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anorganických znečišťujících látek jako jsou železo, mangan, arzen, nikl, 
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Hřebíčky do rakve

Často říkám, že vzhledem k tomu, jak se bezohledně a nezodpo-
vědně chováme k životnímu prostředí, tak že příroda ateistům a Bůh 
věřícím musí zakroutit krkem. Trump je věřící, alespoň to tvrdí. Boha 
se asi nebojí, protože zasadil do rakve civilizace další hřebík tím, že se 
rozhodl odstoupit od klimatické dohody. Patří k popíračům změn. Ty 
však může popírat jen ignorant, popírající klimatickou statistiku. Ta 
mluví za těch více jak sto let sledování jasně, prokazatelně, statisticky 
významně. Stejně jasné poselství nám dává i vycházka do krajiny – 
nikoliv „rodné žírné lány v šíř i v dál“, jak je vnímal Josef Václav Slá-
dek, nýbrž eroze, úhor, řepka, sucho, hangáry, zabetonované plochy.

Mnozí z našich politiků ale asi do krajiny nechodí a statistiku přijí-
mají jen, když jim jde na ruku. Pokud by však současný svět vnímali 
jako most od minula do budoucna, tak by třeba pan Klaus nemohl 
arogantně tvrdit, že vlastně se nic neděje a že ohroženo není klima, 
ale svoboda. Svobody si velice vážím, ale nikoliv bezodpovědné, 
utilitaristické svobody ničit a nemyslet na budoucnost. Komentuje-li 
pan Klaus a ostatně i pan Zeman a mnozí další „političtí odborníci“ 
cokoliv týkající se životního prostředí, vždy si vzpomenu na jejich pře-
zíravé komentáře k názorům ne-ekonomů na hospodářské směřování. 
Dají se zhutnit do věty: „Ať tito lidé ekonomiku nekomentují, když ji 
nestudovali…“ Táži se, kde berou tu odvahu sebevědomě vystupovat 
ve věci, které nerozumí, kterou nestudovali, když ji odpírají druhým. 
V té souvislosti si vzpomínám, jak jeden pan profesor z pražské pří-
rodovědy, který vyučoval Klausova syna, mu říkával: „Pane Klausi, 
Váš otec je velice chytrý, ale proboha, ať nekomentuje změnu klimatu! 
Škodí tím Česku!“

Na veletrhu Vodovody a kanalizace měl zajímavou přednášku 
o suchu profesor Trnka. Na statistických datech prokazoval korelaci 
mezi změnou podnebí a skleníkovými plyny. Ptal jsem se ho, jestli ta 
změna může být nemalým způsobem zapříčiněna i změnou krajiny, 
jak poukazuje docent Pokorný. (Shodou okolností je v tomto čísle i jeho 
článek. Jistě stojí za přečtení!) Pan profesor odvětil, že názory pana 
docenta zná, ale že se nesetkal v literatuře s nějakými relevantními 
statistickými daty, která by tuto tezi podporovala. Ale stačí si přečíst 
staré námořní kroniky, kde se píše třeba o tom, jak po odlesnění 
ostrova přestaly každodenní deště. Stačí si vzpomenout na to, jak 
dopadlo Středomoří po odlesnění ve starověku. Souvislost mezi, 
když ne globálním klimatem, tak aspoň mezi regionálním podnebím 
a způsobem obhospodařování krajiny je zřejmá. 

Z tohoto pohledu by mohl Trumpův bojkot doporučení klimatické 
konference naplnit ono: „Všechno zlé, pro něco dobré“. Tím přínosem 
by mohlo být, že se budou hledat i jiné způsoby, jak omezit dopady 
klimatické změny, než jen v omezování spalování fosilních paliv. 
Přivedení vody do krajiny, zalesnění té krajiny by touto cestou moh-
lo být. Ale to předpokládá třeba u nás omezit „dotace do devastace“ 
krajiny, na kterých lze tak snadno podojit stát. Naopak, je potřeba 
podporovat ne-produkční, nekšeftařské využití krajiny. Obávám se 
však, že k tomu nebude vůle mocných politiků, oligarchů… Pokud 
se mé obavy naplní, tak i my zatlučeme další hřebíček do rakve…

Přeji pohodové léto. Ať není tak nesnesitelně „hezké“, až z něj 
budeme žíznit a v něm se škvařit.

Václav Stránský
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to možnosti vypouštět odpadní vody do vod podzemních. Informaci 
už jsme do časopisu zařadit nemohli. Jde však o aktualitu, s kterou 
by měla být odborná veřejnost bezodkladně informována, aby také 
případně se mohla vyjádřit. Stanovisko je proto zavěšeno na www.
vodnihospodarstvi.cz.
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Nepřímý a přímý 
termodynamický vliv 
mokřadů na klima – část 1.
Jan Pokorný, Petra Hesslerová, Hanna Huryna, David Harper

Abstrakt
Mokřady ve vztahu ke klimatu lze pojímat jako pasivní složku vysta-
venou globální klimatické změně, i jako složku aktivní, která působí 
na klima nepřímo produkcí/vázáním skleníkových plynů a zejména 
potom ochlazováním svého okolí výparem vody. 
Řada studií se zabývá úlohou mokřadů v tvorbě klimatu a jejich 
vztahem ke klimatické změně. V tomto ohledu jsou mokřady posuzo-
vány především jako zdroj či zásobník skleníkových plynů, zejména 
CO2 či CH4, případně hodnoceny z hlediska albeda (tzn., jakou část 
dopadajícího slunečního záření jsou schopny odrazit). Ve spojitosti 
se skleníkovými plyny hovoříme o jejich úloze nepřímé. Přímá úloha 
mokřadů v klimatu, za kterou považujeme funkci v tocích energie 
v krajině, je opomíjena. Mokřady působí přímo na lokální klima 
tak, že během dne své okolí chladí výparem vody (evapotranspira-
cí) a v noci se skupenské teplo uvolňuje při kondenzaci vodní páry 
zpět na vodu. Jde o těsný vztah mezi sluneční energií a přeměnami 
skupenství vody zprostředkovaný rostlinami. Mokřady tak přispí-
vají k vyrovnávání tepelných rozdílů v čase i mezi místy. V článku 
se věnujeme zejména přímému efektu mokřadů na lokální klima 
a klimatické změně. 

Klíčová slova
sluneční záření – evapotranspirace – rostliny – klimatická změna – 
gradienty

1. Úvod
Mokřady jsou ekosystémy, ve kterých se vyvíjí vegetace adaptovaná 
k zaplavení. Vyznačují se přítomností vody sahající buď k povrchu 
půdy, nebo alespoň do kořenové zóny. Mokřadní půda má zvláštní 
vlastnosti a liší se od ostatních půd, např. nízkým obsahem kyslíku [1]. 
Vysoká primární produkce (tvorba biomasy fotosyntézou) je zdrojem 
energie pro další stupně potravního řetězce a pro akumulaci organické 
hmoty [2, 3]. Mokřadní rostliny zadržují a váží živiny, umožňují jejich 
recyklaci a snižují stupeň trofie vody. Mokřady jsou významnými 
krajinnými prvky, které mají nezastupitelnou úlohu v hydrologickém 
cyklu. Jsou schopny zadržovat vodu, zmírňovat povodňové vlny 
v dolních částech povodí. Díky funkcím, které mokřady plní, je jejich 
ochrana zakotvena v legislativních předpisech různých zemí. Na 
druhou stranu se jedná o jedny z nejvíce devastovaných ekosystémů 
na Zemi. Mokřady podléhají rozsáhlému odvodnění za účelem získat 
nové plochy pro rozšiřování zemědělské půdy i výstavby. Např. od 
počátku evropské kolonizace bylo v USA více než 51 % (459 000 km2) 
mokřadů přeměněno na ornou půdu [4]. Degradace mokřadů vede 
nejen ke ztrátě biodiverzity, omezení úlohy v oběhu vody, tocích 
látek a energie, ale i ke ztrátě dalších ekosystémových služeb, jako je 
produkce potravin (ryb), stavebního materiálu (dřevo z lužních lesů, 
rákos na zastřešení) a rekreačních služeb [5, 6].

Jednou z potenciálně nejdůležitějších, avšak stále nedoceněných 
služeb, které mokřady poskytují, je jejich úloha při tvorbě klimatu 
a v tocích energie. Mokřady lze ve vztahu ke klimatu pojímat jako 
pasivní složku vystavenou globální klimatické změně, i jako složku 
aktivní, která působí na klima nepřímo produkcí/vázáním sklení-
kových plynů. Mokřady působí především na lokální klima přímo: 
sluneční energie se váže v mokřadech a ve vegetaci zásobené vodou 
prostřednictvím rostlin a vody do vodní páry. Během dne své okolí 
chladí výparem vody (evapotranspirací) a v noci se skupenské teplo 
vodní páry uvolňuje. Tím se vyrovnávají v čase i mezi místy teplotní 
rozdíly i rozdíly tlaků, čímž se zmírňuje i rychlost proudění vzduchu. 
Evapotranspirací se přeměňuje mnohonásobně více energie než při 
fotosyntéze. Na jednu molekulu přijatého oxidu uhličitého odpaří 
rostlina až několik stovek molekul vody. Voda a rostliny jsou hlavní-
mi regulátory toku sluneční energie v krajině, mají tedy významnou 
úlohu při tvorbě klimatu a hovoříme tak o přímé funkci mokřadů 

a klimatizačním efektu evapotranspirace. Tento článek vysvětluje 
a kvantifikuje roli mokřadů jako regulátorů klimatu.

2. Průchod slunečního záření atmosférou k povrchu 
Země a hlavní složky radiační bilance 

Sluneční záření dodává energii procesům, které v biosféře probí-
hají – oběh vody, produkce biomasy. Bez energie Slunce by teplota 
na Zemi klesla na několik Kelvinů, atmosféra by byla tuhá. Slunce 
vyzařuje energii ve formě krátkovlnného záření, přičemž na povrch 
zemské atmosféry přichází tok záření o výkonu 180 000 TW. Energie 
dopadající na zemský povrch je částečně absorbována, odražena, či 
transformována do podoby dlouhovlnné radiace, která je vyzařována 
zpět. Sluneční energie dopadající na jednotkovou plochu horní hra-
nice atmosféry se nazývá solární konstanta. Na základě satelitních 
měření byla její hodnota stanovena na 1 367 W.m-2 (± 20 W.m-2). 
V důsledku eliptické oběžné dráhy Země a proměnné vzdálenosti od 
Slunce v průběhu roku, kolísá množství přicházející sluneční energie 
v průběhu roku mezi 1 412 W.m-2 v lednu a 1 321 W.m-2 v červenci [7, 
8]. Vlastnosti a intenzita krátkovlnného sluneční záření procházející-
ho atmosférou se mění v závislosti na délce, kterou toto záření atmo-
sférou prochází i na jejím aktuálním stavu. Při průchodu slunečního 
záření atmosférou dochází v důsledku přítomnosti oblačnosti, různých 
plynů, prachových i jiných částic a aerosolů ke změnám jeho intenzity 
i fyzikálních vlastností; a to procesy odrazu (refrakce), rozptylu (difu-
ze) a pohlcování (absorpce). Rozdíl mezi množstvím přicházejícího 
záření v jasném dni (až 8,5 kWh.m-2/den, maximální tok 1 000 W.m-2) 
může být o řád vyšší, než je tomu v případě zataženého dne (0,78 
kWh.m-2/den, maximální tok 100 W.m-2). Hlavními plyny, pohlcujícími 
sluneční záření s různou intenzitou a v určitých vlnových délkách, 
jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan, ozon. Tyto plyny, kromě vodní 
páry, se sice podílejí na složení atmosféry méně než 1 %, ale bez jejich 
přítomnosti by byla průměrná teplota na zemském povrchu o 33 °C 
nižší (tzn. -18 °C místo nynějších 15 °C) [9]. Teplota zemského povrchu 
se blíží 288 oK, maximální intenzita vyzařování je podle Wiennova 
zákona posuvu ve vlnových délkách 10 µm. Toto dlouhovlnné záření 
je částečně vyzařováno zemským povrchem do atmosféry, a zároveň 
částečně vyzářeno atmosférou zpět [7].

Na zemský povrch dopadá přibližně 47 % slunečního záření, které 
přichází na horní hranici atmosféry. Vztah mezi dopadajícím, odraže-
ným a emitovaným slunečním zářením na zemský povrch a ze zem-
ského povrchu lze vyjádřit pomocí radiační bilance, kde definujeme 
pojem tzv. čisté radiace [7]. Tato veličina je definována jako:

  (1)

kde  Rn  je čistá radiace (W.m-2); 
 S↓ a S↑  je intenzita dopadajícího a odraženého krátko-

vlnného slunečního záření (W.m-2); 
 L↓ a L↑  je intenzita dlouhovlnného záření vyzařovaného 

atmosférou a zemským povrchem (W.m-2); 
 α  je albedo (odrazivost) zemského povrchu (bez-

rozměrná veličina).
Na zemském povrchu dochází podle zákona o zachování energie 

k transformaci (disipaci) čisté radiace na následující složky energie. 
Část je spotřebována na výpar ve formě latentního tepla výparu, část 
se mění na pocitové teplo, tepelný tok do půdy, ohřev povrchu, foto-
syntézu. Tento vztah vyjadřujeme rovnicí energetické bilance:

Rn = LE + H + G + H + P + Ad + J (2)

kde  Rn  je čistá radiace (W.m-2); 
 LE  je tok latentního tepla výparu (kde L je latentní 

teplo výparu vody a E je evapotranspirace, tzn. 
výpar z povrchu půdy a z vegetace); 

 H  vyjadřuje turbulentní tok zjevného (pocitového) 
tepla do atmosféry prostřednictví termální kon-
vekce; 

 G  je tok tepla do půdy; 
 J  je množství tepla spotřebovaného na ohřev 

povrchu (porostu); 
 P  vyjadřuje čistou energii potřebnou pro metabo-

lické procesy (fotosyntéza – respirace); 
 Ad  vyjadřuje energii horizontální advekce [10, 11]. 

Je zřejmé, že jednotlivé pochody transformace sluneční energie 
probíhají s různou rychlostí, například sluneční energie akumulo-
vaná fotosyntézou v biomase může být „uskladněna“ milióny let ve 
formě uhlí. 
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Tok sluneční energie fotosyntézou do biomasy tvoří velmi malou 
část celkové energetické bilance (obr. 1). Počítá se jako množství slu-
neční energie vázané ve vznikající biomase. Opačným procesem je 
dýchání, při kterém se energie uvolňuje rozkladem organických látek. 
Množství energie spotřebované na ohřev porostu závisí na množství 
biomasy a obsahu vody v této biomase. Pohybuje se maximálně do 
20 W.m-2. Energetické toky J, M a Ad jsou velmi malé (cca 1 % z cel-
kové bilance), proto jsou většinou zanedbávány a rovnice energetické 
bilance je zjednodušena do tvaru:

Rn = LE + H + G

Největší význam při transformaci sluneční energie na zemském po-
vrchu má latentní tok tepla výparu a tok zjevného tepla. Horizontální 
advekce teplého relativně suchého vzduchu z okolí (Ad) má ovšem 
zásadní význam v odvodněné krajině, kde způsobuje vysychání ma-
lých mokřadů, vodních ploch a poškozuje les.

Latentní tok tepla výparu je vztažen k výparu vody, při kterém 
dochází díky fázové přeměně ke spotřebě energie. Skládá se ze dvou 
složek – skupenského tepla výparu vody (~2,5 kJ.g-1) a evapotranspi-
race. Výpar vody není provázen vzrůstající teplotou, protože energie 
se spotřebovává na změnu skupenství, tedy na zrychlený kinetický 
pohyb molekul, následkem kterého se kapalina přeměňuje na vodní 
páru. Výpar ochlazuje okolní prostředí. Při kondenzaci vodní páry 
(např. v nočních hodinách) zpět na kapalinu (např. tvorba rosy, jino-
vatky) se skupenské teplo uvolňuje a ohřívá okolní prostředí. Nutno 
připomenout, že z 18 ml vody vznikne 22 400 ml vodní páry. Přeměna 
vody na vodní páru a naopak je provázena i změnou tlaku. 

Tok zjevného tepla je řízen teplotními rozdíly mezi povrchem 
a vrstvou vzduchu, ležící nad ním. Teplo je mezi povrchem a pří-
zemní vrstvou vzduchu nejprve přenášeno kondukcí. Vzduchová 
vrstva je postupně prohřívána, dochází k pohybu teplého vzduchu 
vzhůru pomocí konvektivního proudění. Pokud je atmosféra teplejší 
než zemský povrch, je toto proudění opačné. Zjevné teplo je tedy 
částí energie, která je zodpovědná za ohřev okolního prostředí. 
Vzrůstající teplotu povrchu i vzduchu vnímáme a můžeme ji měřit 
teploměrem. 

Tok tepla do půdy je v porovnání s dvěma 
předchozími méně významný, připadá na 
něj 5–10 % čisté radiace. V letních měsících 
se velikost tohoto toku na zemědělské půdě 
pohybuje mezi 10–100 W.m-2. Velikost tohoto 
toku závisí na teplotním gradientu a tepelné 
vodivosti, která je ovlivněna minerálním 
složením půdy, její texturou a obsahem 
vody (obr. 2). Jeho intenzita klesá s hustou 
vegetačního pokryvu, je nízká na suchých 
půdách [13, 14]. Tok tepla do půdy z povrchu 
do hlubších vrstev půdy je spojen s procesem 
kondukce.

3. Energie, voda, rostliny

3.1. Poměr energie vázané v biomase 
a energie disipované evapotranspirací 

Poměr mezi energií, která je spotřebována 
primárními producenty na tvorbu biomasy, je 
v poměru energie, která je spotřebována eva-
potranspirací (pro ochlazování a klimatizační 
funkci), velmi nízký. 5 kWh vázaných v 1 kg 
suché biomasy vytvořené za rok na jednom m2 
je rovno latentnímu teplu, které je potřeba pro 
výpar 7,4 litru vody. Uvádí se, že mokřadní 
rostliny vypaří z m2 cca 500 litrů vody za 
rok, což představuje 350 kWh; tato hodnota je 
v porovnání s energií spotřebovanou pro pri-
mární produkci sedmdesátinásobná. Rostliny 
přeměňují hlavní část dopadající energie na 
výpar vody – na ochlazování, tedy na transpi-
raci; pouze 1 % dodávané energie využijí pro 
tvorbu biomasy. K tomu, aby fotovoltaické pa-
nely pokryly náklady na svoji výrobu, musejí 
vyrábět elektřinu 1–2 roky. Mokřadní rostliny, 
které fungují jako maximálně efektivní a do-
konalý klimatizační systém, k tomu potřebují 
dva dny. Mokřadní rostliny tedy fungují jako 

Obr. 1. Schéma distribuce (disipace) sluneční energie v porostu: 
globální (celkové) záření dopadající na porost (Rs) se částečně od-
ráží a zůstává čistá radiace (Rn), která se spotřebovává zejména na 
evapotranspiraci (L x E, tedy na výpar vody), dále se přeměňuje na 
tzv. pocitové (zjevné) teplo (H), teplo přechází též do půdy (G) a z této 
bilance zanedbatelné množství energie se spotřebovává na fotosyn-
tézu (P) a ohřev porostu. Porost vyzařuje též dlouhovlnné (tepelné) 
záření. Z tohoto schématu se vychází při stanovení evapotranpirace 
metodou radiační bilance pomocí Bowenova poměru [12]

Obr. 2. Průměrné denní hodnoty celkové čisté radiace (W.m-2) (a), toku tepla do půdy (W.m-2) 
(b), toku latentního tepla (W.m-2) (c), toku zjevného (pocitového) tepla (W.m-2) (d), vypočtené 
z pěti slunečných dnů v roce 2009 (13. 6., 14. 6., 16. 6., 27. 7. a 1. 8.)
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jednoduchý a velmi účinný klimatizační 
systém. V tab. 1. je uvedeno srovnání využití 
dopadajícího slunečního záření ve dvou odliš-
ných typech ekosystémů – v mokřadech a na 
odvodněném území. 

3.2. Výměna vody a CO2 v rostlinách
Transpirace vegetace a její chladící efekt je 
často považován za jakýsi vedlejší efekt, než 
za mechanismus kontroly teploty vegetace 
a okolní teploty. Často se setkáváme s termí-
nem „ztráta vody evapotranspirací“. Množ-
ství molekul vody, které rostlina s okolním 
prostředím vymění, je minimálně o dva rády 
vyšší, než je množství přijímaného oxidu uh-
ličitého při fotosyntéze a následně vázaného 
v biomase (tab. 2). Jinými slovy, na jednu 
molekulu přijatého oxidu uhličitého a jednu 
molekulu vyloučeného kyslíku se odpaří až 
několik set molekul vody.

4. Evapotranspirace a další procesy 
v živých systémech přímo ovlivňují 
klima 
Způsob distribuce slunečního záření v eko-
systémech, které se vyznačují vysokým 
množstvím strukturované biomasy dobře 
zásobené vodou, a v ekosystémech, které se 
vlastnostmi blíží fyzikálním povrchům, tj. 
s nízkým množstvím suché biomasy, se na-
vzájem liší. Důvodem je interakce slunečního 
záření s molekulami vody. 

Voda jako energetický procesor a dyna-
mická součást krajiny se podílí na disipaci 
(ve smyslu nerovnovážné termodynamiky) 
sluneční energie na úrovních:
• fyzikálních procesů – evapotranspirace 

a kondenzace,
• chemických procesů – rozpouštění a sráže-

ní,
• biologických procesů – fotosyntéza a dýchá-

ní.
Wilhelm Ripl navrhl holistický ETR (Ener-

gy – Transport – Reaction) model, popisující 
interakci těchto procesů [17, 18]. Hlavním 
hybatelem těchto procesů je gradient slu-
neční energie. Procesy jsou zpomalovány 
v zimě, kdy je její příkon nižší, naopak jsou 
urychlovány v létě (obr. 3). Stejná fluktuace 
se objevuje mezi dnem a nocí.

4.1. Rozpouštění a srážení 
Při hodnocení energetických toků v ekosys-
témech není transformace energie spojená 
s chemickými procesy rozpouštěním a sráže-
ním, na rozdíl od fyzikálních a biologických 
procesů, většinou brána do úvahy. Při vzniku 
1 molu látky za standardních podmínek, tj. při 
teplotě 25 °C a tlaku 1 atm, dochází k uvolnění energie. Díky tomu je 
vznik sloučenin z prvků spontánním procesem. Naopak většina slou-
čenin je poměrně stabilní co do rozkladu na jednotlivé prvky. Např. 
vznik CaCO3 a CaSO4 v pevném skupenství je spojen s uvolněním 
energie -1 206,9 kJ (-335,25 Wh.mol-1 a -1 431,1 kJ (-397,52 Wh.mol-1). 
Existují však výjimky, mezi než patří NO (+90,25 kJ.mol-1) a NO2 
(+33,18 kJ.mol-1). Za normálních podmínek by se tyto sloučeniny 
měly rozložit na N2 a O2. Skutečnost, že zůstávají poměrně dlouho 
v ovzduší, kde způsobují znečištění, naznačuje velmi pomalý proces 
jejich dekompozice. Standardní entalpie (výměna tepla s okolím) při 
vzniku vybraných anorganických sloučenin je uvedena v tab. 3. 

4.2. Rozpad a opětovné sloučení molekul vody – 
fotosyntéza a dýchání
Hlavními procesy při fotosyntéze a dýchání je rozpad a opětovné slou-
čení molekul vody. Při reakci 1 molu vodíku a ½ molu kyslíku vznikne 
1 mol vody a uvolní se energie 286 kJ (79 Wh). Entalpie jednoho molu 

Sloučenina
Entalpie

kJ.mol-1 Wh.mol-1

H2O (l) -285,83 -79,39

H2O (g) -241,82 -67,17

NH3 (g) -46,11 -12,81

NO2 (g) +33,18 9,22

CaCO3 (s) -1206,9 -335,25

CO2 (g) -393,51 -109,31

NO (g) +90,25 25, 1

CaSO4 (s) -1431,1 -397,2

mokřady odvodněné území
W.m-2 % W.m-2 %

Odraz 155 18 235 28 

Evapotranspirace 452 54 65 8

Tok zjevného tepla 173 20 400 47

Tok tepla do půdy 50 6 150 17

Tvorba biomasy 20 2 - -

Tab. 1. Distribuce dopadajícího slunečního záření ve dvou typech ekosystémů [15, 16]

Skleníkový plyn CO2 CH4 H2O

Koncentrace ppm 
v atmosféře

380 1.5 1 000–40 000
Velice proměnlivá, rychle se 
mění

Skupenství plyn plyn Pevné, kapalné, plynné exo/
endo thermické; 18 ml kapaliny 
je rovno 22 400 ml plynu

Doba setrvání 
v atmosféře

roky roky dny

Politika ve vztahu ke 
klimatické změně

Obchod s emisními 
povolenkami, 
pobídky

Obchod s emisními 
povolenkami, 
pobídky

Žádná, vodní pára se opomíjí 

Tab. 2. Porovnání koncentrace CO2, CH4, H2O a jejich doba oběhu ve vzduchu

Tab. 3. Standardní entalpie při vzniku vybraných anorganických 
sloučenin při teplotě 298 oK [19]

Obr. 3. Schéma disipačních schopností vody (podle W. Ripla)
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vody (18 gramů) je -286 kJ (-79 Wh). Při maximální čisté fotosyntéze 
lze uvažovat se spotřebou 20 W.m-2, s průměrnou hodnotou 2 W.m-2 
[20, 21]. Jeden kg rostlinné biomasy, která se skládá převážně z celu-
lózy, obsahuje zhruba 5 kWh energie. Primární produkce v mírném 
pásu je 0,1–1 kg suché biomasy z 1 m2 za vegetační sezonu [15, 22, 
23]. Pouze ve výjimečných případech může být dlouhodobá produk-
ce rostlinné biomasy vyšší [24]. Pokud porovnáme maximální roční 
primární produkci (cca 1 kg.m-2.rok-1) s ročním úhrnem dopadajícího 
slunečního záření v mírném pásu (asi 1 100 kWh.m-2), je jasné, že 
účinnost přeměny sluneční energie do rostlinné biomasy je nižší než 
0,5 %. Rozklad organické hmoty (dýchání), na rozdíl od produkce 
biomasy, má za následek uvolnění akumulované energie. Rozkladné 
procesy jsou urychlovány odvodněním mokřadů. Jejich rychlost 
v odvodněné mokřadní půdě může být několikanásobně vyšší než 
primární produkce.

