KONFERENCE
6.4.2017

ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ
CESTA K VODNÍMU KOMFORTU

Realizační tým
EVROPSKÝ INSTITUT PRO ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ Z.Ú.

Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství, ministra
životního prostředí a hejtmana Jihomoravského kraje.

ISBN 978-80-270-1479-8
1

Generální partner konference

Partneři konference

Partneři institutu

Programový výbor konference
Ing. Radim Světlík
Ing. David Kaprál, MBA
Eliška Pospíšilová
Vydavatel
Evropský institut pro zadržování vody v krajině z.ú.
Za jazykovou úpravu a obsah příspěvků zodpovídají autoři.
2

PROGRAM KONFERENCE
8:30 – 9:15

REGISTRACE
drobné občerstvení na uvítanou

9:15 – 9:30

ÚVOD
přivítání/úvod/vysvětlení filozofie

9:30 – 9:40

ZDRAVICE VIP HOSTA

9:40 – 10:00

VODA – GLOBÁLNÍ PROBLÉM LIDSTVA
Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK, Katedra fyzické
geografie a geoekologie

10:15 – 11:50

BLOK I. – ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ – VÝCHODISKA

10:15 – 10:35

CHARAKTER PŮD V ČR
Ing. Jiří Hladík, Ph.D., Ing. Jan Vopravil, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, v.v.i.

10:35 – 10:55

DYNAMIKA VÝVOJE VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY V ČR (1836-2006)
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci,
Mgr. Marek Havlíček, Ph.D. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i.

10:55 – 11:10

COFFEE BREAK

11:10 – 11:30

DYNAMIKA SRÁŽEK A STAV PODZEMNÍCH VOD V ČR
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Ing. Eva Soukalová, CSc.
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

11:30 – 11:50

DISPONIBILNÍ VODNÍ ZDROJE A JEJICH ZABEZPEČENOST
Ing. Adam Vizina, Ph.D., Doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. – Výzkumný ústav
Vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

11:50 – 13:00

OBĚD

13:00 – 14:00

BLOK II. – ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

13:00 – 13:20

VODNÍ NÁDRŽE – JEDNO Z ŘEŠENÍ
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. – Ministerstvo zemědělství, sekce vodního
hospodářství

13:20 – 13:40

PŘIROZENÁ INFILTRACE – POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY JAKO CESTA
K JEJÍMU ZLEPŠENÍ
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš – Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Lednice

13:40 – 14:00

ŘÍZENÁ INFILTRACE – PRINCIPY A ZKUŠENOSTI
Mgr.Mark Rieder, RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. – Výzkumný ústav Vodohospodářský
T.G. Masaryka, v.v.i.

14:00 – 14:20

SHRNUTÍ A IMPULSY
Ing. Roman Lesný, MBA – Česko-izraelská smíšená obchodní komora
a ALIGIER s.r.o.

14:20 – 14:30

ZÁVĚR

14:30 – 17:00

ZÁBAVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM + RAUT
3

4

OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA DO SBORNÍKU KONFERENCE
ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka ................................................................................... 7

ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA DO SBORNÍKU KONFERENCE
ministr životního prostředí Mgr.Richar Brabec ......................................................................... 9

ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA DO SBORNÍKU KONFERENCE
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek ............................................................ 11

CHARAKTER PŮD V ČR
Jan Vopravil, Jiří Hladík, Petra Huislovás ............................................................................... 13

DYNAMIKA VÝVOJE VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY V ČR (1836-2006)
Peter Mackovčin , Marek Havlíček ......................................................................................... 17

DYNAMIKA SRÁŽEK A STAV PODZEMNÍCH VOD V ČR
Jaroslav Rožnovský, Eva Soukalová ........................................................................................ 24

DISPONIBILNÍ VODNÍ ZDROJE A JEJICH ZABEZPEČENOST
Adam Vizina, Martin Hanel ..................................................................................................... 33

VODNÍ NÁDRŽE – JEDNO Z ŘEŠENÍ
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství ....................................................... 42

PŘIROZENÁ INFILTRACE – POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY JAKO CESTA K JEJÍMU
ZLEPŠENÍ
Petr Salaš, Jaroslav Rožnovský, Miloslav Pekař, Radoslav Vlk .............................................. 49

ŘÍZENÁ INFILTRACE – PRINCIPY A ZKUŠENOSTI
Mgr. Mark Rieder, Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. .............................................................. 55

5

6

ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA DO SBORNÍKU KONFERENCE
ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ – CESTA K VODNÍMU KOMFORTU
(Brno, 6. 4. 2017)

ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka
Vážení účastníci konference,
škody, které způsobilo sucho za posledních 30 let v zemích Evropské unie, přesahují 100
miliard eur. Stále naléhavěji a v mnoha oblastech našich životů si uvědomujeme, že voda je
strategickou surovinou, proto řešíme, jak zajistit její dostatek. Základem je posílit schopnost
krajiny, aby zadržovala vodu. Ministerstvo zemědělství v posledních dvou třech letech
investovalo do opatření na zadržení vody v krajině několik miliard korun. V budoucnu můžeme
předpokládat ještě extrémnější výkyvy počasí, než bylo nedávné sucho, a je třeba se na to dobře
připravit. Proto se snažíme investovat hlavně do přirozeného zadržení vody v krajině, které je
nejlepším způsobem ochrany před suchem i povodněmi. Je povinností Ministerstva zemědělství
a především mým zájmem, aby voda byla vždy dostupná nejen nám, ale i budoucím generacím.

Marian Jurečka
ministr zemědělství
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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA DO SBORNÍKU KONFERENCE
ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ – CESTA K VODNÍMU KOMFORTU
(Brno, 6. 4. 2017)

Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec

Dnes jen těžko někdo může říci, že nezná hodnotu vody pro život. A její nedostatek
v posledních velmi suchých letech jen potvrdil, že musíme udělat vše pro to, abychom vodu
v České republice udrželi. V minulém století naši předchůdci intenzivně odvodňovali krajinu
proto, aby bylo možné využívat půdu k hospodaření. Zaniklo velké množství mokřadů, tůní
i rybníků. Zhoršená kvalita půdy a extrémní výkyvy počasí způsobené klimatickou změnou pak
znamenaly katastrofální následky povodní nebo sucha, které jsme zažívali v posledních letech.
Dnes tyto chyby musíme napravit, protože udržení vody v půdě a v krajině je klíčové pro naše
přežití. Půda v České republice má potenciál zachytit až 9 miliard kubíků vody. Bohužel dnes
je to jenom polovina. Je zřejmé, že se v minulosti udělalo mnoho chyb, které vedly ke zhoršení
podmínek pro doplňování podzemních vod. Při dnešních znalostech, zkušenostech vlastních
i zahraničních a dnešních technických možnostech máme ale šanci vodu v České republice
udržet. Proto jí nesmíme promarnit. Čím později začneme, tím to bude nákladnější.

Richard Brabec
ministr životního prostředí
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ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA DO SBORNÍKU KONFERENCE
ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ – CESTA K VODNÍMU KOMFORTU
(Brno, 6. 4. 2017)

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

Jihomoravský kraj patří z pohledu vody k jednomu z nejsušších v naší republice, z pohledu
zemědělské produkce pak k jednomu z největších. Je tedy zřejmé, že nedostatek vody se vždy
velmi viditelně projeví právě na zemědělské produkci. Na druhé straně mnoho obyvatel kraje
využívá podzemní zdroje ke své potřebě. Aktivity spojené se zadržováním vody, respektive se
zabezpečením jejího dostatečného množství a její kvality jsou jedním z hlavních úkolů
Jihomoravského kraje a patří do okruhu mého předního zájmu. Budoucí generace budou
posuzovat naše konání i podle toho, jak jsme se chovali k vodním zdrojům a jaký komfort jsme
jim zabezpečili anebo jaké starosti jsme jim připravili. Pro mne, jako hejtmana Jihomoravského
kraje, je důležité, aby jak současná, tak i budoucí generace si byly dostatkem vody jisté.

Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje
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CHARAKTER PŮD V ČR
Jan Vopravil, Jiří Hladík, Petra Huislová
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
Abstrakt
Půda slouží v krajině jako obrovská zásobárna vody a její stav předurčuje její fungování při
výkyvech počasí, extrémních klimatických situacích a klimatických změnách. V České
republice se v posledních letech projevuje klimatická změna zvyšováním průměrné roční
teploty vzduchu a změnou rozložení srážek, čímž dochází k výskytu období vydatných
srážkových úhrnů a období extrémního sucha. Kvalita půdy v těchto případech silně ovlivňuje
množství vody, které je krajina schopna zadržet pro potřeby rostlin. Různé půdy mají různé
přirozené dispozice, které predikují charakter vodního režimu celého půdního profilu, avšak
nevhodným hospodařením jsou přirozené vlastnosti půdy zhoršovány. Degradační procesy jsou
navíc často vzájemně propojeny, a tak je nezbytná komplexní péče o půdu, proto volba
optimálního využití, zpracování a kultivování půdy by měla vždy záviset na konkrétních
stanovištních podmínkách a klimatických faktorech.
Postupující klimatická změna s sebou přináší častý výskyt extrémních klimatických jevů.
V České republice se postupně zvyšuje průměrná roční teplota vzduchu, zatímco celkové úhrny
srážek zůstávají na stejné úrovni. Mění se však rozložení srážek. Období vydatných srážkových
úhrnů jsou střídána obdobími beze srážek, doprovázenými zemědělským až hydrologickým
suchem. Suchá období v kombinaci s mírnými zimami, doprovázenými minimální sněhovou
pokrývkou, negativně ovlivňují množství povrchové i podzemní vody (zdroj Rožnovský, 2016).
Z toho vyplývá potřeba zadržet vodu v krajině, a to buď technicky (vodní nádrže), nebo
správnou péčí o půdu. Zadržení vody v nádržích je nezbytné především pro zajištění dodávek
pitné vody a nadlepšování průtoků ve vodních tocích (např. pro potřeby plavby, ředění
odpadních vod či rekreace). Pro zemědělství je vhodné především zadržení vody v půdě, která
může být využita pro rostliny i v déle trvajícím bezdeštném období. Odpadají tím sekundární
náklady na závlahy plodin. Pro zadržení vody v půdě je potřebný dobrý zdravotní stav půdy
a vhodná drsnost povrchu (střídání plodin, zatravněné pásy, lesní porosty). Zdravá půda
o mocnosti 1 m na ploše 1 km2 dokáže zadržet v průměru 300 000 m3 vody. Z toho i plyne, že
v prvé řadě, než začneme v krajině uvažovat s technickými zásahy, tak bychom se měli věnovat
kvalitě půdy. Pokud vypočteme potenciální celkovou retenci našich zemědělských půd, tak
jsme u čísla 8,4 miliardy m3 vody. Jen pro představu, teď první nová plánovaná přehrada má
mít objem vody v řádu cca 15 mil. m3 vody. Bohužel tím, že máme krajinu, a hlavně půdu
nemocnou, tak momentální potenciál zemědělských půd zadržovat vodu je výrazně nižší o více
než 3,3 miliardy m3 vody, teď jsme na úrovni 5,04 miliardy m3 vody. Také pokud se bavíme
o půdě a vodě, tak nesmíme zapomenout na další vlastnosti půdy, jednak infiltraci a filtraci.
Infiltrace vody do půdy (neboli vsak) je proces, kdy se do půdy dostává voda, její část je pak
v půdě zadržená (půda se chová jako houba, vodu nasaje a pak postupně uvolňuje) a zbývající
voda se dále dostává níže a přes horninové prostředí např. dotuje podzemní kolektory vod.
A druhým zmíněným aspektem je to, že jak voda proudí skrze půdu, tak to je v podstatě přírodní
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filtr, půda nám díky svým vlastnostem a biologickému oživení znečištěnou vodu i čistí. Díky
těmto schopnostem půda významně přispívá k udržení vody v krajině a předcházení vzniku
povodní a sucha.

Obrázek 1. Stav porostu kukuřice v suchém období na půdě bez aplikace organické hmoty (vlevo) a s aplikací
organické hmoty (vpravo)

Z klimatologického pohledu jsou některé části území ČR (jižní Moravy, Podkrušnohoří)
hodnoceny jako suché, jelikož vykazují průměrné roční úhrny srážek pod 550 mm.
Ze zemědělského pohledu je důležitý fakt, že výskyt sucha se vyskytuje nahodile, nepravidelně,
a to jak v jednotlivých letech, tak v průběhu roku. Dokladem jsou výskyty sucha v letech 2000,
2003, 2011, 2012, 2015. Srážkový deficit je často doprovázen nadnormálními teplotami, nižší
poměrnou vlhkostí vzduchu, zmenšenou oblačností a větším počtem hodin slunečního svitu.
Tyto meteorologické prvky mají za následek vyšší výpar vody.

Obrázek 2. Trhliny v půdě způsobené dlouhodobím nedostatkem vody

Jedním z možných řešení nedostatku vody je zlepšování retenčních schopností krajiny. Krajinu
je potřeba zorganizovat tak, aby se potenciálně negativní vlivy omezily na minimum, a naopak
posílila její stabilizační role, která vzniku povodně či sucha zabrání nebo jejich vliv alespoň
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omezí na snesitelnou míru. Bohužel současný, ekonomicky zaměřený, způsob organizace
a využívání krajiny takové možnosti neposkytuje. Již ve druhé polovině 20. století došlo
k radikálním změnám v uspořádání krajiny (průmyslové metody zemědělství, rušení krajinných
prvků, rozorání travních porostů, rozsáhlé odvodnění pozemků, regulace vodních toků apod.).
Neúměrně rozsáhlé půdní bloky, absence krajinných prvků a napřímené vodní toky nepodporují
zadržení vody v krajině, což sebou nese celé spektrum problémů (rychlý odtok vody, zrychlená
eroze, zanášení a eutrofizace vodních toků a nádrží). Samostatný problém je až 80 %
propachtované půdy.

