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1) Úvod 
V období od poloviny ledna do konce února 2015 jsme zkoumali povrchové vody v okolí řeky Lužnice od osady na 

Černé až k Harrachovce. Výzkum jsme prováděli v rámci vypracování miniprojektu Povrchové vody jako součást 

projektu „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“.  

 
2) Předmět zkoumání 
Ve škole jsme se nejprve při schůzkách přírodovědného klubu seznámili s pracovními listy a e-learningem na téma 

Povrchové vody, pak jsme začali vypracovávat teoretické otázky k miniprojektu. 14. února jsme uskutečnili vycházku 

okolo Lužnice ze Sezimova Ústí I. do osady Na Černé. Při ní jsme mapovali vodní toky, rybníky i mokřady. Pomocí 

měřící soupravy Pasco jsme zjišťovali některé parametry vody.  

Úsek okolí Lužnice ze Sezimova Ústí I. až na Harrachovku jsme už prošli při svých dřívějších výpravách. Dále tedy 

uvádíme jen přehled vodních toků, které jsme v této oblasti viděli. Odběry jsme neprováděli. V rámci vypracování 

miniprojektu jsme také navštívili čistírnu odpadních vod. 

 
3) Vymezení území 
Zkoumané území (obr. č. 1) leží na území okresu Tábor v Jihočeském kraji. Leží na obou březích řeky Lužnice mezi 

místem Na Černé a Harrachovkou. 

     
       obr. 1        obr. 2 

4) Geografická a geologická situace 
Táborsko spadá do Česko-moravské subprovincie, je součástí tří geomorfologických oblastí – 

Středočeské pahorkatiny, Jihočeské pánve, Českomoravské vrchoviny a čtyř celků – Vlašimské a 

Táborské pahorkatiny, Třeboňské pánve a Křemešnické vrchoviny.  

Geologickou situaci ukazuje obr. č. 2 (viz výše): 

1 – biotiticko – pyroxenický syenit (táborský typ) 

2 – biotitické pararuly až ortoruly 

3 – biotitické až silimano - biotitické pararuly místy migmatické 

4 – mydlovarské souvrství, písčité jíly a jílové písky 

 

5) Hydrologická situace 
V námi vymezeném území jsou tyto typy povrchových vod: vodní toky (řeka a potoky), rybníky, vodní nádrž a 

mokřady. 

 
6) Popis zkoumaných povrchových vod – přehled  

a) vodní toky  

řeka Lužnice (1)* 

 Pramení v Rakousku; úmoří Severní moře. 

 Šířka koryta měřená na mostě v Plané nad Lužnicí je 62 m; v Plané nad Lužnicí je ostrov, který je upraven 

jako park; z Plané n. Luž. příliš nemeandruje, častější meandry jsou od železničního mostu v Táboře; mezi  

místem Na Černé a Harrachovkou je 8 jezů. 

 Na obou březích Lužnice jsou od místa Na Černé až k jezu za Švehlovým mostem pod Táborem zástavba 

– rodinné domky nebo chaty, od tohoto místa na břehu téměř žádné stavby nejsou, řeka teče poměrně 
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hlubokým údolím (v literatuře jsme zjistili, že v období prvohor byla o 30 m výše než nyní). Při nižším 

stavu vody trčí z vody velké balvany - tvoří tzv. „kamenná stáda“. V některých kamenech jsou vymleté 

obří hrnce. 

 Řeku zasáhli v letech 2002 a 2006 silné povodně (více v bodu č. 8). 

*(čísla v závorce určují polohu konkrétního toku či rybníku v mapě v příloze) 

 

b) malé vodní toky 

 Tismenický potok (2 ) – odvádí vodu z Jordánu, voda odtéká přepadem přes vodopád, teče údolím pod 

hradbami a ústí do řeky Lužnice jako její pravostranný přítok. 

 Kozský potok (3) – odvodňuje část jihu Benešovska a SV část Táborska, dlouhý 32 km; v SÚ I. ústí do 

řeky Lužnice. 

 Maršovský potok (4) – přitéká od obcí Maršov, Obora, Ústrašice, na začátku Plané nad Lužnicí vtéká 

z levého břehu do Lužnice.  

