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Změny přístupů v posuzování funkcí zemědělského odvodnění v krajině
Change of approach in assessing the function of drainage in the landscape
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Abstrakt
Na příkladu povodí Dědiny (v povodí Orlice) jsou dokumentovány diametrálně odlišné
přístupy k současnému vnímání funkcí existujících staveb zemědělského odvodnění.
Modelové povodí je rozděleno na pět dílčích oblastí, lišících se plošnou intenzitou odvodnění,
vlastnostmi i převažujícími zájmy (historickými, zemědělskými, geomorfologickými,
půdními, hydrogeologickými, vodohospodářskými a dalšími). Pro přizpůsobení stavby
současným potřebám je k dispozici škála modifikací stavby odvodnění počínaje retardací
odtoku, gravitačními převody vod, zvýšením podílu infiltrace až po klasickou nebo řízenou
drenáž či postupnou / úplnou eliminaci stavby. Příspěvek vedle hydrologických funkcí
plošného odvodnění poukazuje i na potenciál různého pojetí managementu melioračních
staveb při tvorbě vodní komponenty krajiny.
Klíčová slova: regulace odtoku, infiltrace, rekonstrukce odvodnění, eliminace odvodnění

Abstract
Different approaches in present perception of existing land drainage´s functions are illustrated
by example of Dědina watershed (nested in Orlice watershed). The model watershed is
divided into 5 parts, differing in their intensity of drainage area, their characteristics and
features, and dominant interests (historical, agricultural, geomorphological, soil,
hydrogeological, water management etc.). There are many alterations of drainage
constructions available for their adaptation to the present demands: runoff retardation, gravity
water transfer, increasing of infiltration rate, classical and controlled drainage or drainage
elimination. The paper refers both to hydrological functions of area drainage, and to potential
of different concepts of drainage management in the process of water component part of
landscape setting.
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Úvod
V současnosti se v ČR i v zahraničí značně diverzifikují názory na existenci zemědělského
odvodnění. Podnětem těchto úvah je vysoký plošný rozsah odvodnění a v důsledku toho
oprávněná kritika nadbytečnosti řady vybudovaných staveb. Dále je kriticky vnímán nedobrý
stav staveb odvodnění a stále častěji se zjevně projevující závady jejich funkce, které evokují
řešení, která by tohoto využila ke zvýšení rozmanitosti vodních režimů směrem k vyššímu
zamokření stanoviště. Již méně se diskutují příčiny takového stavu a nedomýšlí se důsledky
navrhovaných radikálních řešení. Pozapomíná se na skutečnost, že současné užívání krajiny je
značně rozdílné od stavu před realizací odvodnění a neexistují jednoduchá řešení, umožňující
návrat k počátečnímu stavu, je-li žádoucí. Paušalizace návrhů byla riskantní v době výstavby
odvodnění, stejně jako je nyní, v době nazrávání úvah o potřebě rekonstrukcí staveb
zemědělského odvodnění, jejich omezování či rušení. Zásadní úlohy odvodnění při podpoře
zemědělství se přitom prakticky nezměnily.
V rámci zpracování metodické příručky pro žadatele OPŽP „Pracovní postupy eliminace
negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině“ [1] bylo provedeno šetření na pilotním
povodí Dědiny (Obr.1) s cílem identifikovat různé zájmy, resp. hlediska pro další využívání
stávajících odvodňovacích systémů (zahrnující HOZ – hlavní odvodňovací zařízení i POZ –
podrobná odvodňovací zařízení). Byly vytipovány charakteristické oblasti s různou škálou
zájmů (protichůdných i společných) v rámci sféry: zemědělství, vodního hospodářství a
ochrany přírody. Zmíněná metodika se poté věnuje přednostně environmentálním zájmům,
částečně také ochraně vod (v množství a jakosti), vůbec však neřeší specifické potřeby
zemědělství.
Na metodiku by tudíž měly navazovat a navazují [2] další projekty, věnující pozornost
přestavbám jedno-funkčního zemědělského odvodnění na systémy dvou-funkční, s cílem
zvýšení složky infiltrace vod a jejího následného zadržení ještě v ploše povodí, což vedle
vodohospodářských efektů (retence drenážních vod a zlepšení její kvality) má významné
efekty zemědělské při minimalizaci důsledků sucha a v některých podmínkách i s přímým
efektem, umožňujícím uplatnění podpovrchové závlahy.
Evropskou vodohospodářskou politikou (Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES) jsou
preferována opatření zvyšující retenční potenciál krajiny při odvádění vod, resp. zvyšující
akumulaci vody různých forem. Jednou z přijatých strategií je orientace na realizaci
adaptačních opatření. Jedno-funkční drenážní systémy jsou v této souvislosti vhodným
předmětem zájmu i nástrojem k dosažení požadovaných efektů. Vhodnost jejich rekonstrukcí

