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ODBĚRY PODZEMNÍ VODY V LUHU LEDNICE DO SÍTĚ 

VAK BŘECLAV 
 
Zdeňka Klimánková 
 
Abstract 
GROUNDWATER SAMPLING IN THE LEDNICE FLOODPLAIN INTO THE NET VAK BŘECLAV 
 

Natural water abstraction values of the Lednice floodplain were evaluated for the 1973 – 
1997 period. Annual natural water abstraction did not exceed  6 mil. m3 limit in the 1973 – 1986 
period, nevertheless in 1997 they reached almost 14 mil. m3. The groundwater abstraction was 
monitored on forest land resources only. We focused on the groundwater abstraction and the run of 
climatic variables besides. 
 
 

Lužní lesy jižní Moravy jsou jedním z nejproduktivnějších biomů z pohledu lesního 
hospodářství České republiky. Vedle toho představuje lužní les významný stabilizační 
prvek v krajině a neméně důležité jsou jeho celospolečenské funkce, zejména funkce 
hygienická, vodohospodářská, protierozní, rekreační a estetická. V neposlední řadě jsou 
lužní ekosystémy unikátní genetickou základnou zahrnující velké množství botanických a 
zoologických druhů. Právě z potřeby zachovat tento biom se staly lužní lesy a mokřady 
jižní Moravy dlouhodobě soustředěným objektem zájmu přírodovědců a lesnického 
výzkumu. 

 
 
Biom lužního lesa a převážná část jeho ekosystémů byla adaptována na povrchové 

rozlivy záplavových vod a na vysoko položenou hladinu podzemní vody. 
Vodohospodářské úpravy v nivě Dyje a Moravy představují změnu povahy a intenzity 
faktorů, přímo působících na lesní organismy. 
 

Po roce 1976, kdy byly vodohospodářské stavby postupně uváděny do provozu, se 
situace vodní bilance pozměnila, byly odstraněny záplavy a snížila se hladina podzemní 
vody. Území lužních lesů se dostává do užší závislosti na jarní zásobě vody v půdě a na 
rozložení srážek během vegetačního období.  
 

Dynamika původní vlhkosti vykazuje vyšší půdní vlhkost v období zaplavovaného 
luhu, avšak ne zcela odlišnou proti období bez záplav. Ukázalo se, že pro výši zásoby 
půdní vody je rozhodující délka trvání a působení vyšší hladiny podzemní vody v půdním 
profilu, což se projevuje vyšším nasycením kapilární zóny v půdě. Menší vliv zde má 
rychlý výstup a pokles hladiny podzemní vody. 
 

Režim kolísání hladiny podzemní vody v nivě Moravy měřený v období 1976 - 
1982 pod lesem u Moravské Nové Vsi a pod Lanžhotem vykázal průměrná maxima hlavně 
v březnu a dubnu 40 - 45 cm pod povrchem půdy a minima koncem vegetace v hloubce 
185 - 197 cm. Rozkyv hladin činil v průměru 150 cm. V nivě Moravy je topografie terénu 
vyrovnanější, což způsobuje příznivější vlhkostní podmínky, než je tomu v nivě Dyje. 
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Změny hladiny podzemní vody jsou úzce závislé na stavech vody v řekách a na topografii 
terénu. 
 

Celkově lze změny hladiny podzemní vody vlivem vodohospodářských úprav 
hodnotit tak, že: 
 
- došlo k likvidaci inundací, 
- došlo ke snížení maxim hladiny podzemní vody a to v průměru v nivě Dyje o cca 

50 - 60 cm a v nivě Moravy o 30 - 45 cm, 
- zůstala zachována sezónní dynamika pohybu podzemní vody, 
- došlo ke zkrácení doby trvání vysokých stavů podzemních vod. 
 
 

Změny půdní vlhkosti v jímacích území vodovodů pod lužním lesem byly 
nejvýraznější. Zde docházelo k trvalému snížení hladiny podzemní vody do hloubky 5 - 6 
m pod povrchem půdy. Rhizosféra stromů je zde sycena pouze srážkovou vodou. Zvláště 
v místech s mělčími nánosy těžkých kalů s původními lesními typy 1L9 dochází ke 
kritickým stavům půdní vlhkosti, kdy celý profil prosychá koncem vegetace až na hodnoty 
blízké bodu vadnutí. Poněkud příznivější je vlhkostní režim na hlubokých těžkých 
překryvech s lesními typy 1L4. Provoz vodárenských zařízení pod lužním lesem vyvolal 
rovněž změnu z původního nivního vlhkostního režimu do výparného režimu. 

