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Zase se rok s rokem schází…

… a člověk zase přemítá: Co bylo? Co bude? Co by mělo být? V osob-
ní i v pracovním životě. Ve velice jasnozřivém článku pana Evžena 
Zemana o digitalizaci hydroinformatiky zazněla známá pravda, že 
vesnice se vylidňují a města bobtnají. Já jsem šel proti proudu a před 
více jak deseti lety se natrvalo usadil na vesnici. Jsem rodilý Pražák 
a často se musím usmívat, když mi někdo hrdě hlásí s přízvukem 
z oblastí i hodně od Prahy vzdálených, že je z Prahy. Když jsem se 
z Prahy stěhoval, manželka brblala, do jaké díry to jdeme. Nyní však 
nedá na náš domov u Volyňky dopustit. Ohromně ji naplňuje rejpat se 
na zahrádce. Dokonce i říční břehy přeměnila na bylinnou zahrádku. 
Když jednou za čas jedeme do Prahy za kulturou, tak už při návratu 
říkává: „Bylo to hezké, ale žít bych tam nechtěla. Co bych tam celé 
dny dělala? Chodila po nákupních centrech?“

Naše děti z vesnice tak nadšené nejsou. Pamatuji si, jak mi tenkrát, 
při loučení se s Prahou, kamarád říkal: „Pro ty děti v tuto chvíli děláš 
to nejlepší, co udělat můžeš, když budou vyrůstat v přírodě na ves-
nici, ale počítej s tím, že jen co trochu odrostou, tak ti začnou utíkat 
zpátky do Prahy.“ Taky ano! Patnáctiletá dcera mi vyčítá, kam jsme se 
to zakopali a jaké by ve městě měla neomezené možnosti! 

Proč to zmiňuji? Protože lidskou přirozeností a touhou je vyniknout, 
prožívat silné zážitky, mít úspěch, být zkrátka, „in“. A to to město 
opravdu umožňuje. Ale obávám se, že toto myšlení, nutně spojené 
s konzumentarismem, tuto planetu stále více zraňuje (ostatně o neu-
držitelně zvyšujícím se konzumu hovoří i Zpráva o stavu životního 
prostředí v ČR, jejíž výtah uveřejňujeme na straně 30). Něco se v nás 
musí změnit. Asi je pravdou ono Churchilovo sdělění, že kapitalismus 
je nejméně špatný z těch všech dosavadních společenských zřízení. 

Ale že je nejméně špatný, neznamená, že je dobrý, spravedlivý, ohle-
duplný. Chce to nějaké nové uspořádání společnosti, nevím ale jaké. 
Určitě musíme svět měnit sami od sebe. Nesežrat planetu. Já třeba už 
léta nejím tuňáka. Z vyššího principu mravního. Jsem masožravec, 
ale konzumaci masa bych měl omezit. Ostatně, mám nemoc králů, 
dnu, a není to nic příjemného. Řidičák nemám dlouho, až do více jak 
svých čtyřiceti let jsem se mu bránil. Pamatuji, když jsem si ho kvůli 
dětem dělal, jak jsem se zaříkal, že na nákupy tedy budu jezdit jako 
dosud na kole. Houby s octem! Na svoji obranu musím říci, že by mně 
k odívání stačily dvoje džíny a pár triček. Ale říkejte to manželce nebo 
přijďte takto na jednání!

Tady na vesnici se cítím šťastný. Člověk může třeba jen s lahví piva 
bloumat po zahradě a dívat se kolem sebe, pod sebe a i nad sebe. 
A vlastně člověk tady více pohlíží i sám do sebe. Často mě při tom 
vnitřním nahlížení přepadají pochybnosti. Někdy si nejsem jist, zda 
ta práce na časopise není zbytečná, nebo jak moc je užitečná? Nebylo 
by lepší dělat něco praktičtějšího, hmatatelnějšího pro ten kraj, který 
mám rád? Pro celou republiku, Evropu, svět? 

V té souvislosti mě potěšilo, když mi kolega sdělil, že na nedávném 
semináři o odpadech, kterou pořádala Akademie věd společně s Po-
slaneckou sněmovnou, jeden z diskutujících prohlásil, že je potřeba 
podporovat domácí odborné časopisy, které jsou odborníky z praxe 
čteny a pomáhají jim při jejich činnosti na poli ochrany životního 
prostředí, na rozdíl od cizojazyčných časopisů s bůhvíjakým impact 
faktorem, kam jsou podle současných pravidel nuceni přispívat čeští 
vědci a výzkumníci. Potěšilo mě to obzvlášť i pro to, že jmenovitě zmínil 
časopis Vodní hospodářství. To mé chmury a pochybnosti rozptýlilo. 

Pojďme tedy s chutí a elánem a nadějí na řešení problémů, kterých 
je nemálo, do roku 2019. 

Ing. Václav Stránský
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Reverzní osmóza je jedna z technologií pro zpracování vody 
dle požadovaných standardů a Watera ji úspěšně používá již 
více než 40 let. 

Důkazem vysoké kvality a rozsáhlých zkušeností s touto 
technologií je celková kapacita nainstalovaných odsolovacích 
jednotek přesahující 150 000 m3 za den.
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Retence vody, ochrana 
půdy a ekonomické aspekty 
zemědělské výroby
Josef Kraus, Tomáš Kvítek

Abstrakt
Článek hodnotí retenci vody ve vztahu k ekonomickým aspektům 
hospodaření zemědělských podniků na zemědělské půdě, hledá 
odpovědi na otázky, proč není tak jednoduché změnit systém hospo-
daření na půdě a tím i zvýšit ochranu složek přírodního prostředí.

Klíčová slova
retence vody – potravinová bezpečnost – kvalita půdy – velikost půd-
ních bloků – cena zemědělské půdy

1. Úvod
Text tohoto článku se snaží nalézt odpověď na otázku, jaké jsou příči-
ny, resp. důvody, proč se nezlepšuje kvalita půdního fondu v ČR, proč 
vzrůstá eutrofizace vodních zdrojů (lidé se prakticky mimo bazény 
a tekoucí řeky na horních úsecích toků nemají kde koupat), proč se 
zvyšuje zatížení povrchových i podzemních vod pesticidy, proč klesají 
zásoby podzemních vod, proč se oddaluje řešení závažných problé-
mů v ochraně zemědělské krajiny před negativními jevy. Článek se 
současně se zabývá otázkami, jak z ekonomického pohledu odborníků 
„z druhého břehu“ zastavit či zpomalit devastaci složek přírodního 
prostředí. Pokouší se dospět k poznání, jak nastavené vlastnické vzta-
hy k půdě a platná soustava ekonomických nástrojů spolupůsobí, resp. 
ovlivňují péči o základní přírodní zdroje. Protože řešení navrhovaných 
opatření je plošné povahy (změna struktury plodin, rozdělení půdních 
bloků, zatravnění, technická opatření k řešení retence vody), zásadně 
narůstá úloha těch, kteří půdu obhospodařují. Navrhovaná přírodě 
blízká a technická opatření k řešení přebytku nebo nedostatku 
vodních zdrojů a zvyšování kvality půdy jsou prakticky ověřena 
a postupně dochází i k určitému navyšování potřebných finančních 
prostředků, ať již z národních zdrojů, nebo (a to z větší míry) ze 
zdrojů EU. Chybí však dlouhodobá politická vůle zvolit takové stra-
tegické nástroje hospodářské politiky, které v podstatné míře uvolní 
prostor k tomu, aby bylo možno plošně náročná opatření uskutečnit. 
Posun v řešení vznikajících problémů je rovněž spjat s otázkou, kdo 
bude v plném rozsahu gesčně odpovědný za realizaci návrhů opatření 
ve smyslu snižování národohospodářských ztrát velkého rozsahu 
a z toho vyplývajících úkolů jak, kdy a kam alokovat potřebné zdroje 
s dostatečnou účinností.

Lze předpokládat, že v následujících letech bude docházet k růs-
tu ceny práce a vstupů do zemědělství se zřetelnými dopady na 
vodní hospodářství. Na jednotném trhu EU lze očekávat, že budou 
ve zvýšené míře podporovány ty ze zemědělských podniků, které se 
budou aktivně angažovat ve prospěch opatření na ochranu životního 
prostředí včetně eliminace plošného znečišťování vodních toků (např. 
uvažované posílení péče o hodnotné trvalé travní porosty, zvýšeného 
důrazu na extenzivní chov skotu aj.

V souvislosti s aktualizací [1] SZP pro plánovací období 2020+ 
byla Evropskou komisí otevřena veřejná diskuse dotýkající se nejen 
budoucího objemu přímých plateb v rámci Plánu rozvoje venkova 
(PRV), ale také možností jak dále zvyšovat konkurenceschopnost 
zemědělských podniků, zlepšovat péči o krajinu, vodu a životní pro-
středí, usměrňovat vzdělávání a generační obměnu.

Nejistými faktory při navrhování možných cest prohloubení in-
terakce mezi zemědělstvím a vodním hospodářstvím jsou očekávané 
dopady brexitu na SZP s vědomím, že Velká Británie zatím patří mezi 
význačné netto plátce do společné pokladny EU. Je odhadováno, že 
její vystoupení z EU bude doprovázeno zhruba 13% propadem finanč-
ních zdrojů a zhruba 20% snížením objemu podpor plynoucích do 
evropského zemědělství.

Bude jistě docházet k přijetí řady úsporných opatření. Navrhovaný 
systém zastropování přímých důchodových podpor v závislosti na 
velikosti zemědělských podniků se bude zřejmě týkat i českého ze-
mědělství. Pravděpodobně také dojde ke zvýšení limitu spoluúčasti 
členských zemí EU na plošných opatřeních v rámci PRV. Lze ale také 

očekávat, že management zemědělských podniků bude větší měrou 
stimulován ve prospěch nástrojů vedoucích ke zlepšování biodiver-
zity krajiny, ke zlepšování jakosti vody obecně a pitné vody zvláště 
a podpoře funkčních vlastností půdy. Ve prospěch zlepšení kvality 
zemědělské půdy se bude jednat především o zvýšení retence vody 
v krajině, posílení obsahu organické hmoty v půdě a minimalizaci 
erozních vlivů. 

Tato analytická studie vychází z celé řady důležitých faktorů 
ovlivňujících celoplošně hydrologickou situaci v ČR v souvislosti 
s očekávanými klimatickými změnami. Agrární sektor svou plošnou 
dimenzí a způsoby hospodaření pozitivně, ale aktuálně spíše nega-
tivně, ovlivňuje úspěšnost navrhovaných agrotechnických i přírodě 
blízkých opatření.

Analýza se opírá o závěry [2] „Strategie MZe s výhledem do roku 
2030“ dotýkající se vodohospodářských opatření, dále vychází z ofici-
álních „Zpráv o stavu zemědělství ČR“ za období 2013–2017 a dalších 
tvrdých dat publikovaných [3] ČSÚ a publikace [4].

2. Potravinová soběstačnost mírou specializačního 
profilu českého zemědělství
Ze „Strategie rozvoje zemědělství do roku 2030“ vyplývá, že dekla-
rovanými základními prioritami je zvyšování obsahu organických 
látek v půdě, jako jednoho z důležitých faktorů jak zvýšit ochranu 
a retenční schopnost krajiny, zabezpečenost vodních zdrojů, resp. 
čelit nedostatku a i přechodnému přebytku vody v krajině. Trvale 
však zůstává zachován vysoký podíl rostlinné výroby na celkové 
produkci v souvislosti s pokračujícím růstem osevních ploch obilo-
vin a řepky. Ze srovnáním období před vstupem ČR do EU (období 
2001–2003) s obdobím po vstupu (2012–2014) plyne. že v průměru 
výrazně narůstaly plochy kukuřice (Index 166) a olejnin (110) při 
zřetelném poklesu trvalých kultur (42), brambor (50), luskovin (58) 
a řady dalších komodit.

Ve stejném období dochází k celkovému snižování živočišné 
produkce, jmenovitě stavů prasat (44) a drůbeže (76). U důležitého 
nositele organické hmoty, tj. dojnic, za stejné období poklesly stavy 
o celou jednu čtvrtinu. Stavy krav bez tržní produkce sice vzrostly 
výrazně (180), ale tím, že jsou odchovávány pastevním způsobem na 
TTP s pouhým 24% podílem na celkové výměře ZPF, jen omezeně 
přispívají k nabídce organické hmoty k obohacení orné půdy. Navíc 
zvyšující se poptávka bioplynových stanic (BPS) po základních 
zemědělských plodinách podstatně stimuluje nabídku plodin po-
škozujících půdní strukturu, zvyšuje aplikaci pesticidů a zvyšuje 
i rozsah ploch ohrožených erozí.

Ve střednědobém horizontu navrhované opatření zvyšovat obsah 
humusu v půdě ztrácí prakticky smysl, protože nelze očekávat, že 
by byl tento požadavek podnikateli v zemědělství plněn. Je to dáno 
především tím, že v produkci nosných rostlinných komodit komerční 
povahy (obiloviny, řepka) je české zemědělství na jednotném trhu 
EU konkurenceschopné. U většiny živočišných komodit se nedaří 
plnit základní axiom, že tržní ceny jsou schopny pokrýt výrobní ná-
klady a realizovat potřebný zisk. A protože se v živočišné produkci 
dostává do rozporu tržní cena s cenou výrobní, dochází k zásadním 
„poruchám“ na agrárním trhu, tj. pro část produkce se nedaří zajistit 
odbyt. Je tomu tak proto, že v rámci tržního hospodářství EU je 
dražší domácí produkce vytlačována levnějšími komoditami dová-
ženými ze zahraničí. 

Existuje celá řada faktorů ovlivňujících rentabilitu a tedy kon-
kurenceschopnost v jednotlivých odvětvích živočišné výroby. Jen 
orientačně lze mj. připomenout ukazatel intenzity výroby vyjádřený 
užitkovostí, stupeň konverze krmiva ve srovnání se zemědělsky vy-
spělými zeměmi, nižší stupeň využití nejmodernějších technologií 
při přijatelné úrovni odpisů, ale také neuspokojivá výkonnost řady 
odvětví potravinářského průmyslu. Jsou to odvětví, kterým se ne-
daří lépe zhodnocovat potravinářské suroviny jak na domácím tak 
zahraničním trhu.

Tato situace má dva milníky, rok 1948, kdy byly následně zlikvi-
dovány rodinné farmy, které nabízely své regionální produkty „ze 
dvora“. Současně s tím byla zrušena např. mlékárenská družstva 
a další navazující provozy, na kterých prvovýrobci participovali 
ve fázi zpracování. Do družstev zemědělci dodávali např. mléko, 
maso, obilí a podíleli se na zisku plynoucího ze zpracování surovin 
a nebyli jen závislí na produkci surovin rostlinného a živočišného 
původu tak, jak je tomu dnes. Po roce 2004 se vznikem jednotného 
trhu EU docházelo k postupnému rušení malých mlékáren, cukro-
varů a jiných provozů, které nemohly být konkurenceschopné vůči 
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koncentrované nabídce velkých výrobců 
a potravinářských řetězců.

Naznačené základní směřování agrární 
politiky potvrzují i ukazatele míry potravi-
nové bezpečnosti za období 2013 až 2017, 
definované podílem domácí spotřeby na cel-
kové produkci. Z tabulky 1 vyplývá, k jakým 
strukturálním změnám v českém zemědělství 
došlo a jaký je současný specializační profil 
zemědělství s rozhodující převahou rostlinné 
produkce. Dále je zřejmé, které produkty 
překračují poptávku a jsou ve značných 
objemech vyváženy obvykle v nezpracované 
podobě bez přidané hodnoty, která prvový-
robci pak chybí.

Obecná proklamace dospět k plné míře 
potravinové soběstačnosti v produktech 
mírného zeměpisného pásma naráží na 
základní zákon, že v podmínkách tržního 
prostředí existujícího na jednotném trhu EU 
není problémem poptávané komodity vypro-
dukovat, ale s nemenším důrazem umět je 
také prodat. V rámci daného konkurenčního 
prostředí jsou to základní nákladově cenové 
relace, zda nalezneme odbyt pro zemědělské 
suroviny, resp. potraviny. Potlačení daného 
mechanismu znamená, že nedojde k dovozům komodit, které v za-
hraničí umějí vyrobit levněji, jsou tedy nabízeny za nižší ceny a může 
tak docházet jedině k růstu cen potravin pro české daňové poplatníky.

Specializační profil českého zemědělství v základních odvětvích ži-
vočišné výroby se za pětileté období 2013–2017 nezměnil a prakticky 
stagnuje, v odvětvích rostlinné výroby s očekávanou mírou kolísání 
sklizní lze zaznamenat pokračující dynamický růst soběstačnosti 
v obilovinách, ale také v řepce a cukru. V rámci sledované časové řady 
mimořádně kolísá soběstačnost v kukuřici, nicméně tato plodina spolu 
s pšenicí a řepkou potvrzují dynamickou roli těchto odvětví rostlinné 
výroby jako základních nositelů prosperity českého zemědělství.

Přestože tedy zhoršující se klima v posledních letech, zejména 
přívalové deště a nedostatek vláhy v půdě nabývají na intenzitě, ale 
i na počtu, české zemědělství nezaznamenává zásadní strukturální 
změny v užití zemědělského půdního fondu ve prospěch opatření 
tlumících jejich ničivé důsledky.

Z uvedených dat vyplývá, že zásadní strategická doporučení, 
ukončit dlouhodobý proces degradace půdy, dosud nenalézají a ani 
nemohou nalézt oporu v existujícím systému fungování českého 
zemědělství. Je to v zásadě dáno tím, že orientace po roce 1990 jak 
uživatelů, tak i vlastníků půdy v návaznosti na platná dotační pravidla 
a dosahované nákladové relace vůči zahraniční konkurenci vyznívají 
jednoznačně ve prospěch technicky a technologicky zvládnutých 
pracovních operací s nízkými náklady na lidskou práci. Proto také 
se struktura českého zemědělství postupně zužuje ve prospěch rost-
linných komodit a zemědělství směřuje k monokulturním způsobům 
obhospodařování zemědělského půdního fondu při dlouhodobě klesa-
jícím podílu živočišné produkce na celkové zemědělské produkci. Ze 
stávajícího nastavení základních agrárněpolitických priorit nevyplývá 
žádoucí posun ve směru posílení váhy živočišné produkce a zvýšení 
nabídky organické hmoty jako základní podmínky ke zlepšení kvality 
zemědělského půdního fondu ve střednědobém časovém horizontu. 
Podniky hospodařící na velkých farmách se nevzdají a ani nemo-
hou vzdát své konkurenční výhody vyplývající z vysokého stupně 
koncentrované rostlinné výroby se zajištěným odbytem. Neexistují 
tedy doposud podmínky pro uplatnění reálných opatření ve prospěch 
zvýšeného přísunu organické hmoty do půdy za platnosti daných 
ekonomických nástrojů. Např. požadovaný normativ 0,3 VDJ na 1 ha 
zemědělské půdy je kontraproduktivní z hlediska zvýšení dodávek 
organické hmoty do půdy. Případné návrhy tento limit měnit může 
mít závažné důsledky. Při kritickém nedostatku vláhy nejsou zemědělci 
schopni uživit předepsané koncentrace hospodářských zvířat.

3. Kvalitní půdní fond strategickým garantem 
potravinové bezpečnosti
Následující pojmové vysvětlení se bezprostředně váže k řešenému 
problému, a to k ověření hypotézy o strategické úloze půdního fondu 
při zajištění potřebných objemů vodních zdrojů za situace měnících 
se klimatických podmínek ve středoevropském prostoru. Vychází 

ze základního axiomu, že prvořadým strategickým cílem agrárního 
sektoru je udržet, resp. spíše zlepšovat produkční výkonnost půdního 
fondu udržitelným způsobem.

Je nutno rozlišovat mezi pojmy potravinová soběstačnost a potra-
vinová bezpečnost, přičemž obě kategorie spolu souvisí, nejsou však 
totožné. Potravinovou soběstačnost chápeme jako stupeň uspokojo-
vání domácí poptávky vlastní výrobou za dané období. 

Potravinová bezpečnost (food security) vyjadřuje míru zajištění 
určitého potenciálního stupně soběstačnosti pohotovými výrobními 
zdroji (nezaměňovat s pojmem bezpečnost potravin – food safety, 
charakterizující zdravotní nezávadnost potravin). Vztahuje se tedy 
nikoliv ke skutečné dosahované relaci nabídky a poptávky, ale k jejich 
určité potenciální relaci, garantované pohotovými výrobními zdroji. 

Potravinová bezpečnost je zpravidla vztahována k zemědělské 
půdě v odpovídající kvalitě jako „neobnovitelnému“ zdroji. Může 
však být vztahována i k jiným zdrojům, např. rozsahu základního 
stáda dojnic, disponibilitě kvalitní vody apod., a to podle konkrétních 
podmínek dané země. Jedná se o zachování takové výměry aktivní či 
zakonzervované zemědělské půdy, která bude schopna při vzniku kri-
zových situací ve světě zajistit určitou míru potravinové soběstačnosti 
(např. v rozmezí 80 až 100 %). Výše této pojistné výměry zemědělské 
půdy je definována jako práh potravinové bezpečnosti dané země.

V souladu se „Strategii rozvoje českého zemědělství do roku 2030“ 
lze konstatovat, že k zajištění plné potravinové bezpečnosti pro 
současnou populaci v ČR a při zachování výměry půdy v potřebné 
kvalitě lze vystačit zhruba s polovinou jejího rozsahu (při reálném 
stupni potravinové soběstačnosti, např. na úrovni 50 %). Tento rozměr 
českého zemědělství může za platnosti výše uvedených okolností 
odpovídat optimální alokaci zdrojů z hlediska vnitřních i vnějších 
podmínek. Vyšší nežli optimální rozměr zemědělské výroby přináší 
vyšší společenské náklady související např. s:
– provozováním extenzivní zemědělské výroby;
– uložením této půdy do dlouhodobějšího klidu (ošetřovaný úhor);
– využitím této půdy k produkci obnovitelných surovin;
– zřizováním retenčních nádrží, víceúčelových nádrží, ať již v sou-

vislosti se snižováním hrozby rozsáhlých povodní, nebo rezervy 
vodních zdrojů v případě extrémního dlouhodobého sucha.
Je zřejmé, že potravinová bezpečnost je politickou kategorií a rozhod-

nutí o její výši přísluší v konečné instanci Parlamentu ČR, přičemž by 
se mohla stát součástí „Zemědělského zákona“. Je nezpochybnitelné, že 
uvedené pojmové kategorie v daném definičním vymezení a v návaz-
nosti na disponibilní (neobnovitelný) půdní fond ČR úzce souvisejí se 
strategickým úkolem zajistit společnosti dostatečnou rezervu kvalitní 
půdy a tím také vodních zdrojů odpovídající kvality jako dvou esenci-
onálních faktorů garantujících potravinovou bezpečnost.

4. Ke snižování velikosti půdních bloků
Ve [2] „Strategii...“ (MZe ČR, 2015) se uvádí, že je …nutno zpřísňovat 
podmínky pro poskytování přímých plateb na bázi „Dobrého země-

Produkty/roky 2013 2014 2015 2016) 20171) Index2) 
2017/13

Mléko 129 131 132 132 133 4

Hovězí maso 146 140 141 131 122 -24

Vepřové maso 57 57 54 55 53 -4

Drůbež 79 79 75 74 75 -4

Vejce 93 88 84 85 90 -3

Čerstvá zelenina 37 42 37 36 36 -1

Čerstvé ovoce 87 85 92 83 69 -18

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Obiloviny celkem 141 162 156 171 148 7

z toho pšenice 164 186 186 217 174 10

 ječmen 110 133 135 118 120 10

 kukuřice 124 144 90 158 112 -12

 žito 115 109 84 89 97 -18

 řepka 146 145 130 117 96 -50

 brambory 69 79 66 78 79 10

 cukr 123 135 127 163 163 40

Tabulka 1. Míra potravinové soběstačnosti v ČR (podíl domácí spotřeby na celkové produkci) 
v % [5]

Pozn.1): odhad ÚZEI.
Pozn.2): index je vyjádřen v procentních bodech, tj. rozdílem %.
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dělského a environmentálního stavu“ a důsledně uplatňovat pravidla 
„kontroly podmíněnosti“ včetně omezování maximální výměry půd-
ních bloků orné půdy.

Požadavek zmenšování výměry půdních bloků – opatření mj. 
důležité z hlediska zpomalení odtoku vody ze subpovodí, snížení 
koncentrace vody v drahách soustředěného odtoku, zvýšení mož-
ností infiltrace a zachycení vody v půdě je však v zásadním rozporu 
s převažující podnikatelskou strukturou českého zemědělství. Tzv. 
zprůmyslněné zemědělství po roce 1948 se zásahy do velikostní 
struktury jednotlivých půdních bloků vedlo k nesrovnatelně větším 
honům orné půdy ve srovnání se zahraniční konkurencí. Existující 
koncentrace půdní držby umožňuje podnikům čerpat tzv. „výhody 
z velikosti“ a není reálné, že by se jí podnikatelé v zemědělství chtěli 
vzdát. Navíc dostupnost vysoce výkonné zahraniční techniky, dovozy 
výkonných odrůd a chemických ochranných přípravků dokázaly 
spolu s manažerskými schopnostmi řídících struktur těchto podniků 
udržet konkurenční přednosti vybraných plodin i na náročném ev-
ropském agrárním trhu, na rozdíl od komodit živočišného původu.

Snižování výměry půdních bloků za stávajících ekonomických 
podmínek by bylo pro zemědělce (jejich důchodovou situaci) 
kontraproduktivním opatřením a v přímém rozporu se „zákonem 
o komparativních výhodách“ se zřetelnými dopady na konkuren-
ceschopnost rostlinných komodit, a ve svých důsledcích by muselo 
vést ke zdražování potravin pro spotřebitele.

Za pokračující strukturální nerovnováhy mezi rostlinnou a živočiš-
nou produkcí spolu s nedořešenou optimální velikostí půdních bloků 
vypadá řešení problému „voda“ jako zcela zablokované. Návrhy na 
řešení však existují [6, 7]. Přičemž je nutno zdůraznit, že se stoupající 
hrozbou především nedostatku vody nabývá na významu nejen funkce 
zemědělství jako garanta potravinové bezpečnosti, ale také jeho celo-
plošná úloha při akumulaci vodních zdrojů, resp. retenci vody v kra-
jině za stále narůstajícího problému nedostatku množství a potřebné 
jakosti povrchové i podzemní vody. Pokud se tedy podaří včlenit do 
krajiny povodí přírodě blízká a technická retenční opatření (zatrav-
nění infiltračních oblastí drenážních systémů, meze se záchytnými 
příkopy, umělé infiltrační mokřady, malé víceúčelové nádrže pro 
závlahu plodin), tedy liniové a plošné retenční opatření, pak nebude 
nutno striktně v mnoha případech zmenšovat půdní bloky.

Strukturální nerovnováha a velikost půdních bloků úzce souvisí 
s českým specifikem rozdílné váhy uživatelského, resp. vlastnického 
vztahu k zemědělské půdě. Zřejmě zásadní posun v jeho řešení spočí-
vá v postupné změně vlastnických vztahů k půdě, kdy uživatel země-
dělské půdy by byl zároveň jejím vlastníkem. Jedná se však o procesy 
mimořádně náročné z hlediska časového i finančního. Jejich řešení je 
mj. ovlivňováno jak mobilitou trhu s půdou, tak i férovým nastavením 
vztahů mezi aktivními podnikateli v zemědělství a pronajímateli ze-
mědělské půdy, ale také připravenosti státu naznačené problémy řešit.

Shrnuto: Téma velikosti půdních bloků musí ztratit politickou 
dimenzi, protože má vždy své individuálně odlišné technické řešení 
napříč velikosti zemědělských podniků a různého stupně naléhavos-
ti řešení individuálních problémů v konkrétní lokalitě. Podnikatelé 
v zemědělství sami nejlépe vědí, kterých konkrétních honů se týká 
závažné nebezpečí narůstajících škod způsobovaných vodní erozí, 
rychlým odtokem vody včetně kvalitní půdy, resp. jsou ohroženy 
akutním nedostatkem ovzdušných srážek.

5. Aktivní zemědělci v pozici vlastníků, resp. uživatelů 
půdy
Současné relace mezi zemědělskou půdou obhospodařovanou uži-
vateli a vlastníky půdy byly dány politickým vývojem po roce 1948 
a následně i po roce 1989. Vyplývají ze zákona [8] koncipovaného 
v zájmu původních vlastníků půdy a umožňujícího transformaci bý-
valého tzv. socialistického velkovýrobního zemědělství do podmínek 
tržního prostředí. Nepodařilo se však vrátit k předválečné podnika-
telské struktuře českého zemědělství. Zejména proto, že vlastníci 
pozemků z valné většiny neměli zájem ujmout se svých vlastnických 
práv a hospodařit na půdě. Došlo tak v rozhodující míře k překlo-
pení podnikatelské struktury, obvykle včetně manažerů, do tržního 
prostředí jako reálného východiska převzetí odpovědnosti za další 
vývoj českého zemědělství.

Z aktuální velikostní struktury zemědělských podniků za období 
2013–2017 vyplývá, že je víceméně stabilizovaná, resp. ukotvena, 
doprovázena poklesem výměry obhospodařované zemědělské půdy 
za sledované období cca o 29 tis. ha, tj. v průměru o 5,8 tis. ha ročně. 
Je charakterizována extrémní bipolaritou, což v procentním vyjádření 

znamená, že zastoupení „Podniků právnických osob“ (PPO) v roce 
2017 na celkové výměře zemědělské půdy je 69,5 % a „Podniků fy-
zických osob“ (PFO) 30,4 %. Nutno však doplnit, že daná struktura je 
doprovázena mnohamilionovou atomizací zemědělské půdy vlastní-
ků obhospodařované uživateli [9, 10]. Počet původních vlastníků je 
orientačně odhadován na cca 3 miliony. Průměrná výměra vlastněná 
jedním vlastníkem půdy činí 0,14–2,96 ha [11]. Z daného vyplývá, 
že identifikace pozemků a jejich vlastníků včetně snahy stabilizovat 
vzájemné vztahy mezi uživateli a vlastníky půdy je sice úkol mimo-
řádně náročný, ale také vysoce potřebný.

Současná velikostní struktura zemědělských podniků a její aktuální 
vývoj ukazují, že podstatně odlišná je situace PFO a PPO především 
z hlediska koncentrace půdní držby. V tomto smyslu existuje také 
odlišný potenciál podniků, jak mohou napomoci úsilí o účinnější 
ochranu půdy před negativními důsledky stupňující se hrozby kli-
matických změn.

Současná velikostní struktura (r. 2017) je charakteristická tím, že 
PFO ve velikostní skupině od 10 ha až po 500 ha zemědělské půdy 
v přepočtu na podnik obhospodařují tři čtvrtiny (75 %) celkové výmě-
ry jimi vlastněných pozemků. PPO ve velikostní skupině od 500 ha 
až do 2 000 ha a výše hospodaří na 88 % z celkové výměry půdy 
k užívání. Detailněji vyjádřeno: jestliže v analyzovaném časovém 
období 2013–2017 se průměrná velikost PFO ve „skupině podnika-
telů v zemědělství“ pohybuje mezi 37 až 41 ha zemědělské půdy na 
podnik, tak průměrná velikost PPO se pohybuje v rozmezí 650 až 
550 ha zemědělské půdy při sestupné tendenci. V této skupině pod-
niků nejvyšší koncentraci půdní držby vykazují zemědělská družstva 
(cca 1 300 ha zemědělské půdy na podnik), následovaná akciovými 
společnostmi (cca 1 200 ha zemědělské půdy na podnik) a společ-
nostmi s r.o. (300 ha zemědělské půdy na podnik). Pokud tedy PPO ve 
velikostní skupině od 500 ha do 2 000 ha a více v přepočtu na podnik 
obhospodařují cca 88 % z celkové výměry zemědělské půdy spadající 
do skupiny PPO, nelze mj. očekávat, že PFO při daných relacích mají 
rovnocenné podmínky jak vznikajícím problémům vzdorovat, ať již 
z hlediska celkové výměry půdy, kterou obhospodařují, ale také ma-
teriálně technické a finanční vybavenosti.

Z analýzy velikostní struktury a její koncentrace za rok 2017 vy-
plývá, že z celkové výměry zemědělské půdy vlastněné PFO zaujímá 
velikostní skupina od 10 ha do 500 ha zhruba 74 %. Na celkové 
výměře užívané PPO ve velikostní skupině od 500 ha a výše se tyto 
podniky podílejí 88 %.