 Radimovický potok (5) – protéká soustavou malých chovných rybníků na levém břehu Lužnice, viz níže. 

 Borecký potok (6) – přivádí vodu z oblasti Borku (u Plané nad Lužnicí) – propojuje soustavu rybníků pod 

Strkovem a přitéká do Lužnice v místě, které se označuje jako Palcát – pravý přítok Lužnice. 

 Farský potok (7) – viz Farský rybník 

c) rybníky 

rybník Hejtman (9) 

 proč se tak tento rybník nazývá, se nám nepodařilo nalézt, nedaleko na části Plané zvané Strkov je 

zámeček, třeba tam bydlel nějaký hejtman, který rybník vlastnil 

 má rozlohu 82 ha; má tvar nepravidelného čtyřúhelníku s ostrovem uprostřed 

 je to rybník chovný, je napájen Boreckým potokem 

 na hrázi je silnice z dlažebních kostek 

 rybník se vypouští 

 uprostřed rybníka je ostrov Markéta, okolo je mnoho mokřadů (viz dále) 

 nedaleko od rybníka Hejtman jsou další chovné rybníky – Strkovský, Koberný, Košický (19, 20, 21) 

rybník Farský a Malý Farský (10, 11) 

 Malý Farský rybník leží proti kostelu u silnice v Plané nad Lužnicí 

 přitéká do něj Farský potok z Farského rybníka 

rybníky Mučírna, Vávrovský, Komorový, Hluboký a Dlouhý (12, 13, 14, 15) 

 soustava malých chovných rybníčků na levém břehu Lužnice 

 protéká jimi Radimovický potok 

rybníky Komora a Čápův dvůr (16, 17) 

 malé rybníky u sídliště Nad Lužnicí na okraji Tábora, leží na obou stranách silnice z Tábora do Plané nad 

Lužnicí 

pískovna Hůrka (18)  

 nejde o rybník, ale vodní plochu, která vznikla po vytěžení písku a je zatopena vodou 

 v části oblasti už těžba skončila, v části ještě probíhá 

 některá vytěžená místa byla zavážena bahnem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_(T%C3%A1bor)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodop%C3%A1d
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d) vodní nádrže  

údolní nádrž Jordán (8) 

 vznikl v r. 1492 jako zásobárna pitné vody pro Tábor (dnes už tento účel neplní) – proto označení nádrž; 

v souvislosti s Jordánem se ale také často v Táboře používá termín rybník 

 v pracovních listech jsme si přečetli, že se jedná o nejstarší vodní nádrž u nás; díváme se na něj z oken 

našeho gymnázia, tak k němu máme velmi kladný vztah  

 rozloha 51,77 ha; tvar saxofonu 

 hráz je sypaná: délka je 284 m, výška 20 m 

 navazuje na rybník Malý Jordán, do kterého ústí Košický potok 

 dnes se využívá k rekreaci a chovu ryb 

 v létě je v nádrži vodní květ; podle článku v MFdnes (viz zdroje) chce radnice ve spolupráci s obcemi 

Chotoviny a Borotín (z jejich území voda do Jordánu přitéká) sehnat dotace na vybudování kvalitnějších 

čistících technologií, které sníží obsah fosforu (ten je příčinou přemnožení řas a sinic) ve vodě 

přehradní nádrž Orlík 

 nenachází se na námi sledovaném území, ale jde o nejbližší přehradní nádrž 

 byla dostavena v r. 1961; nádrží Orlík protéká řeka Vltava 

 nádrž je dlouhá 450m a vysoká 91m; plocha nádrže je 2545,54 ha; nejhlubší místo 74 m 

 v pracovních listech Povrchové vody jsme si přečetli, že má z našich přehrad největší objem – 720 

milionů m
3
 vody 

 při jejím napouštění bylo zaplaveno asi 10 vesnic  

 hlavní záměr přehrady byl zřejmě vyrábět elektřinu; přehrada také chrání před povodněmi a je 

vyhledávanou rekreační oblastí (v létě je v ní ale často zákaz koupání z důvodů přemnožení sinic) 

e) mokřady  

 mokřady se nacházejí v okolí všech typů povrchových vod na našem sledovaném území 

 nejvýznamnější z hlediska výskytu zajímavých druhů rostlin a živočichů jsou rybníky Hejtman a 

