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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací a hydrografickou analýzou
vodních náhonů v povodí Javorky a v části povodí Cidliny. Cílem bylo analyzovat jejich
vliv na krajinu a společnost v současnosti a v minulosti. Studováno bylo devět náhonů
současně protékaných a dva se suchým korytem. U každého zkoumaného náhonu
bylo detailně popsáno jeho prostorové vymezení, průběh, historický vývoj a vliv
na vodní režim při extrémních hodnotách hladiny vody. V diskuzi byly shrnuty
společné znaky studovaných náhonů a provedeno porovnání zjištěných skutečností
s výsledky autorů, kteří se zabývali obdobným tématem.

Abstract
The subject of this thesis is a hydrographic analysis and an inventory of water
raceways in the Javorka river basin and part of the Cidlina river basin. The main goal
was to analyse the effect of raceways on the landscape in past and in present. Nine
currently used raceways with water and two with dry riverbed were studied. There is
a detailed description of their spatial location, their track and changes through time.
Special attention is given to the effects on water regime during extreme water levels
for every studied raceway. Summary of common characteristics of studied raceways
is outlined in discussion. Finally comparison with similar studies is provided.
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1 ÚVOD
Vodní náhony byly součástí krajiny odnepaměti. Naopak v dnešní době je
citelný jejich značný úbytek a na mnoha místech po těchto vodohospodářských dílech
nezůstala ani stopa. Jejich funkce však byla velice důležitá. Voda jimi byla převáděna
za různými účely. Především vedly vodu na mlýny, hamry či pily a napájely vodní
nádrže různých velikostí. Následně se začlenily i do struktury větších sídel, kde vodní
energie byla využívána v různých průmyslových objektech. Vodní mlýny či pily stály
dříve snad v každé vesnici či městě, kde se nacházel alespoň menší potok a některé
zde najdeme dodnes, i když většinou již neprovozují svojí původní činnost a slouží
k jiným účelům. Při takto výrazném úpadku využívání vodní energie vystává otázka,
jakou funkci náhony plní v současné krajině a zda jejich vlivy na okolí mohu mít
pozitivní či negativní dopady. Na výše položené otázky se tato práce snaží najít
odpověď pomocí analýzy náhonů v povodí řeky Javorky a malé části Cidliny, kde
historie mlynářství byla zastoupena poměrně hojně.
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2 VYMEZENÍ STUDOVANÉHO ÚZEMÍ
Pro studium starých vodních náhonů a jejich funkci v krajině v minulosti
i současnosti bylo zvoleno povodí řeky Javorky s částí povodí Cidliny, kde se nachází
bývalý náhon Mlýnská Javorka. Ta sem byla zařazena z důvodu vlivu na hydrologické
poměry povodí Javorky, jelikož Javorku spojuje s Cidlinou ještě předtím, než do ni
sama vtéká. Studované území se nachází v západní části Královéhradeckého kraje,
východně od města Jičín (Obr. 1). Javorka je levostranný přítok Cidliny dlouhý
39,2 km (Vlček, 1984). Její povodí společně s přidaným územím Mlýnské Javorky
dosahuje rozlohy 209,8 km2 a hustota říční sítě celého studovaného území činí 1,5
km/km2.

Obr. 1 Vymezení studovaného území (zdroj: ArcČR 500, DIBAVOD)
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3 FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
V níže uvedených podkapitolách jsou popisovány fyzicko-geografické složky,
které mohou významně ovlivňovat režim studovaných náhonů.

3.1 Geologické poměry
Území je horizontálně rozděleno zhruba v horní čtvrtině na dvě zřetelně
odlišné části s různou genezí i stářím. Sever je zastoupen horninami
permokarbonského stáří a na své jižní hranici přechází v horniny křídy. Oba dva celky
jsou prostoupeny kvartérními sedimenty v nivách vodních toků a také v jejich
reliktech. Od jižní hranice zhruba k obci Lázně Bělohrad jsou také významné plochy
spraší (Obr. 2) (ČGS, 1:50 000).
Poměry
na
studovaném území popisuje
dále Demek a kol. (1987).
Severní část území pokrývá
převážně
Novopacká
vrchovina. Pro ni jsou
charakteristické slepence,
arkózy, prachovce, jílovce,
tufity
a
porfyrity
karbonského,
méně
permského stáří. V úzkém
pruhu se zde také nachází
metamorfovaná
droba
(Lužická oblast) či andezit
pyroxenický u obce Pecka.
Jižněji v neotektonicky
podmíněné
Bělohradské
pahorkatině
leží
svrchněkřídové pískovce a
slínovce. Vystouplý Hořický
hřbet je ve velké většině
tvořen
cenomanskými
křemitými a kaolinickými
pískovci. Javorkou jsou
v tomto útvaru odhaleny
také permské slepence
a jílovce. Na jižním okraji
Hořického hřbetu navazuje
Ostroměřská tabule. Ta je
složena převážně z jílovců
Obr. 2 Geologické poměry studovaného území (zdroj:
a slínovců středního turonu
ČGS - WMS GEOČR 50, ArcČR 500)
až koniaku. V nivách řek a
potoků všech výše zmíněných geomorfologických okrsků se vyskytuje hlína, písek a
štěrk. Dále, především v rovinatější části, lze najít písky a štěrky původu
pleistocenního (ČGS, 1:50 000).
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3.2 Geomorfologické poměry
Studované území je horizontálně rozděleno třemi geomorfologickými celky na
poměrně stejně velké části (Obr. 3). Ty spadají do dvou soustav, a to do České tabule a
Krkonošsko-jesenické soustavy (Tab. 1). Najdeme zde tedy přechod mezi dvěma
oblastmi s různým stářím a genezí. Nadmořská výška se zvyšuje směrem od jihu
k severu, od 230 - 590 m n. m, což činí převýšení 360 m. Nejnižší bod se nachází u ústí
Javorky do Cidliny a nejvyšší
v nejsevernějším cípu území.
Místní reliéf popisuje
Demek a kol. (1987) následovně.
V severní části studovaného
území
leží
Podkrkonošská
pahorkatina a její většinu na
daném území tvoří Novopacká
vrchovina (okrsek). Tato plochá
vrchovina
má
strukturně
denudační reliéf a nachází se
v flexurovitě
a
klenbovitě
vyzdviženém
okraji
Krkonošského podhůří (celek).
Vyskytují se zde tvary reliéfu
v z části
exhumovaném
předkřídovém
podloží
jako
odlehlíky, zarovnané povrchy či
nesouměrné rozvodní hřbety, ale
také například vulkanické suky
(poblíž obce Pecka). Zde
pramenící Javorka a její přítoky
tvoří hustou síť převážně
konsekventních údolích. Jedním
z významných vrchů na tomto
území je Jeruzalém (520 m).
Střed území představuje
Obr. 3 Výškový model reliéfu a geomorfologické Jičínská pahorkatina (celek),
členění na studovaném území. (zdroj: ZABAGED, která je na daném území
ArcČR 500, Geoportál INSPIRE - WMS zastoupena plošší Jičínskou
kotlinou (západ) a Miletínským
geomorfologické členění)
úvalem (východ a střed), který
na jihu přechází ve vystouplý Hořický hřbet. Jičínská kotlina je sníženina táhnoucí se
podél středního toku Cidliny se strukturně denudačním charakterem. Svým
východním krajem částečně zasahuje do studovaného území.
Východně od ní navazuje Miletínský úval, jež má charakter brachysynklinální
sníženiny. Erozně akumulační dno je zde tvořeno plošinami teras Javorky
středopleistocenního a staropleistocenního stáří.
Jižně od Miletínského úvalu vystupuje Hořický hřbet s rázem členité
pahorkatiny. Táhne se od severozápadu k jihovýchodu a má tvar výrazného
asymetrického brachyantiklinálního hřbetu, přičemž severní svahy jsou příkřejší.
13

Vrcholové části jsou ploché a lze na nich najít relikty pliocenních říčních štěrků a
písků, které zde byly naneseny před zvedáním celého hřbetu. Hřbet je tedy
prostoupen Javorkou a tvoří hluboké antecedentní údolí odkrývající permské
pískovce. Nejvyšším vrcholem je zde Maxinec (450 m).
Jižní a také nejrovinatější část je tvořena Cidlinskou tabulí (podcelek), která
spadá pod tabuli Východolabskou. Střední sklon této ploché pahorkatiny dosahuje 1°
20' a střední výška 258,6 m n. m. Většina Cidlinské tabule na studovaném území
náleží tabuli Ostroměřské a na malém kousku jižního cípu leží Novobydžovská tabule.
Ostroměřská tabule se rozléhá v podobě ploché pahorkatiny. Jedná se o slabě
rozčleněný erozně denudační reliéf se svědeckými vrchy tvořenými zbytky
středopleistocenních a staropleistocenních teras Javorky.
Tab. 1 Geomorfologické členění studovaného území.
soustava
podsoustava celek

okrsek
Miletinský
úval
Bělohradská
pahorkatina
Severočeská Jičínská
Hořický
tabule
pahorkatina
hřbet
Jičínská
Česká tabule
Turnovská pahor.
kotlina
Novobydž.
tabule
Východočeská Východolabská
Cidlinská
tabule
tabule
Ostroměřská
t.
Staropacká
vrch.
Podkrkonošská
Krkonošskopahorkatina
Krkonošská
Krkonošské
Novopacká
jesenická
podsoustava podhůří
vrchovina
(sudetská)soustava
ZvičinskoZvičinský
kocléřovský hřbet hřbet
zdroj: Geoportál INSPIRE, geomorfologické členění
Česká vysočina

Podcelek

3.3 Hydrologické poměry
Povodí Javorky má celkem hustou říční síť. Na obrázku 3 je zjevné rozdělení
této sítě Hořickým hřbetem, který protéká pouze Javorka. Dle výpočtu součtu délky
toků děleným plochou povodí, vychází tato hustota 1,5 km/km2. Jestliže má Javorka
délku 39,2 km a plochu povodí 208,9 km2 (Vlček, 1984), potom součinitel tvaru
povodí α vychází 0,14, což poukazuje na protáhlý tvar povodí (Netopil, 1984).
Páteřním tokem studovaného území je již zmiňovaná řeka Javorka (1-04-02024) (Vlček, 1984). Její povodí je součástí povodí Cidliny (1-04-02) a zabírá zhruba
jeho třetinu ve východní části. Cidlina je pravostranným přítokem Labe, jedná se tedy
o úmoří moře Severního.
Javorka se zleva vlévá do Cidliny u Skřivan v nadmořské výšce 229 m. Pramen
lze najít zhruba 0,7 km od obce Borovnice v nadmořské výšce 455 m. Svojí délkou
dosahuje hodnoty 39,2 km a průměrný průtok u ústí činí 0,93 m3.s-1 (Vlček, 1984).
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Na hlásném profilu v obci Lázně Bělohrad, což je přibližně střední část toku,
dosahuje Javorka průměrného ročního stavu 28 cm, průměrného ročního průtoku
0,38 m3.s-1 (ČHMÚ, Evidenční list hlásného profilu č. 50). Další informace ohledně
tohoto hlásného profilu poskytuje tabulka 2.
Tab. 2 Stupně povodňové aktivity a N-leté průtoky na hlásném profilu Lázně
Bělohrad.
[cm]
[m3.s-1]
sucho
19
bdělost
90
6
pohotovost
120
10,4
ohrožení
150
15,5
3 -1
N-leté průtoky [m .s ]
Q1
Q5
Q10
Q50
Q100
4,96
12
16
27,1
32,9
Zdroj: Evidenční list hlásného profilu č.50 (zdroj: ČHMÚ, http://hydro.chmi.cz/)
Javorka má pět důležitějších pravostranných přítoků a tři levostranné (Obr. 4).
Jako první vtékající zprava je nejvýše položená Zlatnice, následuje Heřmanka (1-0402-033), jejíž délka činí 9,2 km (Vlček, 1984). Pramení ve vzdálenosti 1 km od Nové
Paky a vlévá se do Javorky v Šárovcově Lhotě, kde dosahuje průtoku 0,12 m 3.s-1. Pod
obcí Lány je chráněné pásmo léčivých zdrojů pro lázně (Lázně Bělohrad). Půl
kilometru od obce Pustá Proseč pramenní ve výšce 428 m n. m. Chotěčský potok (104-02-037). Ten ústí do Javorky na konci obce Šárovcova Lhota s průtokem
0,12 m3.s-1 a v tomto bodě dosahuje délky 8,1 km. Jižněji, za Ostroměří, přitéká
Bukovka a Lužanka (1-04-02-043) pramenící v nadmořské výšce 245 m, 2 km
jihovýchodně od Lužan. Do Javorky ústní v Nevraticích (245 m n. m.) s průtokem 0,13
m3.s-1. Z levé strany přitéká do Javorky nedaleko Lázně Bělohrad vodní tok Dubovec,
před Šárovcovo Lhotou ústí Lukavecký potok a jižně od Ohnišťan Ohnišťanský potok.
Odtok podzemní vody je zde rozlišný v křídových pískovcích a na severním
krystaliniku. Velká část území připadá rajónu Hořicko-miletínská křída (ČHMÚ,
hydrogeologické rajóny). Severně přechází v Podkrkonošský permokarbon a jižně
v Labskou křídu. Z tabulky 3 je zjevné, že odtok z těchto hydrologických rajónů klesá
od severu k jihu. To znamená, že v Podkrkonošském permokarbonu je oběh rychlejší
díky puklinové struktuře. Dále přechází v Hořicko-miletínskou křídu, kde odtok již
klesá a poté v křídu Labskou s hodnotami ve většině roku kolem 1-2 l.s-1.km-2. Vysoké
hodnoty odtoku jsou kontinuálně na jaře, především v Podkrkonošském
permokarbonu, kdy je patrný vliv tání sněhu. Extrémní hodnoty lze u všech
zmíněných hydrogeologických rajónů vidět v měsíci červen (2013), jedná se ovšem
o nezvyklou situaci, kdy (nejen) v této oblasti došlo k historicky významným
povodním. V dalších letních měsících je hodnota odtoku vyšší díky úhrnu srážek,
které bývají v tomto ročním období nejvyšší. Zřetelně nejnižší jsou pak od září do
prosince (ledna).
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Obr. 4 Vodní toky na studovaném území a povodí IV. a
III. řádu (zdroj: DIBAVOD, ArcČR 500)
Tab. 3 Základní odtok z hydrogeologických rajónů na studovaném území (2013).
měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Podkrkonošský permokarbon Hořicko-miletínská křída
Labská křída
-1
-2
-1
-2
-1
-2
[l.s .km ]
[l.s .km ]
[l.s .km ]
4,89
3
1,32
5,8
3,97
2,14
6,31
4,36
2,27
6,04
3,56
1,75
5,9
3,79
1,53
8,39
5,24
3,66
6,26
4,27
2,1
4,13
2,85
1,24
3,39
2,12
1,05
2,85
1,61
0,91
2,58
1,44
0,9
3,33
1,77
0,97

