rybo
chovný. /ke

Záviš r. v okr. Přerov 1 km jjv. od Husto
pečí u Brna, 7 ha, průtočný na pravém pří
toku Bečvy, rybochovný. /ke

Závišínský potok č. h. p. 1-08-04-012
(V.), orient. mapa 9, pramení 550 m sv. od
Třemšína (827 m) ve výšce 745 m n.m,
ústí zleva do Lomnice v Blatné v 431 m
n.m., plocha povodí 72,5 km, délka toku
20,4 km, prům. průt. u ústí 0,40 m“.s*.
Vodohospodářsky významný úsek na dol
ním toku, II. ochranné vodárenské pásmo.
Pstruhová voda. Napojen na soustavu
rybníků. /vlk

Závratský rybník v okr. České Budějovice
2,5 km vjv. od Lipí, 13 ha, průtočný na
levém přítoku Vltavy, rybochovný. | /ke

Zbinožský rybník v okr. [ihlava 2 km ssz.
od Větrného Jeníkova, 18 ha, průtočný na
Usobském p., rybochovný. /ke

Zbirožský potok č. h. p. 1-11-02-123 (TV.),
orient. mapa 9, pramení 1,5kmsz.od Mýta
ve výšce 514 m n.m, ústí zprava do Be
rounky u Čilé v 249 m n.m, plocha po
vodí 155,7 km“, délka toku 29,0 km,
prům. průt. u ústí 0,60 m“. s*. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda,
chráněná rybí oblast, čistota vody II. —
II. tř. /vlk

Zborovský potok č.h. p. 1-06-02-074 (IV.),
orient. mapa 17, pramení 1 km sv. od Zbo
rova ve výšce 520 m n.m, ústí zprava do
Malše 1,5 km pod Doudlebami v 408 m
n.m., plocha povodí 28,96 km“, déélka
toku 12km, prům. průt.u ústí 0,15 m“.s*.
Pstruhová voda. /vlk

Zbožňov r. v okr. Kutná Hora 2 km vsv.
od Petrovic I, 17 ha, průtočný na levém
přítoku Vranidolského p., rybochovný.

/ke

Zbrodský rybník v okr. Hodonín 2,5 km
vjv. od Mutěnic, 14 ha, průtočný na Ky
jovce, rybochovný. /ke

Zbudovský rybník v okr. České Budějovi
ce 1,5 km jjz. od Dívčic, 28 ha, průtočný
v povodí pravého přítoku Soudného p.,
rybochovný. /ke

Zbýšovský velký rybník v okr. Kutná
Hora ve Zbýšově, 15 ha, průtočný na

Klejnarce. /Ře

Zděchovka č. h. p. 4-11-01-034 (IV))
orient. mapa 22, pramení u Zděchova ve
výšce 668 m n.m, ústí zleva do Vsetínské
Bečvy v Huslenkách v 395 m n.m, plocha
povodí 25,5 km“, délka toku 7,1 km, prům.
průt. u ústí 0,36 m“. s *. Hydrologická
stanice Zděchov (Ig. 1928—). Tok se na
chází ve vodohospodářsky důležité oblas
ti Beskyd, výzkumné povodí. /kř

Zdislavický potok viz Stěpánovský p.
1-09-03-002

Zdislavský rybník v okr. Havlíčkův Brod
1 km s. od Zdislavic, 7 ha, průtočný na
Perlovém p., rybochovný. /ke

Zdobnice č.h. p. 1-02-01-037 (IV.), orient.
mapa 6, 12, pramení na jv. svahu Velké
Deštné (1115 m) ve výšce 1029 m n.m,
ústí zprava do Divoké Orlice nad Doudie
bami v 285 m n.m, plocha povodí 124,5
km“, délka toku 34,2 km, prům. průt.
u ústí 2,08 m. sol. Hydrologická stanice
Slatina nad Zdobnicí (vč. 1911—, lg.
1954—).Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda, vodácky využívaný úsek
od Zdobnic do Vamberka 23 km, obtíž
nost WW III, od Vamberka po ústí 3 km,
obtížnost WW I, čistota vody I. tř. /pí