V současnosti je hrozba kritického nedostatku vody, resp. krát-
kodobého „rychlého odtoku“, tedy i přebytku vod, způsobeného 
přívalovými dešti natolik zřetelná, že bez státní účasti ji nelze ani 
zčásti eliminovat. Zatímco u rozsáhlých vodohospodářských staveb 
je jejich realizace spojena s výlučnou účastí státu, v případě realizace 
celoplošných opatření ve prospěch zvýšení retenční a akumulační 
schopnosti půdy a krajiny, nezbytných zejména na malých subpovo-
dích, se uskutečňování těchto opatření bytostně dotýká podnikatelů 
v zemědělství, ať již uživatelů či vlastníků půdy. Ve sféře soukromého 
podnikání je však účast státu na řešení těchto hrozeb vymezena plat-
ným zákonodárstvím včetně možnosti nezbytná opatření profinanco-
vat. Úsilí po snižování rozsahu škod způsobovaných zhoršujícími se 
klimatickými podmínkami je z jedné strany zřetelně celospolečenské 
povahy, ale z druhé strany je náprava možná jen za účasti všech 
aktivních zemědělců.

Konkrétní zájem o potlačení negativních projevů změny klimatu 
se týká jak uživatelů, tak vlastníků půdy, ale s významně odlišnými 
postoji k řešení. Obecně je rozdílná připravenost PPO a PFO řešit 
problémy související s trvalým zhoršováním kvality zemědělského 
půdního fondu, tj. stimulovat opatření zvyšující péči o půdu. Prona-
jímatelé zemědělské půdy z principu mohou, ale nemusejí hospoda-
řit na půdě s péčí řádného hospodáře, zatímco vlastníci půdy jsou 
generačně dlouhodobě zainteresováni na uchování, resp. zvyšování 
kvality pozemků, na kterých hospodaří a hospodařit budou i nadále. 
Uživatelský vztah k půdě má za následek, že pro PPO je často nej-
vyšším zájmem realizovat pokud možno nejvyšší zisk, a nikoliv také 
uskutečňovat všechna nezbytná opatření související se zastavením 
degradačních procesů na půdě.

Problém nedostatečné péče o půdu úzce souvisí s vlastnictvím půdy 
a je dlouhodobě a úspěšně řešitelný, pokud bude uživatel půdy záro-
veň jejím vlastníkem, popř. vzniknou sdružení, společenství spojující 
majitele, nájemce a stát. V [2] „Strategie...“ (MZe ČR, 2015) věnované 
problematice zlepšeného působení zemědělství na přírodní zdroje je 
zdůrazňován strategický cíl stimulovat zvyšování podílu vlastní půdy 
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v zemědělských podnicích s očekáváním, že 
se tak urychlí proces většího zájmu o kvalitu 
půdy a její vodní režim. Je nutno konstatovat, 
že bez morální a finanční podpory státu jsou 
potřebná přírodě blízká a technická opatření 
pro zvýšení retence na zemědělské půdě za-
tím ve fázi „očekávání“. Výstavba retenčních 
prvků jak plošného (malé vodní nádrže), tak 
i liniového charakteru (záchytné příkopy, 
záchytné průlehy) je stejně, jako tomu bylo 
nedávno u výstavby dálnic, omezována 
nesouhlasem i jen jednoho vlastníka půdy!!!

6. Vývoj cen za zemědělskou půdu 
a její mobility
Analýza vybraných základních faktorů ovliv-
ňujících mj. úspěšný boj proti extrémním 
projevům počasí směřuje k poznání, že jeho 
řešení je a bude také ovlivněno vývojem trž-
ních cen zemědělské půdy a nájemného za 
ni. Podle šetření ÚZEI k vývoji tržních cen 
na základě dat z obchodních smluv vyplývá, 
že jen za pětileté období 2013–2017 vzrostly 
tržní ceny v Kč/ha zemědělské půdy více než 
1,7násobně (tabulka 2). Reálné tržní ceny 
zemědělské půdy podle expertních odhadů se 
aktuálně pohybují mezi 20–25 Kč/m2. 

Obecnou tendencí je, že se dynamika růs-
tu cen zvýšila celorepublikově s tím, že ve 
středočeském kraji (okresy Praha–západ a Praha–východ) rostly ceny 
nejrychleji. Vývoj cen zemědělské půdy stejně jako nájemného vyka-
zuje podstatné regionální rozdíly s tendencí k vyšší dynamice růstu 
poblíž urbanizačních center. Aktuálně lze zaznamenat vyšší růst cen 
také v příhraničních oblastech. Faktorů ovlivňujících cenu půdy je 
celá řada, přičemž jsou velmi obtížně a podmíněně kvantifikovatelné. 
Z modelových propočtů [12] lze odvodit početnou plejádu faktorů 
ovlivňujících ceny půdy pozitivně nebo negativně.

Z pozitivních faktorů lze především uvést kvalitu půdy, přičemž 
zařazení do méně výhodných oblastí (LFA) a trvalých travních porostů 
cenu obvykle snižuje. Důležitým cenotvorným faktorem je velikost 
nabízeného pozemku, kdy jeho roztříštěnost vede k cenové degresi. 
Důležitým faktorem je realizace pozemkových úprav, resp. stav jejich 
dokončení. Svou roli sehrávají i demograficky „znevýhodněné“ oblas-
ti, které jsou z cenového hlediska podhodnoceny. Zásadní vliv nutno 
rovněž přisoudit faktoru času.

Platí zřetelná tendence k dynamickému růstu tržních cen cha-
rakteristická pro sledované pětileté období a znamenající, že ceny 
zemědělské půdy dále porostou. Toto zásadní sdělení signalizuje, že 
všechna bezprostředně nutná vodohospodářská opatření, od nejjed-
nodušších až po nejnáročnější, bude nutno spojovat se zábory půdy 
a úhradou ekonomické újmy. Ilustrativní a zjevně varovný je vývoj cen 
zemědělské půdy u našich nejbližších sousedů (tabulka 3).

Z mezinárodního srovnání cen zemědělské půdy plyne, že Polsko 
spolu s ČR a Novými spolkovými zeměmi (NSZ) vykazují za období 
2012 až 2016 nejvyšší dynamiku růstu. Dlouhodobě ceny zemědělské 
půdy v NSZ zatím nepřekročily polovinu ceny ve Starých spolkových 
zemích (SSZ). 

Absolutní úroveň cen u našich sousedů včetně jejich dynamiky 
růstu při volném nákupu půdy na jednotném trhu EU je potenciál-
ním faktorem možného cenového pohybu v ČR, kde stávající ceny 
zemědělské půdy zatím představují zřetelnou konkurenční výhodu 
pro české zemědělce. Je zřejmé, že mobilita na trhu s půdou je obecně 
důležitou podmínkou rozvoje zemědělství. Typickým příkladem je 
regulace tohoto trhu v Rakousku a popisu extrémní situace existující 
na trhu s půdou ve Švýcarsku.

Možno uzavřít, že cena půdy a její extrémní pohyb, který nelze 
vyloučit, jsou mj. aktuální příčinou, že se za prvé nedaří realizovat 

výkup pozemků pro realizaci technických a přírodě blízkých opat-
ření, ale také liniových vedení a za druhé získávat zdroje na úhradu 
ekonomické újmy vlivem úbytku zemědělské půdy (resp. ztrát na 
produkci) z ploch nezbytných k realizaci potřebných opatření. Je-li 
každý mnohaletý odklad termínu budování nezbytných vodohospo-
dářských staveb negován obtížemi při výkupu pozemků, nepřipra-
veností dané lokality aj., je za dané situace při reálně očekávaném 
růstu tržních cen zřejmou ekonomickou ztrátou.

Mobilita na trhu s pozemky je obecně důležitou podmínkou stimu-
lace rozvoje zemědělství do blízké budoucnosti. Rostou-li podpory 
do zemědělství, a tedy i pachtovné (tzv. prosakování podpor do cen 
zemědělské půdy), je cena důležitým negociačním prvkem mezi 
vlastníky a uživateli půdy, přičemž daný problém má kořeny plynoucí 
z vlastnictví půdy a neuspokojivé mobility půdní držby.

Zásadní strategickou otázkou zůstává, zda za současné ekonomic-
ké situace v odvětví lze očekávat zvýšené úsilí v tomto směru od 
aktivních zemědělců, zejména pak uživatelů. Těmto podnikům však 
aktuální důchodová situace dovoluje převzít část odpovědnosti za 
snížení hrozby dopadů klimatických změn na českou krajinu a její 
obyvatele. Nelze opominout, že účelně zvolená a realizovaná opatření 
zvyšují tržní cenu zemědělské půdy.

V systému „Souhrnného zemědělského účtu (SZÚ)“, vycházejícího 
z jednotné metodiky platné pro členské země EU, je kvantifikován hos-
podářský výsledek předepsaným ukazatelem „důchod ze zemědělské 
činnosti“. Stanovuje se za celé zemědělství, a to i za malé podniky 
(často nevedou podvojné účetnictví) až po ostatní. Zjednodušeně 
vyjádřeno se jedná o zisk zemědělských podniků před zdaněním. 
Z dlouhodobé časové řady 1998 až 2017 vyjádřené ve tříletých prů-
měrech vyplývá, že za vydatné finanční pomoci EU v rámci SZP se 
podstatně zvýšil výkon českého zemědělství. Se vstupem ČR do EU 
končí záporné ekonomické výsledky a vzrostl podnikatelský důchod 
v českém zemědělství více než 2,7krát (tabulka 4).

To, že české zemědělství je od roku 2004 (vstup do EU) trvale cha-
rakterizováno černými čísly v ukazateli podnikatelského důchodu, 
je potvrzením, že se v posledních 14 letech rozvíjí dynamicky. Přes 
narůstající výkyvy počasí, které každoročně závažně ovlivňují hos-
podářské výsledky zemědělského sektoru a jeho závislost na vnějších 
vlivech, bude zemědělec objektivně nucen pokračovat v úsilí zastavit 

Zdroj/rok 2013 2014 2015 2016 2017 Index 
2017/2013

ČSÚ1) 8,6 11,5 12,4 14,0 - 163

ÚZEI – šetření odhadců2) 11,7 15,2 12,9 20,1 21,0 179

ÚZEI – obchodní smlouvy3) 12,0 12,9 15,9 20,1 20,8 173

PGRLF4) 12,2 12,9 13,5 13,7 18,4 151

Tabulka 2. Vývoj tržních cen zemědělské půdy podle různých zdrojů (Kč/m2). [5] Zelené 
zprávy 2013–17

Pozn.:
1) Podle přiznání k dani z nemovitosti
2) ÚZEI - Odhadovaná tržní cena pro účely poskytování hypotečních úvěrů
3) ÚZEI - reprezentativní šetření podle obchodních smluv
4) Nákup soukromé půdy s využitím podpory úroků z úvěrů

Tabulka 3. Průměrné ceny zemědělské půdy ve vybraných státech (přepočet z EUR na Kč/
ha). [5] Zelená zpráva 2017

Stát/roky 2012 2013 2014 2015 2016 Index 
2016/12

Česká republika 2 704 3 311 4 177 4 545 5 179 192

Slovensko 6700 7200 4100 7600 9000 134

Německo 14 424 16 381 18 099 19 578 19578 136

Staré spolkové země 22 267 25 013 28 427 29 911 29 837 134

Nové spolkové země 9 593 10 510 12 264 14 197 14 197 148

Polsko 6 098 6 285 7 711 9 250 - 152

Tabulka 4. Podnikatelský důchod v českém zemědělství (mil. Kč). [13] ČSÚ-SZÚ

Pozn.: Ukazatel je součtem odpisů, čisté přidané hodnoty a salda investičních dotací a daní, od kterého se odečítají mzdové náklady, pachtovné a úroky

Rok 1998/00 2001/03 2004/06 2007/09 2010/12 2013/15 2016
2017

odhad
Index 

2017/2004

Podnikatelský důchod -4 522,3 -696,2 7 405,8 7 663,9 13 787,6 18 552,2 21 371,0,0 20 221,0 273
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nepříznivé dopady degradace půdy, snížené retence vody a aktivně 
participovat s podporou státu na přírodě blízkých a technických 
opatřeních na zemědělském půdním fondu. Čím později tomu tak 
bude, tím to bude dražší a více to bude bolet.

Často zaznívají argumenty, že ochrana vodních zdrojů a ochrana 
půdy přináší různá omezení hospodářské činnosti v jejím okolí, a dané 
oblasti jsou emotivně označovány jako „mrtvé regiony“, čemuž by mj. 
měly zabránit evropské projekty. I vysidlováni venkova je s omezová-
ním hospodaření spojováno. Přitom vysidlování venkova se netýká 
jen oblastí s ochranou vodních zdrojů, je širšího původu. 

Zmiňované těžkosti jsou však zapříčiněny především jednostran-
ným zaměřením zemědělských podniků na rostlinné komodity, 
ale také přerušením tradiční výrobkové vertikály mezi producenty 
a zpracovateli, kteří jsou především nositeli vyšší míry přidané hod-
noty, resp. zisku.

Pokud chceme zejména na zemědělské půdě lokalizované do hor-
ních povodí řek dospět ke kvalitní nabídce potravinářských surovin 
a s preferencí zachovat či spíše zlepšovat jakost vody, je nezbytné 
dospět k zásadním změnám v zacílení agrárních podpor. Bude však 
rovněž nutné změnit stávající osevní postupy doprovázené monokul-
turami, zvýšit podíl travních porostů v povodích, stimulovat pastvu 
v rámci chovu masného skotu, nabízet ekologické potravinářské 
suroviny a posílit propojení prvovýroby se zpracovateli včetně užší 
spolupráce zemědělců s obchodními řetězci na bázi rovnocenných 
partnerských vztahů. Zvýšená nabídka zejména ekologických produk-
tů může také podpořit rozvoj agroturistiky na farmách, resp. na ven-
kově. K tomu je třeba udržet v zemědělství kvalifikované pracovníky.

Důležité je mluvit (komunikovat) s manažery družstev. Ti ví nejlépe, 
jaký je potenciál jejich pracovníků, jaké jsou jejich finanční možnosti, 
ale také jaká je chuť, ochota a zápal něco změnit. Evropské projekty 
včetně podpor bez koncepčního zacílení, ekonomického zhodnocení 
a ochoty občanů v jednotlivých regionech se podílet na nezbytných 
změnách, samy o sobě nemohou nastartovat změny v komoditní 
struktuře celého zemědělství.

Nechceme-li setrvat v kvadratuře kruhu, je nezbytné přijmout celou 
řadu zásadních strategických rozhodnutí, abychom se opakovaně 
nedostali do fáze nepovedených pokusů jak zastavit pokračující de-
vastaci základních přírodních zdrojů, jmenovitě půdy a vody.
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Water retention, soil protection, and economic aspects of 
agricultural production (Kraus, J.; Kvitek, T.)

Abstract
The article evaluates water retention and soil protection in relation 
to the economic aspects of agricultural companies. It also seeks 
answers why it won´t be easy to change the system of agricultural 
production and to increase the protection of the components of the 
natural environment.
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Digitalizace a uplatnění 
hydroinformatiky v praxi 
vodohospodářů 21. století
Evžen Zeman

Abstrakt
V poslední dekádě je zřejmé, že klimatické změny a jejich poten-
ciální dopad na vodní bilanci jsou hlavním fenoménem vodního 
hospodářství 21. století. Některá opatření vyplývají z iniciativního 
materiálu, který obsahuje výstupy z jednání „Meziresortní komise 
VODA-SUCHO“, která vznikla v roce 2014 dohodou ministrů země-
dělství a životního prostředí jako bezprostřední reakce na výskyt 
sucha v období první poloviny roku 2014, a je samozřejmě podtrženo 
vývojem vodní bilance v roce 2018. Cílem přijatých materiálu bylo 
zahájit zpracování ucelené, dlouhodobé koncepce k zabezpečení 
ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se 

může jako přírodní fenomén nepředvídatelně vyskytnout. Pravdou 
je, že záměr obou ministerstev nebyl zcela realizován. Jedním z ob-
jektivních důvodů je kvantita a kvalita dat vodní bilance. 

Demografické prognózy jasně ukazují, že města budou nadále 
přitahovat obyvatele venkova (obr. 1), to znamená další nároky 
na zásobování pitnou vodou a odvádění splaškové a dešťové vody. 
E-government počítá se zaváděním digitalizace do všech oblastí 
národního hospodářství, ale ve vodním hospodářství bychom po-
třebovali digitalizaci zavádět daleko rychleji, právě s ohledem na 
sucho a vodní bilanci. 

Klíčová slova
vodní bilance – hydroinformace – digitalizace 

1. Úvod 
V souvislosti s předpokládanými změnami klimatických podmínek lze 
očekávat i vyšší riziko ohrožení suchem (změna celkového množství 
srážek i změna jejich rozdělení během roku). Klimatické modely často 
předpovídají snižování celkových úhrnů srážek a růst extrémů, a to 
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Obr. 1. Trendy ve zvyšování populace žijící v urbanizovaných oblastech podle World Urbani-
zation Prospect by United Nations 2014, NY – Evropa 1950. 50% obyvatel bydlí ve městech, 
2050 kolem 80 % obyvatel bydlí v městech

Obr. 2. Ukázka moderního srážkoměru s telemetrickou jednotkou

nerovnoměrně na území ČR i nerovnoměrně 
během budoucích let. Sucho má přímý dopad 
na zemědělskou výrobu, zásobování obyvatel-
stva vodou i ochranu přírody. Aby mohla být 
včas zahájena účinná dlouhodobá opatření, je 
třeba kvantifikovat dopady předpokládaných 
klimatických scénářů na jednotlivá povodí 
pro výhledový rámec, a to v dostatečném 
prostorovém a časovém rozlišení, variantním 
způsobem a s výstupy využitelnými pro jed-
notlivé oblasti činností.

Pro navržení a vyhodnocení racionálních 
opatření by měl být k dispozici úplný dyna-
mický analytický nástroj na půdorysu nástrojů 
hydroinformatiky, který umožní analyzovat 
procesy související s vodohospodářskou 
bilancí v době klimatických změn a dalších 
předpokládatelných trendů ostatních pro-
měnných po dobu více desetiletí. Je tedy třeba 
uvažovat časový interval v blízkosti životnosti 
potenciálně navrhovaných vodních děl. 

Požadavky na řešení dlouhodobé bilance 
vod na území ČR však přináší další požadavky 
na pořizování a vyhodnocování dat. Bohužel struktura, frekvence 
a způsob sběru dat je většinou podřízen historickým požadavkům, 
kdy stačily hodnoty měsíčních, ročních průměrných hodnot sle-
dovaných veličin. Dynamický průběh závisle proměnných lze však 
zachytit pouze pomocí vysoké frekvence odběrů a nelze je nahradit 
průměrnými hodnotami. 

Je tedy zřejmé, že je nutné, aby data nezbytná pro prognózu bilance 
dospěla do digitální formy co nejdříve (obr. 2). Například data o vy-
pouštění, o celkové vodní bilanci, ale i časové distribuce některých 
dalších proměnných, které se dosud nezjišťují zcela v reálném čase, 
je potřeba získat a vyhodnotit co nejdříve. Tyto změny ve sběru, vy-
hodnocení a uložení dat povedou k základní podmínce e-governmentu 
ve vodním hospodářství, tedy k použití moderních metod hydroinfor-
matiky pro potřeby prognóz vývoje vodohospodářské a vodní bilance. 

2. Úkoly e-governmentu v oblasti digitalizace vodního 
hospodářství 
Aby mohl vzniknout bilanční nástroj na analýzu vodní bilance pod 
vlivem všech změn a trendů včetně klimatických, urbanizačních, ale 
i všech dalších relevantních, je dle názoru autora potřeba zrychlit 
digitalizaci vodního hospodářství a provést některé změny, které 
povedou k mnohem přesnějšímu sběru a zpracování primárních dat. 

Zcela zásadní otázkou je zřízení centrálního úložiště strategických 
dat. Objem těchto dat se bude nelineárně zvětšovat. Tato data již 
brzy nebude možné ukládat decentralizovaně. Jaké jsou hlavní úkoly 
e-governmentu v oblasti vodního hospodářství:
1. Zrealizovat centrální úložiště dat z oboru voda a převést tam 

veškerá historická data.
2. Začít měřit odběry a vypuštění vod – on-line, a to u většiny odbě-

ratelů vod jejich vypouštění a předávat data ihned do datového 
úložiště.

3. Zavést důsledný monitoring na všech stavebních a nestavebních 
opatřeních a vyhodnocovat vliv všech opatření v krajině a v dílčím 
povodí.

4. Důsledně monitorovat vliv opatření na hydrologickou a vodo-
hospodářskou bilanci, výsledky promítat do nově otvíraných 
dotačních titulů MŽP a MZe.

5. Realizovat Analytický Dynamický Bilanční Nástroj vodní bilance 
pro dlouhodobé simulace a jimi prověřit možné scénáře vývoje 
spotřeby vody a vodních zdrojů ve všech hlavních povodích. 

6. Díky on-line monitoringu v domovních odběrech vody městských 
aglomerací podpořit trend významného snížení provozních ztrát 
vody městských vodovodních rozvodů až o 10 % proti současné-
mu stavu.

7. Díky on-line monitoringu v domovních odběrech vody navrhnout 
a zvažovat aplikaci alternativního cenového modelu, např. na 
denní spotřebě vody domácnosti, uživatele. 

8. Zajistit přesnější měření dalších proměnných, respektive někte-
rých veličin potřebných k odhadu evapotranspirace z dílčích 
povodí, dále zajistit přesnější simulace pohybu podzemní vody 
a jejich provázanost se základním odtokem.

9. Zajistit co nepřesnější odhady potřeb vody a trendy u dalších 

významných uživatelů v budoucím období několika dekád, (ze-
mědělství – závlahy, hydroenergetika, průmysl).

Z výčtu je patrné, že pro komplexní digitalizaci v úkolu e-gover-
nment je potřeba provést řadu drahých a komplexních kroků, ale 
možná, že tato opatření budou stále levnější než výstavba cca několika 
vodních děl (především vodárenských nádrži) v ucelených povodích 
v České republice. Stejně důležitá je znalost trendů a jejich míra 
nejistot ve všech podstatných proměnných, které jsou významné pro 
prognózu vodní bilance.

3. Vliv ztráty vody na celkovou bilanci
Vodovody a kanalizace 2017 (MZE 2017) podává jasný přehled o ztrátě 
vody a nefakturovaných objemech vyrobené pitné vody (obr. 3, tab. 1).

SOVAK uvádí, že na snižování ztrát vody způsobené úniky z dis-
tribuční sítě se podílejí především praktické kroky jednotlivých 
vodárenských společností a rozšiřování nových technologií. Je to 
například členění zásobovaného území do menších distriktů, instalace 
kvalitních vodoměrů pro měření a vyhodnocování nočních průtoků, 
přenos těchto informací formou GSM, GPRS atp. do dispečinků vo-
dárenských společností, kde dochází k průběžnému vyhodnocování 
nočních odběrů. Následná rychlá reakce a dohledání poruchy pomocí 
moderních diagnostických přístrojů umožňují minimalizovat úniky 
vody do tzv. skrytých poruch (havárie, která není na první pohled 
patrná). Zlevňování technologie přenosu (jak hardware, tak služby) 
umožňuje dále členit stávající distrikty a minimalizovat čas potřebný 
k dohledání těchto skrytých poruch. Také využívání GIS přispívá 
k rychlé orientaci při plánování a provádění zásahů v terénu při vzni-
ku poruch, stanovování rozsahu zasaženého spotřebiště při poruše 
apod. Je zřejmé, že on-line měření spotřeby pitné vody jednotlivými 
vodoměry by výrazně zvýšilo možnosti provozovatelů v boji se ztrá-
tami standardními metodami. 

Další možnost snižování ztrát v trubní síti spočívá v lepší predikci 
vývoje spotřeby vody v dané síti. Jednotliví provozovatelé stále častěji 
využívají kamerového průzkumu stokové sítě, který může odhalit 
i průsaky z vodovodního potrubí. Samostatnou kapitolou snižování 
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ztrát vody je odstraňování rezerv ve fakturaci 
odebrané vody, zvyšování přesnosti měření 
odebraného množství vody používáním mo-
dernějších, sofistikovanějších vodoměrů, dále 
pak lepší identifikace a eliminace neoprávně-
ných odběrů vody z distribuční sítě.

Přirozeným cílem všech vodárenských 
společností je dlouhodobé snižování ztrát 
v trubní síti v maximální možné míře. Z po-
klesu ztrát vody je patrný pozitivní vývoj, kte-
rý by ovšem nebyl možný bez pravidelných 
investic do vodohospodářské infrastruktury 
a bez využívání nejmodernějších technologií 
a postupů. Pro splnění cíle doporučeného 
EU komisí, do roku 2030 snížit ztráty vody 
v trubní síti na 8–10 % na celorepublikové 
úrovni, však bude nutné ještě vynaložit velké 
množství prostředků do oprav a obnovy vodo-
hospodářské infrastruktury a přijmout řadu 
technických a provozních opatření.

Podle SOVAK a MZe klesla za období 
minulé dekády procentuální ztráta z distri-
buované pitné vody z cca 30 % na 16 % (viz 
tab. 1). Pro vodárenské společnosti je důležitý 
údaj o podílu vody nefakturované (VNF) na 
celkovém množství distribuované vody. Údaj 
o vodě nefakturované zahrnuje kromě ztrát 
vody v trubní síti i ostatní spotřebu rezervy 
v samotné fakturaci (nepřesné měření, černé 
odběry) a vlastní provozní spotřebu spojenou 
s údržbou sítí (proplachy, čištění atd.). Celko-
vě hodnota ztráty vody v potrubí podle zdrojů 
MZe představuje za rok 2017 cca 98 mil. m3/
rok – viz obr. 3 a tab. 1. Kdyby se podařilo 
snížit ztráty v potrubí na přijatelných 8 %, 
tedy snížit současnou hodnotu na polovinu 
všemi prostředky včetně on-line měření od-
běrů všech připojených odběratelů, pak by 
šlo o objem cca 50 mil. m3/rok, tedy o objem 
existujících nádrží Přísečnice nebo Vir I. Tato úvaha představuje 
právě ten typ vstupů nezbytných do celkové prognózy potřeb vody 
v horizontu 50–100 let. Budeme skutečně schopni takové razantní 
snížení ztrát vody realizovat? Dokdy a s jakými zárukami? Jaký bude 
skutečný demografický vývoj v ČR? 

4. Bilance pro hodnoty z vodoprávních povolení 
Povodí Ohře s.p. a další podniky správy povodí se zabývají v rámci 
projektu „Strategie sucho“ tím, jak vodoprávní povolení reflektují 
skutečné hodnoty odběrů. Záměrem pracovníků Povodí Ohře bylo vy-
zkoušet i variantu odběrů realizovaných v plné výši dle vodoprávních 
povolení. Nebylo to však možné, protože mnohá vodoprávní povolení 
obsahují pouze hodnoty průtoku v l/s, a to mnohdy v maximální hod-
notě, proto nebylo možné je přepočíst na roční odběr. Jedním z dílčích 
úkolů pracovníků dispečinku Povodí Ohře s.p. bylo posoudit poměr 
mezi povolenými hodnotami a hodnotami skutečných (ohlašovaných) 
odběrů podzemních a povrchových vod. 

Pro tento výstup byly použity údaje z bilanční databáze a obsa-
huje odběry podzemních i povrchových vod za posledních 10 let 
i příslušná vydaná vodoprávní povolení v tomto období. Na základě 
tabulkových přehledů byla zpracována analýza možného omezení 
dlouhodobě nevyužívaných rezervovaných limitů pro odběry vody, 
které by vedlo k jejich racionálnímu využití, a tím ke snížení poten-
ciálního zatížení vodního zdroje. Pro tento účel byl sestaven poměr 
maximálního odběru za povolené období a aktuálně povoleného 
množství (rok 2015). Pro tento poměr (v procentech) uvádí zpráva 
Povodí Ohře s.p. (2017), jakou část povoleného množství uživatel 
reálně využívá, a zároveň tedy i jak velkou mu vodohospodářské 
povolení poskytuje rezervu. Tento poměr byl rozčleněn do několika 
kategorii (tab. 2):

Na základě provedené analýzy Povodím Ohře (VH bilance 2017: 
Hodnocení období 2012–2017 a výhled k roku 2027, Povodí Ohře 
s.p.) se konstatuje, že povolená množství u většiny odběrů vody vý-
znamněji přesahují průměrné i maximální hodnoty ročních odběrů za 
posledních 10 let. Nadpoloviční většina odběratelů má rezervu vyšší, 
než je jedna třetina skutečných odběrů vody, viz tab. 2).

Z tohoto krátkého exkurzu do segmentu odběrů a vodoprávních 
povolení je patrné, že korektní dlouhodobou prognózu vodní bilance 
nelze stavět na stávajících datech ohledně odběrů a jejich vodopráv-
ních povolení a že úplná digitalizace a monitoring skutečných odběrů 
i v tomto segmentu jsou zřejmě nezbytné (obr. 4). Dále je patrné, že je 
vhodné povolená množství odebírané vody upravit, aby odpovídala 
realitě skutečně odebraných množství.

V souvislosti se stávajícím suchem a případnými potřebami přijímat 
okamžitá rozhodnutí k omezení spotřeby je stávající kvalita a disponi-
bilita dat o odběrech a vypouštění nedostatečná. On-line data a jejich 
okamžité vyhodnocení, tedy důsledná digitalizace tohoto segmentu, 
by odpovědné orgány postavila do daleko komfortnější pozice při 
nezbytném a asi nepopulárním rozhodování v případě pokračující 
periody sucha.

5. Nástroje pro dynamickou simulaci vodní bilance 
v ucelených povodích
V souvislosti s předpokládanými změnami klimatických podmínek lze 
očekávat i vyšší riziko ohrožení suchem (změnu celkového množství 
srážek i změnu jejich rozdělení během roku). Klimatické modely často 
předpovídají snižování celkových úhrnů srážek a růst extrémů, a to 
nerovnoměrně na území ČR i nerovnoměrně během budoucích let. 
Sucho má přímý dopad na zemědělskou výrobu, zásobování obyvatel-
stva vodou i ochranu přírody. Proto, aby mohla být včas zahájena účin-

Obr. 3. Vývoj hodnot objemu vody vyrobené celkem a fakturované vody celkem v letech 1989 
a 2007–2017 – zdroj MZE – Vodovody a kanalizace 2017 (ČSÚ)

Ukazatel
Měrná 
jednotka

Rok

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Voda vyrobená určená k re-
alizaci (VVR)

mil·m3·rok-1 617 616 594 580 592 585 597

% 100 100 100 100 100 100 100

Voda nefakturovaná celkem
mil·m3·rok-1 131 136 122 111 115 107 115

% z VVR 21,2 22,1 20,5 19,1 19,4 18,2 19,2

Z toho ztráty v trubní síti
mil·m3·rok-1 114 119 106 96 99 90 98

% z VVR 18,5 19,3 17,9 16,6 16,8 15,4 16,4

Ztráty na 1 km řadů za den l·km-1·den-1 4 220 4 351 3 857 3 417 3 519 3 168 3 409

Ztráty na 1 zásobovaného 
obyvatele za den l·os-1·den-1 32 33 30 27 27 25 27

Tab. 1. Nefakturovaná voda a ztráty vody v letech 2011–2017 – zdroj MZE – Vodovody a ka-
nalizace 2017 (ČSU)

Tab. 2. Poměr maximálního odběru za povolené období a aktuálně 
povoleného množství roku 2015 – ze studie Povodí Ohře [5]

Povrchové vody
Rozmezí Počet %

0–50 % 64 41

0–75 % 106 67

0–80 % 109 69

> 80 % 49 31

Celkový počet 158

Podzemní vody
Rozmezí Počet %

0–50 % 116 20

0–75 % 294 52

0–80 % 337 59

> 80 % 233 41

Celkový počet 570
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ná dlouhodobá opatření, je třeba kvantifikovat 
dopady předpokládaných klimatických scéná-
řů na jednotlivá povodí pro výhledový rámec, 
a to v dostatečném prostorovém a časovém 
rozlišení, variantním způsobem a s výstupy 
využitelnými pro jednotlivé oblasti činností.

Pro navržení a vyhodnocení racionálních 
opatření musí být k dispozici dynamický 
analytický nástroj, který umožní analyzovat 
procesy, které souvisejí s vodohospodářskou 
bilancí za podmínek klimatických změn a dal-
ších předpokládatelných trendů ostatních 
proměnných po dobu životnosti navrhova-
ných opatření. 