4.3. Evapotranspirace – kondenzace
Fázová změna vody z kapalného na plynné skupenství je spojena se 
spotřebou velkého množství energie. Entalpie (veličina vyjadřující 
tepelnou energii uloženou v jednotkovém množství látky) kapalné 
vody je 2,5 kJ.g-1. Evapotranspirace či latentní tok tepla výparu před-
stavují značné toky energie a vody v krajině, v řádu několika stovek 
W.m-2. Např. při spotřebě 250 W.m-2 se vypaří 100 mg H2O m-2.s-1. To 
představuje výpar 100 litrů za sekundu z km2, což je o řád více, než 
je běžný povrchový odtok z tohoto území. Spotřebovaná energie je 
250 MW.km-2. Jinými slovy, je to množství energie, o které byl díky 
výparu vody ochlazen km2 krajiny. Sluneční energie byla přeměněna 
na latentní teplo výparu. Pokud by v krajině nebyla přítomna voda, 
energie by nebyla vázána do vodní páry, ale 250 MW.km-2 by bylo 
uvolněno ve formě zjevného tepla, které by krajinu naopak oteplilo. 

Evapotranspirace je mocným nástrojem, který má v krajině dvojitý 
klimatizační efekt: 
a) evapotranspirace ochlazuje krajinu procesem přeměny vody do 

vodní páry; energie ze slunečního záření je spotřebována na tuto 
fázovou změnu;

b) v místech, kde dojde k následné kondenzaci vodní páry, se uvolní 
latentní teplo, které ohřeje okolí. Evapotranspirace navíc velmi dob-
ře odstraňuje a snižuje gradienty, tzn. vyrovnává rozdíly v teplotě; je 
spojena s růstem rostlin (primární produkce), příjmem látek, živin 
a oběhem vody [17]. 
Procesy evapotranspirace – kondenzace, rozpouštění – srážení solí 

a rozklad a slučování vodních molekul jsou zpomalovány v místech, 
kde je nedostatek vody. Sluneční záření je transformováno do zjev-
ného tepla. Tok zjevného tepla je představován celkovým množstvím 
všech tepelných výměn mezi zemským povrchem a atmosférou, 
které jsou uskutečněny kondukcí a konvekcí. V případě suchých 
povrchů dosahují hodnoty toku zjevného tepla několika set W.m-2. 
Přehřátý povrch otepluje vzduchovou vrstvu nad ním. Teplý vzduch 
stoupá turbulentně vzhůru, což je příčinou nestability atmosféry. Je 
navíc schopen pojmout vyšší množství vodní páry, kterou následně 
transportuje do vyšších vrstev atmosféry, kde dochází ke kondenzaci. 
Krajina s nedostatkem vody je intenzivněji vysušována. Odvodnění 
mokřadů a odlesnění jsou příčinou změn energetických toků na 
zemském povrchu. Dochází ke snižování latentního toku tepla (tzn. 
snížení schopnosti vyrovnávat gradienty evapotranspirací) a součas-
nému zvýšení toku zjevného tepla (s důsledky jako je růst teploty, 
turbulentního proudění vzduchu, vznik silného větrného proudění, 
cyklón). Vzduch, který se ohřívá nad odvodněnými a sluncem vy-
hřátými plochami, stoupá vzhůru a vysušuje též svoje okolí, zvyšuje 
výpar vody z okolních vodních ploch a okolní vegetace. 

Poděkování: Článek vznikl za podpory grantu EHP a Norských fondů 
2009 – 2014 EHP-CZ02-PDP-1-003 a projektu Inteligentní Regiony – 
Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura 
pro udržitelný rozvoj TE02000077.
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Využití hydrologického 
modelu BILAN pro odhad 
změny schopnosti půdy 
zadržet vodu 
Ladislav Kašpárek, Adam Vizina, Roman Kožín

Abstrakt
Článek uvádí poznatky, získané modelováním hydrologické bilance 
povodí Labe po Děčín v dílčích částech období 1851–2015. Byl použit 
model BILAN, jeho parametry byly v dílčích obdobích kalibrovány 
optimalizací. Hodnota parametru, který vyjadřuje schopnost půdy 
zadržet vodu v půdě, se významně zmenšila po roce 1951, kdy 
v povodí došlo k zásadním změnám zejména ve způsobu využívání 
zemědělské půdy. Pro období 1981–2015 byly provedeny dva výpočty 
hydrologické bilance, s původní a zmenšenou hodnotou parametru, 
který udává retenční kapacitu půdy. Pokles retenční kapacity půdy 
se projevuje nepříznivě tím, že se prodlužují období s malou záso-
bou vody v půdě, takže prohlubuje a prodlužuje zemědělské sucho. 
Důsledky pro odtok jsou opačné, půdou se zmenšenou retenční 
kapacitou prosákne více vody do horninového prostředí a do zásob 
podzemní vody, takže se mírně zvětšuje roční průměr základního 
i celkového odtoku. Při výskytu extrémního hydrologického sucha 
se vliv rozdílné retenční kapacity půd na odtok projevuje velmi 
slabě, při poklesu průtoků do extrémních minim téměř neznatelně.

Klíčová slova
hydrologický model – hydrologická bilance – retenční schopnost 
půdy – sucho

Úvod
Výskyt extrémního sucha v roce 2015 je často zdůvodňován tím, že 
povrchová vrstva povodí, zejména půdy, má zmenšenou schopnost 
zadržet vodu. Pro ověření, zda k takovému jevu v plošně rozsáhlém 
měřítku došlo, jsme aplikovali model BILAN, který simuluje základní 
procesy hydrologické bilance, na různé úseky z období hydrologických 
let 1851–2015. Použili jsme pozorované měsíční průměrné průtoky 
z vodoměrné stanice Děčín na Labi, průměrné měsíční srážky a prů-
měrné měsíční teploty na povodí Labe po Děčín.

Model BILAN
Model BILAN počítá chronologickou hydrologickou bilanci povodí 
či území. Vyjadřuje základní bilanční vztahy na povrchu povodí, 
v zóně aerace (do níž je zahrnut i vegetační kryt povodí) a v zóně 
podzemní vody. Jako ukazatel bilance energie, která hydrologickou 
bilanci významně ovlivňuje, je použita teplota vzduchu, potenciální 
evapotranspirace se počítá postupem popsaným ve článku Oudin et 
al. [2]. Vstupními hodnotami modelu jsou časové řady výšek srážek 
na povodí a řady průměrných teplot vzduchu na povodí. Při odhadu 
parametrů modelu se zadávají řady průměrných odtokových výšek 
v závěrovém profilu povodí.

Výpočtem se modeluje potenciální evapotranspirace, územní výpar, 
infiltrace do zóny aerace, průsak touto zónou, zásoba vody ve sněhu, 
zásoba vody v půdě, zásoba podzemní vody. Odtok je modelován jako 
součet tří složek: dvě složky přímého odtoku, zahrnující i hypoder-
mický odtok, a základní odtok. 

Model BILAN ve verzi s měsíčním krokem výpočtu má osm para-
metrů, jejichž velikosti se dvěma alternativními postupy optimalizace 
se určují tak, aby průběh modelovaného odtoku byl co nejpodobnější 
odtoku pozorovanému, jako míru shody lze použít několik ukazatelů, 
viz Máca a kol. [1]. Podrobné informace o aktuálně použitém modelu 
obsahuje článek [4]. Starší verze programu je popsaná a dostupná 
v publikaci [3]. Schéma modelu je uvedeno na obr. 1. Přestože 
v období 1851–1890 byla síť srážko-měrných stanic na povodí Labe 
v porovnání s pozdějším obdobím dosti řídká a vstupní srážky zde 
jsou zatíženy zvýšenou nejistotou, lze s přijatelnou mírou chyb mode-
lovat průběh odtoku v celé řadě 1851–2015 při použití stejné sestavy 
parametrů pro celé období, což ukazuje obr. 2. 

Obr. 1. Schéma modelu BILAN

Obr. 2. Pozorované a modelované dvanáctičlenné klouzavé průměry měsíčních výšek odtoku z povodí Labe v Děčíně v období 1851–2015
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Změny velikosti parametrů modelu v úsecích řady 
1851–2015
Mimořádná délka využitých pozorování 165 let umožňuje rozdělit je 
na dílčí úseky a posoudit, zda se v dlouhodobém měřítku významně 
neměnily hodnoty parametrů, popisujících chování povodí. Přitom 
dílčí úseky mohou být dosti dlouhé, takže při výpočtu parametrů 
modelu je výrazně potlačen možný vliv náhodných kolísání použitých 
veličin. Výsledné optimalizované parametry jsou stabilnější než při 
použití kratších řad, vždy však získáváme jen odhady, které se i podle 
použitého postupu optimalizace liší.

Pro posouzení toho, zda a jak se parametry modelu změnily po 
roce 1951, kdy došlo k zásadním změnám zejména ve způsobu vy-
užívání zemědělské půdy a dalším zásahům 
v povodí, které mohly tvorbu odtoku ovlivnit, 
jsme vypočítali sady parametrů podle dat 
z období 1851–1950, 1851–1900, 1901–1951 
a 1951–2015. Z porovnání parametrů z ob-
dobí 1851–1950 a 1951–2015 v tabulce 1 se 
ukazuje, že významně se odlišuje parametr 
Spa, parametr Dgw a parametr Wic, ostatní 
parametry se změnily podstatně méně. Jejich 
odhady se i pro ostatní použitá období pohy-
bují v rozmezí, které odpovídá vlivu použité 
optimalizace. 

V tabulce 2 jsou uvedeny parametry Spa a charakteristiky hydro-
logické bilance vypočtené podle dat z období 1851–1900, 1901–1950 
a 1951–2015. Pokles parametru Spa v období po roce 1951 o 28,8 mm 
je značný. Přitom charakteristiky hydrologické bilance – dlouhodobé 
průměry srážek, odtoku a výparu se významně nemění. Obrázek 3 
ukazuje, že zmenšený parametr Spa je charakteristický i pro období 
1951–2015 a 1981–2015. 

Parametr Spa má rozměr vodního sloupce [mm] a vyjadřuje schop-
nost půdy zadržet vodu v půdě. Když je v půdním profilu více než Spa 
mm vody, nastává průsak (perkolace) vody z půdy do horninového 
prostředí. Jedna část této vody odtéká relativně rychle (v modelu 
v témže měsíci) do vodních toků, druhá část prosakuje do zásob 
podzemní vody. Parametr Spa je možné použít jako ukazatel průměr-
né retenční kapacity půd v povodí. Jeho pokles je zřejmě způsoben 
ztrátou retenční schopnosti půd. 

Změny parametrů Dgw, který souvisí s poměrem sněhových a deš-
ťových srážek v zimních měsících, a parametru Wic, který v zimním 
období řídí rozdělování vody mezi přímý odtok a dotaci zásob pod-
zemní vody, jsou pravděpodobně ovlivněny změnami odtoku v zim-
ních měsících v důsledku zvýšení teploty vzduchu.

Vliv poklesu retenční schopnosti půdy na zásoby vody 
v povodí a na odtok
Pokles parametru Spa spadá do období, v kterém došlo k zásadním 
změnám zejména ve způsobu využívání zemědělské půdy, které 
zřejmě způsobilo zmenšení její retenční kapacity, i k dalším obdobně 
působícím změnám v části povodí. Model BILAN umožňuje posou-
dit, jak se tato změna projevila v ročním průběhu pozemní části 
hydrologického cyklu. Zároveň je při tomto rozboru vhodné uvážit 
i změny teploty vzduchu, které zejména po roce 1981 nastaly, a po-
soudit i změny ročního chodu srážek. Pro takový rozbor jsme použili 
data z období 1981–2015, ve kterém se průměrná roční srážka oproti 
období 1851–1950 zvýšila jen o zanedbatelných 677 – 671 = 6 mm, 
průměrná teplota se zvýšila o 7,94 – 7,31= 0,63 °C a průměrná roční 
výška odtoku se zvětšila o 193 – 185 = 7 mm (4 %). Změny sezonní-
ho rozložení průměrných měsíčních srážek, průměrných měsíčních 
teplot vzduchu a průměrných měsíčních výšek odtoku mezi obdobími 
1851–1950 a 1981–2015 jsou patrné na obr. 4, obr. 5 a obr. 6. 

Pro období 1981–2015 byly provedeny dva modelové výpočty. V prv-
ním byly použity parametry modelu odvozené z řad 1851–1950 beze 
změny, tj. s parametrem Spa = 70,6 mm, v druhém byl parametr Spa 
zmenšen na hodnotu 40,6 mm. Průměrné roč-
ní hodnoty bilančních veličin a průměrných 
ročních zásob z obou výpočtů jsou uvedeny 
v tabulce 3. Pokles retenční kapacity půdy 
Spa o 30 mm se projevil poklesem průměrné 
zásoby v půdě o 22,7 mm, tedy na 27,3 mm. 
Důsledkem je nevýznamný pokles územního 
výparu, znatelné zvětšení průsaku vody půdou 
do zásob podzemní vody, a tedy i zvětšení od-
toku z této zásoby – základního odtoku o 13 %. 

Parametr 1851–1950 1951–2015 rozdíl rozdíl %

Spa 70,6 42,7 -28,0 -40

Dgw 6,0 19,9 13,9 231

Alf 0,000721 0,000783 6,22E-05 9

Dgm 20,0 19,6 -0,4 -2

Soc 0,275 0,271 -0,004 -1

Wic 0,256 0,128 -0,128 -50

Mec 0,401 0,426 0,025 6

Grd 0,197 0,190 -0,007 -4

Tab. 1

Období
Parametr 

Spa  
[mm]

Srážka  
[mm.rok-1]

Odtok  
pozorovaný  
[mm.rok-1]

Odtok  
modelovaný  
[mm.rok-1]

Výpar  
[mm.rok-1]

Teplota 
vzduchu  

[°C]

1851–1900 70,4 671 185,2 183,6 485,8 7,31

1901–1950 72,4 688,7 192,6 193,3 496,1 7,46

1951–2015 43,6 670,2 190,8 192,3 479,4 7,56

1981–2015 40,6 677,5 192,7 193,5 483,7 7,94

Tab. 2

Obr. 3. Vývoj parametru Spa v období 1851–2015

Obr. 4. Sezonní rozložení průměrných měsíčních výšek srážek 
v období 1851–1950 a 1981–2015

Tab. 3

Období
Parametr 
Spa [mm]

Srážka [mm.
rok-1]

Odtok pozo-
rovaný [mm.

rok-1]

Odtok modelo-
vaný [mm.rok-1]

Výpar  
[mm.rok-1]

Teplota 
vzduchu 

[°C]

1851–1900 70,4 671 185,2 183,6 485,8 7,31

1901–1950 72,4 688,7 192,6 193,3 496,1 7,46

1951–2015 43,6 670,2 190,8 192,3 479,4 7,56

1981–2015 40,6 677,5 192,7 193,5 483,7 7,94
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Obr. 5. Sezonní rozložení průměrných měsíčních teplot vzduchu 
v období 1851–1950 a 1981–2015

Obr. 6. Sezonní rozložení průměrných měsíčních výšek odtoku 
v období 1851–1950 a 1981–2015

Obr. 7. Průběh průměrných měsíčních zásob vody v půdě Obr. 8. Průběh měsíčních průměrů územního výparu 

Obr. 9. Průběh průměrných měsíčních průsaků vody půdou Obr. 10. Průběh průměrných měsíčních výšek odtoku

Pokles retenční kapacity půdy se projevuje změnami ročního chodu 
hydrologického procesu. Na obr. 7 je vidět, že pokles retenční kapacity 
půdy se významněji projevuje od listopadu do března, kdy je v průmě-
ru půda plně nasycena, než v období od dubna po září, kdy v průměru 
potenciální evapotranspirace převažuje nad srážkami a neumožňuje 
půdu plně nasytit. Od května do září se také častěji zmenšuje vlivem 
nenaplnění zásoby vody v půdě výpar, viz obr. 8. Zvětšení průměr-
ného průsaku půdou znázorněného na obr. 9 se projevuje v relativně 
malé míře od července do října, podstatněji v listopadu a v prosinci. 
Základní odtok je tedy silněji posilován před začátkem zimy, jeho 
dotace v jarním období se znatelně nemění. Obrázek 10 ukazuje, že 
odtok modelovaný s menší hodnotou Spa je pozorovanému průběhu 
bližší než při větší velikosti Spa z období 1851–1950.

Vliv změn retenční schopnosti půdy na průběh zásob 
vody v půdě a odtok za extrémního sucha
Průtoky v období sucha jsou tvořeny rozhodující měrou základním od-
tokem, tj. odtokem ze zásob podzemní vody. Větší dotace podzemních 

vod při zmenšené retenční schopnosti půdy se podle obr. 9 projevuje 
zejména v období listopad až leden. Do konce léta a počátku podzi-
mu, kdy obvykle vrcholí hydrologické sucho, se posílení základního 
odtoku propaguje jen nevýznamně. Vliv rozdílné retenční schopnosti 
půd je v období poklesu průtoků do minimálních hodnot téměř zane-
dbatelný. Ukazuje to obr. 11, na kterém jsou pozorované a modelované 
průtoky a průběh zásob vody v půdě z období sucha 2014–2015. 

Závěry
V hydrologickém modelu BILAN je jedním z rozhodujících činitelů 
parametr Spa, který má rozměr mm vodního sloupce. Když je v půd-
ním profilu zadrženo více než Spa mm vody, nastává průsak vody 
z půdy do horninového prostředí. Pomocí objektivní optimalizace 
bylo prokázáno, že pro povodí Labe po Děčín o ploše 51 393 km2 
klesá hodnota Spa z cca 70 mm v období 1851–1950 na hodnoty 
blízké 40 mm pro období s počátkem po roce 1951. Poklesu retenční 
schopnosti o 30 mm odpovídá pokles objemu vody zadržené v půdě 
1,54 miliardy m3. I tento značný objem je jen 4,4 % průměrné roční 
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Obr. 11. Odtok (R) a zásoby vody v půdě (SW) v období červen 2013 až prosinec 2015

srážky, 6,2 % průměrného ročního výparu, resp. 15,5 % průměrného 
ročního odtoku z povodí. Pokles retenční kapacity půdy se projevuje 
nepříznivě tím, že se prodlužují období s malou zásobou vody v půdě, 
takže prohlubuje a prodlužuje zemědělské sucho.

Důsledky pro odtok jsou opačné, půdou se zmenšenou retenční ka-
pacitou prosákne více vody do horninového prostředí a do zásob pod-
zemní vody, takže se zvětšuje dlouhodobý roční průměr základního 
i celkového odtoku o cca 10 % (cca 30 m3.s-1). Pokud se v budoucnosti 
podaří zlepšit stav půd tak, aby byly schopné zadržet větší objem vody, 
bude tím mírně zmenšován odtok z povodí.

Při výskytu dlouhodobého sucha se vliv rozdílné retenční kapacity 
půd na odtok projevuje velmi slabě, při poklesu průtoků do extrém-
ních minim téměř neznatelně.
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Using the BILAN Hydrological Model to estimate the change 
in soil retention capacity (Kasparek, L.; Vizina, A.; Kozin, R.)

Abstract
The article presents the findings obtained by modeling the hydro-
logical balance of the Elbe river basin as represented by the Děčín 
gauge station. The modeling was performed in parts of the period 
1851–2015. The BILAN model was used and its parameters were 
calibrated by optimization in those partial periods. The value of 
the parameter, which reflects the soil’s ability to retain water, has 
significantly decreased since 1951, when the basin underwent ma-
jor changes, especially in the way of agricultural landuse. For the 
period 1981–2015, two hydrological balancing calculations were 
performed, with the original and reduced value of the parameter 
indicating soil retention capacity. 

The decrease in soil retention capacity is unfavorable by pro-
longing the periods with a small amount of water in the soil, thus 
exacerbating and prolonging agricultural drought. Consequences 
for the runoff are the opposite, since soil with reduced retention 
capacity percolates more water into the bedrock environment and 
groundwater storage, so that the annual average of both basic and 
total runoff increases slightly. 

In case of extreme hydrologic drought, the influence of different 
retention capacities of soils on the drainage is very weak. When the 
flow drops to the extreme minima the influence is almost negligible.

Key words
hydrological model –water balance – soil retention capacity – drought
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Vyžaduje řešení migrační 
průchodnosti vodních toků 
v České republice změnu 
právní úpravy?
Milan Hladík, Svatopluk Škuta, Aleš Zbořil

Abstrakt
V rámci projektu TA04020765 „Vývoj metodických, plánovacích 
a monitorovacích opatření pro řešení problematiky fragmentace 
říční sítě ČR“ řešeného s finanční podporou TA ČR byly mimo 
jiné vyhodnoceny stávající české metodické a legislativní nástroje 
dotýkající se podélné migrační průchodnosti říční sítě pro ryby 
a další vodní organismy a problematiky budování rybích přecho-
dů. Ukázalo se, že bez výrazné změny legislativy a postoje státu se 
nedá očekávat, že by došlo k výraznému posunu. Na závěr projektu 
byly pojmenovány nejpalčivější problémy a byly i navrženy možné 
úpravy, které by mohly problematiku zprůchodnění migračních 
bariér na vodních tocích posunout. Zejména se jedná o úpravu ně-
kterých paragrafů vodního zákona (zákon č. 245/2001 Sb.) a zákona 
o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb.). Bylo doporučeno i sjednocení 
metodických podkladů týkajících se výstavby rybích přechodů 
a jejich aktualizace. 

Klíčová slova
migrace ryb – rybí přechod – migrační průchodnost – legislativa – 
právní úprava – Technologická agentura České republiky – Rámcová 
směrnice o vodách – dobrý ekologický stav vod

Úvod
V rámci projektu TA04020765 „Vývoj metodických, plánovacích 
a monitorovacích opatření pro řešení problematiky fragmentace říční 
sítě ČR“, který v létech 2014–2016 řešil tým složený z firem Vodohos-
podářský rozboj a výstavba, a.s., Výzkumný ústav vodohospodářský 
TGM, v.v.i., a MGE data s.r.o., byly mimo jiné vyhodnoceny stávající 
české metodické nástroje a právní úpravy řešící podélnou průchodnost 
říční sítě pro ryby a další vodní organismy a problematiku budování 
rybích přechodů. V textu je nejprve uveden výčet dotčených doku-
mentů, vysvětleny problémy a také jsou specifikovány návrhy, které 
byly předloženy na příslušné úřady. Na závěr projektu byly pojme-
novány nejpalčivější problémy a byly i navrženy možné úpravy, které 
by mohly problematiku zprůchodnění migračních bariér na vodních 
tocích posunout. 

Migrace ryb ve vodních tocích
Ryby vykazují stejně jako většina živočichů v rámci svého životního 
cyklu potřebu migrovat, jelikož nacházejí na různých místech nej-
vhodnější podmínky k získání potravy, rozmnožování, odpočinku 
nebo třeba k přečkání nepříznivých období roku. Ryby a vodní 
živočichové proto migrují v rámci podélného profilu vodních toků, 
některé na vzdálenosti stovek až tisíců kilometrů (nejznámější pout-
níci jsou lososi a úhoři), jiné v řádech kilometrů až desítek kilometrů 
(pstruh obecný), ostatní na menší vzdálenosti, dle daných podmínek 
a dostupných habitatů. Dá se však říci, že třeba krátkodobé migrace 
na kratší vzdálenosti vykazují všechny naše druhy ryb. Pokud dojde 
ke změně morfologie vodních toků, tedy ubyde vhodných stanovišť, 
změní se přirozené podmínky, a zároveň zamezíme rybám migrovat, 
dojde k výraznému zásahu do jejich životního prostředí, a tedy i stavu 
jejich populací, může dojít až k vymizení některých druhů ryb z ce-
lých úseků vodních toků. O tom není třeba diskutovat a konkrétní 
příklady byly popsány v zahraniční a české literatuře a byly bezpečně 
prokázány. Časem v takových tocích přežívají pouze velmi odolné 
a univerzální druhy bez větších ekologických nároků, naopak specia-
lizované druhy chybí. Tím dochází k výraznému snížení biodiverzity 
rybích společenstev. 

Omezení volné migrace ryb v rámci podélného profilu vodních toků 
díky vysokému počtu příčných staveb (odhadem až 9 000) a technické 
zásahy do morfologie vodních toků byly shledány jako významný 

problém z hlediska dosažení dobrého ekologického stavu vod, který 
je požadován na základě platné směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, takzvané „Rámcové směr-
nice o vodách“.

Další závazky pro ČR plynou z nařízení Rady ES č. 1100/2007, kte-
rým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního Anguilla 
anguilla. Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR je v souladu s návrhy 
opatření uvedenými v plánech řízení stavu úhoře říčního pro me-
zinárodní povodí Labe a pro mezinárodní povodí Odry, které byly 
Ministerstvem zemědělství předloženy ke schválení Evropské komisi.

Pro dosažení dobrého stavu vod je nezbytné zohlednit i závazky 
vyplývající ze směrnice Rady č. 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě ros-
toucích rostlin, na jejímž základě se vyhlašují evropsky významné 
lokality soustavy NATURA 2000. V rámci soustavy Natura 2000 jsou 
ve vazbě na migrační zprůchodnění vodních toků (tedy jejich neprů-
chodnost může negativně ovlivňovat předměty ochrany) chráněny 
Evropsky významné lokality, dále stanoviště dle Přílohy I a druhy dle 
Přílohy II. Týká se to především některých druhů mihulí, ryb (bolen 
dravý, sekavec, vranka obecná, hrouzek běloploutvý, hrouzek Kessle-
rův, ježdík dunajský, ježdík žlutý, piskoř pruhovaný, ostrucha křivoča-
rá, hořavka duhová, sekavčík horský, losos obecný, drsek menší, drsek 
větší), ale i vodních mlžů, kteří jsou v rámci svého životního cyklu na 
ryby vázány (perlorodka, velevrub), případně vodních savců (vydra). 

Jak dosáhnout dobrého ekologického stavu vod
Politika ve vodním hospodářství je v současné době koordinována 
v rámci takzvaných „Plánů mezinárodních povodí“ a dále v rámci 
„Plánů dílčích povodí“, kde by se měly požadované cíle odrazit. Pro-
ces plánování v oblasti vod probíhá ve třech šestiletých cyklech od 
roku 2009, nacházíme se tedy přibližně v jeho polovině a je možné již 
určitým způsobem bilancovat. Dobrého ekologického stavu by mělo 
být dosaženo do roku 2027. K tomu by měl stát zajistit odpovídající 
podmínky, které je možné rozdělit na:
• finanční
• metodické 
• legislativní. 

