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Anotace 

V této bakalářské práci se věnuji fungování umělých vodotečí v krajině. V největší 

míře jsou zpracovány definice a popisy typů umělých vodotečí, jejich ekologické a 

hydrologické funkce, jejich stav, a to, zda jsou prospěšné či škodlivé v krajině. Velkou 

pozornost věnuji také historickému vývoji odvodňovacích a závlahových systémů 

v dějinách lidstva. 

V bakalářské práci se pro srovnání okrajově objevují názory ekologů, vodohospodářů 

a zemědělců na fungování umělých vodotečí v krajině.  

Klíčová slova: umělá vodoteč, odvodňovací kanál, vodní tok, koryto, drenáţ, voda. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on behaviour of artificial watercourses in the 

landscape. Definitions and description of watercourse types, their environmental and 

hydrological functions, their condition and their beneficial or harmful effects in the 

landscape are worked up most. I also pay great attention to historical development of 

drainage and irrigation systems in human history. 

Ecologists’, water managers’ and agriculturists’ opinions on artificial watercourses 

behaviour occur in this bachelor thesis. 

Key words: artificial watercourse, drainage canal, water course, stream bed, drainage, 

water. 
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1 Úvod 

Procházím krajinou a pozoruji, jak z ní pozvolna mizí její krásná přirozená tvář a 

nastavuje mi svou novou tvář, která podlehla jakési kosmetické úpravě člověkem. Osobně 

nejsem materialistickým zastáncem regulací a různých rekultivací pozemků pro zvyšování 

zemědělské produkce nebo pro vytváření sociálních podmínek člověka, ale zároveň nejsem 

fanatický ekolog, který tvrdí ţe „Dobré je jen to, co příroda vytvoří sama!“ Podle mého 

názoru by se tyto dvě skupiny lidí měly spojit dohromady a společně vyhledávat 

alternativní řešení mezi svými přesvědčeními. Vţdyť v dnešní době je k dispozici nesčetné 

mnoţství prostředků, které vyhovují jak poţadavkům „lidského pohodlí“, tak představám 

ochránců přírody. Při vypracování této práce jsem se při studování podkladů setkal 

s rozdílnými názory na pouţívání umělých vodotečí v krajině, zejména těch 

odvodňovacích. Z pojetí ekologického jsou odvodňovací zařízení v polních oblastech, tedy 

v kulturní krajině silným narušitelem ekologické rovnováhy. Naproti tomu z pojetí 

vodohospodářského a zemědělského jsou odvodňovací toky a kanály nedílnou součástí 

správného a hospodářsky výnosného fungování krajiny resp. polí. Nelze však s jistotou říci 

jak by naše krajina vypadala, kdyby jedna z těchto dvou skupin lidí neexistovala. Byly by 

všude vybetonované přístupové plochy, napřímená zděná koryta a suché odvodněné 

plochy? Nebo by snad byly všude pralesy a baţiny? Podle mého názoru ani jedna varianta 

není pro člověka nejvhodnější. Proto jsem se v této práci snaţil zohlednit obě skupiny lidí a 

zaznamenat do ní ty nejpodstatnější informace, které se mi podařilo shromáţdit.  

 

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je popsat stav a fungování umělých vodotečí v krajině. 

Část práce bude věnována historickému vývoji umělých vodotečí. Dalším cílem je 

zhodnocení funkčnosti těchto systému a jejich význam v krajině.  Posledním cílem bude 

zhodnocení uţitečných a škodlivých vlivů umělých vodotečí na krajinu.  
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2 Definice umělé vodoteče 

Umělá vodoteč je vodní tok (kanál), který má za úkol odvádět přebytečnou vodu 

z odvodňovaného území nebo přivádět nedostatkovou vodu na zavlaţované území. 

Odvodňovací nebo závlahový kanál je dvojího typu – zakrytý nebo odkrytý. Typ se volí 

podle potřeby a podle charakteristiky oblasti.       

 Odvádí-li se voda povrchová a voda podzemní, odvodňovací kanál vyúsťuje do 

recipientu. Odvodňovací kanály jsou konstruovány tak, aby odváděly vodu z krajiny co 

nejrychleji a aby se v nich voda zdrţovala v co nejmenším mnoţství (obr. 1). V případě 

delšího zdrţení velkého objemu vody v korytě dojde k mnoţení organismů v toku, coţ 

vede k následnému zpomalení odtoku a k neprůchodnosti pro vodu. Toto zdrţení můţe být 

způsobeno vyhloubením tůně nebo např. napadanými větvemi do koryta.  

 

Obr. 1 Odvodňovací kanál s výškou vodní hladiny, která dosahuje výšky 3 cm. Fotografie byla pořízená 13. 

března 2011. (Tománek, 2011) 

            

 Odvodňovací kanály tedy slouţí k odvádění přebytečné vody z podrobných 

odvodňovacích zařízení do vodního recipientu. Tuto funkci plní samostatně nebo jako 

soustava skládající se z odvodňovacích kanálů hlavních a vedlejších. (ČSN 75 4210, 

1993). Jde převáţně o odvodňování zemědělských pozemků, dále pak odvodnění 

povrchových lomů a výsypek, sportovních a vojenských ploch, ochrannou drenáţ podzemí 
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budov před účinky podzemní vody, ochranný odvodňovací systém proti zasolení půdy, 

drenáţ skládek, sanační drenáţ pro eliminaci ekologických zátěţí, ochrannou drenáţ pro 

zabezpečení kvality podzemní vody a zabezpečení retenční schopnosti půdy při extrémních 

hydrologických situacích. (Váška, 2000)     

 V minulosti se odvodňování provádělo převáţně v inundačních oblastech, v 

řepařských oblastech, kde se pěstovala cukrovka v blízkosti cukrovarů. V současnosti se 

cukrovary likvidují, stejně tak i cukrovka, a tyto řepařské půdy (hlubší hlinité, jílovito-

hlinité nebo písčito-hlinité půdy, s neutrální reakcí) ztrácejí svůj význam. 

Otevřený odvodňovací kanál – otevřený uměle vytvořený vodní tok (obr. 2), který odvádí 

vodu z odvodňovaného území. Otevřený odvodňovací kanál není uloţen v podzemí, ale je 

na povrchu.  

 

Obr. 2 Otevřený odvodňovací kanál. Vlevo kanál s nezpevněným korytem, vpravo kanál opevněný betonovými 

dlaždicemi. (Tománek, 2010) 

Krytý odvodňovací kanál (obr. 3) - trubní kanál odvádějící vodu z odvodňovaného území. 

(ČSN 75 4210, 1993)          

 U krytého odvodnění je nejběţnějším způsobem drenáţní odvodnění - horizontální 

trubková drenáţ sloţená z drénů uloţených v drenáţní rýze „rovnoběţně“ s povrchem, 
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které sbírají a odvádějí vodu. Drenáţ se klade na vhodně upravené dno drenáţní rýhy. 

Rýha se hloubí ručně nebo pomocí k tomu určených výkopových strojů do předepsané 

hloubky a předepsaného rozchodu. Rýha se hloubí proti směru tekoucí vody. Trubky se 

pokládají po sklonu a těsně se přiráţejí k sobě. Po kontrole správného uloţení a těsnosti 

spojů se rýha zasype.  (Kozlovsky Dufková, 2009)      

 Ve zdolávání povodňových vln a nadměrných přívalových sráţek jsou efektivnější 

povrchové kanály, které zachycují první vlnu této vody. To je dáno zejména filtračními 

podmínkami půdního profilu, které řídí propustnost vody v půdě.  Podzemní systém však 

na povrchové odvodnění navazuje a odvádí propuštěnou podzemní vodu z půdního profilu. 

(Kulhavý, Soukup, 2010)  

 

Obr. 3 Krytý odvodňovací kanál v průběhu rekonstrukce. Do kanálu bylo vloženo plastové drenážní potrubí.  

(Tománek, 2010) 

Hlavní odvodňovací kanál – umělý tok odvádějící vodu z celého odvodňovaného území do 

recipientu (ČSN 75 4210, 1993).        

 Jsou to kanály, které tvoří páteř celé odvodňovací soustavy. K těmto kanálům jsou 

napojeny kanály druhého řádu. Průtočný profil je většinou lichoběţníkový. Koryto kanálu 

je přístupné alespoň z jedné strany pro mechanizaci z důvodu údrţby. Recipientem pro 

hlavní odvodňovací kanál je většinou povrchový tok.  
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Vedlejší odvodňovací kanál – vodní tok odvádějící vodu pouze z části odvodňovaného 

území. Vedlejší odvodňovací kanál odvodňuje půdu otevřenými kanály nebo příkopy a 

podzemními kanály – drenáţí. (Kozlovsky Dufková, 2009) 

2.1 Odvodnění 

V České republice bylo v minulém století odvodněno asi 30 % z celkové plochy 

zemědělské půdy. Tato plocha je do dneška téměř nezměněná, protoţe mimo menší akce 

byly všechny práce zastaveny. Do roku 1995 činila odvodněná plocha 1 081 534 ha. 

(Brosch, 2005) Odvodňovací soustavy mají pouze jednosměrnou činnost a tou je 

odvodňování. Odvodňovací soustavy nemají zařízení pro regulaci odtoku nebo řízení 

hladiny podzemní vody.          

 Odvodňování zemědělských půd má za úkol úpravu vodního reţimu půdy, a to proto, 

aby přítomné mnoţství vláhy odpovídalo poţadavkům plodin a umoţňovalo maximální 

výnos a také z důvodu lepší přístupnosti pozemku. Odvodněním se odstraňuje „škodlivý“ 

přebytek vody z půdního profilu. Základním poţadavkem odvodnění je, aby voda 

nezamokřovala půdní profil, ale aby byla ustálená v přípustné hloubce pod povrchem.  

U zemědělských půd se tato hloubka řídí podle druhu pěstovaných plodin. Tabulka 1 uvádí 

nejmenší přípustné hloubky hladiny podzemní vody hmin – spodní hranice platí pro písčité 

půdy, horní hranice je pro hlinité a jílovité půdy.  

Tab. 1 Nejmenší přípustné hloubky hladiny podzemní vody hmin [m] 

Kultura Hloubka hladiny podzemní vody [m] 

Přiměřená Nejmenší přípustná hmin 

Louky 0,5-0,6 0,25-0,40 

Pastviny 0,6-0,8 0,30-0,50 

Pole 1,0-1,2 0,50-0,70 

Sady 1,4-1,6 0,70-0,80 

Lesy 1,5-2,0 0,80-1,00 

Zdroj: Kozlovsky Dufková, Závlahy a odvodnění, 2009 
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Výsledky odvodnění se zakládají na odvedení volně pohyblivé vody z půdního 

profilu a přivedení vzduchu do půdy nebo jeho rychlejší výměně. Odvodněním a 

provzdušněním se zvyšuje biologická aktivita půdy a zvyšuje se její teplotní reţim. 

Kozlovsky Dufková uvádí, ţe proti zamokřeným půdám je v odvodněných suma ročních 

teplot v hloubce 0,2 m asi o 300 aţ 500°C vyšší. Okysličením půdy dochází k urychlení 

mineralizace půdní organické hmoty a k omezení anaerobních, a tudíţ také denitrifikačních 

procesů, coţ má škodlivý důsledek v podobě vyplavování nutrientů, zejména dusičnanů do 

vodních toků, ale na druhé straně to vede ke sníţení emise skleníkových plynů - N2O, CH4, 

H2S.             

 Odvodnění zrychluje koloběh vody ve smyslu srážky – vsakování – průsak půdou – 

podzemní voda – recipient. To je dobře vyuţitelné pro odstranění přebytečných solí 

z půdy, ale přitom se vyplavují i uţitečné nutrienty, především nitráty. Tato funkce však 

neplatí na našem území. Je vyuţívaná v zemích, jako je Egypt, Bangladéš, USA, Čína, 

Indie, kde je hlavní funkcí drenáţí. 

