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1. ÚVOD 

Voda je nejcennějším a nenahraditelným přírodním zdrojem, neboť její spotřeba zasahuje 

do všech odvětví života a práce. Je nenahraditelná složka veškeré živé i neživé přírody, složkou 

lidské a zvířecí výživy, podmínkou zdraví, předpokladem úspěšné výroby zemědělské i lesní, 

důležitou surovinou v průmyslové výrobě, prostředkem energetickým, dopravním, rekreačním 

a výsledně základní podmínkou dalšího civilizačního a kulturního rozvoje lidské společnosti 

vůbec.  

Obr. 1. Potok Borová, detail kamenného dna (zdroj vlastní) 

Prameny, potoky, řeky – to jsou cévy naší země. Roznášejí životodárnou vláhu a vytvářejí 

předpoklady pro nekonečnou pestrost všeho jejího života. Vodní toky jsou životodárná páteř 

říční krajiny. 

Vodní prostředí v naší krajiny bylo v uplynulých více než 100 letech intenzivně technicky 

reorganizováno. Povodí byla upravována pro požadavky velkoplošného zemědělského 

hospodaření, zásahy do sítě vodních toků sledovaly především rychlé a tzv. neškodné odvádění 

vody (Just, T., 2005).  

Přibližně 26 % původně zamokřených zemědělských pozemků bylo v České republice 

hlavně ve druhé polovině 20. století odvodněno. Realizované odvodňovací systémy i dnes 
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slouží zemědělské výrobě, ačkoli si jejich funkci často uživatel ani neuvědomuje a systémům 

nevěnuje patřičnou péči (Soukup, M., Kulhavý, F., 2003).  

Poznatky přírodních toků, řek a jejich niv nás výrazně utvrzuje v přesvědčení o jejich 

mimořádné hodnotě a nenahraditelnosti. Technickou pracností a nákladností stavebně 

prováděných revitalizací, nelze pochybovat o tom, že prvořadou úlohu je důsledná ochrana 

všech vodních prvků v krajině, které se dochovaly v přírodním a přírodě blízkém stavu, a také 

ochrana a využívání přírodních samorevitalizačních procesů (Just, T., 2005). 

Obr. 2. Potok Borová (zdroj vlastní) 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 LEGISLATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, označovaný běžně jako 

Vodní zákon, představuje základní legislativní dokument pro vodní hospodářství a ochranu vod 

v České republice, na který navazují další nařízení a předpisy.  

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 byly do Vodního 

zákona implementovány prvky a termíny, vyplývající z dikce základního legislativního 

dokumentu Evropské unie (EU) v oblasti vodohospodářské politiky – Rámcové směrnice  

o vodní politice Evropského společenství (ES). 

Účelem a předmětem zákona je: „Chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových  

a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha  

a zajistit bezpečnost vodních děl. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických  

a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům  

a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. 

V první řadě zákon směřuje k ochraně množství vod. Zákonem je definován minimální 

zůstatkový průtok. Jedná se o průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání 

s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. Stanoví jej vodoprávní úřad  

při udělení povolení k nakládání s vodami, které může mít za následek snížení průtoku vodního 

toku. Vodoprávní úřad přitom vychází z plánů oblastí povodí, z metodického pokynu vydaného 

Ministerstvem životního prostředí a přihlédne ke zjištěnému stavu povrchových a podzemních 

vod, zejména k výsledkům vodní bilance v daném povodí.   

Druhým podstatným definovaným termínem je minimální hladina podzemních vod. Jedná 

se o hladinu, která ještě umožňuje trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a při které nedojde 

k narušení ekologické stability ekosystému vodních útvarů s nimi souvisejících. Tuto hodnotu 

stanoví vodoprávní úřad v povolení k nakládání s vodami, pokud toto nakládání může mít  

za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod. Vodoprávní úřad přitom vychází  

z plánů oblastí povodí a metodického pokynu vydaného Ministerstvem životního prostředí  
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a přihlédne ke zjištěnému stavu povrchových a podzemních vod, zejména k výsledkům vodní 

bilance v daném hydrogeologickém rajonu. 