Obrázek 3. Vodní eroze půdy při pěstování kukuřice na svažitém pozemku bez protierozních opatření

V České republice jsou již zavedeny přístupy, jejichž pomocí je možné pozitivně ovlivňovat
stav krajiny a míru dopadů extrémních klimatických situací pomocí kombinace různých
opatření. Jsou to především pozemkové úpravy, územní plánování a plánování v oblasti vod.
Všechny tyto systémy jsou upravovány celou řadou odborníků, mnohdy však jednostranně
zaměřených (v územních plánech není vždy respektována záplavová zóna, v pozemkových
úpravách může být řešeno jen zpřístupnění pozemků, ve vodohospodářském plánování nemusí
být zohledněny potřeby zemědělců). Zároveň jsou především pozemkové úpravy
a vodohospodářské plány obtížně prosaditelné, proto v pozemkových úpravách mnohdy, vše
končí u návrhu opatření a vypořádáním vlastnických vztahů bez samotné realizace plánu
společných zařízení.
Půda je potenciálně obrovským zásobníkem vody, proto by řešení problémů se suchem
a povodněmi mělo začínat právě u péče o ni. Každá půda má přirozené dispozice, které ji
předurčují k hospodaření s vodou. Tyto vlastnosti jsou dány hlavně zrnitostním složením, které
ovlivňuje pohyb vody v půdě, její infiltraci a retenci. Dalším zásadním faktorem je obsah
a kvalita humusových látek. Některé půdní vlastnosti jsou prakticky neovlivnitelné (zrnitost
půdy), jiné však závisí na způsobu hospodaření na půdě. Jednotlivé pracovní operace na půdě
mají zásadní vliv na infiltrační a retenční schopnosti půdy potažmo i celé krajiny. Zejména se
jedná o zpracování půdy (orba, podrývání, minimalizační technologie apod.).
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Nevhodným hospodařením jsou často přirozené půdní vlastnosti zhoršovány, pak hovoříme
o degradaci půdy. V půdě degradované utužením je omezen pohyb vody, a tedy je snížena
retenční schopnost a akumulační prostor pro zadržení vody. Podobně negativně ovlivňuje
zadržení vody také úbytek organické hmoty, který při nedostatečném doplňování kvalitních
statkových hnojiv zhoršuje fyzikální stav půdního prostředí. V neposlední řadě vztah mezi
půdou a vodou negativně ovlivňuje eroze půdy. Erozí dochází ke zmenšení „aktivního“ půdního
profilu, opět se snižuje akumulační prostor pro vodu. Půda ochuzená erozí o humusové
a zrnitostně jemné částice je pak v důsledku dlouhotrvajících vysokých teplot snáze vysušena.
Srážková voda díky krustě na povrchu nestabilní půdy je urychleně odváděna povrchovým
odtokem.

Obrázek 4. Utužení půdního profilu s poškozením půdní struktury výrazně omezuje rychlost vsaku vody do půdy

Volba optimálního způsobu zpracování půdy závisí vždy na konkrétních stanovištních
podmínkách (svažitost, zrnitost půdy, hladiny podzemní vody) a klimatických faktorech daného
stanoviště. Nezastupitelnou roli zde hraje také aplikace dostatečného množství kvalitní
organické hmoty pro udržení dobrých fyzikálních vlastností půdy. Důležitý je i vstup na
pozemky za vhodné vlhkosti půdy, jako prevence utužení půdy a poškození půdní struktury.
Nezbytné je využití protierozních opatření na svažitých pozemcích. Podle konkrétních
podmínek na stanovišti jsou vhodná i další opatření, např. vápnění půdy, oprava či naopak
odborné znefunkčnění melioračních systémů apod. Velmi účinným nástrojem pro zlepšení
hospodaření půdy s vodou je pěstování meziplodin, přičemž je potřeba volit meziplodiny, které
půdu nevysušují (LOS, Landsberská směska apod.). Uvažovat lze i o mulčování. Nejčastěji se
uplatňuje rozdrcení posklizňových zbytků, kukuřice, řepky, obilovin a jejich následné mělké
zapravení do půdy. Vzhledem k tomu, že jednotlivé degradační faktory jsou často vzájemně
propojeny, pro udržení optimálních vlastností pro hospodaření půdy s vodou je nezbytná
celková kvalitní péče o půdu, nikoliv její zastavování….
Poděkování: Příspěvek vychází z řešení výzkumného projektu QJ1520026 "Optimalizace
využívání zemědělské půdy z pohledu podpory infiltrace a retence vody, s dopady
na predikci sucha a povodní v podmínkách České republiky".
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Abstrakt
Středoevropská kulturní krajina je výsledkem tisícileté interakce mezi přírodou a lidskou
společností. Autoři se zabývají studiem vývoje krajiny v ČR, kdy používají metodu počítači
podporovaného kvantitativního studia změn využití krajiny na historických a současných
topografických mapách v prostředí geografických informačních systémů (GIS) v pěti časových
řezech od 1836 až 2006. Kvantitativní vyhodnocení procesů změn využívání krajiny pak udává
dynamiku i stabilitu krajiny. Pro zadržování vody v krajině já důležitá prostorová diferenciace
ploch pro tento účel vhodných (lesy, louky, pastviny, pole). V této studii jsou zkoumány změny
využití krajiny v povodí Moravy, přičemž samostatně jsou vyhodnoceny výsledky pro dílčí část
povodí Dyje a povodí Moravy po soutok s řekou Dyje.
Klíčová slova: stabilita krajiny, zadržování vody v kulturní krajině, kvantitativní studium změn,
geografické informační systémy, využití krajiny

1. Úvod
Středoevropská kulturní krajina je výsledkem tisícileté interakce mezi přírodou a lidskou
společností. Kulturní krajiny jsou výsledkem plynulé reorganizace přírodní krajiny lidmi tak,
aby její využívání a její prostorová struktura lépe odpovídala požadavkům lidské společnosti
(Antrop, 2005).
Středoevropská krajina 18. století obsahovala řadu prvků a struktur i z velmi vzdálené minulosti
(Antrop, 2005). Vodní toky většinou lemované lužními lesy a loukami tehdy v krajině volně
meandrovaly a anastomozovala. Staré topografické mapy znázorňují velký počet rybníků,
vytvářejících místy rybniční soustavy. V 1836–1852 existovalo v České republice 33 713
vodních ploch o výměře 63 923 ha, z toho se zachovalo 43 888 ha ploch historických rybníků
(Pavelková a kol., 2014). Větší města byla ještě většinou sevřená hradbami a rozsah
urbanizované sídelní krajiny byl malý. Sídla spojovala síť většinou nezpevněných, zčásti
úvozových cest. M. Antrop (2005) označuje tento typ krajiny jako tradiční.
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Agrární revoluce zahájila zásadní změny středoevropské krajiny, ke kterým začalo docházet od
18. století. Je možné rozlišit pět základních typů hybných sil změn krajiny, a to přírodní,
socioekonomické, technologické, politické a kulturní (Bürgi, Hersberger and Schneeberger,
2004). V rámci České republiky došlo v období let 1845 až 2016 k poklesu výměry zemědělské
půdy o 831 885 ha ve prospěch mj. zastavěných ploch, které vzrostly téměř trojnásobně oproti
roku 1845 na 132 217 ha (Bičík a kol., 2010). Autoři příspěvku studovali změny krajiny a její
stabilitu pod vlivem agrární a později průmyslové revoluce, urbanizace a globalizace v období
1836–2006 pro plochu povodí řeky Moravy na území České republiky.

2.Terminologie
Krajiny jsou dynamické geosystémy a změna je jejich integrální součástí. V současné době je
studium příčin, pochodů a následků změn využívání krajiny jedním z hlavních výzkumných
témat v krajiné ekologii (Wu,Hobbs, 2002). Roste počet příkladových studií zabývajících se
změnami krajiny z různého hlediska, cílů a přístupů (Žigrai, 2001, Bürgi, Russel, 2001, Hietel,,
Waldhardt, and Otte, 2004, Bürgi, Hersperger and Schneeberger,2004, Bender et al., 2005,
Haase et al., 2007, Eetvelde, Antrop, 2009). Lidská společnost se od počátku snažila adaptovat
krajinu, aby lépe sloužila vyvíjejícím se potřebám lidstva a tak měnila její využívání. Krajinná
struktura, funkce krajiny a krajinotvorné pochody úzce souvisejí s typy využívání krajiny a tedy
jsou ovlivňovány změnami využívání krajiny lidskou společností (Bičík, Jeleček, Štěpánek,
2001, Turner et al., 1994, Vitousek et al, 1997, Hietel, Waldhardt and Otte, 2004). Od 18. století
se rychlost a rozsah změn v krajinách Střední Evropy podstatně zrychlil, takže došlo k přervě
v historickém vývoji středoevropských krajin (Antrop, 2005, Bender et al., 2005).
Ve studovaném časovém úseku 1836–2006 tak došlo v chování lidské společnosti ke dvěma
velkým změnám, a to k agrární a průmyslové revoluci. Autoři hodnotí procesy změn ve
využívání krajiny a stabilní plochy využívání v daném časovém úseku s použitím metod GIS
(Mackovčin, a kol. 2011) nebo využívají statistických zjištění o plochách pozemků, z nichž
byla vybírána daň (Databáze LUCC Czechia, Bičík a kol. 2010).

3. Vývoj změn krajiny České republiky v období 1836-2016
3.1 Materiál a metody
Hodnotit území celé ČR lze aktuálně z dat Databáze LUCC Czechia. Obsahují písemný operát
k stabilnímu katastru 1845, data o využití ploch 1948 Ministerstva financí, dále za roky 1990,
2000 údaje z centrální databáze katastru nemovitostí (Bičík, 2010) a doplnění k roku 2016 bylo
provedeno ze souhrnného přehledu o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí ČR.
Kategorie využití ploch jsou 8 základních kategorií využití ploch: 1. orná půda 2. trvalé kultury
(sady, zahrady, vinice, chmelnice), 3. louky, 4. pastviny, 5. lesní plochy, 6. vodní plochy, 7.
zastavěné plochy, 8. ostatní plochy. Těchto 8 kategorií je načteno do 3 kategorií sumárních, a to
následovně: 1 + 2 + 3 + 4 = zemědělská půda, 5 = lesní plochy a 6 + 7 + 8 = jiné plochy.
Z uvedených dat vyplývá pokles výměry zemědělského půdního fondu v roce 1845
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z 5 258 561,4 ha na současných 4 208 374 ha (ČUZK, 2016). Trend poklesu výměry orné půdy
je patrný až po roce 1948, kdy pokles z 3 934 177,5 ha se zastavil na současných 2 965 606 ha
(ČUZK, 2016). Zato u luk a pastvin je trend klesající v letech 1948-1990 (pokles z 1 021 121,4
ha na 828 437,3 ha) a nárůst v období 2000 a 2016 na hodnotu 1 000 393 ha (ČUZK, 2016).
Zcela zásadní je zvýšení podílu zastavěných ploch v roce 1845 bylo 46 245,8 ha, v roce 1948
bylo 84 919,3 ha, posléze v roce 1990 bylo 679 824,4 ha a nakonec v roce 2016 již 710 724 ha.
Současná výměra vodních ploch je 165 876 ha (ČUZK, 2016).
Autoři pro kvantitativní hodnocení změn krajiny povodí Moravy a Dyje využili analýzu změn
využívání krajiny na historických a současných podrobných topografických mapách v prostředí
GIS. Mapy byly georeferencovány a poté vektorizovány s použitím softwaru ArcGIS 9
a ArcView3.3. Tato metoda je dnes často používána v krajinné ekologii (např. Bender, 2005,
Haase et al., 2007, Mackovčin et al., 2011). GIS slouží hlavně k vytvoření databáze využívání
země, k analýze procesů změn využití krajiny, vymezení stabilně využívaných ploch a pro
kvantitativní hodnocení podílu jednotlivých typů využívání krajiny. V rámci modelového
území povodí Moravy a Dyje byly zpracovány mapy využívání země v časových řadách (1836–
1852, 1874–1880, 1952–1955, 1986–1992, 2002–2006) a rovněž mapy změn krajiny
(Mackovčin, 2009).
3.2 Využívání krajiny na příkladu Povodí Moravy
Autoři pro studium změn využití krajiny a stability krajiny v období 1836–2006 využívají
počítači podporované kvantitativní analýzy změn ve využívání krajiny v pěti časových řezech.
Je vylišeno celkem 9 kategorií využití krajiny: orná půda, trvalé travní porosty, sady a zahrady,
vinice a chmelnice, lesy, vodní plochy, zastavěné plochy, rekreační plochy a ostatní plochy
(Mackovčin, 2009). Využívání krajiny velmi citlivě vyjadřuje vztah mezi přírodními
podmínkami a činností lidské společnosti. Stabilní využívání krajiny v delším časovém úseku
je proto podle názoru autorů rovněž důkazem stability konkrétní krajiny. Naopak časté změny
využívání ukazují na nesoulad mezi přírodními podmínkami a chováním lidské společnosti.
Krajina v těchto případech je nestabilní. Výsledky kvantitativního studia změn využívání
krajiny v období agrární a průmyslové revoluce jsou vizualizovány v digitálních mapách.
Autoři prezentují příklady změn využívání a stability krajiny na 2 modelových oblastech na
území České republiky. První je povodí řeky Moravy a druhým je povodí řeky Dyje.
Plocha povodí Moravy na území ČR činí 20 696 km2 a délka toku 296 km. Dílčí povodí Dyje
má rozlohu 11 160 km2 a délku 196 km (Pavelková R. a kol. 2014). Dílčí povodí Moravy po
soutok s řekou Dyjí má rozlohu 9 969 km2 a řeka Morava na území České republiky délku 269
km.
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Kategorie využití krajiny
orná půda
trvalý travní porost
zahrada a sad
vinice a chmelnice
les
vodní plocha
zastavěná plocha
rekreační plocha
ostatní plocha
Celkem

1836-1852
46,65
21,39
0,25
0,38
28,50
0,14
2,68
0,00
0,01
100,00

1876 1953-1956 1991-1996 2002-2006
53,16
51,94
44,94
40,35
13,78
8,42
8,82
11,89
0,32
0,53
0,87
0,89
0,29
0,16
0,43
0,32
29,40
33,65
36,68
37,74
0,02
0,08
0,32
0,33
3,02
5,10
7,36
7,77
0,00
0,06
0,48
0,58
0,01
0,06
0,10
0,13
100,00
100,00
100,00
100,00