2.2 Vymezení oblastí drenážních systémů 

Intenzivní zelinářské a ovocnářské oblasti – v těchto oblastech jsou zemědělci zcela 

soběstační, případně s pomocí zemědělsko-hospodářských programů. 

Intenzivní polařské oblasti – tyto oblasti byly mezi prvními, kde byly drenáţní systémy 

vyuţity a kde byly pozorovány objektivní výsledky. Zároveň je zde u drenáţních těles 

porušená jejich funkce. 

Podhorské a horské oblasti – v těchto oblastech je praktikováno intenzivní spásání 

zemědělských ploch a pouţití drenáţních systémů je zde obtíţné a nákladné. Jiţ 

aplikované drenáţní systémy jsou často vyřazeny z funkce (provozu). (Fučík, 2010) 

2.3 Konstrukce drénů 

V odvodňovacích soustavách se dnes pouţívají k odvádění vody trubky z pálené 

hlíny nebo z plastů. Pálené trubky se vyrábějí v délce 333 mm a o průměrech od 50 do 200 

mm. Voda se dovnitř dostává spárami mezi jednotlivými trubkami. Plastové potrubí se 

vyrábí dvojího typu – flexibilní a hladké. Materiál je PVC nebo PE. Flexibilní trubka je 

souvislá a perforovaná (děrovaná), stěny jsou zvlněny. Spojují se přesuvkou. Hladké 

trubky se vyrábí v pětimetrových délkách. Povrch i vnitřek je hladký, spojují se pomocí 
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spojovacího hrdla. Vsakovací otvory jsou obdélníkového tvaru, rovnoměrně rozmístěny po 

celém obvodu a délce trubky.        

 V dřívějších dobách se pouţívaly drény kamenné a dřevěné. Materiál se volil podle 

nejjednodušší dostupnosti. Kamenné drény byly tvořeny sypaným nebo ukládaným 

kamením v drenáţní rýze ve vrstvě cca 40 cm. U dokonalejší verze byl na dně rýhy 

kanálek z plochých kamenů obsypaný štěrkem a překrytý drnem. Nevýhodou kamenných 

drénů je velká spotřeba kamenů. Výhodou je jejich dlouhá ţivotnost. Dřevěné drény se dělí 

podle pouţitého materiálu na haťové, tyčové, deskové apod. Haťové drény jsou tvořeny 

otepmi svázanými z proutí.   Popisované drenáţní kanály jsou zobrazeny na obrázku 4.  

 

Obr. 4 V horní řadě typy kamenných drénů, v dolní řadě typy dřevěných drénů. (Kozlovsky Dufková, 2009) 

Krtčí (Obr. 5) drén se provádí speciálním pluhem, jehoţ pomocí se v hloubce  

0,5-0,7 m tzv. krtkem protlačují drény o průměru 5-10 cm. Ţivotnost je 3-5 let. (Kozlovsky 

Dufková, 2009) 

 

Obr. 5 Krtčí drén. (Kozlovsky Dufková, 2009) 



Zdeněk Tománek: Fungování umělých vodotečí v krajině 

2011                                                                                                                                      8 

 

2.4 Typy drenážních systémů 

Z hlediska rozvíjející se modernizace je potřeba do krajiny vnést nové, modernější 

systémy. Je tedy potřeba postoupit od jednofunkčních systémů k systémům dvoufunkčním. 

V následující části budou popsány jednotlivé typy u nás pouţívaných dvoufunkčních 

drenáţních systémů. 

2.4.1 Regulační drenáž 

Regulační drenáţ je zaloţena na gravitačním přívodu vody k podzemnímu systému 

drenáţního podmoku. Význam tohoto systému spočívá v tom, ţe během závlahy se po 

ploše rozvádí voda a v trubním systému se mění tlak. Regulační drenáţ slučuje závlahovou 

vodu a odvodnění v jeden komplex. Zdroj závlahové vody závisí na přírodních a 

ekonomických moţnostech oblasti. Funkce a účinnost regulační drenáţe je limitována 

prostředím tak, aby bylo dosaţeno co nejvyšší efektivity soustavy.    

 Soustava regulační drenáţe je na projektování i na samotnou realizaci a aplikaci 

v krajině náročnější neţ běţné odvodňovací systémy. Vybudování předchází odpovídající 

průzkum přírodního stanoviště, ve kterém bude systém realizován, a zhodnocení 

zemědělsko-hospodářských a ekonomických podmínek. Tento postup je nezbytné dodrţet 

jak při výstavbě nového systému, tak při rekonstrukci starého systému.  

2.4.2 Drenáž s regulovaným odtokem 

Regulace drenáţního odtoku se děje v zařízeních k tomu určených (většinou 

šachtice), které jsou umístěny na svodných drénech. Limitujícím parametrem pro odtok je 

výška regulace. Po dosaţení této hodnoty začne voda dosahující větší úrovně odtékat. 

Zdroj vody pro tento systém pochází z odvodňované plochy (podzemní voda, sráţky) nebo 

je to přitékající voda z okolních pozemků. Závlahová voda pochází z drenáţního podmoku, 

z kaskády nebo z vodních toků či jiných zásobních nádrţí. V kaţdém případě však voda 

pochází z výše poloţených oblastí.        

 Výšku odtokové hranice je moţno regulovat podle potřeb pěstovaných plodin nebo 

úrovně zamokření pozemků, pokud to zařízení umoţňuje.      

 Drenáţ s regulovaným odtokem neslouţí přímo jako zavlaţovací zařízení, ale pouze 

umoţňuje efektivnější vyuţití vody, která by jinak z pozemku odtekla bez vyuţití. (Fučík, 

2010) 
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2.4.3 Zatopená drenáž typu polder 

Tento typ vodotečí je vyuţíván u plochých rovinatých oblastí s minimální svaţitostí. 

Pouţívá se minimální zahloubení kanálů, aby bylo moţno vyústit do vhodného recipientu. 

V některých případech není moţné vyuţít gravitačního spádu vody a je nezbytné 

vybudovat přečerpávací odvodňovací stanici. Toto řešení je však finančně velmi nákladné 

jak na realizaci, tak na provoz. Poldry se v dnešní době těší velké oblibě a rozvoji. Poldry 

jsou často dotovány z krajinotvorných programů. (Kulhavý, 2007)    

 Poldry jsou ohrázená území určená k zadrţování povodňové vlny a k zachycování 

přívalových sráţek. Poldry se dělí na suché a polosuché. V suchých poldrech není stálá 

zásoba vody a jsou určeny pouze k zachycování vody během povodní. Naproti tomu 

polosuché poldry mají stálou zásobu vody, která plní ekologickou funkci malé vodní 

plochy. Povodňovou oblast suchého poldru doprovázejí prvky, které dobře snášejí zatopení 

– mokřady, tůně – a jsou cenné z hlediska ekologického.      

 Cílem poldrů tedy je zmenšení ničivých následků povodní formou přírodního 

vodního toku s rozlivem do volné krajiny a ochrana zástavby a infrastruktury poloţené 

níţe podél toku. Níţe poloţené oblasti poldry chrání nejen zachycením vody, ale také 

zachycením splavenin a plavenin. Zachycené splaveniny v poldrech však mohou 

způsobovat značné problémy. Splaveniny mohou zanášet poldr a zaplavovanou krajinu, 

která je vyuţívaná pro zemědělství. Splaveniny, které korytem protékají, tvoří částečně dno 

koryt. Budou-li splaveniny zachyceny v poldru, pak bude tento materiál v místech pod 

poldrem chybět a koryta budou proudící vodou zařezávány hlouběji do podloţí. Na 

obrázku 6 je suchý poldr pro Leštinský potok v obci Čichov na Třebíčsku. Pro zajímavost 

cena této výstavby činila 13 500 000 Kč.  
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Obr. 6 Suchý poldr na Leštinském potoku.(www.lesycr.cz) 

2.4.4 Převod drenážních vod 

Vody, které jsou z jedné lokality odvedeny jako přebytečné či „škodlivé“, je moţné 

převést do jiné oblasti, kde budou vyuţity například k zavlaţování. K převádění vody se 

pouţívá transferové potrubí. Základní podmínkou správné funkce tohoto systému je 

dostatek vody ve svodné lokalitě, ze které je voda odváděna na sušší oblast. Vhodné je i to, 

pokud je zavlaţovaná oblast níţe poloţená neţ odvodňovaná oblast. Voda je rozváděna 

povrchově nebo podpovrchově dle potřeby nebo moţnosti.     

 Pouţitím tohoto opatření dosáhneme sníţení odtoku o převedené mnoţství vody, 

která je vyuţita např. pro zavlaţení, zavlaţení půdy a zásobení podzemní vody – tzn., ţe 

voda zbytečně neodteče, ale bude vyuţita. (Fučík, 2010) 

Převodní systém se skládá ze čtyř částí: 

 sběrná oblast pro kumulaci vody; 

 odběrné zařízení; 

 transferové potrubí; 

 rozváděcí zařízení (potrubí, koryto). 

 

http://www.lesycr.cz/
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Agromeliorační postupy pro regulaci odtoku: 

 prohloubení ornice; 

 kypření půdy; 

 meliorační hloubkové kypření.  

2.4.5 Objekty v drenážní síti 

Objekty v drenáţní síti umoţňují funkci drenáţe. K základním drenáţním objektům 

patří drenážní šachtice, výusti a pramenní jímky.  

Drenážní šachtice          

 Drenáţní šachtice (obr. 7) se umísťují v místě styku tří a více svodných drénů, 

v místě náhlé změny jejich směru, tam, kde svodný drén velkého sklonu přechází náhle do 

malého sklonu a kde hrozí zanesení drénu. Drenáţní šachtice se dělí podle účelu na 

normální, kontrolní, spadištní a větrací. Betonové skruţe se pokládají kolmo na základnu, 

výtok musí být minimálně 30 cm nad dnem šachtice a minimálně 5 cm pod přítokem.  

  

Obr. 7 Kontrolní šachtice umístěná ve svahu (vlevo) a v rovině (vpravo). 

Drenážní výusť         

 Drenáţní výusť slouţí k vyústění drenáţe. Umisťuje se zpravidla v takovém místě 

toku, kde bude dostatečně chráněná proti bočnímu nárazu protékající vody. Výusť se 

neumisťuje do úrovně dna, ale vţdy alespoň 20 cm ode dna. Vrchní hranice není 

stanovena. Jako objekt výustě se ve většině volí betonové nebo plastové trubky, mohou se 

však pouţít i jiné objekty, např. jako je na obrázku 8. 
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Obr. 8 Příklad drenážní výusti. (Tománek, 2010) 

Pramenní jímka          

 Pramenní jímka (obr. 9) umoţňuje zachycení vývěru podzemní vody. Voda se dále 

odvádí drénem do odvodňovacího kanálu nebo je napojena na drenáţní síť. 

 

Obr. 9 Pramenní jímka. (Kozlovsky Dufková, 2009) 
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2.5 Závlahy 

Nedostatek přirozené vláhy při pěstování plodin se projevuje sníţením výnosů. Tento 

problém je řešen zavlaţováním, které umoţňuje potřebné časové rozloţení dodávané vláhy 

v různých růstových fázích rostlin. V České republice jsou zavlaţovací systémy 

vybudované na cca 140 000 ha, to jsou přibliţně 3,5 % z výměry zemědělské půdy. 