5.1 Typy opatření zvažovaných 
usnesením vlády a jejich posouzení 
V materiálu vlády ČR „Strategie proti suchu“ 
je značná pozornost věnována návrhům 
opatření vedoucím ke zmírnění dopadů sucha 
a nedostatku vody a k zajištění udržitelného 
využívání vodních zdrojů. Obecně lze uva-
žovat o třech základních typech adaptačních 
a ochranných (mitigačních) opatření ve 
vztahu k vodnímu režimu krajiny a vodnímu 
hospodářství: 
1) opatření omezující poptávku po vod-

ních zdrojích (např. zlepšení efektivity 
závlahových systémů, zainteresování 
veřejnosti na šetrném využívání vodních 
zdrojů, zavedení úsporných technologií 
do stavebních standardů, vhodná finanční 
politika atp.), 

2) opatření upravující regulaci požadavků na vodní zdroje v proble-
matických obdobích a racionalizující plánování v oblasti vodních 
zdrojů (např. plány na zvládání sucha, operativní řízení vodních 
nádrží, předpovědní a výstražné systémy), 

3) opatření zvyšující množství a kvalitu vodních zdrojů (šetrný 
management krajiny, udržitelné hospodaření s půdou, lepší ma-
nagement melioračních zařízení, opětovné užívání odpadní vody, 
efektivní využívání srážkové vody, umělá infiltrace, převody vody, 
budování vodních nádrží). 

Z hlediska robustnosti a optimální účinnosti opatření je vhodné 
uvedená opatření vzájemně kombinovat.

MZe zodpovídá podle tohoto vládou schváleného materiálu mimo 
jiné za realizaci následujících konkrétních opatření:
• vypracování požadavků na řízení vodních nádrží v období sucha,
• provedení revize možností rekonstrukcí (včetně odstranění sedi-

mentů pro zvětšení zásobního prostoru) vodních nádrží prioritně 
v lokalitách potenciálně ohrožených suchem,

• provedení revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění poten-
ciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci 
plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace dis-
tribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na 
výhledovou potřebu vody,

• provedení revize aktuálního stavu (efektivity, umístění a funkčnosti) 
závlahových a odvodňovacích systémů (zemědělských i lesnických) 
a jejich účelnosti,

• identifikace problémových míst ohrožených zemědělským suchem 
a zpracování studie upravující možná opatření využitelná v země-
dělství i pro zadržení vody v krajině, včetně identifikace a podpory 
zvýšení možných zdrojů závlahové vody a návrhů na úpravu plo-
dinové skladby,

• z hlediska sucha identifikace rizikových zemědělských pozemků 
využívaných k pěstování víceletých porostů,

• vypracování analýzy účinného omezení dlouhodobě nevyuží-
vaných rezervovaných limitů pro odběr vody vedoucí k jejich 
racionálnímu využití (v duchu user-pay principu) a tím ke snížení 
potenciálního zatížení vodních zdrojů,

• příprava revize Generelu lokalit vhodných pro akumulaci povrcho-
vých vod ve smyslu posouzení zabezpečenosti funkce uvažovaných 
vodních nádrží v podmínkách klimatické změny a předpokláda-
ných nároků na vodu (především pokrytí potřeb obyvatelstva, 
energetiky a zemědělské produkce potravin), umožňující jejich 
případnou realizaci ve střednědobém horizontu,

• příprava materiálu upravujícího pravidla pro realizaci a obnovu 
malých vodních nádrží, popř. zdrojů pro závlahové systémy na 
vytipovaných povodích s napjatou vodní bilancí nebo z pohledu 
klimatické změny ohrožených suchem, který by umožnil jejich 
snazší realizaci (v krátkodobém až střednědobém horizontu),

• zhodnocení potenciálu povodí ohrožených výskytem sucha a ne-
dostatkem vody z hlediska možností převodů vody ze sousedních 
povodí s dostatkem vodních zdrojů (pouze za určitých okolností, 
např. v době platnosti nejvyššího stupně sucha s tím, že se v žád-
ném vodním útvaru nezhorší stav) jako alternativy k budování 
malých vodních nádrží. 
Požadavky na vyhodnocení optimální kombinace opatření za 

proměnných okrajových podmínek a jejich časovou posloupnost je 
nezbytné analyzovat s využitím prostředků dynamických simulací 
integrovaného modelu všech procesů, které budou tvořit rámec pro 
integrovaný Dynamický Analytický Nástroj (DAN). DAN musí reago-
vat na předpokládatelné změny klimatu. DAN musí zároveň zahrnout 
a analyzovat všechny typy vyjmenovaných, resp. navržených opatření.

5.2 Dynamický Analytický Nástroj pro vodní bilanci 
Pro optimalizace návrhů různých typů opatření a jejich vzájemnému 
vyvážení může sloužit DAN založený na moderních výpočetních 
metodách (dynamických simulačních modelech), beroucí v úvahu 
všechny aspekty ovlivňující hydrologickou situaci včetně dopadů 
klimatické změny a kvantifikace míry nejistoty takových predikcí 
v časovém horizontu až 50–100 let. 

Dynamický Analytický Nástroj musí pokrýt širokou škálu technic-
kých opatření a kvantifikaci jejich dopadů v integrované formě, a to 
v uceleném hydrologickém povodí, resp. s možným přesahem do 
sousedních povodí, kde to bude nezbytné. Analytický nástroj by měl 
být zaměřen na realizaci aktivit podporujících optimalizaci návrhů 
opatření a jejich posuzování. Analytický nástroj, v jehož rámci by 
vznikly především analytické a výpočetní algoritmy směřující k posu-
zování účinností opatření a jejich různých kombinací, vlivu klimatické 
změny na navržená opatření a zabezpečenosti dlouhodobého užívání 
povrchových a podzemních vod, a to vše v časové ose.

Systém DAN by měl sloužit zejména pro zabezpečení následujících 
aktivit podle zadání z úvodu:
• analýza vlivu okrajových podmínek a jejich trendů v čase a prostoru 

(demografické změny, potřeby vody pro vyjmenované uživatele aj.),
• analýzy účinků různých typů opatření realizovaných v čase a pro-

storu,

Obr. 4. Příklad významných 82 bilančních profilů v povodí Moravy a Dyje – odběry a vy-
pouštění z roku 2015 – Povodí Moravy a Dyje (zdroj: dispečink Povodí Moravy s.p. 2016)
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• optimalizace časoprostorové lokalizace opatření,
• optimalizaci návrhových parametrů různých typů opatření,
• analýzy zabezpečenosti užívání vod pro různé současné, plánované, 

respektive předvídané aktivity,
• analýzy vlivu různých scénářů klimatické změny na hydrologické 

časové řady a tím i na návrhové parametry a funkci navržených 
opatření.
Pro tvorbu DAN bude nutné použít zejména následující postupy 

a nástroje:
• nástroje pro zpracování a přípravu základních dlouhých hydro-

logických a klimatologických časových řad a jejich vyhodnocení 
postupy založenými na stochastických metodách, 

• nástroje pro vyhodnocení indexů sucha, návrhy klasifikace za 
podmínek variace klimatických změn jako proměnné okrajové 
podmínky časových řad,

• hydrologické distribuované a bilanční modely povrchové i podzem-
ní vody,

• hydrodynamické modely,
• statistické modely,
• analytické nástroje hydroinformatiky.

DAN by měl být sestaven a provozován tak, aby mohl pracovat jak 
pro současné stavové podmínky, tak pro jejich změny v rámci před-
pokládaných prognóz.

A) Simulace současného stavu (bez opatření) a výběr scénářů 
klimatické změny:

• sestavení systému modelů (hydrologické, bilanční, hydrodynamic-
ké) pro podmínky současného stavu,

• kalibrace modelů na základě kalibračních dat,
• verifikace modelů s využitím existujících dat,
• výběr klimatických scénářů (výstupů klimatických modelů) a trans-

pozice do vhodného prostorového rozlišení,
• využití nástrojů matematického modelování pro simulace dopadu 

změn klimatu na hydrologickou bilanci pro měřítko vybraného 
povodí, a to v dostatečném prostorovém rozlišení,

• vyhodnocení dopadu klimatické změny na současný stav,
• detailní modelování budoucího vývoje bilance vybraných ohro-

žených území se zaměřením na jednotlivé složky (deficity obsahu 
vody v půdě, změny průtoků ve vybraných profilech vodních toků, 
změny hladiny podzemní vody, bilanční změny zásoby v povodích 
či hydrogeologických rajonech),

• analýza výskytu sucha (frekvence, délka, velikost deficitu – poruchy 
v zásobování) a předpokládané dopady na užívání vody (stávající 
a výhledové).

B) Simulace DAN pro vybrané skupiny opatření a definované 
scénáře klimatické změny a trendy odběrů vod:

• využití sestavených modelů pro bilanční zhodnocení různých 
scénářů navržených opatření, 

• analýza účinnosti jednotlivých opatření – sestavení vstupních dat,
• zavedení různých typů opatření do analyzovaného povodí – pří-

prava scénářů opatření,
• modelování vlivu jednotlivých scénářů opatření pro různé scénáře 

dopadů klimatické změny,
• kvantifikace dopadů jednotlivých scénářů opatření na bilanci po-

vrchových a podzemních vod,
• porovnání výsledků variant jednotlivých scénářů opatření,
• optimalizace jednotlivých scénářů opatření,
• posouzení zabezpečenosti stávajících i budoucích užívání vod.

C) Simulace DAN pro systematické posouzení vlivu dalších 
procesů a aktivit ovlivňujících bilanci vod:

• analýza nároků na vodu jednotlivých uživatelů, procesů a aktivit 
– sestavení vstupních dat podle předpokládaných trendů,

• modelování vlivu změn jednotlivých procesů a aktivit pro různé 
scénáře opatření a pro různé scénáře dopadů klimatické změny,

• kvantifikace vlivu navržených procesů a aktivit a dopadů jednotli-
vých scénářů opatření na bilanci povrchových a podzemních vod,

• porovnání výsledků variant pro jednotlivé procesy a aktivity a jed-
notlivé scénáře opatření,

• optimalizace navrhovaných procesů a aktivit vzhledem k potřebě 
vody,

• posouzení zabezpečenosti stávajících i budoucích užívání vod.
Využití DAN pro porovnání jednotlivých typů opatření a jejich nej-

vhodnější časové umístění představuje optimální přístup k investiční 

strategii do opatření k akumulaci vod s cílem najít scénář nevhodnější 
vodohospodářské bilance pro následující dekády. Kombinace jed-
notlivých typů opatření, která bude obsahovat nejlepší scénář, bude 
nejvhodněji časovat investice v časové logice funkcí opatření. 

Nová prognóza potřeb může být realizována vždy v rámci plánova-
cího cyklu pro upřesnění časové realizace programu opatření a jejich 
dopadů na vodní bilanci. Výpočty pomocí bilančního nástroje se 
musí realizovat na velmi silném základě HW a SW řešení, nejlépe 
s použitím superpočítače – HPC (High Performance Computer), který 
disponuje výkonem pro výpočty analýzy nejistoty celého řešení.

6. Závěr
Z faktů uvedených v tomto článku je zřejmé, že z jedním z funda-
mentálních předpokladů úspěšné a přesné prognózy vodní bilance 
a v užším pohledu potřeb pitné a užitkové vody, je důsledná digitali-
zace oboru a daleko rozsáhlejší a technologicky náročnější monitoring. 
Bez revoluční změny v přístupu k digitalizaci vodohospodářského 
segmentu neobdržíme vstupní data v takové podrobnosti a kvalitě, 
aby bylo možné realizovat prognostické analýzy potřeby vody v po-
třebné kvalitě. Státní správa a odpovědné orgány nemohou kvalitně 
a rychle reagovat na kritické situace v oboru, protože některé údaje 
mají k dispozici až po roce. Důsledná digitalizace oboru a díky ní 
zpracovaná data v jiném čase a jiné formě by umožnila adekvátní 
reakci v řádů týdnů.

Služby DAN a jeho výstupy mohou výrazně upřesnit plány investic 
a snížit tak úroveň nejistoty v bilancích vod za předpokladu změn 
okrajových podmínek, které jsou zatíženy také velkou mírou nejistoty.

Navržené nasazení DAN umožní návrh skutečně efektivních opat-
ření pro omezení očekávaných dopadů klimatické změny (především 
sucha a nedostatku vody), a to v dostatečném předstihu. Zároveň 
bude možné kvantifikovat jak pozitivní, tak negativní vliv různých 
plánovaných procesů a aktivit majících požadavky na vodu, a to pro 
různé varianty dopadů klimatické změny a pro scénáře navržených 
opatření. Výsledky výpočtů mohou poskytnout data potřebná pro 
optimalizaci návrhů stejně jako argumenty pro umožnění realizace 
různých procesů a aktivit či jejich zamítnutí.

Dříve nebo později musí vzniknout Dynamický Analytický Bilanč-
ní Nástroj nad HPC, který umožní posoudit relevantnost jednotlivých 
opatření pro akumulaci vod. Jen takové výsledky opřené o korektně 
provedené prognózy s definovanou mírou nejistoty pomohou podpořit 
správnou strategii v boji proti suchu realizovanou v čase a prostoru. 
HPC se i ve světě i v Evropě pro podobné komplexní úlohy používají. 
Kvalitní a výkonná HPC infrastruktura již existuje i v ČR (např. IT4I 
v TU Ostrava). Je zřejmé, že na základě takových výsledků se povede 
daleko racionálnější debata, tedy např. které z možných akumulačních 
nádrží uvedených v revizi LAPV se mají realizovat a kdy. Při vědomí 
délky realizace a projektové přípravy je zřejmě, že DAN chybí již dnes.

Bez důsledné a smysluplné digitalizace vodního hospodářství 
a výrazného posílení monitoringu i v legislativě nebude možné 
dosáhnout stavu, aby DAN poskytl řešiteli odpovědi na nezbytnost 
investic (jak strukturálních, tak nestrukturálních). Jde především 
o to, aby se takové investice a třeba také dotační tituly MŽP a MZE 
připravovaly na základě odborných prognóz, nikoliv základě sebelepší 
intuice odborníků. 

Nebude-li se postupovat touto naznačenou cestou, mohou další 
generace pouze litovat, že jsme sice měli všechny možnosti prognózy 
realizovat a zajistit optimální zdroje vody pro budoucí generace, že 
jsme sice měli kvalitní prognózu klimatických změn (Czech Globe), 
přesto jsme tak neučinili. Pak naši potomci budou moci konstatovat, 
že z nepochopitelných důvodů jsme kvalitní prognózu potřeby vody 
neprovedli a zdroje vody optimalizovali pouze zjednodušenou meto-
dou na úrovni statických dat, která byla k dispozici – tedy více méně 
metodou pokus-omyl. 

Buďme však optimisti a věřme, že dojde ke kvalitní a úplné di-
gitalizaci sektoru voda a životní prostředí. Pak (možná za 50 let) se 
stane kvalitní pitná voda z České republiky velmi dobrým vývozním 
artiklem a strategickou surovinou dražší než ropa nebo lithium 
a perfektní prognóza potřeb vody a investic do vodního hospodářství 
samozřejmostí.
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Hydroinformatic in the water segment applicatons in the 21st 
century (Zeman, E.)

Abstract
In the last decade, it is clear that climate change and its potential 
impact on the water balance are the main phenomenon of water 
management in the 21st century. Some measures have been based on 
an initiative document -  outputs of the “Governmental Commission 
Water-Drought “, which was set up in 2014 by the agreement of the 
Agriculture and Environment Ministers as an immediate response 
to the drought in the first half of 2014 and is, of course, underlined 
by the development of the water balance in 2018. The aim of the 
mentioned material was to begin the elaboration of a comprehensive, 
long-term concept in order to ensure the protection of the Czech 
Republic from the painful consequences of drought, which can oc-
cur unpredictably as a natural phenomenon. The truth is that the 
intention of both ministries has not been fully implemented yet. One 
of the objective reasons for this status is the quantity and quality of 
the data in water sector. 
Demographic forecasts clearly show that cities will continue to 
attract rural residents (Figure 1), that is, additional demands on 
drinking water supply and sewage and rainwater drainage. E-gov-
ernment anticipates the introduction of digitization into all areas of 
the national economy, but in water management we would need to 
introduce digitization much faster, especially with regard to drought 
and water balance.

Key words
digitalization – hydroinformatic – water mass balance
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A4, a to včetně tabulek a obrázků.
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Hráze historických rybníků 
z pohledu tvaru příčného 
profilu na vybraných 
příkladech v okresech 
Praha-východ, Kolín 
a Kutná Hora
Václav David, Kateřina Černochová, Tereza Davidová

Abstrakt
Tento příspěvek představuje hodnocení hrází historických rybníků 
z pohledu sklonu jejich svahů. Sklony byly hodnoceny pomocí ná-
strojů a dat GIS v rámci reprezentativních ručně digitalizovaných 
plošek nad vrstvou sklonů odvozenou z dat Digitálního modelu re-
liéfu 5. generace (DMR5G). Hodnocení bylo zpracováno pro rybníky 
v oblasti Kostelecka, Kouřimska, Zásmucka a Uhliřskojanovicka 
východně od Prahy. Výsledky hodnocení obecně ukazují, že sklony 
svahů rybníků jsou zpravidla mírnější, než by odpovídalo techno-
logii používané v době jejich vzniku, byť neodpovídají současným 
doporučením pro homogenní hráze daným normou ČSN 75 2410 
Malé vodní nádrže, což platí zhruba pro polovinu případů. U po-
suzovaných rybníků jsou sklony vzdušních líců celkově prudší, 
variabilita sklonů je však dle zjištěných hodnot poměrně vysoká. 

Klíčová slova
rybník – malá vodní nádrž – hráz– vzdušní líc

Úvod
Českou republiku lze považovat za rybnikářskou velmoc, jelikož prů-
měrná hustota rybníků a malých vodních nádrží je v rámci území celé 
republiky poměrně vysoká a v některých částech země dokonce velmi 
vysoká. Historicky byla dokonce mnohem vyšší. Přesně údaje nejsou 
k dispozici, ale některé zdroje uvádí, že v období zlatého věku ryb-
nikářství, který je zpravidla uvažován v 15. století a v první polovině 
16. století, bylo množství rybníků a malých vodních nádrží na našem 
území cca trojnásobné ve srovnání se současností [1]. Stáří většiny 
rybníků tak dosahuje a mnohdy přesahuje 500 let. Toto úctyhodné 
stáří má celou řadu konsekvencí. Předně se během své existence stala 
většina rybníků integrální součástí krajiny a začala v ní plnit celou 
řadu funkcí (retenční, ekostabilizační, hospodářskou, klimatizační 
a další). Názory na existenci rybníků a jejich funkce a zejména názory 
na výstavbu a přínos nově budovaných malých vodních nádrží se 
různí, avšak tato polemika přesahuje rámec tohoto článku. Další velmi 
významnou konsekvencí stáří rybníků jsou jejich parametry, zejména 
se jedná o parametry hrází. Pominout samozřejmě nelze ani celkový 
technický stav hrází, jelikož i v tomto případě dochází v průběhu času 
k degradaci jako u jakékoli jiné konstrukce. 

Hráze rybníků byly budovány v naprosté většině jako zemní tělesa 
se zpravidla homogenním složením, a to jak v minulosti, tak v součas-
nosti. Tvar hrází je obvykle jednoduchý lichoběžníkový, v některých 
případech je na návodním či na vzdušním líci doplněna lavice mající 
různé funkce (stabilizační, obslužná, vegetační apod.). Již Jakub Krčín 
využíval lavici u paty vzdušního líce za účelem rozšíření základny 
hráze a zvýšení její stability, jelikož jím budované rybníky počítaly se 
značnou výškou hráze [2, 3].

Sklony svahů, v jakých byly hráze budovány, prošly do současnosti 
poměrně významnými změnami. Obecně lze říci, že hráze byly v minu-
losti budovány s výrazně strmějšími sklony na návodním i vzdušním 
líci. Asi nejvýznamnějším pramenem, ze kterého lze čerpat při hodno-
cení historické technologie výstavby, je spis „O rybnících“ vydaný la-
tinsky olomouckým biskupem Janem Dubraviem v roce 1547. V českém 
překladu Anežky Schmidtové [4] vydaném Československou akademií 
věd v roce 1953 se o tvaru hráze píše doslovně toto: „Její poměrnost 
určuje se tak, že tam, kde se hráz nahoře kuželovitě zužuje, staví se tak 
široká, jaká bude její výška, a třikrát tak tlustá bude táž hráz tam, kde se 
u základny rozšiřuje.“ Z toho vyplývá, že hráze měly sklon návodního 

i vzdušního líce 1 : 1. V současnosti platná norma (ČSN 75 2410 [5]) 
uvádí pro homogenní hráze jako nejprudší doporučený sklon 1 : 3 
na vzdušním líci pro konstrukční zeminy zatříděné jako GM (štěrk 
hlinitý) a SM (písek hlinitý) a 1 : 2 na návodním líci pro konstrukční 
zeminy zatříděné jako GM, SM, GC (štěrk jílovitý), SC (písek jílovitý), 
MG (hlína štěrkovitá), CG (jíl štěrkovitý), MS (hlína písčitá) a CS (jíl 
písčitý) (obr. 1). Důvodem k těmto v současnosti používaným sklo-
nům je samozřejmě bezpečnost a stabilita hrází. Jedná se primárně 
o stabilitu geotechnickou, nelze však pominout skutečnost, že díky 
menším používaným sklonům jsou průsakové dráhy delší, což ome-
zuje množství vody prosakující hrázemi. Je důležité připomenout ještě 
jednu důležitou skutečnost. Menší sklony vzdušních líců v současnosti 
stavěných hrází mohou mít pozitivní dopad v případě přelití koruny 
hráze, jelikož proudící voda má u hrází s nižším sklonem vzdušního 
líce menší rychlost. V důsledku toho pak dochází k menšímu narušo-
vání vzdušního líce proudící vodou. 

Tento článek se zaměřuje na analýzu sklonů rybničních hrází 
u rybníků v oblasti na východ od Prahy, která je jednou z oblastí 
vybraných pro podrobný výzkum v rámci projektu DG16P02M036 
„Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho 
kulturního dědictví“.

Podklady a postup zpracování

Zájmové území

Pro potřeby dokumentace sklonů používaných historicky při stavbě 
rybničních hrází byly analyzovány hráze v oblasti Kostelecka, Kou-
řimska, Zásmucka a Uhlířskojanovicka (viz obr. 2). Zájmové území 
bylo definováno s ohledem na hydrologické členění jako povodí 
Jevanského a Nučického potoka a horní části povodí Výrovky a Šem-
bery. Odvodňováno tak je jednak do Labe a jednak do Sázavy a jeho 
celková rozloha činí 533 km2. Z geomorfologického hlediska spadá 
toto území do Hercynského systému (provincie Česká vysočina, 
subprovincie Českomoravská soustava a Česká tabule). Území je 
intenzivně zemědělsky využíváno zejména v jeho východní části, 
v západní části jsou větší měrou zastoupeny lesní porosty. Klimaticky 
území zasahuje dle Quitta [6] do teplé (na severu) a mírně teplé oblasti 
(na jihu), průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,1 °C, průměrné 
roční srážky kolem 560 mm (teploty a srážky stanoveny na základě 
databáze EFSA Spatial Data [8]).

Postup hodnocení
Pro potřeby analýzy sklonů byl nejprve vytvořen digitální model povr-
chu v podobě TIN sítě, která následně byla transformována do rastrové 
podoby s rozlišením 1,0 m. Jako podklad pro tvorbu TIN sítě byla po-
užita data obsažená v Digitálním modelu reliéfu 5. generace (DMR5G) 
poskytovaném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním [8]. 
Rastrový model terénu byl poté zfiltrován pomocí filtru 3x3 buňky a na 
základě takto zfiltrovaného modelu terénu byla vypočtena vrstva sklonů 
v jednotkách procent. Takto vytvořená vrstva sklonů byla použita jako 
podklad pro výpočet sklonů svahů hrází rybníků v zájmové oblasti.

Sklon svahů hrází byl hodnocen pomocí plošek, které k tomuto 
účelu byly pro jednotlivé hráze zdigitalizovány. Hodnocení nebylo 
provedeno v rámci celých svahů, jelikož v tomto případě by mohlo 
dojít zejména k podhodnocení sklonu v důsledku nižších sklonů u pat 

Obr. 1. Tvar hráze dle Dubravia (nahoře) a tvar hráze s maximál-
ními sklony doporučenými normou ČSN 75 2410 pro homogenní 
hráze (dole)
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Obr. 2. Vymezení zájmové oblasti, v níž byly hodnoceny sklonové 
poměry hrází rybníků, s vyznačením hlavních toků a nejvýznamněj-
ších rybníků na podkladu ortofotomapy (zdroj: ags.cuzk.cz)

Obr. 3. Předpokládaná změna tvaru hráze v důsledku erozně-sedi-
mentačních procesů

Obr. 4. Hodnoty sklonů vzdušního líce pro hráze posuzovaných rybníků (silnou zelenou 
čarou je vyznačen sklon 1 : 3)

Obr. 5. Návodní líc hráze Podbečvárského rybníka Obr. 6. Návodní líc hráze Vyžlovského rybníka

hrází a v blízkosti koruny. Tyto nižší sklony jsou způsobeny dlou-
hodobým působením zejména erozně-sedimentačních procesů (viz 
obr. 3). Dalším důvodem k posuzování v rámci omezených plošek byla 
potřeba vyloučení nepravidelností v podobě různých zejména staveb-
ních objektů na tělesech hrází promítnutých do digitálního modelu. 
Cílem bylo získat informaci o převažujícím 
sklonu svahů a takto by mohly být výsledky 
zkresleny sklony velmi malými, v případě 
různých manipulačních ploch, nebo naopak 
velmi velkými, v případě různých opěrných 
zdí apod.

S ohledem na výše uvedené důvody byly 
plošky digitalizovány tak, aby:
• postihovaly co největší část svahu hráze,
• nezasahovaly do blízkosti paty a koruny 

hráze,
• nezahrnovaly různé stavební objekty 

v podobě schodů, opěrných zdí, domků, 
manipulačních ploch apod.
Pro potřeby splnění uvedených kritérií byla 

digitalizace plošek prováděna primárně nad 
vrstvou sklonů odvozených z dat DMR5G 

a následně konfrontována s dalšími mapovými podklady (rastrová 
základní mapa ČR 1 : 10 000, ortofotomapa, katastrální mapa, data 
pořízená s využitím UAV apod.).

Výsledky
Hodnocení bylo v zájmové oblasti provedeno pro celkem 31 rybní-
ků. Pro každý z nich byly ručně digitalizovány v prostředí ArcGIS 
reprezentativní plošky v počtu 1 až 3 na každý ze svahů dle velikosti 
a tvarové složitosti. Zvlášť byly zpracovávány návodní a zvlášť vzduš-
ní líce, vytvořeny byly tedy dvě samostatné vrstvy, přičemž každá 
z plošek byla vždy opatřena identifikátorem daného rybníka. Hod-
noty sklonů svahů jednotlivých hrází byly spočteny pomocí zonální 
statistiky s ohledem na průměrnou hodnotu, směrodatnou odchylku, 
minimum a maximum. Zjištěné charakteristiky sklonů hrází byly 
následně konfrontovány s hodnotami sklonů používanými historicky 
i s hodnotami sklonů doporučovanými současnými normativními 
předpisy. Výsledné hodnoty sklonů pro jednotlivé hodnocené rybníky 
jsou graficky znázorněny pomocí krabicových diagramů na obr. 4 
(návodní líce) a na obr. 8 (vzdušní líce). 

Výsledné hodnoty sklonů návodního líce vykazují značný rozptyl 
od hodnot cca 10 % (cca 1 :1 : 10) po téměř 50 % (cca 1 : 2). Sklon 
1 : 3, doporučovaný normou jako minimální pro návodní líce homo-
genních hrází, splňuje cca polovina hrází. Je však nutno připomenout 
jednu skutečnost. Ta spočívá v hodnocení sklonu pouze nad úrovní 
hladiny, jelikož použitý podklad (DMR5G) nepostihuje tvar hráze pod 
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Obr. 7. Návodní líc hráze rybníka Vavřinec

Obr. 8. Hodnoty sklonů návodního líce pro hráze posuzovaných rybníků (silnou modrou 
čarou je vyznačen sklon 1 : 2)

Obr. 9. Vzdušní líc hráze Podbečvárského rybníka

hladinou, přičemž viditelná část návodního líce může být ovlivněná 
erozními procesy, jak je uvedeno v předchozí části, byť toto není 
rozhodně pravidlem, jak vyplývá ze snímku návodního líce hráze 
Podbečvárského rybníka (viz obr. 5), kde je patrné pouze malé snížení 
sklonu při porovnání podvodní a nadvodní části. Největší sklon ná-
vodního líce (46,4 %) má Vyžlovský rybník, nacházející se jako čtvrtý 
v kaskádě na Jevanském potoce (viz obr. 6). Poměrně vysoký sklon má 
i návodní líc rybníka Vavřinec, který je v hodnocené oblasti s rozlohou 
78 ha největší (viz obr. 7). Sklonu 1 : 1, tj. 100 %, na návodním líci se 
žádná hráz nepřibližuje. 

Sklony vzdušních líců (obr. 8) jsou obecně prudší než u líců návod-
ních, i v tomto případě však lze pozorovat značnou variabilitu, když 
se sklony pohybují od méně než 30 % (cca 1 : 3,3) do cca 65 % (cca 
1 : 1,5). Také u vzdušních líců nedosahuje v současnosti používané 
minimální hodnoty sklonu pro homogenní hráze malých vodních 
nádrží cca jedna polovina. I v případě vzdušního svahu má jeden 
z nejvyšších sklonů rybník Vyžlovský spolu rybníkem na Bečvárce 
u obce Přebozy s prostým názvem Rybník, Svojšickým rybníkem na 
témže toku ve Svojšicích nebo Podbečvár-
ským rybníkem opět na toku Bečvárky (viz 
obr. 9). I přes to, že jsou sklony vzdušních 
líců obecně vyšší, ke sklonu 1 : 1 se žádná 
hráz nepřibližuje.

Závěr
Výsledky provedených analýz poukazují na 
několik skutečností. Tou první je ta, že sklony 
vzdušních i návodních líců hodnocených 
hrází jsou mírnější než 1 : 1, jak by odpovídalo 
technologii zavedené Dubraviem. Způsobeno 
to může být několika skutečnostmi. Předně 
již bylo zmíněno možné ovlivnění hodnoty 
sklonu u návodních líců tím, že posuzována je 
pouze nadvodní část líce zachycená v datech 
DMR5G. U řady hodnocených rybníků se dá 
předpokládat, že skutečně byly založeny již 
v období Zlatého věku rybnikářství, tj. v pat-
náctém či šestnáctém století, případně dříve, byť rok založení je znám 
pouze výjimečně (např. rybník Vavřinec založený v roce 1472). Bylo 
by tak důvodné se domnívat, že sklon hráze bude odpovídat tehdy 
běžnému sklonu 1 : 1. Řada z hodnocených rybníků však neexistuje 
nepřetržitě od svého založení ve funkčním stavu, jak je možno zjistit 
analýzou starých map. Část rybníků totiž byla v minulosti protržena 
a po jistou dobu ponechána nefunkční. Při opravách pak mohlo dojít 
k úpravě tělesa hráze formou přísypu. Stejně tak mohlo dojít k úpra-
vám tvaru hráze v souvislosti s výstavbou silničních komunikací. 
Druhým hlavním poznatkem je skutečnost, že řada hrází má prudké 
svahy přesahující sklony doporučované v současnosti. V takových 
případech je nutná pravidelná kontrola a přednostní péče při povod-
ňových situacích. V tomto případě může posloužit jako příklad rybník 
Ján, který sice je ještě v datech DMR5G zachycen se strmými svahy, 
byť v současnosti je již opraven včetně úpravy hráze do sklonů použí-
vaných v současnosti. Subtilní tělesa hrází totiž nejsou riziková pouze 
z hlediska stability geotechnické, ale lze předpokládat, že vyšší důraz 
bude kladen i na posuzování průsaků, které jsou samozřejmě vyšší 
při kratší překonávané dráze. Prezentované hodnocení je samozřejmě 

především orientační, ovšem poskytuje základní informaci o tvaru 
těles hrází, což může být vhodné jak s ohledem na plánování údržby 
a rekonstrukcí, tak vzhledem k operativnímu posuzování rizik při 
povodňových situacích. Pro podrobnější posuzování a případný návrh 
tak bude i nadále zaměření jednou z geodetických metod.

Poděkování: Prezentovaný nástroj vznikl jako výsledek výzkumu 
realizovaného v rámci výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 
„Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho 
kulturního dědictví“, který je financován Ministerstvem kultury ČR.
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Dams of historical fishponds from the viewpoint of cross-
-sectional shape on selected examples in the districts of 
Prague-East, Kolín and Kutná Hora (David, V.; Cernochova, 
K.; Davidova, T.)

This paper presents the assessment of historical fishpond dams 
from the viewpoint of the steepness of their slopes. The slopes were 
evaluated using GIS tools and spatial data for representative manu-
ally digitized elementary areas over the slope layer processed from 
Digital relief model of 5th generation (DMR5G) provided by the State 
Administration of Land Surveying and Cadastre. The assessment was 
carried out for the fishponds located in the area around Kostelec 
nad Černými Lesy, Kouřim, Zásmuky, and Uhlířské Janovice east of 
Prague. The results generally indicate that the slopes of historical 
fishpond dams are milder than it could be expected according to 
the technology used at the time of their building, although they are 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna 
2019. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

in many cases still steeper than according to the recommendations 
given by the standard ČSN 75 2410 Small water reservoirs. Among 
the considered fishponds, the downstream faces of the dams are 
in general steeper than the upstream faces, but the variability of 
steepness values is quite high.