(zdroj: ČHMÚ - hydrologické rajóny)
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3.4 Klimatické poměry
E. Quitt (1971) dělí klimatické oblasti do tří skupin,vymezil je na základě 14
charakteristik. Tyto tři skupiny nesou zkratky T (W), MT (MW) a CH (C). Teplá oblast
má 5 podoblastí, přičemž T1 je nejchladnější a nejvlhčí a T5 nejteplejší a nejsušší.
Mírně teplá oblast má 11 jednotek, MT1 je nejchladnější a nejvlhčí a MT11 nejteplejší
a nejsušší. Chladná oblast se dělí na 7 celků, kde je opět CH1 nejstudenější a CH7
nejteplejší.
Do vymezeného území zasahují tři klimatické oblasti, a to T2, MT7 a MT4. Jih
a malé území severně od Hořického hřbetu pokrývá oblast T2, pro kterou je typické
dlouhé, suché a teplé léto, kterému předchází a navazuje velmi krátké, teplé až mírně
teplé přechodné období. Zima je zde suchá, mírně teplá a sněhová pokrývka zde leží
krátce. MT7 je typická pro střed studované oblasti. Léta zde jsou normálně dlouhá
s mírnými teplotami a mírně suchá. Jaro a podzim jsou krátké a mírné. Zima se
vyznačuje normální délkou, je mírně teplá a až mírně suchá. Trvání sněhové pokrývky
je zde opět krátké. V severní části povodí Javorky je klimatická oblast MT4, kde je již
patrný přechod do podhůří. To se projevuje kratším, mírným, suchým až mírně
suchým létem. Podzim i jaro je mírné a krátké. Zima má normálně dlouhé trvání a je
mírně teplá a suchá, přičemž sněhová pokrývka zde leží pouze krátce.
Průměrný úhrn srážek mezi roky 1901—1950 na již zaniklém srážkoměru
v Šárovcově Lhotě (zhruba ve středu studovaného území) byl 656 mm (Vesecký,
1961). Přičemž nejvyšší úhrn byl v srpnu (76 mm) a nejnižší v únoru (41 mm). Knap
(2012a) uvádí pro oblast Ostroměře průměrný roční úhrn srážek 729 mm.
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4 SOUHRN DOSAVADNÍCH POZNATKŮ O STUDIU NÁHONŮ
Rozsáhlým příspěvkem věnujícím se problematice náhonů převážně
z geomorfologického hlediska je práce Ivana (1989). Autor zde popisuje především
variace umístění náhonů v prostoru, tedy vztah mezi náhonem a reliéfem a využití
jeho přirozených výhod pro energetické účely. Výstavba náhonů je zde vnímána jako
jeden z největších antropogenních zásahů v nivě a přilehlých svazích poslední doby.
Buryšková (2012) se ve své bakalářské práci zabývala vodními mlýny v povodí
Bílého potoka. Hlavním tématem této práce je historie vodních mlýnu ve studovaném
území a dopad na fluviální systém. Otázky náhonů se zde dotýká především v části
věnované studiu dopadů vodních staveb na fluviální systém a také v příloze popisuje
současný stav náhonů v povodí Bílého potoka.
Disertační práce T. Pavlovského (2010) je zaměřena na vodu v urbanizovaném
prostředí. Konkrétně byl zkoumán Svratecký náhon ve městě Brně, jeho historický
vývoj, současný stav a možnosti jeho obnovy. To vše především na základě mapových
podkladů, ale i výpovědí pamětníků či dochovaných fotografií. Přínos obnovy tohoto
umělého toku vidí autor především v části rekreace a estetického vylepšení města,
jelikož by svoji původní funkci již neplnil.
Z pohledu vlivu náhonů na organismy vyskytující se ve vodním toku byla
provedena studie Kubečka a kol., (1997). Studie probíhala na 23 malých vodních
elektrárnách (dále jen MVE) na čtyřech úsecích v jejich blízkosti. Na přirozeném toku
nad vtokem do náhonu, na přirozeném toku pod ústím náhonu zpět do řeky, v náhonu
a v části toku ovlivněném odběrem vody do náhonu. Objektem výzkumu zde byly
ryby a makrozoobentos1. Úbytek makrozoobentos se v části toku se sníženým
průtokem neprokázal, znatelný byl ovšem rozdíl ve velikosti a biomase ryb mezi
touto částí a v části toku nad vtokem do náhonu a pod jeho ústím, tedy v přirozených
úsecích. Kvůli rozdílům výšky hladiny vody je zde velká variabilita ryb, co se velikosti
těla týče. Průměrná velikost a biomasa ryb se v ovlivněné části toku snížila čtyřikrát.
U 30 % MVE se projevil jez jako velká migrační bariéra pro ryby, mechanické poničení
ryb turbínou bylo zjištěno jen minimálně.
Fárek a kol. (2015) vytvořili text k metodice inventarizaci náhonů. V tomto
souboru jako příklad slouží čtyři náhony na území působnosti ČHMÚ Ústí nad Labem
a Ostrava (pracoviště autorů). V tomto příspěvku je využito prostředí GIS nejen
k předběžné analýze území, ale i vytvoření geodatabáze s evidenční vrstvou náhonů.
Součástí projektu bylo dále terénní mapování, geodetické zaměřování a
hydrometrická měření. K analýze určitých hydrologických charakteristik bylo využito
matematických modelů. Demonstrovány jsou ovšem pouze některé výsledky simulací
a měření těchto matematických modelů, kapitola týkající se popisu pilotních území je
rozsáhlejší.
Obecnějším dílem o vodstvu a vodním hospodaření v České republice je práce
Křivánka a kol. (2014). Kromě popisných charakteristik konkrétních toků je část
práce věnována historii využívání drobných vodních toků v České republice. Jedná se
především o mlynářství, jehož nedílnou součástí jsou právě náhony.
Vlivy na fyzickogeografické a ekologické podmínky řeky diskutují Anderson a
kol. (2014.) Autoři rozdělují činitele mající vliv na výše zmíněné podmínky do dvou
Vodní bezobratlí větší než 0,5 (1) mm. Nadřazený termín pro živočichy této velikosti v různých
prostředích je makrofauna a pro organismy bentosu je makrobentos (Michal Maňas,
http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/dir0/id2633/).
1
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skupin: překážky uvnitř koryta a změny režimu průtoku. Narušení podélné
konektivity v toku je způsobeno především stavidlovým objektem, jezem. Ten má vliv
na usazování sedimentů v nadjezí, zamezení přenosu organického materiálu, živin,
vodních druhů a rozmnožovacích částic rostlin. Výraznou překážkou je také v případě
migrace ryb, ať už za potravou či rozmnožováním, jak v rámci prostředí moře a řeky
či v řece samotné. V oblasti vzdutí byla také prokázána nižší biodiverzita, na druhou
stranu se předpokládá, že oblast vývaru pod jezem může poskytovat dobré prostředí
pro tření ryb a klíčové stanoviště makrofyt a bezobratlých. Změny režimu průtoků
mají dopad na říční stanoviště a konektivitu. Náhon někdy může poskytovat pro
populaci lepší podmínky než oblast toku se sníženým průtokem, což může vést k její
izolaci a ztrátám. V závěru autoři uvádějí možnosti sledování a předcházení
negativních dopadů 'run of river' hydroenergetiky v budoucnosti.
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5 METODIKA
Pro sestavení prostorové a popisné databáze náhonů ve zvoleném území byl
v prvním kroku proveden sběr dat. Data musí pokrývat podklady zachycující
současný stav náhonů, ale i stav let minulých. Jako základní podklad pro určení
prostorového rozložení funkčních náhonů byla použita data z aplikace GISyPoNET
(Obr. 5) dostupné z webových stránek Povodí Labe (http://igis.pla.cz/gisypo/). Jedná
se o internetovou aplikaci pro prohlížení dat souvisejících s jevy na vodních tocích.
Funguje ovšem také jako intranetová aplikace pro správu těchto dat. Náhon či
derivační kanál je zde zobrazen tmavě fialovou linií. Tento podklad ovšem není
aktuální a úplný. K dalšímu doplnění informací sloužila Centrální evidence vodních
toků (CEVT) Ministerstva zemědělství, kde bylo využito také aplikace Evidence
objektů na vodních tocích za účelem zjištění rozmístění jezů na vodních tocích
(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/). V případě analýzy již zaniklých či částečně
zaniklých vodních náhonů bylo při sestavování databáze přihlíženo primárně
k obsahu map Stabilního katastru z první poloviny 19. století, popřípadě map II. a III.
vojenského mapování. (http://archivnimapy.cuzk.cz/). Jako podpůrný prostředek
pro získání informací o stavbě, ke které náhon přiváděl vodu z vodního toku sloužila
databáze vodních mlýnů (Obr. 6) (vodnimlyny.cz), která je tvořena dobrovolnými
přispěvateli a ve většině případů byly údaje z této databáze ověřeny na základě díla
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé : stav koncem roku 1930
(Ministerstvo veřejných prací, 1932). Změny ve vlastnictví a změny dalších
charakteristik týkajících se náhonů a jiných příslušných vodohospodářských staveb
jsou dostupné z dokumentů o přezkoumání vodních oprávnění provedeného na
základě § 35 zákona č. 11/55 Sb. Tyto dokumenty poskytl archiv MÚ Jičín, oddělení
vodoprávního úřadu a bylo možné je získat pouze pro některá vodohospodářská díla.
Informace především o technickém zpracování náhonů a s ním spojených objektů
byly zjištění z manipulačních řádů jezů či MVE. Tyto podklady jsou uloženy v archivu
vodoprávního úřadu Hořice a Jičín.

Obr. 5 Výřez mapového pole a legendy z aplikace GISyPoNET (zdroj:
http://igis.pla.cz/gisypo/)
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Obr. 6 Výřez z interaktivní mapy mlýnů s otevřenou malou kartou mlýna (zdroj:
vodnimlyny.cz)
Jelikož jedním z hlavních cílů této práce je inventarizace náhonů, dostupné
podklady jsou často nedostatečné a je nutné provést terénní průzkum. V mnohých
případech jsou náhony zakresleny jako běžné vodní toky, například ve vrstvě vodní
toky-jemné úseky z databáze DIBAVOD či na Základní mapě České republiky 1:10
000. Terénní průzkum se ukázal jako nezbytný, protože některé z objektů na výše
uvedených mapových zdrojích jsou již nefunkční a voda se v nich nenachází vůbec či
jen v některých úsecích ve formě stojaté vody. V rámci tohoto průzkumu byly
zaznamenávány důležité parametry pro každý protékající náhon (hloubka, šířka, atd.)
a provedena fotodokumentace.
Tab. 4 Ukázka atributové tabulky studovaných náhonů
NÁZEV

vodní tok

délka šířka hloubka typ
[m]
[m]
[m]
hrazení

náhon Dolní
Javoří

Javorka

700 1,5—2 0,3—1,0

c

tvar
koryta

stav koryta

jez

200 m spádový
lichob. vybagrován
st.
o

stavidlo
ne

využití
vodní kolo-

ZS začátek
50,468°SŠ;

ZS konec
50,462° SŠ;

restaurace 15,573° VD 15,575° VD

Následně byla v prostředí GIS vytvořena evidenční vrstva náhonů s jednotnou
strukturou parametrů uvedených v atributové tabulce. Tento popis je zaměřen
především na morfometrické charakteristiky náhonů, ale i na umístění v prostoru.
Popsána je zde tedy délka náhonu, šířka, hloubka, typ ohrazování, souřadnice začátku
a konce, vodní tok, z kterého náhon vytéká, přítomnost jezu, stav a tvar koryta
a využití náhonu (Tab. 4). Pokud je dostupný manipulační řád k jezu a MVE je délka
a šířka náhonu použita z tohoto dokumentu, kde byla zjištěna geodetickým
zaměřováním. Je tedy nejpřesnější. U ostatních náhonů byla změřena délka pomocí
GIS, kde jako podklad slouží Základní mapa České republiky v měřítku 1 : 10 000.
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Šířka pak byla odvozen z terénního výzkumu, kde proběhlo měření pomocí pásma
a nakonec stanoveno průměrné rozmezí, jelikož je tato hodnota u náhonů velice
variabilní. Podobně i nadmořská výška konce a začátku náhonu byla zjištěna
z manipulačních řádů, popřípadě pak ze zeměpisných souřadnic v prostředí GIS.
Přítomnost a hodnocení stavu jezu stanoveno z terénního průzkumu. Další
z popisných prvků je způsob ohrazování náhonu (Obr. 7). To bylo převzato
z příspěvku Ivana (1989). Autor rozděluje typy ohrazování do 5 kategorií. V prvním
případě (dále typ a) je náhon zasazen přímo v říční nivě a hráze se zde nenacházejí
vůbec. Následující typ (b), nacházející se často u potočních náhonů, má jen jednu hráz
a to ze strany údolní nivy. Jako ohrazení na druhém břehu slouží údolní svah. Typ c je
náhon zasazený přímo ve svahu v jeho dolní části. Toto umístění je vhodné proto, že
lze využít přirozených vlastností reliéfu. V případě výskytu říční terasy, je možné
náhon zasadit k její hraně a vystavit hráz ze strany druhé, která bude dosahovat
přibližně stejné výšky jako má říční terasa (typ d). Náhon, který je ohrazen z obou
stran (typ e) není příliš běžný, může se jednat spíše o části náhonu. Například při
vtoku do náhonu či na jeho konci při ústí do vodního toku. Navýšení hrází může být
také způsobeno materiálem vybraným z koryta při údržbě náhonů.

Obr. 7 Typy ohrazování náhonů použité při popisu studovaných náhonů (zdroj: Ivan,
1989)
V dalším kroku byla provedena analýza funkčních náhonů, která by umožnila
nejen inventarizaci náhonů v studovaném území, ale i vyvození důležitých závěrů
jako je například vliv náhonů na hydrologický režim v krajině. Zaznamenány byly
důležité parametry zmiňované výše ale i technická zařízení patřící k náhonům.
V tomto případě lze zmínit stavidlové objekty na toku, které podmiňují vzdutí hladiny
potřebné k vtoku vody do náhonu. Dále stavidla přímo na náhonu sloužící k regulaci
průtoků například při údržbě náhonu či při zvýšených a nízkých stavech vodní
hladiny. Pro lepší hospodaření s vodou byly také často stavěny propusti či odlehčení
mezi náhonem a vodním tokem. V případě křížení koryta s jiným vodním tokem zde
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najdeme akvadukty. Popsán byl také vždy průběh náhonu a jeho vztah k zástavbě
v obci, přičemž nebyl opomenut ani stav let minulých, kde byl nynější průběh
porovnán s průběhem na mapách stabilního katastru.
Na základě výše zmíněných informací byla vytvořena informační databáze
studovaných náhonů pro vybrané území se sjednocenými charakteristikami. Na
základě takto vytvořené databáze byl následně diskutován současný stav a historický
vývoj náhonů ve studovaném území a jejich možné dopady převážně na vodní režim
v extrémních odtokových situacích.