Financování výstavby rybích přechodů
Na úvod je třeba vyzdvihnout velmi štědrou podporu výstavby rybích 
přechodů v České republice v rámci Operačního programu životní 
prostředí (OPŽP), která nemá v dalších státech Evropské unie obdobu. 
Na prioritních tocích, které stanovila AOPK ČR, dosahuje podpora 
až 100 % uznatelných nákladů, u ostatních toků je to 70 %. I když 
proces získání prostředků z OPŽP vyžaduje určitou administrativu 
a není úplně jednoduchý, během jeho trvání se vyladil a zjednodušil, 
podařilo se již několik velmi úspěšných projektů. Zároveň dochází 
díky zkušenostem z realizovaných staveb k úpravě požadovaných 
parametrů. Na nedostatečnou podporu financování výstavby ze strany 
státu si tedy potenciální investoři nemohou stěžovat. Je asi logické, že 
na provozu a údržbě rybích přechodů by se již měli podílet i vlastníci 
vodních děl, tedy ti, kdo z jejich provozu a existence mají užitek.

Metodické materiály
Na základě porovnání českých a zahraničních metodických příruček 
bylo shledáno, že materiály v českém jazyce jsou zpracovány na vyso-
ké odborné úrovni a vycházejí ze současných zahraničních pramenů. 
Jedná se zejména o tyto tři dokumenty:
1) Technická norma TNV 75 2321 „Zprůchodňování migračních bariér 

rybími přechody“ z ledna 2011,
2) Metodický postup na zlepšení migrační průchodnosti příčných 

překážek ve vodních tocích ČR, příručka pro žadatele OPŽP, Slavík, 
Vančura a kol., 2012,

3) AOPK ČR, Standardy péče o přírodu a krajinu, Voda v krajině, Řada 
B, Rybí přechody SPPK B02 006: 2014.
Materiály se poněkud liší vzhledem k cíli jejich zpracování a také 

vzhledem k odbornosti jejich autorů, ale věcně jsou zpracovány na 
dostatečné odborné úrovni. Vhodné by bylo aktualizovat v sou-
vislosti s novějšími údaji normu TNV 75 2321, která by měla být 
hlavním metodickým podkladem, a také sjednotit terminologii, která 
by měla být v budoucnu závazná. Také by bylo vhodné sjednotit 
požadované návrhové parametry rybích přechodů a jejich výpočet, 
i když se ve výsledku jednotlivé materiály příliš neliší, využívají ale 
různé postupy a pro méně zasvěcenou odbornou veřejnost to může 
být zavádějící. 
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Je nutné dále upozornit, že se průběžně objevují nové technologie 
a bylo by vhodné nastavit postup, jak všechny materiály postupně 
aktualizovat. V rámci podpory výstavby rybích přechodů z veřejných 
zdrojů nejsou uvažovány a podporovány dvě situace, které postupně 
vyplynuly z nových zkušeností a vývoj technologií:

Nahrazení soustrojí malé vodní elektrárny takzvanou dvojitou Ar-
chimedovou turbínou, která zároveň slouží jako rybí přechod a která 
je jediným možným v současné době známým technickým řešením 
na náhonech, kde stojí budova MVE přímo na toku a tok protéká skrz 
budovu a není možné vzhledem k zástavbě v okolí a vzhledem k plat-
nému povolení k nakládání s povrchovými vodami realizovat jiný rybí 
přechod. Je nutné podrobně analyzovat efektivitu výroby el. energie 
v porovnání s náklady a dále účinnost z hlediska migrace ryb, nejlépe 
na pilotním projektu a srovnáním s podobnými pilotními projekty 
v zahraničí. Povodí Moravy s.p. dle našich informací připravuje pilotní 
projekt na řece Dyji, který by měl řadu otázek odpovědět. Nejedná se 
o okrajovou situaci, například řeka Morava protéká mezi kilometry 268 
a 233 v zásadě v několika paralelních ramenech, tvořených původ-
ním korytem a náhony, na kterých jsou četné malé vodní elektrárny 
a v kterých za určité situace protéká více vody než v Moravě.

Odkoupení stávající ME a jezu a jejich odstranění – zejména na ma-
lých vodních tocích jsou některé MVE málo efektivní, zastaralé, a bylo 
by i finančně efektivnější MVE a jez odkoupit za zbytkovou hodnotu 
a odstranit je, případně nahradit jez například dnovou peřejí v celé 
šířce, než v lokalitě budovat technicky složitý rybí přechod s ome-
zenou funkčností vzhledem k prostorovým podmínkám a vzhledem 
k platnému povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Dále je nutné věnovat větší pozornost poproudové migraci (na-
příklad ve vazbě na migraci dospělého úhoře do Sargasového moře) 
a tzv. „fish-friendly“ technologiím a moderním zařízením zajišťujícím 
odklonění migrujících ryb od elektráren a jejich nasměrování správ-
ným směrem (behaviorální clony). 

V rámci projektu TAČR byly zpracovány další dva metodické 
materiály, jednak metodika hodnocení funkčnosti rybích přechodů 
(přesný název bude znám po jejím certifikování v polovině roku 
2017) a dále byl vyvinut Automatický systém dálkového monitoringu 
hydraulických vlastností rybího přechodu (zapsán jako užitný vzor 
CZ3011186U1), který by mohl být využit ke kontrole funkčnosti 
rybích přechodů, zejména těch postavených za podpory veřejných 
prostředků.

Právní úprava
Níže uvádíme nejprve výčet platných právních předpisů, které se 
přímo či nepřímo dotýkají migračních překážek na vodních tocích 
a jejich zprůchodnění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000

V minulosti provedené technické zásahy do přirozené trasy koryt 
vodních toků měly mimo jiné za následek omezení migrace vodních 
živočichů. Cílená náprava těchto technických zásahů do přirozených 
vodních toků se v současnosti začíná rozbíhat a to zejména pod vlivem 
implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 

ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společen-
ství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách, RSV) a její 
následné transpozice do zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon, VZ). 

Definovaným cílem je dosažení dobrého stavu vod, kterým se ro-
zumí zlepšení a dosažení ekologického a chemického cílového stavu 
vymezených vodních útvarů. Primárním nástrojem pro popis součas-
ného stavu a vyhodnocení postupné nápravy je monitoring vod, který 
hodnotí vodní prostředí ve všech jeho kvalitativních i kvantitativních 
složkách. Součástí ekologického hodnocení je sledování biologic-
kých složek a hydromorfologických charakteristik vodního prostředí 
a jedním z hodnocených parametrů monitoringu hydromorfologie je 
i podélná kontinuita vodních toků, tedy počet překážek, které omezují 
migraci vodních organismů. Zajištění migrační prostupnosti vodních 
toků je jednou z podmínek dosažení dobrého stavu vod podle RSV.

Na základě analýzy současného stavu vod při přípravě prvních 
plánů oblastí povodí bylo zjištěno, že omezení podélné průchodnosti 
vodních toků pro vodní živočichy je jedním z nejzávažnějších pro-
blémů dosažení dobrého ekologického stavu vod – na vodních tocích 
v ČR je vybudováno více než 9000 příčných staveb. Přesné číslo není 
známo, jelikož evidence překážek zejména na menších vodních tocích 
nebyla dostatečně provedena.

Nařízení Rady ES č. 1100/2007

Další závazky pro ČR plynou z nařízení Rady ES č. 1100/2007, kte-
rým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního Anguilla 
anguilla. Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR je v souladu s tímto 
dokumentem. V plánech dílčích povodí jsou uvedena opatření na 
stavu úhoře říčního pro mezinárodní povodí Labe a pro mezinárodní 
povodí Odry, která byla Ministerstvem zemědělství předložena ke 
schválení Evropské komisi.

Směrnice Rady č. 92/43/EHS

Pro dosažení dobrého ekologického stavu vod je nezbytné zohlednit 
i závazky vyplývající ze směrnice Rady č. 92/43/EHS ze dne 21. května 
1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin, na jejímž základě se vyhlašují evropsky významné 
lokality soustavy NATURA 2000.

V rámci Soustavy Natura 2000 jsou ve vazbě na migrační zprů-
chodnění vodních toků (tedy jejich neprůchodnost může negativně 
ovlivňovat předměty ochrany) chráněny některé Evropsky významné 
lokality, dále některá stanoviště dle Přílohy I a druhy dle Přílohy II.

Zákon č. 245/2001 Sb.

Zákon č. 245/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů se dotýká zajištění ekologického 
stavu vod a migrační prostupnosti vodních toků v několika svých pa-
ragrafech, za nejdůležitější lze považovat ustanovení § 15 odst. 6, kdy 
„Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich 
odstranění musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet bariéry v pohybu ryb 
a vodních živočichů v obou směrech vodního toku“.

Obr. 1. Orlice, Moravský jez v Hradci Králové, komplikovaně řešitel-
ný profil po technické i majetkové stránce, kde není možné postavit 
standartní rybí přechod, bohužel se nachází v uzávěrovém profilu 
celého povodí (což je typické, jelikož na soutocích řek se většinou 
nacházejí města, kde podél vodních toků je zástavba, velmi často 
jsou opevněné břehy a na březích se nacházejí komunikace)

Obr. 2. Tichá Orlice, Jez Nová Ves – Číčová, příklad rybího přecho-
du postaveného v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí malé 
vodní elektrárny
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Zákon č. 100/2001 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů se především dotýká nově 
navrhovaných nebo rekonstruovaných staveb, kdy by mělo být pro-
vedeno zjišťovací řízení podle tohoto zákona u vodních elektráren 
s celkovým instalovaným výkonem výroby od 10 MWe do 50 MWe 
a nad 50 MWe a dále u staveb, technologií a činností v chráněných 
územích nebo pokud příslušný orgán k posuzování vlivů na životní 
prostředí rozhodne z vlastního podnětu či z podnětu jiného subjektu 
za předpokladu, že MVE nebo úprava toku zásadně mění charakter 
toku a ráz krajiny. Tento předpis je možné tedy aplikovat v podstatě 
na všechny umělé stupně na tocích.

Zákon č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se v některých 
paragrafech týká také zajištění ekologického stavu vodních toků. 
Vodní toky včetně údolní nivy jsou významnými krajinnými prvky 
(dále VKP) podle § 3 a podle následujícího § 4 mohou být využívány 
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo 
oslabení jejich stabilizační funkce, přičemž k zásahům vedoucím 
k ohrožení, oslabení, poškození nebo dokonce zničení VKP je třeba 
mít souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody. Lze říci, že příčná 
stavba na vodním toku je vždy významným zásahem do přírodního 
prostředí a VKP. Vodní toky a jejich biotopy ve většině případů plní 
i funkci biokoridorů v územním systému ekologické stability krajiny. 
Vodní toky tvoří podle tohoto zákona životní prostředí pro obecně 
(§ 5) a zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50). Příčné stavby na toku 
ohrožují populace méně početných druhů ryb, neboť dochází k frag-
mentaci a fyzickému oddělení potřebného počtu jedinců pro udržení 
genetické diverzity. Také u zvláště chráněných druhů organismů ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. § 50 dochází ke škodlivým zásahům 
do jejich přirozeného vývoje, pokud jim není umožněna migrace přes 
stupně na toku v obou směrech.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 
11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, specifikuje 
ve své příloze seznam chráněných druhů, mezi nimiž jsou i ryby 
a vodní mlži.

Zákon č. 17/1992 Sb. 

Vliv příčných staveb na toku na životní prostředí lze podle zákona 
č. 17/1992 Sb. § 10 specifikovat i jako „Ekologickou újmu, za kterou 
je považována ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, 
vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb 
a procesů v důsledku lidské činnosti. Fragmentací toku dochází 
k oslabení populací některých druhů živočichů, především ryb, a tím 
i celého vodního ekosystému včetně jeho vazeb“.

Zákon č. 99/2004 Sb.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 
se také dotýká problematiky rybích přechodů a migrace ryb. Jde o § 12 
odst. 3: Stát může poskytnout finanční prostředky k úhradě nákladů 

na opatření ve veřejném zájmu, zejména pro podporu
a) mimoprodukčních funkcí rybníků a malých vodních nádrží,
b) obnovy a udržování původních druhů ryb zajišťujících přírodní 

rozmanitost,
c) výstavby a rekonstrukce zvláštních rybochovných zařízení,
d) výstavby rybích přechodů. 

§ 12 odst. 9: Osoba nakládající s povrchovými vodami je povinna 
nenarušovat ochranu ryb a vodních organismů, popřípadě zdrojů 
jejich potravy. Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbyteč-
nému ohrožování, zraňování nebo rušení ryb a vodních organismů 
a poškozování jejich životních podmínek. 

Zákon dále ve svém § 13, odst. 3, písmenu k) zakazuje lov v rybím 
přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

Zákon č. 20/1987 Sb.

V České republice se vyskytují jezy, které podléhají památkové 
ochraně podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů. To může potenciálně komplikovat 
jejich zprůchodnění, zejména pokud se výstavba RP nevyhne zásahu 
do konstrukce jezu. Také v tomto smyslu by bylo vhodné legislativu 
upravit.

Definice nejpalčivějších problematických okruhů 
V rámci projektu byly definovány nejpalčivější problémy a také navr-
ženy případné úpravy. U některých případů byly návrhy definovány 
v obecné rovině, u některých byly dotaženy do úpravy paragrafů jed-
notlivých zákonů a vyhlášek, tyto návrhy byly předány na příslušné 
odbory na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí 
a AOPK ČR k dalšímu projednání. 

PROBLÉM – pomalý postup zprůchodňování migračních 
bariér na vodních tocích
Legislativa (zejména zákon č. 245/2001 Sb., § 15 odst. 6 víceméně 
neupravuje povinnost vlastníků stávajících vodních děl a malých 
vodních elektráren (MVE) realizovat RP, současná praxe ukázala, že 
dochází spíše k vyčkávání a povinnost vybudovat RP je uložena až 
v případě vypršení povolení k nakládání s povrchovými vodami či 
v případě jakékoliv změny nebo úpravy vodního díla (rekonstrukce 
jezu, MVE a podobně) nebo při výstavbě nového vodního díla. Nedo-
chází k zásahu do stávajících vodních práv. To je pomalé a neefektivní 
vzhledem k počtu současných příčných staveb na vodních tocích 
a jejich prokazatelnému negativnímu vlivu na populace ryb, a tedy 
i ekologický stav vod. Provozovatelé MVE čerpají podporu z veřejných 
zdrojů jednak při jejich výstavbě a také ve formě regulované výkupní 
ceny za energii vzhledem k tomu, že se jedná o obnovitelný zdroj 
energie. Přitom díky jejich činnosti dochází k poškozování životního 
prostředí. Proto by bylo nanejvýše vhodné se zasadit o nápravu sou-
časného stavu a zmírnění negativních vlivů MVE na vodní prostředí, 
tedy výstavbu funkčních rybích přechodů. Dalším problémem je fakt, 
že velice často dochází k situaci, kdy majitelem vodního díla – jezu 
je státní podnik Povodí a majitelem MVE je soukromá osoba, zákon 
jasně nedefinuje, kdo by měl v takovém případě rybí přechod budovat 
a také provozovat, opravovat, čistit atd., což nese náklady. Stává se, 
že vodoprávní úřady ani při změně či úpravě vodního díla výstavbu 
rybího přechodu nevyžadují. 

Obr. 3. Tichá Orlice. Lokalita Mladkov. Rybí přechod je zahrazený, 
bez vody, všechna voda teče přes MVE

Obr. 4. Tichá Orlice. Lokalita Jablonné nad Orlicí. Je příkladem 
celé řady stabilizačních stupňů, které se vyskytují na většině vod-
ních toků, nemají jiný účel a jsou z hlediska migrace ryb nevhodně 
řešeny, bylo by možné je nahradit migračně prostupnými objekty
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Řešení problému
Skutečný posun v odstranění migračních bariér na vodních tocích by 
přineslo uložení povinnosti vlastníkům vodních děl a malých vodních 
elektráren odstranit migrační bariéry v tocích buď odstraněním vod-
ního díla, nebo postavením funkčního rybího přechodu do nějakého 
termínu, například do roku 2027, tedy do konce třetího cyklu procesu 
plánování v oblasti vod. Obzvláště ve světle skutečnosti, že na rozdíl 
od jiných zemí EU je výstavba rybích přechodů v ČR poměrně štědře 
podporována v rámci Operačního programu životní prostředí, což 
pravděpodobně nebude trvat déle, nebo alespoň ne v takové formě. 

PROBLÉM – nedostatečná úprava problematiky rybích 
přechodů v rámci rybářského práva
V rámci rybářského práva jsou ryby v rybích přechodech (RP) chrá-
něny přímo v zákoně o rybářství (zákon 99/2004 Sb.), kde se v § 13 
odst. 3, písm. k) zakazuje lov v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 
50 m nad ním a pod ním. Není však určeno, co je vlastně rybím pře-
chodem. Není definováno, kdo určí, že se na dané lokalitě realizoval 
funkční rybí přechod, kdo tuto informaci sdělí uživateli rybářského 
revíru a rybářskému úřadu (většinou krajský úřad) a jak se tento rybí 
přechod označí, aby se informace dostala až k rybáři. Není definováno, 
kdo a jakým způsobem označí rybí přechod. Také není jasné, jak se 
tato informace dostane k rybáři, který ani v terénu není schopen rybí 
přechod najít a rozpoznat. 

Také je nutné podotknout, že pokud se jedná o RP typu „dnová 
peřej“ v celé šíři koryta, která je vybudovaná například po odstranění 
jezu, není pro ryby žádnou překážkou nebo místem, kde se shroma-
žďují. V blízkosti RP tohoto typu tedy není nutné zakazovat rybolov. 
Někdy ale může být zóna 50 m málo, například na velkých tocích 
nebo v místech, kde se ryby shromažďují pod přechodem nebo kde 
je přechodů více. Na druhou stranu je takto omezován rybolov poblíž 
staveb, které jsou za rybí přechody pouze vydávány a z hlediska mig-
race ryb zcela nefunkční (buď kvůli špatné konstrukci nebo poškození, 
či zanedbané údržbě).

Dle stávající legislativy není možné legálně lovit ryby v RP ani za 
účelem monitoringu či ověření funkčnosti RP nebo z vědeckých či 
výukových důvodů, což se v praxi různým způsobem obchází. 

Řešení problému

Je nutné změnit paušální zákaz lovu pouze na RP samotný s tím, že je 
možné u každého RP určit „ochranné pásmo“. Zejména je nutné takto 
postupovat pouze u funkčních rybích přechodů, a ne u nefunkčních, 
zanedbaných nebo poškozených staveb. Dále je nutné definovat, kdo 
a jak označí RP, o existenci RP je nutné informovat v rámci bližších 
podmínek rybářského práva. Je nutné umožnit získat výjimku za 
účelem monitoringu RP a také uložit povinnost provozovateli rybího 
přechodu a uživateli rybářského revíru takový monitoring umožnit. 

Návrhy se týkají zejména zákona o rybářství 99/2004 Sb. (definice 
a označení rybích přechodů, monitoring), ale i zákona o vodách 
a o změně některých zákonů č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (byl navržen nový paragraf o rybích přechodech a jejich po-
volování, zahrnutí uživatele rybářského revíru mezi účastníky řízení 
v případě povolování staveb, kterou mohou mít vliv na populaci ryb).

PROBLÉM – potřeba úpravy evidence příčných objektů na 
vodních tocích
V rámci ISVS Voda správci vodních toků zveřejňují informace 
o příčných překážkách vyšších než 1 metr. Na základě průběžných 
výsledků projektu se potvrdilo, že i řada poměrně nižších překážek 
tvoří migrační bariéry pro ryby a další vodní živočichy, záleží na jejich 
konstrukci. Tyto překážky často navíc nejsou zaneseny v databázích 
(například jsou součástí úprav toků a nejsou v databázi identifikovány 
jako jednotlivé objekty). Dále v databázích nejsou speciálně evidovány 
rybí přechody. Bylo by vhodné legislativně upravit, za jakých podmí-
nek a jakým způsobem budou tyto údaje evidovány a zveřejňovány.

Návrhy se tedy týkají vyhlášky č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů 
v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpra-
cování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů 
veřejné správy, kde bylo navrženo evidování rybích přechodů a všech 
objektů, které mohou mít na migraci ryb vliv. 

PROBLÉM – nejednotnost metodických materiálů týkajících 
se výstavby a provozu rybích přechodů
Jak bylo uvedeno výše, metodické příručky, zpracované v českém 
jazyce, jsou zpracovány na vysoké odborné úrovni a vycházejí ze 

Obr. 5. Vsetínská Bečva – příklad stabilizačního stupně řešeného 
migračně průchodným objektem

současných zahraničních pramenů. Materiály se však poněkud liší 
vzhledem k cíli jejich zpracování a také vzhledem k odbornosti jejich 
autorů, bylo by vhodné sjednotit požadované návrhové parametry 
rybích přechodů a jejich výpočet, a také zajistit průběžnou aktualizaci. 

Řešení problému

Navrhujeme vyvolat meziresortní jednání (MŽP, MZE) a ustanovit 
pracovní skupinu s cílem sjednotit jednotlivé materiály do jednoho 
konzistentního dokumentu a zajistit jeho pravidelnou aktualizaci. 

Konflikty zájmů spojené s řešeným migrační průchodnosti 
vodních toků
I když se během návrhů rybích přechodů podaří najít technicky 
možné a funkční řešení migrační průchodnosti téměř všech profilů, 
dostáváme se často do konfliktu s řadou zájmů. Především jde o vlast-
nictví dotčených vodních děl a pozemků, kdy vlastníci nesouhlasí 
s navrženým řešením. Pro zajištění správné funkce rybího přechodu 
je nezbytný určitý průtok vody, který zajistí, aby ryby vstup do rybího 
přechodu našly a také aby mohly proplout trasou rybího přechodu. 
Vodu však je nutné někde vzít, a to zejména v sušších obdobích roku 
bývá problém, kdy může dojít nejčastěji k omezení výroby na malé 
vodní elektrárně, tedy k zásahu do práv držitele povolení k nakládání 
s povrchovými vodami za účelem výroby elektrické energie. V povo-
lení je sice uvedeno pouze maximální množství, které dotčený objekt 
může využít, ale je v současné praxi chápáno spíše jako nárok a po-
vinnost je pouze zajistit stanovený minimální zůstatkový průtok. Také 
někdy narážíme na zájmy ochrany přírody (nesouhlas s navrženým 
řešením z důvodu výskytu chráněných druhů nebo společenstev na 
březích toku, nebo třeba z obavy o rušení těchto druhů během výstav-
by rybího přechodu) a památkové ochrany, jelikož některé jezy jsou 
chráněny jako technická památka, a tedy není možné do jejich kon-
strukce zasahovat, i přesto, že zásah do konstrukce je nejvhodnějším 
technicky možným řešením zprůchodnění jezu pro ryby. O problému 
v častém rozdílném vlastnictví vodního díla a malé vodní elektrárny 
a s tím spojenou nejasnou povinností, kdo by vlastně měl rybí přechod 
budovat, jsme psali již výše. 

Závěr
I přes vysoká očekávání a některé úspěšné realizace nedošlo zatím 
k významnějšímu posunu ohledně odstranění migračních bariér na 
vodních tocích. Ještě pořád ale máme čas se problematice věnovat 
a situaci zlepšit; v momentě, kdy skončí podpora ze strany OPŽP, to 
bude mnohem složitější. Proto by jistě urychlená a správná změna 
právní úpravy problematiky situaci prospěla. 

Ryby migrovaly vodními toky po staletí, člověk jim postavil do 
cesty překážky s různým účelem, některé z nich slouží celé společ-
nosti nebo alespoň větší části (velké přehradní nádrže, zdymadla na 
velkých tocích) a mají více účelů (ochrana před povodněmi, zajištění 
stálých průtoků v suchém období, zajištění pitné vody nebo vody pro 
průmysl, plavba, výroba elektrické energie, stabilizace podélného 
profilu vodních toku, rekreace, rybářství), některé ale slouží pouze 
k finančnímu zisku jednotlivých osob (většina malých vodních elekt-
ráren na menších vodních tocích). Člověk by se měl zasadit o zmírnění 
negativního vlivu těchto staveb na vodní prostředí, omezení zisku 
o pár procent může přinést zlepšení životních podmínek pro ryby 
o desítky procent. 
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Does the issue of passability of migration barriers in water-
courses in the Czech Republic require an amendment in 
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Abstract
One of the results of the project TA04020765, “Development of 
methodologies, planning and monitoring measures for solving the 

Podmínky udržitelnosti 
staveb zemědělského 
odvodnění
Zbyněk Kulhavý, Igor Pelíšek

Abstrakt
Stavby zemědělského odvodnění jsou plošně nejrozšířenějším typem 
vodohospodářských staveb. Proto významně ovlivňují vodní režim 
krajiny a současně mají značný potenciál při zlepšování způsobů 
hospodaření s vodou v krajině v podmínkách klimatických změn. 
V příspěvku jsou analyzovány podmínky udržitelnosti staveb 
s ohledem na běžný provoz i potřeby modernizace těchto staveb. 
Uvedené poznatky budou v dalších etapách řešení projektu TAČR 
(TD03000330) v odpovídající míře aplikovány i na ostatní typy 
hydromelioračních staveb (závlahy, protierozní ochranu půd, malé 
vodní nádrže, mokřady, úpravy drobných vodních toků apod.).

Klíčová slova
drenážní odvodnění – vodohospodářský management – vodní druž-
stva – modernizace staveb

Úvod
Zvyšování extremity meteorologických a následně hydrologických 
jevů, tj. vyšší četnost přívalových srážek i období déletrvajícího su-
cha, nutí měnit zažité stereotypy vodohospodářského managementu 
krajiny. Příkladem jsou existující stavby zemědělského odvodnění. 
Na těchto stavbách se projevují odborné i legislativní resty minulých 
období, které se vlečou až do současnosti. Na jedné straně se jedná 
o potřebu uplatňování správné praxe při správě těchto staveb (a re-
spektování jejich funkční celistvosti), na straně druhé pak o potřebu 
využívání jejich potenciálu při zvyšování retence a akumulace vody 
v krajině. Mezi hlavní příčiny absence uplatňování víceúčelového 
řízení těchto staveb řadíme nedostatek praktických zkušeností za 
uplynulých 25 let, složitost vlastnicko-uživatelských vztahů k těmto 
stavbám i relativní odbornou náročnost návrhu změn užívání stavby 
včetně dovednosti jejich zakomponování do ucelené péče o vodní 
komponentu krajiny. Zemědělství disponuje v těchto souvislostech 
velmi silnými nástroji vodohospodářského managementu, ovšem bez 
nastartování podpory legislativními a finančními stimuly ze strany 
státu bude cesta k jejich uplatňování ještě dlouhá.

Metodika
Strategicky je pro Českou republiku v souvislosti se změnou klimatu 
a jejím vlivem na vodní zdroje výhodné orientovat se na realizaci 
adaptačních opatření. Regulace drenážního odtoku, jako jeden 
z možných nástrojů, tak přispívá k racionálnímu hospodaření s vo-
dou v zemědělsky využívaném povodí a je součástí zásadní inovace 
drenážních systémů v podmínkách zvyšujících se nároků na hospo-
daření s vodními zdroji. Systémy zemědělského odvodnění v případě 
provedené modernizace splňují požadavky na oboustrannou úpravu 
vodního režimu půd a mohou tak významně ovlivnit bilanci vody 
v krajině. Tyto stavby mají značný potenciál ovlivnit nejen množství, 
ale i jakost vod. Pokud se na ně bude nahlížet tímto pohledem, budou 
nadále jednoznačně pozitivní investicí do pozemku, a to z hledisek 
zemědělských, vodohospodářských i evnironmentálních.