Rožnovský, J., Litschmann, T. Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny
Křtiny, 29. – 30.5. 2013, ISBN 978-80-87577-17-2

je třeba důsledně posuzovat na základě místních přírodních, technických a hospodářských
podmínek. Způsobům hodnocení se věnuje předložený příspěvek s odkazem na zpracovaný
katalog eliminačních opatření, který bude doplněn dalšími katalogovými listy opatření, která
dávají zemědělství další nástroje pro všestrannou a pozitivně hodnocenou péči o krajinu.

Materiál a metody
Na příkladu povodí Dědiny (368 km2), pravostranný přítok Orlice, jsou v souvislostech
odvodnění popsány konflikty hlavních třech aspektů užívání krajiny: zemědělství, vodní
hospodářství (obyvatelstvo a průmysl) a ochrana přírody. Způsob posuzování funkcí
zemědělského odvodnění v krajině je dokumentován na reálných stavbách. V rámci pilotního
povodí bylo vytipováno pět modelových oblastí a na nich byly dokladovány podmínky
užívání existujících systémů odvodnění (Tab.1).

Obr.1

Vymezení pěti dílčích oblastí odvodnění v rámci pilotního povodí Dědiny.
Žlutou barvou jsou na přehledné situaci uprostřed vyznačeny plochy drenážního
odvodnění. Tytéž plochy jsou na jednotlivých výřezech map ZVHS (O1 až O5)
zobrazeny v detailu červenou barvou s uvedenými identifikačními údaji stavby.
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Obr.2

Analýza krajinné struktury v modelových oblastech – vzdálenostní analýza pro
zemědělské půdy (podklad LPIS)
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Průzkum se v rámci zpracované studie [1] skládal z terénního šetření, pořízení projektové
dokumentace k vybraným stavbám odvodnění a z územních analýz, prováděných v GIS. Další
soubor územních analýz, rozšířených o aspekty zemědělského hospodaření na produkčních
blocích (Obr.2), byl zpracován v rámci navazujících projektů VaV (viz dedikace v závěru).