Zdoňovský potok č. h. p. 1-01-03-004
(III.), orient. mapa 5, někdy považován za
pramenný úsek Metuje, pramení v PLR,
na naše území přitéká 1 km sv. od Ka
menného vrchu (539 m) ve výšce 540 m
n. m., ústí zleva do Metuje pod železnič



ní stanicí Adršpach v 496 m n. m, plocha
povodí 21,1 km“. Délka toku u nás 6,1 km,
prům. průt. u ústí 032 m“ -s '. Vodohos
podářsky významný tok, pstruhová voda,
chráněný úsek nad Zdoňovem —ochranné
pásmo významných vodárenských zdrojů,
čistota vody 1.—II tř. /ví

Zelenský potok č. h. p. 1-10-03-006 (VI),
orient. mapa 16, pramení 4 km v. od Hoj
sovy Stráže ve výšce 1120 m n.m, ústí
zprava do Úhlavy v nádrži Nýrsko v 529 m
n.m., plocha povodí 15,6 km?, délka toku
7,8 km, prům. průt. u ústí 0,26 m“. s'.
Pstruhová voda, chráněný úsek vodáren
ské ochranné pásmo nádrže Nýrsko, čisto
ta vody L tř. Protéká CHKO Šumava. /vlk

Zelený potok č. h. p. 1-01-02-002 (III),
orient. mapa 5, pramení na v. svahu Zadní
planiny (1423 m) ve výšce 1393 m n.m,
ústí zprava do Úpy v Peci pod Sněžkou
v 762 m n.m, plocha povodí 13,3 kn,
délka toku 6,1 km, prům. průt. u ústí
0,42 m*.s“". Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, chráněný úsek
v KRNAPa jeho rez., čistota vody I. tř.

/pí

Zhejral r. v okr. Jihlava 1,5 km v. od Klá
tovce, 10 ha, průtočný na Sťudeném p,
rybochovný. /ke

Zhoř r. v okr. Písek 3 km v. od Čimelic,
20 ha, průtočný na levém přítoku Skalice,
rybochovný. /ke

Zhořský potok viz Novoveský p. 1-09-03
-027

Zhůřecký potok viz Křemelná 1-08-01
-019

Zlabings Bach viz Slavonický p. 4-14-01
-070

Zlámanec r. v okr. Chrudim 1 km jiz. od
Vortové, 8 ha, průtočný na levém přítoku
Chrudimky. /ke

Zlámanecký potok č. h. p. 4-13-01-068,
orient. mapa 21, pramení na j. svazích
Doubí ve výšce 365 m n.m, ústí zleva do
Březnice v Bilovicích v 195 m n.m, plocha
povodí 41 km, délka toku 10,8 km, prům.
průt. u ústí 0,15 m“.s. /kř

Zlatá Opavice viz Opavice 2-02-01-038

Zlatá stoka č. h. p. 1-07-02-066, orient.
mapa 18, odbočuje vlevo z Lužnice 1 km
nad Koštěnickým p. ve výšce 439 m n.m,
ústí zprava do Bukovského p. pod Horu
sickým r. v 409 m n.m, plocha povodí
301,2 km?, délka toku 47 km. Zlatá stoka
je umělý kanál vybudovaný zároveň s ryb
niční soustavou v Třeboňské pánvi a slou
ží k regulaci přítoků a odtoků v řaděrybní
ků a malých nádrží po levém břehu Lužni
ce. Místyje vedena mezi hrázemi nad úrov
ní terénu. Hydrologická stanice Pilař-Maj
dalena (vč. 1938—). Vodácky využívaný
celý tok, obtížnost ZWA. Čistota vody
III tř. (Obr. str. 164.) /vlk

Zlatohorský rybník v okr. Benešov0,5km
jiz. od Zlatých Hor, 11 ha, průtočný na
Blanici. /Ře