Metodika člení jednotlivé aspekty existence a využívání těchto sta-
veb do dílčích témat, v nichž analyzuje současnou praxi a poukazuje 
na chyby, resp. navrhuje vhodná řešení.

Podpora staveb současnou legislativou
Stavby vodohospodářských meliorací jsou plánovány, realizovány 
a spravovány podle vodního i stavebního zákona [15, 16]. Převod 
vlastnictví – privatizace, byla řešena zákonem o podmínkách pře-
vodu majetku státu na jiné osoby [17], následoval zákon o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku [18], 
který stanovil podmínky využívání melioračních staveb. Další 
zpřesnění uvádí vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohos-
podářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu 
péče o ně [14].

Vlastníkům pozemků jsou v těchto dokumentech ukládány po-
vinnosti cílené na ochranu stavby. Jde o dlouhodobé investice. Tyto 
povinnosti však nejenže nejsou (a ani nemohou být) v praxi majiteli 
plněny (na pozemcích v cca 80 % hospodaří nájemce [8]), stavba navíc 
často není respektována ani v navazujících činnostech, koordinova-
ných státem (zvláštním případem jsou dotační tituly, které stavbu 
svými dopady poškozují – nekoordinovaná podpora krajinných prvků, 
navazující projekční činnost atd.).

Problém zde způsobuje zejména chybějící přesná evidence staveb, 
na kterou zpracovatelé koncepčních dokumentů nejčastěji odka-
zují. Faktem je, že ani vodoprávní úřad není podrobně informován 
o existenci těchto podzemních objektů a může rozhodovat pouze při 
výskytu poruchy na stavbě, což nepůsobí preventivním účinkem jako 
u jiných typů staveb.

Povinnost péče o funkčně ucelenou stavbu se v podmínkách ČR 
dělí na dva i více subjektů s velice problematickou schopností koor-
dinovat činnosti. Tzv. HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) je nejčastěji 
v majetku státu, který určenou péči vykonává prostřednictvím svých 

fragmentation of river continuity in the Czech Republic”, which was 
processed with financial support by the Technological Agency of the 
Czech Republic, among others, evaluated the present legislation and 
handbooks relevant to the issues of the migration of fish and other 
aquatic organisms via river networks and of the building of fish 
passes. It was found that we cannot expect significant improvement 
in the passability of migration barriers without significant change 
of legislation. The most pressing problems were identified and nec-
essary modifications of individual laws proposed and submitted 
to competent authorities. This mainly concerns the adjustment of 
certain sections of the Water Act (Act no. 245/2001 Coll.) and the Law 
on Fisheries (Law no. 99/2004 Coll.). A unification of methodological 
documents relating to the construction of fish passes and updates 
was recommended.
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Directive – good ecological status of water

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2017. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Obr. 1. Příklad původního konstrukčního řešení hradítka na stavbě 
regulační drenáže Kolesa – Vápno v okr. Pardubice. Snímek z roku 
2015, stavba byla budována v letech 1980–81. Foto Z. Kulhavý

organizačních složek (po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy 
v současnosti vykonává hospodaření Státní pozemkový úřad; resp. 
státní podniky Povodí a Lesy ČR, pokud je recipientem podrobné části 
stavby odvodnění vodní tok).

Podle § 27 zákona o vodách jsou vlastníci pozemků (a tedy také 
majitelé POZ – podrobného odvodňovacího zařízení) povinni zajistit 
péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů, zejmé-
na ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností 
vody, a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Tyto stavby jsou 
v podmínkách ČR plošně nejrozšířenější vodohospodářskou stavbou 
a výše popsané povinnosti nejsou důsledně uplatňovány podle zásad 
správné praxe (viz např. [9]), nýbrž často až jako nástroj pro zjednání 
nápravy v případě poruch.

Údržba a opravy staveb zemědělského odvodnění
Problematice dvou hlavních oborů hydromeliorací (tj. zejména odvod-
ňování, ale ani závlahám) nebyla v ČR v průběhu posledních 25 let 
kontinuálně a systematicky věnována odpovídající pozornost jak z hle-
diska odborně-veřejné osvěty, tak ani tvorby dlouhodobě udržitelných 
koncepcí na celostátní, regionální i lokální úrovni, natož z hlediska 
ucelené provázanosti s dalšími obory vodního hospodářství a život-
ního prostředí [2]. To bylo ovlivněno zvoleným způsobem privatizace 
v minulosti, resp. absencí soustavné kvalifikované a ucelené údržby 
staveb. Dalším významným problémem v oblasti managementu staveb 
vodohospodářských meliorací je aktuálně zahájená generační výměna 
odborníků z praxe, dříve znalých této problematiky.

U staveb odvodnění neproběhlo v rámci privatizace řádné předání 
vlastníkovi pozemku. Důsledně není ošetřen ani vztah vlastníka 
a uživatele odvodněných pozemků tam, kde je půda pronajata. Tyto 
skutečnosti dokládá momentálně prováděné dotazníkové šetření 
(některé výsledky dokumentují grafy na obr. 2). Nájemce motivuje 
k provádění údržby pouze fakt, že mu zamokřené území komplikuje 
obdělávání a snižuje výnosy [1]. Investice do oprav jsou však tlumeny 
krátkou dobou výpovědní doby nájemních smluv; v posledním období 
sedmi let navíc nejsou na údržbu vypisovány žádné dotační progra-
my (paradoxně jsou dotacemi podporována spíše opatření, směřující 
k likvidaci staveb – buď přímo, nebo nepřímo).

Obr. 2. Srovnání statistiky odpovědí vlastníků (V) a uživatelů (U) na vybrané otázky k tématu

Potenciál staveb odvodnění z pohledu klimatické změny
Tradiční odvodňovací systémy na zemědělských půdách byly navr-
hovány jako jednoúčelové, tedy k odvádění přebytků vod z pozemku. 
Se zvyšujícím se výskytem hydrologických extrémů, nejen povodní, 
ale i sucha, může být tato funkce v některých obdobích vnímána jako 
kontraproduktivní a nežádoucí. Příkladem byl průběh léta 2015, kdy 
v období prohlubujícího se sucha byly na některých stavbách nadále 
evidovány drenážní odtoky.

Vytvořením dvoufunkčního systému odvodnění, umožňujícího 
regulovat odtok automaticky nebo manuálně (obr. 1) [10, 3], lze do-
sáhnout následujících efektů:
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• optimalizovat vláhové režimy zemědělských pozemků: lze volit 
funkci odvodnění i závlah (v tomto případě závlahu drenážním 
podmokem, která neomezuje provoz na pozemku);

• posílit efekt infiltrace srážkových vod a zvýšit perkolaci půdní vody 
do hlubších zvodní (tj. zlepšit využití srážkových vod);

• zvýšit využitelnost živin pro zemědělskou produkci (prodloužením 
doby zdržení živin, rozpuštěných v půdním roztoku, zvýšit hnojivý 
efekt pro pěstované plodiny; a v části půdního profilu pod úrovní 
HPV nastartovat denitrifikační procesy – nitráty jsou hlavním zne-
čišťovatelem, původem ze zemědělství);

• snížit zátěž povrchových vod znečištěnými vodami drenážními (re-
gulací drenážního odtoku a retencí vody ještě na pozemku; uplatní 
se vedle efektu zvýšení využitelnosti živin rostlinami i samočisticí 
schopnost půdního profilu).
Protože v současnosti evidujeme výskyt četných poruch drenáž-

ního odvodnění, budou nutně v dalších letech probíhat ve zvýšené 
míře jejich opravy a údržba. Právě při této příležitosti je vhodné 
přehodnotit rozsah i intenzitu funkce odvodnění, a tedy zvážit také 
možnost modernizace a rekonstrukce stavby. Fyzická životnost ob-
jektů drenážního odvodnění je místně velmi různá a předpokládaná 
životnost 30–50 let bude v řadě případů několikanásobně překročena 
(100 a více let). 

Úkoly pozemkových úprav při změně přístupu 
k odvodňovacím stavbám
V úvahu přichází nutnost respektovat stavby nejen v rámci plánu 
společných zařízení (a např. jejich křížení se stávajícími objekty 
odvodňovacího systému), ale i v rámci realizovaných směn pozem-
ků (odvodněna je cca ¼ zemědělských půd). Zjišťování existence 
i stavu odvodňovacích zařízení je proto zásadní jak pro projektanta, 
tak pro majitele (obce i stát nevyjímaje). Od toho se odvíjí potřeba 
informovat nového majitele pozemku o existenci stavby a s tím sou-
visejícími povinnostmi, o potřebě spolupráce s majiteli sousedních 
odvodněných pozemků i o případném omezení budoucích aktivit na 
pozemku (stavba není totiž zanesena jako věcné břemeno v katastru 
nemovitosti).

V rámci návrhu pozemkové úpravy je jistě vhodné zohledňovat 
existenci staveb zemědělského odvodnění a zvažovat možnosti 
rekonstrukce staveb s cílem zvýšení jejich potenciálu pro oba typy 
hydrologických situací, tj. pro potřebu odvádění přebytků vod i pro 
možnost jejího zadržování v krajině [3].

V případě, že je projektantem rozhodnuto, že určitá část stavby 
odvodnění bude vyřazena z funkce a konkrétní pozemek bude do 
budoucna vyčleněn ze zemědělského obhospodařování, je vhodné 
postupovat při změně funkce stavby odvodnění podle metodiky 
MŽP [5] nebo v případě zalesnění pozemku postupovat dle naří-
zení vlády [11] s potřebou stavbu odvodnění zohlednit a zvolit její 
vhodné úpravy [4].

Nástroje správy vodního hospodářství v zemědělské krajině
V uplynulých letech se neuváženým upřednostněním principu vlast-
nictví pozemků i v rámci objektivně veřejného zájmu při hospodaření 
s vodou na těchto pozemcích, a tedy i na odvodňovacích systémech, 
oddělila funkční souvislost podrobného odvodňovacího zařízení 
(POZ) a recipientu odvodnění (HOZ). Bylo téměř úplně utlumeno 
poradenství, podpora údržby a oprav i podrobná evidence značné 
části související dokumentace, což se v současnosti projevuje vyšší 
četností i závažností poruch i náročností oprav těchto staveb.

Dějinný vývoj vodohospodářských meliorací pozemků (jako 
komplexu opatření) přitom prokazuje, že při cíleném a soustavném 
managementu tyto stavby optimalizují základní ovlivnitelné faktory 
ekosystému, a tím zlepšují zemědělské a vodohospodářské poměry 
v daném povodí (např. zvýšení infiltrace srážkových vod, využití 
retenčního potenciálu půdy při akumulaci a retenci vody nebo při 
retardaci odtoku). Současná praxe také dokazuje, že opak, tj. zanedbá-
ní péče a rozvoje těchto systémů, vytváří významné rizikové faktory, 
které poškozují funkce krajiny (povrchový odtok s erozivním účinkem 
nebo naopak prohlubování deficitu vláhy za déletrvajících období su-
cha, zamokření zemědělsky obhospodařovaných pozemků s efektem 
druhotného zhutňování půd pojezdy technikou atd.).

Stavby vodohospodářských meliorací, spolu se stabilizací nebo 
zvýšením zemědělské (i lesnické) produkce, zajišťují širší využití 
rostlinného materiálu a plní v jednotlivých regionech řadu hledisek 
a biotechnických funkcí, např. stabilizační, esteticko-krajinotvorné, 
asanačně-rekultivační, mikro-bioklimatické, zvýšení biodiverzity 

apod. Podmínkou pro dosažení většiny vyjmenovaných pozitivních 
aspektů je správný a ucelený management těchto staveb, organizaci 
zemědělské činnosti i plánování v oblasti pozemkové držby nevy-
jímaje.

Výsledky
Zhodnocení výše popsaných principů a východisek prvním rokem 
řeší projekt TD03000330 (TAČR-Omega), který navazuje na minulé 
práce řešitelského týmu a formuluje podmínky potřebných korekcí 
současných legislativních a následně organizačních zásad ve správě 
vodního hospodářství zemědělské krajiny. Přestože jsou výzkumně 
rozpracovávány čtyři různé varianty reálných řešení (viz dále), jeví 
se na základě dosavadních analýz jako velmi efektivní obnova insti-
tutu tzv. „vodních družstev“, která mohou plnit roli „samosprávy“ 
ve vodním hospodářství při účelné spolupráci vlastníka stavby 
(soukromý subjekt + stát), uživatele pozemku (nájemce) a státní 
instituce v roli garanta v oblasti správy ve vodním hospodářství 
a ochrany půdy i životního prostředí.

Byly selektovány čtyři hlavní varianty managementu hydromeli-
oračních staveb:
• obnova institutu „vodních družstev“ např. se statutem fundace 

(podpořeno legislativně úpravou vodního zákona, resp. zákonem 
samostatným) s argumentovanou motivací vstupu jednotlivých 
účastníků do družstva (vlastník, uživatel, stát); přitom lze využít 
stávajícího nastavení kompetencí státních institucí (účast SPÚ /
www.spucr.cz/, podniků Povodí s.p. či Lesů ČR s.p.);

• jiné formy sdružování vlastníků a uživatelů bez přímé účasti 
státu a bez cílené legislativní podpory (vznik spolku, korporace); 
s využitím stávajících legislativních nástrojů;

• znovuvytvoření koordinátora – odborného garanta, plnícího roli 
zrušené ZVHS (Zemědělské vodohospodářské správy). Na tuto 
variantu odkazují strategické dokumenty MZe z posledního období 
[6, 7] včetně opatření, popisovaných v dokumentech vlád ČR a SR 
[12, 13]; varianta souvisí mimo jiné se zjevnou nedostatečností 
nastavených kapacit pověřených pracovníků SPÚ a vymezením 
jejich úloh při správě ve vodním hospodářství;

• stabilizace stávajícího stavu, tj. rozdělených kompetencí v oblasti 
dotčené sféry vodního hospodářství (tato varianta se však jeví jako 
dlouhodobě nejproblematičtější s řadou evidentních nedostatků).
V úvodu řešení byly pro vybraných 347 katastrálních území distri-

buovány dotazníky, a to samostatně vlastníkům (dotazník obsahuje 
26 otázek) i uživatelům (33 otázek) odvodněných pozemků. Výběr 
byl proveden v rámci celé ČR s přihlédnutím k evidenci staveb 
zemědělského odvodnění. V prvním kole kampaně bylo osloveno 
(písemně nebo e-mailem) 1052 vlastníků a 378 uživatelů (tj. 3 
plochou nejvýznamnější vlastníci a 1 uživatel na každé k. ú.). Dále 
je v článku vyhodnoceno dosud obdržených 120 zodpovězených 
dotazníků od vlastníků (tj. 11,4 % oslovených) a 142 od uživatelů (tj. 
37,6 % oslovených). Dotazníková kampaň bude pokračovat druhou 
fází, přesto lze první závěry dovozovat již z těchto odpovědí (www.
hydromeliorace.cz/omega/).

Distribuci dotazníků v rámci území České republiky znázorňuje 
přehledová mapa na obr. 3.

Potřeba realizace jednotlivých kroků, formulovaných ve výše uvede-
ných kapitolách, je dána dokladovanými správními delikty (nevhod-
ná revitalizace vodního toku, který je recipientem POZ, nesprávná 
stabilizace krajinných prvků v rámci existence stavby odvodnění, 
absence vazeb údržby HOZ či drobných vodních toků v souvislosti 
na zaústění POZ atd.), snižující možnost nebo přímo neumožňující 
v praxi uplatňovat všechny legislativní náležitosti (při běžné údržbě 
a opravách staveb odvodnění – části POZ). Zejména je však současný 
stav vnímán jako vážná překážka pro realizaci významnějších změn 
využívání stavby nebo potřeb korekce jejich funkcí (kromě rekonstruk-
cí i jejich modernizací, např. s cílem zvýšení retence a akumulace 
vody na pozemku – viz [12].

Diskuse
Na základě zhodnocení aktuálního stavu managementu staveb 
zemědělského odvodnění následuje seznam zásadních argumentů, 
zdůvodňujících potřebu řešit udržitelnost těchto staveb v budoucích 
etapách jejich využívání:
• stavby odvodnění ovlivňují zásadně vodní režim krajiny, dlouho-

době však nejsou vnímány a uplatňovány komplexně; mají přitom 
statut stavby – tedy se jedná o technické opatření dle stavebního 
i vodního zákona; jejich nerespektování může být vážným riziko-
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vým faktorem při péči o vodní komponentu 
krajiny;

• i s odstupem času je třeba napravit ne-
vhodný způsob privatizace odvodňovacích 
staveb (tj. předání staveb bez podrobnější 
informace a bez technických podkladů 
novému nabyvateli, přitom s uvalením 
zákonných povinností, o nichž majitelé ani 
dosud často nevědí – zpravidla je za ně, ale-
spoň částečně a bez smluvních náležitostí, 
plní uživatelé);

• skutečností je, že majitelé pozemku ani 
nemohou individuálně plnit uložené povin-
nosti (značná majetková členitost stavby 
odvodnění, často odborná nekompetence 
majitele, absence odborného poradenství 
– v minulosti plnila částečně ZVHS, nyní 
jen velmi omezeně SPÚ; tato absence se 
projevuje ve sféře vlastníků, více však u uži-
vatelů);

• neúplná vodoprávní evidence staveb 
odvodnění, která se dále zhoršuje (ztráty 
projektové dokumentace po zrušení ZVHS 
a po delimitaci archivů); snížení počtu 
odborníků v praxi; prakticky neexistuje in-
stituce, která by garantovala ucelenost evi-
dence (údaje publikované prostřednictvím 
LPIS nejsou úplné a často ani správné);

• legislativní i odborné překážky pro efektivní 
nakládání se stavbou – např. rekonstrukce a modernizace, příp. ru-
šení stavby prakticky nelze provádět (dnes podněty dávají uživatelé, 
a nikoli majitelé; přitom iniciativa vodoprávního projednání musí 
vzejít od majitele; kontroverze dotačních titulů, orientovaných na 
uživatele /např. krajinné prvky na stavbě odvodnění, revitalizace 
vodních toků a HOZ/). Přitom úpravy funkce stavby jsou žádoucí (je 
však třeba disponovat: souhlasy majitelů, projektovou dokumentací 
stavby atd.);

• s tím souvisí nedůsledná ochrana odvodňovacích staveb v rámci 
stavebních činností, dotačních programů;

• pokud nejsou zohledňovány stavby zemědělského odvodnění 
a jejich potenciál, významně to snižuje účelnost nakládání s vo-
dou v krajině (zemědělský půdní fond se zásadní měrou podílí na 
transformaci srážek v odtok);

• rozdělení původně celistvé stavby na POZ a HOZ (privátní subjekt 
+ stát) snižuje efektivitu údržby a zejména prakticky vylučuje pre-
venci;

• chybí komplexní a oboustranně vyvážený model vnímání funkcí 
odvodnění v rámci životního prostředí (dáno historicky během 
posledních 30 let díky nekorektním a nepodloženým atakům vůči 
těmto stavbám). Naznačeným řešením by mohl být vytvořený ge-
nerel staveb zemědělského odvodnění, mj. v souvislosti s řešením 
nedostatku vody v krajině.

Závěr
Hospodaření s vodou v měnícím se prostředí se dostává do stádia, 
ve kterém je třeba vlivy působící na vodní zdroje posuzovat kom-
plexně, tzn. i včetně změn v jejich vzájemných interakcích. Další 
vývoj proto nutně směřuje k integrovanému managementu krajiny 
a její vodní složky. Návrat k tradicím institutu vodních družstev se 
jeví jako vhodná alternativa i pro současné uživatelsko-vlastnické 
vztahy k pozemkům. Usnesení vlády ČR [12] k přípravě realizace 
opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, 
doporučuje „úpravu drenážních systémů na systémy s regulovaným 
odtokem“ v rámci seznamu vhodných technických opatření, napří-
klad při realizaci úkolu E/6 Přílohy 1. Přestože nejsou regulované 
odvodňovací systémy dosud v portfoliu projektanty běžně užívaných 
opatření, praktikovaných v ČR za účelem zvýšení retence a akumu-
lace vody v krajině, jejich značný potenciál a potřeba, s ohledem na 
trendy klimatických změn, upozorňují na nepřipravenost vodního 
hospodářství s těmito nástroji efektivně pracovat. Příležitost k nápravě 
nám poskytují paradoxně kroky k řešení nedostatku vody, protože 
zemědělské i meliorační praxi je zřejmé, že odvodnění patří do naší 
kulturní, člověkem ovlivněné krajiny, a bylo by velmi krátkozraké 
tento typ opatření opomíjet.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl s podporou TAČR v programu 
Omega (www.tacr.cz) v rámci projektu TD03000330 s názvem Kri-
téria udržitelnosti hydromelioračních opatření, řešeném v letech 
2016–17.
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Sustainability terms of agricultural drainage structures 
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Abstract
Systems of agricultural drainage are the most extensive type of wa-
ter management structures. Therefore they significantly affect the 
landscape water regime and have also a considerable potential in 
improving methods of water management in the landscape in terms 
of climate change. The paper analyzes the conditions of sustaina-
bility of these structures with regard to the normal operation and 
the need of modernization of these structures. In future stages of the 
TACR project (No. TD03000330), this knowledge will be adequately 
applied to other types of amelioration structures (irrigation, soil 
erosion control, small reservoirs, wetlands, small watercourses 
realignment, etc.).
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Dávkovací čerpadla SMART DIGITAL XL

Digitální membránová dávkovací čerpadla Grundfos SMART Digital 
XL DDA a DDE umožňují přesné dávkování prakticky všech chemi-
kálií. Dva modely čerpadel nabízejí nové možnosti využití v oblasti 
průmyslu, vodního hospodářství, zemědělství a dalších.

Dávkovací čerpadla Grundfos SMART Digital XL DDA a DDE umož-
ňují bezpečné a ekonomické dávkování prakticky jakékoliv chemiká-
lie. Poskytují přesný a spolehlivý provoz s výkonem až 200 l/h a 10 
barů, zároveň nabízí velkou flexibilitu a jsou uživatelsky přívětivé.

Bezpečné dávkovací procesy
Díky technologii digitálního dávkování Digital Dosing™ a konstantní-
ho objemu v dávkovací hlavě je dávkování přesné s odchylkou ±1,5 % 
od nastavené hodnoty, což zajišťuje úspory chemikálií a bezproblé-
mový, spolehlivý a bezpečný provoz. Několik variant řízení nabízí 
funkce kontroly a diagnostiky, které ještě více zvyšují bezpečnost 
a spolehlivost procesů, a to i při změnách provozních podmínek.

Všestranné využití
• Vodní hospodářství
• Úprava vody (úprava vody do plaveckých bazénů, ultrafiltrace)
• Průmysl
• Zemědělství

S poměrem nastavení maximálního a minimálního výkonu 1 : 800 
stačí na celý rozsah průtoků pouze tři varianty čerpadel. Čerpadla 
SMART Digital XL lze napájet napětím v rozsahu od 100 do 240 V při 
50 nebo 60 Hz. Dále si můžete vybrat z mnoha různých možností 
řízení a komunikace. Montážní deska umožňuje rychlou instalaci na 
jakýkoliv vodorovný povrch a řídicí panel lze pak jednoduše nasmě-
rovat doleva, doprava nebo přímo dopředu.

Robustní a uživatelsky přívětivé
Nastavení dávkování je tak jednoduché, jako pustit si přehrávač. Intu-
itivní uživatelské rozhraní nevyžaduje téměř žádnou praxi. Dávkovací 
čerpadla DDA mají podsvícený grafický displej s intuitivním menu 
ve 28 jazycích včetně češtiny a slovenštiny. Díky robustní konstrukci 
a membráně z PTFE je zaručen velmi dlouhý servisní interval 8000 
hodin provozu při 100% zatížení nebo 20 000 hodin při 30% zatížení.

Vyhovuje vašim požadavkům: kompletní sortiment 
příslušenství a servisních sad!
Řada SMART Digital je doplněna řadou příslušenství, jako jsou insta-
lační sady, sací potrubí, signální kabely a dávkovací nádrže. Můžete 
si tak přizpůsobit čerpadlo pro snadnou instalaci a provoz v jakékoliv 
aplikaci v libovolném prostředí. Díky pouhým třem variantám modelů 
je výběr náhradních dílů, jejich výměna a celková údržba výrazně 
zjednodušená. Nabízíme balíček služeb šitý na míru, které vám zajistí 
originální náhradní díly pro provádění údržby s přidanou hodnotou.

Technické údaje
Rozsah dávkování  max. 200 l/h
Provozní tlak  až 10 bar
Přesnost dávkování ±1,5 % od nastavené hodnoty, ± 0,1 %  
    z celkového rozsahu
Viskozita kapalin  max. 3000 mPa·s, v závislosti na modelu  
    a nastavení
Spotřeba energie  max. 80 W
Třída kryti  IP65, NEMA 4X

Aplikace
• Dezinfekce
• Úprava hodnoty pH
• Dávkování chemikálií (přípravky proti pěnění, biocidy, bělidla, 

činidla na povrchovou úpravu atd.)
• Sanitační stanice (CIP)
• Koagulace
• Srážení/flokulace
• Filtrace
• Reverzní osmóza

Petr Douda
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

pdouda@grundfos.com
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V letech 1974–1979 vystudoval ČVUT, 
Fakultu stavební, obor Vodního hospodář-
ství a Vodních staveb. V letech 1985 až 1986 
absolvoval s vyznamenáním Mezinárodní 
postgraduální kurs hydraulického inže-
nýrství, Obor výpočetní hydraulika na IHE 
International Institute for Hydraulic and En-
vironmental Engineering (IHE), Delf. Je autor 
nebo spoluautor několika desítek odborných 
publikací. Podílel se na organizaci mnoha 
konferencí a seminářů.

V současnosti přednáší na České zeměděl-
ské univerzitě v Praze, Fakultě lesnické envi-
ronmentální, Katedře vodního hospodářství 
a environmentálního modelování. Působí 
i jako expert, konzultant.