Tabulka 1. Vývoj využití krajiny v povodí řeky Moravy (část bez povodí Dyje) – podíl v %

Kategorie využití krajiny 1836-1852 1876-1877 1953-1956 1990-1995 2002-2006
orná půda
53,27
59,00
58,08
53,36
51,26
trvalý travní porost
16,84
11,60
7,42
6,25
7,53
zahrada a sad
0,25
0,20
0,79
1,10
1,08
vinice a chmelnice
1,45
1,28
0,79
1,52
1,30
les
25,61
25,36
28,34
29,93
30,46
vodní plocha
0,59
0,34
0,51
1,04
1,05
zastavěná plocha
1,98
2,21
3,98
6,18
6,63
rekreační plocha
0,00
0,00
0,04
0,48
0,56
ostatní plocha
0,01
0,01
0,05
0,14
0,13
Celkem
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Tabulka 2. Vývoj využití krajiny v povodí řeky Dyje – podíl v %

Pro obě dvě povodí je charakteristické vysoké zastoupení orné půdy, přičemž jejich nejvyšší
podíly byly na konci 19. století a v polovině 20. století, tedy v období agrární revoluce a nástupu
socialistického zemědělství (Tab. 1 a Tab. 2). Pro obě dílčí povodí je shodný i velmi razantní
úbytek ploch trvalých travních porostů od poloviny 19. století. Tento trend se podařilo zvrátit
až po zavedení dotačních titulů na obnovu trvalých travních porostů po roce 1989. Lesy v obou
povodích vykazují kontinuální růst, což je spojeno s cílenou výsadbou lesů a částečně
i přirozenou sukcesí lesa. Zastavěné plochy v obou povodích výrazně zvětšily svůj podíl,
zejména na úkor ploch orné půdy a trvalých travních porostů. Vodní plochy vykazovaly na
konci 19. století výrazný pokles podílu ploch, díky výstavbě vodních nádrží a obnově některých
rybničních soustav je však v současnosti jejich podíl ploch vyšší než na počátku sledovaného
období.
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Stabilně využívané plochy Morava Dyje
orná půda
28,98
38,32
trvalý travní porost
1,10
1,43
zahrada a sad
0,01
0,01
vinice a chmelnice
0,04
0,12
les
24,13
21,25
vodní plocha
0,01
0,18
zastavěná plocha
1,94
1,51
rekreační plocha
0,00
0,00
ostatní plocha
0,00
0,00
Změněné plochy
43,79
37,18
Celkem
100,00
100,00
Tabulka 3. Stabilně využívané plochy v Povodí řek Morava a Dyje v letech 1836–2006

Povodí Moravy (po soutok s Dyjí) vykazovalo vyšší podíl změněných ploch (43,79 %) než
povodí Dyje (37,18 %). Pro povodí Dyje je plošně nejvíce zastoupenou stabilně využívanou
kategorií orná půda, stejně tomu je tak i u povodí Moravy, ovšem jejich podíly se liší přibližně
o 10 % (Tab. 3, Obr. 1). Stabilními kategoriemi využití krajiny jsou v obou povodích i lesy,
které tvoří stabilní kostru krajiny zejména ve vyšších polohách vrchovin a hornatin. Za zcela
zásadní problém v rámci stability a funkčnosti krajiny v obou povodích lze považovat velmi
nízký podíl stabilně využívaných ploch trvalých travních porostů (Tab. 3, Obr. 1).
Součástí Povodí Moravy je severní část geomorfologické jednotky Dolnomoravská niva.
Představuje území mezi Napajedly na severu a Rohatcem na jihu o rozloze 153,4 km 2.
Za sledované období se využití nivy nezměnilo pouze na 30,6 % území (47,9 km 2). Na téměř
polovině nivy (46,1 %) došlo k jedné změně (70,7 km2). Byl to zejména kácení lužních lesů
a jejich přeměna na louky nebo ornou půdu. Dvakrát se změnilo využití na 15,9 % plochy, až
k 3 změnám došlo na 6,8 % a ke čtyřem změnám pak na 0,6 % plochy. Ke změnám tak v období
1836–2006 došlo na 69,4 % plochy Dolnomoravské nivy. Stabilní byly zejména zbytky
původně rozsáhlých lužních lesů, které zabírají 16,5 % nivy (25,2 km2). Nestabilitu vyvolává
zejména rozšiřování zastavěných a zejména urbanizovaných ploch do nivy.

4. Diskuse
Současná kulturní krajina je výsledkem mnoha překrývajících se vrstev minulých přírodních
procesů a intervencí lidské společnost, proto je důležitá historická perspektiva, zejména
v období velkých změn od 18. století. Agrární revoluce se projevila zejména rozšiřováním
ploch orné půdy, zejména na úkor trvalých travních porostů a rušením rybníků.
Průmyslová revoluce přinesla v krajině ještě hlubší změny. Byla to zejména výstavba sítí silnic
a železnic, která vedla k fragmentaci krajiny. Regulace řek pak způsobila narušení konektivity
v údolních a poříčních nivách a řadu změn a tím i nestabilitu ve využívání nivních krajin.
Průmyslová revoluce rovněž způsobila velkou nestabilitu využívání krajiny v okrajových
částech urbanizovaných ploch a suburbanizovaných krajin (Bender et al., 2005). Na druhé
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straně autoři zjistili značnou stabilitu lesních (lesohospodářských) krajin v pahorkatinách
a vrchovinách. Rovněž plochy orné půdy byly ve studovaném období stabilní, zejména
v nížinných pahorkatinách, ale i ve vrchovinách.
Kvantitativní výzkum změn využívání krajiny v prostředí GIS ukázal, že současný trend
ve využívání středoevropské krajiny ukazuje rozpor mezi snahou o intenzivnější využívání
krajiny a snahou o ochranu krajiny. Rychlé rozšiřování urbanizovaných a suburbanizovaných
krajin, výstavba infrastruktury a rozšiřování druhů turistických a rekreačních způsobů
využívání země je názorným příkladem trendu intenzifikace využívání současné krajiny.
Hybnými silami tohoto trendu jsou urbanizace, mobilita a globalizace. Na druhé straně sílí trend
k ochraně krajiny před negativními vlivy lidské společnosti.
5. Závěr
Výsledky výzkumu změn využití krajiny ukazují, že jich lze využít ke kvantifikaci stability
středoevropských kulturních krajin, renovaci krajin a jejich prognózy do budoucnosti. Zacílit
se na místa a takové využívání ploch, aby docházelo k maximálnímu efektu zadržení vody
v krajině ČR. Zadržování vody v krajině je možné několika způsoby, přičemž potenciál
ve vztahu k historickému využití krajiny lze hledat v případě obnovy některých vodních ploch
s využitím historických reliktů hrází, obnovou či podporou vzniku mokřadů a trvalých travních
porostů, zejména v nivách řek i drobnějších vodních toků.
Poděkování. Zpracování článku bylo umožněno v rámci řešení projektů IGA_PrF_2016_026:
Krajina a lidé: geografická analýzy změn prostředí a QJ1620395 s názvem „Obnova a výstavba
rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR“.
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Obrázek 1. Stabilní plochy využívání krajiny povodí řeky Moravy (1836–2006).
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DYNAMIKA SRÁŽEK A STAV PODZEMNÍCH VOD V ČR
Jaroslav Rožnovský, Eva Soukalová
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno

Abstrakt
Variabilita podnebí České republiky způsobuje, že proměnlivé jsou i úhrny srážek a jejich
výskyt, takže máme roky s povodněmi, ale i se suchem. V posledních 20 letech jsme v České
republice zaznamenali zvýšený počet povodní, ale na druhé straně také výskyt sucha.
Mimořádně vysoké úhrny srážek byly v roce 1997, 2002, 2010 a naopak rozsáhlá sucha v letech
2000, 2003, 2012 a 2015. Ovšem srážky jsou na našem území jediným zdrojem vody.
S ohledem na zvyšování teploty vzduchu a následně vyšší evapotranspiraci se častěji projevuje
deficitní vláhová bilance. Česká krajina není zcela připravena na stávající i budoucí výkyvy
srážkové činnosti, změny sezonního chodu povodní a stále častější projevy sucha. Způsob
hospodaření v zemědělství a lesnictví způsobuje snížení infiltrace vody a naopak její rychlejší
odtok. Významný zdrojem pro obyvatelstvo i průmysl je podzemní voda, výše její hladiny je
však výsledkem celého oběhu vody v naší krajině. S využitím údajů monitoringu Českého
hydrometeorologického ústavu jsou stanoveny výskyty extrémně nízkých hladin, jejich sezónní
a víceletá periodicita a trendy, výskyt minimálních hladin a jejich dopady na složky životního
prostředí, antropogenní zásah, možnosti prognóz minimálních hladin jako podkladu pro
přípravu rozhodnutí vodoprávních úřadů při řešení sucha jako mimořádné situace.
Klíčová slova
Srážky, vláhová blance, sucho, minimální hladiny podzemní vody, periodicita, změna klimatu.

1. Úvod
Pro oběh vody na našem území platí, že jediným zdrojem jsou srážky, v podstatě nám vodu
žádná řeka nepřináší. Ne vždy na tuto skutečnost vzhledem k hospodaření v naší krajině
pamatujeme. Je tedy jasné, že množství srážek, roční srážkové úhrny a jejich dlouhodobá
změna, si zasluhují mimořádnou pozornost.
Údaje o srážkách jsou zaznamenávány na srážkoměrných stanicích Českého
hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ), v posledních letech převážně
na automatických stanicích. Úhrny srážek se z části liší podle období zpracování. V Atlasu
podnebí Československa (1958) a Podnebí ČSSR - Tabulky (1960) jsou uvedeny výstupy
zpracování za období 1901 až 1950. Mapy úhrnů srážek v Atlasu podnebí Česka (2007)
vyjadřují období 1961 až 2000. Střeštík et al. (2014) vyhodnotili úhrny srážek na území ČR za
období 1961 až 2010. K hodnocení srážek za různá období, zvláště za roky s výskyty povodní
či sucha najdeme vysoký počet publikací.
V roce 2015 se vyskytlo v létě na území České republiky hydrologické sucho, které se zařadilo
mezi historicky významné epizody sucha. Hydrologické sucho vzniká následkem nedostatku
25

srážek a projevuje se jako nedostatek zdrojů povrchových a podzemních vod (průtoky ve
vodních tocích, hladiny jezer a nádrží, podzemní vody). Přitom vznik hydrologického sucha je
ovlivněn i způsobem lidského užívání vody, proto je nutno na hydrologické sucho pohlížet jako
na přírodní fenomén, který však může být prohlouben lidským působením.
Nedostatek srážek se v komponentách podzemní části hydrologického cyklu projevuje
s určitým zpožděním, a tak se sucho projevovalo v podzemních vodách i v roce 2016.
Hydrologické sucho je pak nezbytné pojímat jako výsledek působení procesů hydrologického
cyklu a antropogenního ovlivnění v rámci celého povodí.

2. Srážkové poměry ČR
Srážky na našem území mají roční chod kontinentálního typu, tedy s jednoduchou vlnou, kdy
maximum připadá převážně na červenec, minimum na únor nebo leden. Letní maximum souvisí
s výskytem bouřkových lijáků při advekci relativně studeného vzduchu od západu až
severozápadu. Průměrné roční úhrny srážek jsou na našem území velmi rozdílné. Za období
1901 až 1950 se uvádí, že nejnižší průměrný roční úhrn byl 410 mm, naopak nejvyšší 1705
mm. Nejvyšší srážkové úhrny jsou dosaženy na stanicích horských, především v severních
pohraničních horách. Za období 1961 až 2010 (Střeštík et al., 2014) se nejvyšší průměrné úhrny
za celé období se vyskytují na stanici Vítkovice v Krkonoších (1447 mm) a na Lysé hoře
v Beskydech (1422 mm), rekordně vysoký roční úhrn byl pozorován na Lysé hoře v roce 2010
(2127 mm). Nejnižší průměrné úhrny se vyskytují v nížinách, na stanici Tušimice
v Podkrušnohoří (437 mm), a v Praze na Karlově (440 mm), rekordně nízký roční úhrn na
stanici České Budějovice v roce 2008 (238 mm).
Nejdeštivější region jsou východní Čechy (průměr 892 mm) a severní Morava (průměr
827 mm), nejsušší střední Čechy (průměr 556 mm) a jižní Morava (průměr 593 mm). Obecně
srážkové úhrny vykazují významnou kladnou korelaci s nadmořskou výškou (koeficient 0,72),
zčásti též se zeměpisnou šířkou (koeficient 0,31), což je však dáno tím, že vyšší hory se
nacházejí spíše v severních oblastech než v jižních. Průměrný úhrn srážek na území ČR
v jednotlivých letech dosahuje ovšem hodnot často velmi odlišných: v nejsušším roce 2003
pouhých 513 mm, v r. 1983 to bylo 551 mm, v nejdeštivějším roce 1966 plných 860 mm,
v r. 2002 856 mm a v r. 1981 852 mm.
Změna srážkových úhrnů v období 1961 až 2010 v jednotlivých regionech je odlišná. Nejvíce
rostou srážky v Podkrušnohoří (přírůstek 13,2 %) a v jižních a západních Čechách (přírůstek
10,2 %), naopak na jižní Moravě mírně klesají (pokles –0,3 %) a na severní Moravě jen
nepatrně rostou (přírůstek 2,8 %).
Nejvyšší úhrny jsou v létě, v průměru 36,8 %. V jednotlivých regionech se toto procento jen
mírně liší, relativně nejdeštivější léta jsou ve středních Čechách (39,2 %), nejsušší
v Podkrušnohoří (33 %). Pro jednotlivé stanice jsou ovšem rozdíly mnohem větší. Největší
podíl srážek na letní období je pozorován v Žatci (44,9 %), rekordně nejdeštivější léto bylo ve
Vítkově v Oderských vrších (63,3 % v r. 1997). Naopak nejmenší podíl letních srážek má
Vrbatova bouda v Krkonoších (20,3 %), rekordně nejsušší léto na Rýchorské boudě tamtéž
(8,6 % v r. 1983). Procento letních srážek také značně kolísá z roku na rok. Celkově nejsušší
26

léto bylo v r. 1962, kdy spadlo v létě jen 23,9 % ročního úhrnu, zatímco v r. 1966 a 2011 to
bylo plných 47,0 %. Dlouhodobá změna je však nepatrná.
Na jaře (březen, duben, květen) spadne v průměru 23,5 % ročního úhrnu, nejvíce ve středních
Čechách a nejméně ve východních Čechách, na podzim (září, říjen, listopad) 21,9 %, nejvíce
ve východních Čechách a nejméně ve středních Čechách, a v zimě (leden, únor a prosinec
předcházejícího roku) 17,8 %, nejvíce ve východních Čechách a nejméně v jihozápadních
Čechách.
Z hlediska infiltrace hraje významnou roli výskyt sněhové pokrývky. Důležitým poznatkem je
klesající trend počtu dnů se sněhovou pokrývkou. Počet dnů se sněhovou pokrývkou nad 5 cm
statisticky významně klesá v nadmořských výškách nad 300 m o 3–4 dny za 10 let v zimním
půlroce. Počet dnů, kdy nasněžilo více než 1 cm, je o 14–18 % nižší u nadmořských výšek do
600 m. Hlavní změna byla v nížinách do 300 m. U vyšších nadmořských výšek (nad 600 m) je
změna jen kolem 9 %.