Zlatomlýn r. v okr. Třebíč 2,5 km od
Brtničky, 7 ha průtočný na Brtnici, rybo
chovný, koupání. /ke

Zlatotok viz Struha 1-03-04-046

Zlatý potok č. h. p. 1-02-03-032 (IV.),
orient. mapa 5, pramení 0,5 km sz. od
Hraštic ve výšce 380 m n.m, ústí zleva do
Dědiny u Městce v 249 m n.m, plocha
povodí 79,3 km“, délka toku 23,5 km,
prům. průt. u ústí 0,45 m“. s*. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda na Staré řece, vodácky využívaný
úsek od náhonu od Chábor do ústí 21 km,
obtížnost WW I, čistota vody do III. tř.
Spojen s Dědinou náhonem u Chábor.

/pí

Zlatý potok č. h. p. 1-03-05-024 (III.),
orient. mapa 12, pramení 2,5 km v. od



Kraskova ve výšce 532 m n.m, ústí zpra
va do Doubravy u Mladotic v 267 mn.m,
plocha povodí 27,5 km“, délka toku 9,5
km, prům. průt. u ústí 0,22 m“.s*. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda, vodácky využívaný úsek od Pekla
do ústí 8 km, obtížnost WW II. Čistota
vody I. — II. tř. /pí

Zlatý potok č. h. p. 1-08-03-052 (V),
orient. mapa 17, pramení 0,8 km s. od Skří
něřova ve výšce 910 m n.m, ústí zprava
do Blanice u Blanice v 429 m n.m, plocha
povodí 92,4 km“, délka toku 35,5 km,
prům. průt. u ústí 0,60 m“. s*. Vodohos
podářsky významný tok. Pstruhová voda.

/ vlk

Zlatý potok č. h. p. 1-09-01-053 (V.),
orient. mapa 12, pramení 1 km s. od Stří
brného Dvora ve výšce 600 m n.m, ústí
zleva do Slapanky u Dolní Věžnice v 442
m n.m, plocha povodí 98,4 km“, délka
toku 19,2 km, prům. průt. u ústí 0,67 m.
s-!. Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda, rybníky. /vlk

Zlatý potok č. h. p. 2-04-02-020 (V)),
orient. mapa 7, pramení v Heřmanovicích
ve výšce 668 m n.m, přetíná hranice
ČSSR—PLR u Zlatých Hor v 379 m n.m,
plocha povodí 24,9 km“, délka toku 8,9
km, prům. průt. u státní hranice 0,32
m*.s“*. Vodohospodářsky významný tok,
pstruhová voda po celém toku. /kř

Zlatý potok č. h. p. 4-15-02-021 (VII.),
orient. mapa 13, pramení u Jedlové ve výš
ce 630 m n. m, ústí zprava do Křetínky
u Hamrů v 510 m n.m, plocha povodí
34,4 km“, délka toku 7,9 km, prům. průt.
uústí0,19m.s /kř

Zlatý potok viz Dědina 1-02-03-008

Zlatý potok viz Martinický p. 1-09-02-074

Zlatý potok viz Příchovický p. 1-10-03
-073

Zlatý potok viz Říčka 4-15-03-092

Zlechovský potok č. h. p. 4-13-01-084
(IIT.),orient. mapa 21, pramení u Starých
Hutí ve výšce 465 m n.m, ústí zprava do
Moravy u Kostelan v 178 m n.m, plocha
povodí 28,1 km“, délka toku 14,2 km,
prům. průt. u ústí 0,08 m*“.s*. Hydro
logická stanice Zlechov (vč 1945—1965).