Označení
oblasti
O1
O2
O3
O4
O5
Tab.1

Celková plocha
odvodnění [ha]
160,2
192,8
995,8
322,5
2460,3

Podíl odvodnění z celkové
plochy vymezené oblasti [%]
6,8
18,6
47,3
54,9
49,7

Podíl ploch odvodnění modelových oblastí v povodí Dědiny

Oblast O1 - vymezená obcemi Sněžné – Sedloňov – Šediviny
Z pěti vybraných lokalit se z hlediska přírodních podmínek i základních charakteristik
krajinné struktury nejvíce vymezuje lokalita O1. Spadá do podhorské oblasti s nadmořskou
výškou 400 – 700 m n.m, čemuž odpovídá i nejvyšší sklonitosti a celková vysoká členitost
terénu. V porovnání s ostatními lokalitami se jedná o stavby s nejmenší rozlohou a poměrně
velkou tvarovou členitostí (Obr.3). Stavby odvodnění nevytváří kompaktní velkoplošné celky
odvodněné půdy. Produkční bloky zemědělské půdy jsou v této lokalitě využívány téměř
výlučně jako trvalé travní porosty, resp. stálé pastviny (Obr.2 - Pozn.: Všechny zde uváděné
kategorie dle LPIS).
V základních charakteristikách krajinné struktury patří tato lokalita mezi území krajinně
nejcennější v porovnání s ostatními vybranými lokalitami. Produkční bloky zemědělské půdy
zde dosahují střední velikosti krajinného zrna (Obr.4), přičemž jsou zde i nezanedbatelným
podílem zastoupeny plochy velmi jemné zrnitosti, což zvyšuje diverzitu a rozmanitost krajiny,
zastoupených ekosystémů i na ně vázaných společenstev. K tomu přispívá i tvarový charakter
produkčních bloků, který je z velké většiny nepravidelný a členitý, takže se zde může
významnějším způsobem uplatnit ekotonový efekt, který naopak v intenzivně zemědělsky
využívané krajině téměř chybí.
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Oblast O2 - vymezená obcemi Spy – Ohnišov – Val
Oblast se nachází ve vyšších nadmořských výškách v rámci povodí (300 – 500 m n.m.).
Stavby odvodnění relativně malé svou rozlohou, ovšem místně již s kompaktnějším
uspořádáním. Využití zemědělské půdy je zde téměř výlučně v kategorii orná půda, pouze
s minoritním zastoupením trvalých travních porostů.
Produkční bloky orné půdy jsou určující i pro velikost krajinného zrna, míru geometrizace a
homogenity krajinné struktury. Většina produkčních bloků spadá do kategorie střední
zrnitosti, nicméně v nejníže položených částech lokality již velikost bloků přesahuje 35 ha,
čímž dochází k posunu do hrubé zrnitosti, která nerespektuje přirozené zákonitosti utváření a
rázu tohoto typu krajiny.

Oblast O3 - před příjezdem do Tošova, severně od státní silnice
Zde jsou zastoupeny téměř výlučně produkční bloky střední až hrubé zrnitosti, přičemž
zastoupení bloků větších než 35 ha zde dosahuje srovnatelného podílu jako u lokality O5.
Z hlediska tvarové variability jsou produkční bloky většinově pravidelné, základního
obdélníkového tvaru. Nicméně zde lze identifikovat i komplexy protáhlých pásů zemědělské
půdy, přispívající ke zjemnění konfigurace produkčních bloků.
Podíl odvodněných ploch je zde k celkové rozloze zemědělské půdy již značný. Většina
staveb odvodnění dosahuje rozlohy menší než 35 ha, nicméně centrální část lokality
představuje soustavu odvodněných bloků, evidovaných pod jednou stavbou odvodnění, čímž
svojí rozlohou dosahuje obrovských rozměrů. I ve tvarových charakteristikách dominuje tato
stavba odvodnění s jistou mírou členitosti alespoň ve svých okrajových částech. Ostatní
odvodněné plochy menší velikosti již vykazují pravidelný obdélníkový tvar.
Zastoupení kultur na zemědělské půdě je v rámci všech lokalit největší v kategorii orná půda.
V minimálním zastoupení jsou zde trvalé travní porosty, vázané především na úzké pásy
produkčních bloků, a dále jsou zde zastoupeny také v minimálním množství plochy jiné
kultury.

Oblast O4 - rámcově vymezená obcemi Polánky n. Dědinou – Lipiny – Bolehošť
Oblast se vyznačuje středně velkou zrnitostí bloků zemědělské půdy. Jemnost krajinného zrna
nedosahuje jemnosti lokality O1, ovšem v rámci lokalit nižších nadmořských výšek se jedná o
nejjemnější mozaiku. Tvarově jsou produkční bloky prakticky výhradně pravidelné,
základních geometrických tvarů. Nicméně ve vazbě na menší rozlohu jednotlivých bloků zde
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působí geometrizace méně rušivým dojmem než u plošně rozsáhlých bloků v lokalitách O4 a
O5.
Stavby odvodnění na této lokalitě, stejně jako na lokalitě O1, spadají pouze do kategorie
jemné a střední zrnitosti, což je příznivý fakt pro případné nakládání s nimi ve vazbě na
změnu uspořádání pozemků (KPÚ apod.). Tvarově pokrývají stavby odvodnění celkem
vyváženě základní geometrické tvary (čtverec, obdélník) i tvary nepravidelné. Převažující
kulturou je i zde kategorie orné půdy, ovšem bloky trvalých travních porostů zde dosahují
nezanedbatelného zastoupení i celkem příznivého prostorového rozložení v rámci dané
lokality. Celkově lze tuto lokalitu v porovnání se zbývajícími, s výjimkou lokality O1, označit
za nejvyváženější jak z hlediska využití zemědělské půdy, tak i z hlediska sledovaných
charakteristik. Znepokojivým ukazatelem nicméně zůstává podíl odvodněných ploch, který
zde v rámci všech lokalit dosahuje nejvyšších hodnot.