23

6 NÁHONY: JEJICH FUNKCE A UMÍSTĚNÍ V KRAJINĚ
Vodní náhon je umělý přivaděč vody stavěný za různými účely. Ivan (1989)
píše o náhonech jako o jednom z největších antropogenních zásahů v nivách a dolních
částech svahů v minulých stoletích. Jedná se především o využití vodní energie pro
mlýny, pily, textilní závody či již v menší míře pro stavbu rybníků, plavení dřeva,
těžbu a zpracování nerostných surovin. Původně byly vodní mlýny stavěny přímo na
tocích, to ovšem znamenalo riziko při jevech jako je břehová eroze, povodně či říční
led. Podle polohy dopadu vody na kolo byly nazývány tři typy vodních mlýnů. Mlýn
na spodní, střední a svrchní vodu. V dávnějších dobách byl využíván především typ na
spodní vodu, kdy bylo kolo poháněno proudem vody v korytě. Jeho energetická
účinnost však byla nízká, dosahovala kolem 30 %. U kola na vodu svrchní, kde
pohonem byla voda padající na lopatky seshora, byla zaznamenána účinnost kolem 60
%. Náhony tedy představovaly jak ochranu před negativními přírodními jevy,
tak energeticky výhodnou variantu.
Výstavba i samotný provoz náhonů mají vliv na mnoho jevů v krajině. Zvětšuje
se tím například hustota hydrografické sítě, což má silný dopad na energetické
vlastnosti řeky a její unášecí schopnost. Proto je důležité studovat, jaké podmínky
byly ideální pro stavbu těchto vodních děl. Důležitým faktorem je charakter toku,
konkrétně jeho velikost, režim a spádové podmínky, které souvisejí s místní geologií
a geomorfologickými podmínkami. Podle Ivana (1989) byly při budování náhonů
důležité také minimální a maximální průtoky toku včetně jeho rozkolísanosti, velikost
a typ koryta a nakonec i sedimenty uložené v říční nivě. Spád toku je významným
faktorem, který je dobře čitelný na obrázku 8, kde se náhony na vybraných tocích
vyskytují buď v určitém úseku, od určitého bodu nebo v ideálním případě po celé
délce toku. Obecně má náhon sklon menší než vodní tok, největší rozdíl ve sklonu je
vidět u náhonů potočních, kdy tok má někdy i charakter bystřinný. Nejvhodnější
podmínky pro stavbu vodních mlýnů s náhony poskytují hluboce zařezaná údolí, kde
průtoky přesahují 0,3—0,5 m3.s-1. Příklad vhodných spádových podmínek Ivan
(1989) na Bílém potoce, kde se na jeho středním toku na 17 km nacházelo nejméně
11 náhonu, přičemž spád údolního dna na Bílém potoce, kde byl největší výskyt
mlýnů, dosahuje přibližně 10 ‰.
Dále Ivan (1989) uvádí, že charakter náhonu se mění podle toho, na jak
velkém vodním toce se nachází. Náhony na řekách se nacházejí převážně v jejich
nivách a zasahují maximálně do jejich říčních teras. V horních a středních tocích se
i přes vyhovující spádové poměry nevyskytovaly náhony tak často. Důvodem je
morfologie údolí, která neposkytovala tolik prostoru pro náhon. Ovšem díky velkému
spádu na toku měl náhon dostatečný výškový rozdíl v poměrně krátkém úseku, a tak
bylo využíváno například i jesepního břehu meandru či lokálního rozšíření údolí.
V dolních tocích, kde se rozprostírá široká říční niva, je využito především vysokých
průtoků a tak náhony dosahují různých délek.
Náhony na malých vodních tocích mají často charakter jako náhony řek v jejich
horních částech toku. Jsou kratší a mohou vybíhat z řeky v místě výrazné změny
směru toku. Ovšem vazba na údolní nivu je zde nižší a často jsou umístěny i v dolních
částech svahu. Tato vodní díla byla stavěna i na potocích s menšími průtoky, proto
zde byly běžné mlýny na horní vodu. Ty často stály pod hrází rybníka, který zadržoval
vodu, a tak bylo možné množství vody jdoucí na kolo regulovat dle potřeby. Ne vždy
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jsou vodní náhony vedeny na jednom toce, mohou vybočovat z toho hlavního a ústit
do jeho přítoku a naopak.

Obr. 8 Podélní profily Veličky, Bílého potoka (přítok Svratky) a
Hodonínky s vyznačením úseku s vodními náhony. Šipka — začátek
prvního náhonu na Veličce. Na Bílém potoce byly náhony v celé délce.
(zdroj: Ivan, 1989)
Patočka a kol. (1989) uvádějí, že pro odběr většího množství vody je nutné
zajistit stálou hloubku vody a její dostatečné množství. Proto většina náhonů
odbočuje ze vzduté hladiny. Úhel odbočení od osy toku, který má přímý průběh, se
doporučuje v rozmezí 30 — 60 ° (Obr. 9b). Možný je také kolmý odběr vody,
v případě, že čistota vody není důležitá či se zde nachází zařízení na odběr splavenin.
Konkávu pro snadnější odběr vody do náhonu lze také vyvolat uměle pomocí jezu,
kde se manipuluje s hradicím polem, které se nachází nejdále od vtoku (Obr. 9c).
Zpětné zaústění do toku je v ideálním případě umístěno na konkávním břehu. V tomto
místě dochází k nejmenšímu narušování břehů svahů, zužování průtočného profilu a
k promíchávání odpadních vod s vodou v toku dochází v nejkratší vzdálenosti.

Obr. 9 Odběr vody náhonem ze vzduté hladiny a) z oblouku, b) z přímé trati, c) při
umělém vyvolání konkávy (zdroj: Patočka a kol., 1989).
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I dnes jsou vodní náhony využívány jako zdroj energie. Příkladem mohou být
malé vodní elektrárny (dále jen MVE), které často najdeme v budovách bývalých
mlýnů, ale i v samostatných přístavcích. Zájem o vodní energii se s nutností většího
podílu využívání obnovitelných zdrojů zvyšuje. Podíl vodní energie na produkci
světové energie tvoří asi 16 %, přičemž by dle legislativy EU měly obnovitelné zdroje
dosáhnout v roce 2020 až 20% podílu (WEC, 2010; EPCEU, 2009 in Anderson a kol.,
2014). Dříve se směřovala pozornost hlavně na velké přehradní nádrže, ovšem dnes
se začíná dávat prostor i právě MVE (Paish, 2002; BHA, 2005 in Anderson a kol.,
2014).
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7 ANALÝZA FUNKČNÍCH NÁHONŮ
Tato kapitola se zaměřuje na hlubší analýzu jednotlivých funkčních náhonů
ve studovaném území. Podkapitoly jsou soustředěny na jejich prostorové vymezení,
historický vývoj, popis a funkci při nestandartních průtokových podmínkách na toku.
Celkový počet náhonů současně protékaných je devět, z čehož sedm se vyskytuje na
říčce Javorce a dva na potoce zvaném Heřmanka.

7.1 Náhon v Dolním Javoří
7.1.1 Prostorové vymezení náhonu v Dolním Javoří
Náhon vedoucí k dnešní restauraci a penzionu Javorský mlýn leží v údolí
Javorky na katastrálním území obce Dolní Javoří (Obr. 10). Jako jediný
ze studovaných náhonu leží celý v geomorfologickém celku Krkonošské podhůří (viz.
kap. 3.2). Začátek náhonu je situován na dnes již rozpadlém jezu na Javorce (ř. km
33,12) (http://igis.pla.cz/gisypo/), čemuž odpovídají zeměpisné souřadnice 50,468°
SŠ a 15,573° VD. Konec náhonu, respektive odpadní kanál, vtéká 150 m od mlýna
do Javorky v ř. km 32,25 (50,462° SŠ, 15,575° VD) (http://igis.pla.cz/gisypo/).
Celková délka náhonu dosahuje cca 700 m. Tato vodohospodářská stavba se nachází
téměř na jižní hranici hydrogeologického rajónu Podkrkonošský permokarbon
(5151) (http://hydro.chmi.cz/).

Obr. 10 Náhon v Dolním Javoří (zdroj, podklad: ČÚZK. Základní mapa České republiky
- služba)
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7.1.2 Historie
Dle výpovědi dnešního majitele Javorského mlýna započala jeho historie již
v roce 1620. Naopak Klempera (2003) uvádí, že mezi prvním majiteli tehdy
Panského mlýna byl v letech 1865—1866 Jan Jodas. Mlýn byl dále převeden na syna a
kolem roku 1870 poprvé vyhořel a poté byl prodán rodině Krausových, kteří zde
hospodařili až do roku 1938. Druhý požár byl zaznamenán roku 1897, ale následovala
rychlá obnova. Vodní energie nebyla využita
pouze na mletí. V blízkosti byla vystavěna další
budova, kde bylo umístěno 28 tkalcovských stavů.
V dílu Seznam a mapa vodních děl republiky
Československé (Ministerstvo veřejných prací,
1932) bylo k tomuto mlýnu zapsáno stále ještě
vodní kolo na svrchní vodu. Avšak majitel
Javorského mlýna při rozhovoru uvedl, že se
v objektu mlýna v minulosti nacházela také
Francisova turbína. V žádosti o ponechání vodního
díla podané Františkem Čáslavským z roku 1955
je uvedeno, že byl mlýn v roce 1950 na základě
usnesení vlády pozastaven (Žádost3). V roce 1975
bylo Odborem vodního a lesního hospodářství a
zemědělství Okresního národního výboru v Jičíně
vydáno rozhodnutí o uvedení vodního díla jezu
na řece Javorce, ř. km 33,5 do neškodného stavu
(jez zrušen, náhon zasypán) (Rozhodnutí 2).
K čemuž dle terénního výzkumu nedošlo a vodní
díla byla ponechána přirozené degradaci.
Obr. 11 Náhon v Dolním Javoří
na
císařských
povinných
otiscích stabilního katastru
(zdroj:
ČÚZK,
http://archivnimapy.cuzk.cz/)

Průběh náhonu byl na mapách stabilního
katastru téměř stejný (Obr. 11). Největším
rozdílem bylo, že tok, ze kterého byl náhon
napájen byl tehdy pojmenován ještě jako Zlatnice,
která je dnes přítokem Javorky.

7.1.3 Popis a průběh náhonu
Na místě bývalého jezu na Javorce (ř. km 33,12), který umožňoval vzdutí
hladiny pro odbočení náhonu, jsou dnes jen jeho zbytky. Koryto Javorky je
přehrazeno popadanými kameny z původní stavby jezu (Příl. 2.1). Nyní zde tyto
zbytky slouží jako spádový stupeň, což je upevněno dřevěnými kulatinami na vrchní
hraně. Na začátku náhonu je zjevný zbytek stavidla (kamenný kvádr a dřevěné
stavidlové pole), který je již nefunkční. Náhon se odděluje z Javorky vlevo po toku
a dále si vine v dolní části svahu (Obr. 12). Díky reliéfovým podmínkám je náhon
zasazen ve svahu, přičemž se hráz směrem k mlýnu lehce zvyšuje. Touto
charakteristikou lze přiřadit tomuto náhonu z hlediska hrazení kategorii c (Ivan,
1989).
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Po 500 m je náhon sveden potrubím v podzemí na dřevěný vantrok, ze kterého
voda padá na mlýnské kolo (Pří. 2.1). Voda dále napájí rybníček pod mlýnem, protéká
pod mostkem a odpadním kanálem vtéká zpět do Javorky. Majitel mlýnu, Jan Král,
uvedl, že dnes se kolo "točí naprázdno", ovšem při získání povolení k nakládání
s vodami by vodní energii rádi využili na výrobu elektřiny pro vlastní potřebu.
Celková délka náhonu včetně odpadního kanálu činí necelých 700 m. Koryto má
lichoběžníkový tvar a dosahuje šířky 1,5—2 m. Hloubka vody závisí na míře zanesení
koryta a pohybuje se tak od 30 do 100 cm. Prvních cca 200 m od vtoku bylo nedávno
vyčištěno.
V blízkosti náhonu, podél Javorky, se táhne PP Údolí Javorky (Dvořák, 2010).
Toto chráněné území o výměře 7,5 ha bylo vyhlášeno z toho důvodu, že v této části je
Javorka regulacemi málo narušená, přirozeně meandruje a v jejím okolí se vyskytují
vlhké až slatinné louky. Předmětem ochrany jsou především následující ekosystémy:
vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris, přírodní tok Javorky a lužní porosty
podsvazu Alnenion glutinosoincanae (Královéhradecký kraj, 2012). Chráněným
druhem je zde ledňáček říční (Alcedo atthis).

Obr. 12 Náhon v Dolním Javoří (zdroj: vlastní fotografie)
7.1.4 Vliv na hydrologický režim při extrémních hodnotách hladiny vody
V této části toku Javorky nejsou databází DIBAVOD zaznamenány přibližné
rozlivy N-letých vod (VÚV TGM, 2015). Pravděpodobně by ale dosahovaly náhonu jen
v jeho začátku. Jako problém by zde mohl působit nevyhovující stav vodních děl,
konkrétně zbořeného jezu, nefunkčního stavidla na náhonu a část nepročištěného
koryta náhonu. V případě velké vody nelze regulovat vtok vody do náhonu a
sedimenty snížená kapacita koryta způsobuje přetečení přes hráz směrem k Javorce.
V tomto případě je zde minimální počet ohrožených objektů.
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7.2 Mezihořský náhon
7.2.1 Prostorové vymezení Mezihořského náhonu
Tento náhon se nachází ve výrazném antecedentním údolí Hořického hřbetu
(viz. kap. 3.2), zvaném také Mezihořské údolí. Leží jižně od osady Libín a svojí
polohou zasahuje na severozápadní kraj katastrálního území obce Holovousy
v Podkrkonoší (Obr. 13). Voda do náhonu je odebírána z řeky Javorky (hydrologické
pořadí 1-04-02-024) (Vlček, 1984) za pomocí vzdouvacího objektu, který leží
v říčním kilometru 20,48, čemuž odpovídají zeměpisné souřadnice 50,393° SŠ a
15,552° VD a nadmořská výška cca 270 m n. m (Knap, 2007). Náhon společně
s odpadním kanálem měří 635 m a jeho zaústění zpět do Javorky nalezneme v jejím
19,835. ř. km (50,389° SŠ, 15,552° VD). Jako většina náhonů na studovaném území
spadá pod hydrogeologický rajón Hořicko-mileténská křída (http://hydro.chmi.cz/).