Dalším důležitým legislativním podkladem je zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci 

a omezování znečištění. Integrovaná prevence a omezování znečištění je způsobem regulace 

vybraných průmyslových a zemědělských činností pro dosažení vysoké úrovně ochrany 

životního prostředí. Cílem opatření je předcházet znečištění a pokud to není možné,  

tak omezovat vznik emisí. Nižší zátěže životního prostředí je dosaženo snižováním 

produkovaných emisí především aplikací preventivních opatření, nikoli použitím koncových 

technologií, které odstraňují již vzniklé znečištění. Integrovaná prevence a omezování 

znečištění (IPPC) představuje nástroj, jehož základním smyslem je zajištění existence veřejně 

přístupného informačního systému, v němž bude možné získat data týkající se případného 

negativního vlivu zařízení na životní prostředí.  

IPPC je původně definován směrnicí Rady ES 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované 

prevenci a omezování znečištění. Směrnice stanoví požadavky, které mají členské státy 

přijmout pro to, aby se zamezilo znečišťování ovzduší, vody a půdy, případně, aby se toto 

znečištění co nejvíce omezilo. Požadavky se týkají určitých průmyslových činností, které jsou 

největšími producenty znečištění a u kterých je snaha dosáhnout největší možné ochrany 

životního prostředí. Směrnice stanovuje následující základní požadavky na provoz zařízení: 

• Musí být provedena vhodná preventivní opatření proti znečišťování životního prostředí, 

a to především na základě použití nejlepší dostupné techniky 

• Nesmí docházet k významnému znečišťování 

• Musí se předcházet vzniku odpadu (resp. škodliviny) a pokud odpad vznikne, má být 

především zhodnocován a není-li zhodnocení možné z technického a ekonomického hlediska, 

musí se odpad zneškodnit tak, aby byl vyloučen nebo omezen jeho dopad na životní prostředí 

• Musí se efektivně využívat energie 

• Musí být přijata opatření k zabránění vzniku havárií a k omezení jejich následků 

• Musí být přijata opatření k vyloučení rizika znečištění po definitivním ukončení provozu 

zařízení a k revitalizaci lokality.  

Ochrana kvalitativních vlastností vodních zdrojů je zajištěna rovněž směrnicí Rady  

EHS 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů doplňuje 

směrnici o čištění komunálních odpadních vod o problematiku plošného (difúzního) znečištění 

vod nitráty ze zemědělských statkových a průmyslových hnojiv. Tato směrnice má za cíl 
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ochranu zdrojů pitné vodu před nitráty a ostatních vod před nebezpečím jejich eutrofizace. 

Směrnice se vztahuje jak k povrchovým, tak k podzemním vodám. Na základě výsledků 

monitoringu se vymezují tzv. zranitelné oblasti. Jsou to povodí (územní části) vodních útvarů s 

nadlimitním obsahem dusičnanů a povodí vodních zdrojů pro výrobu pitné vody. Vymezení 

nemusí být provedeno, vztáhnou-li se požadovaná přísnější opatření na celé území státu.  

Problematiku vlivu zemědělství na jakost povrchových vod dále upravuje směrnice Rady 

EHS 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a půdy při užívání splaškových kalů  

v zemědělství, která formuluje zásady pro zacházení s čistírenskými kaly při jejich aplikaci  

v zemědělství, stanovuje kritéria ochrany půdy, limitní koncentrace těžkých kovů a požadavky 

na analýzy. 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pak upravuje hodnoty přípustné zátěže vod ve dvou směrech: 

• Stanovuje hodnoty emisních limitů pro vypouštění odpadních vod podle charakteru 

výroby 

• Stanovuje imisní limity maximální přípustné zátěže toků 

Emisní standardy jsou rozděleny do skupin podle typických zdrojů znečištění. První 

skupinu tvoří zdroje komunální, kde jsou hodnoty členěny podle velikosti sídla. Limitní 

hodnoty jsou uvedeny ve dvou úrovních:   

• P – hodnoty přípustné při rozboru ve směsných vzorcích 

• M – hodnoty maximálně přípustné u rozboru prostého vzorku 

Emisní limity pro zdroje průmyslové jsou rozděleny do deseti hlavních odvětvových 

skupin s dílčími podskupinami podle charakteru výroby. 