Jak jste se k svému oboru dostal? 
V roce 1979 jsem nastoupil na katedru Hyd-

rauliky a hydrologie na ČVUT jako asistent. 
K oboru mne přivedli během studií hydraulik 
prof. Patočka, doc. Mareš, prof. Broža, doc. Jiří 
Bém a mnoho dalších. Stavební fakulta na 
ČVUT měla v době mého studia velmi dobrou 
úroveň, srovnatelnou s jakoukoliv zahraniční 
vysokou školou té doby. Svým absolventům 
fakulta poskytla vynikající odborný funda-
ment pro další rozvoj. Někteří profesoři byli 
žáky profesora Smetany a hydrauliku a hydro-
logii skutečně uměli. Mne oslovila hydraulika 
a hydrologie, staly se mi tedy osudovými pro 
celý odborný život.

Kdo byl Vaším vzorem?
Profesor Michael Abbott se nestal jenom 

vzorem, ale doslova kmotrem a průkopníkem 
nově vznikajících oborů výpočetní hydrauliky 
a hydroinformatiky. Mike Abbott je vizionář, 
který dohlédl na průmět moderních techno-
logií do tradičních oborů a formuloval dost 
přesně jejich budoucí vývoj. Málokdo vize M. 
Abbotta akceptoval v době, kdy vznikly, byly 
dokonce okamžiky, kdy se prof. Abbottovi 
„experti“ vysmívali, že blouzní a že oni si svůj 
obor ochrání pře takovými kacíři, jako je on. 
Jak vidno, dějiny se stále opakují. Hydroin-
formatika se však dostala do povědomí nejen 
odborníků. Dnes mladá generace inženýrů 

a expertů používá simulační modely přesně 
tak, jak prof. Abbott předpověděl. Co Mike 
Abbott svými tezemi změnil? Proč došlo 
k takovému vývoji u oborů, které byly vždy 
konzervativní a jejich rozvoj byl předvídatelný 
po desetiletí? Nové moderní technologie nám 
dávají úplně jiné možnosti a při vhodné kom-
binaci informací a způsobu jejich zpracování 
skutečně poskytují v rozhodovacím procesu 
kvalitativně zcela jiný typ informace.

Co zásadního se během Vaší profesní kari-
éry v oboru stalo?

Asi nejvýznamnější změnou v oboru je 
fakt, že z teoretické hydroinformatiky se stala 
technologická disciplína, která je běžně pou-
žívána stovkami odborníků v oboru pro úlohy 
optimalizace návrhů pro komplikované sys-
témy jako vodárenské a kanalizační systémy, 
ČOV nebo návrhy PPO v povodí významných 
vodních toků. 

Jako příklad masivního užití nástrojů hyd-
roinformatiky lze uvést např. tvorbu map 
povodňových rizik pro splnění požadavků 
vodního zákona, resp. Povodňové směrnice 
EU. Jak jinak bychom prověřili důsledky Q1000 
při posuzování bezpečnosti vlastního vodní-
ho díla a důsledků průlomové vlny v povodí 
pod objektem? Jedině fyzikálním modelem. 
A srovnejme pracnost a časovou náročnost 
takové úlohy v matematickém modelu a na 
fyzikálním modelu. Odpověď je nasnadě. 
Obě úlohy jsou dnes finančně a časově ne-
srovnatelné.

Jaký vývoj ve svém oboru očekáváte v bu-
doucnosti?

Vývoj oboru obecně a hydroinformatiky 
zvláště bude kopírovat další rozvoj nových 
technologií. Nejen v tradičním okruhu 
aplikací, ale bude docházet k další integraci 
napříč obory. Nové analytické metody, nové 
přístupy ke konstrukci moderních monito-
rovacích systémů poskytnou data ve vyšší 
kvalitě a přesnosti, a to i v reálném čase. To 
umožní výrazně zpřesnit a zatraktivnit pre-
dikční segment nástrojů hydroinformatiky. 
Příkladem takové potřebné aplikace, kde 
krátký čas získání předpovědi je zásadní, je 

předpověď vzniku a důsledků bleskových 
povodní. V současnosti nelze řešit dostatečně 
přesnou předpověď v očekávaném časovém 
horizontu. Ale to se jistě brzy změní s ná-
stupem HPC (High Performance Computers), 
protože výpočetní možnosti jsou nesrovna-
telné s běžnou HW platformou. Právě užitím 
výpočetního výkonu HPC lze výrazně zkrátit 
výpočty, ale především rozšířit úlohy o škálu 
stochastických výpočtů pro stanovení míry 
nejistoty jak předpovědí, tak všech výstupů 
HD modelů.

Už jste to zmínil, ale jaké jsou rozdíly 
v matematických a fyzikálních metodách 
modelování?

Fyzikální modely mohou být použity pro 
odvození správných vlastností atypických 
objektů a složitých hydrodynamických cha-
rakterů proudění v 3D, a proto nejsou umístě-
ny zatím v muzeu vodního hospodářství. Na 
druhé straně je patrné, že matematické modely 
postupně přebírají většinu simulačních úloh 
ve vodním hospodářství a životním prostředí. 
Právě hydroinformatika přináší jiný požada-
vek na kvalitu a kvantitu dat. Základní vlast-
nost dat musí být ve stavu „ready-to-use“, tedy 
rovnou k použití. V minulosti byla většina dat 
v surovém stavu (např. graf – záznam o poloze 
hladiny), tedy bez validace a verifikace. Dnes 
organizace, které jsou zodpovědné za sběr dat 
a jejich vyhodnocení, udělaly obrovský krok 
vpřed a většina dat je skutečně v digitálním 
tvaru a v provozním stavu. Jedná se přede-
vším o ČÚZAK, ČHMÚ, Podniky Povodí, VÚV 
TGM a další. Jsou-li zjištěná data k dispozici, 
umožní to významné zkrácení lhůt pro rea-
lizaci projektů se simulačními nástroji, kde 
se uplatní silný HW a moderně postavené 
simulační modely (umožní paralelní výpočty). 
To, co jsme počítali v 90. letech i tři týdny 
kontinuálně, dnes spočteme na HPC během 
jednoho dopoledne. Je možná nedoceněným 
úspěchem VŠB v Ostravě, že takové moderní 
výpočetní centrum je dokončené a v regionu 
máme nejrychlejší počítač. Je naším zájmem 
vodohospodářů využít toto vybavení na řeše-
ní úloh jako například na Komplexní lokální 
výstražné a varovné systémy pro regiony, kde 
HPC umožní realizaci výstupů v požadova-
ném časovém horizontu.

Většina z nás má představu, že se to mode-
lování využívá hlavně v oblasti protipovod-
ňové ochrany nebo návrhu kanalizace. Jaké 
jsou další možnosti?

Máte pravdu. Již jsem zmínil oblast simu-
lací v reálném čase, to není jen oblast proti-
povodňové ochrany, ale provozu regionálních 
vodovodů, dispečinky vodárenských systémů 
větších aglomerací. CzechGlobe předvedl při 
několika příležitostech prognózu vlivu změn 
klimatu na našem území. To by mělo být zá-
kladní osnovou pro průmět do vodohospodář-
ských bilancí a podat tak základní odpověď, 
zda stávající nádrže umělé akumulace budou 
dostatečné či nikoliv. 

A jak může modelování pomoci při roz-
hodování?

Zásadně. Jsme schopni dodat v krátkém 
čase porovnání zvažovaných alternativ v kon-
ceptu a definovat rozdíly v porovnávaných 
parametrech, ale nejen pro lokalitu, ale jaký 
vliv má navrhovaná alternativa na celkové 
chování systému. Při zapojení HPC je možné 
definovat i míru nejistoty prognóz, tedy víme, 
s jakou přesností modelujeme. 
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Před léty jsem dělal v jednom výzkumném 
ústavu. Když výsledky neodpovídaly předpo-
kladům, tak starší kolegové říkali, že je třeba 
použít bulharskou konstantu, aby to správně 
vyšlo. Kde je garance, že se takto neupravují 
data i v tom modelování?

Týmy současných odborníků si něco tako-
vého nemohou dovolit. Jakýkoliv prohřešek 
vás dříve nebo později dožene. Když jsou 
dnes použity výsledky simulací pro návrhy 
koncepcí a z nich se odvozují detailní návrhy 
objektů a po realizaci se samozřejmě moni-
toruje, jak objekt funguje. Konkrétní příklad 
z Prahy. Simulační modely byly použity pro 
koncept povodňové ochrany Prahy. Z koncep-
tu zásadním způsobem vycházeli projektanti 
všech staveb PPO. Konkrétní příklad je etapa 
01 Staré Město, dokončená před rokem 2002. 
Dodavatel podle projektu zrealizoval mobilní 
hrazení a další objekty PPO. Přišla povodeň 
se všemi důsledky.

Obecně jde však o odborný a etický pro-
blém, který v případě záměrné úpravy vý-
sledků na objednávku může vést i k soudním 
sporům a trestně právní odpovědnosti za 
vadu díla. V tomto případě úmyslnou!!! 
Myslím, že když se takový případ vyskytne, 
nepůjde o úmyslnou manipulaci s výsledky, 

ale o chybná data nebo jejich chybnou in-
terpretaci. V každém případě půjde o chybu 
či významnou nepřesnost. Je tu ještě jedna 
komplikace. Propletence procesů, veličin 
a jejich vazeb jsou mnohdy závislé nelineár-
ně. To nám bohužel mění míru nepřesnosti 
v řešené oblasti.

Hospodaření s vodou ve městech ale 
i v krajině má jistě hodně nedostatků. Nyní 
se prosazuje koncept HDV. Jaké kroky by 
podle Vás společnost měla přijmout, aby bylo 
pokud možno stále vody přiměřeně a v co 
nejlepší kvalitě?

Hospodaření s dešťovou vodou je bohužel 
velmi upozaděné a zanedbané téma. Srov-
náme-li přístup k problematice u nás a např. 
v sousedním Německu, jde skutečně o rozdíl-
ný přístup. U nás odvodňujeme dálnici a od-
tékající srážky přivádíme bez čištění a retence 
rovnou do první vodoteče. Teprve nynější 
ministr MŽP letos vyhlásil první pokus o do-
tace na zadržení dešťových vod. Jiří Maršálek 
a další odborníci o této variantě mluvili již od 
roku 1990, ale nepodařilo se nám tento názor 
posunout do politické roviny. Musíme více za-
držet vodu v krajině, upravit malé vodní toky 
PB opatřením tak, abychom zlepšili akumulaci 
vod a dotovali základní odtok z povodí. Musí-

me si také přiznat, že zásobovat města pitnou 
vodou v budoucnosti, kdy bude ve městech 
žít převážná většina obyvatel, nelze bez umělé 
akumulace vod v nově budovaných nádržích. 
I zde vidím prostor pro aplikaci predikčních 
nástrojů hydroinformatiky. Máme scénáře 
klimatických změn a můžeme mít scénáře 
vodohospodářských bilancí v povodí v pade-
sátiletém horizontu. Nad takovými výsledky 
by se vedla daleko konstruktivnější diskuse, 
než se vede dnes, protože riziko nezabezpe-
čenosti dodávek pitné vody bude přibývat, 
mají-li klimatologové pravdu. Musíme mít na 
paměti, že výstavba retenční nádrže je zadání 
na minimálně 15 let. 

Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři 
a ekology?

Je to historický problém, který má základy 
v minulém století. Především jde o hájení 
svého hradu na obou stranách údolí. Jako 
vždy je potřeba spolupráce a vzájemných 
kompromisů a hydroinformatika takovou 
platformu skýtá. Je dobré, když se všichni 
drží jen té problematiky, které rozumí. Vždy je 
kontraproduktivní, když se odborník považuje 
za všeuměla. 

Ing. Václav Stránský

Bradáč, Bradáč z Juditina mostu, těší mě!

Václav Tomášek

V úvodu předesílám, že jsem redakcí tohoto 
slovutného periodika nebyl vyzván k podání 
žádného vědeckotechnického příspěvku, 
ba právě naopak. Naskýtá se otázka, koho 
že představuji? Historikové a lidé věci znalí 
nabízejí několik verzí: že prý jsem podoben 
staviteli prvního kamenného mostu, spojují-

cího oba pražské břehy v místě, kde už přes 
tisíc let je největší dopravní frekvence. 

Prapůvodní most byl nazván na počest 
Judity, manželky českého krále Vladislava, 
toho jména druhého – Přemyslovce. Ten, 
protože měl mnoho jiných zálib, nechal na 
královně, aby se o výstavbu mostu postarala. 

V té době si dvorní dámy šuškaly, že ten „její“ 
není věčně doma, pořád trajdá někde po světě 
a starosti se stavbou mostu hodil na ni.

Jiní tvrdí, že mohu být i ochráncem mostu, 
do jehož těla jsem byl vsazen, či pocestných 
a obchodníků. Také pozdější kamenný most, 
dnes řečený Karlův, má své ochránce: Brun-
cvíka, neohroženého rytíře ve zbroji se svým 
věrným lvem u nohou. Ale především svatého 
Johánka z Pomuku – patrona mostních děl bez 
výjimky a lidí starajících se o vodu. 

Existuje též domněnka, že mám tvář bájné-
ho obra Rolanda, uznávaného v zemích, které 
přijaly tzv. Magdeburské právo jako souhrn 
norem, souvisejících s plavbou. Doneslo se 
mi rovněž, že jsem možná připomínkou hlavy 
příslušníka keltského kmene.

Začíná mi cesta do salonu krásy, tedy do ateliéru. Musím se i omluvit, že kvalita fotek není 
na úrovni dnešních možností, vždyť jsou z dob předdigitálových…

Po restaurování. Docela jsem prokoukl...
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Jak je patrné z vodočetné latě, nad hlavou 
mám 260 cm vody

Patron při povodni. Jak se asi k jeho nohám 
dostala nádoba na kysané zelí?

Bagry připravené bránit pilíře mostu před 
útoky velkých plovoucích trosek

Kdože opravdu jsem, dozví se laskavý 
vodohospodář záhy. Jisté však je, že má 
kamenná tvář je jednou z nejstarších plastik 
– reliéfů u nás umístěných v exteriéru. Vždyť 
se zrodila už v románském období. Původně 
byla umístěna v levém protiproudním líci 
zdiva oblouku Juditina mostu při staroměst-
ském břehu. K přemístění pískovcového 
bloku s mojí tváří došlo v rámci stavby krátké 
nábřežní zdi mezi areálem kláštera Křížov-
níků s červenou hvězdou a pilířem Karlova 
mostu v roce 1840. Zeď byla vytvořena pro 
opěru klenby, na níž spočívá část nynější-
ho Křížovnického náměstí s novogotickou 
sochou Karla IV. z roku 1849, připomínající 
výročí založení pražské univerzity, nyní po 
svém zakladateli zvané. Pohled na mou ma-
ličkost by se tím zakryl, a proto jsem požádal 
stavitele prostřednictvím ctihodných kunst-
historiků o mé přemístění a znovuosazení do 
líce zdiva, tentokráte nově vzniklé nábřežní 
zdi. Vyhradil jsem si podmínku a bazíruji 
na tom, že můj pohled musí opět směřovat 
na Vltavu. 

Těžko, přetěžko by se dalo vypsat vše, co 
má kamenná hlava během věků zažila a oči 
spatřily. Tenkrát, kdy mé rysy byly mnohem 
podobnější lidské tváři, byl jsem svědkem ka-
tastrofálních povodní, které měly za následek 
bezpočet lidských tragédií. Hlava se chvěla, 
když bezbranná musela přijímat údery od 
plovoucích trosek i ledových ker solidárně 
s mostem, který utrpěl mnohé škody a šrámy. 
Ale spravedlivá řeka, která nikomu a nikdy 
nestranila, osvěžovala a nabízela kotvu 
nové naděje. Až jednou, to se otřásl můj vlas 
i vous, přišla voda velká, nezvaná, podřízená 
pouze přírodním zákonům. Povodeň, stu-
dená jako ledy v ní, s nebývalou divokostí 
a prudkostí do Prahy vtrhla v druhém měsíci 
L. P. 1342, za panování Jana z Lucemburku. 
Poctivé mostní dílo o dvaceti pilířích pod-
lehlo náporu hladiny vzedmuté nápěchem 
ledových ker a naplavenin. „Jakoby spadla 
koruna království“, zapsal kronikář a lidé se 
opět museli vzchopit, aby přehlušili bolest 
v paralele obdoby biblického podobenství: 
voda dala – voda vzala. Mnozí se stali, pouze 
na čas, k vodnímu živlu poněkud pokornější. 
Pokora střídaná s lehkovážností provází lid-
stvo, žel, až dodnes. Přes všechny trampoty 
jsem nakonec tuto pohromu přežil i s jedním 

obloukem původního Juditina mostu, kde 
byla má původní pozice. Těší mě zájem lidí, 
dlících a pracujících kolem vody. Zejména, 
když se zvyšují průtoky a zdvihá hladina 
v řece. Oni totiž vypozorovali, že když její 
úroveň dosahuje k mé bradě, voda se vylévá 
z koryta a zaplavuje tu a tu ulici, ten a ten 
rynek či chrám. Odstupňovali si to podle 
výšky úst, čela a temene hlavy. Když přišly 
ke slovu lokte, jako míra zanoření celé hlavy, 
pak už bylo ouvej! Opakovaly se lidské tragé-
die, škody na majetku, ale i ty nejzávažnější, 
na zdraví a na životech. Smutno mi bylo, 
když v souvislosti s povodněmi přišly další 
pohromy v podobě hladu, nemocí a nepo-
chopitelně i požárů. Zvykl jsem si na to, že 
si lidé, ve vší počestnosti, udělali z mého 
obličeje – no, jak to nazvat? – vodočet. Tak 
a teď znáte zhruba odpověď na předešlou 
otázku, týkající se mé existence.

Viděl jsem výstavbu nového kamenného 
mostu, který nechal vybudovat Otec vlasti 
a jehož dokončení mu nebylo dáno se dožít. 
Za panování jeho syna Zikmunda udeřila 
opět povodeň, která most zčásti pobořila. 
Další škody utrpěl za Habsburků.

Nerado se připouští, že vodní útvar jako 
řeka má obdivuhodnou paměť. Dobře zná 
svá práva, která jí nikdo nemůže potlačit, 
ani vzít. Divme se, že, byť lidskou potřebou 
sevřená, hledá si svůj přírodou daný prostor, 
zejména při povodních, až ho najde. Mohli 
jsme ji zadržet, usměrnit, rozumně využít, 
zisky si rozdělit, ale vše má svoji míru. Jest-
liže ji překročí naše nabubřelé ego, lačnost či 
neznalost, pak prostředky, které vynakládáme 
na pošetilé zasahování do přírody, ještě zvětší 
její oprávněný hněv. Pak jsou veškeré kalku-
lace a výpočty rovné teorii relativity.

Jak se lidský život vázaný na Vltavu vyví-
jel, vznikala větší potřeba se starat o to, aby 
řeka s důležitými přítoky a všemi vodními 
díly byla s náležitou péčí provozována a vy-
užívaná. Největší vědomosti a zkušenosti 
o tom měli vážení lidé od vody, kterým bylo 
svěřeno v záležitostech rozhodovat. Začalo 

se jim říkat Zemští přísežní mlynáři. Do 
současnosti změnili mnohokrát svůj název 
a zdokonalovali svoji činnost. Naštěstí na tuto 
zodpovědnou práci nejsou sami. Rozumějí 
si s armádou dalších a pomáhají si. Původní 
spolek se vyvinul v dnešní státní podnik 
a mlynáři příslušní k řece v zaměstnance 
Povodí Vltavy. Ve vztahu ke mně nemohu říci 
proti povoďákům – tak jim důvěrně říkám – 
křivého slova. Když kolem mne plují ve svých 
pracovních člunech, vždy mě po vodácku 
pozdraví, a nejen proto, že jsem starší. Tvrdí, 
že jim jsem profesně velice blízký, a proto se 
rozhodli, že si zasloužím jakousi omlazovací 
kůru v podobě restaurátorského make-upu. 
Jeden z nich, co to měl na starosti, spěchal 
zrovna po mostě, když tu spatřil dva pány na 
lešení, jak ošetřují sousoší, které před mnoha 
lety vysekal barokní kumštýř Matyáš Bernard 
Braun. Jde o rodinnou scenérii, jak babička 
Ludmila vyučuje svého vnoučka Vašíka, 
kterak dosáhnout toho, aby z něho bylo něco 
pořádného. Aby třeba svým životem dospěl 
takové vážnosti a úcty, aby si jej český národ 
zvolil věčným knížetem a vévodou. Slovo dalo 
slovo a šikovní restaurátoři udělali, co slíbili. 
S požehnáním patřičných úřadů památkové 
péče mě opatrně sejmuli ze zdi a odvezli do 
svého ateliéru, kde jsem v teple přezimoval, 
na přelomu roku 1997/1998. Moje omlazovací 
kůra spočívala v jemné mechanické očistě. Jé 
to šimralo! Pak přišly na řadu různé chemické 
vodičky. Prý jsem dost ošlehán exhalačními 
větry. Pak mne důkladně opláchli a vysušili. 
Myslel jsem, že už to skončilo, ale kdepak. Pak 
na mne vyrukovali s minerálním tmelem na 
vrásky, ale oni to klasifikovali jako otevřené 
praskliny. Ta drzost! Potom přišla na řadu 
oční víčka a barevné retuše. Už jsem měl 
obavu, že se změním v klauna. Naštěstí to tak 
nedopadlo. Po ošetření proti postupující vlh-
kosti ze zdiva jsem byl něžně vrácen nazpět. 
Nebylo to špatné, ale byl jsem rád, že už jsem 
byl opět doma.

Netrvalo to dlouho. Za čtyři roky přišlo 
hodně vody. Řeknu vám, co jsem slyšel od 
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povoďáků: že prý za dobu, co měří průtoky, 
taková povodeň ještě nikdy nepřišla. Před-
čila i tu ze 4. září 1890, která kulminovala 
při průtoku 4 123 kubíků za vteřinu a říkali 
jí stoletá. Ta nová dosáhla svého vrcholu 
po poledni 14. srpna 2002. Vltavou v Praze 
protékalo 5 160 kubíků vody za vteřinu, což 
odpovídá pětisetleté povodni! Z bezpeč-
nostních důvodů byl střed města uzavřen. 
Přístup měli pouze ti, kdo se starali o pro-
tipovodňová opatření. Ten můj povoďák 

dokumentoval průběh povodně a přesně 
v té době byl na Karlově mostě. Pochopitelně 
jsme se neviděli. Já už jsem se nořil ve vodě 
a měl jsem, jak říkají potápěči, nulovou vi-
ditelnost. On zjistil, že je hladina řeky nad 
mojí hlavou 260 cm! Poznal to jednoduše 
na vodočetné lati, kterou nechal osadit na 
nábřežní zdi, jako kdyby to tušil, nějaký 
měsíc před povodní. Stačil udělat ještě ně-
kolik snímků a uháněl k protipovodňovému 
hrazení na nábřeží. 

Voda opadla a já se opět mohu dívat na 
Vltavu. Když bude vážený čtenář, který 
o mně ještě neví, kráčet po mostě, najde mne 
v sousedství kamenných kvádrů na zdi vlevo 
od té vodočetné latě.

Mé vzpomínání zaznamenal
Václav Tomášek

dlouholetý, nyní emeritní zaměstnanec
Povodí Vltavy

Výstava VODOVODY-KANALIZACE:  
Jednou z největších výzev je sucho

Hana Nečasová

Že je vyrobit pitnou vodu, vyčistit ji, od-
kanalizovat a šetrně vrátit zpět do přírody 
náročný proces, ukázala návštěvníkům mezi-
národní výstava VODOVODY-KANALIZACE. 
„Přesto patříme mezi tu šťastnou část popula-
ce na světě, kde lidé otočí kohoutkem a teče 
z něj pitná voda – ve zdánlivě neomezeném 
množství a většinou ve výborné kvalitě,“ uve-
dl při zahájení výstavy ministr zemědělství 
Marian Jurečka. Jak ale upozornil ministr 
životního prostředí Richard Brabec, jednou 
z největších ekologických výzev budoucnosti 
i úkolem politiků bude vypořádat se se stále 
aktuálnější problematikou sucha. Právě 
sucho, ale také nová legislativa, dotace či 
inovační technologie byly hlavními tématy 
výstavy VODOVODY-KANALIZACE. Největší 
a nejvýznamnější akce v oboru, kterou po-
řádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací 
ČR (SOVAK ČR), měla podle organizátorů 
rekordní účast.

Sucho bylo a je důležitou součástí klimatu 
ve střední Evropě, poslední desetiletí se ale 
nesou ve znamení vyššího rizika výskytu. 
Problém má často, statisticky v devíti z 16 let, 
jižní Morava a severozápadní Čechy, nejméně 
jednou za deset let je ale suchem zasaženo 
téměř celé území ČR. „Z našich analýz je 

jasně patrné, že to, co doposud bylo dvaceti-
leté sucho, bude v příštích dekádách suchem 
běžným, vyskytujícím se jednou za 5 let,“ 
upozornil Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu 
globálních změn při Akademii věd ČR. 

Jak dodává, musíme počítat s tím, že ob-
dobí sucha nejspíše budou trvat déle a také 
povodně mohou být extrémnější. „Naše infra-
struktura i naše rezervy, které jsme vytvořili, 
abychom se vypořádali s mimořádnými jevy, 
jsou stavěny na klima minulého století. Takže 
je budeme muset neustále „vylepšovat“, aby 
obstály v nových podmínkách. To není jen 
o přehradách a vyšších ochranných hrázích, 
ale také o zodpovědnějším plánování v kra-
jině, o tom, že rizika by měl v principu nést 
vlastník, který se musí ve vlastním zájmu na 
změnu připravit, dodatečně se pojistit nebo 
vytvořit rezervy a podobně,“ říká Miroslav 
Trnka.

Ani kapku nazmar 
Nový program Dešťovka s mottem „…ani 
kapku nazmar!“, který spouští Ministerstvo 
životního prostředí ČR a Státní fond životní 
prostředí ČR, představil účastníkům Jakub 
Hrbek ze SFŽP ČR. „Příjem žádostí startuje 29. 
května, rozdělovat se bude 100 milionů korun. 
Dotace je určena pro vlastníky či stavebníky 
rodinných a bytových domů na využití sráž-
kové a odpadní vody v domácnosti i na zahra-
dě. Je nutné využít maximální možné kapacity 
pro akumulaci srážkové vody při velkých 
deštích tak, aby mohla být voda následně co 
nejdéle používána. Dotace tak má motivovat 
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření 
s vodou a snížit tak množství odebírané pitné 
vody z povrchových a podzemních zdrojů,“ 
uvedl Hrbek. 

Podporovány budou tři typy projektů: za-
chytávání srážkové vody na zalévání zahrady 
v obcích ohrožených suchem, akumulace 
srážkové vody pro splachování WC a zálivku 
a využití přečištěné odpadní vody jako vody 
užitkové.