/ kř

Zlivský rybník v okr. České Budějoovice
na z. okraji Zlivi, 30 ha, průtočný na
Soudném p., rybochovný. /ke

Zlonický potok č. h. p. 1-12-02-056 (TV.),
orient. mapa 3, pramení 0,7 km v. od Boru
ve výšce 480 m n.m, ústí zleva do Bakov
ského p., v Nabdíně v 185 m n.m, plocha
povodí 105,4 km, prům. průt. u ústí
0,23 m*.s“'*.Vodohospodářsky významný
tok, pstruhová voda, chráněný úsek bo
tanická rezervace údolí v pramenném
úseku toku, čistota vody II. tř. /vlk

Zminka č. h. p. 1-03-02-081 (III.), orient.
mapa 12, odbočuje z Novohradky vpravo
v Dvakačovicích ve výšce 234 m n.m, ústí
zleva do Loučné pod Velkými Kolodějemi
v 222 m n.m, plocha povodí 18,4 knť,
délka toku 11,0 km. Vodohospodářsky vý
znamný tok, mimopstruhová voda, vo
dácky využívaný úsek od ústí 11 km, ob
tížnost ZWA-B, čistota voody III. tř. /pí

3 km z. od Radotína nad Oslavou, 34 ha,
průtočný na pravém přítoku Oslavy, ry
bochovný. /ke

Znojmo nádrž na řece Dyji na z. okraji
Znojma, zemní sypaná hráz 25,8 m vysoká,
vodní plocha měří 53,7 ha, max. hloubka
13,4 m, stálý objem nádrže 1,1 mil. m*,
zásobní objem 2,45 mil. m“, celkový
objem 4,29 mil. m“. Délka vzdutí 5,5 km,
max. hladina 227,40 m n.m, Nádrž je
využita pro vodárenství, hydroenergetiku
(vyrovnávací nádrž pro špičkovou vodní



elektrárnu Vranov) a závlahy. Rekreační
využití — sportovní rybářství, voda pstru
hová (Po, TI, Os, Pa, Br, Pd, Li, Ca, K,
C, L, Ok, Ú, Š, Su, L, Mn). Plocha po
vodí nádrže 2477,1 km“, prům. roční
průt. 11,3 m*“.s*. Stavba díla ukončena
vroce 1966. /no

Zorkovický potok č. h. p. 1-08-02-053
(IV.), orient. mapa 17, pramení 0,4 km sz.
od Stříteže ve výšce 606 m n.m, ústí zprava
do Otavy u Čejetic v 377 m n.m, plocha
povodí 34,4 km“, délka toku 14 km, prům.
průt. u ústí 0,13 m“. s*. Mimopstruhová
voda. Na dolním toku rybníky. /vlk

Zrzávka č. h. p. 2-01-01-070 (III.), orient.
mapa 15, pramení na s. svahu Trojačky ve
výšce 625 m n.m, ústí zleva do Jičínky
v Novém Jičíně v 280 m n.m, plocha
povodí 32,8 km, délka toku 9,3 km, prům.
průt. u ústí 036 m“ -s '. Pstruhová voda
po celém toku. /kř

Zuberský potok viz Nedvědička 4-15-01
-060

Zuberský rybník v okr. Žďár nad Sázavou
1 km sv. od Zubří, 7 ha, průtočný na Ned
vědičce, rybochovný, koupání. /ke

Zubřina č. h. p. 1-10-02-044 (V.), orient.
mapa 8, pramení 1 km jv. od Pasečnic ve
výšce 552 m n.m, ústí zprava do Radbuzy
u Staňkova v 355 m n.m, plocha povodí
213,7 km“, délka toku 33,1 km, prům.
průt.u ústí 1,18 m“.s ". Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda nad Do
mažlicemi, mimopstruhová voda od Do
mažlic po ústí, vodácky využívaný úsek
od ústí 22 km, obtížnost ZWB, čistota vo
dy II. —III. tř. /vlk

Zvíkovský rybník v okr. České Budějo
vice 1 km jv. od Zvíkova, 16 ha, průtočný
na pravém přítoku Miletínského p., ry
bochovný. /ke

Zvůle r. v okr. Iindřichův Hradec 2 km zjz.
od Valtínova, 8 ha, průtočný na Lánec
kém p., rybochovný, koupání. /ke