Key word
fishpond – small water reservoir – dam – downstream face – upstream 
face 

Golfová hřiště a jejich vliv 
na ochranu půdy a vody 
v krajině
Jiří Sláma, Tomáš Kvítek a Václav Bystřický

Abstrakt
Cílem příspěvku bylo zhodnotit výstavbu golfových hřišť (GH) v re-
laci na půdní, klimatické a hydrologické parametry. Tento základní 
přehled by měl přinést informace o některých možných negativních, 
resp. i pozitivních vlivech GH na vybrané složky přírodního prostře-
dí. V České republice (ČR) se nachází 114 GH, která se rozkládají 
na výměře téměř 5 106 ha, tj. 0,06 % celkové výměry ČR. Největší 
procentuální podíl výměry GH vůči zemědělské půdě je v hlavním 
městě Praze a Karlovarském kraji. Právě poměr výměry GH vůči 
výměře zemědělské půdy je klíčovým aspektem, neboť zde dochází 
ke změně využití stávající zemědělské plochy. Nejkvalitnější půda 
(třída ochrany I. a II. byla zabrána v 35,48 % z celkové výměry GH. 
Výsledky dále prokazují, že pouze přibližně jedna polovina celkové 
výměry GH byla vyňata ze zemědělského půdního fondu (ZPF). 
Při zhodnocení klimatických charakteristik za vegetační období 
(duben–říjen) se prokázalo, že 20 ze 114 GH (tj. necelých 18 %) je 
ohroženo potenciálním suchem. Z geografického hlediska jsou tato 
hřiště lokalizována v krajích Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, 
Ústecký, Jihomoravský a Zlínský. Nejextrémnějších hodnot dosahuje 
kraj Jihomoravský s počtem potenciálně suchých dní až 123 a vlá-
hovým deficitem 80 mm. Závlahy, které doplňují vláhový deficit, se 
však blíží teoretické spotřebě. Výpočty metodou čísel odtokových 
(CN) křivek byl prokázán pozitivní vliv travních porostů na přímý 
odtok. Na půdách s velkou infiltrační kapacitou je po zatravnění 
orné půdy GH přímý odtok nulový, a to i při stoleté jednodenní 
srážce. Tzn., že veškerá voda infiltruje pod povrch terénu (země). 
U půd s vysokými hodnotami CN a menší infiltrační kapacitou je 
přímý odtok zatravněním výrazně redukován a též přispívá k retenci 
a akumulaci vody v povodí.

Klíčová slova
golfová hřiště – hydrologické a klimatické podmínky – kvalita půdy – 
rekultivace – revitalizace – zábor zemědělské půdy

Úvod
V České republice (dále jen ČR) je 114 golfových hřišť (dále jen GH) 
rozprostírajících se na ploše 5105,98 ha (tj. 0,06 % absolutní výměry 
ČR). V současné době je 115. GH ve výstavbě o rozloze cca 140 ha. 
Tradice golfu v českých zemích sahá až do roku 1898 (první odpal 
v Praze; první oficiální GH v tehdejším Rakousku-Uhersku se nachá-
zí v Mariánských Lázních a bylo slavnostně otevřeno v roce 1905 
samotným anglickým králem Eduardem VII.), lze tedy hovořit již 
o 120leté tradici.

Existuje mnoho předsudků, neznalostí a zavádějících argumentů 
týkajících se GH. Současně se obyvatelé obcí i širší veřejnost v oblasti, 

kde má být v určité časové perspektivě vybudováno GH, intenzivně 
brání pronikání cizích prvků do zemědělské krajiny. Tento problém 
může souviset s narušením integrity území, porušováním daných 
místních zvyklostí a obyčejů, ale může za tímto negativním vnímá-
ním GH být i obava o ochranu složek přírodního prostředí. S rychle 
rostoucí výstavbou (nejen GH) přichází obavy ze strany veřejnosti. 
Negativním příkladem ohlasu veřejnosti na zřízení GH je případ v Klá-
novicích. Lidé zde striktně odmítali rozšíření stávajícího GH z obav 
o Klánovický les a pořádali i referendum, investor následně utlumil 
všechny stávající aktivity a golfový klub zde uzavřel. Příkladem 
pozitivně vnímané výstavby jsou GH budovaná v rámci rekultivace 
a revitalizace. Jsou to např. GH na Teplicku, Sokolovsku či v oblasti 
Karviné. Přitom pro pozitivní vnímání GH jsou důležité mimo jiné 
i tyto faktory: minimální zásahy do krajiny (zachování krajinného 
rázu), zachování přístupnosti (v ČR je běžný volný přístup do krajiny 
bez omezení) a i jiné využití plochy GH mimo herní sezónu (běžky, 
hipostezky apod.). Volný přístup do krajiny by měl být samozřejmostí 
mimo herní čas (z hlediska bezpečnosti) a po vyznačených cestách, 
nikterak však oplocený areál.

Materiál a metody
Pro zhodnocení půdního pokryvu GH bylo nutné propojit polygony 
GH s vrstvou hlavních půdních jednotek [1] vyjádřených  kódy bonito-
vaných půdních jednotek – BPEJ [2], a ty byly následně zařazeny pod 
příslušnou třídu ochrany půdy. Digitální vrstvu s BPEJ kódy poskytnul 
Státní pozemkový úřad ČR [3]. Dle BPEJ se řadí půdy do různých tříd 
ochrany dle jejich kvality. Zařazení do tříd ochrany dle BPEJ bylo 
stanoveno vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR [4].

Pro klimatologickou charakteristiku GH byly zjištěny srážkové 
úhrny a průměrná teplota vzduchu roku z Atlasu podnebí ČR [5]. Hod-
noceny byly měsíce ve vegetačním období (duben–říjen) roku. Data 
pocházejí z časové řady 1961–2000 navazující na předešlé statistiky 
z let 1901–1950, k dispozici tedy byla 90letá časová řada s 10letým 
prostojem v 50. letech 20. stol. Hodnoty průměrného trvání sluneč-
ního svitu (hod.) pochází z 25leté časové řady z období 1926–1950 
a jsou uvedeny v tabulkách Podnebí Československé socialistické 
republiky [6]. Zjištěné hodnoty byly dále využity v Thornthwaitově 
metodě [7] výpočtu potenciální evapotranspirace (PET), konkrét-
ně obecné Thornthwaitově rovnici upravené na reálný počet dní 
daného měsíce a průměrný měsíční sluneční svit v hod. Z hodnot 
srážkových úhrnů a PET byly sestaveny pro každé GH klimagramy. 
Výslednou hodnotou z klimagramů jsou informace o délce období 
kladné či záporné potenciální hydrologické bilance vody v oblastech 
GH. K oblastem GH ohrožených potenciálním suchem byly přirazeny 
klimatické oblasti [8] vycházející z klimatologických dat 50leté časové 
řady z let 1901–1950.

Pro zhodnocení efektivnosti závlahy GH bylo vybráno 9 GH s ohle-
dem na vymezené oblasti postižené suchem [9]. Současně byl výběr 
směřován tam, kde bylo možno od greenkeeperů získat informace 
o závlaze za rok 2017. Výpočet teoretické potřeby vody pro závlahu 
byl proveden dle následujícího vzorce ČSN 75 0434 [10]. Potřeba vody 
pro doplňkovou závlahu a skutečná spotřeba vody byly zjištěny od 
greenkeeperů z Českého svazu greenkeeperů [11].

 [m3/ha]

kde kz  je ztrátový součinitel pro postřik 1,15–1,25 (byla 
vzata hodnota 1,15 pro postřikovače),
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Pravděpodobnost výskytu srážek v letech* N = 2 N = 10 N = 20 N = 50 N = 100
Golfové hřiště Meteorologická stanice [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

CK Netřebice 40,3 59,5 67,4 77 84,5

Uh Kralupy 31,4 52,1 60,6 71 79,1

Na Černilov 31,7 48,1 54,8 63 69,4

HK Vysoká 33,3 48,8 55,1 62,9 68,9

*[15]; Pozn.: Celkové srážky [mm] s danou pravděpodobností [N = x]

Tab. 1. Hodnoty jednodenních srážkových úhrnů pro 4 nejbližší meteorologické stanice 
u vybraných GH

Kraj
Celková výměra GH 

[ha]
/ kraj

Celková výměra 
zemědělské půdy [ha]

/ kraj

Celková výměra GH /
celková výměra 

zemědělské půdy [%]
Hlavní město Praha 260,21 19 877,80 1,31

Středočeský 1 222,39 661 026,50 0,18

Jihočeský 473,63 489 693,30 0,10

Plzeňský 238,27 378 165,70 0,06

Karlovarský 589,25 124 011,80 0,48

Ústecký 277,82 275 323,60 0,10

Liberecký 268,13 139 689,90 0,19

Královéhradecký 410,75 277 228,90 0,15

Pardubický 204,23 270 880,90 0,08

Vysočina 76,96 408 938,50 0,02

Jihomoravský 319,59 425 167,60 0,08

Olomoucký 102,93 278 562,20 0,04

Zlínský 122,27 192 267,30 0,06

Moravskoslezský 539,55 274 086,90 0,20

Celkem 5 105,98 4 214 920,90 0,12

Tab. 2. Podíl výměry GH na zemědělské půdě

 r1  je redukční součinitel pro úpravu Vc v závislosti 
na nadmořské výšce,

 r2  je redukční součinitel pro úpravu alfa (α) v zá-
vislosti na nadmořské výšce,

 r3  je redukční součinitel pro úpravu Wz v závislosti 
na druhu půdy a sklonu terénu,

 Vc  je celková vláhová potřeba zavlažované plodiny 
za vegetační období,

 α  je součinitel využitelnosti srážek,
 Sv  je dlouhodobý průměr srážek za vegetační sezo-

nu [m3/ha],
 Wz  je zásoba vody v půdě na začátku vegetace,
 Wk  je využitelné množství vzlínající vody.

Pozn.: Hodnota Wz je v podmínkách ČR kvantifikována na začátku 
každé vegetační sezony ve stejné výši, proto byla zanedbána. Hodnota 
Wk nebyla do výpočtu zahrnuta z důvodu mělkého kořenového sytému 
travních porostů.

Pro hydrologické posouzení vlivu GH na přímý odtok byla vybrá-
na vzorová GH. Přímý odtok byl stanoven ve variantách na půdách 
s rozdílným využitím ve srovnání se zatravněním GH. Přímý odtok 
je odtok, který je za srážkových událostí nenávratně ztracen z obhos-
podařovaných ploch, kde chybí retenční a akumulačních podmínky 
pro zadržení vody v povodí.

Základním vstupem výpočtu přímého odtoku metodou čísel od-
tokových (CN) křivek je srážkový úhrn, za předpokladu jeho stejno-
měrného rozdělení po ploše povodí. Objem srážek je transformován 
na objem odtoku pomocí čísel odtokových CN křivek. Jejich hodnoty 
jsou závislé na hydrologických vlastnostech půd, vegetačním pokryvu, 
velikosti nepropustných ploch, intercepci a povrchové akumulaci [12]. 
Metoda CN křivek je široce využívána jak v praxi, tak i ve výzkumu, 
poskytuje ověřené výsledky přímého odtoku ([13, 14]). Do výpočtu 
přímého odtoku byla zahrnuta pouze 4 GH, která byla vybrána ze 
všech 114 GH na základě kombinace tří parametrů: (1) GH má žádný 
nebo nízký podíl půdy bez BPEJ, (2) GH má co největší poměr půdy 
s hydrologickou skupinou A, resp. D k celkové výměře (cílem bylo 
vybrat extrémní hydrologické skupiny, které tak z pedologického 
hlediska zahrnují i všechna ostatní GH), (3) výměra hřiště je větší než 
5 ha. Vybraná 4 GH jsou: Golf Club Český Krumlov (CK) s výměrou 
44,86 ha a průměrnou hodnotou CN = 67 pro širokořádkové plodiny, 
hodnotou CN = 62 pro úzkořádkové plodiny a hodnotou CN = 31 pro 
travní porosty, Golf Snail Klub Úholičky (Uh) 
s výměrou 5,87 ha, a průměrnou hodnotou 
CN = 65 pro širokořádkové plodiny, hodnotou 
CN = 61 pro úzkořádkové plodiny a hodnotu 
CN = 35 pro travní porosty, Golf Club Na 
Vrších (Na) s výměrou 16,62 ha a průměrnou 
hodnotou CN = 86 pro širokořádkové plodiny, 
hodnotou CN = 84 pro úzkořádkové plodiny 
a hodnotou CN = 78 pro travní porosty, Park 
Golf Hradec Králové (HK) s výměrou 18,76 
ha, a průměrnou hodnotou CN = 85 pro ši-
rokořádkové plodiny, hodnotou CN = 83 pro 
úzkořádkové plodiny a hodnotou CN = 75 pro 
travní porosty. K odhadu návrhového přímého 
odtoku na území ČR byly využity N-leté jedno-
denní srážkové úhrny (viz tab. 1).

Stanovení přímého odtoku bylo provedeno 
metodou čísel odtokových křivek (CN), která 
byla vytvořena v roce 1954 institucí Natural 
Resources Conservation Service USDA [16]. 
Pro podmínky ČR byla metoda upravena [17] 
a využívá následující rovnici:

kde H0  je přímý odtok [mm],
 HS  je úhrn jednodenní pří-

valové srážky [mm],
 A je potenciální retence 

[mm], vyjádřená pomo-
cí čísel křivek jako:

Výsledky a diskuse

Ochrana ZPF
Dopady výstavby GH na krajinu jsou hojně diskutovaným tématem. 
Jedním z často uváděných negativních argumentů je zábor kvalitní 
zemědělské půdy. Na základě dostupných dat o půdách a její ochraně 
[4] byl analyzován tento aspekt.

Největší zábor zemědělské půdy [18] na úkor výstavby GH je situ-
ován (tab. 2) v těchto krajích: Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský 
a kraj Vysočina, tedy v krajích typických pro zemědělství z hlediska 
klimatických [5] a půdních [19] podmínek. Největší procentuální 
podíl výměry GH vůči zemědělské půdě je pak v hlavním městě 
Praze [20] a Karlovarském kraji. Právě poměr výměry GH vůči vý-
měře zemědělské půdy je klíčovým aspektem, neboť zde dochází ke 
změně využití stávající zemědělské kultury. Jak bylo zmíněno, kromě 
klimatických podmínek hrají významnou roli podmínky půdní, a ty 
jsou ve středních Čechách a na jihu Moravy z hlediska zemědělství 
nejkvalitnější a nejúrodnější [19].

Zemědělská půda je v ČR velmi ceněným artiklem s odkazem na 
historii a tradici a její ztráta je pečlivě monitorována [21] a zazna-
menala ji také Svobodová ve své databázi [22]. Z tab. 3 lze vyčíst, 
že přibližně jedna polovina celkové výměry GH byla vyňata ze ZPF. 
V současné době je podporován rozvoj venkova a regionů Společnou 
zemědělskou politikou a regionální politikou [23], proto jakékoli 
vynětí zemědělské půdy bývá velmi pečlivě prozkoumáno a řídí se 
předpisem zákona o ochraně ZPF [24]. Takovým komplexním nástro-
jem průzkumu je studie EIA (= Environmental Impact Assessment), 
která je vyhotovena pro každou zamýšlenou výstavbu GH. Pozitivní 
na výstavbě GH může být např. fakt, že jsou některá z nich budována 
na výsypkách, a vznikají tedy v rámci rekultivace. Takovým příkladem 
je Golf Resort Barbora, jenž vzniknul v oblasti bývalé důlní činnosti 
a území bylo výstavbou GH revitalizováno.

Tab. 4 ukazuje, že nejvíce ploch vlivem výstavby GH v nejvyšší 
třídě ochrany půdy (I.) bylo zabráno v hlavním městě Praze, dále 
v Královéhradeckém kraji a v kraji Vysočina. Výměra záboru druhé 
nejvyšší třídy ochrany (II.) je pak největší v těchto krajích: Středočes-
ký, Jihomoravský a Moravskoslezský. Půdu charakterizují tři důležité 
atributy [25]: vzácnost, kvalita (úrodnost) a poloha. Negativním faktem 
je zábor kvalitní zemědělské půdy (obzvláště u městských aglomera-
cí) kvůli výstavbě městského zařízení, tzv. obchodní či průmyslové 
zóny (nákupní centra, sklady, logistická centra, parkovací plochy 
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atd.) a jiné zástavby [26]. Zábor půdy má dle 
regionálního a legislativního rozvoje EU v dal-
ších 10–20 letech pokračovat, a to i pro účely 
např. těžební činnosti [27]. Tento negativní 
trend napomáhá zvrátit mimo jiné i výstavba 
GH, kdy jsou některá GH budována v rámci 
revitalizace po důlní činnosti a na výsypkách. 
Využitím převážné méně úrodné plochy půdy 
či plochy bez ochranné třídy (celkem 60–70 % 
z celkové výměry GH v ČR), nebo dokonce 
půdy zdevastované k výstavbě GH, je zabez-
pečena její další kultivace a zatravnění [28], 
což s sebou přináší různá pozitiva v podobě 
protierozních opatření, hydrologických a kul-
turně-ekonomický aspektů [29].

Vybudování GH a rekultivace takovýchto 
území je jednou z variant využití území 
zasažených těžbou uhlí [30]. Po těžbě hně-
dého uhlí v rámci rekultivace krajiny také 
vznikl Golf Resort Barbora [31], zatopením 
bývalých dolů pak vznikla dvě velká jezera 
Barbora a Milada. Barbora je nyní vyhledá-
vané turistické centrum, obě jezera jsou nyní 
rezervoárem vody v krajině a plní retenční 
a akumulační funkci. Svobodová [22] dále 
uvádí GH Lipiny a GH Sokolov. Právě při 
výstavbě GH Lipiny čerpala OKD, a.s., dotace 
od EU v rámci rekultivace industriální krajiny 
[32]. GH Sokolov bylo vybudováno na místě 
hnědouhelné těžby [33]. 

Svobodová [22] uvádí i další GH, kde an-
tropogenní činnost pomohla ozelenit krajinu 
v rámci rekultivace či revitalizace. Na místě 
skládek komunálních odpadů bylo vybudo-
váno GH Trhový Štěpánov a GH Hostivař 
(Praha). GH Hodkovičky se navíc, kromě místa 
bývalé „černé“ skládky, nachází v záplavové 
zóně (řeka Vltava). Tato místa, jak autorka 
uvádí, byla navíc i skládkami stavební suti. 
Při výstavbě GH také často dochází k velkým 
zemním pracím, jako u GH Kunětická hora. 
Terén se zde však formoval jen z popílku tam-
ní elektrárny (Opatovice u Dříteče). Po těžbě 
štěrku bylo vybudováno GH Stará Boleslav. 
Opět unikátním počinem je výstavba GH 
Kotlina Terezín, kdy GH bylo zbudováno na 
místě bývalého vojenského újezdu.

Aktualizací a doplněním údajů z databáze 
Svobodové [22] bylo zjištěno, že rozloha GH 
na rekultivované či revitalizované ploše činí 
přibližně 942 ha, tj. více než 18 % celkové 
rozlohy GH v ČR. Přehled ploch, kde byla 
v rámci rekultivace nebo revitalizace GH vy-
budována, zobrazuje tab. 5. Tabulka blíže spe-
cifikuje plochy, na kterých byla GH vystavěna.

Budování GH na územích zasažených 
lidskou činností může být z určitých hledi-
sek posuzováno jako protikladná záležitost. 
Rekultivace slouží k určité nápravě po antro-
pogenní činnosti (např. po těžbě), jak uvádí 
zdroje [34, 22]. Z hlediska prašnosti, ochrany 
ovzduší, jakosti vody a zdraví obyvatel se jed-
ná o pozitivní záležitost. Takováto rekultivace 
je žádoucí, neboť o tyto plochy není žádný 
velký investorský zájem. Z pohledu ochrany 
přírody se však jedná o pravý opak. Dokud 
výsypka není rekultivována, má členitý 
povrch, na němž vzniká savanovitý porost 
s trávníky, stromy, keři a mokřady. V mok-
rých proláklinách a na suchých svazích se 
objevují i vzácnější místní druhy mokřadní 
či stepní, které svým výskytem navazují na 
zvláštnosti krajiny před těžbou. Během prv-
ních desítek let tak vznikají nové územní cel-
ky s venkovskými, přírodními rysy, částečně 

Kraj Celková výměra GH 
[ha]

Celková výměra 
nevyňaté zemědělské 

půdy* [ha]

Celková výměra 
nevyňaté zemědělské 
půdy/celková výměra 

GH [%]
Hlavní město Praha 260,21 112,30 43,16

Středočeský 1 222,39 654,40 53,53

Jihočeský 473,63 325,50 68,72

Plzeňský 238,27 83,40 35,00

Karlovarský 589,25 144,70 24,56

Ústecký 277,82 110,70 39,85

Liberecký 268,13 205,90 76,79

Královéhradecký 410,75 297,80 72,50

Pardubický 204,23 66,50 32,56

Vysočina 76,96 42,70 55,48

Jihomoravský 319,59 214,75 67,20

Olomoucký 102,93 94,50 91,81

Zlínský 122,27 84,10 68,78

Moravskoslezský 539,55 204,30 37,86

Celkem 5 105,98 2 641,55 51,73

*Výměra nevyňaté zemědělské půdy na GH v jednotlivých krajích k roku 2011. Historické využití území 
bylo porovnáno na základě analýzy datových podkladů k jednotlivým parcelám z katastru nemovitostí 
dle databáze Svobodové [22]

Tab. 3. Zhodnocení vynětí ploch GH ze zemědělského půdního fondu

Kraj
Celková 

výměra GH 
[ha]

Třída ochrany půdy [% zastoupení]

I. II. III. IV. V. Bez och-
rany

Hlavní město Praha 260,21 40,48 12,30 20,61 17,02 7,14 2,45

Středočeský 1 222,39 12,68 34,42 14,12 17,99 16,28 4,51

Jihočeský 473,63 20,58 15,79 29,87 1,74 10,82 21,20

Plzeňský 238,27 9,10 6,57 16,05 9,93 9,45 48,90

Karlovarský 589,25 6,06 19,12 12,93 4,23 21,24 36,43

Ústecký 277,82 10,11 7,91 8,42 13,41 36,90 23,25

Liberecký 268,13 7,13 23,63 18,26 14,46 29,73 6,80

Královéhradecký 410,75 34,02 15,85 20,84 20,94 4,21 4,15

Pardubický 204,23 4,45 7,85 0,03 81,19 5,53 0,95

Vysočina 76,96 39,52 3,38 11,83 2,80 32,16 10,31

Jihomoravský 319,59 14,76 35,99 18,25 8,76 12,24 10,00

Olomoucký 102,93 10,66 1,19 0,02 55,82 32,00 0,30

Zlínský 122,27 5,19 6,85 31,43 17,85 28,40 10,29

Moravskoslezský 539,55 0,14 30,88 1,08 19,09 24,57 24,24

Celkem 5 105,98 13,63 21,82 14,53 16,95 17,70 15,37

Tab. 4. Výměra GH v ČR v jednotlivých třídách ochrany půdy

Kraj Specifikace území, na němž proběhla výstavba GH
(v rámci rekultivace či revitalizace)

Počet 
GH

Celková plocha 
GH na rekultivo-

vaných  
či revitalizovaných 

plochách [ha]

Hlavní město Praha
revitalizace na místě bývalé skládky;

2 59,67revitalizace v záplavové zóně na místě bývalé 
skládky

Středočeský
výstavba v rámci revitalizace krajiny;

2 145,47
rekultivace na území postiženého těžbou štěrku

Jihočeský revitalizace na místě záplavové zóny 1 93,30

Karlovarský rekultivace po hnědouhelné těžbě 1 93,93

Ústecký
rekultivace po hnědouhelné těžbě;

3 166,90rekultivace na místě bývalého vojenského výc-
vikového prostoru

Liberecký rekultivace po hnědouhelné těžbě 1 85,13

Královéhradecký výstavba v rámci revitalizace krajiny 1 142,10

Pardubický
rekultivace na místě bývalého úložiště elektráren-
ského popílku

1 93,42

Moravskoslezský rekultivace po černouhelné těžbě 1 64,66

Celkem 13 941,88

Tab. 5. Přehled výstavby GH v ČR na rekultivovaných či revitalizovaných plochách
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Graf 1. Klimagram s největším potenciálním deficitem srážek 
v GaKVT

Kraj

Počet GH 
ohrožených 

potenciálním 
suchem

Rozsah klimatick-
ých oblastí 

[CH4–T4] na GH

Rozsah potenciál-
ního sucha 

[počet dní] na GH

 Rozsah z rozdíl-
ových hodnot 

PET > srážky [mm]

Středočeský 1 MT4 31 11

Plzeňský 2 MT10–MT11 31 9–10

Karlovarský 7 CH7–MT9 31 4–6

Ústecký 5 MT10–T2 31–93 12–53

Jihomoravský 4 MT11–T4 62–123 16–80

Zlínský 1 T4 62 48

*Klimatické oblasti [8] 
**PET = potenciální evapotranspirace

Tab. 6. Potenciální výskyt sucha na GH

Vybraná 
GH 

v suchých 
oblastech

Kraj 
Zavlažovaná 
plocha GH

[ha]

Aktuální 
spotřeba 

vody
[m3/ha]

Množství závlahy 
spočítané pro TTP 

[m3/ha]  
dle ČSN 75 0434 

[10]

Rozdíl mezi ak-
tuální a spočítanou 

(teoretickou) 
spotřebou vody 

[m3/ha]

1 Hlavní město Praha 28,00 2679 1805 873

2 Hlavní město Praha 33,75 1926 1846 80

3 Středočeský 5,50 1455 2051 -596

4 Ústecký 20,00 1750 1522 228

5 Královéhradecký 25,95 1156 1724 -568

6 Jihomoravský 38,50 2597 2467 130

7 Jihomoravský 19,50 1795 1746 49

8 Jihomoravský 28,66 1919 2886 -968

9 Olomoucký 22,00 1818 1320 498

Pozn.: Zdroj závlahy byla malá vodní nádrž vybudovaná během výstavby GH.

Tab. 7. Bilance mezi deklarovanou a teoretickou spotřebou vody na vybraných GH v suchých 
oblastech

přejatými z minulosti, částečně novými. Tyto 
celky jsou hodnotné biologicky, ale podstatné 
je, že jsou i obhospodařovatelné např. jako 
pastviny a zejména je to rekreačně atraktivní, 
vlídné a domácí prostředí [35]. Jak již bylo 
konstatováno, tak modelování terénu, tvorba 
greenů, odpališť a drah může výrazně zasa-
hovat do morfologie krajiny. Ozelenění po-
mocí dřevin, typických pro parky dokonává 
tento proces. V dlouhodobém vývoji se takto 
vytvořená krajina bude přibližovat městským 
parkům. Z hlediska diverzity jsou pak polní 
monokultury nahrazeny travními monokul-
turami. Snaha tyto konstrukce chránit před 
nežádoucími vlivy přírody bývá urputná 
a marná zároveň, a stojí mnoho finančních 
prostředků. Na příkladu opuštěných lomů bylo prokázáno, že právě 
opomíjená, členitá místa jako lomy, pískovny, a dokonce některé hal-
dy se stávají útočišti vzácných druhů, které se z monokulturní pouště 
našich lesů a polí utekly do komfortu starých zahrad a hřbitovů či 
na opuštěná průmyslová stanoviště. Zároveň se ukázalo, že takové 
prostory nejlépe a nejlaciněji rekultivuje samotná příroda ([36, 37]).

Klimatické a hydrologické podmínky
Celkem 20 ze 114 GH (tj. necelých 18 %) je ohroženo potenciálním 
suchem, zápornou hydrologickou bilancí v oblastech s GH (tab. 6). 
Z geografického hlediska jsou tato hřiště lokalizována v krajích 
Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský a Zlínský. 
Z těchto krajů Ústecký, Jihomoravský a Zlínský leží v klimaticky 
teplých oblastech a vykazují vyšší počet potenciálně suchých dní 
i vláhového deficitu. Nejméně příznivých hodnot dosahují GH ležící 
v Jihomoravském kraji s počtem potenciálně suchých dní v rozsahu 
62–123 a vláhovým deficitem 16–80 mm.

V Jihomoravském kraji se nachází GH Golfový areál Královské Vini-
ce Těšetice – GaKVT (graf 1), kde byly menší úhrny srážek než PET ve 
4 měsících (123 dní) s celkovým vláhovým deficitem 80 mm. Proble-
matika současných změn je velmi diskutována [38], to lze potvrdit na 
příkladu sucha v ČR v roce 2015 [39]. Z klimatologického hlediska se 
ČR nachází v mírném klimatickém pásmu s dostatečným množstvím 
srážek. Toto se mění s klimatickými změnami [40], průměrné roční 
teploty v ČR rostou a srážky naopak klesají. Výsledkem je rostoucí po-
čet suchých dnů a vyšší počet extrémních srážko-odtokových událostí.

Je třeba zdůraznit, že závlahy v ČR, a to i v oblastech postižených 
suchem jsou definovány jako závlahy doplňkové, ne jako pravidel-
né. Doplňkové znamená, že závlaha je dodávána jen s ohledem na 
množství srážek v období roku a vegetační stádium pěstovaných 
plodin. Tab. 7 dokumentuje teoretickou a skutečnou potřebu vody pro 
závlahu na vybraných GH v oblastech postižených suchem. Lze dobře 
deklarovat, že všechna vybraná GH velmi dobře hospodaří s vodou, 
spotřeba se blíží teoretické potřebě. Při přepočtu zjištěného rozdílu 
množství vody mezi teoreticky spočítanou a realizovanou závlahou 
v m3 na GH, na mm/m2 zavlažované plochy GH, vychází, že rozdíl se 
pohybuje od –10,8 mm do +9,7 mm za 1 měsíc provozu. Vodní režim 
krajiny a i povodí ovlivňuje významně provoz 
závlah, především v aridních oblastech.

Z tab. 8 je zřetelné, že na půdách s velkou 
infiltrační kapacitou (GH: CK a Uh) je po 
zatravnění orné půdy (GH) přímý odtok 
vypočtený metodou CN křivek nulový, a to 
i pro stoleté jednodenní srážky. Tzn., že 
veškerá voda infiltruje pod povrch terénu 
(země). Naproti tomu na stejných plochách 
při využívání buď širokořádkovými či úz-
kořádkovými plodinami část odtoku odtéká 
nekontrolovatelně mimo zájmovou plochu. 
U půd s vysokými hodnotami CN (GH: NA 
a HK) je přímý odtok zatravněním výrazně 
redukován a též přispívá k retenci a akumu-
laci vody v povodí. Lze konstatovat velmi 
pozitivní efekt zatravnění ploch v součas-
nosti využívaných jako GH na zasakování 
vody do hydrogeologické struktury, oproti 
orným půdám. Zatravnění orné půdy zvyšuje 
protierozní ochranu půdy v povodí a může 
mít významný vliv na snížení vodních stavů 

a kulminačních průtoků v menších povodích, zvláště u přívalo-
vých povodní. To potvrzují výsledky z malého subpovodí v České 
republice, kde se od roku 1970 prakticky neustále zvyšuje retenční 
schopnost krajiny zejména nárůstem ploch trvalých travních porostů 
namísto orné půdy [41]. Obdobné účinky zatravnění uvádějí i jiní 
autoři, např. [42, 43]. Navíc má zatravnění mimo jiné také pozitivní 
efekt na snižování koncentrací dusičnanů i pesticidů v odtékající 
vodě, což potvrzují např. [44, 45]. 

Závěr
Některá GH jsou budována v rámci rekultivace nebo revitalizace, 
např. po důlní činnosti či povrchové těžbě. Právě kultivace a zatrav-
nění krajiny je pozitivním efektem výstavby GH. Hydrologický vliv 
zatravnění orné půdy GH je pozitivní, neboť přispívá k retenci a aku-
mulaci vody v povodí, navíc má zatravnění GH výrazný protierozní 
charakter. Jedna pětina GH v ČR je potenciálně ohrožena suchem, 
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srážkový deficit u nich musí být dotován závlahami, což je finančně 
velmi nákladné. GH hřiště však se závlahami, jak bylo zjištěno, hos-
podaří velmi dobře (téměř teoretická spotřeba), na GH jsou budovány 
retenční a akumulační nádrže.