Strkovský – zde každoročně probíhají ornitologické tábory  

 uprostřed rybníku Hejtman je ostrov Markéta, který je přírodní památkou - předmětem ochrany je silně 

ohrožený hvozdík pyšný pravý 

7) Popis zkoumaných povrchových vod – zjištění 
Během vycházky 14. 2. 2015 jsme šli podél Lužnice od ústí Kozského potoka k pískovně Hůrka a pak kolem rybníků 

Hejtman a Farských rybníků do Plané nad Lužnicí (viz mapa); teplota vzduchu byla -0,5°C: 
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Číslo 

bodu  

 

Název nejbližšího 

města nebo obce  

 

Souřadnice 

 

Popis lokality  

 

 

 

Teplota 

vody (°C) 
pH Konduktivita* 

mg/l 

1 Sezimovo Ústí I. N 49,3839911 

E 14,6829917 

Kozský potok při ústí do řeky 

Lužnice 
3,2 7,2 431 

2 Sezimovo Ústí I. N 49,3798047 

E 14,6783894 

řeka Lužnice, nedaleko Benešovy vily 
1,8 8 151 

3 Sezimovo Ústí I. N 49,3714811 

E 14,6870392 

jez Soukeník 
1,7 7 146 

4 Sezimovo Ústí II. N 49,3660392 

E 14,6972108 

„potok“ s vodou z továrny Silon u 

objektu čističky továrny Silon  14,9 8,3 5 

5 Planá nad Lužnicí N 49,3646033 

E 14,6985419 

Lužnice u obchodu Norma na 

začátku obce Planá nad Lužnicí 
1,7 7,2 149 

6 Planá nad Lužnicí N 49,3548197 

E 14,6997033 

Lužnice – jez v Plané nad Lužnicí 
1,8 7,3 162 

7 Planá nad Lužnicí N 49,3381528 

E 14,7105967 

Borecký potok  při ústí do řeky 

Lužnice 
3,1 7,4 250 

8 Planá nad Lužnicí N 49,3367075 

E 14,7081825 

Lužnice u základny Palcát 
1,8 7,2 156 

9 Planá nad Lužnicí N 49,3312369 

E 14,7075542 

pískovna Hůrka – proti restauraci 

Na Černé 
0,4 6,4 62 

10 Planá nad Lužnicí N 49,3367267 

E 14,7158908 

rybník Hejtman u hráze  
1,4 7,4 181 

11 Planá nad Lužnicí N 49,3513822 

E 14,7061131 

Malý Farský rybník – Planá nad 

Lužnicí proti kostelu 
2,2 7,3 197 

* Konduktivita je přibližná míra koncentrace elektrolytů ve vodě. To je iontově rozpuštěných látek, všech, které voda potká v podloží a rozpustí, kromě plynů. 

Vyjadřuje tedy nepřímo obsah minerálních látek („solí“), které se ve vodě nacházejí. 

Teplota vody v potocích byla vyšší než v řece. Voda v pískovně Hůrka byla zamrzlá, takže jsme měřili pod ledem, 

proto je teplota vody velmi nízká. Výrazně vyšší byla teplota vody na stanovišti č. 4, jde o vypouštěnou průmyslovou 

vodu, do Lužnice jí ale teče poměrně malé množství, proto si myslíme, že její vyšší teplota neovlivní život rostlin a 

živočichů žijících v řece. V potocích jsme změřili vyšší konduktivitu vody než v řece a rybnících. Hodnota 

konduktivity na stanovišti č. 4 vyšla velmi malá, myslíme si, že jsme ji špatně změřili. Hodnota pH vody byla od 

mírně kyselé přes neutrální až po mírně zásaditou. Voda v potoce i řece byla čirá mírně do šeda, voda v Hejtmanu i 

Farském rybníku byla čirá trochu nahnědlá. 