3. Výskyty sucha
Jak již bylo uvedeno, zvýšila se četnost výskytů sucha v posledních dvou desetiletích. Jako
příklad je uvedena stručná analýzy průběhu počasí, vláhové bilance a výskytu sucha v letech
2012 a 2015. Vláhovou bilanci v tomto posouzení představuje tzv. základní vláhová bilance
travního porostu, která je rozdílem mezi denními úhrny srážek a potenciální evapotranspirací
v mm. Výpočet potenciální evapotranspirace je proveden z meteorologických prvků
naměřených na klimatologických stanicích pomocí agrometeorologického modelu AVISO,
který je provozován na brněnské pobočce. Roky 2012 a 2015, oba s mimořádným výskytem
sucha byly vybrány proto, že oproti dlouhodobým hodnotám jsou projevy vláhové bilance
v jednotlivých letech rozdílné. Výrazně negativní potenciální vláhová bilance byla zvláště
v měsících vegetačního období roku 2012. Srovnáním s dlouhodobým obdobím let 1961–2010
navíc docházíme k závěrům zvýšené negativní potenciální vláhové bilance. Tato skutečnost
byla zaznamenána i při hodnocení pomocí kumulovaných úhrnů. Prokazatelné je to hlavně na
moravských stanicích (Brno-Tuřany, Kuchařovice) a v Doksanech, kdy proti dlouhodobým
měsíčním hodnotám je situace v roce 2012 o více než 50 mm horší (květen). Bereme-li v úvahu
kumulované úhrny po měsících, pak ve vegetačním období je situace ještě horší, neboť oproti
dlouhodobým poměrům do vyrovnané potenciální vláhové bilance schází i více než 200 mm
(jižní Morava).
Ke dni 27. 5. je rozdíl oproti dlouhodobé hodnotě -100 mm a nižší na více jak 30 % území ČR.
Nejvíce jsou opět postiženy jižní a střední Morava, dále Polabí, část Poohří a také plošně velké
oblasti jihozápadních Čech a Šumavy. Vláhovou bilanci pod -100 mm už je možno považovat
za mimořádné sucho. Pod -150 mm je na 3,5 % území, nejvíce na jižní Moravě, části Šumavy
a na Přerovsku. Plochy oblastí s hodnotami rozdílu -100 až -50 mm od dlouhodobých poměrů
zabírají k tomuto datu už více než 48 % území ČR. Nejhorší situace byla na konci května k 27.
5., kdy při srovnání s dlouhodobými podmínkami 1961–2010 byla v roce 2012 na 48,1 % území
ČR vláhová bilance o -50 až -100 mm horší a téměř na 1/3 území ČR (28,7 %) byly vlhkostní
podmínky ještě méně příznivé (proti dlouhodobému průměru -100 až -150 mm).
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Vláhovou bilanci dosahující -100 mm a méně už lze považovat za mimořádné sucho. K 27. 5.
byla pod -150 mm na 3,5 % území, nejvíce na jižní Moravě, části Šumavy a na Přerovsku.
Plochy oblastí s hodnotami rozdílu od dlouhodobých poměrů -100 až -50 mm zabíraly k tomuto
datu už více než 48 % území ČR. Suchem byla nejvíce zasažena jižní a střední Morava
a výrazné negativní rozdíly přetrvávaly i v Polabí a na Šumavě. Na většině území byla
negativní vláhová bilance ještě koncem září a místy překračovala hodnoty – 200 mm.
Vývoj sucha je ovlivňován i průběhem počasí v zimě. Dokladem je výskyt v roce 2015. Zima
2014/2015 jako celek byla oproti průměru na celém území teplejší, a to o 1,5 až 3,5 °C. Deficit
srážek ke konci března dosahoval mimořádně až 50 %, na jižní Moravě a na větší části Čech
byl od 10 do 25 %, na ostatních částech území ČR naopak vyšší než průměr (Obr. 1). Díky
těmto podmínkám dosahovaly hodnoty základní vláhové bilance v březnu normální až slabě
podnormální hodnoty, tomuto odpovídala i zásoba využitelné vody v půdním horizontu. Průběh
teplot vzduchu v dubnu vyvolával zvýšení hodnot evapotranspirace asi na polovině území Čech
o 20, ale místy až o více než 40 %.

Obrázek 1. Podíl srážkového úhrnu za zimu 2014/2015 vzhledem k dlouhodobému průměru 1961–2000
(Zahradníček, ČHMÚ, 2015).

Výskyt tropických veder zvyšuje deficit tak, že ke dni 12. 7. jsou místa, kde základní vláhová
bilance má hodnoty pod -150 mm. Tento stav je po celý červenec s tím, že nehomogenitu tohoto
pole způsobují lokální bouřky. Ovšem jejich ojedinělý výskyt neovlivňuje celkovou vláhovou
bilanci, takže v polovině srpna překračuje na asi čtvrtině našeho území deficit hodnoty 200 mm. Přes výskyt srážek byly projevy zemědělského sucha na převážné části našeho území
ještě v říjnu. Na severní Moravě potom až do konce roku 2015.
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4. Pozorování hladin podzemní vody
Podkladem pro studium zákonitostí oběhu podzemní vody jsou výsledky systematického
pozorování, zajišťovaného ČHMÚ. Bylo zahájeno v trase projektovaného kanálu
Dunaj – Odra – Labe na přelomu 30 a 40 let 20. století. Část těchto objektů byla zařazena do
státní pozorovací sítě a je pozorována dosud. Celoplošná pozorovací síť vznikla postupně
v letech 1957 až 1969, s výjimkou pozorovací sítě hlubších zvodní. V dalším období byla
doplňována a upravována. Nejdelší doba pozorování v České republice je ve vrtu V 12,
situovaném v infiltrační oblasti vodního zdroje Březová nad Svitavou v jižní části ústecké
synklinály. Pozorování bylo zahájeno 6. 10. 1899, takže trvá 118 let a pozorování zajišťují
Brněnské vodárny a kanalizace. Současný stav pozorovací sítě podzemních vod je proto
výsledkem vývoje od konce padesátých let až do počátku let devadesátých, kdy byla
uskutečněna poslední významná změna, respektive doplnění pozorovaných objektů. Vlastní
koncepce byla položena při úvahách již v počátku, kdy objekty byly rozděleny na:
•

pozorovací síť pramenů sledující vydatnosti a teploty vody pramenů, vybraných podle
jednotné metodiky na základě celoplošného průzkumu,

•

pozorovací síť mělkých zvodní, která byla situována do poříčních zón a přilehlých
terasových stupňů vytvořenou podle projektů z počátku šedesátých let,

•

pozorovací síť hlubokých zvodní, která měla být podle původního záměru jedním
z výsledků programu regionálního hydrogeologického průzkumu probíhajícího
v období od šedesátých do devadesátých let.

Rozsah pozorovací sítě se mění v souvislosti s jejím postupným budováním a úpravami.
V současné době se pozoruje asi 2000 objektů podzemních vod. Aktuální informace o stavu
hladin podzemní vody jsou na http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_pzv.php (obr. 1).

Obrázek 2. Aktuální informace o stavu hladin PZV ve vybraných pozorovacích vrtech (VB0236 Rohatec)

5. Periodicita a trendy hladin podzemní vody
Nejvýznamnější periodou u většiny vrtů je dvanáctiměsíční perioda, která koresponduje se
sezónním doplňováním podzemní vody.
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Obrázek 3. Průběh průměrných ročních hladin PZV a modelované periody ve vrtu KB0527 Lanžhot

Druhá nejvýznamnější (platí pro povodí Moravy) je perioda pětiletá. Dvouletá a desetiletá
perioda jsou třetí nejvýznamnější. U řad s šedesátiletou řadou pozorování se vyskytují rovněž
statisticky významné 30leté periody, odpovídající tzv. Brücknerově periodě (34 roků) známé
při popisu přírodních jevů. Na obr. 2 je znázorněn průběh průměrných ročních hladin
podzemních vod ve vrtu KB0527 Lanžhot. Je zde vyznačena 10letá perioda, naměřené hodnoty
a modelované hodnoty.

6. Výskyt minimálních hladin a dopady výskytu minimálních hladin
Minimálních hladiny se vyskytují s přibližně 10letou periodou. Jako málo vodné se z hlediska
podzemních vod jevily roky 1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984 a 1993, 2003 a 2015. V povodí
Moravy byly dosaženy minimální hladiny převážně v letech 1974, 1993 a 1984, v povodí
Jihlavy většinou v letech 1995 a 1983, v povodí Svratky v letech 1973–74 a v povodí Dyje
v letech 1974, 1983 a 2003. V roce 2015 se vyskytly absolutní minimální hladiny
v jednotlivých objektech ve všech povodích.
Při sledování dopadu klimatické změny na území našeho státu se ukázalo, že s velkou
pravděpodobností nedochází k poklesu ročního souhrnu srážek, mění se však jejich rozložení,
mírně se zvýšil zimní úhrn a v letním období se změnil jejich charakter, převažují intenzivnější
srážky.
Popis aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace je pravidelně
publikován v Týdenní zprávě o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR (obr. 3)
(http://portal.chmi.cz)
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Obrázek 4. Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech – týdenní zpráva ČHMÚ

7. Závěr
V posledních desetiletích narůstá typická proměnlivost našeho podnebí. Potvrzují se výstupy
z klimatologických modelů a růst teplot vzduchu a navazujících dalších procesů včetně nárůstu
srážkových extrémů je toho dokladem. Zvyšování teploty vzduchu je příčinou zvyšující se
evapotranspirace, tedy výdeje vody z naší krajiny. To znamená, že se zvyšuje negativní vláhová
bilance a dochází k nárůstu výskytů sucha nejen nízkými úhrny srážek, ale také rostoucí
teplotou vzduchu a půdy.
Podle dosavadních trendů a klimatologických modelů je nebezpečí, že by narostl podíl srážek
bouřkového typu na úkor srážek s malou intenzitou. Přes víceméně se neměnící roční úhrny
srážek by se tak zvýšil výskyt přívalových dešťů a následně povodní, hlavně lokálního typu.
Tyto změny ovlivní také hydrologické poměry a postupně může dojít k významným projevům
hydrologického sucha, tedy i ke snížení hladiny u podzemních vod. Tyto jsou významnou
složkou oběhu vody v přírodě a jsou v interakci s povrchovými vodami a dalšími složkami
životního prostředí. Mohlo by dojít ke krizový situacím, jak v krajině, tak v průmyslu,
v zemědělské výrobě, ale také v zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Z toho důvodu je
nezbytné zpracovat reálnou adaptační strategii pro řešení problematiky sucha, včetně prognóz
minimálních hladin a zlepšování retenčních schopností krajiny a efektivnější hospodaření se
srážkovými vodami.

Poděkování
Příspěvek je součástí řešení projektu NAZV, registrační číslo QK1720285QH „Metody korekce
vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci
managementu závlah“.
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Abstrakt
Extrémní hydrologické situace, které lze pozorovat na přelomu 20. a 21. století, jsou
reprezentovány rozsáhlými nebo bleskovými povodněmi a déle trvajícími periodami sucha.
Z tohoto důvodu je velmi aktuálním tématem řešení dopadů klimatické změny na hydrologický
režim. Dopady sucha a nedostatku vody je možné částečně zmírnit, nicméně k tomu je potřeba
lépe pochopit jeho průběh. Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná definice sucha, není
v současné době možné stanovit ani jednotný ukazatel či metodu vyhodnocení sucha. Metody
vyhodnocení sucha se vždy odvíjí od použité definice a od podmínek na dané lokalitě.
Příspěvek se zabývá problematikou modelování hydrologické bilance, vodohospodářské
bilance, regionalizací České republiky dle hydrologického sucha a definováním disponibilních
vodních zdrojů, a to pro současný stav a pro výhledová období 2021-2040, 2041-2060 a 20812100.

Úvod
V rámci příspěvku jsou uvedeny základní výstupy několika výzkumných projektů a studií
zabývajících se dostupností vody v České republice pro současné a výhledové podmínky
ovlivněné změnou klimatu. V první části jsou popsány metody hydrologického modelování
a jeho výsledky, které jsou následně vstupem pro modelování vodohospodářské bilance.
Celkové disponibilní vodní zdroje pro současnost, výhledy a jejich dopady s možností
adaptačních opatření jsou uvedeny v poslední části příspěvku.