Obr. 13 Mezihořský náhon (zdroj, podklad: ČÚZK, Základní mapa České republiky služba)
7.2.2 Historie
K roku 1930 je v Dolním Mezihoří zaznamenán mlýn s dvěma koly na svrchní
vodu se spádem 3,4 m a výkonem 15,72 kW (Ministerstvo veřejných prací, 1932).
V dokumentu předloženém k přezkoušení vodních oprávnění ze září 1968 je již
zapsána Francisova turbína s výkonem 22 kW (Žádost1).
Na císařských otiscích stabilního katastru je patrný jiný průběh náhonu ale
i Javorky. Světle fialovou je zde zakreslena část Javorky, která je v dnešní podobě jako
slepé rameno a červenou přibližně dnešní koryto náhonu (Obr. 14). Náhon byl delší
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možná i z důvodu vhodného ukončení v konkávním břehu meandru, kde se
doporučuje umístit vyústění například stok a odpadních potrubí (Patočka a kol.,
1989).
7.2.3 Popis a průběh náhonu
Voda do náhonu je zde přiváděna pomocí vzdutí hladiny. Rozdělovací objekt
(Příl. 2.2) je pohyblivý stavidlový jez o čtyřech polích široký 6,55 m (Knap, 2007).
Kóta provozní hladiny se zde pohybuje na
270, 02 m n. m a délka zdrže na Javorce činí
800 m. Jez je opatřen manipulační lávkou
s ocelovým zábradlím. Vtok do náhonu je
umístěn na levém břehu Javorky. Na jeho
začátku je stavidlo s jedním uzávěrem a
povodňovou lávkou. Po 250 m od vtoku
křižuje náhon železniční trať vedoucí mezi
Trutnovem a Chlumcem nad Cidlinou (Příl.
2.2). V tomto místě je náhon veden do
protisklonu a nachází se zde nejmenší
hloubka. Dalších 100 m od železničního
mostu teče náhon k mlýnu trvalým travním
porostem nivy. Průtočný profil tohoto
přivaděče vody je lichoběžníkový, přičemž
šířka koryta u hladiny vody se pohybuje
okolo 3 m, u dna se zužuje na 2 m. Strojovna
MVE Dolní Mezihoří je vybavena Francisovou
turbínou o výkonu 14,8 kW. Otevřené koryto
odpadu je zaústěno do vodního toku 185 m
od mlýna. Náhon svým odběrem vody
ovlivňuje na Javorce úsek o délce 645 m.
Náhon je veden převážně v údolní nivě, čímž
se řadí v oblasti typu ohrazování do
kategorie a (Ivan, 1989). Na jeho začátku je
viditelná hráz ze strany směrem k vodnímu
Obr. 14 Mezihořský náhon na toku, což by mohlo odpovídat kategorii d,
císařských otiscích stabilního katastru dále v oblasti železničního mostu však
(zdroj,
podklad:
ČÚZK, následuje úpatí přiléhajícího svahu (Obr. 15),
což je charakteristické pro kategorii b.
http://archivnimapy.cuzk.cz/)
Při terénním výzkumu nebylo zjištěno
výrazné znečištění a voda dosahovala hloubky až 1 m. Náhon se nachází mimo více
obývanou oblast, jedinou zástavbou je zde budova bývalého Machova mlýna, čp. 1.
Krom železničního mostu se na náhonu nacházejí dva mostky, jeden přímo u objektu
mlýna a přes druhý vede lesní cesta.
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Obr. 15 Mezihořský náhon před železničním propustem (zdroj: vlastní fotografie)
7.2.4 Vliv na hydrologický režim při extrémních hodnotách hladiny vody
Provozní hladina na jezu je 270,02 m n. m. (Knap, 2007). Tolerance dosahuje
rozmezí 0,05—0,20 m, maximální výška hladiny ve zdrži je tedy 270,22 m n. m.
Minimální zůstatkový průtok v podjezí činí 20 l.s-1. Pokud hladina přesáhne
maximální kóty 270,22 m n. m. začíná obsluha manipulovat se stavidly, jako první se
zvedají střední a při nutnosti poté i krajní. Jez je schopný pojmout cca průtok
o hodnotě 27 m3.s-1, což odpovídá patnáctileté vodě (Q15). Úplné vypouštění náhonu
je provedeno pouze přes jalovou propust, přičemž se náhon na začátku zahradí
stavidlem. Opětovné napuštění může být provedenou až po napuštění jezové zdrže.
Na obrázku 16 jsou zobrazeny orientační rozlivy dvacetileté a stoleté vody
v Mezihořském údolí. Šířka údolní nivy v místě křížení železnice s náhonem dosahuje
hodnoty přibližně 157 m. Jižně se potom zužuje až na 127 m v blízkosti budovy
bývalého mlýna. Vzhledem k tvaru reliéfu se oba dva rozlivy téměř překrývají. Jako
bariéra bránící rozlivu vody do celé nivy zde působí železniční trať, která je
prostorově vyvýšena na náspu. Její linie je pozorovatelná na obrázku 16 ve formě
"suchého pruhu". Dle souhrnné zprávy o povodních v červnu 2013 (Povodí Labe,
2014) došlo v oblasti mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří, tedy v Mezihořském
údolí, k překročení Q100. Příčinou nebylo jen samotné zúžení údolí, ale i přítok
menších potoků (Chotečský p., Lukavecký p., Heřmanka a Dubovec) těsně nad vtokem
Javorky do údolí. V tomto případě se jediná budova nachází mezi náhonem a vodním
tokem, která při extrémních vodnostech toku, jako tomu bylo právě při povodních
v červnu 2013 (Příl. 2.2), může být ohrožena i vodou přelívající se z náhonu. Naopak
při nižším překročení průměrných vodních stavů může být voda ze zdrže jezu
rozložena jak do vodního toku, tak do náhonu.
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Obr. 16 Orientační průběh rozlivu 100 leté a 20 leté vody v Dolním Mezihoří a Libíně
(zdroj: DIBAVOD, ČÚZK, Ortofotomapa České republiky - služba)
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7.3 Ostroměřský náhon
7.3.1 Prostorové vymezení Ostroměřského náhonu
Tento náhon je situován na rovinatém terénu severovýchodní části obce
Ostroměř, přičemž křižuje silnici III. třídy vedoucí mezi touto obcí a Šárovcovou
Lhotou a další dvě místní komunikace (Obr. 17). Voda na náhon je odváděna
z Javorky (hydrologické pořadí 1-04-02-024) (Vlček, 1984) v části jejího středního
toku v nadmořské výšce 262,54 m (Knap, 2012), 50,374° SŠ a 15,555° VD. Po zhruba
800 metrech vtéká zpět do Javorky v 261,63 m n. m. (Knap, 2012) se zeměpisnými
souřadnicemi 50,374° SŠ a 15,545° VD. Náhon se nachází na území hydrologického
rajónu 4250 - Hořicko-miletínská křída (http://hydro.chmi.cz/).

Obr. 17 Ostroměřský náhon (zdroj, podklad: ČÚZK, Základní mapa České republiky služba)
7.3.2 Historie
Náhon v délce 799 metrů vede na takzvaný Vobořilův mlýn (čp. 24). Majitelem
je dnes ovšem pan Jaroslav Mansfeld, který je vlastníkem budovy malé vodní
elektrárny, náhonu a jezu. Podle jeho výpovědi započala historie mlýnu již kolem roku
1530, mlýn mezitím měnil vlastníky a mlelo se v něm naposledy v 50. letech 20. st.,
v letech 80. koupili mlýn rybáři a využívali ke své potřebě, poté připadlo vlastnictví
zpět na pana Vobořila a v roce 2011 byl odkoupen nynějším majitelem. Dnes náhon
slouží jako pohon na malou vodní elektrárnu s kaplanovou turbínou s maximálním
výkonem 22 kW. K roku 1930 byl mlýn vybaven turbínou Francisovou s výkonem
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16 kW a spádem 3,4 m (Ministerstvo veřejných prací, 1932). Jedná se o malou vodní
elektrárnu s nejvyšším výkonem v povodí Javorky.
Na mapě stabilního katastru (Obr. 18) je průběh náhonu stejný jako v dnešní
podobě. Nachází se zde také odlehčení zhruba po 300 m od jezu a je možné, že se
shodovalo se současným odlehčením, které má být ve vzdálenosti 235 m a je
opatřeno stavidlem.

Obr. 18 Ostroměřský náhon na mapách stabilního katastru (zdroj: ČÚZK,
http://archivnimapy.cuzk.cz/)
7.3.3 Popis a průběh náhonu
V 16,95. říčním kilometru Javorky se nachází rozdělovací objekt, který
umožňuje vtok vody do náhonu. Jedná se o kombinovaný jez o dvou polích, přičemž
levé polo o šířce 4,8 m je pevné a pravé pole, široké 5,9 m, je sestaveno ze tří stavidel
(Příl. 2.3) (Knap, 2012). Výškový spád jezu je zhruba 2,6 m. Náhon je situován na
pravém břehu toku a není hrazen. Průtočný profil koryta náhonu je lichoběžníkový.
Celková délka od jezu k vtoku do strojovny MVE je 799 m. Zhruba po 30 m od
rozdělení je v levém břehu náhonu proplachovací propust vedená pod vývar jezu. Ta
je oddělena stavidlem a její průtočná kapacita činí asi 1,73 m3.s-1. Po dalších třech
metrech po toku je betonová stěna o šířce 0,6 m, ve které je obdélníkový otvor 1,76 m.
Na vnitřních stěnách jsou drážky z ocelových válcových profilů, které jsou zde
situovány pro případné zahrazení.
Šířka koryta na dně se pohybuje od 2 do 4 m, jeho hloubka vody dle nánosů od
0,4 do 0,9 m a s maximálním množstvím převádění vody 0,8 m3.s-1 (Knap, 2012).
Ve vzdálenosti 235 m od jezu se nachází stavidlová výpust ve formě betonové trubky
o délce 6,1 m. V další části náhonu (355 m od vtoku náhonu) je umístěn betonový
akvadukt, kde se kříží koryto náhonu a meliorační odpad, který je veden 9 m
dlouhým, betonovým potrubím. V dalších metrech podtéká náhon tři betonové
mostky. Typem ohrazování náhonů lze náhon přiřadit převážně ke kategorii a, tedy
k náhonům v úrovni povrchu údolní nivy bez hrází (Ivan, 1989).
Dle majitele, pana Jaroslava Mansfelda, byl náhon kvůli nevyužívání
a zanedbané péči o tato vodní díla v druhé polovině 20. století velice zanesen. V roce
2014 byl náhon v délce zhruba 500 m od vtoku vybagrován (Obr. 19). Což bylo
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doplněno také vyjílováním dna. Další úsek náhonu je prozatím v původním stavu, a to
především kvůli elektrickým kabelům, které jsou položeny příliš blízko zaneseného
dna a také kvůli vlastníkům sousedících pozemků. Původní stav náhonu (50. léta 20.
st.) umožňoval výšku hladiny 80-130 cm.
Strojovna MVE je vybavena Kaplanovou turbínou o výkonu 22 kW (Knap,
2012). Nachází se zde také jalová propust s dřevěným stavidlem a průtočnou
kapacitou 0,9 m3.s-1. Na strojovnu navazuje odpadní kanál v délce cca 22 m a šířce 4,1
m. Dále ústí zpět do řeky Javorky v 16,177. říčním kilometru. Tím náhon ovlivňuje
průtok na Javorce v délce 773 m.

Obr. 19 Vybagrovaný, vypuštěný náhon (vlevo) a napuštěný náhon po vybagrování
(vpravo) (zdroj: Jaroslav Mansfeld)
7.3.4 Vliv na hydrologický režim při extrémních hodnotách hladiny vody
Sníží-li se průtok v jezové zdrži na Javorce pod 171 l.s-1, je nutné Kaplanovu
turbínu odstavit (Knap, 2012). Hodnota jejího minimálního energeticky využitelného
průtoku je totiž 100 l.s-1. V takovém případě je stanoveno, že musí být zajištěn průtok
v náhonu 0,010 m3.s-1 (10 l.s-1) a v Javorce pod jezem minimální zůstatkový průtok
0,071 m3.s-1. Při poklesu přítoku na Javorce pod 81 l.s-1 je průtok rozdělen v poměru
8:1 (Javorka : náhon). A při snížení pod hranici 50 l.s-1 je poměr stanoven 4:1.
V případě vyšších průtoků, kdy hladina vody v jezové zdrži dosáhne 262,4 m n.
m., je nutná manipulace se stavidly jezu, aby byla hladina snížena na maximální
povolenou hranici kolísání. Při dalším stoupání vody musí obsluha zařídit pokles
hladiny v jezové zdrži pomocí proplachovací propusti nacházející se na náhonu.
Pokud i přesto hladina stoupá nastává tzv. neovladatelný stav, kdy může dojít
k rozlivu mimo koryto.
Příkladem vlivu tohoto vodního díla na hydrologické poměry při zvýšené
vodní hladině mohou být povodně v červnu roku 2013, kdy bylo toto území silně
zasaženo (Příl. 2.3). K velkým rozlivům na Javorce došlo mezi obcí Šárovcovou
Lhotou a Ostroměří (Příl. 1), kde byla překročena kulminační hranice Q100 (Povodí
Labe, 2014). Takto vysoké stavy byly také podmíněny blízkým soutokem Heřmanky,
Lukaveckého potoka a Dubovce s Javorkou. Dosažení III. stupně povodňové aktivity
připadá na 2. 6. 2013.
Manipulace s jezem připadá na vlastníka pana Mansfelda, který popisoval
situaci v obci právě při této povodni v červnu 2013. Všechny tři stavidla na jezu byla
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otevřena a také i proplachovací propust. Jelikož došlo k částečnému vybagrování
náhonu až v roce 2014, při této povodni byl schopen kvůli svému zanesení pojmout
méně vody, přesto sehrál náhon důležitou roli při rozložení vody v intravilánu.
Problém nastal ve chvíli, kdy voda nestačila protékat pod mostem, který je součástí
silnice třetí třídy ve směru Ostroměř-Šárovcova Lhota. V důsledku spatné údržby a
tedy malému propustnému otvoru se zde začala voda hromadit a později i přetékat
směrem k Javorce. Tím došlo k ohrožení a zatopení domů, které by pravděpodobně
ohroženy samotnou Javorkou v případě dobrého stavu mostu nebyly nebo alespoň
v menší míře. Voda v strojovně MVE přetékala jalovým přepadem a později
i zahrádkou. Odpadní kanál cca 4 m hluboký byl plný (Příl. 2.3). Dalším přínosem při
vysokých stavech vody je rozlévání vody z náhonu do luk, které působí jako přirozený
poldr a voda je regulována potrubím vedoucím pod akvaduktem.
Na obrázku 20 a Příl. 1 můžeme vidět porovnání orientačních rozlivů 20 leté a
100 leté vody a rozliv více jak stoleté vody při povodních v červnu roku 2013. Voda se
při povodních rozlila do mnohem větší plochy než je tomu na orientačních rozlivech
100 leté vody. Navíc i tendence rozlivu byla spíše jižním směrem a dostala se tedy
i více do intravilánu.

Obr. 20 Orientační průběh rozlivu 100 leté a 20 leté vody v Ostroměři a jejím okolí
(zdroj, podklad: DIBAVOD, ČÚZK, Ortofotomapa České republiky - služba)
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7.4 Sobčický náhon
7.4.1 Prostorové vymezení Sobčického náhonu
Začátek Sobčického náhonu se nachází mezi dvěma obcemi (Obr. 21),
Ostroměří a Sobčicemi. Vyúsťuje z Javorky (hydrologické pořadí 1-04-02-024)
v nadmořské výšce 275,5 m (Knap, 2012b) v bodě se zeměpisnými souřadnicemi
50,373° SŠ a 15,532° VD. Prvních 280 m náhonu připadá pod katastrální území
Ostroměře a zbytek pod k.ú. Sobčice. V 860 metrech své délky se dostává
do intravilánu Sobčic a svým korytem křižuje železnici, jednu místní komunikaci a
polní cestu vedoucí k MVE Sobčice. Náhon spadá pod hydrogeologický rajón 4250
Hořicko-miletínská křída jež má svoji západní hranici těsně za koncem náhonu
(http://hydro.chmi.cz/). Celkově náhon s odpadním kanálem dosahuje délky zhruba
1 470 m a ústí zpět do toku v místě se zeměpisnými souřadnicemi 50,371° SŠ a
15,578° VD (Knap, 2012b).

Obr. 21 Sobčický náhon (zdroj, podklad: ČÚZK, Základní mapa České republiky služba)
7.4.2 Historie
Dle žádosti k vodnímu oprávnění podanému Místním národním výborem
v Sobčicích 29. 12. 1955 byla turbína využita na pohon výtahu a šrotovníku
(Žádost2). Mlýn v té době sloužil jako skladiště obilí JZD Sobčice. Na Seznamu a mapě
vodních děl republiky Československé (1932) ukazující stav ke konci roku 1930 je
u mlýna v Sobčicích zapsána Francisova turbína s výkonem 30 kW a spádem 4,4 m.
Průběh Sobčického náhonu na císařských povinných otiscích map stabilního katastru
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zhruba odpovídá tomu dnešnímu (Obr. 22). Dokonce je těsně před budovou mlýna
viditelné i odlehčení, které v dnešní době vytváří výrazné podmáčení okolí.