Oblast O5 - vymezená obcemi Semechnice – Ještětice – Byzhradec
Plošně nejrozsáhlejší oblast s druhým nejvyšším podílem ploch odvodnění. Nadmořská výška
se pohybuje v rozpětí 250 – 500 m n.m. Sklonitostní poměry této lokality jsou
komplikovanější i variabilnější, vázané zejména na zaříznutí vodních toků.
Produkční bloky jsou opět většinově v kategorii orná půda, s řídkým výskytem ploch trvalých
travních porostů. Ty jsou koncentrovány v jemnějších blocích v severovýchodní části lokality,
která již nabývá podhorského rázu, srovnatelného s oblastí O1.
Velikostí zrna spadá většina území lokality do kategorie hrubé až střední zrnitosti, přičemž
jemnější škálu lze lokalizovat do již zmíněně severovýchodní části tohoto území. Tomu
odpovídá i tvarová rozmanitost, reprezentující relativně rovnoměrně všechny klasifikované
kategorie. Plošně nejrozsáhlejší produkční bloky ovšem reprezentují unifikovanou konfiguraci
obdélníkové struktury.
Stavby odvodnění dominují centrální části lokality. V severovýchodní, přírodně cennější, části
území je odvodněných ploch minimum a jsou malé svou rozlohou. Zbytek produkčních bloků
již vytváří poměrně kompaktní shluk odvodněných ploch. Většina staveb odvodnění dosahuje
velikostí střední zrnitosti, ovšem jsou zde i nezanedbatelné plošně značně rozsáhlé stavby
odvodnění, prstencovitě uspořádané v centru lokality. Tvarově plochy odvodnění postihují
všechny vymezené kategorie. Nepravidelný tvar je obdobně jako u lokality O3 vázán
většinově na plošně nejrozsáhlejší stavby odvodnění, čímž se pozitivní efekt značně redukuje.
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Obr.3

Analýza struktury staveb odvodnění v modelových oblastech – tvarové indexy staveb
odvodnění

Obr.4

Analýza struktury staveb odvodnění v model. oblastech – zrnitost staveb odvodnění
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Optimem návrhu dalšího využití či rekonstrukce stávajících zemědělských odvodňovacích
systémů je nalezení kompromisu v rámci následujících tří různých aspektů (A, B, C):
A - Hledisko zemědělství:
- zohledňuje nároky na vodní režim pozemku (prvotní účel souvisí s odváděním přebytků
vod na jaře a po deštích před plánovanými agrotechnickými operacemi);
- nadbytečně dále nesnižuje zásoby vody v krajině (tedy neodvádí vodu v době jejího
aktuálního nebo předpokládaného nedostatku – ve vegetačním období);
- případně umožňuje přivádět vodu na pozemek (převody vod) v době jejího nedostatku,
kdy lze hovořit o různých formách závlahy (povrchové, podpovrchové);
- snižuje rizika vodní eroze (souvisí s infiltrací a povrchovým odtokem – viz dále);
- snadné ovládání a údržba objektů odvodnění, zejména pokud existuje možnost regulace
(upřednostňují se otevřené objekty a koryta HOZ – snížení podílu zatrubnění /toto
kritérium je sice v rozporu se zemědělským zájmem na zvětšování půdních celků, avšak
i tento aspekt je převážen množstvím negativních projevů, doložených praxí/).