Model Bilan a hydrologická bilance
Podkladem map změn hydrologické bilance je simulace hydrologického modelu Bilan pro
období 1981-2015, 2021-2040, 2041-2060 a 2081-2100. Pro simulace budoucích období byly
použity scénáře změny klimatu z projektu CMIP5. Hydrologický model Bilan (Obr. 1; Horáček
et al., 2009, Vizina, 2015) schematizuje povodí na soustavu nádrží ve třech vertikálních
úrovních – povrch, půdní zóna a zóna podzemní vody. Velikost toků mezi jednotlivými
nádržemi je určována algoritmy modelu, které jsou řízeny v měsíční verzi osmi a v denní verzi
šesti volnými parametry. Vstupem do modelu jsou pozorované časové řady srážek a teploty
vzduchu. Potenciální evapotranspirace je vypočítána pomocí jednoduché metody (Beran et al.,
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2011; Oudin et al., 2010) vycházející z teploty vzduchu a množství slunečního záření
dopadajícího na horní vrstvu atmosféry (ovlivněno zeměpisnou šířkou a dnem v roce). Bilance
na povrchu půdy je určena vstupními srážkovými úhrny a územním výparem stanoveným na
základě potenciální evapotranspirace a množství dostupné vody. V zimním období a při tání
sněhu vstupuje do bilance na povrchu zásoba vody ve sněhu. Z povrchu voda infiltruje do půdní
zóny, kde plní nádrž s kapacitou, která je jedním z kalibrovaných parametrů. Při překročení této
kapacity voda přetéká a následně je dělena do dvou lineárních nádrží. Odtoky z nich představují
pomalou (základní odtok) a rychlou (přímý odtok) odezvu povodí, celkový odtok je pak dán
jejich součtem (Horáček et al., 2009). Podrobný popis modelu je uveden na http://bilan.vuv.cz.
Model Bilan byl nakalibrován na 133 povodí, která pokrývají ČR a zhruba odpovídají povodím
3. řádu. Při kalibraci modelu Bilan byly využity informace o retenční vodní kapacitě půdy
a dynamice půdní vlhkosti z modelu SoilClim/AgriClim () a odhady dlouhodobých
charakteristik měsíčních odtoků pro jednotlivá povodí.

Obrázek 1. Schéma modelu Bilan

Hydrologická bilance se stanovuje pro povodí či určité území. Rekapituluje vstupy (srážky,
přítok, zásoby) a výstupy (výpar, odtok, úbytek zásob vody) do hydrologického systému.
Průměrný roční odtok za období 1981-2015 je zobrazen na obrázku 2. Odtokové výšky se pro
jednotlivá mezipovodí pohybují od desítek mm v suchých oblastech až po cca 700 mm pro
mezipovodí nacházející se v oblastech horských.

Obrázek 2. Průměrný roční odtok za období 1981-2015 v mm
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Průměrný odtokový součinitel za zmíněné období je na obrázku 3. Jedná se o poměr odtokové
výšky ke srážkovému úhrnu. Na základě tohoto součinitele můžeme jednoduše odvodit, že
v tradičních deficitních oblastech se nacházejí i povodí s nízkým odtokovým součinitelem (tzn.,
že v těchto oblastech je malé množství vody, které je možné využít).

Obrázek 3. Průměrný odtokový součinitel za období 1981-2015

Na obrázku 4 jsou uvedeny průměrné odtokové výšky pro jednotlivé měsíce (vlevo) za období
1981-2015 a jejich trendová významnost vpravo. Podrobné hodnocení a mapové výstupy jsou
na http://www.suchovkrajine.cz a na stránkách ČHMÚ.
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Obrázek 4. Průměrný měsíční odtokové výšky a trendy pro jednotlivé měsíce za období 1981-2015 (Znak plus
ukazuje narůstající trend a znak mínus trend klesající. Pole jsou také obarveny červenou barvou pro narůstající
trend (bez znaku je naznačena tendence dané veličiny) a modrou pro trend klesající)

Hydrologické sucho a vodohospodářská bilance
Hydrologické sucho je definováno pro povrchové toky určitým počtem za sebou jdoucích dní,
týdnů, měsíců i roků s výskytem nízkých průtoků vzhledem k měsíčním či ročním normálovým
hodnotám. Hydrologické sucho se vyskytuje zpravidla ke konci déle trvajícího období sucha,
ve kterém nepadaly kapalné ani smíšené srážky. Obdobných kritérií je možno použít i pro stavy
hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů. Historická období hydrologického sucha lze
charakterizovat různými veličinami: dosaženými minimy průtoků, dosaženými minimy průtoků
z klouzavých průměrů (např. 7 až 30-denními), nedostatkovými objemy a trváním (objemy
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chybějícími pod určitou mezí průtoku a trváním průtoků pod určitou mezí) aj. Období sucha
navíc většinou doprovází nadprůměrné teplotní poměry, které dále zhoršují vodní bilanci.
Hydrologická sucha mají velmi rozdílné příčiny. Hydrologické sucho povrchových vod může
být způsobeno i kratšími obdobími bez srážek, a to z toho důvodu, že povrchový odtok nebo
jiné rychlé složky odtoku jsou významnou složkou celkového odtoku.

Deficitní objem
Nedostatkové objemy jsou tady definovány jako suma měsíčních (celkových/základních)
odtoků, v tomto případě souvisle pod 20 % kvantilem rozdělení (celkového/základního) odtoku.
Mezi základní charakteristiky nedostatkových objemů lze zařadit velikost, dobu trvání
intenzitu, poměr deficitního obejmu k průměrnému odtoku a relativní intenzita.
Na obrázku 5 jsou uvedeny odhady 2, 5, 10, 20 a 50letého nedostatkového objemu [mm] pro
celkový odtok. Je zjevné, že nedostatkové objemy jsou do jisté míry korelované s celkovým
odtokem. V relativním vyjádření vzhledem k průměrnému celkovému odtoku nedostatkové
objemy rostou s dobou opakování (platí i v absolutní hodnotě) a zřetelně je vidět větší dopad
na povodí v oblasti 3 (tj. v oblasti s nejvyšším rizikem výskytu sucha).

Obrázek 5. Poměr deficitního objemu k průměrnému měsíčnímu odtoku pro celkový odtok pro doby opakování
2, 5, 10, 20 a 50 let

Na obrázku 6 je poté regionalizace ČR dle ohroženosti hydrologickým suchem, která byla
vytvořena pomocí clusterové analýzy, na základě jednotlivých charakteristik.
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Obrázek 6. Regionalizace ČR dle hydrologického sucha

Pro hodnocení vodohospodářské soustavy byl využit simulační model Výzkumného ústavu
vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. Zjednodušeným vstupem do modelu byly
průtokové řady a požadavky na užívání vody, hodnoty minimálních zůstatkových průtoků pro
řešené profily a hodnoty doporučené zabezpečenosti podle jednotlivých tříd, které vycházejí
z článků 5.1–5.6 a Přílohy B ČSN 752405. Zmíněná příloha rozlišuje odběratele vody, další
uživatele a efekty nádrže do čtyř tříd významnosti. Norma zároveň uvádí doporučené hodnoty
zabezpečenosti podle trvání (ptdop) v závislosti na významu zabezpečovaného užívání vody
(Vyskoč, 2010).
Výsledným řešením jsou bilanční stavy jednotlivých kontrolních profilů, které jsou
identifikovány do modelu vodohospodářské soustavy. Jedná se především o bilanční profily,
vodní nádrže a místa, kde se nacházejí převody vody. Bilanční stavy jsou rozdělené do čtyř tříd
od aktivních po pasivní (obr. 7). Aktivní profil dosahuje dané zabezpečenosti pro třídy A–D
v 99,5 % případech modelované řady, vyvážený aktivní minimálně 97 %, vyvážený pasivní
95% a pod touto hranicí se vyskytují pasivní profily, kde na některých profilech jsou i hodnoty
pod 50 %.

Obrázek 7. Stav vodohospodářské soustavy v České republice v letech 1981–2010
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Pro ilustraci, jakých hodnot mohou dosahovat deficitní objemy, jsou na obr. 8 zobrazeny
deficitní objemy pro září 2015, kdy hodnoty dosahují desítek mil. m3. Průměrné disponibilní
vodní zdroje a pro 5 a 10leté sucho jsou uvedeny na obrázku 9.

Obrázek 8. Deficitní objemy pro měsíc září 2015 (v tis. m3/měsíc)

Obrázek 9. Disponibilní vodní zdroje pro soustavu (nahoře - medián, dole vlevo - 5 ti leté sucho, vpravo 10 ti
leté sucho)
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Dopady klimatické změny a adaptační opatření
Hlavním projevem současné globální klimatické změny je proces globálního oteplování,
kterým se rozumí vzestup průměrné teploty vzduchu na Zemi od osmdesátých let 19. století do
současnosti. Podle páté hodnotící zprávy IPCC (Stocker et al., eds., 2013) vzrostla globální
teplota (kombinovaná teplota při povrchu oceánu a souše) mezi lety 1880 a 2012 o 0,85 °C
(90% interval spolehlivosti činí 0,65 až 1,06 °C).
Přes velkou nejistotu v modelování dopadů změny klimatu na vodní zdroje, které jsou dány
všemi modelovými nástroji, a okrajovými podmínkami lze změny kvantifikovat a zvolené
modely můžeme konstatovat, že 3(4) z 5 GCM predikují snížení disponibilních zdrojů vody
a pouze jeden predikuje nárůst (kromě Jižní Moravy). Poklesy jsou navíc velmi výrazné.

Obrázek XX4. Relativní změny disponibilních vodních zdrojů pro jednotlivá mezipovodí a RCP 4.5 (3 časové
horizonty)

Preventivní adaptační opatření
Příkladem preventivního opatření je vypracování plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody
pro oblasti zranitelné vůči suchu nebo plánů pro zvládání povodňových rizik. V souvislosti
s ochranou vydatností vodních zdrojů představuje preventivní opatření např. zavádění
technologií šetrných na spotřebu vody pro závlahu v zemědělství.
Opatření pro zvyšování odolnosti systému
Opatření pro zvyšování odolnosti systému patří např. pěstování na odrůd odolných vůči suchu,
zvyšování druhové diverzity v lesnictví, stavební úpravy na tělesech hrází vodních nádrží pro
snížení pravděpodobnosti přelití, propojování vodárenských systémů, tak aby byly alespoň
částečně zastupitelné při zajišťování dodávek vody, posilování stávajících vodních zdrojů
zajištěním zdrojů nových aj.
Opatření přípravná a operativní
Patří sem např. uplatnění výstražných informačních systémů, výstavba mobilních
protipovodňových hrazení, evakuace obyvatel, operativní řízení odtoku z nádrží, zajištění
provozu záložních vodních zdrojů nebo nouzové zásobování vodou během období sucha aj.
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Opatření obnovy
Zahrnují např. zpracování dokumentace k proběhlé extrémní události, obnovu infrastruktury
s ohledem na zkušenosti získané z průběhu extrémní povětrnostní události, programy pro
zajištění finanční podpory pro postižené oblasti atd. Adaptační opatření by neměla zhoršit
stav vodních útvarů, resp. by měla sloužit k dosažení stanovených cílů! Jaké kroky
podniknout, když návrhy adaptačních opatření mají dopad na cíl dosažení dobrého stavu?
Pokud neexistuje možnost, která je z hlediska životního prostředí vhodnější, je nutné
podniknout všechny proveditelné kroky ke zmírnění dopadů zvoleného adaptačního opatření.
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VODNÍ NÁDRŽE – JEDNO Z ŘEŠENÍ
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Abstrakt
Sdělení se zabývá problematikou zajištění vodních zdrojů a účinnosti technických a přírodě
blízkých opatření pro omezení negativních vlivů hydrologických extrémů na
naše
vodní
bohatství. Již historická zkušenost s vodními poměry na našem území ověřila, že zachycení
vody v nádržích při přebytku dovolí překlenout následná období sucha. Změna klimatu výskyt
hydrologických extrémů zvyšuje, jak vyplývá ze scénářů vývoje teplot na našem území
a důsledků pro vodní režim. Je diskutován rozdílný přístup vodohospodářů – techniků
a ochránců životního prostředí, jak omezit negativní následky sucha a povodní a jak zajistit
vyváženou aplikaci obou přístupů, které mají společný cíl: zabezpečit vodní zdroje pro budoucí
generace i při předpokládaném vývoji změny klimatu.