Nejintenzivnější zavlaţování se u nás děje ve sráţkově nevyrovnaných oblastech úvalů řek 

Moravy, Dyje, Ohře, Vltavy, Labe a Svratky. Nejvíce se u nás zavlaţuje zelenina, polní a 

speciální polní plodiny (chmel, sady, vinice). Největší výměru ze zavlaţované plochy 

zavlaţují postřikové závlahy ~ 99 %, 0,5 % výměry zavlaţuje mikrozávlaha a 0,5 % 

výměry ostatní závlahy např. drenáţ. (Kozlovsky Dufková, 2009) 

2.5.1 Rozvoj zavlažovacích systémů 

K největšímu rozvoji závlah došlo v posledních stoletích. V některých zemích se 

závlahy zavádějí pro intenzifikaci zemědělství, v rozvojových zemích jako obrana proti 

chudobě a hladu. V posledních přibliţně dvaceti letech nastává vlivem ekonomické 

nákladnosti útlum rozšiřování závlah. Rozsah závlah klesá také z důvodu úbytku volně 

dostupné vody. V roce 2008 se ve Španělské Zaragoze konala Světová výstava EXPO, 

jejímţ hlavním tématem byla „Voda a trvale udrţitelný rozvoj“. 22. březen je vyhlášen 

jako Světový den vody.          

 V současnosti se zavlaţuje pouze v aridních oblastech a v rozvojových zemích 

v rámci boje o přeţití. Neziskové organizace si daly v rámci boje o ţivot a proti chudobě 

závazek sníţit od roku 2015 do roku 2025 a 2050 procento chudoby a hladu. V rozvinutých 

zemích, jako je např. Česká republika, dochází útlumu zavlaţování, a to zejména 

v důsledku vysokých nákladů na zavlaţování, kdy náklady převyšují zisky. Zavlaţuje se 

pouze zelenina, plodiny ve skleníku, chmel, vinná réva. (Kozlovsky Dufková, 2009) 

 Podle informací Potravinářské a zemědělské organizace (FAO) se dnes zavlaţuje asi 

3,2 mil. km
2
 z celkových 16 mil. km

2
 orné půdy. Největší zavlaţované plochy jsou 

v Pákistánu, Indii a na Srí Lance.  

2.5.2 Význam závlah 

Význam závlah spočívá ve zlepšení vodního stavu půdy, a zajistit tak lepší podmínky 

pro růst pěstovaných rostlin a zvýšit hospodářskou produkci. Pomocí závlah lze i rozvádět 
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hnojivo nebo zavlaţovací soustavy mohou slouţit ke kropení dřeva (proti vznícení nebo 

vysychání).          

 Zavlaţovací soustavy se uplatňují zejména v oblastech, kde je hospodářská produkce 

limitována nedostatkem vody z důvodu nerovnoměrného časového rozmístění sráţek nebo 

nedostatkem sráţek. (Kozlovsky Dufková, 2009) 

2.5.3 Závlahová voda 

Aţ na výjimky se pouţívá pro zavlaţování výhradně povrchová voda. Hlavními 

zdroji vody pro zavlaţování jsou vodní toky, vodní a závlahové nádrţe, závlahové kanály a 

vodojemy. V současnosti se stále více rozmáhá vyuţívání čištěných odpadních vod. Odběr 

vody „reguluje“ vodoprávní úřad na základě provozního a manipulačního řádu.   

Aby bylo moţné vodu odebírat, je potřeba předem určit, pro jaké kultury bude voda 

pouţita, a projednat tuto skutečnost s vodoprávní, hygienickou a veterinární institucí. 

Vhodnost vody k zavlaţování stanovuje norma ČSN 75 7143 Jakost vody pro závlahu 

(1992). Norma dělí vody do tří tříd:  

1) vody vhodné k závlaze;  

2) vody podmíněně vhodné k závlaze; 

3) vody nevhodné k závlaze. 

2.5.4 Závlahová soustava 

Závlahová soustava zajišťuje přísun vody pro zvýšení výnosu hospodářských plodin 

v oblastech, v nichţ nemají plodiny dostatek přirozené vody. Závlahová soustava je 

komplex vodohospodářských, technologických a stavebních zařízení, která zajišťují 

akumulaci, odběr, čerpání, rozvod a plošné rozdělení závlahové vody podle potřeb plodin.  

Z ekologického hlediska závlahy podporují vlhkomilné druhy rostlin a ţivočichů, ale 

zároveň potlačují rozvoj suchomilných druhů.      

 Závlahová soustava se dělí na hlavní závlahová zařízení a podrobná závlahová 

zařízení. Hlavní závlahová zařízení tvoří zdroj, odběr, přívod a rozvod vody, měření a 

regulace vody, nádrţe, vodojemy a čerpací stanice.  Podrobná závlahová zařízení tvoří 

závlahový detail, coţ jsou technické způsoby závlah. (Kozlovsky Dufková, 2009) 
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3 Historický aspekt budování umělých vodotečí v krajině 

Počátky meliorací mají kořeny u nejstarších lidských civilizací. Nejstarší znalosti 

meliorací měli Egypťané uţ v 5. tisíciletí př. n. l. Stavěli hráze a zavlaţovali půdu v údolí 

řeky Nilu. Zpočátku zde bylo zemědělství závislé na pravidelných záplavách Nilu, později 

bylo závislé uţ na uměle vybudovaném závlahovém systému. Uţ ve 4. tisíciletí př. n. l. 

pozorovali starověcí Egypťané vodní stavy Nilu v Elephantinu. Podle stavu vody byl 

vypracován systém daní, protoţe čím výše byla hladina vody, tím větší obhospodařována 

plocha byla zavlaţena. Uměle nebyl zavlaţován pouze Egypt, ale také stará Arábie, Sýrie, 

Palestina, starověká Persie a další středoasijské oblasti, které jsou dnes tvořeny stepí a 

pouštěmi.            

 Důkazem provádění meliorací a především závlahy ve starověké Indii jsou staré 

kanály a vodní nádrţe z doby přibliţně 1 000 let př. n. l. Ve staré Číně byly rovněţ 

budovány podobné vodohospodářské stavby. Staří Číňané znali vodní kolo pro umělý 

zdvih vody a odvodňovali zamokřenou půdu.       

 Na území Evropy prováděli první meliorační stavby starověcí Řekové a Římané, 

kteří znalosti o melioraci a závlaze převzali z Egypta, Sýrie a Fénicie (Fénicie byl úzký 

pruh země při pobřeţí Středozemního moře). Římané prováděli odvodňování ve velkém 

rozsahu – odvodnění Albánského jezera, odvodnění Pontinských močálů v Latiu.  

 V období středověku budování meliorací a závlah upadlo s výjimkou Španělska, kde 

Maurové vybudovali v 8. – 15. století výborné zavlaţovací systémy. Hrázové stavby 

stavěli Holanďané. Holandsko je přímořská oblast, kde je nulová nadmořská výška. Proto 

vyvinuli dokonalé hráze proti záplavě mořskou vodou. Znalosti o zavlahování a 

odvodňování ze střední Ameriky přinesli do Evropy Španělé.     

 První zmínky o melioračních opatřeních na území našeho státu se datují do 10. 

století, kdy byly vysoušeny baţiny. Ve 14. a 15. století se voda sváděla do niţších oblastí, 

kde byly budovány rybníky, původně nazývané stavy. V tomto období u nás došlo 

k velkému rozvoji rybníkářství. Karel IV. nařizoval městům zakládat rybníky za účelem 

zemědělského vyuţití zamokřené půdy a ochrany níţe leţících poloh před povodněmi. 

(Kozlovsky Dufková, 2009)         

 Další větší rozvoj odvodňování je datován do druhé poloviny 18. století a v 19. 

století. V Rakousku-Uhersku byl vydán právní dokument pro provádění hydromeliorace 

Říšským vodním zákonem z roku 1869 a v podrobnostech zemskými zákony. Finanční 
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dotace na provedení melioračních prací byla ze státních zemských fondů a byla upravena 

melioračním zákonem z roku 1884. Tento zákon umoţňoval provádět odvodňovací práce 

rolníkům, kteří byli členy vodního druţstva. Na základě tohoto zákona započalo poměrně 

často tzv. zahrazování bystřin a strţí, nejdříve v Jeseníkách a po roce 1900 i v Beskydech 

(v povodí Odry). Zájem na těchto pracích měli především majitelé lesů a obyvatelé 

ohroţovaných obcí v údolí hor. (Brosch, 2005; Míčková, 2006 )     

 Po roce 1900 aţ do první světové války nastává poměrně intenzivní fáze rozmachu 

odvodňování, k dalšímu rozvoji pak dochází aţ ve 30. letech 20. století. Stejně jako první 

světová válka způsobila i druhá světová válka zastavení melioračních prací. V letech 1949-

1953 byl zpracován Státní vodohospodářský plán, který jako první na světě obsahoval 

zpracovaný návrh na obhospodařování a vyuţívání všech vodních zdrojů pro společenskou 

potřebu. V roce 1953 bylo na základě usnesení vlády započato vypracování Plánu 

zvelebení zemědělského, lesního a vodního hospodářství. Dokončen byl v roce 1961. Tyto 

dva dokumenty zajišťovaly vývoj a průběh meliorací aţ do roku 1989. Od tohoto roku 

nastal útlum odvodnění, a z hlediska ochrany ţivotního prostředí je na meliorace pohlíţeno 

jako na negativního činitele. (Kozlovsky Dufková, 2009)     

 S odvodňovacími pracemi se z počátku začalo ve sklonitých terénech horských a 

podhorských oblastí poznamenaných pastvou a úbytkem lesů, kde vodní eroze páchala v 

lesních porostech a na přístupových cestách do lesů obrovské škody. Eroze byla překáţkou 

jejich vyuţívání a rozvíjení. (Brosch, 2005)      

 Největšího budovatelského rozkvětu vůbec se odvodňovací a závlahové stavby 

dočkaly v 60. letech 20. století, kdy stát získal inspiraci z tehdejšího Sovětského svazu. 

V té době byly pod hlavičkou Centralizované investiční výstavby investovány velké 

finanční prostředky do meliorací půdy odvodněním drenáţemi.     

 V roce 1954 byl státem jmenován ústav Agroprojekt, který vykonával dokumentaci 

melioračních staveb. Dokumenty o projektech a stavbách melioračních opatření měly 

největší význam pro tehdejší jednotná zemědělská druţstva (JZD).   

 V roce 1966 došlo k uspořádání správy vodních toků a vodních děl. Povodí a Správu 

bystřin horských a lesních toků spravovaly tehdejší Lesy Československé republiky, dnes 

Lesy České Republiky, drobné vodní toky v zemědělských oblastech řídila od roku 1973 

Státní meliorační správa, od roku 2001 Zemědělská a vodohospodářská správa. (Míčková, 

2010) Od letošního roku spadá část povinností a práv Zemědělské vodohospodářské správy 
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podniku Povodí a část přebírají Lesy České Republiky (v Povodí Odry).   
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4 Aktuální stav 

Odvodňovací a zavlaţovací kanály byly budovány ve dvou časových etapách, a to 

v letech 1935-1940 a 1965-1985.  Při posuzování stavu těchto systémů je třeba drţet se 

technické normy TNV 75 4922 Údrţba odvodňovacích zařízení a vyhlášky MZe 225/2001 

Sb. v pozdějším platném znění. (Kulhavý, 2007)      

 Aktuální stav a vůbec celková ţivotnost systémů umělých vodotečí je odvozena od 

způsobu výstavby, typu konstrukce, hydrologických a klimatických podmínek, způsobu 

vyuţívání, a zejména od způsobu údrţby a četnosti oprav. Nejčastější příčinou poruchy je 

zanedbávání nebo úplné vynechání údrţby.  