Žabakor r. v okr. Mladá Boleslav15km
zsz. od Žďáru, 45 ha, průtočný na Zehrov
ce, rybochovný. /ke

Žabinec č. h. p. 1-09-01-074 (IV.), orient.
mapa 12, pramení v Maliní ve výšce 620 m
n.m., ústí zleva do Sázavy v Havlíčkově
Brodě v 407 m n.m, plocha povodí 40,9
km, délka toku 14,8 km, prům. průt.
u ústí 0,31 m“ -s *. Pstruhová voda. /olk

Žabinec r. v okr. České Budějovice 3 km
jiv. od Sedlece, 7 ha, průtočný v povodí
pravého přítoku Soudného p., rybochov
ný. /ke

Žabinec r. v okr. Havlíčkův Brod 1 km
jiz. od Havlíčkova Brodu, 7 ha, průtočný
na Zabinci, sportovní rybářství. /ke

Žabka viz Blatnice 1-04-05-059

Žabov ve Vydří r. v okr. Jindřichův Hra
dec 1 km zjz. od Vydří, 7 ha, průtočný
v povodí pravého přítoku Nežárky, ry
bochovný. /Ře

Žalmanovský potok č. h. p. 1-13-02-025
(V.), orient. mapa 8, pramení ssv. od Či
nova ve výšce 702 m n.m, ústí zprava do
Lomnického p. u Pily v 546 mn.m, plocha
povodí 13,7 km“, délka toku 6,9 km, prům.
průt. u ústí 0,09 m“-s *. Vodohospo
dářsky významný tok. /Rř

Žárský potok č. h. p. 1-06-02-053 (V),
orient. mapa 17, pramení 1 kmjjz. od Ves
ce ve výšce 588 m n.m, ústí zleva do
Stropnice 1 km jv. od železniční stanice

lílovice 453 m n.m, plocha povodí 29,3
km“, délka toku 16 km, prům. průt. u ústí
0,17 m“s*. Pstruhová voda, protéká ryb
níky. / vlk

Žárský rybník v okr. České Budějovice na
jv. okraji Žáru, 112 ha, průtočný na Žár
ském p., rybochovný, odběr vody pro stát
ní statek. /ke

Ždírnický potok č.h. p. 1-14-01-093 (III),
orient. mapa 3, pramení j. od Adolfova ve
výšce 750 m n.m, ústí zleva do Bíliny
u Ústí nad Labem v 138 m n.m, plocha po
vodí 61,4 km, délka toku 14,3 km, prům.
průt. u ústí 0,54 m“ -s*. Vodohospodář
sky významný tok, mimopstruhová voda
po celém toku. /kŤ

Žďárský potok viz Řečice 1-07-03-072

Žďárský rybník v okr. Rychnov nad Kněž
nou 1,5 km zjz. od Žďáru nad Orlicí,
14 ha, průtočný na levém přítoku Tiché
Orlice, rybochovný. /ke

Žebrácký potok č. h. p. 1-10-01-169 (IV.),
orient. mapa 9, pramení v Něšově ve výšce
573 m n.m, ústí zleva do Mže v nádrži
Hracholusky u Luhova v 355 m n.m,
plocha povodí 38,5 km“, délka toku
13,4 km, prům. průt. u ústí 0,13 m“-s *.
Pstruhová voda, čistota vody I. —II. tř./ vlk

Žebrácký rybník v okr. Tachov 1 km sz.
od Žebráku, 12 ha, průtočný na levém pří
toku Kateřinskéhop., rybochovný. | /Ře

Žebrák r. v okr. Strakonice 1 km ssv. od



Albrechtic, 9 ha, průtočný na Skalskémp /ke

Žebrákov r. v okr. Iindřichův Hradec
1,5 km zsz. od Lutové, 10 ha, průtočný na
pravém přítoku Nové řeky, rybochovný.