Imisní limity potom jednak stanovují podmínky pro celkový kvalitativní stav toku a dále 

stanovují limitní hodnoty maximálního přípustného znečištění vody v recipientu, přičemž  

se rozlišují toky vodárenské a ostatní 

Hodnoty koncentrací jednotlivých ukazatelů mají vazbu na průtok Q355 nebo minimální 

zabezpečený a mají charakter hodnot nepřekročitelných. Hodnocení pro Q355 má vyjadřovat 

nejnepříznivější stav, ale v praxi jsou tyto hodnoty interpretovány jako hodnoty  

s pravděpodobností nepřekročení 90 %, aby s nimi mohly být srovnávány hodnoty ukazatelů  

se stejnou pravděpodobností C90, jaká je aplikována v normě ČSN 75 7221. 
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Vodní toky jsou rozděleny na toky vodárenské a ostatní, přičemž imisní standardy pro toky 

vodárenské musí být splněny po celé délce jejich toků (ne však už na jejich přítocích).  

Pro hodnocení je použit pravděpodobnostní princip. 

2.2 OBECNÁ HYDROLOGIE  

Stav vody v přírodě je vyrovnaný. Voda se nikde neztrácí, ani nevzniká, pouze mění 

skupenství. Konceptuální model pohybu vody na Zemi v systému oceán – atmosféra – pevnina 

je označován jako globální hydrologický cyklus (někdy též velký vodní oběh). Vypařená voda 

se dostává ve formě vodní páry (ovzdušné vláhy) do atmosféry, kde kondenzuje a vytváří srážky 

(ať už ve vertikální nebo horizontální formě). Voda spadlá na pevninu ve formě srážek se poté 

může vypařit, vytvořit zásobu ve sněhu, ledu nebo jezerech, může být využita organismy  

(a poté vypařena) nebo se může ve formě povrchového nebo podzemního odtoku dostat zpět  

do oceánů (Krešl, J., 2001). 

Z uvedených informací lze matematicky vyjádřit model hydrologického cyklu ve formě 

rovnic vodní bilance (Maidment, D. R., 1993), kdy: 

Ep + Eo = So + Sp 

Eo = So + O 

Ep = Sp – O 

Ep…. výpar z pevniny 

Eo… výpar z oceánů 

Sp… srážky nad pevninou 

So… srážky nad oceány 

O… celkový odtok z pevniny 

Hydrologický cyklus můžeme rozdělit na malý a velký. Velký hydrologický cyklus (oběh 

vody) se odehrává v systému oceán – atmosféra – pevnina – atmosféra – oceán. Malé 

hydrologické cykly se realizují pouze v systému oceán – atmosféra – oceán nebo pevnina – 

atmosféra – pevnina (Kvítek, T., Klímová, P., 1997). 
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Obr. 3. Oběh vody (zdroj: Singh, V. P., Singh, V. (1992)) 

Základními složkami vodní bilance na Zemi jsou potom výpar, srážky a odtok (Doležal, F. 

et al., 2006). 

Výpar ze světového oceánu je největším zdrojem atmosférické vláhy na Zemi.  

Ne všechna vláha, která vznikne výparem nad oceánem a putuje nad pevninu díky vzdušnému 

proudění vypadává na pevnině v podobě srážek (Kliment, Z. et al., 2011). Určité množství vláhy 

se přenese z oceánu nad pevninou zpět nad oceán. Významnou překážkou při průchodu 

atmosférické vláhy z oceánů nad kontinent jsou horská pásma. Vzniká tzv. návětrný 

(orografický) efekt, kdy vláha spadne ve formě srážek na návětrnou stranu pohoří  

a na závětrnou stranu pohoří se již dostává pouze suchý vzduch. Tento fakt se projevuje  

na rozdílném úhrnu srážek, rozdílné skladbě a bujnosti vegetace atd. Typickým příkladem je 

např. Podkrušnohoří. Ze 78,5% pevniny na Zemi voda odtéká do světového oceánu 

povrchovým či podzemním odtokem. Na Zemi se vyskytuje ale také 21,5 % bezodtokých 

oblastí, tj. oblastí, jejichž odtok končí na pevnině a světového oceánu nikdy nedosáhne. Z těchto 

bezodtokých oblastí se voda pouze vypařuje (Kvítek, T., 1996).  