Závěrem lze konstatovat, že to co dnes pozorujeme v moderní kul-
turní krajině, lze velmi snadno prohlásit za projev úpadku a snadno 
takovýto soud dokážeme podepřít nějakými argumenty [46]. Zastavit 
nebo dokonce vrátit vývoj krajiny se nedá, je nutno si uvědomit, že 
krajina prošla a bude procházet velmi ostře odlišnými fázemi vývoje 
a každá z nich vypadá zpočátku velmi dramaticky. Ekologické příno-
sy GH pro krajinu významně klesají všude tam, kde je velmi nízký 
antropogenní vliv, jako jsou přírodní a chráněné oblasti [47]. Naopak 
hodnota a přínos GH v krajině vzrůstá všude tam, kde je antropogenní 
vliv velký, jako jsou zemědělské a městské oblasti. S těmito závěry se 
na základě dosažených výsledků ztotožňuje i tato práce.
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Pravděpodobnost 
výskytu 

jednodenních 
srážek v letech

GH

Přímý odtok (mm)

Širokořádkové 
plodiny

Úzkořádkové 
plodiny

Travní 
porost

N=2

CK 1,66 0,51 0

Uh 0,12 0,01 0

Na 8,47 6,89 3,39

HK 8,56 7,00 2,65

N=10

CK 7,45 4,37 0

Uh 3,79 2,12 0

Na 19,54 17,01 10,82

HK 18,74 16,30 8,71

N=20

CK 10,72 6,85 0

Uh 6,50 4,15 0

Na 24,64 21,78 14,61

HK 23,40 20,65 11,86

N=50

CK 15,26 10,44 0

Uh 10,56 7,39 0

Na 31,18 27,96 19,63

HK 29,46 26,37 16,17

N=100

CK 19,17 13,67 0

Uh 14,20 10,40 0

Na 36,47 33,00 23,94

HK 34,29 30,96 19,76

Tab. 8. Přímý odtok vypočtený metodou CN křivek z rozdílně vyu-
žívaných ploch při různé pravděpodobnosti výskytu jednodenních 
srážek
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Golf courses and their influence on the protection of soil and 
water in the countryside (Slama, J.; Kvitek T.; Bystricky, V.)

The main goal of the article is an evaluation of the dynamics of golf 
course construction (hereafter, golf course[s] will be denoted by 
GC[s]) in the Czech Republic (hereafter, CR) after 1990 (but going 
back to 1905 and first mentioned in 1898) and an assessment of the 
impacts and the selected consequences of GCs on the landscape. The 
construction of GCs was evaluated with a focus on an assessment 
in relation to soil (incl. land use), climatic and hydrological para-
meters. The analysis was carried out on all of the 114 GCs in the 
CR. These GCs covered a surface area of c. 5106 ha, i.e., 0.06 % of 
the total area of the CR in 2016. A significant share of the GCs were 
built on agricultural land with high quality soil, which is clearly a 
negative phenomenon.

More than 34 % of the GCs were built on high quality soils that 
are under strict protection. Of the agricultural land, the largest share 
(35 %) was registered as arable land, and approximately one third 
of the GCs occupied permanent grassland. Some GCs were also built 
on areas affected by human activity (mines, landfills, fly ash). The 
area of the GCs in this reclaimed territory was approximately 942 
ha, i.e., more than 18 % of the total GCs’ area in the CR. The recla-
mation of such territories by the construction of GCs is one of the 
variants of the use of such territories. Having assessed the climatic 
characteristics, it was determined that 20 out of the total of 114 GCs 
were endangered by potential drought. The deficit is subsidized 
by irrigation that is close to the theoretical consumption (efficient 
irrigation). The study showed a positive impact of the grassland 
in the areas of GCs with regards to direct runoff. The hydrological 
impact of grassing the arable land is positive, since it contributes 
to the retention and accumulation of water in the catchment area.

Key words
golf courses – hydrological and climate conditions – soil quality – re-
clamation – revitalization – occupation of agricultural land
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Způsob stanovení 
ochranného vlivu vegetace 
před erozí půdy pomocí 
mobilního dešťového 
simulátoru
Adéla Roudnická, Tomáš Dostál, Josef Krása, Martin Mistr, 
Ivan Novotný, David Zumr, Petr Kavka, Martin Neumann, 
Jakub Stašek

Abstrakt
Faktor ochranného vlivu vegetace před erozí (C faktor) je jedním ze 
šesti vstupů do univerzální rovnice pro výpočet ztráty půdy na ze-
mědělských pozemcích – USLE (Wischmeier & Smith, 1965). Rovnice 
USLE vznikla na území Spojených států. Na území České republiky 
je tato rovnice využívána dle platné metodiky [5], nicméně uvedené 
hodnoty C faktoru nikdy nebyly komplexně experimentálně prově-
řeny. Cílem výzkumu ochranného vlivu vegetace pomocí mobilního 
dešťového simulátoru je získat hodnoty C faktoru, jejichž základem 
budou dešťové simulace na reálných zemědělských pozemcích 
podléhajících podmínkám území České republiky. Výsledkem práce 
je především sada revidovaných hodnot faktoru ochranného vlivu 
vegetace pro vybrané plodiny. Dílčím cílem je sledování chování 
úhorové plochy při simulacích v průběhu roku: sledování množství 
a zrnitostního složení nerozpuštěných látek v povrchovém odtoku 
v závislosti na počáteční vlhkosti půdy či fázi roku.

Klíčová slova
C faktor – USLE – povrchový odtok – nerozpuštěné látky – BBCH – 
ztráta půdy – eroze – dešťový simulátor

Úvod
Problematika vodní eroze na zemědělských pozemcích se z důvodu 
nutnosti ochrany půdy, jako základního přírodního zdroje, i z důvodu 
negativních off-site efektů stává stále aktuálnějším tématem. Z toho 
důvodu se stále častěji setkáváme s publikacemi zabývajícími se 
tímto tématem – například [3, 6, 7] a další. V současné době dochází 
ke kombinaci podmínek, které mají za následek zvýšení množství 
odnášené půdy ze zemědělských pozemků. Jedná se například o pod-
mínky klimatické (extrémní projevy počasí v posledních desetiletích), 
organizační (velké zemědělské plochy často na strmých svazích bez 
opatření bránících vodní erozi) či agrotechnické (potřeba vysokých 
zemědělských výnosů spojených s pojezdy těžkou technikou a de-
strukčními zásahy do zemědělské půdy). Je třeba zabránit nadměrné-
mu uvolňování půdních částic, a tím odnos půdy snížit.

Pro potřebu výpočtu množství odnosu půdy ze zemědělských po-
zemků je v České republice, stejně jako v mnohých zemích Evropy 
či světa, využívána univerzální rovnice ztráty půdy (USLE) (Wis-
chmeier & Smith, 1965) (rovnice 1). Rovnice USLE (Universal Soil 
Loss Equation) je v základu velmi jednoduchá. Do výpočtu množství 
průměrné roční ztráty půdy (G) vstupuje šest faktorů popisujících 
vlivy, na kterých hodnota závisí. Rovnice vznikla na základě hodnot 
získaných z velkého množství srážko-odtokových a erozních epizod 
zachycených na experimentálních plochách na území Spojených 
států a jejím výstupem je dlouhodobá průměrná roční hodnota ztráty 
půdy (t.ha-1.rok-1). V ČR se rovnice prakticky využívá například pro 
posouzení erozní ohroženosti v rámci plnění podmínek křížové shody 
(DZES, dříve GAEC), pro posouzení erozní ohroženosti a navrhování 
ochranných opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, pro 
posuzování erozní ochroženosti v rámci Plánů oblastí povodí nebo 
v rámci protierozní kalkulačky [13], což je prakticky orientovaný 
nástroj ve kterém si farmáři mohou ověřit vhodnost a dostatečnost 
aplikovaných protierozních opatření na daném pozemku. 

Faktory vstupující do rovnice jsou vyhodnocovány z hlediska dlou-
hodobých průměrů, proto i výstupem je průměrná roční ztráta půdy 
v tunách z hektaru zemědělské plochy za rok.

G = L ∗ S ∗ K ∗ R ∗ C ∗ P Rovnice 1 [14]

Jednotlivé faktory jsou následující:
G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy na pozemku (t.ha-1.rok-1) 
R – faktor erozní účinnosti dešťů vyjádřen v závislosti na kinetické 

energii, intenzitě a úhrnu deště (MJ.ha-1.cm.h-1) 
K – faktor erodovatelnosti půdy vyjádřený v závislosti na její struktuře 

a textuře, obsahu organické hmoty a propustnosti 
L – faktor délky svahu vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na 

erozi 
S – faktor sklonu svahu vyjadřující vliv sklonu svahu na erozi 
C – faktor ochranného vlivu vegetace vyjadřující vliv plodin v různých 

fázích růstu a agrotechnických praktikách na erozi 
P – faktor účinnosti protierozních opatření použitých na chráněném 

pozemku 
Pro získání hodnot jednotlivých faktorů je možné využít v ČR 

obecně uznávané Metodiky [5]. Praktická aplikace rovnice s využitím 
tabulkových hodnot je mechanickou a velmi jednoduchou úlohou, 
při podrobné analýze původu a relevantnosti hodnot jednotlivých 
vstupních parametrů se ale stává úloha komplexní a komplikovanou. 
Každý z faktorů závisí na několika dílčích parametrech (subfaktorech, 
vstupech), jejichž získání nemusí být vždy zcela jednoduché – jak 
bylo popsáno v aktualizaci univerzální rovnice ztráty půdy RUSLE 
(Revised Universal Soil Loss Equation) [9]. 

Faktor ochranného vlivu vegetace – C – určuje ochranný vliv vege-
tace před vodní erozí, způsobenou dešťovou událostí. Vegetace chrání 
půdu přímo – brání přímému dopadu dešťových kapek na půdní po-
vrch a zpomalováním povrchového odtoku a také nepřímo působením 
vegetace na půdní vlastnosti, zejména na pórovitost, propustnost, 
strukturu, zanášení pórů jemným materiálem a na zpevnění půdy 
kořenovým systémem [4]. Jedná se o velmi významný faktor, protože 
ho lze nejsnáze ovlivnit lidskou činností: volbou vhodné plodiny 
a agrotechniky, aplikováním protierozních opatření atd.

Aby však bylo možno považovat hodnoty stanovení aktuální ztráty 
půdy na zemědělském pozemku i efekt realizovaných ochranných 
opatření za plně relevantní, je třeba všechny faktory rovnice maximálně 
aktualizovat, aby co nejlépe reprezentovaly realitu. V průběhu času je 
proto žádoucí hodnoty jednotlivých faktorů aktualizovat a revidovat 
s využitím nejnovějších poznatků. Současně závazné hodnoty faktoru 
ochranného vlivu vegetace C jsou uvedené v Metodice [5], případně 
v Protierozní kalkulačce VÚMOP v.v.i. [13] nebo v aktualizované me-
todice [9], nicméně hodnoty vychází z původních odhadů publikova-
ných Wischmeierem a Smithem v roce 1965 [14]. V metodice [14] byly 
hodnoty ochranného vlivu vegetace C stanoveny pomocí dat získaných 
z velkého množství erozních událostí na území Spojených států zazna-
menávaných v průběhu dvaceti let. Pro řadu aktuálně využívaných 
plodin nebo agrotechnik byly hodnoty odvozeny jen porovnáním nebo 
nejsou oficiálně známy vůbec. Díky tomu se ukazuje jako velmi vhod-
né provést revizi, ověření a případné zpřesnění hodnot faktoru C pro 
aktuálně pěstované zemědělské plodiny. Jako možná a nejspolehlivější 
technika ověření se nabízí využití mobilního dešťového simulátoru.

V rovnici USLE [14] je hodnota C – faktoru definována jako poměr 
ztráty půdy na pozemku s určitou plodinou a určitými podmínkami 
a ztráty půdy ze stejného pozemku, který je udržován jako úhor. 

Definice stanovení hodnot faktoru C (viz výše) je velmi jednoduchá. 
Byla však odvozena pro velké datové sady, kde se případné ojedinělé 
singularity ztrácí. Při nastavení metodiky vlastních experimentů a je-
jich vyhodnocení vyvstává celá řada metodických otázek, na které se 
snaží odpovědět tento článek. Jedná se zejména o to:
• Jakým způsobem bude do experimentálního stanovení promítnuta 

vývojová fáze rostliny?
• Jakým způsobem volit optimální nastavení dešťového simulátoru 

(intenzita deště, doba trvání experimentu)?
• Jakým způsobem vyhodnotit naměřená data s cílem získání faktoru 

ochranného vlivu vegetace?

Způsob stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace
Stanovení aktualizovaných hodnot faktoru ochranného vlivu ve-
getace C je závislý na sběru dat z terénních simulací prováděných 
pomocí mobilních dešťových simulátorů katedry Hydromeliorací 
a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze a VÚMOP 
v.v.i. Vlastní simulace i jejich vyhodnocení probíhá v rámci projektu 
NAZV „Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za 
účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské 
půdy v České republice“.
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Experimentální měření
V rámci řešení projektu byla v roce 2016 publikována Metodika 
způsobu odvození hodnot faktoru C pomocí mobilního dešťového 
simulátoru [8]. V tomto článku autoři stručně prezentují Metodiku 
stanovení a na některých dokumentovaných příkladech upozorňují 
na možná úskalí její aplikace, současně s návrhem způsobu, jak se 
s nimi vypořádat. Cílem článku není publikování výsledných aktua-
lizovaných hodnot faktoru C, protože měření dosud stále probíhají. 

Simulace deště probíhají v rámci projektu od roku 2016  a doposud 
bylo týmy katedry Hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty 
stavební ČVUT v Praze a oddělení půdní služby VÚMOP v.v.i. na 4 
lokalitách provedeno více než 280 simulací.  V každé lokalitě byly 
vedle parcel se zájmovými plodinami udržovány referenční plochy, 
na kterých byl trvale udržován černý úhor.

Experimenty na zájmových plodinách byly prováděny pomocí 
mobilního dešťového simulátoru [2, 10, 11]. Dvě v podstatě identická 
zařízení jsou provozována týmy ČVUT v Praze a VÚMOP v.v.i.. Zaříze-
ní zatěžovalo experimentální plochy rovnoměrným deštěm o intenzitě 
60 mm.h-1. Tato hodnota byla stanovena jako srážka přibližně odpoví-
dající přirozené přívalové srážce s dostatečnou kinetickou energií pro 
rozbití půdních agregátů, což je důležitý proces pro následný odnos 
půdních částic. Trysky byly umístěny ve výšce 2,0 m. Základní na-
stavení byla převzata od výzkumného týmu rakouského Výzkumného 
ústavu ochrany vody a půdy (BAW) v Petzenkirchenu v Rakousku 
[12]. Při nepřízni počasí, která by mohla ovlivnit měření (déšť, vítr) 
byl simulátor včetně experimentální plochy zakryt plachtou.

Experiment na každé plodině byl svázán s referenčním zadeštěním 
úhorové plochy – jak vyplývá z definice C faktoru, který představuje 
poměr mezi ztrátou půdy z plochy s konkrétní vegetací v konkrétním 
vývojovém stupni vůči ztrátě půdy z černého úhoru. S cílem minima-
lizovat vliv práce určité osoby na nastavení počátečních podmínek, byl 
černý úhor připravován před každou simulací pojezdem motorového 
rotačního kultivátoru s hloubkou kypření 7 cm a následným dvojím 
přejezdem hutnícím válcem o hmotnosti 30 kg, čímž byly simulovány 
podmínky „po zasetí“ při klasickém konvenčním způsobu hospodaření.

Na každé z plodin, resp. na úhoru je vždy provedena „suchá“ 
a „mokrá“ simulace. „Suchá“ simulace je dešťová simulace probíha-
jící za přirozené počáteční vlhkosti. Ta je měřena stejně jako změny 
vlhkosti v průběhu simulace. Snahou je, aby experiment neprobíhal 
po přirozených srážkách, kdy je půda významně nasycena vodou. 
„Suchá“ simulace trvá od spuštění dešťového simulátoru do vzniku 
povrchového odtoku a následně po dobu 30 minut. Pokud povrchový 
odtok nevznikne do 60 minut od začátku simulace (od spuštění si-
mulátoru), je „suchá“ simulace ukončena. Následuje pauza v délce 15 
minut a po ní je na stejné ploše provedena simulace „mokrá“. „Mokrá“ 
simulace je dešťová simulace navazující na „suchou“ podle stejného 
schématu – trvá 30 minut od začátku vzniku povrchového odtoku. 
„Suchá“ simulace představuje chování plochy, kdy srážka přijde 
po delším bezdeštném období a představuje tak nejlepší alternativu 
z hlediska retenční kapacity půdy (bez zahrnutí případného vlivu 
krustace). „Mokrá“ simulace naopak představuje podmínky plného 
nasycení svrchní vrstvy půdního profilu, povrchový odtok zpravidla 
vznikne ihned nebo do několika minut po spuštění simulace a ex-
periment reprezentuje nejnepříznivější možný stav půdy z hlediska 

její schopnosti infiltrace. Termíny „suchá“ a „mokrá“ simulace tedy 
souvisí se stavem vlhkosti půdy na počátku simulace a jsou zavedeny 
pro lepší přehlednost a vysvětlení. Podrobně je metodika průběhu 
simulací, sběru vzorků a vyhodnocení dat popsána v metodice [8] 
a diplomových pracích [10, 11].

Po vzniku povrchového odtoku probíhá jeho vzorkování spojené 
s měřením průběhu objemu odtoku vody a obsahu nerozpuštěných 
látek ve vodě v čase. Množství nerozpuštěných látek je následně 
analyzováno v laboratoři a bilancováno v časovém průběhu dle namě-
řených průtoků. Současně jsou v průběhu simulací odebírány vzorky 
pro získání poměru zrnitostních frakcí (jíl, prach, písek). Informace 
o poměru jednotlivých frakcí v odebraných vzorcích nejsou stěžejní 
pro vyhodnocení C faktoru, ale jsou sbírány pro získání představy 
o charakteru erozních splavenin a jsou pak využívány i k dalším 
výzkumným účelům (odvození transportních rovnic, změny zrnitosti 
půdy v čase i během vegetační sezony a další.).

Data získaná terénním měřením a analýzou vzorků v laboratoři jsou 
následně vyčištěna od zjevných i systematických chyb, homogenizo-
vána a systemizována. Výsledkem jsou průběhy povrchového odtoku 
a odnosu půdy v časovém kroku 2,5 minuty (graf 1).

V dalším kroku je z vyčištěných dat počítáno SLR (Soil Loss Ratio). 
SLR je dílčí hodnota C faktoru pro jeden 2,5minutový úsek. Jedná se 
o poměr kumulativního množství sedimentu, který odtekl v daném 
časovém úseku z plochy s plodinou, a kumulativního množství 
sedimentu, který odtekl ve stejném čase z úhoru. Hodnoty jsou za-
znamenány do tabulky a vyhodnoceny pro suchou i mokrou simulaci 
pro každé měřené BBCH (viz následující odstavec) každé zkoumané 
plodiny. Dále je počítána průměrná hodnota SLR mezi suchou a mok-
rou simulací a pro tyto hodnoty je sestaven graf (graf 2). Průměr 
představuje střední (a tedy modelový) stav mezi nejvíce a nejméně 
příznivou variantou. 

Plodina se v průběhu roku vyvíjí, což způsobuje, že ochrana, která 
je jejím pěstováním půdě poskytnuta, není po celou vegetační sezo-
nu stejná. V rané fázi (období přípravy půdy a po založení porostu) 
neposkytuje téměř žádnou ochranu (při klasickém zpracování půdy 
orbou, přípravě půdy a absenci rostlinných zbytků z předplodiny na 
povrchu množství odneseného sedimentu běžně dosahuje hodnot 
srovnatelných s úhorem), s rostoucím množstvím biomasy roste 
i ochrana před erozí. Konkrétní hodnota ale závisí nejen na objemu 
biomasy, ale i na její prostorové struktuře – počtu a velikosti i tva-
ru listů, výšce rostliny, hustotě setí a dalších faktorech. Ke konci 
vegetace hodnota ochrany půdy před erozí stagnuje nebo ubývá 
s tím, jak rostlina uvadá a zasychá a po sklizni se hodnota skokově 
sníží případně až k nule (v závislosti na způsobu zpracování půdy 
a množství ponechaných posklizňových zbytků). Bylo stanoveno, 
že každá plodina bude simulátorem testována minimálně 3x ročně, 
a to tak, aby byly postihnuty významné fáze růstu plodiny, které 
byly předpokládány jako reprezentativní pro danou část roku. Fáze 
růstu plodiny byly charakterizovány pomocí BBCH (Biologische 
Bundesanstalt, Bundessortenamt and CHemical industry). Jedná se 
o mezinárodně používaný systém pro jednotné kódování vývojových 
a růstových stádií rostlin. Tento systém používá kód o hodnotách od 
00 do 99, kde 00 značí fázi suchého semena a 99 fázi sklizené plodiny 
[1]. Konkrétní data dešťových simulací byla stanovena ve spolupráci 

Graf 1. Odtok nerozpuštěných látek z plochy s kukuřicí během 
tří vegetačních stádií, výsledky vykazují rostoucí trend odnosu 
nerozpuštěných látek v průběhu simulace a klesající trend s ros-
toucím BBCH

Graf 2. Hodnoty SLR v průběhu simulace na hrachu (počátek grafu 
– čas 00:00 – znázorňuje počátek simulace, nikoli počátek povrcho-
vého odtoku)
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s týmem Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
ČZU v Praze, partnerem projektu. Důvodem pro 3 simulace na ploše 
s plodinou během jedné sezony bylo dosažení kompromisu mezi 
požadavkem na reprezentativní pokrytí časového úseku měřením 
na straně jedné a skutečností, že každá simulace zatěžuje testovanou 
plochu více než jednoletou průměrnou celkovou hodnotou faktoru R 
(erozní účinnost deště). Může proto dojít k nežádoucímu ovlivnění 
vlastností povrchu půdy.

V posledním kroku je vyhodnocen faktor ochranného vlivu vegetace 
C. Nejprve je nutno vyhodnotit, jaké konkrétní období roku zastupuje 
každá z vykonaných simulací na zájmové plodině. Toto je stanoveno 
pomocí fází BBCH, ve kterých se plodina v době simulací vyskytova-
la. Dále je nutné stanovit procento celkového ročního faktoru erozní 
účinnosti deště R, které na daný úsek roku spadá. Příslušná hodnota 
R faktoru je vyhodnocena pomocí tabulky (tabulka 1) [8], která zobra-
zuje nerovnoměrné zastoupení srážek v jednotlivých dekádách roku. 
Vypočítaná hodnota je použita jako procentní podíl z celkové hodnoty 
R faktoru pro celý rok. Roční hodnota faktoru erozní účinnosti deště 
R je v souladu s platnou současnou legislativou pro experimentální 
lokalitu rovna hodnotě R = 70 MJ.ha-1.cm.h-1 [8]. Dále je využit graf 
(graf 3) [8], který zobrazuje závislost hodnoty R faktoru na době trvání 
deště. Vypočítané procento z celkové hodnoty faktoru erozní účinnosti 
deště R je použito pro odečtení příslušné doby 
trvání deště simulace, odpovídající přináleže-
jícímu podílu R faktoru pro příslušnou fázi 
BBCH. Pro odečtení dílčí hodnoty C faktoru 
pro dané období zastoupené jednou simulací 
je využit graf SLR příslušné simulace (graf 
2). Vstupní hodnotou do grafu je v přede-
šlém kroku vypočtená doba trvání simulace 
a výstupní hodnotou (dílčím C faktorem pro 
dané období BBCH) je hodnota SLR příslu-
šící vstupní hodnotě určující dobu trvání 
simulace. Tímto způsobem jsou vypočítány 
dílčí hodnoty C faktoru pro všechna období 
zastoupená měřenými simulacemi. Dále je 
nutno určit hodnotu ochranného vlivu vege-
tace pro období po založení porostu, kdy vege-
tace ještě není vzrostlá a neposkytuje žádnou 
ochranu. Testovány v první fázi byly klasické 
technologie zpracování půdy a založení po-
rostu orbou bez ponechaných posklizňových 
zbytků (viz výše).

V tomto období (časně po zasetí) nemohla 
být prováděna simulace, protože hrozilo 
poškození porostu v jeho iniciálních stádiích 

intenzivní srážkou a vzniklým povrchovým odtokem. Jelikož v tomto 
období je hodnota ochrany půdy plodinou zanedbatelná, předpoklá-
dá se, že hodnota C faktoru pro toto období je stejná jako hodnota C 
faktoru pro úhor, tedy C = 1,0. Tato hodnota byla získána poměřením 
úhorové hodnoty C faktoru (1,0) s procentem R faktoru připadající 
období zastoupenému touto hodnotou (rovnice 2). Dále je stanovena 
dílčí hodnota C faktoru v období po sklizni – v období strniště. V tomto 
období je provedena standardní dešťová simulace a postup stanovení 
je stejný jako při měření ve třech předchozích obdobích vegetace. 
Nakonec je stanovena výsledná hodnota faktoru ochranného vlivu 
vegetace C jako součet všech dílčích C faktorů z jednotlivých simulací 
zastupující daná BBCH, strniště a úhor. Celý výpočet je znázorněn na 
příkladu stanovení pro pšenici a schématu pro výpočet (obr. 1)

Cdílčí = %R ∗ 1/100 Rovnice 2

kde Cdílčí  je dílčí hodnota C faktoru připadající na období 
po založení porostu

 %R  je procento R faktoru charakterizující období, 
kdy zemědělská plocha zatím není chráněna 
plodinou

 1 je hodnota C faktoru pro úhor
 100 je převod procent na desetinné číslo

Příklad stanovení hodnot C faktoru pro pšenici 
ozimou
Následující odstavec popisuje stanovení hodnoty C faktoru ozimé 
pšenice s konkrétními hodnotami získanými pomocí simulací pro-
vedených v roce 2017. 

Nejprve bylo stanoveno, že simulace provedená ve fázi růstu 
BBCH 51 zastupuje období od 1. 6. do 25. 7. (obrázek 1, krok 1). Dále 
bylo pomocí tabulky 1 [8] stanoveno, že tomuto období odpovídá 51 % 
roční hodnoty R faktoru (obrázek 1, krok 2). Roční hodnota faktoru 
erozní účinnosti deště R je 70 MJ.ha-1.cm.h-1 [8], takže hodnota R 
faktoru příslušící danému období je 35,7 MJ.ha-1.cm.h-1 (obrázek 1, 
krok 3). Dalším krokem bylo použití hodnoty R faktoru jako vstup 
do grafu 3, jehož výstupem je doba trvání simulace, ze které se bude 
odečítat dílčí hodnota C faktoru. Z grafu 3 bylo stanoveno, že tato 
doba činí 42 minut (obrázek 1, krok 4). Dále byl použit graf SLR, který 
po aplikování doby trvání simulace 42 minut stanovil, že hodnota 
faktoru ochranného vlivu vegetace pro pšenici v období zastoupeném 
simulací ve fázi BBCH 51 je 0,0055 (obrázek 1, krok 5). Tento postup 
byl aplikován i pro období zastoupená simulacemi ve fázi BBCH 21 
a 87 (obrázek 1, krok 6). Dílčí hodnota C faktoru pro BBCH 21 činila 
0,0974 a pro BBCH 87 0,0031. Dále byla stanovena dílčí hodnota 
v období úhoru jako 0,0091 (pomocí rovnice 2) (obrázek 1, krok 8) 
a v období strniště jako 0,0135 (obrázek 1, krok 7). Nakonec byla 
stanovena celková hodnota C faktoru jako součet všech pěti dílčích 
hodnot (3 pro vegetaci, 1 pro úhor a 1 pro strniště) (obrázek 1, krok 
9). Celková hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace pro pšenici 
byla stanovena jako 0,1286. Celý postup je znázorněn na schématu 
(obrázek 1). 

Tabulka 1. Rozložení faktoru erozní účinnosti deště R v roce [8]

číslo dekády termín % R 
dekády % R měsíce

1 1.4.–10.4. 0,0

1,12 11.4.–20.4. 0,5

3 21.4.–30.4. 0,5

4 1.5.–10.5. 2,7

13,25 11.5.–20.5. 4,6

6 21.5.–31.5. 6,0

7 1.6.–10.6. 5,1

25,38 11.6.–20.6. 10,0

9 21.6.–30.6. 10,2

10 1.7.–10.7. 11,0

30,411 11.7.–20.7. 10,7

12 21.7.–31.7. 8,8

13 1.8.–10.8. 6,6

21,114 11.8.–20.8. 8,8

15 21.8.–31.8. 5,7

16 1.9.–10.9. 2,7

6,617 11.9.–20.9. 4,2

18 21.9.–30.9. 1,4

19 1.10.–10.10. 1,4

1,920 11.10.–20.10. 0,1

21 21.10.–31.10. 0,5

Obr. 1. Postup stanovení hodnoty C faktoru pro pšenici – BBCH 51, kroky 1–5 popisují sta-
novení dílčího C faktoru pro BBCH 51, kroky 6 a 7 probíhají podle postupu v krocích 1–5
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Výsledky
Výstupem projektu v tomto směru je odvození 
metodiky stanovení revidovaných hodnot 
faktoru C pomocí terénního dešťového si-
mulátoru. Výsledkem experimentů a jejich 
vyhodnocení bude primárně soubor hodnot 
faktoru ochranného vlivu vegetace pro 
vybrané plodiny pěstované v českých pod-
mínkách, získaný pomocí experimentálního 
měření v terénu pomocí mobilního dešťového 
simulátoru. Průběh vyhodnocení doprovázela 
řada dílčích důležitých závěrů, které jsou 
podstatné pro pokračování experimentu, a to 
při zjednodušení či zdokonalení techniky pro-
vedení simulací nebo jejich vyhodnocení i pro 
korektní vyhodnocení získaných výsledků 
a jejich interpretaci. Byla zkoumána homo-
genita výsledků získaných z jednotlivých 
simulací na ploše s úhorem. 

Teoreticky by měly být výsledky jednot-
livých simulací shodné, případné rozdíly 
by měly být způsobeny pouze odlišnou 
počáteční vlhkostí. Úhorová plocha byla 
před každou simulací upravena identickým 
způsobem (motorový rotační kultivátor s dosahem do hloubky 7 cm, 
mechanické urovnání povrchu a následný dvojí pojezd hutnícím 
válcem o hmotnosti 30 kg), proto se předpokládalo, že i množství 
odnosu nerozpuštěných látek by mělo vykazovat vysokou míru sho-
dy. Výsledky měření ukázaly, že povrchový odtok vody z úhorové 
plochy byl vzájemně velmi podobný u „suchých“ simulací a ještě 
menší rozptyl křivek byl pozorován u simulací „mokrých“. Byly 
vytvořeny univerzální úhorové křivky zastupující povrchový odtok 
ze simulací na úhoru. Také bylo zjištěno, že obě křivky na sebe 
velmi dobře navazují tak, jako by probíhala jedna 60 minut dlouhá 
simulace (graf 5). Tento fakt je velmi významný z hlediska, že by 
při budoucích experimentech mohly být simulace na úhoru vyne-
chány a nahrazeny univerzální úhorovou křivkou vyhodnocenou 
tímto způsobem [11]. Z tohoto důvodu bylo dále zkoumáno, zda 
tato podobnost platí i pro nerozpuštěné látky. Bohužel se ukázalo, 
že odnos nerozpuštěných látek pravděpodobně závisí na velkém 
množství faktorů, a tak zde z důvodu velkého rozptylu úhorových 
křivek není možné vytvořit univerzální substituční křivku (graf 6, 
graf 7). Rozptyl navíc poukazuje na nestabilitu měření, kde je třeba 
identifikovat příčinu.

Neprokázala se závislost povrchového odtoku ani odnosu se-
dimentu na počáteční vlhkosti půdy. Nicméně byl prokázán vliv 
časového okamžiku simulace během vegetační sezony na množství 
odnosu nerozpuštěných látek. Zjistilo se, že simulace provedené 
dříve (blíže k začátku roku) produkují méně sedimentu než simu-
lace provedené v pozdější fázi roku (graf 9). Navíc bylo analyzo-
váno zrnitostní složení vzorků a bylo zjištěno, že v průběhu roku 
v odebraných vzorcích stoupá množství písčitých částic, zatímco 
množství prachovitých a jílovitých částic klesá (graf 8). Tento fakt 
potvrzuje, že dochází k vymývání částic z půdního povrchu (hor-
ních 7 cm, které jsou zasaženy kultivátorem při úpravě povrchu 

Graf 3. Závislost faktoru erozní účinnosti deště na době trvání 
simulace [8]

Graf 4. Klesající trend odnosu nerozpuštěných látek v průběhu 
simulace při suché simulaci na slunečnici

Graf 5. Povrchový odtok při spojení univerzální křivky „suchého“ a „mokrého“ úhoru [11]

Graf 6. Odnos nerozpuštěných látek ze simulací na úhoru – suché 
simulace

úhoru). Alternativní hypotéza, která je nyní předmětem testování 
a dalšího výzkumu, je předpokládané kolísání obsahu organických 
látek (humusu) v půdě, a tedy časově proměnlivá stabilita agregátů 
během vegetační sezony. Tyto výsledky mohou vysvětlovat i fakt, 
proč v průběhu roku roste hmotnost odebraných nerozpuštěných 
látek, jelikož písčité částice jsou těžší. 