B - Hledisko vodního hospodářství:
- snižuje složku povrchového odtoku a zvyšuje infiltrační schopnost povrchu půdy
(předvyprázdněním zejména gravitačních půdních pórů);
- svou funkcí nezhoršuje hydrologickou bilanci povodí (neodvádí více vod než je žádoucí
– zde se uplatňuje požadavek na regulaci drenážního odtoku);
- zvyšuje úroveň hladiny podzemní vody první zvodně s efektem zvýšení filtrace do
okolního půdního prostředí i do nižších zvodní;
- umožňuje maximální využití retenčního potenciálu pórovitého půdního prostředí při
překonávání epizod sucha (redistribuce vláhy v půdním prostředí, případně s využitím
převodů vod k infiltraci v místě jejího nedostatku);
- působí jako kolektor pro odvádění zemědělskou činností znečištěných povrchových vod
(s uplatněním samočistící schopnosti půdy /podporou procesů denitrifikace/, případně
s využitím biologicky aktivních filtrů, vodních zdrží /povrchových či podpovrchových/
v rizikových oblastech povodí).

C - Hledisko ochrany přírody:
- umožňuje diferencovat vláhové režimy na pozemku (žádoucí je uplatnění regulace
odtoku a vytváření mokřadů a tůní na vhodných částech pozemku);
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- uplatnění otevřených, technicky vhodně řešených objektů odvodnění (minimalizace
zatrubnění, zmenšení zahloubení HOZ, úprava směrových a výškových poměrů HOZ);
- využití drenážních vod jako zdroje vody pro krajinotvorné prvky, případně korekce
četnosti podchycených pramenů drenážemi;
- zvýšení intenzity anaerobních procesů v zamokřených partiích pozemku, snížení
procesů mineralizace organické hmoty v půdě;
- změna poměrů produkčních a mimoprodukčních funkcí území.

Přitom závady funkce mohou být spouštěcím mechanismem pro přehodnocení funkcí
odvodnění v krajině, rozhodně však nemohou být žádaným řešením z jakéhokoli z výše
uvedených aspektů. Závady dlouhodobě zpravidla zvyšují rizika výskytu vodní eroze a snižují
hodnotu území (hospodářskou a ve většině případů i ekologickou).

Výsledky
Uplatněním výše popsaných metod hodnocení území z hlediska funkcí zemědělského
odvodnění lze vybrané modelové oblasti charakterizovat následovně:
O1 - Negativní aspekty funkce odvodnění převažují nad ostatními aspekty (zemědělství a
vodního hospodářství) a jako oprávněný se jeví návrh na eliminaci funkce odvodnění.
V úvahu přichází opatření zcela vyřazující systémy odvodnění, případně využívající
drenážní vody jako vodní zdroj stabilizující funkce nově zřizovaných krajinných prvků.
O2 - Negativní aspekty funkce odvodnění z hlediska zájmů životního prostředí lze eliminovat
doplňujícími opatřeními při zachování původního využití pozemků (tj. zemědělského).
Doporučena jsou opatření k převodům vod a k jejímu lokálnímu zadržení, k podpoře
infiltrace v zatravněných průlezích s podporou obnovy biokoridorů. Zemědělské využití
území není v rozporu s ostatními zájmy v území, vyžaduje však zachování původní
funkce odvodnění pozemku.
O3 - Negativní aspekty odvodnění z hlediska zájmů ochrany přírody jsou současně negativně
vnímány i z hlediska zájmů zemědělství a vodního hospodářství. Zde může dojít
k souladu při navrhování společně akceptovatelných opatření (z dotačních titulů MŽP i
MZe) s podmínkou dobré koordinace činností např. s uplatněním nástroje KPÚ. Je
vhodné zajistit retardaci odtoku vod a její vzdutí hradítky v HOZ. Tím bude posílena
retenční schopnost území bez negativních projevů na zemědělství a na povrchový odtok
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(vodní eroze). Intenzita odvodnění je nadbytečná. Umožnění závlahy zpětným vzdutím
je pro účely zemědělství žádoucí.
O4 - V rámci jednoho systému odvodnění (soubor POZ a HOZ, členěný na stavební objekty)
se vyskytují části, kde negativní aspekty z hlediska zájmu ochrany přírody někde jsou a
někde nejsou v souladu se zájmy zemědělství a je třeba důsledně hledat (projednávat)
kompromisní

přístupy.