/Ře

Žebrákovský potok viz Stroupínský p.
1-11-04-035

Žehrovka č. h. p. 1-05-02-024 (III),
orient. mapa 4, pramení 1 km vsv od
Maršova ve výšce 375 m n.m, ústí zleva
do Jizery u Březiny v 231 m n.m, plocha
povodí 95,9 km“, délka toku 23,8 km,
prům. průt. u ústí 0,50 m“-s *. Hydro
logické stanice: Vysoké kolo-Vyskeř (lg.
1953—1960), Žďár u Svojan (vč. 1937—,
lg. 1948). Vodohospodářsky významný
tok, mimopstruhová voda, střední a dolní
tok je v CHKO Český ráj. /pí

Žehuňský rybník nádrž na Cidlině,14 km
v. od Poděbrad, zemní hráz 7 m vysoká,
délka v koruně 870 m. Vodní plocha měří
321 ha, max. hloubka 6 m, stálý objem 0,85
mil. m", zásobní objem 2,5 mil. m*, celkový
objem 6,0 mil. m*. Délka vzdutí 4,5 km,
max. hladina 204,20 m n.m. Nádrž je
využita pro dodávku vody pro závlahy, pro
ochranu před velkými vodami a pro chov
ryb. Rekreační využití: koupání, plachtě
ní. Plocha povodí 1130 km, prům. roční
průt. 4,5 m“-s *. Stavba díla ukončena
v roce 1492, rekonstrukce v roce 1927,
1951—1954. /no

Žejbro č. h. p. 1-03-03-069 (IV.), orient.
mapa 12, pramení 0,5 km jz. od Oldřiše
ve výšce 578 m n.m, ústí zleva do Novo
hradky u Blížňovic v 241 m n.m, plocha
povodí 96,8 km“, délka toku 28,7 km,
prům. průt. u ústí 0,54 m“ -s*. Hydrolo

Rosice (vč. 1959—). Vodohospodářsky
význammný tok, pstruhová voda, vodácky
využívaný úsek od Vrbatova Kostelce do

Podlažic 6 km, obtížnost WW II, od Pod

lažic po ústí 8 km, obtížnost ZWC, chráně
ný úsek nad Chrastem ochranné pásmo vo
dárenských zdrojů, čistota vody I. —II. tř.

/pí

Žejdlík č. h. p. 1-13-04-032 (III.), orient.
mapa 3, pramení na v. svazích vrcholu
Ostrý ve výšce 660 m n.m, ústí zleva do
Ohře u Koštice v 165 m n.m, plocha
povodí 47,1 km“, délka toku 164 km,
prům. průt. u ústí 0,18 m -s /kř

Želetavka č. h. p. 4-14-02-010, orient.
mapa 19, pramení z. od Lesné ve výšce
660 m n.m, ústí zleva do Dyje u Vysočan
v 340 m n.m, plocha povodí 374,4 km,
délka toku 53,7 km, prům. průt. u ústí
1,11 m“ -s*. Hydrologické stanice: Jem
nice (lg. 1928—), Vysočany-mlýn (vč.
1934—1938), Vysočany (lg. 1955—). Vo
dohospodářsky významný tok, mimo
pstruhová voda po celém toku. Vodácky
využívaný úsek od Jemnice do Lubnice
13 km, obtížnost WW IL od Lubnice do
Pexova mlýna 10 km, obtížnost WW II, od
Pexova mlýna po ústí 4 km, obtížnost
ZWB (obr. str. 296). /kř

Železenský rybník v okr. Domažlice 0,7
km jz. od Železné, 7 ha, průtočný na levém
přítokuNivního p. /ke

Želivka č. h. p. 1-09-02-001 (IV.), orient.
mapa 11, od pramene k ústí Jankovského p.
se nazývá Hejlovka, pramení 1,5 km j. od
Vlásenic-Drbohlav ve výšce 631 m n.m,
ústí zleva do Sázavy s. od Soutic v 312 m
n. m., plocha povodí 1 188,6 km“, délka
toku 99,2 km, prům. průt. u ústí 7,20
m“ -s *. Protéká Želivskou pahorkatinou
a Mladovožickou pahorkatinou. Hydro
logické stanice: Želiv (lg. 1930—), Dolní
Kralovice (vč. 1898—, Ig. 1948—), Sou
tice (lg. 1942—). Vodohospodářsky vý
znamný tok, pstruhová voda od jezu Hrob
ského mlýna k pramenům, mimopstruho
vá od jezu Hrobského mlýna k ústí, vo
dácky využívaný úsek od hráze nádrže
Sedlice po hydroelektrárnu 7 km, obtíž