Obr. 22 Sobčický náhon na císařských povinných otiscích map stabilního katastru
(zdroj, podklad: ČÚZK, http://archivnimapy.cuzk.cz/)
7.4.3 Popis a průběh náhonu
Východně od Sobčic, na Javoce v ř. km 15,145 se nachází stavidlový jez (Knap,
2012b). Ten je složen z dvou dřevených stavidel, celková šířka jezu je cca 7,3 m
a vede přes něj manipulační lávka (Příl. 2.4). Toto vodní dílo je zde vybudováno
za účelem vzdutí hladiny vody pro energetické využití, stabilizace spádových poměrů
na toku a také kvůli odběru vody na závlahu.
Před jezem, na pravém břehu se nachází vtok do přivaděče vody, náhonu
o délce 1,02 km (Knap, 2012b). Ten je na svém začátku zahrazen 3 metry širokým
dřeveným stavidlem s dřevěnou manipulační lávkou. Náhon je lichoběžníkového
tvaru a výška hladiny, pohybující se od 40 do 90 cm, závisí na množství nánosu. Šířka
koryta při dně dosahuje rozmezí 3 až 4,5 m (Obr. 23). Voda z náhonu je také využita
pro napouštění chovného rybníčku, a to ve vzdálenosti 195 m od vtoku. Dále po toku
(600 m) křižuje náhon železniční trať (Hradec Králové - Jičín). Zde voda protéká
betonový mostek s propustí o šířce 5 m. Další křížení představuje místní komunikace.
Jelikož je část náhonu vedena na přechodu údolní nivy a nízké terasy, lze ho zařadit
z hlediska typů hrazení náhonu do kategorie d (Ivan, 1989), tento úsek je patrný
převážně v oblasti drážního propustu. Zbytek náhonu se rozprostírá v úrovni nivy a je
bez hrází, patří tedy do kategorie a.
Velká část náhonu protéká polní krajinou a později se dostává do intravilánu,
na jehož začátku je voda z náhonu využita na závlahu v zahradnictví. Z terénního
průzkumu je patrné, že na levém břehu náhonu, v části mimo zástavbu, je problém
s prosakováním vody. Proto je také půda zde pouze zatravněna a není využívána pro
pěstování polních plodin.
Energetické vlastnosti vody v náhonu jsou zde využiti na MVE Sobčice (Příl.
2.4), kde je použita Francisova turbína pohánějící elektromotor o výkonu 17 kW
zpracovávající vodu o průtoku 88 — 350 l.s-1 (Knap, 2012b). Tato strojovna není
umístěna přímo v budově starého mlýna, ale pouze v přístavku. Opět se zde nachází
jalová propust s dřevěným stavidlem s 2,8 m3.s-1. Z této MVE vede odpadní kanál
dlouhý 450 m, ten je využit na závlahu místního zahradnictví. Ústí odpadního kanálu
do Javorky je v říčním kilometru 13,854, tím je Javorka průtokově ovlivněna v délce
1291 m.
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Obr. 23 Náhon v Sobčicích těsně před strojovnou MVE (zdroj: vlastní fotografie)
7.4.4 Vliv na hydrologický režim při extrémních hodnotách hladiny vody
Za chodu MVE Sobčice či při napuštění jezové zdrže je nutné pod jezem na
Javorce zachovat minimální průtok, který činí 0,072 m3.s-1 (72 l.s-1) (Knap, 2012b).
Dojde-li k situaci, že v řece nastanou minimální průtoky, je nutné udržet v náhonu
minimální průtok 0,020 m3.s-1 (20 l.s-1). Současně se také musí odstavit turbína v MVE
a to v případě, že průtok v Javorce klesne pod 165 l.s-1. Konkrétní hranice, kdy začíná
manipulace na toku kvůli nízkým průtokům je 0,427 m3.s-1. Hladina je regulována
pomocí turbíny či stavidlového objektu na vtoku do náhonu.
Provozní hladina na jezu je 258,41 m n. m.. Stoupne-li hladina o 30 cm, tedy na
258,71 m n. m., obsluha jezu zvedne stavidla tak, aby byla hladina na horní hranici
tolerance kolísání. Jedná-li se o velkou vodu, stavidlo na vtoku do náhonu se uzavírá a
turbína je odstavena. Pro pozorování je v nadjezí umístěna vodočetná lať s nulou
v 258 m n. m.
Mezi Ostroměří a Šárovcovou Lhotou se nachází hlásný profil Mezihoří. Ten
zde byl vystavěn roku 2014 a to z důvodů postižení níže ležících obcí povodní
v červnu roku 2013. Město Hořice, pod jehož SO ORP tyto obce spadají, žádalo
o dotace na výstavbu a hlásný profil byl tedy spolufinancován Královéhradeckým
krajem (http://www.horice.org/).
Na obrázku (Obr. 24) níže jsou zobrazeny rozlivy stoleté a dvacetileté vody. Ty
v úseku, kde náhon ovlivňuje průtok Javorky zasahují k náhonu minimálně. Rozlévají
se především v oblasti polí a luk. Před ústím náhonu do Javorky se nachází výše
zmiňované zahradnictví, které může být zasaženo povodní jak z Javorky, tak
z náhonu. Dále se odhadované rozlivy rozprostírají v zástavbě pouze na jihu obce,
ovšem z mapy zaznamenaných rozlivů (Příl. 1) z povodně v červnu 2013 je vidět, že
rozsah byl mnohem větší.
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Obr. 24 Orientační průběh rozlivu 100 leté a 20 leté vody v Sobčicích (zdroj:
DIBAVOD, ČÚZK, Ortofotomapa České republiky - služba)
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7.5 Oborský náhon
7.5.1 Prostorové vymezení Oborského náhonu
Oborský náhon vytéká z Javorky na katastrálním území obce Obora (Obr. 25).
Ta se nachází jižně od Sobčic, tedy po proudu toku Javorky. Dnes má funkci
napouštění Mlýnského rybníka. Voda z něj je do rybníka pouze odváděna, není sem
zaveden náhon celý, jako tomu bylo dříve (lze vidět například na mapách stabilního
katastru). Zeměpisné souřadnice, přiřazené začátku náhonu, jsou 50,366° SŠ
a 15,513° VD a nachází se na cca 13,12. říčním kilometru Javorky v nadmořské výšce
251 m n. m. (Technický pasport1). Po zhruba 550 m se náhon vlévá zpět do Javorky, a
to v místě se souřadnicemi 50,362° SŠ a 15,508° VD. Stejně jako předešlé náhony
i tento
leží
v
hydrogeologickém
rajónu
Hořicko-miletínská
křída
(http://hydro.chmi.cz/).

Obr. 25 Oborský náhon (zdroj, podklad: ČÚZK, Základní mapa České republiky služba)
7.5.2 Historie
Na císařských otiscích stabilního katastru (Obr. 26) je náhon ještě veden přímo
do rybníka s názvem Mlýnský. Jako v mnoha jiných mlýnech bylo využito rybníku
na pouštění vody na mlýn dle potřeby. Takové se vyskytovaly především na malých
tocích, kde nebyl průtok dostatečný na mletí v libovolnou dobu (Ivan, 1989). K roku
1930 je na tento objekt zapsán jako mlýn s majitelem Bohuslavem Hlušičkou. Byl zde
zavedena Francisova turbína s výkonem 19 kW a spád dosahoval 3,65 m
(Ministerstvo veřejných prací, 1933). V dokumentu žádosti o přihlášení vodního díla
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z prosince roku 1955 byla přiznána stále Francisova turbína se stejnými parametry a
sloužila k pohonu mlýna a pekárny. Energie bylo využito na pohon celé pekárny a
dynamo na světlo (Žádost4).

Obr. 26 Oborský náhon a Mlýnský rybník na císařských
povinných otiscích stabilního katastru (zdroj: ČÚZK,
http://archivnimapy.cuzk.cz/)
7.5.3 Popis a průběh náhonu
Jako stavidlový objekt, který zde umožňuje vtok vody do náhonu, slouží jez
o jednom stavidlovém poli, který byl postaven v roce 1970 (Technický pasport1).
Kóta přelivné hrany dosahuje nadmořské výšky 251,49 m n. m. a přes jez vede lávka
o délce 6 m. Náhon teče vlevo od Javorky a zhruba po 160 m je vedeno potrubí na
napájení rybníka. Pár metrů od vtoku do náhonu je bezpečnostní přepad mezi
náhonem a Javorkou ve formě sníženiny zpevněné žulovými kostkami (Příl. 2.5). Je
zde také vidět zbytek konstrukce jednoduchého stavidla na začátku náhonu. Dalších
190 m následuje náhon břeh rybníka a na jeho konci podtéká mostek cesty vedoucí
k rybníku (Obr. 27). V tomto úseku, konkrétně 290 m od vtoku, ústí do náhonu zleva
odvodňovací příkop dlouhý 530 m. Na mapě (Obr. 25) je zakreslen jako občasný
vodní tok, ale vzhledem k poloze a zmeliorování přilehlých ploch by se mělo jednat
právě o odvodňovací kanál. V systému centrální evidence vodních toků je tento objekt
evidován jako recipient mimo vodní tok, avšak není zapsán jako hlavní odvodňovací
zařízení. Od zmiňovaného mostku vede pak náhon dalších 200 m do Javorky, přičemž
si stále drží ráz odpadního kanálu i přesto, že mlýn zde již nestojí.
V náhonu byly během terénního výzkumu (prosinec, 2015) zaznamenány
výrazné nánosy. Hladina vody dosahovala výšky přibližně 40 cm. Šířka náhonu se
pohybuje v rozpětí 2—3 m a je zasazen v samotné nivě řeky bez hrází, čímž spadá
z hlediska typů ohrazování náhonů do kategorie a (Ivan, 1989).
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Obr. 27 Náhon tekoucí podél Oborského rybníka (zdroj: vlastní foto)
7.5.4 Vliv na hydrologický režim při extrémních hodnotách hladiny vody
Již náhon samotný může fungovat jako rezervoár vody, avšak při zvýšené
hladině vody v řece, například při povodňové vlně, má v tomto případě větší retenční
funkci rybník, který náhon napájí. I toto území bylo postiženo při povodních v červnu
roku 2013 (Příl. 1). V mapě (Obr. 28) je zakreslen tmavě fialovou barvou
bezpečnostní přeliv, který zde byl vybudován po zmiňovaných velkých povodních
v roce 2013. Při terénním průzkumu (prosinec 2015) byla znát mechanická úprava
terénu v oblasti ještě před rybníkem mezi náhonem a Javorkou. Zjevné bylo samotné
zarovnání terénu ale i vysetí travního porostu. Dle informací od starosty obce
Chomutice se jedná právě o důsledek povodně v červnu 2013. Na náhonu za jezem se
v době kulminace povodně protrhl pravý břeh, protože kapacita jezu již nestačila
(Příl. 2.5). Z tohoto důvodu zde byl vystavěn bezpečnostní přepad.

44

Obr. 28 Odhady rozlivů stoleté a dvacetileté vody v blízkosti obce Obora (zdroj:
DIBAVOD, ČÚZK, Ortofotomapa České republiky - služba)
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7.6 Náhon Staré Smrkovice
7.6.1 Prostorové vymezení náhonu ve Starých Smrkovicích
Druhý nejdelší ze studovaných náhonů se nachází na katastrálním území
Starých Smrkovic (Obr. 29). Náhon obec protéká od severu k jihu a je její výraznou
součástí. Začátek tohoto přivaděče vody náleží bodu v nadmořské výšce cca 245 m n.
m. (Knap, 2015) se souřadnicemi 50,334° SŠ a 15,498 VD a po cca 1,5 km se náhon
napojuje zpět do Javorky (50,333° SŠ a 15,498° VD). Náhon je křižován 14,8 km
dlouhým potokem Lužankou (č. h. p. 1-04-02-043), který ústí 150 m od tohoto bodu
do Javorky (Vlček, 1984). Dříve voda z náhonu sloužila k pohánění kol v mlýně
situovaném v jižní části obce, dnes je vodní energie využito MVE Staré Smrkovice Nevratice stojící téměř na začátku náhonu (Obr. 29). Z hlediska členění
do hydrogeologických rajónů spadá tento náhon do severní oblasti Labské křídy
(http://hydro.chmi.cz/).

Obr. 29 Náhon ve Starých Smrkovicích (zdroj, podklad: ČÚZK, Základní mapa České
republiky - služba)
7.6.2 Historie
Mlýn ve Starých Smrkovicích je zaznamenán v tereziánském katastru jako
panský mlýn o třech kolech s poddaným mlynářem (Klempera, 2003). V roce 1850
zde byl postaven mlýn nový (čp. 60), jehož majitelem byl Václav Kittler, po kterém
nese mlýn jméno dodnes. Postupně se dědil z otce na syna a od roku 1948 do r. 1955
byl zabrán Východočeskými mlýny v Pardubicích. Poté byl využíván JZD Smrkovice
jako sklad a 10 let se v něm šrotovalo. Jako u většiny mlýnů zde na začátku 20. st. byla
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kola nahrazena turbínou. V tomto případě byla zaznamenána činnost dvou turbín
typu Francis s výkonem 22 kW a spádem 3,9 m (Ministerstvo veřejných prací, 1933).
Na povinných císařských otiscích stabilního katastru (Obr. 30) je zakreslen
průběh náhonu přibližně ve stejné podobě jako je tomu dnes. Viditelným rozdílem je
malý rybníček nacházející se pár metrů severně od mlýna ve středu obce.
7.6.3 Popis a průběh náhonu
Na řece Javorce na říčním kilometru 10,2 je situován stavidlový - hradidlový
jez (Knap, 2015). Skládá se ze tří polí, z toho krajní jsou vybavena stavidly a
prostřední pole tvoří 7 dřevěných hradidel (Příl. 2.6). Na jezu je umístěna
manipulační lávka na kolejnicích, která
umožňuje také přístup ke stavidlu na náhonu,
který odbočuje těsně nad jezem do pravého
břehu. Na hradicím objektu umístěném na
začátku náhonu je dřevěné stavidlo o šířce
3,10 m a je zde také vybudována přístupová
lávka na kolejnicích.
Náhon je veden podél cesty mezi
Chomuticemi a Starými Smrkovicemi a
v místě křížení s Lužankou, tedy zhruba 205
m od vtoku, je postaven betonový akvadukt,
na který navazuje objekt MVE Staré
Smrkovice - Nevratice (Příl. 2.6) (Knap,
2015). V betonovém korytě akvaduktu jsou
umístěny dvě vrtulové turbíny MT - 3.
Celkový výkon obou turbín dosahuje hodnoty
9,5 kW a minimální využitelný průtok je 0,15
m3.s-1. Voda je vypouštěna do Lužanky, jejíž
dno je v tomto místě zpevněno kamennou
dlažbou. V podobě dvou betonových trubek
je 75 m od stavidla na začátku náhonu
vyveden propustek z náhonu do Lužanky.
Při terénním výzkumu se ukázal pravý
břeh náhonu mezi stavidlem a MVE velice
podmáčený. Viditelná je stojatá voda
nacházející se ve sníženinách mezi náhonem a
silnicí.
Pravděpodobně
se
jedná
o prosakování ze samotného náhonu, může se
ale jednat i o narušení propusti, která tímto
místem vede. Voda z této plochy dokonce
Obr.
30
Náhon
ve
Starých odtéká do koryta Lužanky v místě zakončení
Smrkovicích na císařských otiscích trubní propusti. Další kilometr se náhon line
stabilního katastru (zdroj: ČÚZK , k mlýnu mezi vesnickou zástavbou a kříží se
s mnoha příjezdovými cestami k místním
http://archivnimapy.cuzk.cz/)
obydlím (Obr. 31). V této části je průtok
snížen MVE a znatelné je silné zanesení koryta sedimenty, ale i vodními rostlinami.
Břehy samotného náhonu jsou v některých jeho částech zjevně dlouho neudržované.
Od budovy mlýna vtéká do Javorky zhruba po 250 m. Koryto náhonu má
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ve vybetonované části akvaduktu tvar obdélníkový, ve zbytku jeho trasy
lichoběžníkový, kde dosahuje šířky 1,5—2 m a hloubky kolem 30 cm. Hrazení náhonu
je zde patrné pouze na jeho začátku, před objektem MVE, kde z hlediska dělení Ivana
(1989) nejvíce odpovídá kategorie d, tedy náhonu vedenému podél kontaktu nivy a
nízké terasy. Zbytek přivaděče se táhne obcí, kde se typ ohrazování určuje hůře a hráz
může být tvořena jinými antropogenními prvky, avšak výraznější zvýšení břehu není
zjevné nikde podél náhonu.
Provoz MVE Staré Smrkovice - Nevratice ovlivňuje vodní tok Javorka v úseku
270 m (Knap, 2015). Vezmeme-li do úvahy náhon celý, kde vliv již bude nižší, jedná se
o cca 1 400 m.