 
Podzemní voda 

 
Výška hladiny podzemní vody a její pohyb je závislý od mikroreliéfu aluviální 

roviny a výšky vodní hladiny řek. Tvoří-li podloží subrecentní sedimenty štěrkopísky 
umožňují spojení okolních lokalit s vodními toky. Je-li však podloží tvořeno přímo 
nepropustnými jíly, má rozhodující vliv na výšku hladiny podzemní vody kromě 
orografických poměrů aluviální roviny i povrchová modelace podložních neogenních 
hornin. To umožňovalo stagnaci vod ze záplav a jejich shromažďování zcela nezávisle na 
stavu vody v řekách. 

 
O pohybu vody a její rychlosti v nadložních sedimentech rozhoduje i jejich 

zrnitostní složení a jejich zvrstvení. Ovlivňuje nejen výšku kapilárního zdvihu, ale také 
množství přístupné vody a rychlost vzlínání. V neposlední řadě má značný vliv na výši 
hladiny podzemní vody i lesní porost, jako hlavní edifikátor biocenózy.  

 
Přirozené kolísání hladiny podzemní vody je v lužním lese děj výrazně dynamický 

a zákonitý v průběhu roku. V jarních měsících (duben, květen, červen) je výška hladiny 
podzemní vody nejblíže povrchu půdy, terénu (tedy v kulminaci), naopak v podzimních 
měsících (září, říjen, listopad) je nejhlouběji pod povrchem půdy (je v depresi). 

 
Velmi důležitým ekologickým znakem podzemní vody je v lužních lesích kromě 

obsahu rozpustných solí biogenních prvků také její obsah kyslíku. Podle obsahu kyslíku 
rozlišujeme dva typy podzemních vod, výrazně se lišících svým ekologickým projevem. 
Nejrozšířenějším typem je zde voda s nedostatkem kyslíku, podmiňující výskyt 
zamokřených glejových půd. Skupina glejových půd s trvalým ovlivněním stagnující 
vodou si zachovala za posledních cca 30 let téměř stejnou rozlohu. Naopak došlo k nárůstu 
rozlohy naplavených půd lehčích náplav (lesní typ 1L4). Rozloha naplavovaných půd 
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s proudící vodou (lesní typ 1U1) se výrazně snížila. Proudící okysličená voda je téměř 
výhradně v blízkosti řečišť toků. 

 
Nepřetržitý koloběh vody v přírodě obnovuje stále povrchové zdroje vody. Tato 

vlastnost vody v přírodě, zvláště na území povodí Moravy má mimořádný význam. Je 
známo, že jediným zdrojem vody na území povodí Moravy jsou atmosférické srážky. 
Hydrologická bilance objemu srážek v „průměrném“ roce určuje hlavní složky takto: 

 
- výpar a půdní vláha    68,5 % 
 
- povrchový odtok    28,8 % 
 
- tvorba podzemních zdrojů vody     2,7 % 

 
Význam pro tvorbu zdrojů vody má povrchový odtok a doplňování podzemních 

vod. Lze konstatovat, že pokud nedojde ke zničení či znehodnocení prostorů se zásobami, 
nebo místy proudění podzemních vod, či koryt řek a prostorů vodních nádrží, má území 
povodí Moravy své obnovitelné a použitelné zdroje vody. Má také tu výhodu, že na území 
lužních lesů nejsou přiváděny znečistěné vody z jiného území a že tedy má jakost svých 
zdrojů na takové úrovni, jak si je samo udrží. 

 
Vodohospodářská bilance je ovlivněna vztahem mezi výší odběru, množstvím 

spotřebované, tedy nenávratné vody a výší vypouštěného množství použité vody. Lze 
konstatovat, že cca 30 % vody odebrané z vodních zdrojů je spotřebováno a nevrací se zpět 
do oběhu. 