/vlk

Želivka (Hejlovka) s jezem. (Foto J Demek)

Želivka (ú. n.) viz Svihov

Ženich r. v okr. [indřichův Hradec 2,5 km
jv. od Staré Hlíny, 78 ha, průtočný na
pravém přítoku Lužnice, rybochovný. /ke

Žermanice nádrž na řeceLučině5 kmj.od
Havířova (část obr. str. 271), tížní betonová
hráz 37,9 m vysoká, délka v koruně
314 m. Vodní plocha měří 248 ha, max.
hloubka 28 m, stálý objem nádrže 0,99
mil. m*, zásobní objem 18,5 mil. m*, celko
vý objem 25,3 mil. m“. Délka vzdutí 4,7 km,
max. hladina 294,00 m n.m. Nádrž je vy
užita pro průmysl, pro hydroenergetiku,
ochranu před velkými vodami (ochranný
efekt zvýšen převodem pro velké vody
z řeky Morávky). Rekreační využití —
koupání, plachtění, sportovní rybářství,
voda mimopstruhová (K, Š, C, Ca, Br,
ÚŮ, L, TI, Ok). Plocha povodí nádrže
45,4 km“, prům. roční průt. 1,15 m -sl
Stavba díla ukončena v roce 1962.. /no

Žernovník č. h. p. 1-05-02-002 (III),
orient. mapa 4, pramení u Černé Studnice
ve výšce 661 m n.m, ústí zprava do Jizery

v Železném Brodě v 272 m n.m, plocha
povodí 31,4 km“, délka toku 9,8 km,
prům. průt. u ústí 0,34 m“-s *. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda. /pí

Žerotínský potok č. h. p. 1-12-02-059
(V.), orient. mapa 3, pramení 1 km z. od
Žerotína ve výšce 355 m n.m., ústí zleva do
Zlonického p. v Kloboukách v 255 mn.m,
plocha povodí 37,7 km“, délka toku 7,1km,
prům. průt. u ústí 0,08 m“ -s*. Pstruhová
voda, čistota vody II. tř. / vlk

Žibřid r. v okr. lihlava na jz. okraji Mráko
tína, 23 ha, průtočný v povodí pravého
přítoku Myslůvky, rybochovný, závlahový
pro IZD. /ke

Židelná viz Racková 4-13-01-044

Židloch r. v okr. Třebíč 1,5 km zsz. od
Ptáčova, 7 ha, výtokový na levém přítoku
Ptáčovského p. /ke

Židova strouha č. h. p. 1-07-04-113 (IV),
orient. mapa 17, pramení 1 km j. od Bzí
ve výšce 519 m n.m, ústí zleva do Lužnice
2 km pod Bechyní v 355 m n.m, plocha
povodí 73,9 km“, délka toku 20,5 km,
prům. průt. u ústí 0,28 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný úsek 10 km, pstruho
vá voda, vodácky využívaný úsek od ústí
6 km, obtížnost WW I, na horním toku
menšírybníky. /vlk

Židovka č. h. p. 1-01-03-020 (III.), orient.
mapa 5, pramení v PLR, na naše území
přitéká 1 km j. od Božanovského Špičáku
ve výšce 650 m n.m, ústí zleva do Metuje
pod Bezděkovem v 398 m n. m, plocha
povodí 32,9 km“, délka toku v ČSSR
10,8 km, prům. průt. u ústí 0,41 m“-s ".
Vodohospodářsky významný tok, pstru
hová voda, chráněný úsek při státní hrani
ci ochranné pásmo vodárenských zdrojů,
čistota vody I. —II. tř. /pí