Průměrná ztráta půdy v průběhu jedné simulace činí 6,5 kg z ex-
perimentální plochy (průměr byl stanoven pro všechny simulace na 
úhorové ploše bez rozdílu – pro suché i mokré zároveň). To je 4 t.ha-1, 
což odpovídá souvislé vrstvě půdy 0,3 mm při naměřené objemové 
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Graf 7. Odnos nerozpuštěných látek ze simulací na úhoru – mokré 
simulace

Graf 8. Zrnitostní podíl v závislosti na roční době – rostoucí trend 
písčité frakce v sedimentu z úhoru v průběhu roku

Graf 9. Odnos nerozpuštěných látek v závislosti na roční době – 
množství nerozpuštěných látek v povrchovém odtoku na úhoru 
roste s roční dobou 

hmotnosti půdy 1244 kg.m-3 (ztráta půdy 4 t.ha-1 je doporučená ma-
ximální roční hodnota u středně hlubokých a hlubokých půd [5]). Při 
průměrném počtu 8 až 9 simulací na úhorové experimentální ploše 
za rok se ztráta půdy rovná hodnotě 69 t.ha-1 za sezonu, což odpovídá 
souvislé vrstvě 5,6 mm. Tato hodnota v sobě nezahrnuje případný 
výskyt přirozených erozně účinných srážek – skutečná hodnota ztrá-
ty půdy na experimentální ploše tak může být ještě vyšší. Dešťový 
simulátor produkuje srážku o vysoké intenzitě simulující přívalové 
deště. Při porovnání průměrného ročního R faktoru 70 MJ.ha-1.
cm.h-1 [8] a R faktoru průměrně ročně nasimulovaného dešťovým 
simulátorem 466 MJ.ha-1.cm.h-1 je možno výsledek interpretovat 
i tak, že vrstva půdy 5,6 mm je z úhorové plochy při daných půd-
ních a sklonových podmínkách (9 %) z důvodu přirozených srážek 
odnesena v průměru za 6,6 let (to odpovídá odnosu půdy o vrstvě 
0,85 mm/rok, což činí při naměřené objemové hmotnosti 10,5 t.ha-1).

Tento prokázaný trend ospravedlňuje a zdůvodňuje rozhodnutí 
provádět na jedné ploše s plodinou jen 3 simulace na vegetaci během 
jedné sezony, protože při vyšším počtu by docházelo k zásadnímu 
zkreslení výsledků díky změnám v charakteristikách povrchové 
vrstvy půdy. Současně výsledky otevírají otázku vlivu změn kvality 
půdy v průběhu sezony na plochách s vegetací. 

Další zajímavý jev byl prokázán při vizualizaci průběhu odnosu 
nerozpuštěných látek z experimentální plochy v průběhu simulace. 
Předpokládalo se, že jejich množství bude v průběhu simulace stoupat 
se stoupajícím množstvím povrchově odtékající vody a po dosažení 
nasycení půdy začne jejich množství stagnovat. U některých plodin 
tomu tak skutečně bylo, například u kukuřice (graf 1), ale u některých 
plodin se tento trend neobjevil, příkladem je slunečnice (graf 4). Dů-
vod tohoto jevu není zřejmý a bude předmětem zkoumání po získání 
většího počtu simulací. Předpokládá se zejména vliv tvaru a uspo-
řádání listů a soustředěné vedení zachycené vody na povrch půdy.

Závěr
Prezentovaný projekt dosud probíhá, a náplní tohoto článku proto 
není prezentace získaných hodnot faktoru C na základě terénních 
měření, ale prezentace metodického postupu, který byl v průběhu 
projektu doladěn a podle kterého budou revidované hodnoty z vý-
sledků terénních měření nakonec odvozeny. Způsob vyhodnocení 
v zásadě odpovídá publikované metodice [8], nicméně článek na 
příkladech prezentuje praktické poznatky z měření a možné způsoby 
vypořádání případných problémů.

Realizace terénních kampaní ukázala na řadu neznámých, jak 
v původní metodice, tak při aplikaci mobilního dešťového simu-
látoru. I přes velký pokrok stále zůstává diskutabilní zohlednění 
délky experimentální plochy, která u původních měření [15] činila 
22,13 m, zatímco v rámci prezentovaných experimentů je to jen 8 m. 
Na druhou stranu se ani po velmi intenzivní komunikaci s tvůrci 
a garanty RUSLE [9] nepodařilo zjistit, jakou metodiku – a tedy ani 
délku experimentální plochy – použili autoři RUSLE pro odvození 
jejich parametrů. Vzhledem k tomu, že deklarují provedení „velkého 
počtu dešťových simulací“, lze předpokládat, že délka byla podobná 
délce experimentálních ploch v naší metodice.

Data získaná z experimentálního měření jsou velmi hodnotná 
z důvodu, že pro jejich získání byly zkoumány skutečné zemědělské 
pozemky na území České republiky, čímž bylo sledováno a zazname-

náno chování těchto ploch po vytvoření co nejreálnějších podmínek 
zadeštění ve skutečném prostředí. Současně ale výsledky ukazují na 
další faktory, které je třeba brát při experimentech v úvahu a které 
dosud nebyly náležitě sledovány a ohodnoceny. Je velmi žádoucí, 
aby experimenty nadále pokračovaly i v dalších letech pro získání 
hodnot na co největším množství plodin a pro upřesnění některých 
již získaných hodnot. Další velká přidaná hodnota projektu spočívá 
ve skutečnosti, že autoři data hodlají sdílet s dalšími pracovišti 
a zájemci pro společný výzkum.

Poděkování: Výzkum a prezentované výsledky vznikly v rámci 
projektu NAZV QJ 1530181 „Stanovení aktuálních hodnot ochran-
ného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění proti-
erozní ochrany zemědělské půdy v České republice“. Dílčí analýzy 
byly prováděny i v rámci projektů EIP 16/003/1611a/120/000095 
a SGS17/173/OHK1/3T/11. Děkujeme všem členům katedry, kteří 
se účastnili samotných dešťových simulací a zpracování získaných 
dat: Ing. Martina Sobotková, Ph.D., Ing. Petr Koudelka, Ph.D., Ing. 
Martin Dočkal, Ph.D., Ing. Luděk Strouhal, Ph.D., Ing. Miroslav 
Bauer, Ph.D., Ing. Jan Devátý, Ph.D., Ing. Barbora Jáchymová Ph.D., 
Ing. Markéta Báčová, Ing. Jakub Jeřábek, Ing. Martin Neumann, 
Ing. Tomáš Laburda, Ing. Adam Tejkl. Dík patří i kolegům z týmu 
ČZU Praha – doc. Ing. Václavu Brantovi, Ph.D., doc. Ing. Milanu 
Kroulíkovi, Ph.D., a Ing. Petru Zábranskému, Ph.D., za pomoc s kon-
trolou a identifikací růstových fází plodin. Velký dík pak nakonec 
patří i zemědělskému podniku AGRA Řisuty s.r.o., jmenovitě Ing. 
Vítězslavu Krčkovi za ochotnou spolupráci při zajištění realizace 
experimentů a poskytnutí pozemků a technického servisu na expe-
rimentálních plochách.
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Methodology of determining the protective effect of vegeta-
tion against soil erosion, using a mobile rainfall simulator 
(Roudnicka, A.; Dostal, T.; Krasa, J.; Mistr, M.; Novotny, I.; 
Zumr, D.; Kavka, P.; Neumann, M.; Stasek, J.)

Abstract
The crop cover and management factor (C factor) is one of the six 
inputs into the Universal Soil Loss Equation for the calculation of the 
erosion risk in agricultural land (USLE). USLE [14] was developed 
in the United States. On the territory of the Czech Republic, this 
method is widely used [5], however, the values of the C factor have 
never been comprehensively examined experimentally. The aim of 
the research presented here is to measure the actual C factor for tech-
nologies used in current agricultural practice. The data is obtained 
using a mobile rainfall simulator. The result of the work will be a 
set of revised values of the C factor for the most common crops. This 
article describes the basic procedure for the derivation of the C factor 
and also complications that can accompany the measurement. At the 
same time additional measured data is presented. The data is used 
to assess the variability of individual experiments and is useful for 
the further improvement of the experimental research. Variability 
in the volume and the grain size distribution of the suspended solids 
in surface runoff may depend on initial soil moisture or repetition 
of the experiment. This shows the importance of the measurement 
of complementary variables.

Key words
C factor – USLE – surface runoff – undissolved matter – BBCH – soil 
loss – soil erosion – rainfall simulator
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Vyšla nová kniha… 
Kvítek, T. a kol.: Retence a jakost vody v povodí 
vodárenské nádrže Švihov na Želivce

Miroslav Tesař

Široké čtenářské veřejnosti se dostává 
do rukou nová kniha. Nových knih vzni-
ká každoročně mnoho, ale tato kniha je 
pozoruhodná, cenná, aktuální a potřebná 
z mnoha důvodů, z nichž některé je vhodné 
zdůraznit. Pozornost je totiž zaměřena na 
vodu a na půdu. Nutno přiznat, že lze nalézt 
i četné publikace zabývající se vodou a půd-
ním pokryvem. Není však žádná, která by se 
detailně zabývala synergickým působením 
obou uvedených složek biosféry za použití 
moderních vědeckých metod při využití 
a vyhodnocení dlouhodobých experimen-
tálních pozorování v uceleném krajinném 
segmentu, čemuž odpovídá i její podtitul: 
„Význam retence vody na zemědělském 
půdním fondu pro jakost vody a současně 
i průvodce vodním režimem krystalinika“. 
V předložené publikaci se autoři zaměřili 
na povodí vodárenské nádrže Švihov na 
Želivce, z čehož je patrný další rozměr při 
nahlížení na recenzovanou publikaci – vo-
dárenská nádrž slouží k zajištění životně 
důležité tekutiny pro obyvatelstvo, tedy je 
důraz krom popisu pohybu vody v půdním 
prostředí kladen i na transport látek v ne-
nasycené a nasycené zóně (tedy na kvalitu 
vody), navíc poznatky v knize shrnuté jsou 

částečně zobecnitelné, neboť byly získané 
v oblasti krystalinika, které pokrývá více 
než polovinu rozlohy ČR, a zabývá se zá-
roveň zemědělským půdním fondem, který 

rovněž představuje nadpoloviční většinu 
rozlohy ČR.

Monografie se zabývá vztahem retence 
a jakosti vody v povodí nejvýznamnější 
vodárenské nádrže v ČR. Publikace shrnu-
je široké spektrum poznatků z pedologie, 
geologie, geomorfologie a hydrologie, při 
zahrnutí vlivu způsobu hospodaření na 
půdním fondu. Současně si všímá i vývoje 
jakosti vody a odnosu látek v povrchovém 
odtoku. Stěžejním poznatkem je zjištění, že 
v současné zemědělsko-lesní krajině je právě 
odtok nevýznamnějším faktorem v odnosu 
látek. Snahou autorů bylo rovněž poskyt-
nout ucelené výzkumné poznatky, které by 
dokumentovaly nejen vývoj poznání v dané 
oblasti, ale mohou nastínit i nové směry 
výzkumu. Experimentálním výzkumem bylo 
potvrzeno, že bez realizace přírodě blízkých 
a technických opatření na zemědělském 
půdním fondu nelze v současné době dospět 
k významnému zlepšení jakosti vody, která 
odtéká při zvýšených srážkových úhrnech 
po povrchu půdy, v podpovrchovém odtoku 
a z drenážních systémů.

Předloženou práci je třeba vysoce ocenit 
díky poctivému zpracování řešené proble-
matiky, kdy se autoři zabývají retencí vody 
v krajině a možnostmi jejího zvýšení po-
mocí přírodě blízkých opatření, ale zároveň 
poctivě přiznávají limity tohoto přístupu. 
Zjednodušeně řečeno: zvýšení retence vody 
v krajině je nanejvýš potřebné a zjevně 
přispěje k zlepšení vodního režimu půd 
a zmírnění následků zemědělského sucha. 
Není však možné tímto přístupem omezit 
či dokonce eliminovat sucho hydrologické, 
tedy nízké průtoky ve vodotečích. To může 
být řešeno pouze v kombinaci s technickými 
opatřeními za pomoci vodních nádrží, ať už 
stávajících nebo realizovaných v lokalitách 
vhodných pro akumulaci povrchových vod. 
Předložená práce je obdivuhodná svým zábě-
rem a nebylo by nikdy možné ji vypracovat, 
kdyby řešitelský tým nevycházel z desítek 
let trvajícího experimentálního výzkumu. 
Je třeba ocenit práci nejen jednotlivých 
spoluautorů, ale zejména vynikající práci 
koordinátora a editora, kterému se podařilo 
sumarizovat všechny podstatné výsledky 
a výstupy mnohdy rozsáhlých a časově 
i finančně náročných vědecko-výzkumných 
etap vycházejících z hodnocení dlouhodo-
bých náročných polních experimentů, do 
relativně kompaktní a stručné monografie, 
při zachování její čtivosti, rozumného rozsa-
hu a srozumitelnosti předložených sdělení. 

Na závěr si dovolím vyslovit přesvědčení, 
že předložená kniha si najde svůj okruh čte-
nářů a osloví širší veřejnost, kterou přesvědčí 
o tom, že vodu opravdu potřebujeme a proto 
je třeba ji šetřit, zadržovat a akumulovat, a to 
jak v půdě, kde eliminuje či aspoň zmírní 
půdní sucho a umožní naši obživu, tak i ve 
vodních nádržích, kde přispěje k minimaliza-
ci sucha hydrologického a zajistí zásobování 
obyvatelstva vodou. A proto budeme muset 
všichni něco udělat a možná i obětovat.

Knihu je možné objednávat u vydavatele, 
kterým je Povodí Vltavy, s.p. (Tomas.Kvitek@
pvl.cz)

Ing. Miroslav Tesař, CSc.
ÚH AV ČR, v.v.i.

Na konci listopadu byla kniha pokřtěna vodou ze Želivky v sídle Povodí Vltavy. Ing. Václav 
Stránský při křtu knihy sdělil: „Mně osobně i časopisu Vodní hospodářství bylo velkou ctí, že 
jsem byl jedním ze tří kmotrů knihy. Byl jsem poctěn i proto, že dalšími kmotry byla velká 
jména ve vodařině a v životním prostředí obecně: profesor Bedřich Moldán a Ing. Miroslav Te-
sař.“ Zprava doleva: Petr Kubala (generální ředitel Povodí Vltavy), Václav Stránský (šéfredaktor 
časopisu Vodní hospodářství), Miroslav Tesař (Ústav pro hydrodynamiku), Bedřich Moldan 
(Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy) a Tomáš Kvítek (Povodí Vltavy)
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Klidné svátky 
vánoční
a úspěšný 
nový rok 2019

bohatý na zdroje čisté 

podzemní vody, chudý na 

povodně a přiměřeně 

zkrápěný užitečně 

využitými dešťovými 

vodami přeje

Komentář ke Zprávě o životním prostředí ČR 2017

Václav Stránský

Zprávu o životním prostředí ČR za loňský 
rok připravila CENIA. Zpráva vychází ve zkrá-
cené podobě. Ve shodě MŽP, CENIA a výbory 
Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu 
ČR došlo k úpravě konceptu zpráv o životním 
prostředí. Zpráva v loňském rozsahu bude 
zpracována jednou za dva roky. V mezidobí 
bude zpracováno shrnutí nejdůležitějších 
informací o stavu a vývoji životního prostředí. 

Ve zprávě se konstatuje, že emise znečiš-
ťujících látek do ovzduší se meziročně opět 
snížily, kvalita ovzduší zůstává přesto neu-
spokojivá. Klimatické změny se rok od roku 
projevují znatelněji, vloni jsme v ČR zažili 12 
tropických dní s teplotou nad 30 °C, což bylo 
ve srovnání s rokem 2016 o 5 více. Vývoj teplot 
a nedostatek srážek se podepsal na rozvoji 
hydrologického a půdního sucha. Ekonomický 
růst a konzumní chování společnosti se odra-
zily i na odpadovém hospodářství, produkce 
komunálních odpadů meziročně stoupla. 

Přehled proměn v jednotlivých 
oblastech v roce 2017 
Klima: Rok 2017 byl na území ČR teplotně 
nadnormální, průměrná roční teplota 8,6 °C 

byla o 0,7 °C vyšší než normál v letech 
1981–2010. V roce 2017 se v průměru za celou 
ČR vyskytlo 12 tropických dní s teplotou nad 
30 °C, což bylo o 5 tropických dní více než 
v roce 2016. 

Vodní hospodářství a jakost vody: Me-
ziročně došlo k poklesu celkových odběrů 
vody o 4,5 mil. m3 na hodnotu 1 630,4 mil. 
m3. Specifické množství vody fakturované 
domácnostem meziročně mírně vzrostlo 
o 0,4 l na osobu a den na celkových 88,7 l 
na osobu a den. V roce 2017 bylo 94,7 % 
obyvatel zásobováno vodou z vodovodu, na 
veřejnou kanalizaci bylo připojeno 85,5 % 
obyvatel ČR. Meziročně došlo ke zvýšení 
podílu připojených obyvatel na veřejný vodo-
vod o 0,3 % a ke zvýšení podílu připojených 
obyvatel na veřejnou kanalizaci o 0,8 %. Dle 
základních ukazatelů sledovaných podle 
českých technických norem je jakost vody 
v tocích ČR uspokojivá, ale velká část toků 
zůstává hodnocena III. třídou. 

Tuto kapitolu pan ministr Brabec komen-
toval: V oblasti sucha jsem letos stálé aktivity 
MŽP rozšířil i o činnost expertní Národní ko-
alice pro boj se suchem. Do budoucna potře-

bujeme nepochybně realizovat jak technická 
opatření v podobě vodárenských nádrží na 
zajištění pitné vody pro obyvatelstvo a rozvoj 
vodohospodářské infrastruktury, tak i přírodě 
blízká opatření v podobě nových vodních prv-
ků v krajině. A také musíme chránit půdu pro-
ti erozi nebo lépe využívat vodu jak v průmy-
slu, ve městech a obcích, tak i v zemědělství. 

Příroda a krajina: Celková výměra ze-
mědělského půdního fondu ČR se v období 
2000–2017 snížila o 1,7 %. 

Půda a zemědělství: Na území ČR je po-
tenciálně ohroženo 56,7 % zemědělské půdy 
vodní erozí, větrnou erozí je ohroženo 18,4 % 
zemědělské půdy. 

Průmysl a energetika: Průmyslová produk-
ce v roce 2017 meziročně vzrostla o 6,5 %. 
Energetická náročnost hospodářství ČR kle-
sá, od roku 2010 nastal její celkový pokles 
o 17,5 %. Výroba elektřiny v roce 2017 se me-
ziročně zvýšila o 4,5 %. Podíl obnovitelných 
zdrojů energie na celkové výrobě elektřiny 
v roce 2017 činil 11,0 %. 

Odpady: Celková produkce odpadů mezi 
lety 2016–2017 vzrostla o 0,8 % na 34 512,6 
tis. t. Zvýšila se rovněž produkce komunál-
ních odpadů (celkem 5 690,6 tis. t) a obalo-
vých odpadů (celkem 1 195,4 tis. t). Naopak 
k poklesu dlouhodobě dochází u produkce 
nebezpečných odpadů (celkem 1 507,7 tis. t). 

Poznámka: Článek vychází z tiskového 
sdělení MŽP.

Václav Stránský
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Česle, česle, česle…
Předpokladem pro spolehlivý chod čistírny a zároveň jeho nutnou 
podmínkou je instalace zařízení pro zachycování plovoucích a uná-
šených látek. Pro plnění tohoto úkolu jsou nejvíce frekventovaným 
výrobkem strojní česle. Vzhledem k tomu, že v různých podmínkách 
jsou někdy více, někdy méně zatížené, vyžadují správnou a provoz-
ně spolehlivou technologickou činnost a dokonalou mechanickou 
funkci. 

V minulosti, a pamětníci to jistě potvrdí, byly strojní česle často 
problémovým výrobkem. Jejich výpadek přinášel nemalé potíže dal-
ším navazujícím zařízením. Nemůžeme však říct, že by v dnešní době 
byl chod česlí za každé situace bezproblémový. Extrémní vlivy počasí 
i nekázeň producentů odpadních vod přinášejí potíže i v současné 
době. Především přítomnost netkaných textilií znamená novou výzvu 
na neustálé zlepšování funkce česlí všech typů. Firma FONTANA R, 
s.r.o., se zabývá výrobou strojních česlí od počátku 90. let. Tehdy firma 
zachytila nové trendy směřující ke snižování velikosti průliny česlí, 
což bylo možné realizovat s pomocí tzv. samočisticích česlí SČČ. Ty 
byly zpočátku umísťovány do průmyslových objektů převážně potra-
vinářského charakteru a následně i do komunálních ČOV.

Samočisticí česle – SČČ

Díky dobrému dílenskému zpracování s důrazem na odolnost proti 
extrémním podmínkám a rychlé flexibilní reakci výrobce na požadav-
ky provozovatelů se samočisticí česle prosadily tak, že jich k dnešní-
mu dni bylo vyrobeno 2150 kusů a jsou exportovány do více než 30 
zemí. Protiproudný systém zachycování shrabků pomocí kontinuálně 
běžícího plastového pásu s česlicemi, jejichž tvar zajišťuje samočisticí 
efekt, však nemohl vyhovět všem odběratelům. Vyskytly se požadavky 
na výrobu a dodávku strojních česlí v celokovovém provedení. To 
předpokládalo zachycování shrabků na mřížích s různou velikostí 
filtračních průlin. U nich jsou shrabky stírány protiproudným systé-
mem ode dna, což splňují tzv. česle spodem stírané SČH-S. Pro větší 
hloubky kanálu byly vyvinuty česle vrchem stírané SČH-V, a pro 
elektrárny, teplárny a úpravny vod česle jemné SČJ. Pro malé ČOV 
pak v příznivé cenové relaci česle zvané ekonomické SČE.

V posledních letech dochází u strojních česlí vyráběných původně 
v ČKD Dukla, Sigmě Brno i dalších firmách ke kompletní výměně. 
Tyto česle jsou určeny převážně pro předčištění říční vody. Jejich 
zvláštností jsou nejen filtrační průliny menší jak 1 mm, ale také jejich 
stavební velikost. Šířky kanálů se pohybují od 1 m do 3 m, hloubky 
kanálů až do 12 m. V listopadu tohoto roku byly firmou FONTANA R 
dodány strojní česle jemné o celkové délce 13,6 m.

Strojní česle jemné – SČJ

V krátkém zamyšlení nad prvními česlemi o velikosti 
400 x 2000 mm a při jejich srovnání s výrobky vyráběnými v součas-
nosti je jasně patrný rozvoj, který v této oblasti během posledních 25 
let nastal. 2500 vyrobených kusů strojních česlí nejrůznějších typů 
a velikostí řadí firmu FONTANA R k největším evropským výrobcům 
a na první místo v České republice.

Ing. Antonín Fiala 
Fontana R, s.r.o.

Výroba strojních česlí jemných ve výrobním areálu firmy FONTANA
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Letošní 18. Magdeburský seminář o ochraně vod 
v Praze

Pavel Punčochář

Je obdivuhodné, jak úspěšně přetrvává 
tradice česko-německých (nebo německo-čes-
kých) setkání vodohospodářských odborníků 
obou zemí, kteří jsou aktivní v péči o vodní 
poměry v mezinárodním povodí Labe, z ob-
dobí před  r. 1990, kdy ještě nebyla založena 
MKOL. Poslední, již 18. Magdeburský se-
minář, probíhal naprosto bezchybně v režii 
s. p. Povodí Vltavy a tradičního německého 
partnera – Umweltforschung Zentrum Leip-
zig-Halle (UFZ) – s podstatným koordinačním 
a významným organizačním přínosem Se-
kretariátu Mezinárodní komise pro ochranu 
Labe. Třemi hlavními reprezentanty těchto 
institucí jsou RNDr. Petr Kubala, Dr. Wolf von 
Tumpling a RNDr. Slavomír Vosika s týmy 
svých spolupracovníků.

Zaměření semináře, které bylo jasnozřivě 
zvoleno již před dvěma lety, se obzvláště vy-
dařilo, neboť hlavním tématem bylo sucho se 
všemi s ním souvisejícími problémy, včetně 
hledání opatření, jak zmírnit následky.

Program byl soustředěn do pěti tematických 
sekcí, které však nebyly odděleny prostorově 
a proběhly tedy za přítomnosti všech 160 
účastníků v příjemných prostorách hotelu 
DUO v Praze 9 (obr. 1). Tato forma uspořádání 
se velmi osvědčila, neboť přispěla ke skutečně 
živým, bohatým diskusím prakticky ke všem 
26 předneseným příspěvkům.

Náplň jednotlivých sekcí byla v prvním dnu 
setkání následující:
• Problematika sucha (integrující adaptační 

aktivity na ochranu před suchem a jeho ná-
sledky v obou zemích povodí Labe, celkem 
9 příspěvků, 7 od českých vodohospodářů 
a 2 z Německa).

• Sucho a jeho vliv na jakost a užívání vod 
(7 prezentací, 3 v podání německých a 4 
v podání českých přednášejících).
Následoval příjemný a vysoce oceňovaný 

společenský večer v historických prostorách 
Karolina, což bylo současně významným kul-
turně-historickým přínosem všem účastníkům 
jak z Německa, tak z České republiky. Díky 
aktivitě profesora RNDr. Bohumíra Jánského, 
CSc., se právě tento večer zjevně stane pří-
jemnou a krásnou vzpomínkou na Seminář 
pro všechny zúčastněné. Zde je nutné ještě 
jednou ocenit precizní organizaci večera – od 
navigace dopravy do Karolina (včetně poskyt-
nutí jízdenek MHD) až po dodržení časového 
programu večera, zakončeného vydařeným 
rautem.

Druhý den pokračoval seminář jednáním 
v dalších sekcích:
• Jakost vody a sedimentů (se 6 přednáškami 

prezentovaných rovným dílem německými 
a českými autory).

• Hydrologické extrémy (se 3 prezentacemi – 
2 z Německa a 1 z ČR).

• Revitalizace a renaturace, která byla po-
sledním tématem (s jediným přednášejícím 
z Přírodovědecké fakulty University Karlovy 
v Praze).
S ohledem na vysokou kvalitu všech pre-

zentací není možné vyzdvihnout jen některé, 
které by byly z mého subjektivního hlediska 
zajímavější, a proto odkazuji na výborně 
upravený sborník všech příspěvků a také na 
internetovou adresu, kde jsou k dispozici 
autorské prezentace přednášejících (www.
ikse-mkol.org/cz/temata/magdebursky-semi-
nar-o-ochrane-vod/mgs-2018/).

Považuji za důležité zmínit, že němečtí 
kolegové opakovaně, např. v referátu D. 
Schwandta a G. Hubnera ze Spolkového ústa-
vu pro hydrologii v Koblenci, ocenili funkci 
přehradních nádrží na našem území pro 
zlepšení průtoků za extrémních suchých ob-
dobí (jde samozřejmě zejména efekt Vltavské 
kaskády). Určitým novým sdělením byly údaje 
o zvýšení výskytu nepůvodních druhů mak-
rozoobentosu v Labi v období nízkých průtoků 
a rostoucích teplot vzduchu i vody (ve sdělení 
J. Špačka a P. Hájka ze s. p. Povodí Labe). 
Překvapivá byla i prezentace dlouholetého 
vedoucího Pracovní skupiny „monitoring“ 
v MKOL, prof. H. Reinckeho s P. Schneidero-
vou, kteří upozornili na nedostatečné zdroje 
vody s nízkou salinitou pro protimrazové 
závlahy v sadech regionu kolem slapového 
úseku Labe (s nutností výstavby přivaděče 
„sladké“ vody ze značné vzdálenosti). 

V závěrečném shrnutí hlavní organizátoři 
semináře ocenili vysokou kvalitu všech pre-
zentací jak po obsahové, věcné stránce, tak po 
stránce formální úpravy včetně dodržování 
časových limitů a bohaté diskuse, která se po 
prezentacích otevřela. 

RNDr. P. Kubala zdůraznil (obr. 2), že 
průběh i atmosféra semináře skutečně repre-
zentovaly integrovaný pohled všech expertů 
na jediné povodí – mezinárodní povodí Labe. 
Pozváním na příští 19. Magdeburský seminář 
(pravděpodobně v Dessau) od Dr. Wolfa von 
Tumplinga (obr. 3) byl odborný program 
ukončen. 

Po obědě následovaly 4 různé exkurze, které 
rovněž měly vysokou odbornou vodohospo-
dářskou náplň a zúčastnila se jich většina ze 
160 účastníků semináře. (Výběr byl opravdu 
vodohospodářsky atraktivní: úpravna vody 
v historických budovách v Praze-Podolí, nově 
otevřená zmodernizovaná čistírna odpadních 
vod v Praze, vodní elektrárna a plavební 
komora na ostrově Štvanice a „sight-seeing 
tour” při projížďce lodí Prahou na Vltavě, 
spojené s ukázkou efektivních protipovodňo-
vých opatření). 

Zkrácení Magdeburských seminářů na 
dvoudenní formu vč. exkurze se osvědčuje, 
neboť přináší program s výběrem kvalitních 
prezentací a rovněž snižuje náklady účast-
níkům. 

Lze se jen těšit na další, 19. Magdeburský 
seminář, který se bude konat v r. 2020 a jistě 
přispěje k oslavě významného 30. výročí za-
ložení Mezinárodní komise pro ochranu Labe.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.,
Ministerstvo zemědělství

Sekce vodního hospodářství
pavel.puncochar@mze.cz 

Obr. 1. Přednášející za předsednickým sto-
lem k první sekci semináře (během jednání 
o řešení vodohospodářské soustavy na Ra-
kovnicku)

Obr. 2. RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
s. p. Povodí Vltavy, při závěrečném hodnoce-
ní průběhu semináře

Obr. 3. Dr. Wolf von Tumpling na závěr 
pozval přítomné k účasti na příštím, 19. 
Magdeburském semináři, který se uskuteční 
v Německu (ve městě Dessau)
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Rozvoj vodních cest v ČR – pokus o analýzu SWOT  
2. díl (Weaknesses and Threats) 

Jaroslav Kubec

První část příspěvku se soustředila na 
otázku, proč a jak je účelné rozvíjet vodní 
cesty v ČR. Další otázka, která musí logicky 
následovat, se dá formulovat jinak: je tento 
rozvoj odpovědně zajišťován a může vést 
k rozumnému cíli?

Nejprve je třeba uvést na pravou míru 
představu, že poukazy na nutnost a prioritu 
napojení ČR na Dunaj a spojování tohoto 
záměru se samotnou existencí české vodní 
dopravy představují novum, s nímž přichází 
teprve první část příspěvku. Není tomu tak. 
Fatální důsledky ztráty přístupu ČR k Dunaji1 
předvídali odborníci již bezprostředně po 
rozdělení federace a hledali cesty, které by 
tyto důsledky mohly kompenzovat zřízením 
adekvátního připojení ČR k dunajské vodní 
cestě. Úspěšnost – či spíše neúspěšnost – 
těchto snah si zaslouží stručnou rekapitulaci. 

1. Pokusy o realizaci vodní cesty 
mezi jižní Moravou a Dunajem
Tento příspěvek nemá být historickou studií. 
Povolanější odborníci, kteří umí trpělivě 
pracovat s archivními materiály, najdou jistě 
řadu dokumentů o studiích napojení Moravy 
na dunajskou vodní cestu, o jejich autorech 
i o jejich zadavatelích, k nimž patřil také To-
máš Baťa. Přesto se nelze vyhnout krátkému 
návratu k událostem, které – ač bychom mohli 
pokládat již za minulost – mají závažné ná-
sledky dodnes (a mohou mít i nadále).

Je třeba si přiznat, že rozvoj vodních cest 
u nás zaostává již desítky let za (západní) 
Evropou a postrádá promyšlenou vizi. To platí 
zejména o poválečných letech, kdy byla zru-
šena osvědčená (byť za monarchie vytvořená) 
státní struktura, která měla zajišťovat rozvoj 
těchto dopravních cest, tj. Ředitelství pro 
stavbu vodních cest. Došlo k tomu po komu-
nistickém puči v roce 19492. 