8) Hrozba povodní ve sledovaném území 
Na sledovaném území existuje reálné nebezpečí v podobě Lužnice. V letech 2002 došlo k velké povodni, která byla 

podle dostupných historických pramenů největší povodní na Táborsku vůbec. Můžeme říct, že se jedná o pětisetletou 

vodu.  Fotografie z této povodně uvádíme v příloze. Naposledy se Lužnice rozvodnila v r. 2006, tato povodeň byla ale 

menší, šlo o stoletou vodu. Podle zdrojů, které jsme našli, došlo na Táborsku ke dvanácti povodním a první nastala 

v roce 1432. Města Tábor i Planá nad Lužnicí proto přistoupila k výstavbě protipovodňových hrází, ty byly dokončeny 

v loňském roce.  

V Plané nad Lužnicí způsoboval záplavy také Farský potok, tento potok je často rozvodněný, protože do něj stéká 

voda z blízkých polí. Při vydatných deštích často přetékala voda z Malého Farského rybníka přes silnici a zaplavovala 

okolní domy, protože výpusť z rybníka, která vede do Lužnice, byla příliš úzká; v nedávné době byla výpusť zvětšena 

a problém se tak snad podařilo odstranit.  

Při povodních v r. 2002 hrozilo protržení hráze Jordánu, proto byla v letech 2011 – 2014 vybudována nová výpusť a 

nádrž byla také odbahněna; na stránkách města Tábor (http://www.taborcz.eu/dp/id_ktg=1987&p1=40428) je možno 

shlédnout 108 minutový časosběrný film o obnově rybníka Jordán. 

V Táboře i Plané nad Lužnicí existuje varování před povodněmi v podobě hlášení. (Více na 

http://www.taborcz.eu/msp/id_osnovy=8308). 

 

http://www.taborcz.eu/dp/id_ktg=1987&p1=40428
http://www.taborcz.eu/msp/id_osnovy=8308
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9) Zpráva o návštěvě čistírny odpadních vod (autor A. Karlík) 
V rámci tématu Povrchové vody se náš přírodovědný klub vydal na návštěvu areálové čistírny odpadních vod Na 

Mělké, největší v Táboře. Nachází se na západní straně řeky Lužnice proti zvířecímu útulku na Sídlišti nad Lužnicí. 

Tento komplex je zodpovědný za úpravu vody velké části Tábora, konkrétně polovinu Starého města, Kopečku a 

Sídliště nad Lužnicí, dále Sezimova Ústí a přečerpávány jsou do ní i odpady z Plané. Jak nám bylo řečeno, až kolem 

80% příchozích splašků je z velkých průmyslových podniků Maso Planá a Madeta. 

Na řadu přišel i dotaz na vysokou cenu stočného v Táboře, vlastně nejvyšší v republice. Důvody jsou ale prosté – 

druhá ČOV v Klokotech je položená skoro u hladiny, při vydatných deštích čelí ohrožení zaplavení. Z toho důvodu 

byly pod městem vybudovány rozsáhlé sběrné komory, kam kanalizace z města steče, při deštích se zde nahromadí a 

opouští je ve stále stejném množství, čili ČOV nečelí návalům z městské kanalizace. Současně s tím za to může 

nedávná rekonstrukce ČOV Na Mělké. Oboje nebylo samozřejmě zadarmo. 

Ačkoli byla velká zima, prošli jsme každou část objektu. Ve zkratce: špinavá voda přitéká z jihu, zde je 

Archimédovými šrouby vytlačena k česlům, na kterých jsou odstraněny pevné části. Po sérii dalších úprav jsou 

odstraněny sedliny u dna a oleje na povrchu. Poslední část postupu je čištění mikroorganismy. Čistírna používá 

technologie, které výrazně snižují obsah dusíku a fosforu ve vodě, ačkoliv jí to současné normy nenařizují. To je velmi 

pozitivní v souvislosti s tvorbou vodního květu. Finálně je do Lužnice vypouštěna na pohled čistá voda, stále ale ne 

úplně vhodná ke konzumaci. Tento poznatek, spolu s faktem, že ČOV nečistí řeku, ale vodu z kanalizace, je tím 

nejpodstatnějším, co by si měl každý odnést. 

 
9) Závěr 
Shodli jsme se na tom, že jsme si až při vypracování této zprávy uvědomili, že máme velké štěstí, protože žijeme 

v oblasti, kde je hodně vody, kterou máme rádi.  