4.1 Závady a poruchy funkce 

Odvodňovací systémy, drenáţe a všechny ostatní umělé vodoteče, ale i ty přírodní 

s postupem času stárnou a bez údrţby dochází k jejich destrukci. Konce potrubí se 

působením mrazu rozpadají, potrubí a šachtice zarůstají a jsou zanášeny sedimentačním 

materiálem, nadzemní šachtice se vlivem eroze nebo antropogenní činnosti propadají, 

sesouvají a rozpadají. Odkryté vodoteče, zejména jejich břehové části podléhají erozním 

procesům, zarůstají vegetací, jsou zanášeny unášeným materiálem. Ucpané kanály jak 

odkryté tak i zakryté způsobují vytékání vody na povrch a způsobují či znásobují 

povrchovou erozi. Voda vytečená na povrch se můţe hromadit v bezodtokové oblasti, kde 

vzniknou nové mokřady. Období od postavení stavby do jejího zániku je nazýváno 

„Ekonomická životnost stavby“. Ekonomická ţivotnost je ve většině případů kratší neţ 

ţivotnost technická. (Fučík, 2010)        

 Porucha zařízení můţe být ale způsobena taky ukončením ţivotností materiálu, 

nevhodným výběrem materiálu pro danou oblast nebo funkci, výstavbou jiného objektu 

v blízkosti systému nebo výstavba poddimenzované stavby.    

 Abychom mohli posoudit, zda systémy fungují správně či nikoliv, je potřeba 

dostatečně nastudovat přírodní poměry dané oblasti (klimatické podmínky, hydrologii 

oblasti, charakteristiku zařízení).         

 Kontrolu vodotečí ukrytých pod povrchem můţeme provést dvěma metodami, a to 

buď destruktivními, nebo nedestruktivními metodami. Mezi destruktivní patří například 

odkrytí kanálu ručně, strojem nebo liniovou skrývkou ornice. Mezi nedestruktivní metody 
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patří například metody geoseismické, elektromagnetické, biologické nebo vyuţití 

senzibilních lidí. (Kulhavý, 2007) 

Během pozorování několika systémů byly objasněny nejčastější poruchy funkce: 

 zanesení průtočného profilu jemnými částicemi, a to jak u pálených trubek, tak u 

potrubí vyrobeného z PVC; 

 zúţení průtočného profilu- u potrubí z pálené hlíny vlivem osového posunutí na 

sebe navazujících trubek, rozpadnutím trubek, u potrubí vyrobeného z PVC dochází 

k deformaci (propadnutí) profilu; 

 inkrustace potrubí ţelezem; 

 potrubí z pálené hlíny se časem rozpadá; 

 prorůstání kořenů rostlin do systémů. (Kulhavý, Soukup, 2010) 

4.2 Hodnocení stavu 

Z hlediska hospodářského se hodnotí tyto faktory: 

 odhad zaměření a vyuţití zemědělské výroby; 

 ekonomické moţnosti zemědělské výroby; 

 poţadavky rostlin na vodu; 

 charakteristika vodohospodářského systému; 

 lesní hospodářství; 

 minerální úţivnost půdy. 

Stanovení výšky hladiny podzemní vody na zemědělských pozemcích určují 

poţadavky pěstovaných plodin, protoţe kaţdý jednotlivý druh má na vodu jiné nároky a 

má vyvinutou vlastní strategii. (Kulhavý, 2007)      

 Tabulka 2 představuje ideální hladinu podzemní vody v období vegetace a ΔH,  coţ 

znamená u regulované hladiny podzemní vody rozdíl piezometrických úrovní hladin před a 

za regulační šachtou (HPV, hladina podzemní vody, leţí uprostřed tohoto intervalu). 
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 Tab. 2 Ideální hloubky HPV v období vegetace a hodnoty ΔH [m]  

 

Kultura 

Druh půdy 

písčitá hlinito-

písčitá 

písčito-

hlinitá 

hlinitá jílovito-

hlinitá 

jílovitá 

HPV ΔH HPV ΔH HPV ΔH HPV ΔH HPV ΔH HPV ΔH 

Obiloviny 0,80 0,30 0,85 0,50 1,1, 0,60 1,00 0,50 0,95 0,40 0,90 0,35 

Okopaniny 0,70 0,35 0,80 0,50 0,90 0,60 0,90 0,50 0,90 0,40 0,90 0,40 

Brambory  0,60 0,30 0,70 0,50 0,80 0,60 0,80 0,50 0,90 0,50 1,00 0,40 

Jednoleté 

krmoviny 

0,60 0,30 0,70 0,50 0,90 0,50 0,90 0,50 0,90 0,50 0,90 0,40 

Jetel 0,70 0,30 0,80 0,50 1,00 0,60 1,00 0,50 0,90 0,50 0,90 0,40 

Vojtěška 0,80 0,30 0,90 0,50 1,20 0,60 0,10 0,50 1,00 0,50 1,00 0,40 

Trvalé 

traviny 

0,40 0,20 0,50 0,30 0,60 0,40 0,60 0,50 0,60 0,50 0,70 0,30 

Zelenina 0,60 0,20 0,70 0,40 0,90 0,50 0,90 0,40 0,80 0,40 0,90 0,30 

Sady a 

vinice 

0,70 0,30 0,90 0,50 1,20 0,60 1,10 0,50 1,00 0,50 1,00 0,40 

Zdroj: Kulhavý, Zemědělské odvodnění drenáží, 2007 

Vodohospodářské hledisko 

Voda odtékající drenáţí je zařazena do mělkého podpovrchového odtoku. Čím vyšší 

je odtok drenáţní, tím je vyšší odtok celkový (čím více vody odteče trubní drenáţí, tím 

více vody ubude na pozemku). Drenáţní odtok má malý podíl na celkovém odtoku 

v období dešťů, ale velký podíl nese v suchých obdobích. V dlouhém období bez sráţek 

protéká v korytech toků malého povodí pouze voda drenáţní tedy z veškerých 

odvodňovacích kanálů a toků. Toto odvodnění je v období sucha nadbytečné a neţádoucí. 

„Tento neţádoucí odtok lze odstranit vnesením regulace drenáţního odtoku.“   

 Posouzení jednotlivých bilančních sloţek umoţňuje vodohospodářská bilance, která 

se zabývá poţadavky na odběry povrchové a podzemní vody a na jejich zdroje. Toto 

posuzování zahrnuje kvalitativní i kvantitativní aspekt. Zlepšení vodní bilance zahrnuje 
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různé formy např. regulace povrchového a mělkého podzemního odtoku z drenáţí. 

Regulace odtoku ve smyslu jeho sníţení nemusí nést pouze pozitivní výsledky. Mezi 

negativní vlivy patří např. neţádoucí nasycení půdy vodou a zvýšení hladiny podzemní 

vody. (Kulhavý, 2007) 

Tuto problematiku řeší bilanční rovnice:  

W1 + S + K
‘
 + q1 + q2 = ET + O1 + O2 + W2 [mm] 

 

W1 zásoba vody v půdě na počátku bilančního období 

S sráţky během bilančního období (včetně závlah) 

K
‘
 přírůstek vody v půdě ze zdrojů podzemní vody a podloţí 

q1 povrchový přítok z cizího území 

q2 podpovrchový přítok z cizího území (zohlednění např. regulační drenáţe) 

ET evapotranspirace 

O1 povrchový odtok 

O2 podzemní odtok (včetně odtoku drenáţních vod) 

W2 zásoba vody v půdě na konci bilancovaného období 

 

Regulace celkového odtoku se projevuje: 

 sníţením odtoku drenáţí; 

 zvýšení evapotranspirace; 

 zvýšení kvality odtékající vody; 

 zvýšení zásoby podzemní vody ve větších hloubkách; 

 zvýšení zásoby mělké podzemní vody. 

Environmentální hledisko 

Při posuzování vlivu odvodnění z hlediska environmentálního je třeba brát ohled na 

lokální a regionální ÚSES (územní systém ekologické stability) a zachovávat ochranné 

zóny. Regulace drenáţí s úpravou vodního reţimu půd s sebou nese příznivý vliv na rozvoj 

biodiverzity v krajině. Regulaci je moţné vyuţít i pro nezemědělské půdy jako jsou 
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například mokřady. (Kulhavý, 2007)        

 Regulace drenáţního odtoku vody úzce souvisí s dnešní situací v zemědělství. 

Zemědělci jsou postiţeni dovozem levnějších potravin ze zahraničí, které jsou navíc 

dotovány státem. V tomto okamţiku je potřeba zváţit, zda stávající meliorační soustavy 

v zanikajících pěstitelských oblastech udrţovat v provozu nebo je nechat „doslouţit“. 

Pozemkům by se pak vrátila jejich původní tvář, došlo by k rozvoji biodiverzity a 

vytvoření, popř. obnovení významných krajinných prvků jako jsou mokřady, lesy, 

rašeliniště, jezera, údolní nivy apod. 

4.3 Zásady pro navrhování odvodňovacích kanálů 

Návrhy odvodňovacích kanálů musí být řešeny s ohledem na všechny aspekty, 

zejména pak na území a zemědělsko-výrobní poměry, na řešení podrobných 

odvodňovacích zařízení a protierozních opatření, na poţadavky tvorby a ochrany ţivotního 

prostředí. Návrhy je třeba hodnotit z hlediska ekologického a provozně-ekonomického, a 

to zejména pro rozhodování o pouţití krytého nebo otevřeného kanálu.  

Pro otevřené kanály platí: 

 mají vlastní odvodňovací účinek a mohou přispět ke sníţení nebezpečí 

soustřeďování povrchového odtoku na okolních pozemcích a ke zmenšení jejich 

ohroţení erozí; 

 doplňují přirozenou hydrografickou síť; 

 mohou být krajinotvorným prvkem a s okolní vegetací tvořit biologické koridory. 

Pro kryté kanály platí: 

 nenarušují celistvost pozemků – dávají prostor zemědělské technice; 

 malý záběr zemědělské půdy; 

 nemívají vlastní odvodňovací funkci, tzn., ţe vyţadují řešení odtoku povrchové 

vody z přilehlých oblastí (příkopy, vtokovými objekty); 

 při nevhodném pouţití mohou být činitelem vyšší vodní eroze na půdě nebo sníţí 

ekologickou stabilitu krajiny. 
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Po zhodnocení vlastností krytých a otevřených kanálů se doporučuje budovat kanály 

otevřené. Budování krytých kanálů je upřednostňováno tam, kde je potřeba zachovat 

celistvost krajiny. (Kulhavý, 2007)  

TNV 75 4112 Hydrogeologický průzkum 

Základem pro hydrogeologický průzkum jsou tyto informace o: 

 klimatických podmínkách území; 

 hydrologických podmínkách; 

 jakosti podzemních a povrchových vod; 

 morfologii o geologické stavbě. 

Uvedené informace získáme např. vyuţitím vhodné literatury, dokumentů a 

geologických map, sondáţními pracemi a jiným vhodným průzkumem (v současnosti je 

velice aktuální dálkový průzkum země - DPZ), měřením hodnot přímo v terénu, např. 

průtok vody, propustnost hornin, teplota vody, hloubka hladiny podzemní vody atd. nebo 

laboratorním rozborem odebraných vzorků vody a hornin.      

 Tyto rozbory a terénní pozorování je potřeba provést u více vzorků, ne pouze u 

jednoho.  

ČSN 75 4100 Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách 

O tom, zda a jak provádět průzkum rozhodují přírodní podmínky v dané oblasti, druh 

melioračních zařízení a jejich náklonnost k ţivotnímu prostředí.    

 Průzkum pro meliorační opatření určuje zájmy ţivotního prostředí, nejvhodnější druh 

melioračního opatření, podklady pro návrh, technologii výstavby a údrţby.  

 Pro řešení hydromelioračních opatření se uskutečňuje „Průzkum zájmů ochrany 

přírody a krajiny, a průzkum pro technická řešení melioračních opatření“. (Kulhavý, 

2007)  

4.4 Podklady pro navrhování 

Územní poměry 

Pro zjištění územních poměrů v blízkosti kanálu se pouţívají tyto podklady: 

 údaje o vlastnictví pozemků a nemovitostí a o jejich uţívání; 
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 projekty pozemkových úprav; 

 územně plánovací dokumentace; 

 údaje o vodohospodářských a ostatních dílech včetně inţenýrských sítí; 

 údaje o ekologické stabilitě území; 

 údaje o zvláště chráněných částech krajiny a památkových objektech; 

 údaje o loţiscích surovin a důlní činnosti. 