Nové technologie a inovace
Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE odbor-
níci diskutovali ale také o dalších tématech 

– o nové legislativě, dotačních příležitostech 
či o udržitelném hospodaření s vodou. Té-
matem bylo také vzdělávání. Sdružení oboru 
vodovodů a kanalizací ČR zde představilo 
nový studijní program Provozovatel vodovodů 
a kanalizací, který startuje v novém školním 
roce v Praze a Vysokém Mýtě a poskytne stu-
dentům odborné vzdělání na středoškolské 
úrovni. 

Na výstavišti v Letňanech se představily 
také nejnovější technologie a inovace. Ty 
nejlepší ocenilo ve středu večer Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací ČR cenou Zlatá 
VOD-KA 2017. Tu získaly hned tři firmy: 
DHI a.s. za aplikaci WaterNet Advisor, která 
umožňuje hydraulické posouzení, určení 
tlakových a průtokových poměrů a paramet-
rů vody v podmínkách ustáleného proudění 
anebo časově proměnného proudění; firma 
Hach Lange s.r.o. za TURBIDIMETRY řady 
TU5, které přináší výraznou inovaci procesu 
měření; a firma Radeton s.r.o. se systémem 
automatického vyhledávání úniku vody 
Enigma 3m. Ocenění za nejlepší expozice si 
odnesly společnosti CS-BETON s.r.o., Gebr. 
Ostendorf – OSMA zpracování plastů s.r.o. 
a ENVI-PUR, s.r.o./CULLIGAN.CZ s.r.o. Sou-
částí doprovodného programu byla také sou-
těž zručnosti. Navrtávku potrubí pod tlakem 
a sestavení domovní přípojky zvládl nejlépe 
tým ČEVAK a.s.

Jubilejní, rekordní a s mezinárodní 
účastí 

Letošní ročník výstavy byl jubilejní – 
dvacátý – a také rekordní. „Čísla teprve vy-
hodnocujeme, ale vzhledem k tomu, že byl 
nutný dotisk vstupenek, a také podle reakcí 
vystavovatelů i návštěvníků si troufám tvrdit, 
že účast byla rekordní. Určitě tak atakujeme 
hranici desíti tisíc návštěvníků,“ uvedl Aleš 
Pohl, ředitel společnosti Exponex s.r.o., která 
akci organizovala. 

„Výrazně vzrostla také mezinárodní prestiž 
výstavy. Pro letošek se partnerskou zemí stalo 
Rakousko s oficiální účastí, výjezdní zase-
dání tady měly i další zahraniční delegace. 
Prezentovala se zde celá řada zahraničních 
vystavovatelů z 11 zemí světa,“ uvedl Oldřich 
Vlasák, ředitel SOVAK ČR. 

Třídenní výstava se uskutečnila 23.–25. 
května na výstavišti v Letňanech. Na ploše 
přes 6 tisíc metrů čtverečních se tu letos 
prezentovalo téměř 350 firem. Velký zájem 
byl také o doprovodný program – téměř tři 
desítky přednášek pod garancí ministerstev 
zemědělství, životního prostředí a průmyslu 
a obchodu. Další ročník výstavy se uskuteční 
opět za dva roky. 

Hana Nečasová
hnecasova@ranochova.cz 

Program výstavy VODOVODY-KANALIZACE 
zpestřovala vystoupení akvabel ve speciálně 
vyrobeném akváriu. Představení bylo do-
provázeno promítáním, světly a poutavou 
hudbou.
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Údržbou drobných vodních toků proti suchu 
a povodním?

Tomáš Just

Každou chvíli někde probíhá jednání, 
seminář nebo konference, kde bojujeme se 
suchem nebo povodněmi. V rovině verbální 
tu nikdo nepochybuje o tom, že by bylo pro-
spěšné více zadržovat vodu v krajině. Jakkoliv 
je zřejmé, že zásadní záležitostí je stav ploch, 
půd a zemin v povodí, bez významu není ani 
stav vodních toků, které odtoky z ploch sbírají 
a dál odvádějí. Koryta geometrizovaná úprava-
mi, nadměrně kapacitní a hluboká, odvádějí 
povodňové a běžné průtoky rychleji a více 
odvodňují přiléhající zeminové vrstvy, než 
přírodní koryta, která jsou většinou poměrně 
mělká, členitá a málo kapacitní.

V této situaci vyvolává jisté překvapení 
dotační program 129 290 „Podpora opatření 
na drobných vodních tocích a malých vod-
ních nádržích“, který v roce 2016 otevřelo 
Ministerstvo zemědělství. Oddíl 129 292 je 
určen správcům vodních toků, oddíl 129 293 
obcím. Podstatná a zde dále komentovaná je 
část, týkající se správců vodních toků a údrž-
by drobných vodních toků. Má jít o údržbu 
toků, které dnešní správci zdědili po Země-
dělské vodohospodářské správě. Dále uváděné 
komentáře vycházejí z Pravidel programu, 
schválených 14. 10. 2016.

Cíl programové podpory je vymezen jako 
„rekonstrukce a oprava drobných vodních 
toků a souvisejících vodních děl za účelem 
stabilizace odtokových poměrů a zlepšení vod-
ního managementu krajiny“. Pasáž „Kritéria 
a podmínky podpory“ pak přibližuje, co má 
být financováno:
• zvýšení kapacity koryt drobných vodních 

toků;

• zvýšení průtočnosti koryt drobných vod-
ních toků;

• zvýšení stability dna, břehů a souvisejících 
objektů vodního toku.
Nelogická duplicita kapacity a průtočnosti 

představuje pouze drobný příznak velmi 
povrchního, nekvalitního zpracování pro-
gramových podmínek. Přes vágnost a logické 
nejasnosti programových podmínek je zřejmé 
– a dle dostupných informací tak programu 
rozumějí i správci toků – že cílem podpory 
má být především rekonstrukce, obnova nebo 
intenzifikace technických úprav koryt vodních 
toků „melioračního“ typu. Program však vý-
slovně nevylučuje ani podporu nových úprav, 
prováděných na tocích, jejichž koryta jsou 
fakticky nebo alespoň vodoprávně přirozená. 
Představu o tom, jak by opatření prováděná 
s podporou tohoto programu mohla vypadat, 
může dávat ohlédnutí za tím, co pod pojmem 
„údržba DVT“, ještě před vznikem tohoto 
programu, prováděli někteří správci vodních 
toků. Poměrně názorné prezentace bylo a snad 
ještě je možné vidět například na interne-
tových stránkách Povodí Moravy – obnovy 
hlubokých koryt lichoběžníkových průřezů 
s technicky opevněnými kynetami, i mimo 
zastavěná území. 

Program je bohužel nastaven tak, že dost 
zřetelně směřuje k jednostrannému  od-
straňování usazenin či vegetace a k opra-
vám technického opevnění koryt drobných 
vodních toků v zemědělské krajině. Lze od 
něj očekávat opatření, která budou obnovo-
vat geometrizované, ekologicky i vodohospo-
dářsky degradované strouhy… a tak vcelku 

jednoznačně přispívat k urychlování odtoku 
vody z krajiny. Obnovování technických 
úprav drobných vodních toků bude spíše 
zhoršovat problémy se suchem a povodněmi, 
neboť úpravy zrychlují povodňové i běžné 
odtoky z krajiny a podporují odvodnění měl-
kých zeminových zvodní v nivách. Opatření 
tohoto druhu mohou stírat výsledky dlouho-
dobých procesů samovolné renaturace a opět 
významně zhoršovat ekologický stav druhdy 
upravených potoků. Nastavení podmínek 
programu nebrání tomu, aby jeho směřování 
bylo i ve výrazném protikladu vůči snahám 
zpomalovat odtok vody z krajiny a zlepšovat 
ekologický, respektive morfologický stav vod-
ních toků. Tedy vůči snahám revitalizačním. 
Není se co divit, že i mnozí lidé na správách 
vodních toků jsou z tohoto programu rozpačití 
a uvažují, jak s ním zacházet, aby to přinášelo 
spíš užitek, než zbytečné škody. 

Není nereálná situace, kdy se operačnímu 
programu Životní prostředí podaří ročně v re-
publice dosáhnout věrohodné revitalizace ně-
kolika kilometrů, nanejvýše desítek kilometrů 
vodních toků, zatímco program 129 290 bude 
obnovovat technické úpravy koryt v rozsahu 
řádově větším.

Pozůstalost po ZVHS jistě vyžaduje nějakou 
péči a tento program určitě nevznikl z ničeho 
nic, ale z nějaké poptávky po udržování koryt, 
nejspíše ze strany uživatelů blízkých pozem-
ků. Skutečnost, že správci vodních toků by 
měli udržovat svěřený majetek v podobě 
vodních děl, jistě nelze opomenout. Lze však 
pochybovat, že by pročišťování a předlážďo-
vání melioračních koryt bylo tím, co naše 
vodní hospodářství zrovna dneska potřebuje 
ve větší míře podporovat. A vykonávání péče 
o jakýkoliv svěřený majetek je vždycky otáz-
kou nejen disponibilních možností, ale také 
vhodnosti a účelnosti. Pokud již má existovat 
nějaký program, podporující opatření v drob-
ných vodních tocích, měl by být uvážlivěji 
založen a jeho podmínky by měly být lépe 
propracovány. Neměl by ignorovat současné 
trendy ochrany a zlepšování ekologického sta-
vu vodních toků, měl by brát v potaz potřeby 
ochrany před suchem a povodněmi, měl by 
podporovat diferencované přístupy ve volné 
krajině a v zastavěných územích. Podporo-
vané projekty by neměly být v rozporu s cíli 
vodní politiky EU ve zlepšování ekologického 
stavu vodních toků, ani se snahami resortu 
životního prostředí v oblasti zlepšování 
vodního režimu krajiny revitalizacemi vod-
ních toků a podporou jejich samovolných 
renaturací.

Některé konkrétnější výhrady vůči stáva-
jící podobě programu:
• Programové vymezení postrádá jakýkoliv 

náznak rozlišování cílů, možností a ome-
zení prováděných opatření podle toho, 
v jakém prostředí se mají odehrávat. Hlavně 
by mělo být rozlišováno mezi zastavěnými 
územími a nezastavěnými úseky údolí, 
resp. niv. Mělo by být zřejmé, že udržování 
technických úprav koryt je obecně přijatel-
nější v zastavěných územích, kde je třeba 
chránit zástavbu před povodněmi, zatímco 
ve volné krajině je třeba v podstatně větší 
míře podporovat návrat k přírodnímu stavu 
vodních toků.

• Chybí kritérium účelnosti a potřebnosti 
opatření. Opatření protichůdná snahám 
o zlepšení ekologického, resp. morfologické-

Technicky upravené koryto potoka v zemědělské krajině po pročištění, neberoucím ohled 
na morfologicko-ekologický stav vodního toku a nivy
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ho stavu vodních toků by vůbec neměla být 
zvažována v těch případech, kdy to přinese 
slabé nebo obtížně prokazatelné efekty. 

• Chybí zvažování širších vodohospodář-
ských dopadů. Vyčištění a oprava opevnění 
„meliorační strouhy“ sice může podpořit lo-
kální obdělatelnost půdy, funkčnost odvod-
ňovacích zařízení a podobně, ale zároveň 
může ke škodě níže ležících částí povodí 
podpořit nežádoucí koncentraci a zrychlení 
povodňových odtoků. V dnešní době by již 
neměla být žádná opatření podporována, 
aniž by tyto dopady byly dostatečně posou-
zeny.

• Chybí kritérium efektivnosti výdajů (vychá-
zející například z nějakého nastavení mezí 
měrných nákladů typických opatření), rizi-
ko podpory předražených opatření zřejmě 
není vůbec řešeno.

• Chybí vazba na vodohospodářské plánová-
ní… program nebrání obnově degradované-
ho stavu i těch úseků vodních toků, které 
jsou v dokumentech plánování označeny 
jako úseky, v nichž se očekává zlepšení 
stavu revitalizací nebo renaturací.

• Program vůbec nezohledňuje zájmy ochra-
ny přírody, nepodporuje diferencované 
přístupy například v chráněných územích, 
v územích soustavy Natura nebo v územ-
ních systémech ekologické stability.

• Zcela je opomenuta ochrana ekologického 
stavu vodních toků. Propozice programu 
vůbec nenutí předkladatele i hodnotitele 
projektů uvažovat o tom, že různé zásahy 
typu čištění nebo prohlubování koryt 
většinou stav toku poškozují. Programové 
propozice neupozorňují nositele projektů 
na rizika v souvislosti s nakládáním s vytě-
ženými sedimenty a nesnaží se předcházet 
problémům v této oblasti.

• Zcela je opomenuta možnost zacházet 
s drobnými vodními toky tak, aby plnily 
jisté požadované vodohospodářské funkce 
lokální i v rámci povodí, a zároveň byl 
alespoň částečně zlepšován jejich morfo-
logicko-ekologický stav. I pro zemědělské 
funkce vodních toků lze využívat například 
přírodě blízkého rozvolňování koryt. 
Počátkem roku 2017 se problematikou údrž-

by drobných vodních toků zabývala Odborná 

skupina pro vodní ekosystémy AOPK ČR. 
Zejména pro využití správci vodních toků, 
vodoprávními úřady a orgány ochrany příro-
dy formulovala doporučení, jak k opatřením 
tohoto druhu přistupovat:
• nezasahovat do přírodních úseků vodních 

toků (včetně úseků, kde dřívější technické 
úpravy již nejsou vodoprávně doloženy 
a koryta zde jsou vodoprávně pokládána za 
přirozená);

• neprovádět, resp. minimalizovat zásahy, 
obnovující přírodě vzdálený stav, v úsecích 
vodních toků, které jsou v plánech dílčích 
povodí určeny k revitalizaci nebo k renatu-
raci nebo které se nalézají ve zvláště chrá-
něných územích nebo v územích soustavy 
Natura;

• minimalizovat rušivé zásahy v prostoru prv-
ků územního systému ekologické stability 
(ÚSES);

• při prokazatelně nezbytných zásazích do 
upravených úseků toků zásadně nezvětšo-
vat hloubku koryt proti dřívějšímu kolau-
dačnímu stavu;

• dřívější hloubku technicky upravených 
koryt neobnovovat souvisle, ale jenom 
v dílčích úsecích, kde je to nezbytné např. 
z hlediska funkčnosti těch odvodňovacích 
zařízení, která musejí být z nějakého důvo-
du respektována;

• pročišťování upravených koryt a opravy 
technických opevnění směřovat hlavně do 
úseků v zastavěných územích a v jejich 
blízkosti, kde to může být pokládáno za 
odůvodněné z hlediska ochrany zástavby;

• při pročišťování koryt preferovat těžení 
úživných zemin se sklonem k rozvoji ru-
derálních porostů ze břehů, oproti zahlu-
bování koryt; při tomto rozvolňování koryt 
je vhodné využívat lokálních možností 
podpory proměnlivějších, přírodě bližších 
tvarů;

• odůvodněně potřebnou průtočnou kapacitu 
koryt nehledat primárně v obnově nepři-
rozeně velké hloubky koryt, ale v jejich 
rozšiřování;

• při odůvodněných rekonstrukcích opevnění 
koryt usilovat o nahrazování ekologicky 
a morfologicky nevhodných technických 
konstrukcí (dlažba, betonové tvarovky a žla-

bovky, polovegetační tvárnice…) přírodě 
bližšími prvky (kamenné záhozy a členité 
záhozové figury, v intravilánech drsné rov-
naniny…);

• v případech odůvodněného pročišťování 
koryt přednostně těžit usazeniny bahnité, 
naopak zbytečně nezbavovat koryta kvalit-
ních štěrkových a kamenitých substrátů;

• neukládat (nevyhrnovat) vytěžené sedimen-
ty na břehy vodních toků;

• využít programové podpory k odstranění 
valů podél vodních toků, které vznikly 
v minulosti nedořešeným těžením sedimen-
tů;

• v největší možné míře respektovat stávající 
břehové porosty – za účelem pročištění 
koryt nekácet souvisle břehové porosty, 
ale pouze v nezbytném rozsahu provádět 
probírky;

• důvodem k „pročišťování“ koryt by nemělo 
být zrychlené odvádění nedostatečně čiště-
ných splaškových vod z obcí a měst – to je 
třeba primárně řešit zlepšováním systémů 
nakládání s odpadními vodami;

• realizace opatření by neměla bránit přiroze-
nému povodňovému rozlivu (retence vody 
v zemědělské krajině);

• vyhledávat možnosti kompenzačních opat-
ření – například rozvolnění koryt v místech, 
kde to pozemková situace umožní;

• u každého zásahu požadovat vyhodnocení 
jeho efektivnosti: O kolik se zvětší kapacita 
koryta? Přispěje to samo o sobě ke zlepšení 
protipovodňové ochrany sídla, nebo bude 
nutné provést další opatření? Jaký majetek 
a v jakém rozsahu bude tímto opatřením 
ochráněn (obytná zástavba, zahradní kolo-
nie, orná půda…)? Jak dlouho se předpo-
kládá účinnost zásahu bez dalších vstupů 
(následné údržby)? Bude skutečně zajištěn 
plynulý odtok s ohledem na navazující stav 
vodního toku (nánosy, propustky apod.)? 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště Střední Čechy
Podbabská 2582/30

160 00 Praha 6
tomas.just@nature.cz

Vyhodnocení povodní 2013: škody na infrastruktuře 
vodovodů a kanalizací a škody na státním 
vodohospodářském majetku

Jiří Duda, Marian Čiernik

Poslední územně rozsáhlou povodňovou 
událostí s velkými škodami způsobenými na 
území České republiky byly povodně v roce 
2013. Tyto povodně zapříčinily intenzivní 
srážky, které v období od 31. května do 
3. června 2013 postupně zasáhly území Čes-
ké republiky a způsobily na mnoha místech 
vzestup hladin vodních toků. Téměř na pa-
desáti místech České republiky v noci z 1. na 

2. června překročily řeky třetí povodňový 
stupeň a byl vyhlášen stav ohrožení. Série 
lokálních bouřek a bouřek s přívalovými 
dešti zasáhly části území sedmi krajů České 
republiky. Důsledkem nasycenosti povodí 
a rychlosti sledu srážek byl rychlý vzestup 
hladin a průtoků na drobných i velkých 
tocích, což mělo v postižených územích 
ničivé dopady i na infrastrukturu vodovodů 

a kanalizací. Došlo k několika úmrtím a ke 
značnému poškození nebo zničení nemovi-
tého i movitého majetku. 

Nouzové stavy a stavy nebezpečí byly vy-
hlášeny hejtmany v krajích:
• Hlavní město Praha (od 2. 6. 2013 do 19. 6. 

2013) pro celé správní území města,
• Jihočeský (od 2. 6. 2013 do 2. 7. 2013) pro 

celé správní území kraje,
• Královéhradecký (od 2. 6. 2013 do 28. 6. 

2013) pro celé správní území kraje,
• Liberecký (od 2. 6. 2013 do 12. 6. 2013) pro 

celé správní území kraje,
• Plzeňský (od 2. 6. 2013 do 19. 6. 2013) pro 

celé správní území kraje,
• Středočeský (od 2. 6. 2013 do 28. 6. 2013) 

pro celé správní území kraje,
• Ústecký (od 2. 6. 2013 do 28. 6. 2013) pro 

celé správní území kraje.
Bezprostředním důvodem pro vznik pod-

programu „Podpora odstraňovaní povodňo-
vých škod způsobených povodněmi 2013“ 
(129 144) v rámci programu „Podpora odstra-
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Ukazatel Měrná 
jednotka

Plánovaná 
(schválená) hodnota

Skutečně dosažená 
hodnota

Celková výše účasti státního rozpočtu mil. Kč 786,300 770,468

Výše vlastních zdrojů účastníků mil. Kč 337,405 309,310

Celková finanční potřeba mil. Kč 1 123,705 1 079,778

Název cíle Měrná 
jednotka

Hodnota 
v cílovém roce

Skutečně 
dosažená 
hodnota

Obnova vodovodní sítě km 0 0,134

Obnova úpraven vod, vodních zdrojů a jejich 
jímacích objektů a vodovodních čerpacích stanic

ks 20 21

Obnova kanalizační sítě km 26 27,314

Obnova čistíren odpadních vod a kanalizačních 
čerpacích stanic

ks 2 2

Správce vodního toku Náklady (tis. Kč) Náklady (%)
Povodí Labe, s.p. 1 033 586 47,07

Povodí Vltavy, s.p. 742 366 33,81

Povodí Ohře, s.p. 295 021 13,43

Celkem s. p. Povodí 2 070 973 94,31

Lesy ČR, s.p. 125 046 5,69

Celkem 2 196 019 100,00

Tabulka 1. Bilance finančních potřeb a zdrojů dotačního podprogramu 129 144 a jeho na-
plnění 

Tabulka 2. Cíle dotačního podprogramu 129 144 a jeho naplnění

Tabulka 3. Náklady na odstranění škod z červnových povodní 2013 dle správců vodních 
toků včetně vlastních zdrojů

ňování povodňových škod na infrastruktuře 
vodovodů a kanalizací“ (129 140) byla tedy 
právě tato závažná situace.

Podprogramem „Podpora odstraňovaní 
povodňových škod způsobených povodně-
mi 2013“ (129 144) byla zajišťována rychlá 
obnova základních funkcí objektů a zařízení 
vodohospodářské infrastruktury oboru vodo-
vodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodující parametry podprogramu byly 
následující:
• obnova vodovodní sítě,
• obnova úpraven vod, vodních zdrojů 

a jejich jímacích objektů a vodovodních 
čerpacích stanic,

• obnova kanalizační sítě,
• obnova čistíren odpadních vod a obnova 

kanalizačních čerpacích stanic.
Při obnově infrastruktury vodovodů a ka-

nalizací Ministerstvo zemědělství zajistilo 
jednotný postup při zpracování přehledu 
škod na vodovodech a kanalizacích pro ve-
řejnou potřebu zasláním vlastní metodiky 
a dotazníku k upřesnění nákladů na obnovu 
vodovodů pro veřejnou potřebu a kanalizací 
pro veřejnou potřebu.

Předmětem šetření bylo zjištění nikoliv 
vlastních škod, ale investičních nákladů 
potřebných na provedení opatření k obnově 
normální funkce objektů a zařízení vodovo-
dů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně 
nákladů na nezbytně nutné demolice a další 
související investiční náklady.

Dokumentaci podprogramu schválilo Mi-
nisterstvo financí dne 5. září 2013 v rámci 
aktualizace dokumentace programu „Podpora 
odstraňování povodňových škod na infra-
struktuře vodovodů a kanalizací“ a realizace 
podprogramu byla zahájena 16. září 2013. 
Dokončení programu bylo stanoveno na 
31. prosince 2015.

V podprogramu byla schválena výše účasti 
státního rozpočtu maximálně na 80 % a podíl 
vlastních zdrojů se předpokládal ve výši 20 %. 
Ve skutečnosti dosáhla průměrná výše účasti 
státního rozpočtu 71,4 % a průměrný podíl 
vlastních zdrojů byl 28,6 %.

Dosažený souhrn finančních potřeb pod-
programu byl 1 079,778 mil. Kč, jak dokládá 
tabulka 1. Tento ukazatel odpovídá 96,1 % 
schválených finančních potřeb projektu. 
Odhad povodňových škod byl vyčíslen bez 
DPH, část skutečně dosažených finančních 
potřeb tohoto podprogramu je vyčíslena včet-
ně DPH (v případech, kdy je DPH uznatelným 
nákladem).

Celková schválená výše účasti státního 
rozpočtu činila 786,300 mil. Kč. Dosažená 
hodnota výše účasti státního rozpočtu na fi-
nancování podprogramu byla 770,468 mil. Kč, 
což odpovídá 98 % schválené výše účasti 
státního příspěvku. Zároveň činí skutečně 
dosažená výše účasti státního rozpočtu 71,4 % 
skutečných uznatelných nákladů akcí.

Dosažená hodnota výše vlastních zdrojů 
účastníků podprogramu byla 309,310 mil. Kč, 
což činí 28,6 % skutečných uznatelných ná-
kladů akcí. 

Z tabulky 2 vyplývají drobné odchylky od 
původně nastavených parametrů, nicméně 
Ministerstvo zemědělství dodrželo paramet-
ry stanovené Ministerstvem financí v rámci 

schválené dokumentace dotačního podprogra-
mu. Současně došlo nad rámec stanovených 
parametrů k obnově 14 zpětných klapek, 
6 čerpacích stanic, 131 kanalizačních šachet 
a odstranění 34 dalších poruch na kanalizaci. 

V podprogramu 129 144 byly v letech 2013 
až 2015 podpořeny celkem 43 akce o cel-
kových nákladech stavební a technologické 
části ve výši cca 1 080 mil. Kč. Na tyto akce 
byla celkem poskytnuta dotace ve výši cca 
770 mil. Kč. V podprogramu bylo mimo jiné 
obnoveno cca 0,1 km vodovodních sítí, 21 
vodárenských objektů, cca 27 km kanalizace 
a dvě čistírny odpadních vod. Tyto údaje 
dokumentují tabulkové přehledy uvedené 
v tomto článku. Za podstatné také považuje-
me skutečnost, že pomoc byla rychlá, a tudíž 

velmi účinná. Ministerstvo zemědělství si 
potvrdilo dobrou zkušenost s tzv. „spícím“ 
dotačním programem, který má schválenou 
dokumentaci včetně nastavených postupů 
a v případě povodňové události dojde k jeho 
rychlé aktualizaci ve formě schváleného 
podprogramu. Domníváme se, že v momentě, 
kdy je nutná rychlá obnova území zasaženého 
povodní a klíčové infrastruktury vodovodů 
a kanalizací, zejména platí přísloví: „Kdo 
rychle dává, dvakrát dává“.

Další oblastí, kterou bylo nutno v rámci 
povodňových událostí z roku 2013 řešit, byly 
povodňové škody na státním vodohospodář-
ském majetku. Nejvíce zasaženými oblastmi 
se staly povodí Labe, povodí Vltavy a povodí 
Ohře. Zjišťování škod na vodohospodářském 

Název sledovaného ukazatele Měrná 
jednotka

Počet měrných 
jednotek dle 

škodných protokolů

Skutečně realizované 
parametry  

k 31. 12. 2016

(1)
Odstranění nánosů a plavenin 
v korytech vodních toků a nádrží 

m3 1 100 317 686 395

(2)
Odstranění nátrží přirozených koryt 
vodních toků

m3 120 860 44 639

(3)
Odstranění poruch opevnění koryt 
vodních toků a konstrukcí objektů 
vodních děl

m2 232 992 160 679

(4) Odstranění poškození hrází m 69 175 8 936

(5)
Odstranění poškození objektů 
a souvisejících zařízení 

ks 463 66

(6)
Odstranění poškození příčných 
a stabilizačních objektů v korytech 
vodních toků

m3 11 076 34 199

(7) Ostatní 840

 Celkové náklady na realizaci tis. Kč 2 196 019 757 099 

Tabulka 4. Sledované parametry v rámci podprogramu 129 272 dle předložených škodných 
protokolů včetně skutečně realizovaných k 31. 12. 2016
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majetku státu proběhlo v souladu s příkazem 
č. 1/2013 náměstka ministra zemědělství pro 
úsek vodního hospodářství. Subjekty s prá-
vem nebo příslušností hospodařit na státním 
vodohospodářském majetku, tj. státní podniky 
Povodí a Lesy České republiky, v souladu 
s termíny, určenými tímto příkazem, zřídily 
pracovní komise pro vyhodnocení povodňo-
vých škod. Tyto komise na základě místních 
šetření zhotovily protokoly s podrobným 
popisem škod, jejich rozsahu, závažnosti, 
opatření k nápravě a odborným odhadem fi-
nančních nákladů na realizaci opatření, spolu 
s fotografickou dokumentací postižených míst. 