V takových případech dojde v jedné části k uplatnění

eliminačních opatření, vyžádá si to však provedení úprav další části tak, aby nebyly
dotčeny oprávněné zájmy ostatní (zemědělství a vodního hospodářství). Návrh opatření
zahrnuje směrové a výškové úpravy HOZ s možností regulace odtoku vod. Na
přilehlých pozemcích bude zachováno odvodnění, drenážní vody však budou využity
k vytvoření mokřadních stanovišť v blízkosti HOZ.
O5 - Přestože jsou zřetelně identifikovány negativní funkce odvodnění z hlediska zájmů
ochrany přírody, vodního hospodářství a částečně i zemědělství, jedná se o produkčně
intenzivní oblast, často s dlouhodobou tradicí zemědělství. Pro hledání reálných řešení
zřejmě nebude v nejbližší době ze strany vlastníků ani uživatelů pozemků vůle.
Spouštěcím mechanismem může

být

dlouhodobý nedostatek vody,

vyvolaný

klimatickými změnami. Nápravná opatření lze navrhovat v rámci projektů KPÚ, tj.
v rámci řešení uceleného území katastru nebo lépe několika katastrů současně. Je zde
prostor pro rozvolnění trasy HOZ, zatravnění příbřežních pásů, rozčlenění souvislých
produkčních bloků, to vše při zachování původní funkce odvodnění, optimálně
s regulací odtoku vod a jejího využití k závlaze a ke stabilizaci krajinných prvků
(biokoridorů, tůní a mokřadů).

Diskuse
V rámci navazujících aktivit (mimo jiné [2]) je vhodné stávající katalog eliminačních opatření
[1], vnímaných přednostně z

evnironmentálních hledisek, doplnit seznamem dalších

vhodných opatření pro rekonstrukci stávajících staveb zemědělského odvodnění s rozšířením
o funkci retardace drenážního odtoku a o posílení infiltračních procesů v aktivní ploše stavby
odvodnění.

Takto navržená regulační opatření se pak mohou řešit způsobem:
- trvalé změny funkce,
- periodické změny řízení v čase (vyžaduje manipulaci),
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- periodické změny řízení v čase i intenzitě (řízenou výškou hladiny, velikostí odtoku atd.).

Vedle zohlednění vlastnických vztahů, které mohou být složité s ohledem na často členitou
topologii drenážních sítí a jejich plošnou rozsáhlost, je v rámci návrhu vhodných opatření
třeba posuzovat dále efekty:
- krátkodobé i dlouhodobé změny vodního režimu lokality (jednotlivých pozemků a jejich
částí) s dopady na možnosti využití pozemku,
- ovlivnění sousedních pozemků (v souvislosti s topologií systému odvodnění a jejich aktuální
funkčností). Tj. zejména pozemků níže ležících, ale i pozemků sousedních a v některých
případech i pozemků ležících výše (při omezení odtoku vody z těchto výše ležících míst),
- dopadů regulace drenážního odtoku a zvýšení akumulace vod na zájmy vodního
hospodářství a na ochranu životního prostředí a ochranu přírody (obecně zpravidla pozitivní
hodnocení),
- dopadů eliminace na ostatní zájmy (veřejný zájem, ochrana před povodněmi, protierozní
ochrana, územní / urbanistické plánování atd.).

Závěr
Jak je uvedeno na příkladu povodí Dědiny, lze vhodně uplatněnými územními analýzami a po
doplnění terénním průzkumem, vymezovat charakteristické oblasti s prioritami podle aspektů:
zemědělství,

vodního

hospodářství

a

krajinné

ekologie.

Zhodnocením

přírodních,

hospodářských a technických podmínek stavby zemědělského odvodnění a s přihlédnutím
k aktuální funkčnosti stavebních objektů lze doporučovat vhodná opatření k rekonstrukci
těchto systémů, aby v maximální možné míře vyhověly současně kladeným nárokům ve všech
zmíněných oborech.
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