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• Pilotní projekt: Možnosti zmírnění současných 

důsledků klimatické změny zlepšením akumulačních 

schopností v povodí Rakovnického potoka (2009-

2012) - VÚV T.G.M. a  ČZU

• Studie proveditelnosti vodních nádrží v povodí 

Rakovnického potoka (2013-2014) - Povodí Vltavy 

(PVL)

• Usnesení vlády ČR č. 171 ze dne 29.2. 2016

• Investiční záměr PVL na výstavbu dvou nádrží (Šanov 

a Senomaty) - 2016

• Průzkumný monitoring PVL (srpen 2016-dosud)

VÝVOJ ŘEŠENÍ SUCHA NA RAKOVNICKU





ŠANOV

SENOMATY



ZÁKLADNÍ INFORMACE

MVN Šanov

Údolní niva Rakovnického potoka nad obcí Šanov
Plocha odvodňovaného povodí 50,5 km2

Celkový objem nádrže 544 tis. m3

Maximální plocha zátopy 222 tis. m2

MVN Senomaty

Mělké údolí Kolešovického potoka
Plocha odvodňovaného povodí 51,8 km2

Celkový objem nádrže 671 tis. m3

Maximální plocha zátopy 256 tis. m2







MONITORING

VHL Povodí Vltavy

srpen 2016 – dosud

oblast Šanov

8 profilů PV

oblast Senomaty

15 profilů PV

od 2018 i  odpadní vody 





MĚŘENÍ PRŮTOKŮ





Ø konc. P celk 0,056 mg l-1 a P-PO4 0,02 mg l-1

specifický přísun P: celkem ~122 kg za rok => pouze 0,5 g m-2 rok-1

při průtoku ~0,069 m-3 s-1

doba zdržení (při Q z roku 2017 => ~95 dní)

slabá eutrofie

↓

pravděpodobně 
bez sinicových 
vodních květů



Přirozeně utvářené koryto

Minimální podíl regulace, nezahloubené

Vyvinutá říční niva

Vliv samočištění

Průtočné rybníky

Nižší náchylnost k erozi → větší podíl zalesnění

Lepší hospodaření s odpadními vodami v obcích



ŠANOV

SENOMATY





ZDROJE fosforu



Ø konc. P celk 0,73 mg l-1 a P-PO4 0,60 mg l-1

specifický přísun P: celkem ~665 kg za rok => pouze 2,6 g m-2 rok-1

při průtoku ~0,03 m-3 s-1

doba zdržení (při Q z roku 2017 => ~260 dní)

hypertrofie

↓

masivní výskyt 
sinicových 

vodních květů, 
kyslíkové deficity



Degradované vodní toky

Vysoký podíl regulace

Zahloubení vodních toků

Drenáže

Téměř nezachovaná říční niva

Vliv samočištění velmi malý

Chybí větší vodní plochy 

„INŽENÝRSKÁ“ KRAJINA



Vysoká náchylnost k erozi → nízký podíl zalesnění

Nevhodná skladba polních plodin – řepka

„Otevřené“ plochy půdy (chmelnice)

Novodobá zemědělská kontaminace vody (pesticidy, 

herbicidy…)  

EROZE



Nápravná opatření:

odpadní vody                 

protierozní opatření           

podpora „houbovitosti“ krajiny     

revitalizace vodních toků

RETENCE VODY K NADLEPŠOVÁNÍ PRŮTOKŮ

1/ Ekologickému stavu potoka voda špatné kvality nepomůže

2/ Pro naředění OV z Rakovníka je to varianta drahá a pro 

životní prostředí zbytečná – proti zlepšení ČOV

A JAK DÁLE…?



Děkuji za pozornost ☺

Pokud provedu revitalizaci krajiny 

a voda v potoce stejně poteče jen 

občas – není lépe to akceptovat?