Zemědělsko-výrobní podklady 

Podkladem pro návrh kanálů jsou údaje o uspořádání, druhu a výrobním zaměření 

pozemků zájmového území.  

Hydrologické podklady 

Pro stavbu odvodňovacích kanálů s povodím větším neţ 5 km
2
 a pro návrh silničních 

a ţelezničních mostů a propustí na odvodňovacích kanálech se pouţívají podklady územně 

příslušného pracoviště hydrometeorologické sluţby.  

Pro odvodňovací kanály s povodím do 5 km
2
 se návrhové průtoky stanoví výpočtem. 

Geologické podklady 

Druh, únosnost a ostatní vlastnosti základové půdy, včetně agresivity vody a 

prostředí na stavební konstrukce se zjistí inţenýrsko-geologickým průzkumem. 

 Pro posouzení účinku kanálů na reţim podzemní vody se podle potřeb provádí 

hydrogeologický průzkum.  

Geodetické podklady 

Zpracovávají se v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

(S-JTSK) ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

Kulturně přírodní průzkum 

Jeho úkolem je inventarizace a zhodnocení biosféry, útvarů a neţivé přírody a 

kulturních děl v krajině a doporučení pro ochranu hodnotných ekosystémů, útvarů a děl  

v krajinném prostředí. (Kulhavý, 2007)       

 Kulturně přírodní průzkum se provádí v případech, kde by navrhované úpravy mohly 
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nepříznivě ovlivnit rozmanitost a stabilitu ekosystémů dotčeného území a existenci 

přírodních a kulturních hodnot. (ČSN 75 4201, 1993) 

  



Zdeněk Tománek: Fungování umělých vodotečí v krajině 

2011                                                                                                                                      26 

 

5 Hydrologická a ekologická funkce systémů umělých vodotečí 

v současné kulturní krajině 

5.1 Základní měrné jednotky odtoku 

Průtok je mnoţství vody, které proteče příčným profilem za jednotku času. Značí se 

Q, jednotka je [ m
3
/s ] nebo [ l/s ]. Hodnota průtoku se vztahuje vţdy na určité místo 

v toku -příčný průtočný profil toku- nebo na jeho krátký úsek a na určitou dobu. Vodnost 

toku se podle Netopila (1984) můţe vyjádřit takto: 

 okamţitým průtokem, jenţ udává její vodnatost v okamţiku důleţitém pro reţim 

průtoku (např. nejvyšší, nejniţší průtok); 

 průměrným denním průtokem Qd; 

 měsíčním průtokem Q; 

 ročním průtokem Qr; 

 dlouhodobým průměrným průtokem Qa, zvaným normál. 

Normál Qa slouţí díky neustále změně průtoku v čase jako srovnávací měřítko pro 

tyto změny a vzhledem k rozdílné vodnatosti řek i k jejímu posouzení. Je aritmetickým 

průměrem celé řady ročních průtoků. 

Protečené množství je objem vody, který proteče profilem za delší období (den, 

měsíc, rok). Značí se O, jednotkou je [ m
3
, km

3
 ]. 

Odtok je mnoţství vody, které odteče z povodí nebo monitorované plochy, vyjadřuje 

se v jednotkách [ m
3
, km

3
 ] za průměrný rok, za daný rok, roční dobu, měsíc, den apod. 

Určuje se součinem průměrného průtoku potřebného časového úseku počtem vteřin. 

Protoţe plošný odtok z povodí nebo z jeho části lze určit obtíţně, pouţívají se k jeho 

vyjádření odvozené relativní průměrné hodnoty. Základem pro jejich odvození jsou 

průtoky. Mají jen orientační hodnotu. Zakrývají přirozené, velmi sloţité rozloţení odtoku 

na ploše, avšak umoţňují vzájemně porovnávat celkové podmínky pro odtok na 

jednotlivých povodích nebo na jejich částech. Nejuţívanější je specifický odtok q. 

Vyjadřuje mnoţství vody odtékající z plochy za jednotku času, jednotky jsou [l/s/km
2
] 

nebo [m
3
/s/km

2
].  Vyjadřuje se podílem průtoku Q plochou povodí F: 

 

q l/s/km
2
= 
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Odtoková výška představuje vrstvu vody rovnoměrně rozloţenou na ploše povodí, 

která odtekla za určité období. Značka je Ho, jednotka je [mm/rok]. Umoţňuje porovnávat 

odtok s mnoţstvím sráţek spadlých na povodí za stejné období. 

Koeficient odtoku je číselná hodnota udávající poměr mezi výškou odtoku a sráţek 

nebo objemem odtoku a sráţek spadlých na plochu povodí: 

φ = 
     

     
 = 

     

     
 [%] 

Jeho hodnota ukazuje, jaký podíl z mnoţství spadlých sráţek odtéká z povodí řekami. 

(Netopil, 1984,) 

5.2 Samočištění 

Vodní společenstvo organismů ţijících ve vodě mění její fyzikální i chemické 

vlastnosti, vytváří si a vyrovnává vhodné podmínky pro svou existenci. Po narušení tohoto 

rovnováţného stavu se společenstvo snaţí o návrat do původního stavu. Snaha 

společenstva o opětovný návrat jeho ţivotního prostředí do původního stavu byl pozorován 

od druhé poloviny 19. století a byl nazván procesem samočištění. (Šálek, 2009)  

 Při přírodním procesu samočištění se voda zbavuje nečistot usazováním, 

zřeďováním, rozkládáním a odplavováním pomocí mikroorganismů, přísunu kyslíku nebo 

filtrací přes propustné geologické podloţí (podzemní vody).    

 Umělé vodoteče nejsou příznivě nakloněny procesu samočištění. Pro dokonalé 

samočištění je potřeba, aby se voda protékající tokem zdrţovala v tomto toku co nejdéle. 

Umělé kanály jsou však konstruovány tak, aby v nich voda odtékala co nejrychleji a 

zdrţovala se v nich co moţná nejkratší dobu. Tomu napomáhají napřímená koryta a dno, 

které je vydláţděno rovnými plochými kameny nebo jiným dlaţebním materiálem. Břehy 

koryt jsou rovněţ tvořeny kameny nebo dlaţebním materiálem. Tím je zároveň zabráněno 

vodní erozi. Takto jsou konstruovány odkryté umělé vodoteče.     

 V krytých vodotečích protéká voda hladkými melioračními trubkami nebo 

plastovými trubkami, ve kterých jsou navrtány malé otvory, pod cestami ve zděných 

kanálech nebo v kanálech tvořených naházenými kameny ve tvaru koryta a zasypanými 

zeminou. U přírodních toků neregulovaných je dno tvořeno kameny, kraje jsou tvořeny 

hlínou s břehovými porosty, které částečně zabraňují vodní erozi. V dnešní době se však 

čím dál více objevují v tocích regulační prvky alespoň v meandrech, a to i tam, kde voda 
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protéká mezi poli.          

 Jak jsem jiţ uvedl, intenzitu čištění vody zvyšuje delší doba zdrţení vody v toku a 

větší omočený povrch, ten zvětšíme například zavedením překáţek do koryta, nebo 

vytvořením koryta z více malých kamenů na místo rovných a pravidelných dlaţdic.  

 Just uvádí: „ţe oproti rovnému dnu, tvořenému betonovou deskou, můţe mít dno 

pokryté kamenivem aktivní povrch jedenapůlnásobný aţ několikanásobný.“ Takţe zdrţení 

vody v korytě lze vynutit zvětšením podélného a příčného členění. Pro dokonalejší 

výsledky čištění vody je vhodné vytvořit v toku sedimentační nádrţe v podobě tůní nebo 

jiných prohlubní. Z vodohospodářského hlediska je vhodné vytvořit na toku dostatečně 

velkou usazovací nádrţ, která pojme dostatečné mnoţství sedimentů, které nebudou při 

kaţdém větším přítoku vyplaveny. Tyto sedimenty pak čas od času vytěţíme. (Just, 2003) 

Na obrázku 10 jsou zobrazeny některé dílčí pochody samočištění. 

 

Obr. 10 Některé dílčí pochody samočištění (Just, 2005) 

Ehrlich a Ondr (2003) ve své práci uvádí tři základní pochody samočištění - 

fyzikální, chemické, biologické. Největší pozornost věnována pochodům biologickým, 

protoţe podle stupně činnosti samočištění jsou biologické pochody na prvním místě, 

následují fyzikální pochody a na třetím místě jsou pochody chemické.  
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Fyzikální pochody samočištění: 

 sedimentace – přispívá k eliminaci bakterii z vody (aţ 50 %); 

 filtrace a sorpce v říčních usazeninách – průchodem povrchových vod skrz 

sedimenty dochází k jejich neobyčejnému samočištění; 

 přesun kyslíku ze vzduchu a rostlin do vody; 

 vytváření vodních směsí směšováním s vodami z přítoků a umoţňující i disperzi 

polutantů v toku vlivem podélného proudění vody; 

 světlo, ovlivňující intenzitu fotosyntézy, ale i vlivy ultrafialového a infračerveného 

záření na organismy (patogenní). 

Chemické pochody samočištění 

Chemické pochody se při samočištění uplatňují v menší míře neţ pochody fyzikální: 

 reakce látek ve znečištěných vodách s povrchovými vodami ve vodním toku; 

 reakce neutralizační, sráţecí a oxidačně redukční; 

 biochemické pochody vyvolané mikroorganismy (hydrolýza, oxidační reakce, 

hydratace, výměna iontů). 

Biologické pochody samočištění 

Přes velký význam a účinek fyzikálních a chemických pochodů samočištění mají 

větší účinek pochody biologické. Při biologických pochodech mají zásadní význam 

zejména přítomné bakterie rozkládající rozpuštěné i suspendované organické látky, ale 

také látky anorganické. Bakterie tyto látky rozkládají aerobně i anaerobně na jednodušší 

kontaminanty. Autotrofní sinice a řasy, obývající vodní prostředí, při procesu samočištění 

vody odstraňují oxid uhličitý, který vzniká při bakteriálním rozkladu, a dodávají do vody 

kyslík potřebný pro aerobní rozklad. Kyslík je při rozkladu látek důleţitý, protoţe vlivem 

jeho přítomnosti nevzniká tak intenzivní zápach (sirovodík, čpavek, metan) jako při jeho 

nedostatku. Mixotrofně ţivící se řasy a sinice odebírají organické látky přímo z vody a 

přeměňují je pro svou potřebu. Ve znečištěném toku se na ponořených předmětech a 

rostlinách časem vytvoří slizká vrstvička kalu, tvořená organickou hmotou, v níţ ţijí 

bakterie, řasy a drobní ţivočichové. Tato vrstvička působí jako aktivovaný kal  

v biologických čistírnách odpadních vod, která dokáţe rychle mineralizovat organické 
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látky. Makrofyta tvořící substrát pro vznik kalové vrstvičky se vylučováním kyslíku 

vzniklého při fotosyntéze zároveň aktivně účastní procesu samočištění.    

 Na samočištění vody má vliv i vegetační doprovod stromů a keřů, zejména jejich 

kořenové systémy, které vystupují z půdního profilu do vody. Kořeny prorůstající do vody 

vodu víří a podporují podélné mísení vodních vrstev. Touto činnosti značně napomáhají 

samočisticím procesům. Stromová a keřová vegetace můţe zároveň samočisticí pochody 

ovlivnit negativně. Vysoké a košaté porosty zastiňují vodní tok a tím omezují průběh 

fotosyntézy makrofyt přímo v toku.         