Zmapovali jsme území o rozloze asi 20 km
2
 (délka podél toku Lužnice asi 11 km; šířka asi 1 km z každého břehu). 

Osou námi sledovaného území je řeka Lužnice, do ní ústí 6 větších potoků. Největší vodní nádrží (v Táboře také 

označovanou jako rybník) je Jordán, zmapovali jsme také 13 rybníků, většinou jsou chovné, ale slouží i ke koupání. 

Zjistili jsme, že voda není znečištěná. Podle slov našich rodičů dříve do Lužnice tekla voda z továren i z domácností, 

dnes je všechna tato voda vedena do čističek a upravená vracena do Lužnice. V Jordánu a rybnících se v létě 

pravidelně množí sinice a tvoří vodní květ. To chce táborská radnice řešit snížením obsahu fosforu ve vodě, která do 

Jordánu přitéká. 

Naše oblast je reálně ohrožena možností záplav, poslední povodeň byla v r. 2006. Z toho důvodu byla na Jordánu 

v loňském roce dokončena stavba výpusti, byla zvětšena výpusť z Farského rybníka a podél Lužnice byly vybudovány 

protipovodňové hráze. 

 

10) Pomůcky a zdroje  

Pomůcky: 

cykloturistická mapa Táborska (viz níže); poznámkový blok a psací potřeby, měřící souprava Pasco – Xplorer + sondy 

na měření hodnoty pH, teploty, konduktivity; telefon s GPS umožňující určit souřadnice místa  

 

Zdroje: 

Chábera, Stanislav a kolektiv. Jihočeská vlastivěda: Neživá příroda. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 

1985. 

 

Přírodní památka Luna a ostrov Markéta – informační leták o chráněných územích na Táborsku – vydal OSSIS Tábor 

2011 

 

Táborsko – cykloturistická mapa 1:100 000; Kartografie Praha 1996 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Orl%C3%ADk 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Orl%C3%ADk 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Orl%C3%ADk
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEnice 

http://www.google.cz/url?url=http://www.kraj-

jihocesky.cz/file.php%3Fpar%255Bid_r%255D%3D63809%26par%255Bview%255D%3D0&rct=j&frm=1&q=&esrc

=s&sa=U&ei=U4q3VJ-

SJabT7Qag34DwDA&ved=0CBoQFjAB&sig2=evn0x7k9kYCEA2LQWyEeIQ&usg=AFQjCNHVHQdWwEDwantl

KvU6_8j3nHhAsQ 

 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kozsk%C3%BD_potok 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tismenick%C3%BD_potok 

 
Mladá fronta DNES – 4. 3. 2015 – V. Janouš – Jordán je plný řas a sinic. Tábor chystá řešení, chce lapat fosfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEnice
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11) Přílohy  

 

 

 

 

 
mapka sledovaného území s povrchovými vodami, které jsme popisovali 
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   obr. 1       obr. 2 

povodně v Plané nad Lužnicí v r. 2002  

(obr. 1 - uprostřed téměř zatopený most; vlevo  (obr. 2 – hlavní silnice z ČB do Tábora 

zatopený ostrov)      v době kulminace řeky se zde jezdilo  

na lodích, bylo tu asi 1,8 m vody)  
Obě fotografie jsou převzaty ze stránky: 

http://www.plananl.cz/www/mestoplananadluznici/fs/Investice/Studie%20proveditelnosti%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B%20bl%C3%A

Dzk%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD.pdf 

               
          Tomáš se učí pracovat se soupravou Pasco  část protipovodňové hráze v Plané nad Lužnicí 

               
 Bára a Adam padesátém km toku Lužnice  provádíme měření u Boreckého potoka 

 

 

 

http://www.plananl.cz/www/mestoplananadluznici/fs/Investice/Studie%20proveditelnosti%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B%20bl%C3%ADzk%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD.pdf
http://www.plananl.cz/www/mestoplananadluznici/fs/Investice/Studie%20proveditelnosti%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B%20bl%C3%ADzk%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD.pdf
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   přírodovědný klub na exkurzi v čistírně odpadních vod Na Mělké 

 

 