Po tomto autoritativním zásahu následovalo 
46leté období jakéhosi „bezvládí“, kdy se o roz-
voj vodních cest „staraly“ (či vlastně nestaraly) 
různé resorty, kterým příslušná agenda nejčas-
těji pouze překážela. Východiskem ze slepé 
uličky, které mělo ukončit kompetenční zmatky 
(a od nějž se očekávala zásadní a pozitivní 
změna) měl být Zákon o vnitrozemské plavbě 
[1], který nabyl účinnosti dnem 1. října 1995. 
V části II tohoto zákona je uveden § 4, který 
zní: „Působnost v oblasti péče o rozvoj vodních 
cest dopravně významných a jejich moderni-
zaci vykonává Ministerstvo dopravy v dohodě 
s ústředním vodohospodářským orgánem“.

Na první pohled se mohlo zdát, že díky 
zákonu se konečně vyjasní kompetenční 

1 Může se zdát paradoxní, že na rozdělení doplatila 
i slovenská dunajská plavba, jak svědčí pokles 
překladu v přístavech Bratislava a Komárno, jejichž 
„atrakční oblast“, zasahující do Čech a hlavně na 
Moravu, se náhle zmenšila.

2 Výnosem ministerstva techniky č. 4/66 ze dne 29. 
ledna 1949.

„mantinely“ a po téměř půl století vládnoucím 
tápání nastane „restart“ vývoje infrastruktury 
vodní dopravy. Bohužel, toto očekávání bylo 
zpochybněno již v zárodku tím, že zákon de-
finoval jak „dopravně významné využívané“ 
vodní cesty (v § 3 odst. (4)), tak vodní cesty 
„dopravně významné a využitelné“ (v příloze 
2). Stalo se tak přinejmenším svévolně a bez 
jakékoliv odborně podložené představy, takže 
přisoudil dopravní význam i řekám, na nichž 
se již v době vzniku zákona žádná doprava 
předpokládat nemohla – např. na Vltavě od 
Slap do Českých Budějovic, Berounce do 
Berouna atd. 

Přijetí zákona přesto vzbudilo naděje, že 
oddělení rozvoje vodních cest od vodohospo-
dářských záležitostí a svěření jejich výstavby 
a modernizace do kompetence ministerstva 
dopravy – jakožto garanta vyváženého roz-
voje celé dopravní infrastruktury – bude 
zásadním krokem vpřed. Bohužel, tyto na-
děje byly marné a nepřinesly žádoucí efekt 
(a to ani po obnově Ředitelství vodních cest, 
které nedosáhlo významu svého historického 
předchůdce). Dá se to názorně dokumentovat 
právě na osudu prioritního záměru, tj. napo-
jení ČR na Dunaj. 

1.1. Jaká pozitiva přinesl Zákon 
o vnitrozemské plavbě?
Zákon o vnitrozemské plavbě vyvolal potřebu 
jasné formulace koncepce rozvoje vodní do-
pravy a její infrastruktury cest na území ČR. 
Tehdejší ministr dopravy, Dr. Stráský, zadal 
proto v roce 1995 Dopravnímu rozvojovému 
středisku ČR zpracování základního materiá-
lu, který se pracovně nazýval „Marketingová 
studie“.

„Marketingová studie“ měla být podkladem 
pro zásadní rozhodnutí vlády ČR o dalších 
rozvojových směrech a prioritách. To se sice 
důsledně nepodařilo, nicméně usnesení vlády 
ČR č. 635/1996 [2] z jejích výsledků do značné 
míry vycházelo a uložilo v bodě II, písmeno 
1 a) ministru dopravy a spojů: „…zahájit jed-
nání v souvislosti s programem rozvoje vodní 
dopravy s představiteli Polské republiky o spo-
lečné přípravě splavnění Odry a s příslušnými 
představiteli Slovenské republiky a Rakouské 
republiky o společné přípravě splavnění 
dolního toku Moravy“. 

Zdálo se, že toto vládní usnesení bylo přelo-
mové a uvolnilo vedení resortu dopravy ruce 
ke konkrétním krokům k realizaci klíčového 
záměru v oblasti vodní dopravy. Od přijetí 
tohoto usnesení uplynulo dodnes už 22 let. 
To je jistě dosti dlouhá doba k objektivnímu 
bilancování. 

1.2. Studie proveditelnosti z roku 2003 
a její osud
Konkrétní krok k plnění úkolu, uloženého 
vládou ČR, podniklo obnovené Ředitelství 

vodních cest ČR (ŘVC ČR), které zadalo3 
Studii proveditelnosti akce „Napojení jižní 
Moravy na Dunaj vodní cestou“ [3]. Studie 
byla dokončena v prosinci roku 2003 a jejím 
cílem bylo vybrat na základě jednoznačné-
ho konsensu tří „územně dotčených“ zemí 
výslednou variantu řešení, aby bylo možno 
přikročit ke standardní přípravě záměru. Měla 
být proto podkladem pro trojstranná jednání 
expertů České, Slovenské a Rakouské repub-
liky. Jednalo se vlastně o první etapu vodního 
koridoru Dunaj – Odra – Labe (koridoru DOL), 
tj. záměru, ke kterému se citované usnesení 
vlády z roku 1996 stavělo spíše zdrženlivě, jak 
svědčí citát z důvodové zprávy k tomuto usne-
sení: „…Investiční náročnost tohoto projektu 
na jedné straně a jeho nepřesvědčivá doprav-
ní potřeba v současné době na straně druhé 
předurčují možnost jeho realizace (jako celku) 
ve vzdálenějším horizontu, až po postupném 
splavnění vodních toků Odry a Moravy.“ 

Pokud se tedy zpracovatelé Studie logicky 
soustředili pouze na první etapu, bylo to tedy 
jistě správné a logické, a to nejen ve vztahu 
k pojetí vládního usnesení, ale i v souladu se 
zásadou, že realizace DOL musí mít již z prin-
cipu etapový charakter, přičemž každá z etap 
musí být technicky, provozně i ekonomicky 
soběstačná – a nesmí „svazovat“ rozhodnutí 
o koncepci a termínu realizace návazných 
etap dalších4. 

Studie dokumentovala tři základní a aktu-
ální varianty napojení, a to:
1. Variantu A (slovensko–českou), předpoklá-

dající trasu vedenou od ústí řeky Moravy do 
Dunaje výlučně po území SR a ČR (případ-
ně hraničním slovensko-českým úsekem 
řeky Moravy). 

2. Variantu B, vycházející z lokality Vídeň 
(Lobau) na Dunaji. Trasa je vedena k obci 
Angern, kde křižuje průplavním mostem 
řeku Moravu a přechází na slovenské úze-
mí; poté se u Jakubova připojuje k trase dle 
varianty A.

3. Variantu C, jejíž trasa začíná také v Lobau, 
neopouští však rakouské území, kterým je 
vedena až po obec Bernardsthal, kde pře-
chází přímo na území ČR a křižuje v úrovni 
řeku Dyji. 
Pracovní skupina expertů, pověřená 

projednáním Studie proveditelnosti, byla 
ustavena v návaznosti na jednání mezi MD 
ČR jednak s rakouským Spolkovým minister-
stvem pro dopravu, inovaci a techniku (dne 4. 
dubna 2003 ve Vídni), jednak s Ministerstvem 
zemědělství SR a s Ministerstvem dopravy, 
pošt a telekomunikací SR (dne 26. června 
2003 v Bratislavě). Obě jednání proběhla na 
úrovni náměstků ministrů.

Pracovní skupina expertů se sešla na svém 
prvním jednání 18. října 2005. Ze zápisu o jed-
nání vyplynuly zejména tyto závěry:

3 Nelze nepřipomenout, že k rozhodnutí ŘVC ČR k za-
dání studie přispěl ve značné míře zájem rakouské 
strany o realizaci této vodní cesty, projevovaný pro-
střednictvím česko-rakouského Sdružení Dunaj-Od-
ra-Labe/Verein Donau-Oder-Elbe, jehož předními 
členy a sponzory byly dvě rakouské spolkové země, 
tj. Vídeň a Dolní Rakousko.

4 Zde snad nelze obejít bez připomínky zásah tehdejší-
ho pana ministra dopravy, Ing. Šimonovského, který 
nařídil těsně před dokončením studie, aby z jejího 
textu byly vyškrtnuty všechny formulace, hovořící 
o první etapě koridoru DOL, a nahrazeny ujištěním, 
že se jedná o jednorázovou akci, která nemá s DOL 
nic společného. Nepřipomíná to pohádku o chytré 
(nebo spíš o hloupé) horákyni?
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1. Rakouská i slovenská strana považují vodní 
cestu mezi Dunajem a jižní Moravou jedno-
značně za součást (tj. etapu) severojižního 
spojení ve smyslu tras E 20 a E 30 dohody 
AGN, tj. koridoru DOL.

2. Slovenská strana požaduje ještě zpracování 
varianty D, tj. další trasy vedené vodním 
tokem Moravy.
Podle Zprávy o jednání [4] zdůvodnil zá-

stupce slovenské strany požadavek na zpraco-
vání varianty D argumentem, podle kterého je 
Slovensko vázáno povinným podílem výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, k jehož 
dosažení bude třeba využít i disponibilní 
energetický potenciál řeky Moravy. 

Zástupci české i rakouské strany na jed-
nání expertů sice namítali, že trasa vedená 
slovensko-rakouským hraničním úsekem 
řeky Moravy – tj. koncepce předpokládající 
kanalizování tohoto úseku, který je v quasi 
přírodním stavu – bude těžko průchodná až 
neprůchodná, neboť by vážně kolidovala se 
zájmy ochrany přírody, nakonec však potřebu 
zpracování varianty D připustili. V závěru 
jednání všichni experti shodně konstatovali, 
že další setkání jejich Pracovní skupiny má 
význam až po dopracování varianty D. 

Ve Zprávě o jednání, jež byla vedením MD 
ČR schválena, ovšem její autoři uvedli, že: 
„…Česká delegace nepřijala žádný konkrétní, 
věcný ani časový úkol, zejména s ohledem 
na finanční a časovou náročnost zpracování 
požadované varianty D…“

Zástupci MD ČR tedy dali jasně najevo, že 
zpracování varianty D zadáno nebude. Tím se 
pokusili zablokovat jakoukoliv další činnost 
Pracovní skupiny expertů, odsoudit výsledky 
Studie proveditelnosti z roku 2003 [3] do 
historie a zbavit resort povinnosti, kterou jeho 
ministrovi uložilo výše zmíněné usnesení vlády 
z roku 1996 [2]. Takový postup sice nemůže být 
považován za, řekněme, standardní, stal se však 
v dané kauze pravidlem, jak vyplývá z dalšího.

1.3 Doplnění studie o variantu D
Pasivita – či spíše negativní postoj – MD ČR 
neušly pozornosti tehdejší vedení Jihomorav-

ského kraje. Ten zadal z vlastních prostředků 
studii varianty D, která by operativně doplnila 
již dokončenou Studii proveditelnosti a ote-
vřela cestu k další činnosti Pracovní skupiny 
expertů. Dokument vznikl v poměrně krátké 
době a za nevelké náklady5. Výsledky studie 
[5] se dají shrnout takto:

Nově navrhovaná trasa se příliš neliší od té, 
která byla dokumentována v původní Studii 
proveditelnosti z roku 2003 (jako var. A). Je 
tedy vedena od Hodonína po Lanžhot nejprve 
v délce 27,8 km korytem řeky Moravy, které 
bylo v šedesátých letech radikálně upraveno, 
aby mohlo být perspektivně součástí plno-
hodnotné vodní cesty. To se týkalo především 
směrového vedení trasy, které respektuje 
poloměry zakřivení, obvykle požadované pro 
vodní cesty třídy Vb (obr. 1). Z „úsporných“ 
důvodů však nebyly zřízeny původně uvažo-
vané pohyblivé jezy u Tvrdonic a Kút. Byly 
nahrazeny provizorními nízkými jezy, které 
jsou dnes nefunkční a nemohou udržovat 
optimální výšku hladiny v lesích, lemujících 
tok (obr. 2). Zřízení uvedených pohyblivých 
jezů je tedy v zájmu nejen plavby; je důležité 
pro zlepšení vodních poměrů a ekologických 
požadavků. Ve zdrži Tvrdonice může být 
vytvořen logický koncový bod vodní cesty, 
tj. multimodální logistické centrum (MLC) 
Hodonín/Holíč na obou březích řeky. V úseku 
by byla jedna plavební komora u Tvrdonic.

Také v dalším úseku od jezu v Kútech k jihu 
se trasa příliš neliší od vedení, jaké bylo na-
vrženo ve var. A – předpokládá tedy vedení 
51,2 km dlouhým levobřežním laterálním 
průplavem na slovenském území. Zásadní 
změna se však týká podélného profilu, který 
počítal s dvěma stupni u Kút a Zohoru.

Poslední úsek prochází v délce 3,3 km řekou 
Moravou (hraničním slovensko-rakouským 
úsekem), neboť mezi strmým svahem Devín-
ské Kobyly a řekou není dostatek místa pro 
vedení laterálního průplavu (obr. 3). V tom-

5  Tj. za podmínek, jasně dokazujících nepravdivost 
fráze o údajné „finanční a časové náročnosti zpraco-
vání“, kterou se zaštitovali autoři citované Zprávy 
[4]. 

to úseku jsou hladiny převážně ovlivněny 
zpětným vzdutím z Dunaje, takže potřebné 
hloubky (tj. hloubky, odpovídající okamžitým 
hloubkám v Dunaji) se dají zajistit mírným 
prohloubením plavební dráhy (obr. 4). Řešení 
tohoto úseku usnadňuje skutečnost, že dolní 
tok řeky Moravy až do vzdálenosti 6 km od 
jejího ústí je ve smyslu platné slovenské 
(a shodně i rakouské) legislativy považován 
za „sledovanou“ vodní cestu [6], z čehož 
vyplývá povinnost těchto států o udržování 
splavnosti na něm.

Požadavek na využití obnovitelné vodní 
energie ve smyslu zmíněného jednání Pracovní 
skupiny expertů [4] varianta D plně uspoko-
juje, a to bez jakéhokoliv zásahu do citlivého 
slovensko-rakouského úseku řeky. Dosahuje se 
toho díky doplnění všech stupňů reverzními 
vodními elektrárnami přiměřené hltnosti, 
které mohou dosáhnout střední výroby 56 851 
MWh/rok. To samozřejmě není při současných 
potřebách energosystému významná hodnota, 
nicméně je to výroba blížící se např. výrobě 
středně velkých energetických stupňů na 
Váhu (stupeň Hričov vyrobí např. cca 74 000 
MWh/rok). Uvedená hodnota odpovídá zhruba 
slovenskému podílu na přirozeném potenciálu 
řeky Moravy – rakouský podíl v řece „zůstává“. 

Díky reverzním soustrojím mohou elek-
trárny v období sucha zlepšovat vodohospo-
dářskou bilanci v kritickém profilu Hodonín 
na řece Moravě. Návrh čerpání ve variantě 
D (v jejímž rámci byl vlastně poprvé tento 
záměr konkretizován) vycházel z podmínky 
vyrovnání vodohospodářské bilance v kri-
tickém profilu Hodonín ve stejné míře, jakou 
měla dosahovat tehdy uvažovaná „klíčová“ 
velká nádrž na Bečvě u Teplic, jejíž investiční 
náklady měly podle tehdejších podkladů do-
sahovat asi 50 % nákladů na celou variantu 
D6. Průměrná spotřeba energie na čerpání by 

6  K výstavbě nádrže Teplice nakonec nedošlo a z dal-
ších plánů, zejména z platného Generelu LAPV [7], 
vycházejí zcela jiné proporce: náklad na nádrže, se 
srovnatelným efektem, jaký garantuje varianta D, by 
byl podstatně (až násobně) vyšší než její investiční 
náklady. 

Obr. 1. Úsek upravené řeky Moravy po proudu od Hodonína (resp. 
u obce Kopčany – na obr. vlevo nahoře) s protisměrnými oblouky 
o poloměrech (zprava doleva) 1500, 800 a 800 m. Hladina v tomto 
úseku by měla být vzduta jezem Tvrdonice, který by přispěl k řešení 
vláhových poměrů v přilehlé oblasti, zejména chráněných územích 
na pravém břehu, (SPA Soutok-Tvrdonicko a pSCI Soutok-Podluží 
– v popředí) a k revitalizaci (zprůtočnění) dnes odstavených a vy-
schlých meandrů, které snímek zřetelně zachycuje

Obr. 2. Jeden z nefunkčních vakových jezů na upraveném úseku 
Moravy. Objekt (stavidlo) v povodňové hrázi by mohl být využit 
k simulovaným záplavám lesních ploch, ovšem hladina nad hava-
rovaným jezem k němu zdaleka nedosahuje
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dosáhla 1 361 MWh/rok by byla ve srovnání 
s výše uvedenou výrobou téměř zanedbatelná.

Změna podélného profilu umožňuje odvá-
dění části povodně od jezu Kúty do laterál-
ního průplavu, který převede (samozřejmě 
za podmínky zastavení plavebního provozu) 
400 až 500 m3s-1 a zlepší tak protipovodňovou 
ochranu na hraničním slovensko-rakouském 
úseku. V říčním úseku by bylo dosaženo 
zlepšení volbou dostatečně dimenzovaného 
profilu o hloubce 5 m7. Zajištěné snížení 
hladin stoleté povodně se pohybuje na slo-
vensko-rakouském úseku v rozmezí 49 až 
70 cm, v říčním úseku je v důsledku navr-
hovaného vodorovného dna značné zejména 
pod jezy v Tvrdonicích (115 cm) a v Hodoníně 
(155 cm), zatímco nad jezy je zanedbatelné. 
Tyto vlivy jsou významné hlavně z toho důvo-
du, že současné vysoké protipovodňové hráze 
jsou velmi zranitelné a nebezpečí jejich přelití 
a protržení zřejmě vlivem klimatické změny 
poroste. V dubnu roku 2006 způsobily např. 
průtrže pravobřežních hrází v Rakousku škody 
ve výši 72 mil. €. K vážnému porušení hrází 
a k záplavám došlo při červencové povodni 
v roce 1997 také u Hodonína (obr. 5). 

V rámci prací na studii varianty D projednal 

7  Takový profil má výhodu i z plavebního hlediska, 
protože vyhovuje ponoru 300 cm. 

zpracovatel její koncepci separátně také se 
slovenskými a rakouskými účastníky Pracov-
ní skupiny expertů v Bratislavě a ve Vídni. 
Výsledky jednání jsou ke studii připojeny 
a svědčí o předběžném konsensu s navrho-
vaným řešením.

Poměrně podrobně byly ve studii dokumen-
továny pravděpodobné investiční náklady; je-
jich výše byla stanovena na 706,809 mil. € (tj. 
asi na 18,382 mld. Kč), a to včetně nákladů na 
výkup pozemků a při započítání DPH. O při-
měřenosti této ceny svědčily měrné náklady 
v porovnání s tehdy dokončovanými nebo 
připravovanými úseky dálniční sítě (tab. 1). 
K příznivým celkovým nákladům přispělo 
např. to, že žádná z plavebních komor nemá 
spád vyšší než 10 m, což zaručuje jejich velmi 
jednoduchou konstrukci (stěny z kotvených 
prefabrikovaných podzemních stěn, bezjím-
kové zakládání, propustné dno, přímé plnění 
a prázdnění).

Měrné náklady byly tedy srovnatelné s měr-
nými náklady na úseky dálniční sítě, vedené 
v nenáročných terénních podmínkách, avšak 
nižší ve srovnání s úseky, procházejícími 
náročnějším terénem a (zcela pochopitelně) 
násobně nižší než u dálnice D 8 v úseku, 
překračujícím Krušné hory. V tab. 1 uvedené 
proporce navíc přesně souhlasí s relacemi, 

které byly zjištěny při porovnání měrných 
nákladů na průplav Mohan – Dunaj a na 
německé dálnice, budované ve stejné době.

Iniciativa Jihomoravského kraje tedy vedla 
k velmi pozitivním důsledkům a otevřela 
možnost okamžitého obnovení činnosti Pra-
covní skupiny expertů, které bylo – ve smyslu 
výše uvedeného – vázáno na „dopracování 
varianty D“.

1.4. Další postup (podle osvědčeného 
scénáře) 
Události se ovšem ubíraly tradičním směrem: 
jediným náznakem rezervovaného zájmu 
Ministerstva dopravy o variantu D byla pouze 
(zcela pasivní) účast pracovníka resortu na 
výrobních výborech, které zadavatel studie 
pravidelně svolával. Nakonec se MD ČR 
podařilo, aby byla dokumentace varianty D 
(a tím vlastně celá Studie proveditelnosti 
z roku 2003) „zapomenuta“ a obnovení další 
činnosti Pracovní skupiny expertů definitivně 
znemožněno.

O svéráznou tečku za jakýmikoliv kon-
krétními úvahami o napojení ČR na Dunaj 
se postaral náměstek ministra dopravy 
Lukáš Hampl, který se dne 11. května 2011 
oficiálně obrátil na příslušný orgán EU (DR 
Mobility and Transport) s žádostí o vyřazení 

Obr. 3. Ústí řeky Moravy do Dunaje pod hradem Děvín. Snímek 
zachycuje prakticky celý úsek řeky Moravy, kterým by procházela 
poslední část trasy podle varianty D

Obr. 4. Zhruba 100 m široké koryto řeky Moravy před jejím ústím do 
Dunaje. Pohled od řkm 3,00 (kde by do řeky ústil levobřežní průplav) 
směrem po proudu. Snímek byl pořízen při nízkém průtoku (stav 
na vodočtu Mor. Sv. Ján 162 cm, tj. průtok 56 m3s-1 – ve srovnání se 
střední hodnotou asi poloviční), takže hladina je na kótě asi 135,30 
m n. m. a je v podstatě dána zpětným vzdutím z Dunaje

Srovnávaná 
trasa

Úsek
Měrné investiční 

náklady 
mil. €/km

Vodní cesta Hodonín/Holíč – Dunaj, varianta D 8,59

Dálnice D 11 Poděbrady – Hradec Králové 8,97

Dálnice D 3 Mezno – Chotoviny 9,58

Dálnice D 1 Vyškov – Vrchoslavice 11,36

Dálnice D 47 Lipník nad Bečvou – polská hranice 20,78

Dálnice D 8 Ústí nad Labem – německá hranice 27,07

Obr. 5. Průtrž pravobřežní hráze odlehčovacího ramene řeky 
Kyjovky u Hodonína (červenec 1997). K průtrži došlo v důsledku 
zpětného vzdutí z řeky Moravy, jež způsobilo přetékání vody přes 
korunu hráze

Tab. 1. Porovnání nákladů na výstavbu vodní cesty a dálnic v roce 
2003
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DOL z programu evropských sítí (TEN-T) 
s odůvodněním [8], že: „…se nám – pokud jde 
o Koridor DOL – nepodařilo dosáhnout dohody 
se slovenskou a rakouskou stranou“. 

To byla samozřejmě nepravda (použijeme-li 
eufemistický výraz pro lež), protože příslušná 
jednání přerušila jednostranně a záměrně 
právě česká strana. 

2. Napojení ČR na Dunaj ve vztahu 
ke koncepci rozvoje vodní dopravy

2.1. Pokusy o stanovení celkové 
koncepce české vodní dopravy a jejich 
výsledky 

Výše zmíněná „Marketingová studie“, resp. její 
publikovaná zkrácená verze [9] nabízela širší 
pohled na účelnou koncepci rozvoje vodní 
dopravy v ČR v období do roku 2020 a předpo-
kládala, že do tohoto data bude infrastruktura 
vodní dopravy v ČR doplněna dalšími úseky. 
V cílovém roce mělo za těchto předpokladů 
být na vodních cestách v ČR přepraveno 
celkem 21,210 mil. t/rok. Ve skutečnosti, 
jak dokumentují statistiky, dosáhla přeprava 
v roce 2017 pouze 0,510 mil. t (!). Autorům 
studie však nelze vytýkat nekritický či příliš 
optimistický odhad budoucího vývoje, i když 
v některých „položkách“ se jim nepodařilo 
správně vystihnout budoucí trendy. U vnitro-
státních přeprav labsko-vltavské vodní cestě 
např. nedocenili klesající způsobilost plavby 
v konkurenčním boji se silniční dopravou 
(hlavně při přepravě stavebnin na krátké 
vzdálenosti)8. Také v případě zahraničních 
přeprav po Labi se jim nepodařilo důsledně 
promítnout do výsledků dnes už zcela pro-
kazatelný vliv narůstajícího „rozpětí“ mezi 
klesající kvalitou německého Labe a rostou-
cími nároky na ekonomickou úroveň a spo-
lehlivost vodní dopravy. I když posuzovali 
vývoj na Labi velmi střízlivě, netušili, že dojde 
k dnešní agónii plavby na této řece. Hlavní 
příčinou propastného rozdílu mezi prognózou 
a reálnou skutečností bylo však nedodržení 
předpokladů, z nichž prognóza vycházela, 
tj. zejména důsledné ignorování záměru na 
napojení ČR na Dunaj bez ohledu na to, že 
tento záměr se v „Marketingové studii“ proká-
zal jako prioritní. Přepravy, vyplývající z jeho 
realizace, měly totiž dosáhnut téměř 60 % 
uvedené cílové hodnoty na úrovni roku 2020. 

Mimořádně zajímavé je srovnání této 
studie s novější koncepcí, kterou předložilo 
MD ČR v roce 2016 [10]. Podle autorů tohoto 
oficiálního dokumentu má být koncepce: „… 
strategickým materiálem, který svojí náplní 
rozpracovává národní strategický dokument 
Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 
s výhledem do roku 2050…“.

Správná strategie musí samozřejmě vy-
cházet z kritické analýzy dřívějšího vývoje 
a z hodnocení jeho výsledků; na jejich základě 
se pak dá uvažovat o tom, do jaké míry byly 
dřívější rozvojové směry správné – a je možné 
je sledovat i nadále, anebo mylné – a je nutné 
je důsledně opustit. Tuto zásadu autoři zřejmě 
vůbec nerespektovali, takže názorově ustr-
nuli na úrovni minulého (či předminulého?) 
století, jak svědčí jejich názor na roli vodní 
dopravy v rámci multimodálního přepravního 
řetězce, spojujícího ČR s centry zámořského 
obchodu: „…vodní doprava bude sloužit jako 

8 Na druhé straně předvídavě vyloučili z prognózy 
kdysi dominující přepravy uhlí po Labi a Vltavě.

páteřní část směrem na nám nejdostupnější 
přístav Hamburk, ze kterého směřují dopravní 
proudy do celého světa. Je nezbytné si uvědo-
mit, že velké procento zboží je do a z České 
republiky dováženo/vyváženo z přístavů v asij-
ské části světa do evropských přístavů, kde 
dále dochází k překládce a následně dopravě 
do místa určení. S tímto trendem lze i nadále 
počítat a nelze ho přehlížet…“.

Paradoxně však právě nová koncepce tento 
trend důsledně přehlíží, neboť:
1. Nebere v úvahu, že přístav Hamburg je sice 

z ČR nejdostupnější pro silniční a želez-
niční dopravu, nikoliv však pro labskou 
plavbu; statistická data jsou v tomto směru 
neúprosná9 a ukazují, že představy o Labi 
jako o „páteřní části multimodálního pře-
pravního řetězce“ jsou v nejlepším případě 
bezobsažnou frází.

2. Nevšímá si skutečnosti, že soustředění 
„velkého procenta zboží“(„vyváženého/do-
váženého z přístavů v asijské části světa“) 
v hamburském přístavu českému zahra-
ničnímu obchodu vlastně příliš „nesvědčí“ 
a optimálnímu uplatnění české vodní do-
pravy brání. Důkazy pro toto tvrzení byly 
uvedeny již v první části tohoto příspěvku 
a není třeba je opakovat.
Zkreslený pohled koncepce se dá prokázat 

zejména na skutečnosti, jak mohou hlavní 
záměry, které navrhuje, skutečně přispět 
k zásadním cílům, tj. přesunu zboží ze silnic 
na vodní cesty, k rozvoji kontejnerových pře-
prav a ke spolehlivému napojení ČR na centra 
zámořského obchodu. Tyto záměry je možno 
rozdělit do několika skupin:
1. Největší objem prostředků má být soustře-

děn na labskou vodní cestu, především na 
plavební stupeň Děčín (PSD) a prodloužení 
splavnosti Labe do Pardubic. To jsou zá-
měry, obsažené již v citované studii z roku 
z roku 1995 [9], jejíž autoři ještě nedokázali 
předvídat strmý a nevratný propad labské 
vodní dopravy. Dnes je zřejmé, že možný 
přínos těchto záměrů k výše specifikova-
ným základním cílům může být v nejlepším 
případě nulový, takže hrozí, že investiční 
prostředky na celý „cluster“, které by měly 
podle „koncepce“ dosáhnout cca 8 mld. Kč, 
budou zneužity a zmařeny10. 

2. Druhou skupinou záměrů, které si dle „kon-
cepce“ nárokují na veřejné zdroje, jsou akce, 
určené na rozvoj individuální sportovní 
a rekreační plavby. Mezi nimi dominují 
nároky na „splavnění“ Vltavy v úseku 
Slapy – České Budějovice. Po odečtení již 
vynaložených nákladů na úsek Budějo-
vice – Kořensko (a doplnění o náklady na 
rekonstrukci plavební komory Kamýk od-
hadem) vycházejí investiční nároky asi na 

9 V roce 2017 přepravila labská plavba v exportu 
a importu 0,091 mil.t. Pokud by se toto množství 
týkalo výlučně Hamburku (což je krajně nepravdě-
podobné), představovalo by to v celkovém překladu 
tohoto přístavu v daném roce (136,5 mil. t) necelých 
0,7 ‰. Ve vztahu k celkovému dovozu a vývozu věcí 
v témže roce (82,7 mil. t) dosahovala plavba po Labi 
zanedbatelný podíl: 1,1 ‰. 

10 V „koncepci“ se sice tvrdí, že: „..Plavební stupeň 
Děčín se při hodnocení projektů formou MKA ukázal 
jako nejvíce potřebný projekt v rámci infrastruktury 
vodních cest….“. Hodnověrnost takového záměru se 
dá snadno ověřit dosazením pravdivých hodnot do 
ekonomické analýzy – pomůckou mohou být data, 
uveřejněná na stránkách tohoto časopisu [11]. Pokud 
jde o „hodnocení formou MKA“, je na autorech „kon-
cepce“, aby tuto metodiku s podivuhodnou zkratkou 
MKA vysvětlili (pokud vůbec vědí, o co jde). 

3,4 mld. Kč. Neúčelnost těchto nákladů je 
dána jednak nesmyslnou představou, že pro 
rozvoj individuální sportovní plavby je po-
třebná výstavba vodních cest I. třídy, jednak 
skutečností, že průběžnou plavbu na Vltavě 
(byť jen v průběhu letního rekreačního 
období) nemohou „sofistikované“ a předra-
žené objekty zdvihadel u vysokých stupňů 
Slapy a Orlík zajistit. Hladiny v těchto zdr-
žích již dnes zaklesávají často pod úroveň, 
potřebnou pro průběžnou plavbu, a budou 
v důsledku globální klimatické změny 
zaklesávat stále častěji. Tato otázka byla již 
blíže vysvětlena na stránkách tohoto časo-
pisu [12]. Vynaložené náklady budou tedy 
v podstatě zmařeny a přínos k zásadním 
cílům bude – jak jinak – nulový. O mnoho 
příznivěji se nejeví navrhované investice na 
Baťově průplavu či investice pro rekreační 
plavbu na jiných úsecích vodních cest, na 
které „koncepce“ pamatuje částkou asi 1,2 
mld. Kč. Jejich přínos k zásadním cílům je 
rovněž nulový; navíc některé z nich se ve 
světle očekávaného výhledu jeví jako zby-
tečné (malá plavební komora u jezu Bělov 
na Moravě), zatímco jiné by další rozvoj 
dokonce blokovaly (plavební komora Staré 
Město na Vltavě, která by zkomplikovala 
– ne-li zcela znemožnila – perspektivní 
zajištění třídy Vb na řece Vltavě).

3. Shovívavěji by se daly posuzovat inves-
tiční počiny, sledující zlepšení plavebních 
podmínek na labsko-vltavské vodní cestě, 
zejména mírné zvýšení ponorů na kanali-
zovaném úseku, zdvíhání perspektivně ne-
vyhovujících mostů atd. Ty by mohly k do-
sažení uvedených zásadních cílů přispět, 
ovšem jen za předpokladu „restartu“ labské 
vodní dopravy, tj. po adekvátní přestavbě 
Labe v celém úseku od Ústí nad Labem do 
Magdeburgu. Jak je dokumentováno v první 
části příspěvku, je realizace takového zámě-
ru na hranici reálných možností, případně 
za ní. Účelnost investic v celkové výši asi 
1,6 mld. Kč, s níž „koncepce“ v daném pří-
padě počítá, je tedy sotva prokazatelná.