Vodní zdroje v ČR jsou značně omezené, neboť prakticky veškerá voda odtéká z našeho
zvlněného území (průměrná nadmořská výška je 430 m n. m.) do sousedních států.
Není proto divu, že do roka po vzniku Československa byl T. G. Masarykem založen Státní
hydrologický ústav a následovalo založení Státního hydrotechnického ústavu. Zatímco první
(dokonce starší, než ústavy v Nizozemsku) se věnoval kvantifikaci vodních zdrojů, druhý ústav
měl za úkol vytvořit návrhy vodohospodářských děl k akumulaci vody na našem území tak, aby
vodní zdroje nelimitovaly hospodářský rozvoj.
Od počátku bylo zřejmé, že bez akumulace vody v přehradních nádržích se nelze spoléhat na
průměrné srážkové úhrny, na nichž jsou naše vodní zdroje závislé. To ostatně bylo zjevné již
z předchozího období za Rakousko-Uherska, neboť řada přehrad vznikala již na začátku
minulého století – do r. 1906 již existovalo přes 60 významných nádrží, jejichž účelem bylo
zejména zadržení povodňových průtoků a následně pak překlenutí případných suchých období.
S tímto principem „povodeň je vodní zdroj“, pokud se zajistí akumulování povodňových
průtoků, pracovaly předchozí generace vodohospodářů, které po druhé světové válce sestavily
Státní vodohospodářský plán. Jde o dílo ojedinělého významu v tehdejší Evropě, neboť došlo
ke skutečně detailnímu zmapování a vyhodnocení našeho vodního bohatství s cílem navrhnout
vodní díla k zabezpečení vodních zdrojů na základě posuzování stavu v hydrologických
povodích. Pokračováním byl druhý tzv. Směrný vodohospodářský plán (1975), který byl rovněž
založen na vyhodnocení vodních zdrojů v povodích, které byly ve správě státních podniků
Povodí (vznikly v období 1965 – 1966), a to bez ohledu na správní členění země. Tento typ
uspořádání začala prosazovat evropská legislativa v Rámcové směrnici vodní politiky v r. 2000
(Směrnice 2000/60/ES) spolu s přístupem integrovaného managementu povodí. V tom byla
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v našem Směrném vodohospodářském plánu slabina – byla maximalizována snaha zajistit
vodní zdroje z hlediska kvantity (mj. pro výrobu elektrické energie v mohutných
hydroelektrárnách), zatímco kvalitativní ukazatele byly zanedbávány. Upřednostněna byla
exploatace vodních zdrojů bez ohledu na stav a vývoj vodních ekosystémů, kvalita vody i ve
významných vodních tocích se spíše zhoršovala, než zlepšovala, neboť rozvoj kanalizací
a čistíren odpadních vod nebyl prioritní a funkce Státní vodohospodářské inspekce se (zejména
s odstupem času) jevila jako úřad pro mapování počtu havárií a monitorování „jakosti vod“.
Nicméně bez ohledu na tyto neblahé situace, které po r. 1990 byly v podstatě rychle napraveny
(stačí porovnat počet čistíren odpadních vod, který vzrostl z 626 v r. 1990 na 2 382 v r. 2013,
tedy více než trojnásobně, a navíc se podstatně zkvalitnily technologie), byly vodní zdroje na
našem území zajištěny a stabilizovány. Svědčí o tom skutečnost, že ani sucha v r. 2003 a 2015
v zásadě neohrozily zásobování naprosté většiny obyvatel pitnou vodou (existuje 48
vodárenských nádrží) a také chlazení elektráren nebylo (až na výjimky při odběrech z Labe)
ohroženo. Nicméně se v několika regionech a lokalitách nedostatek vodních zdrojů projevil –
např. i ve vodohospodářské soustavě v povodí Odry, neboť situace v r. 2015 dokonce překročila
očekávané následky scénářů pro vývoj klimatu a jeho dopadu na naše území. Ostatně jak za
sucha v r. 2003, tak v r. 2015 se projevil nedostatek dokonce pitné vody v řadě lokalit, která
byla závislá na lokálních, nedostatečně kapacitních vodních zdrojích. Proto je v dotačních
podporách Ministerstva zemědělství v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací
podporováno vybudování přivaděčů a napojení takových aglomerací na dostatečně kapacitní
vodní zdroje a na propojení vodárenských soustav veřejných vodovodů.
Nelze však zdaleka tvrdit, že současné vodní zdroje budou, díky akumulaci v existujících
nádržích, dostatečné. Obava vyplývá z prostého faktu, že disponibilní zásoby vody vztažené na
jednoho obyvatele jsou u nás třetí nejnižší v zemích EU (za námi „zůstává“ Kypr a Malta). To,
že nepociťujeme výrazný nedostatek vody, vyplývá jednak ze zmíněných akumulačních kapacit
ve165 významných přehradních nádržích, a jednak z faktu, že od r. 1990 celková spotřeba vody
(nejenom v domácnostech) klesla na polovinu. Z těchto důvodů se při vyjádření spotřeby
vodních zdrojů již neřadíme na první místa, ale přibližně do středu situace v zemích EU.
Varování ovšem vyplývá z interpretace dopadů průměrného scénáře vývoje klimatu. Při
předpokládaném nárůstu průměrných ročních teplot na našem území o +1,0 až + 1,5oC nebude
pokrytí povolených odběrů vody z povrchových zdrojů dostatečné. V Tab. 1 je zřejmé, jak
velké procento bude nezajištěných povolených odběrů v působnostech jednotlivých s. p.
Povodí. Pokud k tomu připojíme evidentní nerovnoměrnost srážek a zejména nárůst odparu
(evapotranspirace) vody následkem vysokých teplot vzduchu (již nyní je zřejmé, že výskyt dnů
s tropickými teplotami narůstá), evidentně vodní zdroje budou chybět – a to zejména
v oblastech, které již nyní indikují sucho.
Tyto zřetelné indicie o důsledcích zvýšených teplot vývojem klimatu na vodní zdroje vedou
k nutnosti rozhodování a k potřebě řešení základního sporu mezi ochránci životního prostředí,
spoléhajících na změnu hospodaření v krajině, na drobné nádrže a mokřady, a mínění
vodohospodářů, kteří pragmaticky podporují efektivní opatření k zabezpečení vodních zdrojů
akumulací v nádržích, které lze prokázat.
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Jak tedy omezit (vzdorovat) následkům změny klimatu v oblasti hydrologických extrémů –
povodní a sucha?
Z průzkumu, který provedli pracovníci Univerzity Karlovy (Ústavu pro životní prostředí) je
zjevné, že v ČR se veřejnost přiklání ke změnám hospodaření v krajině a má zato, že přírodě
blízká opatření jsou řešením jak překlenutí sucha, tak nebezpečí povodní. Již to je velmi
podivné – krajina a půdní profil má zachytit dostatek vody (při správném hospodaření), takže
základní odtok z území bude dostatečný i za suchých období. Ve stejném období by ovšem pro
případ nárazových (přívalových) srážek nebo opakujících se srážkových epizod měla situace
nasycenosti půdy a stav krajiny zabezpečit retenci vysokých srážkových úhrnů. Již toto
srovnání svědčí o mezerách a nedostatku jasných hodnot vodních objemů v půdě, kterými by
bylo možné ukázat, že takový dvoj-jaký efekt je zřídka reálný. A to nezmiňujeme situaci jarních
tání, kdy zmrzlý povrch půdy prostě nemůže vstřebat teoretických 30% sněhové vody. Je také
třeba odkázat na povodeň v r. 2002, kdy první srážková epizoda „nasytila“ krajinu (a půdu),
a za krátký časový interval přišla epizoda druhá – a vše již povrchovým odtokem vedlo ke
katastrofické povodni.
Je evidentní (i na základě historických údajů z období, kdy krajina nebyla zdaleka tak změněná
zásahy civilizace a hospodářským rozvojem – a povodně katastrofické úrovně se vyskytly, jak
svědčí nejenom záznamy, ale rovněž vzorky půd z údolních niv), že se zadržení odtoku vody
z území a vytvoření dostatečných akumulací pro překlenutí sucha neobejde bez technických
opatření – a jejich rozhodující součástí je akumulace v nádržích. K tomuto závěru dospěla
i diskuse v Evropském parlamentu, kde je k využití technických prvků akumulace jasně
vyjádřena podpora za situace, kdy selhávají (nebo nejsou dostupná či ekonomicky únosná) jiná
opatření.
Nechci rozebírat otázku, jak mokřady, malé nádrže a rybníky mohou přispívat k překlenutí
sucha. Jsou bezpochyby zlepšením „výskytu“ vody v krajině, podpoří biodiverzitu a lokálně
vedou k příznivým účinkům. V případě rybníků pak jde o zcela jiný problém – již základ názvu
ukazuje, že jde o nádrže k chovu ryb a jejich využití pro jiné účely by vesměs vedlo k ohrožení
rybí obsádky, jejíž výnos je cílem! Samozřejmě, že zároveň platí, že u mělkých nádrží s velkou
plochou hladiny ve srovnání s objemem vody pod ní, povede k vysokému odparu vody, který
lze při zvýšených teplotách očekávat – nejen z vodních ploch, ale z povrchu půdy obecně. Jak
mohou takovéto akumulace tedy přispět k jinému, než velmi lokálnímu zlepšení „výskytu“ vod
v krajině?
Mluvme však vážně o potřebě vody pro hospodářské využití – energetiku, pitnou vodu,
zemědělství (závlahy), průmysl a zdaleka ne v poslední řadě o nadlepšování průtoků tak, aby
ředění vypouštěných vod z čistíren odpadních bylo dostatečné. Platí přece jasná zásada –
z půdního profilu, kde se předpokládá dostatek vody, se do „trubek“ – tedy
k hospodářskému použití, nedostane. Předpoklad, že odtokové poměry budou trvale dostatečné
a stávající nádrže budou vždy dostatečně naplněny, selhává – jak ukazuje Tab. 1. Kultura života,
vybavenost a životní styl se od minulosti velmi změnil a ať chcete nebo ne, základem toho
všeho je dostatek vodních zdrojů.
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Z uvedených skutečností vyplývá potřeba, či spíše nutnost, zadržet vodu na našem území
v období, kdy je jí dostatek. Tedy při přebytku srážek. V tom se shodují jak ochránci životního
prostředí, tak vodohospodáři. Spor tedy začíná v úrovni, jak toto zadržení a také retenci pro
případné sucho zajistit. Z uvedených příkladů je zřejmé, že zajištění vodních zdrojů omezením
rychlosti odtoku, zadržením vody v krajině tzv. přírodě blízkými opatřeními, které lokálně
výskyt vod zvýší a zkvalitní vývoj půdních i vodních ekosystémů, však nevytvoří skutečně
dostatečně kapacitní vodní zdroje k obecnému využití.
Z racionálního hlediska je tedy potřebné hledat nové, dostatečné akumulace vody na území naší
republiky, ze kterého veškerá voda odtéká, a zadržovat vodu v době jejího přebytku ze srážek
a z období jarního tání sněhu (což mimochodem je jedním z hlavních zdrojů posílení
podzemních vod).
S ohledem na tyto skutečnosti byl, po několikaletém projednávání, schválen ministry
zemědělství a životního prostředí tzv. „Generel lokalit k akumulaci povrchových vod“
(zkráceně LAPV). Jde o vybraný soubor 65 lokalit, které jsou územně hájeny před
znehodnocením výstavbou nákladných staveb, ať liniových, nebo produktovodů, případně
průmyslových a skladovacích center. Jsou to území, kde konfigurace terénu a geologické
podloží umožňují vytvořit rozlehlý akumulační objem s dostatečnou hloubkou při krátké hrázi,
na dostatečně vodných vodních tocích s kvalitní vodou, které zajistí naplnění nádrže. Výběru
těchto lokalit předcházel mnohaletý vodohospodářský průzkum a rozbor, který proběhl na
zhruba 500 lokalitách a postupně byl výběr upřesňován s ohledem na místní podmínky –
zejména lokalizaci trvale obydlených budov. Postupně došlo k sestavení 186 lokalit, které byly
připraveny jako součást Plánu hlavních povodí ČR. Bohužel, následkem odporu ochránců
přírody a řady místních samospráv, nebyl tento seznam do Plánu zařazen a následovala
několikaletá jednání s ochranou přírody a Ministerstvem životního prostředí, vedoucí
k sestavení „přijatelného seznamu LAPV“. Jedním z hlavních argumentů proti LAPV je trvale
uváděná představa, že jde o „plán výstavby dalších přehrad“. Příliš nepomáhá vysvětlení, že
při nepříznivém vývoji klimatu skutečně může dojít k nedostatku vodních zdrojů a pak bude
možné lokality rozmístěné na našem území podle potřeby využít k realizaci nezbytných nádrží.
Je paradoxem, že sucha v r. 2014 a zejména 2015 vedly k úvaze, že uvedený seznam LAPV je
třeba rozšířit, což zejména podporovaly krajské úřady. Ve spolupráci se s. p. Povodí byl
sestaven návrh na navýšení počtu LAPV o 27 lokalit. Avšak při projednávání s dotčenými
obcemi a následně s orgány ochrany přírody a krajiny se tento počet „scvrkl“ na 5 – 6 lokalit
a zároveň diskuse rozbouřila debatu o některých lokalitách, které v seznamu již dlouhodobě
zařazeny jsou. Proto se oba resorty – životního prostředí a zemědělství – dohodly, že zůstane
původní seznam i přes vnímání, že navýšení počtu LAPV by do budoucna pro příští generace
vytvářelo možnost nekomplikovaně akumulaci realizovat pro posílení nedostatečných vodní
zdrojů. Vývoj počtu lokalit LAPV přináší připojená Tab. 2. Podrobnosti o jednotlivých
lokalitách (včetně mapky, popisu situace a údajích o osídlení i charakteru využití pozemků)
jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz).
Co sdělit závěrem. Na rozdíl od povodní je výskyt sucha na našem území (ale i na celém světě)
méně častý, což vede k přehlížení možných důsledků, které jsou vesměs mnohem závažnější,
než dopad povodní. A hlavně, „ochrana“ před následky sucha je činnost dlouhodobá, s nutností
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předvídat a včas v předstihu (než se sucha projeví) reagovat. Stejně jako častý výskyt povodní
v posledních 20 letech vedl k výraznému zlepšení legislativy a rozvoji protipovodňové
prevence, začínáme (snad zavčas) s přípravou legislativy a scénářů opatření k překlenutí sucha
a omezení jeho následků.
Vládou byl schválen materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů
sucha a nedostatku vody“ (usnesení č. 620 z 29. července 2015), který uložil rozpracovat řadu
aktivit vedoucích ke snížení dopadů sucha, a hlavně bylo uloženo zpracovat „Koncepci na
ochranu před suchem pro území ČR“ s termínem červen 2017. Práce na formulování koncepce
probíhají, koordinačním pracovištěm je „Meziresortní komise VODA – SUCHO“ založená
ministrem zemědělství a ministrem životního prostředí v r. 2014.
Ministerstvo zemědělství kromě účasti na těchto aktivitách sestavilo návrh 12 dotačních
programů, které již přímo umožňují realizaci efektivních technických opatření k zadržení vody
v krajině, k propojení vodohospodářských a vodárenských soustav a k posílení akumulací ve
stávajících nádržích odtěžením sedimentů, zvýšenou péčí o malé rybníky a nádrže a rovněž
o údržbu drobných vodních toků (viz usnesení vlády č. 479 z 30. května 2016).
Nicméně i ve všech těchto krocích se jako červená nit táhne nesoulad v přístupu ochrany
přírody a vodohospodářů – ačkoli zájem by měl být stejný. Žádný vodohospodář není proti
zvýšení retence vody v krajině, vytvoření malých zdrží, posílení retence v půdním profilu atd.
Nicméně ochrana přírody zásadně neguje jakékoliv efektivní akumulace, ačkoli dosud nikdo
neověřil, zda a kolik vody je v krajině obsaženo za různých situací a v různých regionech.
V současnosti bylo založeno několik výzkumných projektů, které by měly údaje tohoto druhu
přinést. Přesto však platí, že hospodářskému využití je tato voda v krajině nedostupná, byť
velmi prospěšná pro stav přírody, biodiverzitu a kvalitu životního prostředí. A tak se, bohužel,
změna chování, a hlavně myšlení zjevně musí opřít o „praktickou zkušenost“ podobně, jako
v případě povodní. Při opakovaném suchu s dopady na vodní zdroje, zkušenost s limitující
dostupností pitné vody a s problémy nejen v zemědělství, ale i při výrobě elektrické energie, by
se zjevně postoje obyvatel rychle změnily. Zatím je stále pocit „vodního blahobytu“ – a málo
se zdůrazňuje, že tomu tak je především díky akumulaci vody v přehradních nádržích
vybudovaných v minulosti.
K názvu prezentace, vybrané organizátory a nikoliv autorem, sluší určitě dodat: „Vodní nádrže
– jediné řešení“, což odpovídá mj. výsledkům prezentovaným na Světovém fóru o vodě v Koreji
v r. 2015.
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Tabulka 1.
Bilanční nezajištění vodních zdrojů při dopadu následků „průměrného“ scénáře vývoje změny
klimatu pro území ČR v jednotlivých povodích ve správě s. p. Povodí.
s. p. Povodí
%
nezajištěných
povolených
odběrů