 Na samočisticích pochodech se významně podílí i ţivočichové. Z vodních ţivočichů 

mají největší význam filtrátoři, jejichţ činnosti se voda zbavuje neţádoucích částic. 

K aktivním filtrátorům v potocích a malých vodních tocích s malým povodím patři prvoci, 

houby, mechovky, vířníci, korýši a drobní mlţi. Mezi pasivní filtrátory patří např. 

pakomáři a chrostíci, kteří nečistoty zachycují do zvláštních lapacích sítí nebo k tomu mají 

zvlášť uzpůsobené orgány, např. tykadla muchniček. K aktivním filtrátorům patří někteří 

větší ţivočichové, jako jsou ryby – tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix), 

tolstolobec (Aristichthys nobilis). Velkou filtrační účinností se vyznačují někteří větší mlţi, 

jako jsou perlorodka říční nebo velevrub. Jeden jedinec profiltruje aţ 11 litrů vody za den. 

Malí filtrátoři (vířníci, perloočky) profiltruji denně několik tisícin mililitrů aţ několik 

mililitrů. Při obrovském mnoţství však dokáţou tito malí ţivočichové profiltrovat vodu 

tak, ţe i ve vodní nádrţi jde dohlédnout na její dno. (Ehrlich, Ondr, 2003) 

Samočištění a kyslíkový režim 

Organismy rozkládající organické znečištění spotřebovávají při své činnosti kyslík 

obsaţený ve vodě a aerobní pochody samočištění vyţadují „vysoký“ obsah volného 

kyslíku ve vodě. Limitní koncentrace kyslíku ve vodě pro ţivot ryb je 6 mg/l. Některé 

méně náročné ryb přeţijí i při niţších koncentracích. Čím je znečištění vody silnější, tím 

více kyslíku rozkládači spotřebují, ale zároveň je při větším znečištění přísun kyslíku do 

vody niţší. Tímto způsobem nastává v toku pod místem znečištění kyslíkový deficit. Pokud 

je znečištění velmi silné a nastává najednou, můţe kyslíkový deficit překročit hranici 

limitující správné fungování celého vodního ekosystému a nastane kyslíkový kolaps, který 

se projeví hromadným úhynem ryb a ostatních vodních organismů. Tato situace je 

označována podle Justa (2005) jako „havárie v čistotě vody“.     

 Just také dále uvádí, jak někteří vodohospodáři chápali souvislost mezi kyslíkem a 
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samočištěním: „Čím více kyslíku, tím intenzivnější samočištění“ a jako podporu produkce 

kyslíku prosazovali budování stupňů a jezů v korytech, protoţe „přepadem vody přes tyto 

objekty se voda okysličuje, kyslík je prospěšný pro samočištění i pro ryby, a čím více 

příčných objektů, tím lépe.“ S odstupem času se ukázalo, ţe tato tvrzení nejsou 

nejvhodnějšími a v následujících několika bodech uvedu podle Justa (2005) co tato tvrzení 

přinesla či nepřinesla: 

 zvyšování koncentrace nad mez limitující působení samočisticích mikroorganismů 

jiţ nepřinášelo nárůst intenzity samočištění; 

 tak vysoká intenzita znečištění, kde by byl proces samočištění limitován 

nedostatkem volného kyslíku, je výjimečná – i v tocích pod obecními kanalizacemi 

je přestup kyslíku přes vodní hladinu dostačující; 

 ani ţivoty ryb nejsou limitovány obsahem kyslíku, jsou většinou limitovány 

hydromorfologickými faktory (hloubka a mnoţství vody, rychlost, úkryt), a 

zejména minerálním znečištěním; 

 příčné spádové objekty jsou výrazně neţádoucí z hlediska ekologického stavu 

vodního toku.  

Snaha zvýšit obsah volného kyslíku ve vodě z důvodu samočištění byla občas 

zneuţita. Například stavitelé zesplavňovacích staveb tvrdili, ţe turbulence lodních šroubů 

způsobují provzdušňování vody, a tudíţ ţe lodní doprava je příznivě nakloněná 

samočištění. Jestli je však samočištění limitováno samotným obsahem kyslíku nebo 

nakolik lodní doprava znečišťuje vodu např. únikem ropných látek, uţ neanalyzují. (Just, 

2005) 

5.3 Jakost vod 

Na jakost vod má velký vliv lidská činnost, a to zejména v podobě zemědělské 

výroby a lidské bezohlednosti. Jakost vod se stanovuje podle normy ČSN 75 7221 Jakost 

vod - Klasifikace jakost povrchových vod. Tato norma platí pro jednotné určení třídy 

jakosti tekoucích povrchových vod - klasifikaci, která slouţí k porovnání jejich jakosti na 

různých místech a v různém čase. (ČSN 75 7221, 1998) Tato norma rozděluje kvalitu 

povrchových vod do pěti tříd jakosti: neznečištěná voda, mírně znečištěná voda, znečištěná 

voda, silně znečištěná voda, velmi silně znečištěná voda. 
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5.3.1 Znečištění dusíkem 

Voda v odvodňovacích kanálech je obohacená o nutrienty či polutanty obsaţeny 

v půdním profilu nad poloţenou drenáţí. Mnoţství a obsah rozpuštěných látek závisí na 

způsobu vyuţití půdy. Půdy vyuţívané pro pěstování hospodářských kultur jsou 

vystavovány pesticidům určeným pro větší hospodářský výnos a jsou těmito látkami 

kontaminovány ve větší míře neţ půdy, které jsou vyuţívány např. pro pěstování pícnin.

 Převedením půdy s travním porostem na ornou půdu zvýšíme přísun nitrátů do 

odtokové vody, protoţe čím je půda bohatší na vegetační kryt, tím méně dusíku se do půdy 

dostane. Podle sedmiletého Slepičkového (1982) průzkumu na vyplavování nitrátů je 

stanovená jakási stupnice mnoţství vyplavovaných nitrátů z různých uţitkových půd: 

 luční porost (0,35 kg N-NO3); 

 pícniny na orné půdě (2,6 kg N-NO3); 

 obilniny (3,6 kg N-NO3); 

 okopaniny (6,8 kg N-NO3). (Fučík, 2010) 

Z jiných studií zase vyplývá, ţe koncentraci dusíku v půdě ovlivňuje více právě 

zornění půdy neţ hnojení. Důkazem je, ţe po devadesátých letech ubylo hnojení, ale 

koncentrace dusíku v půdě přesto narůstala.  

Hospodaření podle nitrátové směrnice EU 

Vodní zdroje nejsou vázány na hranice států, proto je potřeba zavést pro jejich 

ochranu před znečištěním celoevropský ochranný prvek. Proto vznikla v roce 1991 

nitrátová směrnice (91/676/EHS) o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů. Dusík je nezbytným nutrientem pro růst rostlin a hospodářských 

plodin.  Jeho velké koncentrace, které pronikají do povrchových a podzemních vod, však 

škodí člověku i přírodě. Z celkového objemu nitrátů, které se do povrchových vod 

dostávají, je 50 % ze zemědělských hnojiv. (www.ec.europa.eu)    

 Cílem nitrátové směrnice je ochrana Evropských vod tím, ţe se omezí pouţívání 

nitrátových hnojiv a zavedou se nové zemědělské postupy. Všechny členské státy EU 

zavedly tzv. akční programy v rámci zlepšení kvality podzemních a povrchových vod. 

Úroveň akčních programů neustále roste. Členské státy mají na svém území vyhlášeny i 

zranitelné oblasti, coţ jsou místa, kde by mohlo docházet ke zvýšené koncentraci nitrátů 
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ve vodách a k eutrofizaci.         

 V akčních programech jsou zavedeny opatření, která omezují znečištění vod, např. 

stanovení doby hnojení, minimální kapacity statkových hnojiv. Kaţdý z členských států 

zpracoval jeden nebo více akčních programů. Všechny akční programy omezují pouţívání 

nitrátových hnojiv na max. 170 kg na hektar a rok. Nitrátová směrnice můţe udělit 

členským státům výjimku v překročení 170kg limitu nitrátů na hektar a rok. Toto povolení 

se vydává za přísných podmínek. Země musí předloţit objektivní odůvodnění, proč ţádá o 

povolení výjimky. To můţe být např. výjimečné půdní vlastnosti, delší vegetační období, 

velká spotřeba nitrátů plodinami.         

 Nitrátová směrnice je propojena i s jinými právními předpisy EU, týkajícími se 

ochrany vod, ovzduší, klimatu a zemědělství. I v  těchto oblastech se uplatňují výsledky 

nitrátové směrnice získaných v oblasti omezování nitrátů.      

 Kvalita podzemních a povrchových vod se po aplikaci nitrátové směrnice zlepšila a 

úroveň akčních programů také narůstá. Obecně se dá říct, ţe nitrátová směrnice se těší 

oblibě. Některé členské státy zavedly její aplikaci do hospodářských programů, jako je 

agro-environmentální hospodaření, na které zemědělci mohou brát dotační prostředky.  

5.3.2 Ostatní polutanty 

Voda ze zemědělských odvodňovacích toků je kromě nitrátů znečištěna i jinými 

polutanty, které mají vliv na chemické sloţení vody. Látky znečišťující vodu jsou 

herbicidy, pesticidy, fosfor a nerozpuštěné látky.  V posledních patnácti letech bylo 

zjištěno, ţe voda pocházející z odvodňovacích kanálů obsahuje vysoké koncentrace 

fosforovaných látek, které společně s ostatními látkami způsobují eutrofizační problémy. 

(Fučík, 2010)            

 Odvodňovací soustavy působí jako bodový zdroj znečištění, ale původně jsou 

charakterizovány jako difuzní zdroj znečištění. 

5.4 Zemědělsko-hospodářská hlediska 

Na pozemcích vyuţívaných pro zemědělskou výrobu plní otevřené a kryté 

odvodňovací kanály tyto funkce: 
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1) Přístupnost pozemku – pokud není zemědělský pozemek vybaven odvodňovacím 

kanálem, stává se méně přístupným, či dokonce úplně nepřístupným pro těţkou 

zemědělskou techniku a zároveň je nevhodný pro spásání (biologická eroze). 

2) Vyrovnávání hladiny spodní vody – člověkem vybudované vodoteče při hranicích 

polností nebo mírně pod jejich povrchem zajišťují za normálních klimatických 

podmínek stabilizaci výnosů zemědělských plodin.  

3) Plošné vyrovnávání zásoby vody – vystavění sítě kanálů pod celým pozemkem 

umoţňuje rovnoměrné rozmístění vody po celé oblasti. (Fučík, 2010) 
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6 Vegetační doprovod vodních toků 

Vegetační doprovody vodních toků jsou účelové dřevinné a luční porosty, případně 

jiné porosty rostoucí na březích (břehové porosty) a podél vodního toku (doprovodné 

porosty) nebo vodní nádrţe. (ČSN 75 2101, 2009)      

 Různorodost stanovištních podmínek těchto společenstev je dána různou 

nadmořskou výškou rozmezí od níţin aţ po horské oblasti, klimatickými a hydrologickými 

podmínkami, půdními poměry a vyuţitím okolních pozemků. Nejdůleţitějším faktorem 

udávajícím pestrost porostů je voda. Výška hladiny vody v korytě určuje prostorové 

uspořádání jednotlivých rostlin na břehu. Kolísající výška hladiny podzemní vody 

vymezuje existenční podmínky břehových i doprovodných porostů. (Šálek, 2009)

 Vegetační doprovod vodních toků tvoří základ územního systému ekologické 

stability (ÚSES), který je odjakţiva součástí krajiny. Plní v krajině různé funkce a tvoří 

v ní celky rozptýlené zeleně. Porosty lemující vodní toky a vodní nádrţe jsou sloţeny z 

nestromového, keřového a bylinného patra. S přibývající regulací a novou úpravou 

vodotečí vegetačních doprovodů ubývá. To se projevuje např. jako ztráta klidových 

podmínek pro zvěř, zhoršení samočisticí schopnosti vody, erozí apod. Vegetační doprovod 

vodních toků se dělí na břehové porosty a doprovodné porosty (Šlezingr, Úřadníček, 2002) 

Břehové porosty         

  Břehové porosty představují roztroušené a pásové porosty stromů rostoucích 

v korytech, na březích a podél břehů všech vodních toků a vodních nádrţí. Břehové 

porosty jsou vymezeny břehovou hranou a patou svahu. Břehové porosty plní mnoho 

funkcí, např. krajinotvornou, ekologickou, ochrannou, protierozní, vodohospodářskou a 

hydrologickou a také funkci provozní.        