Obr. 31 Náhon ve Starých Smrkovicích protékající intravilánem (zdroj: vlastní
fotografie)
7.6.4Vliv na hydrologický režim při extrémních hodnotách hladiny vody
Pro minimální zůstatkový průtok v podjezí (0,04 m3.s-1) je nutné udržet
hladinu nad jezem na kótě 245,72 m n. m. (Knap, 2015). Zároveň by průtok v náhonu
měl být udržován na hodnotě 10 l.s-1 ( 0,01 m3.s-1). Klesne-li průtok na Javorce pod
0,600 m3.s-1, začíná obsluha regulovat činnost turbín k udržení provozní hladiny
v nadjezí. Pokud se hodnota průtoku na Javorce dostane pod 0,200 m3.s-1, je nutné
turbíny zcela odstavit. Při zvýšených průtocích (nad 0,600 m3.s-1) může dojít
k překročení horní meze povolené tolerance, která připadá kótě 245,82 m n. m.
(provozní hladina 245,72 m n. m. + 0,10 m). V takovém případě je obsluha jezu
povinna manipulovat nejdříve s hradidly ve středním poli, později se stavidly po
stranách tak, aby se hladina vody pohybovala v povolené toleranci. Při dalším
zvyšování hladiny a maximálním vyhrazení jezových stavidel nastává neovladatelný
stav. Jezový profil má průtočnou kapacitu 27,1 m3.s-1, touto hodnotou dosahuje
velikosti třináctileté vody (Q13).
Voda z koryta Javorky při vysokých hodnotách hladiny vody vybřežuje kvůli
tvaru reliéfu převážně na východ od toku, mimo zástavbu obce (Obr. 32). Tím je
vesnice méně ohrožena a díky stavidlu a MVE na začátku náhonu je možné průtok
jdoucí do obce náhonem regulovat.
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Obr. 32 Orientační průběh rozlivu 100 leté a 20 leté vody ve Starých Smrkovicích
(zdroj, podklad: DIBAVOD, ČÚZK, Ortofotomapa České republiky - služba)
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7.7 Mlýnská Javorka
7.7.1 Prostorové vymezení Mlýnské Javorky
Mlýnská Javorka je vodní tok nacházející se převážně na katastrálním území
obce Smidary a svým začátkem také na k.ú. Staré Smrkovice (Obr. 33). Jako vodní tok
je registrován v centrální evidenci vodních toků (http://eagri.cz/). Do této práce byla
Mlýnská Javorka zařazena z toho důvodu, že svojí funkci v minulosti plnila primárně
na napájení náhonu vedoucího na mlýn Medříč a v některých dokumentech je
nazývána náhonem celá Mlýnská Javorka (Zápis). Vývoj řečiště Javorky, Mlýnské
Javorky a místních potoků je spletitý a je dále popsán v kapitole 7.7.2 Historie. Délka
tohoto toku dosahuje 3,9 km a začátek, tedy místo rozdělení průtoků mezi Javorku a
Mlýnskou Javorku, má souřadnice 50,325° SŠ a 15,495° VD. Nevrací se zpět
do Javorky, ale ústí do řeky Cidliny (50,296° SŠ, 15,479° VD) v severní části obce
Smidary. Ve vzdálenosti 1,1 km od jezu je Mlýnská Javorka křižována Smrkovickým
potokem, který dosahuje délky přibližně 5,5 km. Svým umístěním spadá pod
hydrogeologický rajón Labská křída (http://hydro.chmi.cz/).

Obr. 33 Mlýnská Javorka (zdroj, podklad: ČÚZK, Základní mapa České republiky služba)
7.7.2 Historie
Mlýn na severu Smidary, zvaný Medříč, měl v první polovině 18. st. za mlynáře
Adama Šubrta. V druhé polovině 19. st. zde hospodařil Václav Kumpert a do roku
1815 jeho syn František (Klempera, 2003). Provoz mlýna byl ukončen mezi lety 1939
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— 1940 a objekt byl roku 1961 převzat JZD Černěves a byl využíván ke skladovacím
účelům (Rozhodnutí1). Náhon byl v té době zanechán jako přívod požární vody pro
objekty JZD. Před rokem 1930 je zde evidována Francisova turbína s výkonem 45 kW
a spádem 4 m (Ministerstvo veřejných prací, 1933). Jako podnikatel vodního díla je
zde uveden Václav Matys.
Jak již bylo zmíněno výše, Mlýnská Javorka se dnes nachází v původním korytě
řeky Javorky. Přibližná situace na mapách stabilního katastru je zobrazena na
obrázku 34. Javorka byla v cca polovině 20. st. překlenuta stavidlovým objektem, kde
se dnes dělí na Mlýnskou Javorku (vpravo, původní řečiště Javorky) a Javorku (vlevo).
Ta byla uměle propojena do koryta Ohnišťanského potoka, který dnes v tomto bodě
končí a dále pokračuje jako Javorka až ke Skřivanům, kde se vlévá do Cidliny. Druhý
stavidlový objekt se nachází těsně nad mlýnem a sloužil k odbočení samotného
náhonu k mlýnu (Obr. 33, 34 - červené tečkování). V dnešní době je náhon v délce
200 m (Rozhodnutí1) zavezen a voda pokračuje dále přes jez.

Obr. 34 Přibližný stav řečiště Javorky a Ohnišťanského potoka z map stabilního
katastru (zdroj: podklad - ČÚZK, Základní mapa České republiky - služba; ČÚZK,
http://archivnimapy.cuzk.cz/)
7.7.3 Popis a průběh Mlýnské Javorky
V technickém pasportu vodního díla jezu na řece Javorce v ř. km 7,955 je
uvedeno, že se jedná o jez s délkou 6 m, který má boční polohu k toku. Nadmořská
výška koruny pilíře dosahuje 241,5 m (Technický pasport2). Vzdutí jezu umožňuje
vtok vody do Mlýnské Javorky, na jejímž začátku je vystaveno stavidlo o jednom poli
s manipulační lávkou (Příl. 2.7). Mlýnská Javorka, jakožto tok původně přirozený,
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nemá příliš rovný průběh a na jejím začátku se dají sledovat menší zákruty. Protéká
polní krajinou a k jejímu korytu, které je lemováno stromy, nevede žádná cesta.
Ve vzdálenosti 1,1 km od rozdělení je převedena pomocí akvaduktu přes Smrkovický
potok. Po pravé straně, zhruba 2,4 km od začátku Mlýnské Javorky, leží rybník
Medříč, který je tímto tokem napájen (Multiaqua s.r.o., © 2014). Níže po toku, v 0,73
ř. km, se nachází další jez (Příl. 2.7), u kterého leží úpravna vody pro obec Smirady
(Elektronický digitální protipovodňový portál, © 2010—2016). Z podjezí je pomocí
potrubí odebírána voda na vodní nádrž Trioli, která dále vytéká do Javorky (Obr. X1).
Společnost Multiaqua s. r. o. měla provést v rámci krajinného inženýrství a
protipovodňové ochrany čištění koryta Mlýnské Javorky (Multiaqua s. r. o., © 2014).
Původní stav toku byl zhodnocen jako kritický. Břehy i okolní pozemky byly dlouho
neudržované, porostlé nálety a starými vrbami (Obr. 35). Stromy byly často
ztrouchnivělé a jejich části blokovaly koryto toku. Břehy byly v mnohých případech
narušené a způsobovaly podmáčení okolních pozemků, což bylo také podpořeno
množstvím nánosů v korytě, které snižují jeho kapacitu. Průsak břehů byl v zimním
období zvyšován úplným promrznutím toku. Problém s podmáčením okolních
pozemků byl zaznamenán již dříve. Například v rozhodnutí z roku 1968 o určení
správce toku (Rozhodnutí1) bylo konstatováno, že není nutné zrušení Mlýnské
Javorky za účelem zamezení podmáčení okolních pozemků, a že správa toku připadá
na Správu povodí Labe v Hradci Králové, která má za úkol tento problém řešit.
Území Mlýnské Javorky je součástí přírodní památky Javorka a Cidlina - Sběř a
evropsky významnou lokalitou CZ0523273 Javorka a Cidlina - Sběř (Královéhradecký
kraj, 2014). Ve studované lokalitě se jedná o koryto Mlýnské Javorky a její levý břeh
až k Javorce. Předmětem ochrany je velevrub tupý (Unio crassus) a modrásek
bahenní (Maculinea nausithous). Oba druhy spadají do kategorie silně ohrožených.
Velevrub tupý je vázán přímo na vodní toky a modrásek bahenní preferuje především
vlhké louky, extenzivně kosené se zachovalým vodním režimem.
Právě výše zmíněné zásahy, jako je čištění koryta od sedimentů či úprava
porostů v blízkosti toku, můžou být ohrožujícím faktorem pro uvedené druhy. Jedná
se hlavně o změnu charakteru biotopu, což může být například při zamezení
podmáčení okolních luk zásadní. Jelikož Mlýnská Javorka teče v původním korytě
Javorky, nenajdeme zde žádné uměle vystavěné hráze a jeho šířka je proto velice
proměnlivá. Průměrně se však pohybuje od 2 do 4 m.

Obr. 35 Stav Mlýnské Javorky a jejího okolí před úpravami společnosti Multiaqua
(zdroj: Multiaqua s.r.o., © 2014)
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7.7.4 Vliv na hydrologický režim při extrémních hodnotách hladiny vody
Na obrázku 36 jsou zobrazeny rozlivy na řece Javorce a Cidlině při stoleté a
dvacetileté vodě. Plochy, na kterých se rozlivy rozprostírají, se téměř překrývají a do
Mlýnské Javorky nezasahují skoro vůbec. Vysoké průtoky mohou být rozděleny na
jezu do Javorky a Mlýnské Javorky, což by mohlo být prospěšné pro obec Skřivany,
kde se Javorka vlévá do Cidliny. Naopak situaci může zhoršit přítok Mlýnské Javorky
do Cidliny na severu Smidar. Jak bylo zmíněno v kap. 7.7.3, předešlý stav zaneseného
koryta a natržených břehů Mlýnské Javorky snižoval průtočnou kapacitu toku, což
vedlo k podmáčení okolních pozemků. Tato situace by při zvýšených průtocích mohla
mít dvojí funkci. V případě ochrany sídel by bylo vhodné rozlití vody do okolních polí
a luk, naopak koryto pročištěné by zrychlilo odtok vody z území. V aplikaci Povodí
Labe GISyPoNET (http://igis.pla.cz/gisypo/) je v oblasti jezu rozdělující Javorku a
Mlýnskou Javorku zaznamenána povodňová škoda z června roku 2013, a to porucha
opevnění koryta.

Obr. 36 Orientační průběh rozlivu 100 leté a 20 leté vody na Javorce a Cidlině v
blízkosti obce Smidary (zdroj, podklad: DIBAVOD, ČÚZK. Ortofotomapa České
republiky - služba)
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7.8 Náhon v Lánech
7.8.1 Prostorové vymezení náhonu v Lánech
Jedním ze dvou náhonů v zájmovém území, které jsou napájeny potokem
Heřmankou (Vlček, 1984), je právě náhon v Lánech (Obr. 37). Tento malý náhon leží
v údolí v lese na severu obce a obtéká dům s čp. 70. Jeho začátek je situován v
zákrutu Heřmanky v ř. km 5,75 (15,450° SŠ, 15,549° VD) a konec nalezneme v
podobě potrubního vyvedení z rybníčku v ř. km 5,35 (50,450° SŠ, 15,553° VD).
Celková délka náhonu, zahrnující otevřené koryto a potrubí, činí asi 380 m.
Hydrogeologický rajón, ve kterém náhon leží, se nazývá Hořicko-miletínská křída
(http://hydro.chmi.cz/).

Obr. 37 Náhon v Lánech (zdroj, podklad: ČÚZK, Základní mapa České republiky služba)
7.8.2 Historie
Na místě mlýna, na který vedl studovaný náhon, dnes stojí novostavba, avšak
nese stejné číslo popisné. Mlýn byl také vybaven pilou a prvním mlynářem byl Jan
Brádler (Hrnčíř, 2012). Objekt byl prodán Františku Zezulkovi, který vlastní mlýn
výše po toku. Ten později ukončil řemeslo mlynářství a r. 1900 zde zavádí tkalcovnu
s vodním kolem na svrchní vodu, která před I. světovou válkou obsahovala 19
mechanických stavů. V roce 1930 zde stála ještě tkalcovna a pila s kolem na svrchní
vodu, mlýn v Horních Lánech patřící také rodině Zezulků (čp. 14) byl již vybaven
Francisovou turbínou (Ministerstvo veřejných prací, 1932).
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Trasa náhonu na mapě stabilního katastru přibližně odpovídá té dnešní, jen
jeho začátek je veden hlouběji do pravého břehu (Obr. 38). Heřmanka měla v té době
více meandrující charakter. Dříve byl tento potok také nazýván Řečický či Heřmánek
(Hrnčíř, 2012).