Vltavy

Labe

Ohře

Moravy

Odry

53 - 63

30

45

72

0XX)

0XX) – původní předpoklad byl, že dopady průměrného scénáře neovlivní funkci
vodohospodářské soustavy s. p. Povodí Odry. Situace v r. 2015 však zjevně překročila
pravděpodobný průměrný scénář a nedostatek vodního zdroje se projevil a ohrozil provoz 3
průmyslových podniků. S. p. Povodí Odry reaguje přípravou dalšího propojení
vodohospodářské soustavy přehradních nádrží.
Tabulka 2.
Vývoj počtu lokalit v seznamu LAPV územně hájených před nevratnými nebo závažnými
změnami (opravy, údržba stávajících domů nebo výstavba jednotlivých domů není zakázána).
Podrobnosti a údaje o jednotlivých lokalitách LAPV (včetně mapky viz www.eagri.cz , záložka
voda).
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rok

Počty lokalit a okolnosti úpravy počtů

1953 - 1975

Hodnoceno a posuzováno cca 500 lokalit. Viz Státní vodohospodářský
plán (1953) a Směrný vodohospodářský plán (1975)

1988

Vybráno 210 lokalit a zveřejněno
vodohospodářského plánu č. 34)

v Publikaci

Směrného

2006

Výběr 187 lokalit pro zveřejnění v Plánu hlavních povodí ČR

2007

Návrh na vypuštění lokalit, kde by došlo k zátopě více než 25 trvale
obydlených domů, počet poklesl na 140.

2007 - 2012

Diskuse s MŽP, AOPK, krajskými vodoprávními úřady a zastupitelstvy
některých obcí a měst, postupně lokality vyškrtávány.

2012

Dohoda ministrů zemědělství a životního prostředí o územním hájení 65
odsouhlasených lokalit.
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Abstrakt
Současná společnost se potýká s problematikou predikované změny klimatu a s tím
navazujícími důsledky, ovlivňující kvalitu života. Jedním z akutních nebezpečí je hrozící
nedostatek vody v krajině, zejména v suchých oblastech ČR. Příspěvek se zabývá využitím
pomocných půdních látek jako jednou z mnoha možností zlepšení hospodaření s vodou na
zemědělsky využívaných půdách i ostatních plochách. Pomocné půdní látky, jmenovitě lignit
a hydroabsorbenty, mohou zlepšit nejen retenci vody, ale i pozitivně ovlivnit půdní prostředí
a oživit je. Lignit je relativně dostupná surovina a může být využit jako domácí zdroj přírodního
původu.
Klíčová slova: pomocné půdní látky, lignit, hydroabsorbenty, zlepšení kvality půd

Úvod do problematiky
Převratné změny společnosti od průmyslové revoluce až po dnešní rozvinutou industrializaci
výrazně ovlivnily způsob hospodaření člověka v krajině a s tím související vlastnosti a charakter
krajiny jako ekosystému. Vytvářením velkoplošných monokultur, výraznými technickými
zásahy do krajiny, neúměrnou kontaminací prostředí cizorodými látkami a snahou o regulaci
přírodních procesů došlo k citelnému snížení diverzity biocenóz a autoregulační schopnosti
krajiny. Stále více je upozorňováno také na nebezpečí důsledků klimatických změn, která
probíhají souběžně a jsou objektivně doložitelné mnoha výzkumnými studiemi. Nezáleží
přitom na tom, zda je eskalace této změny přímým důsledkem činnosti člověka nebo zda se
jedná o přirozený výkyv.
Globální změna klimatu a její možné dopady jsou v současnosti vnímány jako jedny
z nejzávažnějších hrozeb celosvětového významu. Předpokládaný nárůst globální teploty
pravděpodobně povede ke změnám v distribuci srážek a oblačnosti, což povede mj.
k rozšiřování aridních a pouštních oblastí. V České republice budou nejvíce postižené sušší
oblasti, které se podle různých modelů mají v budoucích desetiletích na území republiky
rozšiřovat. Do poloviny tohoto století by mohl být posun o jednu kategorii, do konce století
i o dvě, např. z kategorie vysoké ohrožení na mimořádné ohrožení suchem.
Zvyšující se aridita krajiny a s tím spojené změny biodiverzity mohou přivodit také útlum
zemědělské produkce a snížit kvalitu života obyvatel postižených regionů. Jedním z nutných
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řešení pro zemědělsky využívanou krajinu je obnovení širokého spektra vzájemných vazeb
mezi biotickými a abiotickými prvky a složkami krajiny, které zvyšují úroveň její rezistence.
Primárním východiskem v řetězci těchto vazeb jsou rostliny, v aridních podmínkách zejména
jetelotravní porosty a dřeviny, jako producenti organických látek a stabilizující prvek pro další
sukcesi.
V oblasti zemědělské produkce tento fakt negativně postihne i tradiční oblasti s intenzivní
zemědělskou produkcí, nacházející se v aridních oblastech ČR, zejména jižní Moravu a Polabí.
Je nutné počítat s tím, že nejen tyto oblasti budou trpět nedostatkem vody, degradací půdy, erozí
půdy a dalšími negativními jevy. Musíme se připravit na nutnost méně intenzivního využití
stávajících zemědělských ploch (přeřazení do neprodukčních ploch či ploch extenzivně
obdělávaných), popř. připravovat opatření, směřující k udržení či zvýšení půdní úrodnosti
vybraných zemědělských půd, například zlepšením podmínek pro přirozenou infiltraci.
Se změnou teplotních a srážkových poměrů, tak jak je předpokládají jednotlivé scénáře změny
klimatu v nejbližších desetiletích, se bude zákonitě měnit i vláhová bilance půdního profilu, tj.
rozdíl mezi srážkami a množstvím vody vypařené z povrchu půdy a vytranspirované rostlinami
do atmosféry. Lze očekávat, že v průběhu vegetačního období budou teploty vzrůstat, zatímco
množství srážek se výrazněji měnit nebude, bude se však měnit jejich časové rozložení
a intenzita. Lze tak očekávat delší období beze srážek, která budou střídána přívalovými dešti
s vysokou intenzitou, podobně jako se děje již v současnosti. Rostliny se budou muset s touto
skutečností vyrovnat, např. nutnou změnou habitu. Bude se měnit také struktura flory.
U kulturních rostlin bude nutné vyšlechtit nové odrůdy, které budou adaptované na tyto
změněné podmínky, bude nutné upravit pěstební technologie a zlepšit úroveň udržitelného
hospodaření s půdním fondem (protierozní opatření, pečlivější výběr kultur, způsob ošetřování,
zvyšování organické hmoty v půdě apod.). Různorodá opatření, vedoucí k omezení negativních
vlivů klimatické změny a extrémních podmínek na biodiverzitu, je nutné plánovat a realizovat
s ohledem na všechny funkce, potenciál a produkční udržitelnost krajiny. Vhodná struktura
krajiny, tj. poměr produkčních a neprodukčních ploch, jejich velikost a rozmístění, může
zásadním způsobem přispět k podpoře biodiverzity.
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Obrázek 1. Zemědělské sucho na území ČR ve vegetačním období (zdroj: ČHMU, 2012)

Pomocné půdní látky (PPL)
Půda a její základní vlastnost, úrodnost, významným způsobem ovlivňuje úroveň zemědělské
produkce i její kvalitu, včetně chemického složení rostlin. Pedologicko-agrochemické
vlastnosti půdy významnou měrou ovlivňují růst a vývoj rostlin zvláště ve stresových
podmínkách, např. při deficitu srážek. Lehké půdy vykazují, v porovnání s půdami s vyšším
podílem jílovitých částic (střední a těžké půdy), výrazně horší sorpční schopnosti pro vodu
a v ní rozpuštěné živiny, zejména v suchých oblastech. Na lehkých půdách je tedy i vyšší riziko
ztrát živin, především aniontů (NO3- SO42- apod.) vyplavováním. Na lehkých půdách trpí
rostliny větší měrou stresem ze sucha, což významně ovlivňuje fyziologické pochody
v rostlinách. Významnou složkou tuhé fáze půdy je organický podíl, organická hmota, která
v půdě podléhá procesům mineralizace (kdy se uvolňují živiny přístupné rostlinám)
a humifikace. Obecně je předností humusu vysoká ionto-výměnná kapacita, která zajišťuje
poutání živin v půdě a omezuje jejich vyplavování. Dále reaguje s minerální koloidní půdní
frakcí a zlepšuje fyzikální a fyzikálně-mechanické vlastnosti půd, reguluje vláhový i vzdušný
režim, váže xenobiotické polutanty v půdě apod.
Vlastnosti půd můžeme zlepšit například s využitím pomocných půdních látek (dále jen PPL).
Podle zákona č. 156/1998 Sb. O hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění
zákona č. 308/2000 Sb. se pomocnou látkou rozumí: „Látka bez účinného množství živin, která
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půdu biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňuje, zlepšuje nebo zvyšuje účinnost hnojiv“.
Pomocné půdní látky jako tzv. zlepšovače půdy, zemin a ostatních substrátů (někdy se označují
starším názvem „půdní kondicionéry“) jsou využívány, jestliže vlastnosti půdy či substrátů
nejsou v optimálním stavu a liší se od požadovaných parametrů. Pomocné půdní látky jsou
zcela specifické a umožňují dosáhnout dlouhodobě nebo trvale účinnou změnu fyzikálních,
chemických a biologických vlastností půd tehdy, jsou-li zjištěny přesné hodnoty potřebných
analýz, např. zrnitost, hodnota půdní reakce, obsah živin a humusu v půdě apod.
Obecně lze PPL použít v případech, kdy je cílem některé vlastnosti půdy zlepšit, případně
změnit nebo tehdy, je-li požadována eliminace škodlivého působení negativních vlivů v půdě.
PPL neobsahují ve větším množství živiny, ale umožňují zlepšit výživu úpravou životního
prostředí nebo ovlivňují metabolismus rostlin tak, že rostliny dovedou využít větší množství
živin na tvorbu výnosu. Těmito látkami tedy bývá zpravidla dosahováno synergických účinků.
Podmínkou použití těchto látek jsou vlastnosti, nezatěžující životní prostředí, přípravky musí
být hygienicky nezávadné, prosté plevelů a musí být aplikovatelné běžnou technikou. V praxi
je využití pomocných půdních látek omezováno především vyššími náklady. Zlepšení vlastností
půdy je ekonomicky a technologicky výhodné, pokud se touto aplikací může dosáhnout
ozelenění biologicky inaktivních nebo poškozených půd s nízkou aktivitou půdního edafonu.

Lignit
Jednou z přírodních látek, nabízejících se k využití právě ve funkci PPL, je lignit. V českých
podmínkách je jeho potenciál umožněn výskytem dostatečně bohatých ložisek, jejichž využití
pro jiné (energetické) účely je navíc z různých úhlů pohledu sporné. Lignit je schopen
absorbovat vysoké množství vody, v těženém stavu obsahuje min. 50% vlhkosti. Lignit je také
charakteristický vysokým obsahem organických složek, především huminových kyselin.
V řadě kaustobiolitů (rašelina -hnědé uhlí - černé uhlí - antracit) stojí lignit na počátku
hnědouhelné řady, hned za rašelinou. Jihomoravský lignit z oblasti Hodonínska patří mezi tzv.
orto-lignity, charakteristické relativně nízkým stupněm prouhelnění. Lignit analogické kvality
není zřejmě jinde těžen. Oproti severočeským oxyhumolitům, které byly nejčastěji pro
zemědělské účely testovány, se sice vyznačuje nižším obsahem huminových kyselin, na druhé
straně ale i znatelně menší kyselostí a zřejmě i vyšší stabilitou huminového podílu, která může
zabezpečit dlouhodobou účinnost lignitu při půdní aplikaci.

Obrázek 2. Lignitový důl Mír Mikulčice, detail lignitu v těžební sloji (foto L. Rygl)
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Lignitické huminové kyseliny jsou velmi blízké kyselinám černozemním. Liší se nižším
obsahem dusíku. Přírodní, neupravený lignit je tak díky svým sorpčním schopnostem,
interakcím s vodou a vysokému obsahu humusových látek vhodným materiálem pro zlepšení
půdních vlastností. Dodává půdě organickou hmotu, reguluje uvolňování výživových prvků,
imobilizuje prvky toxické, upravuje mikrobiologické prostředí půdy, zlepšuje zadržování vody
atd. Jeho černá barva (absorpční schopnosti vůči elektromagnetickému záření) může též
přispívat k tlumení negativních tepelných účinků slunečního záření, a to i mimo spektrální
oblast viditelného záření. Lignit snižuje v řadě případů i obsah těžkých kovů v pletivech rostlin.
Aplikace přírodního lignitu jako pomocné půdní látky bez dalších (zejména chemických) úprav
vyžadujících další náklady se jeví jako ekonomicky nejefektivnější. Jedinou nutnou úpravou je
jeho mletí (drcení).