4. Na rozdíl od uvedených záměrů, které „kon-
cepce“ předvídá, ač slibují prakticky nulový 
přínos (a mají zbytečně odčerpat – jak svěd-
čí součet uvedených položek – celkem 14,2 
mld. Kč z veřejných zdrojů), bychom však 
v „koncepci“ marně hledali jakýkoliv údaj 
o tom, jakou částkou pamatuje na záměr, 
který byl již v roce 1995 v rozsáhlé „marke-
tingové studii“ rozpoznán jako klíčový pro 
další rozvoj české vodní dopravy (a dnes 
se jeví dokonce jako klíčový pro její další 
existenci), tj. na připojení ČR k Dunaji, resp. 
na jeho další (svévolně a v rozporu s usne-
sením vlády ČR č. 635/1996 [2] přerušenou) 
konkrétní přípravu. Příčinu takového pří-
stupu nelze vidět v tom, že se jedná o záměr 
příliš nákladný. Náklady podle varianty D 
byly stanoveny částkou 18,382 mld. Kč, 
takže by byly řádově stejné jako ty, s nimiž 
počítá „koncepce“. Navíc by na prostředky 
resortu kladly mnohem menší nároky, neboť 
by se na nich podílely úměrně získaným 
efektům další státy (Slovensko, Rakousko) 
a další resorty, především kvůli vodohos-
podářským přínosům. Příčina se skrývá 
v něčem jiném a napovídá ji poznámka 
v kapitole „koncepce“, věnované „Přípravě 
(dalších) nových vodních cest“:
„V současné době je na základě Usnesení 
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vlády České republiky ze dne 19. ledna 2011 č. 
49, k prověření potřebnosti průplavního spoje-
ní D-O-L, připravována studie proveditelnosti, 
která má za cíl zhodnotit přínosy a náklady 
uvedeného koridoru včetně hodnocení vlivů 
na životní prostředí. Studie bude podkladem 
pro rozhodnutí vlády České republiky ve věci 
dalšího postupu tohoto projektu. Součástí stu-
die proveditelnosti bude posouzení možných 
variant projektu včetně varianty nulové“. 

Tím se koncepce zcela vyhýbá povinnosti 
zabývat se klíčovým záměrem: považuje jej 
prostě z součást mnohem širšího projektu, 
o jehož budoucnosti se má na vládní úrovni 
ještě jednat a do „koncepce“ tedy zatím nepa-
tří. Názor pana ministra Ing. Šimonovského, 
že vodní cesta mezi jižní Moravou a Dunajem 
není součástí koridoru DOL, tedy – najednou 
– neplatí? 

2.2. Spory o územní hájení trasy 
koridoru DOL a jejich důsledky

V současnosti je obecné povědomí o korido-
ru DOL – mírně řečeno – roztříštěné. Záměr 
je na jedné straně označován jako megapro-
jekt z období komunistické totality, jehož 
realizace by byla ekonomickou a ekologickou 
katastrofou a na druhé straně glorifikován 
jako „spojení tří moří“. Vláda ČR (či přesněji 
postupně nastupující a odcházející vlády této 
země) si v takové atmosféře může těžko vytvo-
řit jasnou představu o této vizi a o důvodech 
pro její – alespoň – výhledové územní hájení 
či zařazení do Politiky územního rozvoje ČR. 
Za logické je proto třeba považovat Usnesení 
vlády ze dne 20. července 2009 č. 929, o Poli-
tice územního rozvoje České republiky 2008, 
které uložilo v bodě IV/5 ministru dopravy 
ministru dopravy prověřit ve spolupráci 
s místopředsedou vlády a ministrem zahranič-
ních věcí na mezinárodní úrovní potřebnost 
průplavního spojení DOL a informovat vládu 
o výsledcích prověření do 31. prosince 2010. 
Méně pochopitelný je přístup MD ČR, které 
vládou požadovaný termín nesplnilo a nespl-
nilo ani nový termín, tolerovaný citovaným 
Usnesením vlády České republiky ze dne 19. 
ledna 2011 č. 49, tj. 31. prosince 2013. Tepr-
ve 13. srpna 2015 podepsal ministr Ing.Ťok 
zadání Studie proveditelnosti koridoru DOL 
[13], která by měla vládě ČR na její dotazy 
odpovědět, ovšem s termínem dokončení 
v roce 2018 nebo později. Vláda (vlády?) si 
tedy měla počkat na výsledky nejméně 10 let 
od původního usnesení.

Z hlediska napojení ČR na Dunaj, účelově 
zařazeného do koridoru DOL, hrozí ovšem 
zpoždění ještě mnohem vážnější. K zahájení 
konkrétního a trojstranného jednání o společ-
né přípravě splavnění dolního toku Moravy ve 
smyslu požadavku, formulovaného ve vícekrát 
citovaném usnesení vlády ČR č. 635/1996 [2], 
by mohlo dojít nejspíše asi za čtvrtstoletí od 
termínu, kdy jej vláda resortu dopravy uložila. 
Samozřejmě za předpokladu, že výsledky Stu-
die proveditelnosti koridoru DOL situaci opět 
nějakým způsobem nezkomplikují.

3. Studie neproveditelnosti
V současné době dokončovaná, resp. pro-
jednávaná Studie proveditelnosti koridoru 
DOL [14] je rozsáhlým materiálem, jehož 
věrohodnost si vyžádá důkladný rozbor. Ten si 
musí všimnout kvality zadávacích podmínek 
(které nesou známky neprofesionality auto-

rů), správnosti výběru zhotovitele (o souladu 
výběrového řízení s ustanoveními Zákona 
o veřejných zakázkách se totiž dá pochybovat 
velmi pravděpodobně a účelovém postupu 
zadavatele určitě) a zejména přístupu zhoto-
vitelů k zadanému úkolu, který je často až obs-
kurní. Vcelku budí zatím uveřejněné výsledky 
podezření, že cílem bylo v prvé řadě vytvořit 
představu, že se jedná o záměr přinejmenším 
problematický. Název kapitoly nemá tedy být 
znevažující, ale jen varovný.

Tento článek se samozřejmě nemůže zabý-
vat problematickými aspekty Studie v celém 
rozsahu a je zaměřen výlučně na ucelenou 
část, týkající se vodní cesty mezi jižní Mora-
vou a Dunajem. 

 3.1. Uvažované varianty
V zadávacích podmínkách [13] je jednoznačně 
stanoveno (str. 3, písm. b), že zhotovitel musí: 
„...prověřit a posoudit alternativy jednotlivých 
větví vodního koridoru a…primárně vycházet 
z výstupů již dříve realizovaných studií...“.

Dalo by se tedy právem očekávat, že v úseku 
mezi jižní Moravou Dunajem převezme – nebo 
alespoň uváží – variantu D, která se ukázala 
jako nejvýhodnější a respektovala požadavky 
trojstranné Pracovní skupiny expertů. Zhoto-
vitelé však zvolili – jako výchozí variantu – 
velmi bizarní trasu. Je vedena od hodonínské 
zdrže přes Gbely dlouhým tunelem k městu 
Saštín-Stráže v údolí Myjavy; poté pokračuje 
tímto údolím k východu. Blízko trasy (severně 
od ní) je okresní město Senica. U obce Jabloni-
ca vstupuje trasa do dalšího dlouhého tunelu, 
kterým překonává Malé Karpaty. Tunel končí 
u obce Trstín (v blízkosti zámku Smolenice). 
Poté trasa sestupuje k Váhu (a prochází třetím 
kratším tunelem Biňovce), z jižní strany míjí 
JE Jaslovské Bohunice a vstupuje se u obce 
Horné Zelenice do Váhu, resp. do zdrže 
plánovaného vodního díla Sereď. Dále by 
pokračovala Váhem až k jeho ústí do Dunaje 
u Komárna. Pracovně může být taková trasa 
označena jako varianta E.

Zpracovatelé zřejmě chtěli doložit i mož-
nost takové modifikace vedení, které by lo-
gicky vyústilo – podobně jako varianta D (či 
varianta A, resp. řada dřívějších variant) do 
Dunaje při ústí Moravy v Bratislavě/Devíne. 

Proto dokumentovali i variantu F, jejíž trasa je 
až po jižní portál „gbelského“ tunelu totožná 
s trasou varianty E (menší odchylka je pouze 
ve výškovém vedení). Za tunelem se však 
trasa vrací okolo obce Borský Svätý Jur k řece 
Moravě a od prostoru obcí Sekule – Veľké 
Leváre prochází zhruba stejným územím 
jako varianta D, přičemž vedení obou tras je 
více nebo méně podobné: zásadně se však liší 
výškové vedení. 

Dodatečně byla ještě doplněna varianta G, 
vycházející nikoliv z hodonínské zdrže, ale 
z plánované zdrže Tvrdonice na řece Moravě 
– stejně jako varianta D, s níž je varianta G 
v podstatě totožná až k existujícímu dálnič-
nímu mostu (na dálnici D2) u Lanžhota. Nad 
mostem však trasa G odbočuje a spojuje se 
s výše uvedenou trasou F. Zdá se, že k doplně-
ní této varianty přispěly poukazy na absenci 
varianty D ve studii, takže vznikla jakási 
modifikace, která se variantě D – ovšem velmi 
vzdáleně – podobá a je dokonce v poslední 
verzi označována jako doporučená. 

Hrubé schéma variant je na obr. 6.

3.2 Srovnání variant
Srovnání uvedených variant se dá při daném 
stupni přesnosti omezit na hlavní ukazatele. 
Srovnávací měřítko nabízí varianta D. 

Zvláště výmluvné je její srovnání s varian-
tou E, při jejímž návrhu uplatnili zhotovitelé 
Studie extrémně dlouhé a navíc zdvojené 
tunely. Na první pohled by se mohlo zdát, 
že takové řešení je v průplavním stavitelství 
celkem běžné. V minulosti bylo vybudováno 
v různých zemích více než 100 průplavních 
tunelů, a to dávno před tím, než se na scéně 
objevily tunely železniční či silniční. Nejvíce 
jich vzniklo ve Velké Británii – všechny britské 
průplavní tunely (ostatně miniaturních roz-
měrů) jsou však dnes jen technickými památ-
kami. Větší parametry mají průplavní tunely 
ve Francii, jež jsou – až na výjimky – pozděj-
šího data (pocházejí převážně z 19. století). 
Profil jednolodních průplavních tunelů ve 
Francii (dvoulodní tunely, umožňující vzájem-
né míjení plavidel, jsou výjimkou) odpovídá 
šířkou téměř dvoukolejnému železničnímu 
tunelu. Některé z nich jsou ještě (ve stále se 
snižující míře) využívány komerční plavbou, 

Obr.6. Schéma variant vodní cesty mezi jižní Moravou a Dunajem. Tam, kde jsou symbolické 
linie v grafu paralelní, procházejí varianty stejným územím a liší se v různé míře jak z hlediska 
trasy, tak z hlediska výškového uspořádání; v některých případech jsou řešeny zcela shodně
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ve stále větším rozsahu však jen sportovními 
a turistickými plavidly. Jediným historickým 
průplavním tunelem, jenž by svými parametry 
mohl vyhovět současným požadavkům, je 
tunel de Rove v jižní Francii na spojce mezi 
řekou Rhônou a přístavem v Marseille. Předčí 
všechny ostatní průplavní tunely jak svou 
délkou (7,106 km), tak příčným profilem, 
který je 22 m široký a 15,4 m vysoký. Šířka 
vlastní plavební dráhy mezi oboustrannými 
svodidly činí 18 m. Byl budován tradičními 
tunelářskými metodami v letech 1911–1922. 
V roce 1963 se část klenby zřítila a tunel byl 
uzavřen. S jeho opravou a opětným uvede-
ním do provozu se nepočítá.

K úvahám o možné renesanci průplavní-
ho tunelového stavitelství v současné době 
přispívají dobré zkušenosti s výstavbou vel-
koprofilových tunelů v rámci rozvoje dálnic. 
Dochází ke kvalitativní změně zaváděním 
nových, „průmyslových“ tunelovacích metod. 
Je třeba zmínit zejména „novou rakouskou 
tunelovací metodu“ (NRTM), jež se u vel-
koprofilových tunelů osvědčuje a zaručuje 
rychlý postup ražby. Uplatnění tunelů přináší 
výhody z krajinářského hlediska: tunel není 
„jizvou“ v krajině jako hluboký zářez. Na 
druhé straně však v současné době nenajdeme 
konkrétní příklad nové nebo připravované 
vodní cesty, u níž by bylo využito tunelové 
řešení. Od předběžně uvažovaných tunelů 
na průplavu Mohan – Dunaj jeho projektanti 
ustoupili. Připravovaný průplav Seine – Nord 
v severní Francii má nahradit starší průplav 
du Nord a prochází paralelně s jeho trasou. 
Na rozdíl od tohoto historického průplavu, 
na němž jsou dva průplavní tunely, však pře-
konává terénní překážky výhradně přiměřeně 
hlubokými zářezy.

Na základě historických zkušeností a sou-
časných trendů je třeba k budoucímu uplat-
nění průplavních tunelů zaujmout velmi 
rezervované stanovisko – asi v tomto smyslu:

Role vodních cest při současné husté síti 
železnic a dálnic je jiná než v „předželezniční 
éře“, kdy měly průplavy zajišťovat „plošnou 
obsluhu“ území a musely být vedeny i kom-
plikovaným terénem za cenu četných tunelů. 
V perspektivě se však poptávka po „extrém-
ních řešeních“ nedá očekávat.

Průplavní tunely se vhledem ke své mimo-
řádné nákladnosti uplatní jen výjimečně, tj. 
tam, kde nebude prokazatelně k dispozici 
jiné řešení. Ze stejných důvodů nepřicházejí 
v úvahu tunely zdvojené (průplavní tunel se 
dvěma paralelními rourami nikde na světě 
nenajdeme).

Rychlost plavby tunelem je z hydrodyna-
mických důvodů značně omezena a vede 
ke zpomalení provozu a zdržování plavidel. 
U dlouhého tunelu se navíc musí plavidla 
před průjezdem sdružovat do skupin, aby se 
kapacita tunelu vyrovnala kapacitě dvojitých 
plavebních komor a tunel nebyl kapacitním 
hrdlem: z toho vyplývá další zdržení11. Mez-
ní délka tunelu, u níž by ještě nebylo nutno 
organizovat „sdružování“, činí pro podmínky 
koridou DOL přibližně 1,62 km. 

Uvedené údaje nutně evokují otázku, proč 
vlastně navrhují autoři Studie spektakulární 
11 U 5,7 km dlouhého vrcholového tunelu Bellincourt 

na průplavu St. Quentin v severní Francii bylo třeba 
(v době špičkové přepravy na tomto průplavu) z ka-
pacitních důvodů sdružovat až 75 člunů do skupiny 
– z toho lze odvodit, že zdržení se pohybovalo okolo 
20 hodin (což je ovšem extrém). 

tunelové řešení, když vhodná varianta bez 
tunelu existuje, přičemž navíc ve dvou pří-
padech (Gbelský tunel a tunel pod Malými 
Karpatami, oba delší než 8 km) aspirují na 
světové rekordy, zhoršují provozní spolehli-
vost vodní cesty (viz osud dlouhého tunelu 
de Rove) a volí řešení na hranici proveditel-
nosti. Odpověď na ni se vymyká relevantní 
technické a ekonomické argumentaci. Je třeba 
ji nechat stranou a posoudit rozdíly variant D 
a E věcně na základě schematického podél-
ného profilu (obr. 7) a hlavních srovnávacích 
kritérií (tab. 2).

Z obr. 7 je zřejmé, že vzdálenost z výchozí-
ho bodu k Dunaji (podle varianty D) a k Váhu 
(podle varianty E) je prakticky stejná. Profil 
znázorňuje i návazný úsek Dunaje od Devína 
a návazný úsek varianty E, vedený Váhem. 
Trasy, vedené oběma variantami, se stýkají 
při ústí Váhu v Komárně. Obr. 7 tedy dává 

Obr. 7. Schematický srovnávací profil variant D a E. Staničení začíná od jezu Hodonín

Srovnávací kriterium
Varianta

Pozn.
D E F G

Délka trasy (km) 82,30 153,20 92,10 85,80 a

Z toho hotové úseky (km) 0 46,00 0 0 b

Z toho průplavní tunely (km) 0 18,32 8,15 0

Celkový překonávaný spád (m) 24,25 125,40 45,3 39,00

Počet plavebních komor 4 9 5 5

Z toho existující plavební komory 0 2 0 0 b

Střední spád plavební komory (m) 6,06 13,93 9,06 7,80

Proveditelnost technického řešení Nesporná Nejasná Nesporná

Zajištění provozní homogenity Ano Ne Ano Ano

Vhodná návaznost na cíl etapy Ano Ne Ne Ano

Kontakt s potenciálními klienty na trase Ano Ne Ano Ano

Uspokojivé připojení k Dunaji Ano Ano Ne Ne c

Příspěvek k boji proti suchu Ano Ne Ne Ne

Vliv na protipovodňovou ochranu Ano Ne Ne Ne

Zlepšení vodního režimu v nivě Moravy Ano Ne Ne Částečně

Zhodnocení dříve vynaložených investic Ano Ne Ne Částečně

Investiční náklad (mld. Kč) 18,328 80,419 56,153 ? d

Záruka příznivé ekonomické efektivnosti Ano Nejasná, spíše žádná

Tab. 2. Srovnání technických parametrů variant A–G

Poznámky:
a Délky se vztahují na úsek od jezu v Hodoníně k zaústění do Dunaje.
b Za hotové úseky na Váhu se považují zdrže Selice a Králová a příslušné plavební komory. S jejich rekon-

strukcí s cílem zajištění provozní homogenity se nepočítá.
c U varianty F a G nesouhlasí napojení na Dunaj s existujícími hladinovými podmínkami.
d U varianty G zcela odpadá tunel, zatěžující variantu F, a snižuje se překonávaný spád, takže by investiční 

náklady, které nejsou se Studii uvedeny, zřejmě vycházely částkou značně nižší než u varianty F.

informaci také o vzdálenosti, kterou by mu-
sela vodní doprava při styku jižní Moravy 
s dolním Dunajem překonávat. Ta je v případě 
varianty E kratší (171,5 km) než při plavbě 
přes Devín (cca 195,0 km). Příslušný rozdíl 
(cca 23,5 km) se ve Studii uvádí jako výhoda 
varianty E, která by údajně měla přispět ke 
snížení provozních nákladů při kontaktu 
s přístavy na dolním Dunaji či při Černém 
moři. To je ovšem matoucí tvrzení: za prvé 
nehraje tento rozdíl při průměrných přeprav-
ních vzdálenostech okolo 1 000 km valnou 
roli a za druhé nejsou přepravní náklady 
funkcí přepravní vzdálenosti, ale spíše doby, 
potřebné na její překonání. Pak je směrování 
po trase varianty D jednoznačně lepší, neboť 
nabízí úsporu času asi 5 h. Navíc je v této 
variantě podstatná část trasy do Komárna 
uskutečňována po Dunaji, tj. vodní cestě 
s podstatně lepšími provozními podmínkami 
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(možnost nasazení souprav o cca trojnásobné 
nosnosti) a nezatížené poplatky.

Podélný profil na obr. 7 názorně ukazuje 
nelogičnost představy, že by vodní cesta – 
má-li sestoupit od Hodonína k Dunaji – měla 
nejprve stoupat o téměř 40 m, protínat horský 
břeh a teprve poté klesat za cenu pětinásobné-
ho zvýšení překonávaného spádu a zvětšení 
počtu plavebních komor, z nichž některé mají 
mimořádný spád a vyžadují nákladný systém 
úsporných nádrží. Problémy způsobuje také 
vedení Váhem, který je přizpůsoben třídě VIa, 
tj. soupravám se dvěma čluny řazenými vedle 
sebe. Tato třída je kompatibilní s třídou Vb 
(dva čluny za sebou) jen v případě klasické 
tlačné plavby, nikoliv však v případě kom-
paktních soulodí (motorová loď tlačící člun), 
která by se musela na každém vážském stupni 
složitě přeskupovat. Navíc se v poslední době 
rozšiřuje flotila „superdlouhých“ motorových 
nákladních lodí (űGMS), které by při délce 
135 m plavebními komorami na Váhu (jež mají 
délku 115 m) fyzicky nepropluly. U varianty E 
tedy nelze hovořit o provozní homogenitě. Va-
rianta E také neumožňuje napojení na etapový 
cílový bod (MLC Hodonín/Holíč), které musí 
být z terénních a urbanistických důvodů pod 
jezem v Hodoníně (nikoliv nad ním), takže 
by bylo nutno buď řešení doplnit plavební 
komoru Hodonín a zřízením zdrže Tvrdonice, 
nebo posunout konec první etapy severněji. 
Nejbližším vhodným bodem by bylo Veselí na 
Moravou nebo Uherské Hradiště; tyto lokality 
však nemají vhodnou vazbu na brněnskou 
aglomeraci. Nevýhodou trasy E je také to, že 
se vyhýbá důležitému potenciálnímu klientu 
vodní dopravy, tj. závodu Volkswagen v Brati-
slavě. Zásadní vadou ve srovnání s variantou 
D je rezignace na možnost energeticky efek-
tivního přečerpávání dunajské vody, které 
nepřichází v úvahu (při střídavě stoupajícím 
a klesajícím podélném profilu), a také nemož-
nost odvádění části povodňové vlny na řece 
Moravě paralelním průplavem. Další nedosta-
tek řešení spočívá v nevyužití již v předstihu 
realizovaných investic pro realizaci vodní 
cesty, tj. zejména úprav Moravy od Hodonína 
po Lanžhot, které by tak zůstaly „polotovarem“ 
bez možnosti zlepšení vodního režimu v okol-
ních lesích, či revitalizace odstavených říčních 
meandrů (obr. 1). K nevyužitým investicím 
by patřil i 877 m dlouhý most na dálnici D2 
u Lanžhota, dokončený v roce 1980, jehož 
plavební pole plně vyhovuje požadavkům 
vodní dopravy (včetně podjezdné výšky 7 m).

Kapitolou samou pro sebe jsou investiční 
náklady varianty E, uvedené ve Studii ohro-
mující sumou 132,497 mld. Kč, která více než 
7x (!) převyšuje náklady varianty D. Samotné 
náklady na zdvojené tunely představují více 
než 48 % uvedené částky. V tab. 2 se uvádí 
pro srovnatelnost částka nižší, tj. 80,419 mld. 
Kč, stanovená za předpokladu jednoduchých 
tunelů a jedné řady plavebních komor. I ta 
však převyšuje náklady varianty D 4,4x12. 

Srovnání varianty F s variantou D vyplývá 
z obr. 8 a tab. 2. Varianta F nemá některé 

12 Jistou otázkou je připočítání nákladů na zatím ne-
existující stupně Sereď a Kolárovo na Váhu, jejichž 
náklady byly určeny v rozsáhlé studii [15] a činí vč. 
úprav na vodní cestě cca 1,141 mld. €, tj. 29,665 
mld. Kč. Problém je v tom, že jejich značná část při-
padá na využití vodní energie, a samozřejmě i v tom, 
že se jedná o záměry, které mají být realizovány 
nezávisle na variantě E. Proto se s nimi předběžně 
nepočítá.

Obr. 8. Schématický srovnávací profil variant D a F. Staničení začíná od jezu Hodonín

Obr. 9. Schematický srovnávací profil variant D a G. Staničení začíná od jezu Hodonín

nevýhody varianty E, od níž je odvozena13. 
Je na ní jediný tunel, překonává nižší spád 
a vyžaduje méně stupňů. Zaručuje provozní 
homogenitu i napojení závodu Volkswagen 
v Bratislavě. Ostatní vady, uvedené u varianty 
E, však zůstávají. Navíc přibývá další vada, 
a to nedořešené napojení na Dunaj, resp. na 
dolní tok řeky Moravy. Řešitel se patrně ne-
zabýval hladinovým režimem v tomto úseku 
řeky, takže hladina pod plavební komorou 
Devínská Nová Ves na reálné hladiny nenava-
zuje a „vznáší se“ nad nimi. Náklady, uvedené 
v tab. 2, byly sníženy obdobně jako u varianty 
E, zůstávají však enormní.

Srovnání varianty G s variantou D umožňu-
je obr. 9 a hlavní data jsou uvedena v tab. 2. 
Varianta G byla konečně „oproštěna“ od dlou-
hého a zbytečného tunelu, stále je však degra-
dována tím, že od řeky Moravy nejprve stoupá, 
takže nemůže plnit význačné funkce ve sféře 
vodohospodářské bilance a protipovodňové 
ochrany a překonává zbytečně asi o 60 % 
větší rozdíl hladin než varianta D. Může (na 
rozdíl od variant E a F) plnohodnotně napojit 

13 Odvozováním variant F a G od „výchozí“ varianty E 
si řešitelé zjednodušili práci, výsledkem však jsou 
poněkud nesystémové slepence s řadou zbytečných 
nelogičností. 

MLC Hodonín/Holíč a částečně (ve srovnání 
s variantou D jen v dílčím úseku) plní pod-
mínku zlepšení vodního režimu a využití 
dříve vybudovaných investic. Tuto zásadu 
však paradoxně porušuje u mostu dálnice 
D2, neboť těsně nad ním odbočuje nesmyslně 
z řeky Moravy (obr. 10) a řeší křížení jinde, 
a to zcela absurdním způsobem (obr. 11). 
Křížení s významnými a relativně „málo při-
způsobivými“ prvky dopravní infrastruktury 
vyvolává značné náklady, zejména když je 
spojeno s radikálními zásahy do jejich výško-
vého vedení. To platí nejen pro tento případ, 
ale i pro hlavní elektrifikovanou trať Břeclav 
– Bratislava, kterou varianta D kříží jednou, 
varianta G však 3x. Dá se proto očekávat, že 
i náklad „doporučené“ varianty G, který řeši-
telé ještě neuveřejnili, bude podstatně vyšší 
než u varianty D, a zůstane tedy nepřijatelný.

4. Českým ekvivalentem anglického 
termínu „threat“ je ohrožení 
Popsaný vývoj záměru napojení ČR na Dunaj 
se bez výjimky vyznačuje nikoliv jen nedo-
statkem vůle, ale především jakousi iracio-
nální nevůlí, která se nejnověji promítla i do 
usilovné snahy tento záměr prezentovat ve 
formě jakési karikatury v rámci Studie prove-
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ditelnosti [14]. V této souvislosti se dá hovořit 
nejen o akutní hrozbě, že vodní doprava v ČR 
zcela zanikne (pokud již prakticky nezanikla), 
ale také o zpochybnění pokusů o efektivní 
zapojení vodních cest do úkolů vodního hos-
podářství, především těch, jejichž důležitost 
pro zvládání hrozícího sucha je mimořádná. 

Stojí za zamyšlení, zda základní příčinou 
této hrozby není chybná dělba kompetencí, 
při níž má rozvoj víceúčelových vodních cest 
garantovat resort, kterému jejich dopravní 
funkce (a zejména jejich výstavba) vadí a je-
jich vodohospodářské funkci nerozumí.
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Čest jeho památce!

Státní pozemkový úřad zapojuje veřejnost do 
hlasování v soutěži Žít krajinou

Jana Češková

Během měsíce prosince má veřejnost 
možnost zapojit se do hlasování v soutěži Žít 
krajinou. Jedná se o již 12. ročník soutěže, 
která hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. 
společná zařízení navrhovaná v pozemkových 
úpravách. 

Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno 
celkem 43 projektů. Soutěží se ve dvou kate-
goriích. V rámci kategorie Zelená a dopravní 
infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpří-
stupnění pozemků) se přihlásilo 22 projektů, 
21 projektů je přihlášeno do kategorie Tvorba 
a ochrana krajiny (protierozní a vodohospo-
dářská opatření).

 V každé kategorii budou vyhodnocena první 
tři místa. Zvláštní ocenění Cena Státního po-
zemkového úřadu bude uděleno nejlepšímu 
projektu z obou kategorií. Cenu veřejnosti 

obdrží projekt s nejvyšším počtem hlasů získa-
ných prostřednictvím internetového hlasování. 
Hlasování se uskuteční na webových stránkách 
Státního pozemkového úřadu, nebo přímo na 
webovém portálu soutěže www.soutezzitkraji-
nou.cz v sekci „Hlasování veřejnosti“. Ze všech 
hlasujících bude vylosován jeden výherce, 
který bude odměněn. Každý hlasující může 
udělit pouze jeden hlas. 

Příklady dalších realizovaných společných 
zařízení, která oživila českou krajinu, můžete 
shlédnout na  https://youtu.be/XqsFhJDD1uM

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se 
uskuteční 21. března 2019 v Hlavním sále 
Senátu PČR.

Jana Češková
Oddělení komunikace a marketingu
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Děkujeme všem autorům i recenzentům za čas, který v uplynulém roce věnovali tomu, aby články 
měly vysokou odbornou úroveň. Musíme také zmínit nezištnou práci, kterou časopisu věnují členo-
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Upozorňujeme, že na www.vodnihospodarstvi.cz do rubriky Ročníky jsme doplnili celý ročník 2018.
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Petice za zdravé zemědělství

Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota 
spouštějí petici žádající ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby 
se zasadil o zdravé zemědělství v naší zemi. V zemědělské krajině žije 
o třetinu méně ptáků než v roce 1982, před očima nám mizejí zajíci, 
koroptve, motýli i brouci. Krajina není schopna udržet stále vzácnější 
vodu a pesticidy kontaminují ztenčující se zásoby podzemní vody. 
Prudký úbytek zastaví jen výrazná reforma Společné zemědělské 
politiky Evropské unie, o které se bude rozhodovat v následujících 
týdnech. Občané i organizace se mohou k petici připojit na www.
birdlife.cz/petice-za-krajinu.

Česká krajina trpí vinou příliš intenzivního hospodaření. Z kraji-
ny mizí motýli a další opylovači, není snadné spatřit zajíce a dříve 
běžným ptákům, jako je sýček nebo chocholouš, hrozí, že u nás brzy 
zcela vyhynou. „U řady druhů je úbytek skutečně enormní,“ říká 
ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. „Jen od 
roku 1982, odkdy probíhá detailní sčítání ptáků, zmizelo z naší krajiny 
50 % skřivanů, 82 % čejek a dokonce 97 % koroptví. Z mysliveckých 
statistik přitom víme, že zrovna koroptve prudce ubývaly již dlouho 
před rokem 1982. Mnoho dříve zcela běžných druhů balancuje nyní 
na hraně přežití.“

Trend ubývání polních ptáků se prohloubil poté, co zemědělství 
začala prostřednictvím dotací ovlivňovat Společná zemědělská po-
litika. „Zemědělci získali prostředky na hnojiva a pesticidy, stejně 
jako si mohou dovolit výkonnější techniku. Snaha o co největší zisky, 
podpořená rychlejšími stroji a efektivními chemickými prostředky, 
vytlačuje z krajiny vše živé. Společná zemědělská politika přitom 

dosud nebyla schopná těmto negativním dopadům zemědělství 
zamezit,“ popisuje Václav Zámečník, zemědělský specialista Česká 
společnosti ornitologické.

Další problémy krajiny jsou dnes již všeobecně známé: Kvalitní or-
nici ohrožuje masivní eroze, utužená půda bez organické hmoty není 
schopna zadržovat vodu. Pravidelné monitorování Českého hydrome-
teorologického ústavu ukazuje, že ve více než polovině podzemních 
vod se vyskytují pesticidy, nejvíc je jich v zemědělských oblastech.

V následujících týdnech a měsících se bude rozhodovat o tom, jak 
bude Společná zemědělská politika vypadat po roce 2020. „O budoucí 
podobě zemědělských dotací se rozhodne na základě jednání ministrů 
jednotlivých členských zemí. Prostřednictvím petice žádáme ministra 
zemědělství Miroslava Tomana, aby se zasadil o zdravé zemědělství 
v naší zemi,“ říká Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké 
jednoty.

Moudré hospodaření v 21. století musí klást důraz na takovou 
produkci potravin, která chrání přírodní zdroje a krajinu, na které 
bytostně závisí. „Debata o budoucí Společné zemědělské politice dává 
příležitost, aby nový systém podporoval a odměňoval odpovědné 
hospodaření a kladl bariéru dalšímu ničení půdy, vody i přírody,“ 
dodává Miloš Fischer, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty.

Společná zemědělská politika rozděluje ročně 58 miliard eur, tedy 
asi 1 450 miliard korun. „Jsou to společné peníze nás všech. Je zcela 
namístě požadovat, aby veřejné peníze přinášely veřejné hodnoty, ke 
kterým zdravá krajina, půda i voda rozhodně patří,“ uzavírá Vermouzek.

Věra	Sychrová

PS: Mé názory na vliv nevhodné zemědělské praxe na naše vody (ale 
i na přírodu) jsou obecně známé. Proto nepřekvapí, že jsem k petici 
připojil za svoji osobu svůj podpis, byť si myslím, že v petici se hovoří 
o produkci potravin, ale měl být víc zdůrazněn zhoubný vliv produkce 
technických plodin na kulturní krajinu!  Václav Stránský
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