Rozsah způsobených škod byl škodnými 
protokoly vypracovanými jednotlivými správ-
ci vodních toků upřesněn na částku 2 196 019 
tis. Kč (viz tabulka 3). Jednotlivé parametry 
poškození státního vodohospodářského ma-
jetku jsou uvedeny v  tabulce 4, a to již včetně 
skutečně realizovaných parametrů dosaže-
ných po ukončení podprogramu „Odstranění 
následků povodní roku 2013“ (129 272) k 31. 
prosinci 2016.

Na základě konečného součtu povodňových 
škod otevřelo Ministerstvo zemědělství v rám-
ci programu „Odstranění následků povodní 
na státním vodohospodářském majetku II“ 
(129 270) dotační podprogram „Odstranění 
následků povodní roku 2013“ (129 272), na 
který se podařilo zabezpečit finanční prostřed-
ky v celkové výši 1,55 mld. Kč.

Přidělování dotací na jednotlivé akce bylo 
plně v souladu s příslušnými pravidly pro po-
skytování dotačních prostředků v oblasti vod 
platnými pro příslušný kalendářní rok, a to 
v závislosti na dosaženém stupni povodňové 

Správce vodního toku Poskytnutá dotace MZe
(Kč)

Vlastní zdroje
(Kč)

Celkem
(Kč)

Povodí Labe, s.p. 210 159 951 94 929 000 305 088 951

Povodí Vltavy, s.p. 309 487 854 102 488 000 411 975 854

Povodí Ohře, s.p. 223 250 000 98 274 000 321 524 000

Celkem s. p. Povodí 742 897 805 295 691 000 1 038 588 805

Lesy ČR, s.p. 14 202 000 17 997 000 32 199 000

C e l k e m 757 099 805 313 688 000 1 070 787 805

Tabulka 5. Skutečné náklady podprogramu 129 272 dle jednotlivých investorů

aktivity následovně:
• do 100 % při dosažení 3. SPA subjektům: 

Povodí Vltavy, s. p., Povodí Labe, s. p., Po-
vodí Ohře, s. p., 

• do 70 % při dosažení 2. SPA subjektům: Po-
vodí Vltavy, s. p., Povodí Labe, s. p., Povodí 
Ohře, s. p., 

• do 50 % subjektu Lesy ČR, s. p., při dosaže-
ní 2. a 3. SPA,

• náklady na odstranění nánosů a plavenin 
v korytech vodních toků a nádrží byly 
hrazeny žadatelům do výše maximálně 
80 % (s výjimkou Lesů ČR, s. p., viz výše), 
maximálně však do výše 350 Kč/m3.
Celkové náklady na odstraňování povod-

ňových škod na státním vodohospodářském 
majetku z roku 2013 dosáhly výše 1 070,789 
mil. Kč, z toho podíl dotační části vyplacené 
prostřednictvím Ministerstva zemědělství či-
nil 757,100 mil. Kč a vlastní zdroje účastníků 
programu činily 313,688 mil. Kč. Tabulka 5 
uvádí podrobné členění vynaložených ná-
kladů za jednotlivé investory v členění na 
poskytnutou dotaci, vynaložené vlastní zdroje 
a náklady celkem. 

Závěrem lze konstatovat, že škody způ-
sobené tak rozsáhlou povodňovou událostí, 
jako byla povodeň roku 2013, byly odstraněny 
v rekordně krátkém čase tří let, kdy se zúročily 
všechny dosavadní zkušenosti Ministerstva 
zemědělství, státních podniků Povodí a Lesů 
ČR, které jsme za posledních více než 20 let 
nasbírali při odstraňování následků povodní 
na státním vodohospodářském majetku. 

V případě dalších povodní je Ministerstvo 
zemědělství připraveno bezodkladně otevřít 
podprogram v rámci „spícího“ programu 
a zabezpečit i zrychlit odstranění dalších 
případných povodňových škod, při využití 
všech dosavadních zkušeností, získaných od 
roku 1997.

Ing. Jiří Duda  
(autor pro korespondenci)

Ing. Marian Čiernik
Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17
117 05  Praha 1

jiri.duda@mze.cz
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Více informací naleznete na stránkách vodninadrze.pmo.cz



vh 6/2017 29

Sto let Laboratoře vodních staveb

Michal Žoužela, Jan Šulc

Úvod
Před sto lety, dne 12. ledna 1917 byl v hyd-
raulickém žlabu nově vybudované Laboratoře 
vodních staveb při České vysoké škole tech-
nické v Brně proveden první hydrotechnický 
výzkum na modelu protržené zemní hráze 
vodního díla na Bílé Desné. Tomuto okamžiku 
předcházelo 14 let usilovného snažení našich 
předchůdců, především však prof. Smrčka, 
který se významnou měrou zasloužil o prosa-
zení a vybudování laboratoře. 

Nejlepším popisem tehdejšího stavu jsou 
jeho vlastní slova: „Vybudovati laboratoře pro 
vodní stavby při vysokých školách technických 
v bývalém Rakousku-Uhersku naráželo na 
zcela mimořádné potíže, a to jak z obvyklých 
ohledů úsporných pokud šlo o vládu, tak 
i vzhledem k málo povzbuzující podpoře někte-
rých vysokých škol, neboť šlo o věc zcela novou, 
na níž se mnozí dívali jako na bezúčelné, velmi 
drahé hračkářství.“

Dále ve svém příspěvku [1] o laboratoři 
uvádí: „Pokud šlo specielně o laboratoř vod-
ních staveb při naší vysoké škole – byly u vlády 
vídeňské obtíže tím větší, že šlo o českou vyso-
kou školu, pro niž měla býti před všemi jinými 
povolena. Ministr financí proto můj předložený 
rozpočet násobil vždy aspoň sedmi – a činil 
potíže a zdržoval věc, jak jen mohl. Bylo třeba 
nejusilovnější, houževnaté práce a snášení 
nejpádnějších důvodů.“

Cesta za novou laboratoří byla vskutku 
trnitá. V období 1. světové války byla část 
vysoké školy proměněna v nemocnici a vláda 
seškrtala veškeré veřejné výdaje, i ty určené 
na stavbu laboratoře, na úplné minimum. 
V tomto období se nedostává stavebních hmot, 
železa a posléze ani způsobilých pracovníků, 
kteří by byli schopni přesné a nezvyklé práce 
při budování laboratoře zvládnout. Od prv-
ních záměrů v roce 1903, kdy bylo žádáno 
o přidělení prostor pro plánovanou laboratoř, 
uplynulo devět let. V roce 1912 oznamuje 
příslušné místodržitelství, že Ministerstvo 
kultu a vyučování povolilo zřízení laboratoře 
pro vodní stavby a že do rozpočtu na rok 1912 
zařadilo první splátku 7000 Korun.

4. května 1914 se započalo s výstavbou, 
ve stejném roce vypukla první světová válka. 
Nastává všeobecná mobilizace. Ing. Karel 
Kostka, který spolupracoval během roku 1913 
na definitivní stavební dokumentaci, odchází 
a na jeho místo nastupuje Ing. František Okáč. 
Ten stavbu laboratoře v roce 1916 dokončuje.

Návrh a umístění laboratoře
Pro laboratoř se podařilo získat v přízemním 
podlaží pavilonu stavebního inženýrství (dnes 
budova B) celkem 295 m2 podlahové plochy. 
Vzhledem k tomu, že bylo snahou v laboratoři 
vybudovat velký žlab určený pro říční modely 
a současně zde i instalovat žlab hydraulický, 
bylo po celkem 10 variantních řešeních pro-

jektu rozhodnuto, že přidělený prostor bude 
významně prohlouben pod stávající úroveň 
podlahy. Předmětné žlaby tak mohly být 
umístěny pod sebe. Toto řešení bylo z hlediska 
statiky celého objektu velmi komplikované 
a vyžádalo si značného úsilí.

Atmosféru při provádění prací prof. Smrček 
vystihuje následujícími slovy: „Ještě při samot-
ném započetí stavby neměli jsme definitivních 
plánů a bylo třeba mnohdy radikálních změn, 
vyvolaných např. nedostatkem železa.“

Postupy a provádění stavby musely být 
realizovány tak, aby hluk a otřesy co nejméně 
obtěžovaly těžce raněné vojíny, jimiž byly na-
plněny veškeré okolní místnosti inženýrského 
pavilonu.

Návrh laboratoře byl konzultován i se 
zahraničními odborníky, kteří již v té době 
postavili či provozovali jiné laboratoře. Zmiň-
me prof. Engelse z drážďanské laboratoře pro 
říční stavby, který v roce 1898 postavil ve staré 
budově jednu z prvních hydrotechnických 
laboratoří a v roce 1913 druhou v nové budově 
drážďanské techniky. Konzultace byly vedeny 
taktéž s prof. Schaffernakem, vedoucím vídeň-
ského pokusného ústavu pro stavby vodní, 
jenž byl zřízen v roce 1914.

Popis hydraulického okruhu
Popišme krátce stavební a technologické vy-
bavení realizované laboratoře. V závorkách si 
pro zajímavost dovolíme uvést terminologii 
užívanou našimi předchůdci. Hydraulický 
okruh (koloběh vody) sestával z podzemní 
zásobní nádrže (zpětný žlab, veliká nádržka) 
o celkovém objemu 59,9 m3, čerpací stanice 
a dvou měrných žlabů (žlab říční a žlab hyd-
raulický).

Čerpací stanice hydraulického okruhu,  pa-
trná z obr. 1, se svými dvěma hlavními 
čerpadlovými agregáty (turbopumpy) byla 
situována v úrovni podzemního prohloube-
ného podlaží laboratoře. Připojení čerpacích 

agregátů na podzemní zásobní nádrž s vodou 
bylo realizováno prostorově uspořádanými 
sacími rourami. Ty byly zaústěny pod úroveň 
hladiny v místě prohloubené čerpací jímky 
(čerpací studna). Příkon čerpacích agregátů 
uváděný v původní dokumentaci byl 15,7 kW 
(21 HP), resp. 11,2 kW (15 HP). Čerpadla do-
dala továrna Bartelmus, Donát a spol. v Brně 
a byla instalována na mohutném betonovém 
bloku, jenž byl sypkým materiálem dilatován 
od okolních konstrukcí. Prof. Smrček uvádí: 
„Stroje jdou vskutku zcela tiše, bez jakýchkoliv 
otřesů, takže nikoho neobtěžují.“ Tato skuteč-
nost přetrvala dlouhých 92 let! 

Výtlačná potrubí těchto čerpadel byla vy-
ústěna do stabilizační (rozdělovací) nádrže, 
která se nacházela v prostoru nejvyššího 
místa laboratoře přímo nad čerpacími agre-
gáty. Sloužila pro stabilizaci distribuovaného 
průtoku k oběma měrným žlabům při za-
chování jednoznačné a prakticky konstantní 
energetické bilance mezi hladinou na tzv. 
dlouhé přelivné hraně instalované v nádrži 
a hladinou před nátokem do příslušného 
žlabu. Tohoto gravitačního principu se užívá 
z různých důvodů v nových laboratořích 

Prof. Ing. Antonín Smrček, Dr. h. c.
10. 12. 1859 Brodek u Prostějova – 17. 2. 1951 Brno

Vystudoval inženýrské stavitelství na Císařské a královské české 
vysoké škole technické v Praze a poté zde působil jako asistent u pro-
fesora Petrlíka. Od konce 80. let byl zaměstnán u firmy A. Lanna, 
kde realizoval množství vodních staveb. Významně se tak podílel 
například na dunajsko-vltavsko-labském průplavu. Znám je však 
především díky záchranným pracím na Vltavě po velké povodni 
v roce 1890. V roce 1902 byl jmenován řádným profesorem vodních 
staveb na České vysoké škole technické v Brně, kde aktivně působil 

až do roku 1930. V letech 1913–1914 zde zastával pozici rektora. V lednu 1948 byl pro-
fesoru Antonínu Smrčkovi udělen čestný doktorát technických věd. Profesor Smrček se 
angažoval i ve veřejném životě. V roce 1906 byl zvolen poslancem moravského zemského 
sněmu a v roce 1912 dokonce říšským poslancem. Aktivně publikoval, a to jak na vysoké 
odborné úrovni, tak pro širší veřejnost. Byl dvakrát ženatý a měl devět dětí [2].

Obr. 1. Čerpací stanice s „turbopumpami“ 
krátce před její rekonstrukcí v roce 2008
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i dnes. V dřívější době však nebylo jiného 
způsobu, jak trvale a jednoznačně stabilizo-
vat požadovaný průtok, prof. Smrček uvádí: 
„Chod pump elektromotory hnaných nebývá 
následkem kolísání proudu v přívodné síti 
zcela stejnosměrný, jest třeba určitého za-
řízení, jímž se nadbytečná voda neškodně 
odvede, aniž by její hladina znatelně stoupla.“ 
Požadovaný průtok k měrným žlabům byl re-
gulován za pomoci klínových šoupat. Světlé 
průměry rozvodných potrubí dosahovaly 
až 350 mm. Celková kapacita laboratoře při 
popsané sestavě činila teoreticky až 250 l.s-1. 
Zda bylo této kapacity skutečně v době po vý-
stavbě laboratoře dosahováno, se už bohužel 
nedozvíme. V době před rekonstrukcí čerpací 
stanice [3] v roce 2008 byla její kapacita okolo 
180 l.s-1.

Z hlediska nátoku vody do obou žlabů je 
dodržena pro všechny společná koncepce, kdy 
jsou před nátoky situovány nádrže s umístě-
nými měrnými přelivy Ponceletova a Thom-
sonova typu. Pro představu, jak detailně bylo 
zvažováno provedení hrany např. Ponceletova 
přelivu, který je stále používán v nezměně-
ném provedení, uveďme následující původní 
popis: „Voda vytéká otvorem o přesně vodorov-
né hraně šířky 1000 mm a k tomu pravoúhle se 
připojujícími hranami výšky 432 mm, jenž jest 
vyříznut v železné desce síly 8 mm a opatřené 
z úsporných ohledů 35 mm širokým proužkem 
speciálního kovu, jenž je lepší než bronz a se-
stává ze směsi 55,8 Cu, 1,82 Pb, 1,28 Fe, 0,96 
Mn, 40,07 Zn, 0,011 P. Je tvrdý, pružný a nere-
zaví. Proužek ten je opatřen na celém obvodu 
měrného přepadu břitem přesně zabroušeným 
o šířce 1,5 mm.“

Závislosti velikostí průtoku na výšce pře-
padového paprsku na zmíněných přelivech 
byly pro pravoúhlý přeliv získány z vídeň-
ského pokusného ústavu pro stavby vodní 
a z Rehbockovy laboratoře v Karlsruhe, jež 
byla dokončena v roce 1921 a patřila k nejlépe 
vybaveným laboratořím své doby. Charakteris-
tiku trojúhelníkového přelivu poskytnul prof. 
Engels z Drážďan. Kalibrace obou přelivů v la-
boratoři byla prováděna až později objemovou 
metodou měřením doby plnění říčního žlabu, 
jenž má objem 33,33 m3.

Jak již bylo uvedeno, laboratoř byla od 
počátku vybavena dvěma měrnými žlaby, 

říčním žlabem a hydraulickým žlabem, jež 
jsou patrné na obr. 2. Říční betonový, ne-
sklopný žlab je 3,5 m široký a dlouhý celkem 
21,1 m. Účinná využitelná délka žlabu od-
povídá 17,5 m. Konstrukční výška žlabu je 
0,6 m. Hydraulický žlab je taktéž nesklopný, 
prosklený a možná i vzhledem k nedostatku 
oceli vybudován taktéž z betonu. Účinná 
délka tohoto 1,0 m širokého žlabu je 15,0 m. 
Oba dva měrné žlaby neprošly za celou svoji 
existenci prakticky žádnou stavební úpravou 
(mimo výměnu skel u hydraulického žlabu), 
jsou trvale těsné, spolehlivé a v laboratoři 
intenzivně využívané. Po výstavbě byly oba 
žlaby vybaveny na svých odtocích uzávěry, 
které mimo jiné umožňovaly provádět i zmí-
něné objemové zkoušky nutné pro stanovení 
charakteristik přelivů.

Odtokem z měrných žlabů voda přepadá 
zpět do podzemní zásobní nádrže.

Závěr
Laboratoř od doby svého vzniku prošla něko-
lika úpravami a především výrazným rozší-
řením [4]. Později byl v laboratoři vybudován 
ještě jeden kratší hydraulický žlab, v soused-
ním původně nezastřešeném dvoře areálu při-
byl další menší hydraulický okruh. Výraznou 
stavební rekonstrukcí prošla laboratoř v roce 
1998. V roce 2008 byla rekonstruována její 
čerpací stanice a modernizován proces měření 
a regulace. V roce 2003 vznikl v areálu fakulty 
v budově F1 další hydraulický okruh, to už je 
ale jiná historie.

Původní laboratoř, nacházející se v histo-
rické budově Fakulty stavební VUT v Brně, 
je jednou ze dvou zkušeben Laboratoře 
vodohospodářského výzkumu Ústavu vod-
ních staveb. Laboratoř jako součást Ústavu 
vodních staveb je dlouhodobě zapojena jak 
do vědeckovýzkumné činnosti, tak i do čin-
nosti pedagogické ve všech třech stupních 
vysokoškolského studia. V uplynulém období 
v laboratoři byla vychována a působila řada 
vynikajících odborníků v oblasti hydro-
techniky i hydromechaniky [5]. Laboratoř je 
autorizovaným pracovištěm k výkonu úřed-
ního měření průtoku tekutin, v téže oblasti je 
i pracovištěm školicím.

Závěrem si dovolme připomenout slova 
prof. Smrčka zdůvodňující nutnost výstavby 

Obr. 2. Poproudní pohled na říční žlab, vpravo pod okny žlab hydraulický

laboratoře. Možná, že se za těch 100 let zase 
až tolik toho nezměnilo: „Věda nepokročila 
dosud tak daleko, aby se různé, současně 
působící vlivy pohybující se vody daly početně 
přesně vyjádřiti, a proto, kde vůbec je možno, 
hledíme vyřešiti složitější případy nejen teore-
ticky, nýbrž i prakticky, přímým pozorováním 
a měřením ve skutečnosti nebo pokusem. Na-
budeme takovým způsobem nového potvrzení 
o správnosti mnohých starých teorií, cenných 
podkladů pro vývin nových teorií a jistoty, že 
projekt setká se se zdarem.“ Tato slova, podtr-
hující provázanost numerického a fyzikálního 
modelování, jsou platná i dnes a zřejmě i do 
daleké budoucnosti.
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Přejeme příjemné prožití času dovolených. Pokud se na svých 
cestách setkáte s obdobnou úsměvností, jakou otiskujeme, 
nebo nějakou vodohospodářskou zajímavost vyfotíte, budeme 
rádi, pokud ji poskytnete redakci. Otištěné příspěvky oceníme 
honorářem ve výši 500,- Kč, nebo jednu z publikací Vodní právo 
(Zdeněk Strnad) či Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska. 

Fotografie posílejte na stransky@vodnihospodarstvi.cz
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
tento úvodník začnu opět slovy souvisejícími s množstvím srážek, tak jako tomu bylo i v únorovém čísle, budu ovšem pozitiv-
nější. Když jsem projížděl i procházel naší krajinou, nemohl jsem si nevšimnout rozdílu oproti předchozím letům. Zeleň je 
totiž sytější a vegetace působí mnohem živěji a příjemněji, než tomu bylo ve stejném období v minulých letech. Jaro poměrně 
bohaté na srážky totiž dodalo naší krajině dost vláhy, a tak vše bují. Má to sice i své stinné stránky, protože trávník kolem domu 
mohu sekat v podstatě každý týden a i tak se stařičká sekačka dusí a škytá. Musím ovšem říci, že tuto daň platím relativně rád. 
Podzemní vody se sice ještě mnohde nedostaly na svůj normální stav, jak jsem doufal v únorovém čísle v souvislosti s poměrně 
bohatou zimní sněhovou nadílkou, ale dešťová infuze je na krajině přeci jen znát.

Jak jsem také v minulém čísle psal, připravili jsme pro naše příznivce na letošní rok řadu akcí. Dvě z nich se již uskutečnily. 
V únoru proběhl seminář Právo v praxi krajinného inženýra III, který navazoval na předchozí dva legislativně zaměřené 
semináře konané v minulých letech. I tentokrát se setkal s velkým zájmem. Informaci o semináři naleznete níže v tomto čís-
le. Další, již uskutečněnou akcí, kterou naše společnost pořádala, byla konference Rekreace a ochrana přírody – s přírodou 
ruku v ruce. Tato již tradiční konference proběhla ve dnech 1. až 3. května v Brně v hotelu Santon a dosavadní ohlasy jsou 
k našemu potěšení kladné. 

V době, kdy vychází toto číslo, se koná konference Rybníky 2017 (15. a 16.  června), která navazuje na dvě konference pořá-
dané naší společnosti v předchozích dvou letech. Velmi si ceníme zájmu o tuto akci, který byl opět jako v předchozích letech 
nevídaně velký. Letos jsme byli dokonce nuceni již počátkem května uzavřít příjem přihlášek, neboť kapacita konference byla 
již v tuto dobu naplněna. Doufáme, že zájem přihlášených nezklameme a že budou z konference odcházet s pocitem dobře 
a příjemně investovaného času, kterého máme v dnešní době větší či menší nedostatek. Informace o průběhu konference 
přineseme v říjnovém čísle, ovšem aktuality budou zájemcům k dispozici i dříve, jak na webových stránkách naší společnosti 
(www.cski-cr.cz), tak na facebookové stránce, kterou jsme pro potřeby konference zřídili ve snaze držet krok s moderními 
informačními technologiemi. S rybníky, ale nejen s nimi, souvisí i činnost bobra evropského v naší krajině, kterou se zabývá 
příspěvek v tomto čísle. 

V září by se pak měla konat hlavní akce, kterou je konference Krajinné inženýrství. Podrobnosti ke konferenci budeme 
zveřejňovat prostřednictvím webových stránek.

Nerad bych, aby tento úvodník byl převážně strohým souhrnem faktů. Zakončím jej tedy přáním. Přeji Vám příjemně strá-
vené léto a alespoň trochu odpočinku. Některým z Vás se mi snad podaří toto přání sdělit i osobně na konferenci Rybníky 
2017. Těm ostatním tak činím pouze písemnou formou a doufám, že se třeba setkáme na některé z dalších akcí pořádaných 
naší společností. 

(-vd-)

Právo v praxi krajinného inženýra III
Právo v praxi krajinné inženýra III, tak zněl název semináře, 
který uspořádala Česká společnost krajinných inženýrů ve 
spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany 
krajiny Lesnické a dřevařské fakulty a s Ústavem aplikované 
a krajinné ekologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně. 

Seminář se uskutečnil dne 9. února 2017 v prostorách Men-
delovy univerzity v Brně, kde si přes 30 účastníků vyslechlo 
tematicky zaměřenou přednášku spojenou s problematikou 
krajinného inženýrství. Seminář navazoval na úspěšně reali-
zované semináře z roku 2015 a 2016.

Představení problematiky
Cílem semináře bylo seznámit účastníky s vybranou aktuální 
právní úpravou stavebního a vodního zákona, povolování 
a realizace inženýrských staveb v krajině, s jejich novelizova-
nými zněními a s dopady na problematiku ochrany životního 
prostředí. Seminář byl určen pro široký okruh odborníků z řad 
pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, 
projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců 
přírody a dalších.

Průběh semináře
Seminář zahájil krátkou zdravicí profesor Ing. František 
Toman, CSc., dlouholetý člen České společnosti krajinných 
inženýrů, který účastníky přivítal na půdě Mendelovy uni-

verzity v Brně a poděkoval všem za účast a popřál příjemně 
strávený den.

V dopoledním i odpoledním programu vystoupila se svou 
přednáškou paní JUDr. Alena Kliková, Ph.D., z Katedry správní 
vědy a správního práva Právnické fakulta Masarykovy univer-
zity a členka Výkladové komise pro vodní zákon a předpisy 
související. Paní doktorka Kliková zaměřila svou přednášku 
na stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.), vodní zákon (zákon 
č. 254/2001 Sb.). Soustředila se především na vymezení základ-
ních pojmů, na orgány vykonávající správu na daném úseku 

Obr. 1 Účastníci semináře a přednášející paní JUDr. Alena 
Kliková v živé diskusi
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(stavební úřady, dotčené orgány), na pravidla pro povolování 
staveb (umístění, realizace), kolaudace a odstraňování staveb. 
Dále seznámila účastníky semináře s aktuálním stavem pro-
jednávaných novel výše uvedených zákonů. Během přednášky 
byla vedena nad některými navrhovanými změnami v legisla-
tivě bouřlivá diskuse. Účastníci semináře měli možnost ptát 
se paní doktorky na možnosti vázané na současnou legislativu 
a provázanost do katastrálního zákona apod. Velkou polemiku 
vyvolalo téma zaměřené na jednotlivé pojmy v zákoně, jako 
jsou stanovisko, závazné stanovisko, koordinované závazné 
stanovisko, rozhodnutí, opatření obecné povahy. Úředníci 
z různých magistrátů a obcí s rozšířenou působností diskutovali 
výklad těchto pojmů a jakým způsobem je toto pochopitelné 
pro stavebníka a jakým způsobem funguje provázanost jednot-
livých odborů mezi sebou. 

Přínosy řešení
Jak předloňský, loňský, tak i letošní zájem o celou akci a její 
zdárný průběh přispěl k předpokladu vyváženého řešení pro-

blémů při plánování, realizaci a především užívání krajiny 
v krátkém i dlouhém časovém horizontu. 

Diskuse nad různým výkladem zákonů a přístupu k jejich 
výkladu i ze strany Nejvyššího správního soudu přispěla 
k pochopení některých vazeb. Vyvstaly samozřejmě ale i nové 
otázky, které jsou podkladem pro přednášející právníky, kte-
rým směrem zaměřit pozornost a navrhnout případně změny 
v legislativě.