Obrázek 3. Granulometricky upravený lignit, aplikovaný na pole (foto P.Salaš)

Hydroabsorbenty
Mezi vhodné pomocné půdní látky můžeme zařadit i různé typy hydroabsorbentů, přírodní
i syntetické povahy. Jsou to látky, schopné do své struktury vázat vodu a v průběhu vegetace ji
předávat zpět kořenům rostlin. To je výhodné zejména pro zachycení přívalových srážek, které
jinak bez užitku odtékají nebo dokonce odplavují půdu. Vytvořený gel z některých syntetických
hydroabsorbentů se také používá k ochraně nejjemnějšího kořenového systém rostlin před
poškozením suchem. Používají se nejen aplikací do půdy, ale např. také při výsadbě rostlin
(dříve se pro tento účel používala směs vody, kravince, rašeliny nebo i jemného kompostu
s jílem). Účinku hydroabsorbentů je dosahováno vícečetnou adsorpcí podle typu přípravku.
Výsledkem působení je zlepšení drobtovité struktury půdy, stabilizace vodního režimu v půdě
a oživení činnosti půdního edafonu. Syntetické hydroabsorbenty jsou schopny navázat až
dvěstěnásobek objemu vody. Do půdy se aplikují ve formě suchého prášku nebo granulí, po
kontaktu s vodou částečky rychle nabobtnají, absorbují vodu a vytvoří gelové částice.

Obrázek 4. Hydroabsorbent Hydrogel v suchém (prodejním) a aktivovaném stavu (foto P. Salaš)
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Kombinace popsaných pomocných půdních látek (lignitu a hydroabsorbentu) umožní zvýšit
efektivitu působení lignitu v půdě (rovnoměrně rozložená vlhkost půdy, oživení půdního
edafonu, rychlejší uvolňování lignohumátů, rovnoměrnější rozklad lignitu, omezení délky
období nedostatku vody v půdě).

Závěr
Zemědělsky intenzivně využívaná česká krajina, narušená nešetrným hospodařením
a nepříznivými klimatickými a vodohospodářskými trendy vývoje, si zaslouží naši pozornost
i zvýšenou péči. Pro další udržitelný rozvoj zemědělství je nutné navrhnout mechanismy
eliminace nepříznivých trendů a zkvalitňovat také management zemědělsky nevyužívaných
ploch. Problematika zadržování vody v krajině je pro tyto zájmy klíčová.
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ŘÍZENÁ INFILTRACE – PRINCIPY A ZKUŠENOSTI
Mgr. Mark Rieder, Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Abstrakt:
Umělá infiltrace je ve světovém měřítku stále populárnější vodohospodářská metoda jak
zadržovat vodu v krajině a zpomalovat její odtok. Ještě v šedesátých letech byla Česká
republika mezi špičkou v této oblasti. Pak však došlo k celostátní změně strategie a přesunu
důrazu na zásobování povrchovou vodou. Období střídajících se klimatických extrémů,
povodní a sucha, ukázalo, že to bylo špatné rozhodnutí. Většina států s vhodnými
hydrogeologickými podmínkami začlenila umělou infiltraci do svých opatření v boji proti
suchu - například Izrael zasakuje 87% svých vyčištěných odpadních vody formou umělé
infiltrace a recykluje je. V Německu 20% všech pitných vod pochází z různých forem umělé
infiltrace. V České republice je vytipována řada perspektivních lokalit, mimo jiné i v oblastech
postižených suchem a na ně jsou připraveny administrativně zajištěné podrobné technické
projekty včetně zdůvodněných rozpočtů. K jejich spuštění však dosud chybí potřebné finanční
zdroje.

Minulost
Historické počátky používání umělé infiltrace sahají až do starověkého Egypta, kdy se
využívala voda z Nilu rozváděná umělými kanály k zajištění vody pro políčka v zemědělství
a pro doplňování vody ve studních.
V Evropě byly realizovány praktické zkušenosti, a publikovány teoretické poznatky ve druhé
polovině 19. století (Essen 1864, Göteborg 1897). Teoretické základy tomuto způsobu
využívání podzemní vody položil Thiem vypracováním teorie břehové infiltrace již v roce
1877. Nejvíce se umělá infiltrace používala a dodnes používá v Německu, dále pak ve Švédsku
a Švýcarsku, Holandsku a USA. Např. Německu, v prostředí s podobnými geologickými
podmínkami je z celkových vodárenských odběrů kryto 69 % ze zdrojů podzemní vody, 11 %
břehovou infiltrací, 9 % umělou infiltrací, 6 % spotřeby je odebíráno z přehrad, 3 z jezer a 2 %
z řek.
V poslední době zažívá umělá infiltrace v celosvětovém měřítku značnou renesanci a státem,
který technologické inovace v této oblasti dotáhl k světové špičce, se stal Izrael. Izraelské
hospodaření s vodními zdroji založené na recyklaci a vytváření sekundárních zdrojů
podzemních vod ukazuje efektivní cestu eliminace problémů extrémního sucha.
Československo patřilo mezi průkopníky této progresivní vodohospodářské technologie. Již na
přelomu 19. a 20. století se začínají využívat indukované a umělé zdroje vodárny v Káraném,
jejíž první část byla vybudována v letech 1906-1913 v dolním Pojizeří podle projektu
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A. Thiema z Lipska. Tato vodárna byla po dlouhou dobu základním zdrojem zásobování hl.
města Prahy, využívající zejména indukované zdroje, prosakující z Jizery do okolních
kvartérních štěrkopísků v 26 km dlouhém úseku od soutoku Jizery s Labem do severního okolí
Benátek nad Jizerou. Voda je jímána celkem 685 vrtanými studněmi, hlubokými 8-12 m,
vzájemně vzdálenými 20-40 m a situovanými v pásu kolem 250 m od břehu Jizery. Celková
vydatnost všech studní dosahuje ca 1 m3/s.
Od roku 1968 využívá káranská vodárna také vodu získanou umělou infiltrací. Povrchová voda
z Jizery je po předčištění přiváděna do vsakovacích nádrží. Z nádrží voda infiltruje do okolních
kvartérních štěrkopísků o mocnosti až 20 m a je jímána systémem trubních studní či
spouštěných studní s horizontálními sběrači, umístěnými asi 200 m od nádrží.

Obrázek 1. Princip umělé infiltrace vodárny v Káraném

V průběhu 70. a počátkem 80tých let 20. století došlo pod vlivem úspěšného rozšíření vodárny
v Káraném k dalšímu oživení zájmu o umělou infiltraci. V rámci výzkumných úkolů tehdejšího
Ministerstva lesního a vodního hospodářství byly provedeny průzkumy pro celou řadu lokalit
s cílem prověřit možnosti využití umělé infiltrace. Současně s tím se některé výzkumné úkoly
zabývaly celou řadou aspektů umělé infiltrace, počínaje hydraulikou, jakostními parametry
vsakované a jímané vody, kolmatací až k testování různých technologií zasakování.
S pokračujícím odklonem od zásobování pitnou vodou z podzemních zdrojů však žádný
z projektů již nebyl realizován.
Teprve v roce 2010 došlo k další iniciativě obnovit tradici umělé infiltrace v České republice.
Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí EU zadalo
Výzkumnému ústavu vodohospodářskému studii, která měla zhodnotit potenciál umělé
infiltrace v ČR. V rámci těchto prací byly vytipovány vhodné regiony a pro ně byl připraven
podrobný technický projekt na 12 pilotních lokalitách. Současně proběhly ve všech krajích
propagační akce s cílem vysvětlení hlavních výhod umělé infiltrace. Realizace navržených
prací měla běžet paralelně s projektem Rebilance zdrojů podzemních vod České geologické
služby a to v letech 2011 – 2015.
K realizaci tohoto projektu však nedošlo.
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Novou šanci získala umělá infiltrace v souvislosti se suchem, které postihlo celé území České
republiky v roce 2015. Vláda přijala program s vizí zamezení negativních dopadů sucha do
budoucna. Součástí tohoto projektu byla i umělá infiltrace.

Současnost
V rámci nových přípravných prací bylo v průběhu roku 2016 vybráno šest pilotních lokalit.
Na nich proběhly administrativní přípravné práce, byly aktualizovány technické projekty a byl
dokončen komplexní geofyzikální průzkum. Lokality jsou připraveny pro testování různých
technologií umělé infiltrace.

Obrázek 2. Přehled pilotních lokalit pro různé formy umělé infiltrace

Meziboří v Krušných horách
Na této lokalitě by měla být testována opatření na zpomalení odtoku povrchových vod
z krystalinika a zvýšení podílu odtoku podzemních vod na celkovém odtoku. Konkrétně se
jedná o výstavbu těsnící clony, drenážního systému a jímacího zařízení. Ověřený model bude
využitelný pro zlepšení vodní bilance malých obcí, kdekoliv ve vodohospodářsky deficitním
území v horských a podhorských oblastech ČR. Uvedený systém bude možné kombinovat i se
zasakováním vyčištěných odpadních vod.
Holedeč (Žatecko)
Pomocí souboru technických opatření by se měla posoudit klasická umělá infiltrace pomocí
zasakovací vany a to v lokálním měřítku malé obce, v pískovcích české křídové pánve. Lokalita
v Poohří je situovaná ve srážkovém stínu Krušných hor s významnými dopady sucha.
Rohov u Nymburka (Polabí)
Typový projekt pro využití umělé a břehové infiltrace v prostředí kvartérních sedimentů je
připraven pro lokalitu Rohov s využitím v jiných lokalitách po celé ČR. Soubor prací
představuje komplexní posouzení umělé infiltrace pomocí zasakovacích van a současně i proces
břehové infiltrace v prostředí kvartérních sedimentů v blízkosti toku.
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Povodí Orlice, meandr Jordán u Hradce Králové
Test účinnosti netradiční formy břehové infiltrace, revitalizace toku Orlice v prostoru meandru
Jordán u Týniště nad Orlicí si klade za cíl posouzení dopadu na hydrogeologický režim
přilehlých kvartérních sedimentů. Konkrétní projektové řešení bude využito pro zvýšenou
tvorbu podzemních vod v meandru Jordánu a navýšení využitelného množství průtoku
ve vodárenském toku Orlice v období sucha.
Kojetín u Kroměříže
Ověřování izraelských technologií umělé infiltrace v podmínkách střední Moravy, významně
postižené suchem Cílem prací je posoudit umělou infiltraci pomocí zasakovacích van
a současně i proces břehové infiltrace v kontextu projektu plavebního kanálu Odra Labe Dunaj.
Specifikou této lokality bude posouzení zasakování vyčištěné odpadní vody z nedaleké čističky
odpadních vod.
Přítluky u Velkých Pavlovic
Podobný projekt jako předchozí pro realizaci klasického velkoobjemového zasakování infiltraci
pomocí zasakovacích van v prostředí kvartérních a neogénních sedimentů, na území jižní
Moravy s extrémními dopady sucha.
Práce na všech pilotních lokalitách by měly směřovat (různou měrou intenzity s ohledem na
specifika přírodních poměrů a použité metody) k řešení následujících dílčích cílů:

• postupně nahrazovat zdroje povrchové vody, které jsou na extrémní klimatické změny velmi
citlivé
• stát se součástí integrovaného managementu vody v povodí
• zlepšit kvalitu podzemní vody (filtrací, mísením, ředěním)
• bránit zrychlenému odtoku a erozi půdy při přívalových deštích
• udržet přirozený průtok v potocích a řekách s omezením extrémních stavů
• snížit ztráty vypařováním a povrchovým odtokem
• stát se součástí protipovodňových opatření a podat podklady pro nové plány povodí

Budoucnost
Poslední desetiletí jsme každoročně svědky klimatických extrémů, které většinou velmi
negativně zasahují do vodního hospodářství. Povodně jsou střídány suchem, přičemž poslední
vlna horkého a bezsrážkového období zasáhla území České republiky v roce 2015. Z povodní
v letech 2002 a 2013 jsme se dokázali poučit a realizovali sérií velmi účinných opatření k jejich
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eliminaci. V případě sucha se ale zdá, že jeho negativní dopad na naše hospodářství ještě nebyl
dostatečně výrazný k tomu, abychom přijali podobně adekvátní opatření k zadržování vody
v krajině. O umělé infiltraci i nadále diskutujeme, aktualizujeme připravené projekty, k jejich
realizaci však chybí politická vůle.
V loňském roce vyšel v českém překladu vodohospodářský bestseller Setha M. Siegela „Budiž
voda - Izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody“. Izraelské postupy jak
zadržovat vodu v krajině, mimo jiné i umělou infiltrací, se všeobecně uvádějí jako vzor pro
naše chování. Na stránkách této knihy se například dozvíme, že Izrael recykluje 87 % své
odpadní vody formou infiltrace a stal se jako první stát na světě nezávislý na klimatických
srážkách. Jen pro srovnání, odtok ze všech ČOV za rok v ČR činí 23,4 m3/s, to je roční objem
737 942 400 m3, to je roční odtok Vltavy v profilu v Českých Budějovicích. Na rozdíl od Izraele
tuto vodu necháváme bez užitku odtékat. Zásadním rozdílem mezi Českou republikou
a Izraelem je fakt, že v našich podmínkách na téma sucho diskutujeme, zatímco židovský stát
tento pojem mezitím odstranil ze slovníku. Doba mezi předložením smysluplného projektu
a začátkem jeho realizace je v Izraeli 6 měsíců.
Zkušenosti z Izraele, ale i dalších částí světa jasně dokládají, že nejrůznější formy řízené umělé
infiltrace představují zcela unikátní metodický postup, který je schopen eliminovat negativní
dopady obou klimatických extrémů, sucha i povodní. Zatímco stavba přehradních nádrží vždy
vzedme vlnu odporu, umělá infiltrace je zcela nekonfliktní proces, který ve své podstatě jen
kopíruje a zefektivňuje přirozené přírodní procesy.
Odborná veřejnost je na realizaci různých forem umělé infiltrace připravena. Přírodní podmínky
České republiky poskytují v řadě oblastí optimální podmínky pro jejich realizaci. Chybí jediné
– dostatečné dlouhé bezsrážkové období, které přesvědčí zodpovědné orgány o smysluplnosti
takových opatření.
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