Obr. 38 Výřez z map stabilního katastru zobrazující náhon v Lánech (zdroj: ČÚZK,
http://archivnimapy.cuzk.cz/)
7.8.3 Popis a průběh náhonu
V nedávné době byl náhon znovuobnoven Tomášem Nejedlíkem, majitelem
novostavby stojící na místě původního mlýna. Slouží především k napájení rybníčku
ležícího hned u domu (čp. 70). Původně při aktivním využívání mlýna bylo na
Heřmance stavidlo (Hrnčíř, 2012). Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že v
současnosti je v tomto místě vytvořena pouze zídka zužující příčný profil koryta (Příl.
2.8). Voda do náhonu je odváděna pomocí potrubí vedoucí pod zemí několik metrů.
Dále se náhon táhne lesem a přechází na soukromý pozemek patřící k domu čp. 70,
kde teče nad prvním rybníčkem. Ve vzdálenosti cca 315 m od vtoku je náhon opět
zatrubněn a převeden pod místní komunikací, za kterou napájí malý rybníček, který
také náleží majiteli novostavby. Jak bylo zmíněno výše, celková délka náhonu i se
zatrubněním tvoří cca 380 m a šířka se pohybuje okolo 1 m. Koryto má přirozeně
lichoběžníkový tvar a hloubka vody dosahuje cca 30 cm. Náhon je ve většině své délky
zasazen v dolní části svahu, čímž spadá dle typů ohrazování náhonu do kategorie c
(Ivan, 1989). Koryto je potřebné pravidelně čistit, jelikož se v něm shromažďuje opad
ze stromů, který se sem dostává přirozeně gravitací či vodou (Obr. 39).
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Obr. 39 Část náhonu v Lánech vedoucí v lese asi 60 m od vtoku (zdroj: vlastní
fotografie)
7.8.4 Vliv na hydrologický režim při extrémních hodnotách hladiny vody
Vzhledem k tomu, že na začátku náhonu není žádné stavidlo ani vzdouvací
objekt, do vodního díla bude při zvýšených průtocích proudit jen takové množství
vody, jaké dovoluje kapacita potrubí. V případě ještě více zvýšené hladiny může dojít
až k přelití vody přes břeh do náhonu, ale to pravděpodobně jen v jeho začátku. Při
osobním rozhovoru uvedl Tomáš Nejedlík, který náhon obnovil, že jsou zde problémy
s prosakováním především kvůli dírám v půdě od myší či jiných menších živočichů.
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7.9 Náhon Lázně Bělohrad
7.9.1 Prostorové vymezení náhonu v Lázních Bělohrad
Druhý současně protékající náhon na Heřmance je situován v západní části
města Lázně Bělohrad. Napájí malou vodní nádrž, která se nachází hned nad silnicí
vedoucí mezi Lázněmi Bělohrad a Jičínem (Obr. 41). Začátek náhonu náleží bodu se
zeměpisnými souřadnicemi 50,435° SŠ a 15,568° VD. Potrubní zaústění do Heřmanky
najdeme jihozápadně pod bývalým mlýnem (50,430° SŠ, 15,569° VD). Nachází se v
severozápadní části hydrogeologického rajónu Hořicko-miletínská křída
(http://hydro.chmi.cz/).

Obr. 40 Náhon v Lázních Bělohrad (zdroj, podklad: ČÚZK, Základní mapa České
republiky - služba)
7.9.2 Historie
Jako poslední mlýn stál na říčce Heřmance mlýn Podhrázký (Klempera, 2003).
Název je odvozen z umístění mlýna těsně pod hrází rybníka zvaného Řečický, který je
patrný na císařských otiscích map stabilního katastru (Obr. 41). Rybník byl zrušen
roku 1852 a místo toho byla vystavěna malá vodní nádrž, kterou zde najdeme i v
dnešní době (Obr. 40). Historie mlýna sahá až do 16. století, kdy byl zdejším
nájemcem mlynář Jogr a budova mlýna byla ještě dřevěná. Později mlýn vyhořel a až
do 20. st. patřil rodině Kotykovým, po kterých nese jméno dodnes. Směrem nahoru po
toku stál ještě jeden mlýn s menším rybníkem zvaný Horáček (Obr. 41) (Hrnčíř,
2012). Mezi těmito nádržemi byla Heřmanka nazývána jako "Mühlbach" tedy náhon a
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rybníky byly průtočné. Náhon měl úplně jiný charakter i délku než dnes.
V
roce
1930, kdy byl zdejším mlynářem Jan Kotyk, byl mlýn vybaven Francisovou turbínou s
výkonem 12,5 kW a spádem 5 m (Ministerstvo veřejných prací, 1932).
7.9.3 Popis a průběh náhonu
Náhon dnes odbočuje do levého břehu z Heřmanky v ř. km 3,25 a line se
nepřístupným terénem dnes již zrušené přírodní památky Černá louka. Toto území
slatinné louky je hustě zarostlé rákosem a stromy (Obr. 42). V minulých letech
podmáčené
plochy
bývalého
rybníka
poskytovaly ideální prostředí pro vzácné
druhy (Hanousek, 2014). K nalezení zde byla
například rosnatka okrouhlolistá (Drosera
rotundifolia), orchidej kruštík bahenní
(Epipactis palustris) přeslička (cídivka)
různobarvá (Equisetum variegatum), tolije
bahenní (Parnassia palustris), suchopýr
úzkolistý (Eriophorum angustifolium), různé
druhy vzácných ostřic (Davallova – Carex
davalliana, přioblá – C. diandra, odchylná – C.
appropinquata). Ovšem těžbou rašeliny (Příl.
2.9) pro místní lázně bylo narušeno zdejší
prostředí a tím došlo k vyhubení mnoha
těchto vzácných druhů. V důsledku toho
zanikl i důvod chránit tento prostor a dle
výpovědi pracovníků MÚ Jičín, odboru
životního prostředí byla PP Černá louka
zrušena.
V hustém porostu následuje náhon
silnici spojující Lány s Lázněmi Bělohrad a
blízko křižovatky s cestou vedoucí do Jičína
vtéká do již zmiňované vodní nádrže, která se
rozprostírá na ploše o rozloze cca 0,27 ha
(Příl. 2.9). Z ní je voda vedena pod silnicí a
poté pod zemí kolem budovy bývalého mlýna
v délce přibližně 255 m. Cesta náhonu od
vtoku až k rybníčku je dlouhá cca 530 m,
celková délka náhonu i s pod zemí vedoucím
odpadem tedy činí 785 m. Šířka koryta se
pohybuje kolem 1 m a hloubka vzhledem
ke stavu a zanesení sedimenty a opadem
dosahuje 30 cm. Po celé své délce leží v nivě
Heřmanky, a tak se z hlediska ohrazování
podle Ivana (1989) řadí do kategorie a.
Odběrem vody do náhonu je ovlivněn průtok v části toku o délce asi 615 m.
Obr. 41 Náhon v Lázních Bělohrad
spojující rybník Řečický a rybník u
mlýna Horáček na povinných
císařských otiscích map stabilního
katastru (zdroj, podklad: ČÚZK,
http://archivnimapy.cuzk.cz/)
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Obr. 42 Náhon v Lázních Bělohrad ve vzdálenosti cca 440 m od vtoku (zdroj: vlastní
fotografie)
7.9.4 Vliv na hydrologický režim při extrémních hodnotách hladiny vody
V dnešní době nejsou na začátku náhonu ani v místě rozdělení evidovány
žádné stavidlové objekty. I přesto je náhon v současné podobě v porovnání
s dřívějším stavem, kdy propojoval dva rybníku nad sebou, při zvýšených průtocích
výhodnější. Náhon je odkloněn z Heřmanky a tudíž většina vody protéká jejím
korytem a tak není hráz rybníku tolik ohrožená jako v případě, kdy nádrž musela
projít veškerá voda z Heřmanky. V minulosti měla velká voda na tomto vodním toku
negativní důsledky pro tehdejší Řečický rybník (Špůr, 2007). Podle autora bylo
v historii zaznamenáno také poničení silničního mostku, čímž byl mlýn ležící pod
hrází v ohrožení.
Voda rozlévající se podél náhonu a prosaky z něj do slatinných luk
pravděpodobně také podpořily výskyt vzácných druhů, které jsou zmíněny v kap.
7.9.3 Popis a průběh náhonu. Avšak antropogenní zásah negativně ovlivnil vhodné
podmínky pro výše uvedené rostlinné druhy.
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8 ANALÝZA SUCHÝCH NÁHONŮ
8.1 Náhon Hlásek
Asi jako jediné vyschlé koryto náhonu, které se zachovalo v celé své délce,
najdeme východně od obce Ostroměř (Obr. 43). Na mapách stabilního katastru je
ještě zobrazen rybník Hlásek, který byl tímto náhonem napájen a zabíral většinu
plochy mezi Javorkou a dnešním vyschlým korytem náhonu. Rozdělovací objekt je
umístěn zhruba v ř. km 17,96. Toto vodní dílo dnes chátrá a dokonce přes něj
neprotéká žádná voda (Příl. 3.1). Javorka postupem času vymílala pravý břeh a
v dnešní době jez obtéká. Protrhnutí břehu bylo také podmíněno povodněmi, jelikož
se tento jez nachází ještě v Mezihořském údolí, kde bylo například v červnu 2013
přesáhnuto Q100 (viz. kap. 7.2.4). Náhon dosahuje délky asi 990 m a ve většině své
délky následuje železniční trať. Zhruba 60 m od vyústění do Javorky začíná náhon
Ostroměřský. V době, kdy byly v provozu oba dva náhony, muselo být ovlivnění
průtoku v Javorce značné, a to v délce asi 1750 m.
Koryto je v dnešní době silně zarostlé a je lemováno stromy (Příl. 3.1). Může
tak plnit funkci jako útočiště či migrační koridor pro různé organismy. Jako deprese
v terénu působí zvyšování vlhkosti půdy a při větších úhrnech srážek zde může
docházet k zadržování většího množství vody. Vzhledem ke stavu jezu a jeho obtékání
Javorkou již nehrozí takové rozlití vody do náhonu jako v době jeho plné funkčnosti.
Jako větší hrozba se jeví neuspokojivý stav jezu, kdy se v nadjezí při zvýšených
průtocích hromadí voda a mohla by toto vodní dílo poničit, čímž by došlo k uvolnění
velkého objemu vody. Tato "vlna" by tak ohrožovala nejen níže ležící obec ale
i vodohospodářské stavby jako jsou jezy a stavidla.

Obr. 43 Suché korytu náhonu Hlásek (zdroj, podklad: ČÚZK, Základní mapa České
republiky - služba)
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8.2 Náhon Horní Nová Ves
Po tomto náhonu dnes najdeme jen zbytky. Kdysi se ovšem táhl přes celou
Horní Novou Ves, která je součástí obce Lázně Bělohrad (Obr. 44). Patrné je to
na mapách stabilního katastru. Původní trasa náhonu vedla na mlýn s čp. 45, o kterém
je vedena zmínka již z roku 1594 (Klempera, 2003). Svoji funkci plnil mlýn i při první
světové válce, kdy se zde mlelo obilí pro válečný ústav. Stavba byla od roku 1926
využita jako tkalcovna. K roku 1930 byla budova mlýna čp. 45 vybavena tkalcovnou
s Francisovou turbínou s výkonem 18 kW a spádem 6,2 m (Ministerstvo veřejných
prací, 1932). Po ukončení provozu mlýna převzal budovu závod Tiba, odpad byl však
sveden do Javorky asi po 100 m (Technická zpráva1). Později se Tiba přestěhovala a
byla součástí dnešního průmyslového areálu. Využila část původního náhonu, ovšem
voda byla odebírána již níže po toku, část byla zatrubněna a náhon ústil zpět
do Javorky v dřívějším odlehčení (Technická zpráva2). Níže na náhonu ležel ještě
jeden mlýn s čp. 25 a byl vystavěn z panské pily v roce 1857 (Klempera, 2003). V roce
1925 byl objekt zakoupen hospodářským družstvem a celková činnost skončila
zhruba na konci 30. let 20. st. Podle informací referenta vodoprávního úřadu v Jičíně
jsou tyto zbytky náhonu dnes využívány k přepadu městské kanalizace a v roce 2005
byl ještě povolený odběr z Javorky. Dokonce je patrná protékající voda v aplikaci
streeview (https://maps.google.cz/) z dubna r. 2012 (Příl. 3.2). Dnes již je však
koryto suché a zarostlé vegetací.

Obr. 44 Původní cesta náhonu v Horní Nové Vsi a jeho pozdější odklonění (zdroj,
podklad: ČÚZK. Základní mapa České republiky - služba)
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9 DISKUZE
V této práci bylo analyzováno devět současně protékajících vodních náhonů a
dva suché, po kterých je dnes patrná stopa v krajině, respektive se dochovaly v celé
své délce. Není pochyb o tom, že stop po přítomnosti náhonů zde najdeme mnohem
víc, jedná se především o části koryt, jezů či stavidel. Většina náhonů je již zavezena a
například v obcích, v důsledku rozrůstající se zástavby, po nich nenajdeme stopu
žádnou. V některých případech byly staré náhony a jejich části využívány pro přepad
kanalizace, jako odvodňovací kanál či přívod vody v případě požárů atd. (viz. kap.
7.7.2, 8.2). O tom, že krajina studovaného území byla výrazně protkána náhony,
vypovídá obrázek 45. Na území o rozloze cca 209 km2 bylo v historii postaveno
minimálně 37 vodních mlýnů, pil
a tkalcoven, z toho 20 na Javorce.
Celkem s jistotou se dá říci, že toto číslo
bude ve skutečnosti vyšší. U většiny
z nich byla cesta vody ke mlýnu řešená
náhonem. Není ovšem výjimkou, že
náhony na menších potocích napájely
pouze vodní nádrže, v mnohých
případech byly tyto rezervoáry vody
napájeny rovnou vodním tokem, který
mohl být i občasný. Dle starých map,
například třetího vojenského mapování
(archivnimapy.cuzk.cz), se v oblastech
více nížinných nacházela celkem hustá
síť menších rybníků. A to především
jižně od Hořického hřbetu, ale i
částečně v plošším reliéfu severně nad
ním.
Ve studovaném území byly
náhony především kratších délek, ale
například v Lázních Bělohrad se
nacházel náhon, který byl zdrojem
vody pro mlýny dva (Klempera, 2003).
Nejkratší dochovaný náhon, který leží
v Lánech, dosahuje délky cca 380 m,
nejdelší průběh má Mlýnská Javorka, a
to 3,9 km (Příl. 4).
V rámci České republiky je
oblast
Podkrkonoší
zastoupena
Obr. 45 Mlýny, pily a tkalcovny vyskytující vodními mlýny celkem hojně (Obr. 46).
se na studovaném území v historii i v Vyšší koncentraci lze pozorovat na
současnosti (zdroj: DIBAVOD, ArcČR 500, území Jizerských hor a jejich podhůří.
vodnimlyny.cz, Ministerstvo veřejných Mapa je ovšem pouze orientační,
prací, 1932, Klempera, 2003)
jelikož se jedná o data sbíraná
dobrovolnými přispěvateli. Geologické
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a geomorfologické podmínky vhodné pro výstavbu mlýnů s náhony (viz. kap. 6), které
zmiňuje Ivan (1989), jsou v této oblasti četné. Jedná se především o zařezaná údolí,
kde se nacházejí toky s velkým spádem.