 Tyto břehové porosty vytvářejí spolu s korytem a jeho břehy základní biokoridory, 

které se spojují s dalšími krajinnými prvky, a tvoří základ pro územní systém ekologické 

stability (ÚSES). Vodní toky a jejich břehy s vegetačním doprovodem tvoří stabilní a 

specifický segment v krajině. (Soukup, Zuna, 2007) 

Doprovodné porosty         

 Na břehové porosty navazují doprovodné porosty, které se skládají ze stromů a keřů 

rostoucích za břehovou hranou koryta. Doprovodné porosty začleňují vodní toky do 

krajiny, upevňují její ekologickou rovnováhu a zdůrazňují linii vodního toku. Z estetického 
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hlediska je vhodné nepravidelně střídat stromy  různého vzrůstu s různě vzrostlými keři a 

také bylinné porosty. (Šálek, 2009; Šimíček, 1999) 

6.1 Břehové porosty odvodňovacích kanálů 

Otevřené odvodňovací a závlahové kanály byly původně budovány bez vegetačního 

doprovodu, a proto docházelo v krátkém období k zarůstání náletovými stromy, keři, 

travinami a vysokými a rychle rostoucími bylinami. Vlivem tohoto neţádoucího, ale zcela 

přirozeného procesu došlo k narušení funkce koryta. Následkem je například 

zneprůchodnění koryta a následné vybřeţování vody z koryta.   

 Plánovaná a řízená výsadba vegetačních doprovodů je podél odvodňovacích kanálů 

téměř nezbytná. Výsadba břehové vegetace se u umělých vodotečí provádí střídavě na 

levém a pravém břehu pro snadnější údrţbu koryta, ale ne vţdy je to tak moţné. 

Rozmístění rostlin a délka vysazovaných úseků se volí individuálně podle potřeby, podle 

moţností, které krajina nabízí, a podle toho, aby byly v harmonii s vodohospodářskými 

objekty v korytě, zemědělskými přejezdy, melioračními výustěmi apod. Důleţité však je, 

aby břehy byly co nejvíce zastíněny a nedocházelo tak k zarůstání nevítanými rostlinami 

(tráva, křídlatka, netýkavka aj.).         

 Zvláštním případem je vysazování doprovodné vegetace na pozemcích vyuţívaných 

pro zemědělskou výrobu. V těchto oblastech je výsadbě a následné údrţbě potřeba věnovat 

zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k narušování zemědělské činnosti. Na druhou stranu 

je v některých případech potřeba, aby zemědělská činnost ustoupila vodohospodářským 

stavbám a jejich doprovodné vegetaci, například hrozí-li v místě silná eroze. (Soukup, 

Zuna, 2007) 

6.2 Funkce vegetačního doprovodu 

Funkce protierozní a protiabrazivní      

 Kořenový systém zpevňuje břehy tím, ţe prorůstá do půdního profilu břehu a tmelí 

půdu dohromady. Některé kořeny prorůstají aţ do místa trvalého zatopení. V tomto místě 

se stávají útočištěm mnoha druhů vodních ţivočichů. Nadzemní části rostlin chrání břehy 

před proudící vodou, vlnobitím, před plavícími se kusy ledu. K ochraně proti erozi 

přitékající vody z okolních pozemků slouţí travní porosty, které zabraňují vodě vytvářet 

struţkovou erozi.  
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Funkce protideflační         

 Tato funkce má největší význam v rovinatých zemědělských oblastech, ve kterých 

jsou kromě drobných půdních částic unášeny organické zbytky rostlin, semena, chemická 

hnojiva a pesticidy. Dostatečně vzrostlý břehový porost stromů a keřů působí stejně jako 

polopropustný větrolam. Takto vytvořená bariéra zachytí velkou část unášeného materiálu 

a zabrání tak k zanášení vodního toku nebo jiné vodní plochy.  

Funkce ochranná         

 Funkce ochranná prezentuje ochranu zarůstáním a zanášením koryta rostlinným 

materiálem. Dopad slunečního záření na vodní hladinu s sebou nese ohřívání vody 

v korytě. Intenzita slunečního záření je nejvyšší v letních měsících, tedy v období, kdy je 

v korytech i nejméně vody. Po sloučení těchto faktorů dochází k narůstání vodních rostlin. 

Rostlinám kromě dostatku sluneční energie pomáhají v růstu ţiviny vyplavené ze 

zemědělských pozemků. Při zvýšeném mnoţství vegetace v korytě dojde k úbytku kyslíku 

potřebného pro ostatní vodní organismy a ke sníţení průchodnosti pro vodu, a to můţe mít 

za následek vybřeţování vody z koryta, coţ je nebezpečné při letních přívalových deštích.

 Nárůst rostlin v korytě vede ke zvyšování drsnosti dna a ke zmenšení průtočného 

profilu koryta. Následuje sníţení rychlosti proudu vody a zvýšení mnoţství usazeného 

materiálu. Výsadba vegetačního doprovodu v blízkosti vodních toků zabraňuje slunečnímu 

záření v přístupu na vodní hladinu a zabraňuje tak neţádoucímu ohřevu vody a 

nadměrnému růstu vodní flóry. Úplné zastínění vody však taky není ţádoucí. (Šlezingr, 

Úřadníček, 2002) 

Funkce klidových podmínek        

 Doprovodné břehové porosty nabízí svým rozsahem klidové, odpočinkové a 

migrační podmínky velkému mnoţství všech organismů jak rostlinného, tak i ţivočišného 

druhu. Vlivem kolektivizace zemědělství došlo k likvidaci mezí, remízků, úhorů a 

roztroušené zeleně, která tyto podmínky poskytovala. Díky této situaci se vegetační 

doprovod stal hodnotnou součástí územního systému ekologické stability. Výskyt 

predátorů v těchto porostech nese s sebou pozitivní přínos na hospodářský výnos 

zemědělské produkce a na zlepšování zdravotního stavu okolních pozemků (likvidace 

hlodavců a hmyzu).          

 Tuto funkci však mohou plnit porosty přirozené, nové nebo porosty vysázené podle 
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vzoru přírodní druhové skladby. Nové porosty nesmí být zaměněny s parkovou výsadbou, 

která ve většině případů nesplňuje podmínky vegetačního břehového doprovodu. Je také 

potřeba vysazovat postupně kvetoucí rostliny a věnovat porostu dostatek péče. Pásy 

porostů podél vodních koryt vytváří biokoridory mezi biocentry. Slouţí tedy k volnému 

pohybu rostlin a ţivočichů.          

 Rostlinné porosty podél toků či podél jiných vodních ploch, např. rybníků, plní 

mnoho dalších sociálních funkcí. Patří mezi ně funkce estetická, jejímţ úkolem je zajistit, 

aby okolí toku působilo v krajině přirozeným dojmem nebo aby byl vodní tok 

„nepozorovaně“ začleněn do kulturní krajiny. Funkci rekreační plní doprovodné porosty 

zejména v blízkosti měst. Vytváří relaxační podmínky pro lidi a umoţňují sportovní 

vyuţití (sportovní rybolov). Podmínky pro funkci produkční nejsou v těchto břehových 

oblastech ideální, přesto jsou tyto oblasti cennou zásobárnou dřeva. Jsou většinou 

obhospodařovány jako pařeziny nebo nepravé kmenoviny. Dostatečně vzrostlý porost je 

schopen zachycovat prachové částice, hluk a jiné nečistoty. Zeleň působí také pozitivně na 

lidskou psychiku, coţ dává břehovým porostům funkci hygienickou. (Šlezingr, Úřadníček, 

2002) 

6.3 Druhy doprovodných dřevin 

Při výsadbě dřevin je třeba dbát na to, aby vysazovaný materiál byl místního původu, 

geneticky čistý a dobrého zdravotního stavu. Za kvalitu a původ nesou zodpovědnost lesní 

školky.  

K nejčastěji zastoupeným dřevinám v břehových porostech patří: olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), olše šedá (Alnus incana), vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea), vrba 

křehká (Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol černý (Populus nigra), 

topol osika (Populus tremula), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), trnka obecná (Prunus spinosa), brslen 

evropský (Euonymus europaeus), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), dub letní 

(Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), jilm horský (Ulmus glabra), jilm vaz 

(Ulmus laevis), dřín obecný (Cornus mas), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), kalina obecná 

(Viburnum opulus), líska obecná (Corylus avellana), růţe šípková (Rosa canina). 
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7 Užitečnost a škodlivost těchto systémů v současné krajině 

7.1 Hodnocení vlivu hydromelioračních staveb na životní prostředí a člověka 

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v  platném 

znění, spočívá zkoumání vlivů projektů a plánů na ţivotní prostředí ve třech základních 

funkcích analýzy a procesu EIA (Environmental Impact Assessment), to znamená 

v identifikaci, předpovědi a posouzení dopadu, který představuje rozdíl mezi budoucím 

stavem s navrţenou činností (po realizaci projektu nebo záměru) a referenčním stavem.  

Dopad je efekt způsobený navrhovanou činností na ţivotní prostředí, to je na: 

 zdraví člověka, fauny a flory;  

 půdu, ovzduší, klima, krajinu, vodu, historické památky a stavby; 

 interakce mezi uvedenými faktory; 

 kulturní dědictví a sociálně ekonomické podmínky změněné působením uvedených 

faktorů. 

Vodohospodářské a hydromeliorační stavby a vůbec veškeré moţné stavby tvoří 

nejvýznamnější prvky v ţivotním prostředí. Specifické problémy vlivu hydromelioračních 

staveb na ţivotní prostředí se staly v minulosti předmětem výzkumu po celém světě. 

Všechny hydromeliorační projekty, ať uţ jde o úpravu toků, výstavbu nádrţí nebo 

výstavbu odvodňovacích či závlahových kanálů, jsou úzce spjaty s vyuţíváním, ochranou a 

rozmnoţováním biologických druhů a rozvíjením půdy. (Váška, 2000) 

Vliv odvodňovací stavby na ţivotní prostředí 

V případě, ţe je stavba v dobrém stavu a odpovídá současným podmínkám a normám 

a plní -li správně funkci, pro kterou byla vybudována, nastávají následující situace: dochází 

k rozšiřování biodiverzity, nedochází k nadměrnému zvedání hladiny podzemní vody 

(není-li to ţádoucí), podzemní voda je neustále odváděna a nedochází k nadměrnému a 

neţádoucímu zamokřování území, břehový vegetační doprovod poskytuje fauně vhodné 

klidové a odpočinkové podmínky.        

 Při hodnocení environmentálního hlediska je třeba drţet se přírodních podmínek, 

jako jsou například: klimatické podmínky, hydrologické podmínky, morfologie a orografie 

území, hydrogeologické podmínky, hydropedologické podmínky a fytologické podmínky. 
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Neodpovídá-li stavba poţadovaným normám, dochází ke kontaminaci půd a podzemních 

vod, a tím ke kontaminaci vodních toků. To platí zejména u odvodňování skládek, 

zemědělských objektů apod. (Kulhavý, 2007)  

7.2 Užitečné a škodlivé vlivy umělých vodotečí v krajině 

Hodnocení vlivů umělých vodotečí v krajině podle Vášky (2000): 

Vlivy příznivé:  

 úprava mikroreliéfu a morfologie krajiny; 

 úprava mikroklimatu (moţnost řízení odtoku, ochrana území před zaplavováním), 

 zkulturnění území; 

 zvýšení produktivity zemědělství v primárním (zemědělství), sekundárním 

(průmysl), i terciárním úseku (sluţby, obchod); 

 zlepšení zemědělské produkce. 