Žimutecký rybník v okr. České Budějo



vice na sv. okraji Žimutic, 9 ha, průtočný
na Zidově strouze, rybochovný. /ke

Žinkovka viz Úslava 1-10-05-001

Žírovický rybník v okr. Cheb 1,5 km s.
od Františkových Lázní, 7 ha, průtočný
na Stodolském p., rybochovný. /ke

Žirovnice č. h. p 1-07-03-018 (V.), orient.
mapa 18, pramení 1kms.od Pelec ve výšce
658 m n.m, ústí zleva (zdrojnice) do
Nežárky u larošova v 471 m n.m, plocha
povodí 128,6 km“, délka toku 29,9 km,
prům. průt. u ústí 1,03 m“ -s*. Vodohos
podářsky významný tok, mimopstruhová
voda, vodácky využívaný úsek od Žirov
nice do Kamenného Malíkova 10 km, ob
tížnost ZWB, od Malíkova do Hostějevsi
3 km obtížnost WW II, od Hostějevsi do
ústí 5 km, obtížnost ZWC. V povodí hoj
nost rybníků. /vlk

Žirovnička viz Zirovnice 1-07-03-018

Žišpašský horní rybník v okr. Jindřichův
Hradec 3,5 km vjv. od Hůrek, 23 ha, prů
točný na Cerveném p., rybochovný, kou
pání. /ke

Žitětínský rybník v okr. Jičín 0,5 km ssz.
od Žitětína, 7 ha, průtočný na Mrlině. /ke

Živný potok č. h. p. 1-08-03-030 (V.),
orient. mapa 17, pramení 1 km zsz. od
Chrobolů ve výšce 755 m n.m,, ústí zprava
do Blanice u Husince v 465 m n.m,
plocha povodí 44,85 km“, délka toku 114
km, prům. průt. u ústí 0,29 m“ -s'*. Vodo
hospodářsky významný tok, pstruhová
voda. / vlk

Žižkovská svodnice č. h. p. 4-17-01-046
(IV.), orient. mapa 20, pramení u Morav
ského Žižkova ve výšce 188 m n.m, ústí
zleva do Dyje v Břeclavi v 155 m n. m, plo
cha povodí 28,5 km?, délka toku 10,8 km,
prm. průt.u ústí 0,02 m“ -s '. /kř

Žižkovský potok viz Zižkovská svodnice
4-17-01-046

Žižkovský rybník v okr. Břeclav na s.
okraji Moravského Žižkova, 8 ha, průtoč
ný na Prušánce, rybochovný. /ke

Žlebový potok č. h. p. 4-15-03-049 (VI),
orient. mapa 20, pramení u Bohatých Mál
kovic ve výšce 290 m n. m., ústí zprava do
Litavy u Maref v 215 m n.m, plocha po
vodí 33,2 km“, délka toku 9,3 km, prům.
průt. u ústí 0,07 m“-s ". /kř

Žlebský potok viz Hruškovice 4-17-01-072

Žlutice nádrž na řece Střele, 25 km jv. od
Karlových Varů, kamenitá hráz 27 m vyso
ká, délka v koruně 235 m. Vodní plocha
měří 1615 ha, max. hloubka 23,25 m.
Stálý objem 1 mil. m“, zásobní objem 11,8
mil. m?, celkový objem 14,54 mil. m. Dél
ka vzdutí 45 km, max. hladina 509,55 m
n.m. Nádrž je využita pro vodárenství, prů
mysl a závlahy, voda pstruhová (Š, Pd, Po, K,
Ok). Plocha povodí nádrže 215,8 km,
prům. roční průtok 1,1 m“-s *. Stavba
díla ukončena v roce 1968. /no

Žofinka r. v okr. Jindřichův Hradec 2,5 km
zjz. od Lutové, 10 ha, průtočný na pravém
přítoku Lužnice, rybochovný. /ke
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