Pokud bude možnost a zájem ze strany cílové skupiny, bude 
v příštím roce seminář opět rozšířen o další témata a znovu 
realizován.

Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 3
613 00 Brno

jitka.fialova@mendelu.cz

Bobr evropský – současný fenomén 
hospodaření v krajině

Úvod

Bobr evropský byl v minulosti (během 18. století) na území řady 
států Evropy, včetně území ČR, zcela vyhuben, což postupně 
zapříčinilo zánik povědomí o možných konfliktních situacích 
spojených s činností bobra v kulturní krajině. S tím, jak se 
v okolních státech dařilo v minulém století navrátit bobra do 
volné krajiny, začal se bobr v 70. letech 20. století postupně 
navracet i na naše území a velikost bobří populace na území 
ČR od 70. let, kdy byla v řádu jedinců, postupně rostla, přičemž 
v současnosti je velikost populace odhadována v řádu tisíců 
jedinců. Do budoucna je odhadován nárůst populace do počtu 
desetitisíců jedinců.

Střety zájmů člověka a bobra
Abychom pochopili, kde a jak se mohou aktivity bobra dotknout 
lidské činnosti, je potřeba porozumět jeho základním potřebám 
a instinktům. Pomineme-li další potřeby, je možné říci, že bobr 
pro svou existenci a rozmnožování potřebuje potravu a vodu 
natolik hlubokou, aby její hloubka umožňovala jednak bez-
pečný podvodní vstup do pobytových a úkrytových nor a dále 
pak bezpečí při pohybu bobra v rámci jeho teritoria. Pokud 
je hloubka vody dostatečná, nemá bobr potřebu stavět hráze, 
které vodu vzdouvají. V opačném případě bude bobr vysoce 
aktivní při výstavbě hrází a bude tím aktivnější a zatvrzelejší, 
čím bude hráz z jeho pohledu důležitější. V případě dostatečné 
hloubky vody bude při stavbě obydlí vyvíjet aktivitu ve smyslu 

hrabání nor do svahů, tak aby vstup do nory byl pod vodou 
a pobytová oblast nad úrovní hladiny vody. V případech, kdy se 
celý požadovaný prostor nory vejde pod úroveň terénu, nemá 
bobr potřebu stavět tzv. hrady či polohrady.

Bobr je striktní býložravec, přičemž se jeho potrava skládá 
z podvodních a břehových bylin a dřevin. Při výběru potravy 
dává vždy přednost pro něj snáze stravitelnému zdroji, tedy 
bylinám a měkkým dřevinám. Z toho plyne, že v době výskytu 
zelených bylin v období jara až podzimu dává přednost jim, 
a v době pozdního podzimu a zimy přechází téměř zcela na 
dřevinnou skladbu potravy. Ze dřevin dává přednost druhům 
měkkým, nejraději pak vrbám, topolům, ale je schopen využít 
i druhy další, jako jsou duby, jasany, břízy, ovocné stromy 
a v řadě případů se pustí i do olší, buků, lísek a dalších druhů, 
včetně druhů jehličnatých. Ze dřevin konzumuje listí, kůru 
a tenké větvičky, zbylé okousané větve pak často používá na 
stavbu hrází a obydlí. Při stavbě kombinuje dřevo s bahnem 
a kamením, což způsobuje vysokou mechanickou odolnost 
a vodonepropustnost jeho staveb.

Obr. 1. Pokácené dřeviny rostoucí na hrázi rybníka. Problematická 
situace spojená s potenciálním vznikem poruch hráze vlivem vy-
hnívání zbylých kořenů
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Z výše uvedených skutečností vyplývá, 
že bobr významně ovlivňuje v kulturní 
krajině především oblasti vodního, les-
ního a zemědělského hospodaření poblíž 
vodních toků, přičemž vlivem kontinu-
álního nárůstu velikosti bobří populace 
došlo a bude docházet k navýšení čet-
nosti konfliktních situací mezi člověkem 
a bobrem. Současně je potřeba pozname-
nat, že ne vždy je činnost bobra v krajině 
chápana jako negativní a pohled na tutéž 
aktivitu se liší podle zájmů organizací či 
jednotlivců působících v daném území. 
Z pohledu ochrany přírody bude vznik 
mokřadních ploch vlivem bobřích ak-
tivit prezentován jako vysoce příznivý 
a žádoucí, přičemž z pohledu hospodáře 
(zemědělce, lesníka apod.) bude vyhod-
nocen jako naprosto nežádoucí.

Lokace střetů zájmů člověka a bobra 
sleduje směr rozšiřování bobří popula-
ce. Bobr se na území ČR šíří v podstatě 
ze čtyř směrů. Ve třech případech je to 
rozšiřování z reintrodukované populace 
bobra v okolních státech, kterými jsou 
Bavorsko, Rakousko a Polsko. Z Rakous-
ka se bobr rozšiřuje do povodí Moravy, 
z Bavorska do západních a jižních Čech 
a z Polska do povodí Odry. Čtvrtý směr 
šíření je ze severu Labem, kdy se jedná 
o šíření zbytků původní bobří populace.

Příklady škod způsobených činností 
bobra
Jak bylo výše zmíněno, je možné aktivity 
bobra prezentovat pozitivně i negativně. 
Dále v textu bude prezentováno něko-
lik příkladů důsledků bobřích aktivit, 
které jsou z pohledu vodohospodáře 
nežádoucí.

Škody na rybnících
Velké škody a z povodňového hlediska 
často i nebezpečné situace mohou vznik-
nout, pokud se bobr zabydlí v rybníku či 
v rybniční soustavě. Vzhledem k tomu, 
že v rybníku je dostatečná hloubka vody, 
nemá bobr potřebu stavět hráze a pokud 
dojde k osídlení rybníka v období jara až 
podzimu, nemá ani potřebu konzumovat 
dřeviny a pobytové znaky jsou v tomto 
období pro laika těžko identifikovatelné. 
Přítomnost bobra se tak projeví většinou 
až v době pozdního podzimu, kdy začne 
docházet ke kácení dřevin nebo prvním 
problémům či poruchám hráze nebo 
jejích objektů.

Problematické situace na rybnících 
jsou zachyceny na fotografiích na obr. 
1 až 4.

Škody na tocích a odvodňovacích 
kanálech s následkem zamokření 
okolí
Problematické situace na tocích, odvod-
ňovacích kanálech a přilehlých pozem-
cích jsou způsobeny převáženě zvýšenou 
hladinou vody v toku a následně zvýše-
nou hladinou podzemní vody v okolí toku. 
Zvýšená hladina podzemní vody v konečném důsledku způsobí 
zamokření pozemků v okolí toku, které pak nejsou přístupné 
a využitelné. Dřevinná vegetace v zamokřené nivě postupně 
odumírá, láme se a v době zvýšených průtoků se často hromadí 
ve zúžených místech toků (například mostky, propustky), kde 
může způsobit jejich ucpání a následně rozliv vody do okolí. 

Obr. 2. Navršené větve prozrazují přítomnost nory v hrázi rybníka v těsné blízkosti 
výpustného zařízení. Dalším znakem přítomnosti nor byly propady na koruně hráze, které 
ale na obrázku nejsou vidět. Vpravo je na detailu vidět ucpané výpustné zařízení

Obr. 3. Na obrázku jsou vidět bobří nory v boční hrázi rybníka. Nory jsou často dlouhé až 
několik metrů a nezřídka dochází k jejich propadům

Obr. 4. Levý obrázek dokumentuje snahu bobra zastavit odtok vody z nádrže. Na obrázku 
je vidět odtěžený materiál, kterým se bobr snažil zahradit bezpečnostní přeliv. Na pravém 
obrázku je vidět požeráková výpusť rybníka, kterou bobr odspodu ucpával bahnem

Obr. 5. Vlivem stavby bobří hráze došlo ke zvýšení hladiny vody v toku (vlevo), respektive 
v odvodňovacím příkopu (vpravo). Situace je problematická z hlediska využití přilehlých 
zamokřených pozemků (obrázek vlevo) nebo z pohledu zamokření paty drážního tělesa 
(obrázek vpravo)

Často také dochází ke stavbě bobřích hrází v odvodňovacích 
kanálech liniových staveb, což v konečném důsledků může vést 
až k destabilizaci tělesa liniové stavby.

Na fotografiích na obr. 5–7 jsou zachyceny a komentovány 
problematické situace na tocích a odvodňovacích kanálech.
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Obr. 6. Na obrázku je vidět rozliv vody z toku do přilehlé louky. 
Na podmáčenou louku není možné vjet s mechanizací, a není tak 
možné louku kosit

Obr. 7. Pohled do nivy s dřevinným porostem, která byla v minulosti 
zamokřená vlivem bobřích aktivit. V současnosti již není bobr v nivě 
přítomný, hráze byly odstraněny, ale mrtvé dřevo zůstalo

Obr. 8. Fotografie dokumentující škody na lesních porostech, které způsobila místní bobří 
populace

Obr. 9. Ukázka bobřího klamače, který byl instalován na výpustném zařízení rybníku

Obr. 10. Ukázka snížení úrovně hladiny nad bobří hrází pomocí vložené trouby (vlevo před 
instalací, vpravo po instalaci)

Škody na lesních porostech

Škody na lesních porostech jsou 
v podstatě dvojího druhu. Prvním typem 
škody je okus vzrostlých stromů, druhým 
pak zamokření lesních pozemků (viz obr. 
8).

Možnosti ochrany (prevence) před 
činností bobra
Možnosti ochrany před nežádoucí čin-
ností bobra evropského jsou významně 
ovlivněny především tím, že je bobr 
evropský na území ČR chráněn jak evrop-
skou legislativou (Směrnice 92/43EHS, 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijí-
cích stanovišť a planě rostoucích rostlin; 
příloha II a IV), tak českou legislativou 
(Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny). V rámci české legislativy 
je bobr evropský označen jako zvláště 
chráněný živočich v úrovni silně ohrože-
ný druh, přičemž u zvláště chráněných 
druhů „Je zakázáno škodlivě zasahovat 
do přirozeného vývoje zvláště chráně-
ných živočichů, zejména je chytat, chovat 
v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. 
Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či 
přemisťovat jejich vývojová stádia nebo 
jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, 
chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, 
nabízet za účelem prodeje nebo výměny.“ 
(cit. 114/1992 Sb. § 50, odst. 2). Pokud 
je tedy potřeba řešit konfliktní situaci 
případným odlovem, odstraněním hrází, 
zasypáváním propadlých nor v hrázích 
rybníka, drénováním bobřích hrází apod., 
je vždy nutné požádat orgán ochrany pří-
rody o výjimku z ochranných podmínek.

Při posuzování žádostí o výjimku 
z ochranných podmínek musí orgán 
ochrany přírody naplňovat „Program 
péče o bobra evropského v České repub-
lice“, který byl přijat v roce 2013 a má za 
úkol udržet na území ČR prosperující 
bobří populaci. V rámci programu je 
definován soubor opatření, který řeší 
vlastní ochranu bobrů, kompenzaci škod způsobených bobrem, 
ale i možnosti opatření ovlivnění přítomnosti bobří populace. 
Hlavním nástrojem programu je zonace území ČR na zóny A, 
B a C, v rámci nichž je uplatňována odlišná strategie řešení 
konfliktních situací. Zóna A je zóna nejpřísnější ochrany, kde 

je maximálně upřednostňován zájem na udržení prosperující 
bobří populace a zásahy jsou posuzovány vždy individuálně. 
Zóna A zahrnuje evropské významné lokality, které byly vy-
hlášeny za účelem ochrany místní bobří populace, přičemž 
zaujímá zhruba 1 % plochy ČR. Zóna C je vymezena na úze-
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mích, kde je přítomnost bobří populace naprosto nežádoucí 
a bobra je zde tak nutno odlovit, protože vlivem bobřích aktivit 
by zde mohlo dojít k výrazným bezpečnostním problémům na 
vodohospodářských dílech a k vysoké nadregionální škodě. 
Vymezení zóny C se v současnosti víceméně kryje s hranicí 
Jihočeského kraje a její plocha zaujímá zhruba 13 % plochy 
ČR. Na zbytku území ČR se nachází zóna B, kde jsou hospodář-
ské a jiné zájmy upřednostňovány před zájmy ochrany bobrů, 
nicméně na vhodných plochách je v zóně B umožněn nerušený 
rozvoj bobří populace.

Pokud je na zájmové lokalitě povolen a následně proveden 
odlov bobrů s cílem úplné eliminace bobří populace, je nutné 
si uvědomit, že uvolněné teritorium bude do několika měsíců či 
roků opětovně osídleno. Proto se spolu s odlovem doporučuje 
provést další preventivní opatření, která po opětovném osíd-
lení lokality zabrání vzniku konfliktních situací. Jiná opaření 
je zapotřebí volit pro ochranu rybníků, jiná pro ochranu před 
okusem dřevin atp. V následujícím textu jsou uvedeny příkla-
dy opatření pro několik vybraných situací, které se dotýkají 
vodního hospodářství.

Preventivní opatření na ochranu rybníků
Výše byly prezentovány škody, které může bobr na rybnících 
způsobit. Proti hrabání nor do hráze rybníka je možné provést 
opevnění návodního líce těžkou kamennou rovnaninou či po-
hozem. Je možné také provést instalaci kovového pletiva na 
povrch hráze s následným překrytím zeminou či kamenivem. 
Vzhledem k tomu, že se vyskytly i situace, kdy bobr postavil hrá-
ze pod nádrží, čímž došlo ke zpětnému zatopení paty vzdušného 
líce a bobr následně hrabal nory i do vzdušného líce hráze, je 
zapotřebí v takových případech použít preventivní opatření 
i na patu vzdušného líce hráze.

Proti ucpávání výpustného zařízení nebo bezpečnostního 
přelivu nádrže je možné se bránit instalací předsazeného tzv. 
„bobřího klamače“ (z anglického „beaver deceiver“) – obr. 9. 
V podstatě se jedná o předsazenou česlovou stěnu, která má 
za úkol zmást bobra a zamezit mu tím identifikaci místa odtoku 
vody z nádrže. Klamač musí být navržen tak, aby i v případě 
jeho zanesení plnily objekty rybníka stále svou funkci. Zde je 
třeba poznamenat, že instalace klamače před bezpečnostní 
přeliv je velmi diskutabilní a vždy je potřeba velmi pečlivě 
navrhnout jeho konstrukci a posoudit bezpečnostní riziko jeho 
„znefunkčnění“ vlivem případného zanesení předřazeného 
klamače.

Obr. 11. Konstrukce na ochranu propustku

Preventivní opatření na ochranu před zamokřením 
(zaplavením) pozemků

Příčinou zamokření či zaplavení pozemků je vzdutí hladiny 
v toku vlivem postavené bobří hráze. Proto pokud chceme za-
bránit zamokření pozemků, musíme buď odstranit hráz, kterou 
ale bobr ve většině případů velmi rychle obnoví, nebo snížit 
úroveň vody natolik, aby byla akceptovatelná jak bobrem, tak 
hospodářem na okolních pozemcích. Snížení úrovně hladiny 
je možné provést tzv. drénováním hrází, kdy se do hráze umístí 
potrubí a výškovým nastavením vtoku a výtoku se sníží výška 
vody na požadovanou úroveň. Nátok do trouby je potřeba 
ochránit proti ucpávání jak samotnou činností bobra, tak 
vlivem pláví, které voda přináší. Příklad drénování hráze je 
uveden na fotografiích na obr. 10.

Preventivní opatření na ochranu mostku a propustků
V principu jde o předsazení masivní mřížové klece, která za-
brání zahrazení vlastního propustku (obr. 11). Instalovanou klec 
lze doplnit o vloženou troubu, která bude mít shodnou funkci 
jako při drénování hrází (viz výše) a jejíž nátok je opět potřeba 
ochránit před ucpáváním. 

V případech, kdy nelze aplikovat ochranný koš, je možné po 
odstranění hráze instalovat do daného profilu plovoucí bóje, 
které jsou buď kotvené do dna, nebo jsou zavěšené na konzole. 
Plovoucí bóje pak ztíží nebo dokonce neumožní stavbu bobří 
hráze.

Závěrečné zamyšlení
Závěrem je potřeba konstatovat, že bobr evropský se úspěšně 
znovu zabydlel na našem území a není předpoklad, že by mohl 
být v budoucnu opět vyhuben. Předpoklad je přesně opačný: 
do budoucna se budou počty bobrů navyšovat a postupně dojde 
k osídlení v podstatě celého území ČR s výjimkou vysokých 
poloh, kde již bobr nemá podmínky pro dlouhodobé přežití. 
Proto je potřeba se naučit u stávajících staveb řešit konfliktní 
situace a při plánování staveb nových, které by mohly být bobří 
činností ovlivněny, zakomponovat preventivní opatření již při 
jejich projektování, případně navrhnout taková technická 
řešení, která by na případnou bobří činnost byla méně citlivá. 
Je tedy nutné, aby se naše společnost, jak laická tak odborná, 
postupně znovu naučila koexistovat s bobrem.

Mnohem více informací a poznatků, než bylo uvedeno v člán-
ku, je možné se dozvědět v odborné literatuře, která byla pub-
likována na dané téma. Zejména je možné čerpat z publikace 
Vorel A. & Korbelová J., eds. (2016): Průvodce v soužití s bobrem. 
ČZU v Praze. pp. 1–129, kterou je možné stáhnout z http://www.
bobrevropsky.cz/aktuality/, nebo z publikace Vorel A. a další 
(2013): Program péče o bobra evropského v České republice. 
AOPK ČR a MŽP ČR, Praha.

Ing. Petr Koudelka, PhD.
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Fakulta stavební
ČVUT v Praze,

Thákurova 7, 166 29 Praha 6
petr.koudelka@fsv.cvut.cz
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30. 6. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání. 
Webinář (on-line seminář) bude probíhat od 9.30 do cca 11.00 
na YouTube, viz www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/
live. Info: plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192, www.asio.cz/cz/
seminare

12.–14. 7. INDOWATER 2017. 13. mezinárodní Expo a Fórum 
vodovodů, kanalizací & recyklačních technologií. Jakarta 
Convention Center. Info: www.indowater.merebo.com

28. 7. Objekty na stokových sítích. Webinář (on-line seminář) 
bude probíhat od 9.30 do cca 11.00 na YouTube,  
viz www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live. Info: 
plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192, www.asio.cz/cz/seminare

25. 8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení 
vzniku. Webinář (on-line seminář) bude probíhat od 9.30 
do cca 11.00 na YouTube, viz www.youtube.com/user/
ASIOczechrepublic/live. Info: plotenym@asio.cz,  
tel.: 724 768 192, www.asio.cz/cz/seminare

4. –7. 9. Hydrogeologický kongres. Podzemní voda a společnost. 
Kampus Masarykovy univerzity v Brně. Info: www.cah-uga.cz

10.–15. 9. 14th IWA/IAHR. International Conference on Urban 
Drainage. Mezinárodní konference. Praha. Info: www.icud2017.org

11.–15. 9. International Conference on  Transport and 
Sedimentation of Solid Particles. Mezinárodní konference. 
Novotného lávka, Praha. Info: www.cvtvhs.cz

12.–14. 9. WATEC Israel 2017. Mezinárodní konference a veletrh. 
Tel Aviv, Izrael. Info: watec-israel.com.

12.–14. 9. Hydroanalytika. Seminář. Hradec Králové. Info: www.
cslab.cz/vzdelavani

19.–21. 9. Pitná voda 2017. Konference. Trenčianské Teplice, 
Slovenská republika. Info: www. vodatim.sk/aktuality

19.–23. 9. FOR ARCH. Mezinárodní stavební veletrh. PVA EXPO 
Praha. Info: www.forarch.cz

20. –21. 9. Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté). 10 let od 
schválení Povodňové směrnice. Konference. Policejní akademie 
České republiky v Praze. Info: www.mzp.cz

20.–21. 9. LABOREXPO. Veletrh laboratorních přístrojů a vybavení 
laboratoří. Kongresové centrum Praha. Info: www.laborexpo.cz

20.–22. 9. VODA 2017. 12. bienální konference a výstava. 
Poděbrady. Info: www.czwa.cz

22. 9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl. Webinář (on-line 
seminář) bude probíhat od 9.30 do cca 11.00 na YouTube, viz 
www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live. Info:  
plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192, www.asio.cz/cz/seminare

3.–4. 10. Vodní nádrže. Konference. Hotel Holiday, Brno.  
Info: www.pmo.cz

4.–6. 10. Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových 
vôd 2017. 10. bienálna konferencia. Podbanské, Grand hotel 
Permon. Info: www.vuvh.sk

5.–6. 10. Městské vody 2017. XVII. ročník mezinárodní konference 
a výstavy. Velké Bílovice. Info: ardec.cz/mestskevody

9.–12. 10. XXV. Konzultační dny. Odborná akce pro pracovníky 
vodohospodářských laboratoří. Luční bouda. Info: www.vuv.cz



Vyhodnocení konference: XXXII. setkání 
vodohospodářů v Kutné Hoře v roce 2017 

Konference se konala ve dnech 23.–24. 5. 2017 tradičně v sále hotelu 
U Kata v Kutné Hoře. Nad letošní akcí převzali záštitu opět ministr 
zemědělství pan Ing. Marian Jurečka a starosta města Kutné Hory pan 
Bc. Martin Starý, DiS. Akce se konala nejen pod záštitou uvedených 
pánů, ale i s podporou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy 
Pokorné Jermanové a společností ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o., se 
sídlem Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora, Sedlec. Starosta města Kutné 
Hory krátce zahájil konferenci a přivítat její účastníky ve městě.

Panu ministru zemědělství Ing. Marianu Jurečkovi, panu starostovi 
města Kutné Hory Bc. Martinu Starému, DiS., za poskytnutou záštitu 
náš spolek velmi děkuje. Rovněž děkuje za udělenou podporu hejt-
mance Středočeského kraje Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové. Bez 
jejich podpory by nebylo možné akci na této vysoké úrovni uskutečnit. 

Cílem konference bylo, ostatně jako každoročně, setkání a výměna 
zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na 
úseku vodního hospodářství a působí ve státních orgánech a organiza-
cích či v soukromých organizacích. Předmětem zájmu jsou především 
výklady zákonů a jejich uplatňování v praxi nejen na úseku vodního 
hospodářství, ale na celém úseku životního prostředí a hlavně náměty 
na řešení palčivých otázek, v letošním roce to byla otázka nového 
stavebního zákona či stanovování minimálních zůstatkových průtoků.

Na letošní setkání přijeli účastníci opět z celé republiky. Největší 
procento účastníků tvořili pracovníci státní správy na úseku životního 
prostředí. Celková letošní účast včetně pořadatelů byla 146 účastníků 
celkem, z toho bylo 10 lektorů, 6 organizátorů a 22 hostů. Jako každý 
rok, pracovníci zdejšího odboru životního prostředí jako hosté měli 
vstup zdarma, mohli využít jakékoli přednášky či jiného programu 
dle svých možností a zájmů. 

Aby si mohli účastnící setkání udělat poznámky z přednášek, obdr-
želi „pracovní materiál“, který obsahuje buď prezentace jednotlivých 
přednášejících, nebo jejich výtah přednášek tak, jak nám byly lektory 
poskytnuty.

Firma ASIO, spol. s r.o., připravila pro všechny přítomné na konfe-
renci druhý den ráno přesně v 9.00 hodin jako vždy milé překvapení. 
Kdo nepřišel přesně do 9 hodin, již neměl štěstí se tohoto ranního 
překvapení zúčastnit.

Konference se konala opět v konferenčním sále hotelu U Kata 
v Kutné Hoře. Zde bylo zajištěno pro všechny účastníky ubytování 
a doplňkový večerní kulturní program. Přednášky, kvalitní lektoři 
a kulturní program i město samé hrají významnou roli při rozhodo-
vání o účasti na konferenci. Cílem projektu je ukázat účastníkům 
konference i historickou Kutnou Horu a její památky spojené s ne-
zapomenutelným kulturním zážitkem. To se nám, jak víme z ohlasů 
jednotlivých účastníků konference, daří.

Pro účastníky konference byl uspořádán, jako každý rok, koncert 
v chrámu Svaté Barbory v Kutné Hoře. Koncertu se mohli zúčastnit 

případně i jejich rodinní příslušníci, mimo tyto osoby se akce zú-
častnili ještě další návštěvníci Kutné Hory. Po ukončení koncertu se 
konala zdařilá prohlídka večerní Kutné Hory s názvem Hříšná Kutná 
Hora. Večerní program byl ukončen společenským večerem přímo 
v hotelu U Kata. 

Druhý den odpoledne po přednáškách byla zajištěna ve spolupráci 
se společností Měšťanský pivovar v Kutné Hoře, s.r.o., U Lorce 11, 
284 01 Kutná Hora, se svolením pana ředitele Ing. Miloše Hrabáka 
zdařilá prohlídka nově otevřeného pivovaru. Této akce se však zú-
častnila již jen asi čtvrtina účastníků.

O příjemný pobyt v Kutné Hoře se stará skupina pořadatelů a od-
borní garanti akce. Jejich nejhlavnější odměnou je zájem o účast na 
setkání. Pořadatelé a odborní garanti děkují všem účastníkům i fir-
mám, že navštívili pořádanou konferenci a tím i město Kutná Hora, 
které bylo zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO.

Pořadatelé a odborní garanti akce Vás všechny zvou opět 22. a 23. 
5. 2018 na konferenci, která bude již 33. Doufáme, že připravíme pro 
všechny účastníky akce nějaké nové překvapení, mimo tradičního 
koncertu v chrámu Svaté Barbory.

Budeme rádi za každou, byť i negativní připomínku k akci a náměty 
na přednášky, na problémy, které nejsou zcela jasné, legislativně vy-
řešené. Akci začínáme připravovat již v říjnu tohoto roku. 

Věříme, že tato dlouholetá akce nemá jenom odborný přínos, ale že 
se stala setkáním lidí se stejnými zájmy a stejným zaměřením. Slouží 
k výměně informací o „pracovních postupech“ mezi úřady, stává se 
přátelským setkáním jednotlivých lidí z různých krajů naší republiky. 
Utváří se zde nová, nejen „pracovní“ přátelství, a to nás velmi těší. 

Mgr. Iva Kupecká
předsedkyně oblasti Kutná Hora

Sdružení vodohospodářů České republiky
kupecka@mu.kutnahora.cz, www.vodakh.cz

Poznámka šéfredaktora: Musím přiznat, že jsem na konferenci ne-
byl, ale z několika zdrojů jsem slyšel samá slova chvály na přednášky 
i zmínku o velké účasti. Vypadá to, že se vrací doba slávy této akce, kdy 
bylo vždy plno až na půdu. Já určitě příští rok pojedu.
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RNDr. Pavel Punčochář, CSc. při přednášce. Bez sponzorů by vložné 
na konferenci muselo být podstatně vyšší