Obr. 46 Přibližná koncentrace vodních mlýnů, pil a hamrů (zdroj: vodnimlyny.cz,
DIBAVOD)
Využití vhodných tvarů reliéfu lze
pozorovat i v případě studovaného území
v této práci. Zatímco dnešní dochované
náhony leží v dolní části toku Javorky,
z obrázku 45 je patrné, že horní a střední část
toku byla zastoupena mlýny v míře větší.
Nejen na Javorce stála řada mlýnů, pil a
tkalcoven, ale i na menších tocích. Například
na jejím prvním pravostranném přítoku
Zlatnici byly zaznamenány nejméně čtyři tyto
objekty. Na 9 km dlouhém toku Heřmance
bylo postaveno mlýnů šest. Obrázek 47
poskytuje náhled na sklonitost údolnice toku
Heřmanky a Javorky. Největší sklony se
pohybují kolem 5,6—10,5°, tedy 98—185 ‰.
Takový strmý sklon ovšem najdeme jen
v krátkém úseku od pramene. Větší sklon
údolního dna najdeme především v části
horního toku, ale také v zařezaném údolí
Javorky v Hořickém hřbetu. Níže od něj pak
převládá ve velké většině sklon o hodnotách
0,0—0,8 °.
V porovnání s výsledky Ivana (1989)
z Bílého potoka, kde se vodní mlýny a náhony
v minulosti nacházely hojně, je celkový sklon
Javorky podstatně nižší. Průměrně se
Obr. 47 Sklon údolního dna Javorky a na Bílém potoce pohyboval sklon údolního
Heřmanky (zdroj: DIBAVOD, ČÚZKZABAGED, Geoportal INSPIRE WMS
stínovaný reliéf)
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dna mezi 6 až 16 ‰ a nejvíce mlýnů bylo v oblastech se sklonem 10 ‰.
Dle jednoduchého výpočtu, kdy je vydělen rozdíl nadmořské výšky pramene a
ústí toku jeho délkou (http://hydro.upol.cz), je průměrný sklon na řece Javorce
5,7 ‰. Zato na Heřmance průměrný sklon dosahuje až 18,9 ‰. To může být jeden
z důvodů, proč právě Heřmanka měla takovou koncentraci vodních mlýnů. Na
obrázku představující podélný profil Javorky (Obr. 48) jsou vyznačeny začátky dnes
protékaných náhonů. Nejvýše po toku se nachází náhon v Dolním Javoří a leží v bodě,
kde dochází k viditelnému snížení sklonu. Zajímavé je, že se zbylých šest náhonů
nachází v úseku asi 13 km, kde sklon dosahuje pouhých 2,6 ‰. Zachování těchto
náhonů v rovinatém terénu má pravděpodobně několik příčin. Náhony jsou větší a
delší, jsou v přístupnějším terénu a často se nachází i přímo v rámci obce.
Pravděpodobně i z těchto důvodu dnes najdeme na těchto náhonech čtyři MVE (viz.
Obr. 45). Na obrázku 49 je vykreslen podélný profil Heřmanky. Zde je patrné snížení
sklonu zhruba až v polovině toku. Výrazné kolísání nadmořské výšky v podélném
profilu Javorky připadá části toku s meandry. 6000 m od pramene se Javorka stáčí
před obcí Dolní Javoří a oblast cca 15—20 tisíc m od ústí připadá Mezihořskému
údolí. Může jít ovšem také o nepřesnost polohy meandrů vektorové vrstvy, z které byl
tento profil vytvořen.

Obr. 48 Podélný profil Javorky s vyznačenými stávajícími náhony (zdroj: DIBAVOD,
ČÚZK - ZABAGED, vlastní výpočty dle http://hydro.upol.cz/?page_id=277)

S reliéfem také souvisí způsob ohrazování náhonů (Ivan, 1989). Jelikož se
většina aspoň částečně nachází přímo v nivě, četná je kategorie a (viz. kap. 5),
konkrétně u šest z devíti studovaných. Dva z uvedených náhonu, náhon v Dolním
Javoří a Lánech, jsou vedeny ve spodní části svahu a tím spadají do kategorie c.
Podíváme-li se na jakém horninovém podloží vybrané náhony leží, jedná se
především o říční sedimenty, spraš a pískovec (viz. kap. 3.1), což jsou horniny, které
snáze propouští vodu. Proto je v mnohých případech nutné zařídit vyjílování dna, aby
docházelo k lepšímu udržení vody v korytě a snížení prosaků. Prosakování se nemusí
projevovat pouze do hloubky, ale i do stran, kdy často dochází k podmáčení okolních
pozemků. V dnešní době to může způsobit ekonomické ztráty, kdy přilehlé pozemky
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není možné využít pro zemědělské účely, jak je zmíněno u Sobčického náhonu v kap.
7.4.3. Naopak zvýšená půdní vlhkost může zajišťovat vhodné podmínky pro určité
organismy, které mohou být dokonce ohroženy a tedy chráněny jako v případě PP
Javorka, Cidlina - Sběř a PP Černá louka (viz kap. 7.7.3, 7.9.3). Náhony jsou navíc často
lemovány vegetací všech pater a tím mohou sloužit jako migrační koridor pro
živočichy.

Obr. 49 Podélný profil Heřmanky s vyznačenými stávajícími náhony (zdroj:
DIBAVOD,
ČÚZK
ZABAGED,
vlastní
výpočty
dle
http://hydro.upol.cz/?page_id=277)
Jak uvádí Ivan (1989), na malých vodních tocích je často řešeno odbočení
náhonu v místě náhlé změny směru toku, tedy do konkávního břehu. Takové umístění
vtoku do náhonu najdeme na šesti z devíti studovaných náhonu. Na rovném úseku
toku jsou umístěny tři náhony. Ovšem pouze u náhonu v Ostroměři můžeme vidět
nastavení jezových polí tak, aby došlo k umělému vyvolání konkávy, jak popisují
Patočka a kol. (1989) (viz. kap. 6, Obr. 9c). I zakončení náhonu, respektive odpadního
kanálu by dle těchto autorů mělo být situováno v konkávní části koryta. Zamezí se tím
výraznějšímu narušení břehů vytékající vodou. Takovýto typ ústí do vodního toku je
patrný u náhonů tří.
Existence náhonu má dopady na vodní organismy i fluviální systém vodního
toku. Podstatným prvkem je především jez. Jeho stavbou se změní podélný profil
toku, dochází k sedimentaci v nadjezí, v podjezí naopak k vymílání dna, k výrazné
divergenci hloubky hladiny vody a v neposlední řadě působí jako migrační bariéra
nejen pro ryby, ale i pro přenos živin, organického materiálu atd. (Anderson a kol.,
2014). Náhon samotný pak odběrem snižuje průtoky na vodním toku mezi jeho
začátkem a koncem, což způsobuje rozdílnosti ve velikosti ryb (Kubečka a kol., 1997).
Při zvýšených průtocích může mít náhon pozitivní i negativní vliv. Stavbou náhonu se
zvětší hustota hydrografické sítě (Ivan, 1989), takže se povodňová vlna může rozložit
do větší plochy. Na druhou stranu při extrémních povodních dochází k přelévání vody
z koryta náhonu, což v případě zastavěného okolí může být hrozbou, jako tomu bylo
při povodni v červnu 2013 v Ostroměři (viz. kap. 7.3.4). V takových případech je
vhodné zvětšit kapacitu náhonu vybagrováním nanesených sedimentů a zajistit
celkovou údržbu koryta a jeho blízkého okolí, což bylo zjištěno pouze u náhonu
v Ostroměři a Dolním Javoří, částečně v Lánech a Mlýnské Javorce.
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10 ZÁVĚR
Ve studované oblasti, tedy v povodí Javorky a v malé části povodí Cidliny, se
úpadek tradice mlynářství, tedy i výskyt náhonů, projevil značně. Dochováno bylo
devět náhonů, které jsou stále protékány a dva náhony suché, jejichž koryto je patrné
po celé své délce. Zbytky těchto přivaděčů vody a s nimi související vodohospodářské
stavby najdeme v krajině dodnes. Jedná se především o části koryt, které nebyly
zasypány, zbytky stavidel či jezy, které dnes plní funkci spádového stupně. I když bylo
mnoho náhonů již zavezeno, v některých případech bylo možné sledovat jejich
průběh. Bylo možné identifikovat terénní stupně ve svahu či byly zachovány části
stromořadí vedoucí souběžně s náhonem.
Na studovaném území, které má rozlohu 209,8 km2, leží asi 122,7 km vodních
toků, na kterých se vyskytovaly vodní mlýny, pily, hamry a tkalcovny. V dnešní době
na takovouto délku vodních toků připadá 10,76 km náhonů, které náležely devíti
mlýnům. Jestliže se v minulosti nacházelo na tomto území minimálně 37 objektů
využívajících vodní energii, zvýšení hustoty hydrografické sítě muselo být značené.
Na tento jev navazuje mnoho dalších aspektů, které souvisely či souvisejí s existencí
náhonů. Jezy na toku zásadně ovlivňovaly podélný profil toku, a tak byla narušena
například přirozená unášecí schopnost toku a zapříčiněna sedimentace v nadjezí a
náhonech (viz. kap. 9). I když byly mnohé náhony zrušeny, v některých případech
nedošlo k odstranění jezu, a tak tyto vlivy na toku trvají dodnes. V několika případech
také bylo zjištěno odvrácení koryta řeky a využití původního průběhu pro vedení
náhonu (viz. Mlýnská Javorka). Především v horních částech toku a na drobných
potocích byly stavěny malé vodní nádrže, čímž byla zvýšena retence vody v krajině,
která je v současnosti, především s výhledy na budoucí vývoj klimatu, na studovaném
území řešena jako zásadní problém.
Z historického hlediska byla vodní energie na studovaném území využívána
za různými účely. V první řadě stály především mlýny, přičemž některé byly panské.
S vývojem technologií byly budovy využívány jako tkalcovny či pily a vodní kola byla
často nahrazována turbínami, nejčastěji typu Francis. Zhruba v polovině 20. st. byly
v mnoha případech budovy převzaty zemědělskými družstvy ke šrotování a
skladování obilí. Dnešní využití studovaných náhonů je však různorodé. Třemi
náhony jsou napájeny vodní nádrže, přičemž jeden slouží také úpravně vody. Jeden ze
studovaných náhonů byl nedávno obnoven a majitel ho využívá k napouštění malého
zahradního rybníčku. Na čtyřech náhonech leží malá vodní elektrárna, přičemž
z jednoho je zároveň odváděna voda na závlahu v zahradnictví. V neposlední řadě
může náhon plnit funkci estetickou, kdy pohání vodní kolo restaurace a penzionu.
Současný stav náhonů je také různý. Prosaky, které způsobují zjevné
podmáčení okolních pozemků, byly viditelné u čtyř náhonů. Jelikož se jedná
o venkovskou krajinu, koryto má ve většině případů přirozený lichoběžníkový tvar
a průměrná šířka dosahuje cca 2,5 m (viz. Příl. 4). Průměrná délka náhonů dosahuje
857 m, přičemž do tohoto výpočtu s ohledem na specifický historický vývoj nebyla
započítána Mlýnská Javorka. Nánosy splavenin byly patrné u osmi náhonů alespoň
v některé z jejich částí. Podle toho se také pohybovala hloubka vody, která v průměru
dosahovala 30—40 cm. Vzdutí hladiny pomocí jezu bylo zaznamenáno u šesti náhonů
a u jednoho jsou zbytky hradicího objektu využité jako spádový stupeň. Stavidlo na
začátku náhonu pro regulaci vtoku se vyskytuje na čtyřech náhonech.
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Zachované náhony se nacházejí v rámci toku především v jejich středních
a dolních úsecích, což v porovnání s historickým rozložením mlýnů, pil a tkalcoven
ve studovaném území, byla část spíše s nižším výskytem těchto objektů. Vliv na toto
současné rozložení má jistě i ekonomický potenciál a atraktivita obce. Většina aktivit
pro údržbu a opravu náhonu, popř. provoz malé vodní elektrárny vyžaduje velkou
finanční a časovou alokaci. Proto je pochopitelné, že v takto periferních oblastech,
jako představují zařezaná údolí horních toků, je zájem lidí o tyto činnosti nižší.
Pozornost těmto vodním dílům minulosti by mohla v budoucnu vzrůstat a
mohla by se stát dokonce i nutností, protože lze předpokládat, že využití
obnovitelných energetických zdrojů bude stoupat. Důvodů k obnově vodních náhonů
může být i více, přičemž právě dva z devíti studovaných byly obnoveny v nedávné
době. Vlivy na krajinu, které jsou zmíněné v této práci, jsou značné. Proto by další
studium tohoto tématu, například doplněné o možnosti matematického modelování
extrémních vodních stavů v náhonech, bylo velmi vhodné.
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Příl. 1. Rozlivy při povodni v červnu 2013

(Převzato a upraveno z ČHMÚ- Vyhodnocení povodní v červnu 2013).
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Příl. 2.1. Fotodokumentace náhonu v Dolní Javoří

Obr. 1 Hostinec a penzion Javorský mlýn a mlýnské kolo (vpravo dole) (zdroj: vlastní
fotografie)

Obr. 2 Zbytky jezu na Javorce v ř. km 33,5 a vtok do náhonu v Dolním Javoří (vlevo) a
ukázka polohy náhonu v terénu (vpravo) (zdroj: vlastní fotografie)
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Příl. 2.2. Fotodokumentace Mezihořského náhonu

Obr. 1 Jez v Dolním Mezihoří (zdroj: vlastní fotografie)

Obr. 2 Vlevo drážní propust, vpravo stavidlo na Mezihořském náhonu (zdroj: vlastní
foto)

Obr. 3 Povodně 2. 6. 2013, pohled na příjezdovou cestu (mostek) k Machovu mlýnu v
Mezihoří (zdroj: Luděk Peterka, http://www.horice.org/)
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Příl. 2.3. Fotodokumentace Ostroměřského náhonu

Obr. 1 Kombinovaný jez a vtok do náhonu v Ostroměři (zdroj: vlastní fotografie)

Obr. 2 Odpadní kanál z MVE Ostroměř v listopadu roku 2015 (vlevo) a za povodňové
situace v červnu 2013 (Zdroj: Eva Svobodová (vlevo), http://www.ostromer.cz/
(vpravo))
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Příl. 2.4. Fotodokumentace Sobčického náhonu

Obr. 1 Stavidlové objekty na Javorce a vtoku do Sobčického náhonu. (zdroj: vlastní
fotografie)

Obr. 2 Budova MVE Sobčice (vlevo) a náhon těsně před MVE (vpravo) (zdroj: vlastní
fotografie)
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Příl. 2.5. Fotodokumentace Oborského náhonu

Obr. 1 Jez na řece Javorce u obce Obora a bezpečnostní přeliv mezi náhon a Javorkou
(zdroj: vlastní fotografie)

Obr. 2 Jez na Javorce u obce Obora při kulminaci povodně 2. 6. 2013 (zdroj: OÚ
Chomutice)
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Příl. 2.6. Fotodokumentace náhonu ve Starých Smrkovicích

Obr. 1 Jez ve Starých Smrkovicích (zdroj: vlastní fotografie)4

Obr. 2 Akvadukt nad Lužankou ve Starých Smrkovicích (zdroj: vlastní fotografie)
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Příl. 2.7. Fotodokumentace Mlýnské Javorky

Obr. 1 Jez na Javorce v ř. km 7,955 a stavidlový objekt na začátku Mlýnské Javorky
(zdroj: vlastní fotografie)

Obr. 2 Situace nad jezem na Mlýnské Javorce (vlevo) a samotný jez (vpravo) (zdroj:
vlastní fotografie)
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Příl. 2.8. Fotodokumentace náhonu v Lánech

Obr. 1 Vtok do náhonu v Lánech a úprava koryta na potoku Heřmanka (zdroj: vlastní
fotografie)

Obr. 2 Náhon v Lánech v místě kousek od novostavby (zdroj: vlastní fotografie)
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Příl. 2.9. Fotodokumentace náhonu Lázně Bělohrad

Obr. 1 Místo odběru rašeliny v bývalé PP Černá louka (zdroj: vlastní fotografie)

Obr. 2 Rybník v Lázních Bělohrad zvaný "Kotyčák" (zdroj: vlastní fotografie)
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Příloha 3.1 Fotodokumentace náhonu Hlásek

Obr. 1 Nefunkční jez Hlásek u obce Ostroměř (zdroj: vlastní foto)

Obr. 2 Suché koryto náhonu Hlásek (zdroj: vlastní fotografie)
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Příloha 3.2 Fotodokumentace náhonu Horní Nová Ves

Obr. 1 Situace náhonu v Horní Nové Vsi v listopadu roku 2015 (zdroj: vlastní
fotografie)

Obr. 2 Situace náhonu v Horní Noví Vsi v dubnu roku 2012 (zdroj: streetview,
https://maps.google.cz/)
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Příloha 4 Atributová tabulka funkčních náhonů

zdroj: sestaveno dle zdrojů kap. 7
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