Vlivy škodlivé: 

 záběr půdy pro výstavbu otevřené sítě kanálů; 

 narušení vodních ekosystémů a přirozeného reprodukčního procesu (rybářství); 

 nedostatek stanovišť a úkrytů vodních ţivočichů (otevřené kanály); 

 změna výšky hladiny podzemní vody; 

 odvádění zásob podzemních vod; 

 ztráta organické hmoty u odvodněných močálů a rašelin; 

 sedání povrchu odvodněného území; 

 nadměrné přesídlení obyvatelstva do zúrodněných oblastí; 

 zjednodušení rostlinných a ţivočišných ekosystémů a sníţení jejich stability; 

 šíření škodlivin sítí odvodňovacích kanálů; 

 ztráta rozmanitosti a vznik monotónní scenérie (přímkové úpravy vodních toků); 

 malý aktivní omočený povrch koryta vlivem malé členitostí břehů (otevřené 

kanály). 
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Diskuse 

Odvodňování krajiny má z hlediska zemědělství zásadní význam a má na půdu 

v našich klimatických a přírodních podmínkách téměř všude pozitivní vliv. Někteří 

zemědělci ani netuší, ţe na pozemku, který obhospodařují, mají funkční drenáţ, která jim 

pomáhá zvýšit a stabilizovat výnos zemědělských plodin, které pěstují. U rostlin se lépe 

rozvíjí kořenový systém a odváděná voda s sebou odnáší škodlivé látky. Odvedením 

nadbytečné vody z půdy je odstraněn stres rostlin z nedostatku kyslíku. Z vlastních 

zkušeností v oblasti zemědělství vím, ţe odvodněný pozemek je dostupnější pro 

zemědělské stroje, je úrodnější a při obdělávaní odvodněného, tedy suchého pozemku 

vznikají menší škody neţ na pozemku neodvodněném.  

V tomto případě bych mezi neodvodněné pozemky zařadil také plochy s nefunkčním 

melioračním systémem (obr. 11). Tyto plochy jsou při dnešním intenzivním hospodaření a 

moderních trendech v zemědělství na obtíţ, neboť tvoří překáţku při plynulé práci na 

pozemku.           

 Obzvlášť velké problémy nastávají na pozemcích, na kterých nehospodaří vlastník. 

V těchto situacích se od jakékoli opravy obě strany naprosto distancují. Vlastník opravu 

financovat odmítá, protoţe pozemek neuţívá, a uţivatel opravu rovněţ odmítá, protoţe 

pozemek není jeho. Během průběhu této situace dochází k postupnému znehodnocování 

produkční schopnosti pozemku, ale narůstá jeho ekologická hodnota. Vytváří se zde nové 

ţivotní prostředí pro nové organismy a vzniká nový biotop. Z toho vyplývá, ţe 

odvodňování má z pohledu ekologického negativní vliv na krajinu.   

 Odvodněním dochází k urychlení odtoku a nastává mírné zvýšení kulminačních 

průtoků, především během malých povodní. Zvýšením celkového odtoku dochází 

k poklesu hladiny podzemní vody a zásoby podzemní vody ve zvodních. Drenáţ umoţňuje 

zornění půdy. To je taky jeden z hlavních důvodů, proč byla zavedena. Orná půda je na 

rozdíl od travních porostů a ladem leţících ploch vysoce náchylná na erozi a to větrnou i 

vodní. Zorněním půdy zbavíme krajinu mnoţství stanovišť rostlinných a ţivočišných 

druhů-oslabení biodiverzity. Chceme –li krajině alespoň částečně vrátit její původní tvář 

můţeme to vykonat v oblastech, kde stávající meliorace přestává být potřebná. To můţeme 

provést rekonstrukcí a revitalizací odvodňovacích kanálů. Nové odvodňovací kanály pak 

zavádějme pouze tam, kde je to potřebné. 
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Obr. 11 Pole postiženo zamokřením vlivem nefunkčního odvodňovacího systému. Nahoře pole pšeničné, dole 

luční porost. (Tománek, 2009) 
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8 Závěr 

Cíl této práce spočíval v seznámení se s člověkem vytvořenými „vodními toky“, tedy 

s umělými vodotečemi. O budování umělých vodotečí jsou první zmínky z doby 5 000 let 

před naším letopočtem, jsou tedy 7 000 let staré. Během této dlouhé doby prošly umělé 

vodoteče (odvodňovací a závlahové kanály) obrovským rozvojem. Od prostých ručně 

kopaných rýh jsme se dopracovali aţ k dnešním, do krajiny esteticky začleněným kanálům 

a nádrţím. 

Odvodňovací kanály jsou závislé na sráţkové vodě. Čím více vody naprší a vsákne, 

tím více vody jimi protéká. Odvodňovací kanály „fungují“ nepřetrţitě, tzn., ţe odvádí 

v malém mnoţství vodu i v období sucha. Tento odtok je neţádoucí a je ho třeba odstranit, 

nebo alespoň zregulovat.  

Celá oblast umělých vodotečí je podle mého názoru neoddělitelnou součástí trvale 

udrţitelného rozvoje lidstva (TUR).  Odvodňovací kanály plní v krajině důleţité funkce. 

Z hospodářského hlediska patří mezi nejdůleţitější funkci zpřístupnění pozemku pro 

těţkou zemědělskou techniku, které je umoţněno odvodněním plochy.   

 Co se týká procesu samočištění a jiných biologických pochodů, nejsou umělé 

vodoteče pro tyto pochody vhodné. Vyţadují totiţ větší mnoţství vody v korytě, větší 

omočený povrch a delší dobu zdrţení vody v korytě. Umělé vodoteče jsou konstruovány 

přesně naopak, tedy tak, aby v nich voda protékala co nejrychleji a zdrţovala se v korytě 

co nejkratší dobu v co nejmenším mnoţství. Zdrţuje-li se voda v korytě delší dobu, 

dochází k biologickému zanášení koryta. Odvodňovací kanály můţeme určitým způsobem 

povaţovat za zdroj znečištění recipientů - do odvodňovacích kanálů odtéká voda z polí 

obohacená polutanty z hnojiv, zejména dusíkem a fosforem, nebo z rozloţených zbytků 

rostlin a tím znečišťuje recipienty, do kterých tato voda přitéká. Ze studie, kterou zmiňuje 

Fučík (2010), vyplývá, ţe znečištění dusíkem je ve větší míře způsobeno samotným 

zorněním půdy neţ jejím hnojením. Důkazem toho má být fakt, ţe po 90. letech se sníţila 

intenzita chemického hnojení, ale kontaminace dusíkem narůstala. 

Názory na vliv umělých vodotečí v krajině se liší. Uvedeme-li, ţe odvodnění má 

příznivý vliv na půdu a na rostliny, získáme si tím přízeň zemědělců a pěstitelů, ale 

znepřátelíme si tak ochránce přírody, kteří se budou ohrazovat tím, ţe odvodněním 

ztratíme např. močály a baţiny, které jsou hodnotnou součástí přírody a mohou tvořit 
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ţivotní prostředí pro organismy či vytvářet klidové, odpočinkové nebo migrační podmínky 

pro různé druhy fauny i flóry. 

V současnosti se zemědělci potýkají s nedostatkem financí a dovozem levných 

potravin ze zahraničí, které jsou dotovány  státem. Vlivem těchto dvou faktorů dochází 

v naší republice k zániku tradičních pěstitelských oblastí. Situace se do budoucna můţe 

vyvinout tak, ţe se ze zemědělců stanou krajináři, kteří se budou muset velkou měrou 

podílet na tvorbě a ochraně krajiny. Dnes je v provozu celá řada krajinotvorných 

programů, např. Program péče o krajinu, Program revitalizace říčních sítí, Program 

obnovy venkova. Tyto programy vyhlašuje MŢP nebo MMR za účelem zlepšení a nápravy 

současného stavu naší krajiny. Jsou dotovány, ale záleţitost dotací je věc současné doby a 

nelze se na ně spoléhat i do budoucnosti.  

V minulosti převládal v rámci intenzifikace zemědělské výroby kvantitativní názor 

na umísťování odvodňovacích systémů. Jak uţ sem zmínil, dnes převládá dovoz potravin 

nad vlastní výrobou a snaha o soběstačnost státu je dnešní politickou situací ve státě a 

Evropskou unii potlačována. Tím chci upozornit na skutečnost, ţe intenzifikace 

zemědělství v minulosti s sebou přinesla velké problémy, jeţ se budou projevovat v 

budoucnosti, protoţe zemědělci si mnohdy neví rady s úrodou. Proto je potřeba zváţit, zda 

do krajiny stále zavádět meliorační systémy, nebo nechat pozemky bez odvodnění. Pokud 

se bude dlouhodobý stav sráţek vyvíjet jako podnormálový (hydrologická sucha), je nutné 

zvaţovat umístění drenáţních soustav velice pečlivě. 

Osobně jsem nakloněn odvodnění v oblastech přilehlých k lidským sídlům a 

komunikacím. Naopak místa, která jsou pro člověka těţko dostupná, např. pokud jsou 

obklopena lesem a bez přístupové cesty, bych odvodňovacích staveb ušetřil. 
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11 Přílohy 

 

Příloha 1: Příklad identifikovaných ploch s viditelnou drenáţí. Lokality: Kvasín (Hlinsko), 

Ronov n. Doubravou. (Kulhavý, 2007) 

 

Pedologické podmínky – nejčastěji lze drenáţní rýhy na leteckých snímcích identifikovat 

na plochách, kde jsou zastoupeny půdní druhy: půdy středně těţké, těţké a půdní typy: 

půdy hnědé a oglejené; na půdách lehkých byly drenáţní systémy identifikovány jen 

výjimečně. Na leteckých snímcích jsou viditelné jen ty liniové drenáţní objekty, které jsou 

v době snímkování funkční. S vyuţitím distančních metod lze tedy plošně kategorizovat i 

funkčnost drenáţních systémů. 
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Příloha 2: Zanesení výustí. Vlevo zanesení jemných zemitých částic z recipientu do 

drenáţe (za povodně) a poté jejich částečné vyplavení – funkce drenáţe je omezena. 

Vpravo stejný případ, ale s většími kameny. (Tománek, 2010) 

 

 

Příloha 3: Poničená drenáţní výusť. Vlevo strţení drenáţní výustě a narušení části potrubí 

vlivem silné povodně. Vpravo zanesení unášeným materiálem – funkce drenáţe opět 

omezena. (Tománek, 2010) 
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Příloha 4: Koryto otevřeného odvodňovacího kanálu silně narušeno povodňovými vlnami. 

(Tománek, 2011) 

 

 

Příloha 5: Zanesení trubní propustě unášeným materiálem za povodně. (Tománek, 2011) 
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Příloha 6: Drenáţní šachtice s náhradním drátěným víkem proti pádu. (Tománek, 2011) 

 

 

Příloha 7: Výrazné příčné posunutí drenáţních trubek s efektem místního zúţení 

průtočného profilu. (Kulhavý, 2007) 
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Příloha 8: Zanášení drénů jemnozrnným materiálem (vlevo), hrubozrnným materiálem 

vpravo a prorůstání kořenů. (Kulhavý, 2007) 

 

 

Příloha 9: Dobrý stav sběrných drénů z flexibilního PVC po 20–30 letech provozu stavby. 

(Kulhavý, 2007) 