 
Odběry podzemní vody z luhu Lednice  
 

Odběry surové vody z luhu Lednice (pod lesním půdním fondem) byly 
vyhodnoceny za období 1973 – 1997. Jednalo se o šest jímacích míst, kde odběry 
podzemní vody mohou bezprostředně ovlivňovat hladinu podzemní vody v lužním lese. 
Následující jímací zařízení organizačně náleží do VAK Břeclav: 
 

1. Kančí obora – úpravna vody 
2. Kančí obora – Poštorná 
3. Hlohovecké louky 
4. Lednice – úpravna vody 
5. Zaječí 
6. Staré prameny surové  

 
Množství odběrů v m3 byly převzaty z výkaznictví VAK Břeclav. Z některých 

jímacích zařízení byly hodnoty odběrů v surové vodě, z jiných jímacích zařízení zase 
v množství (objemu) vody upravené. Z těchto důvodů byly veškeré odběry podzemní vody 
z jímacích zařízení převedeny na objemy surové vody. Ze surové vody se „vyrobí“ cca 80 
– 90 % vody upravené. 
 

Jak je patrné z grafů, odběry podzemní vody v luhu Lednice, pod lesním půdním 
fondem průběžně narůstaly a to v celé řadě sledovaných let 1973 – 1997 (graf 1 – 2). Roční 
odběry surové vody měly v letech 1973 – 1986 sice rostoucí charakter, ovšem nepřesáhly 
v roce 1986  hranici 6 milionů m3 (graf 1). Po roce 1987 začaly odběry podzemní vody 
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v jímacích zařízeních silně narůstat a to tak, že v roce 1997 to bylo téměř 14 milionů m3  

(graf. 1). 
 
Sledujeme-li odběry podzemní vody podle měsíců v časové řadě let 1973 – 1997 je 

patrné, že nárůsty odběrů byly ve všech měsících let 1973 – 1997. Relativně o málo nižší 
byly odběry podzemní vody v posledních letech v měsících únor, září, listopad a prosinec. 
Naopak nejvyšší odběry podzemní vody v jímacích zařízení byly v roce 1997 v měsíci 
květnu, březnu, srpnu, červnu a listopadu. 
 

Přepočtené odběry podzemní vody do sítě VAK podle jednotlivých měsíců a jejich 
% srážkových úhrnů v letech 1996 a 1997 jsou na grafech č. 5 a 6. Je patrné, že v měsících 
leden až únor se „spotřebuje“ z příslušných srážkových úhrnů největší procento srážek na 
zásobení vodou do sítě VAK. Tyto skutečnosti mají následný vliv na značné % nezdarů 
zalesnění. 

 
Průměrné roční teploty vzduchu i teploty za období IV. – IX. v letech 1971 – 2001 

postupně narůstaly (graf 3). Naopak chod relativní vlhkosti vzduchu ve stejném období 
naopak klesá (graf 4).  

 
Nelimitované odběry surové vody v lužním lese způsobují pronikavý pokles 

hladiny podzemní vody především v bezprostředním okolí jímacích zařízení. Odběry vody 
z lesního půdního fondu narostly od roku 1973 z cca 2 milionů m3 na cca 14 milionů m3 
v roce 1997. Podle našeho odhadu tyto odběry pro názornost představují cca 30 – 50 mm 
ročního srážkového úhrnu. Procento měsíčních srážkových úhrnů potřebných pro odběry 
podzemní vody do sítě VAK v luhu Lednice (graf 5 a 6) ukazují na značnou potřebu vláhy 
v počátečních měsících roku. Odběry podzemní vody by měly být limitovány měsíčními 
srážkovými úhrny. Na odběry podzemní vody v luhu Lednice do sítě VAK by měl být 
vyhotoven manipulační řád, který by řešil komplexně tuto celou problematiku. 
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Procenta měsíčních srážkových úhrnů potřebných pro odběry 
podzemní vody do sítě VAK v luhu Lednice - rok 1996
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Procenta měsíčních srážkových úhrnů potřebných pro odběry 
podzemní vody do sítě VAK v luhu  Lednice - rok 1997

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

měsíc

%

Graf 6

 

 187 