Důležitým hydrologickým pojmem je potom tzv. hydrografická síť. Jedná se o soustavu 

všech povrchových vodních útvarů v povodí, všechny potoky, řeky, rybníky a jezera. Vznik řek 
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a potoků je výsledkem srážkoodtokového procesu v krajině (Dingman, S. L., 2015). Voda, která 

ve formě atmosférických srážek spadne na povrch, stéká působením gravitace po svazích  

v místech s největším spádem. V počáteční fázi se jedná o rozptýlený plošný ron, postupně 

dochází k soustředění odtoku do drah v podobě erozních rýh nebo stružek. Voda se dále 

koncentruje ve sníženinách tektonického, erozního (strže), ledovcového, chemického (kras) 

nebo jiného původu. Postupně tak vznikají koryta vodních toků protékající protáhlé sníženiny 

– údolí (Leimer, S. et al., 2011).  

Samotným vodním tokem poté rozumíme proud soustředěného toku vody po zemském 

povrchu, který je prostorově ohraničen dnem a břehy. Počátek vodního toku se označuje jako 

pramen, konec vodního toku jako ústí. Pramen vodního toku může být vývěr podzemní vody, 

výtok z ledovců, bažin a močálů nebo soutok dvou a více toků nižšího řádu (Lexa, M. et al., 

2006). 

Vodní tok společně se všemi svými přítoky vytváří říční síť (říční soustavu), která je osou 

hydrografické sítě (Bedient, P. B. et al., 1988). Území, ze kterého je říční soustavou odváděna 

voda se potom nazývá povodí. Povodí je území, ze kterého je odváděna veškerá voda ze srážek 

povrchovým, podpovrchovým nebo podzemním odtokem k určitému závěrnému profilu 

vodního toku (Doucha, T., 2011).  

Povodí je základní uzavřená hydrologická prostorová jednotka vymezená rozvodnicí, což 

je myšlená hraniční čára mezi dvěma sousedními povodími. Rozvodnice může být definovaná 

jako rozvodnice orografická vymezující povodí povrchové vody nebo jako rozvodnice 

hydrogeologická, definující povodí vod podzemních (Fučík, P. et al., 2010).  

Část pevniny, ze které se uskutečňuje odtok do určitého oceánu, se nazývá úmoří. Odtok  

z jednotlivých úmoří do oceánů není rovnoměrný. Je závislý na vodním režimu jednotlivých 

vodních toků a na různé ploše úmoří a oceánů (Duffková, R., Kučera, J., 2005).  
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2.3 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ  

2.3.1 Běžný stav vody 

2.3.1.1 Zajištění retenční schopnosti krajiny 

Cílem opatření je zvýšení retence vody v krajině a zvyšování odolnosti vodních ekosystémů 

vůči hydrologickým extrémům (Kulhavy, Z. et al., 2007).  

Optimalizace vodního režimu v krajině lze dosáhnout komplexním a integrovaným 

způsobem, který zahrnuje podporou opatření na vodních tocích a v nivách (revitalizací vodních 

toků a niv, realizací protipovodňových opatření pokud možno přírodě blízkého charakteru–

obnova přirozených rozlivů, výstavba poldrů a protipovodňových hrází odsazených od vodních 

toků apod., ekologicky orientovaná správa vodních toků) v součinnosti s opatřeními v ploše 

povodí (opatření ke zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní opatření, podpora 

vsakování srážkových vod apod.) (Wechsung, F. et al., 2000).  

Přirozenými vodními prvky v krajině se rozumí prameniště, mokřadní biotopy (tůně, nivní 

louky, pobřežní lemy vodních toků a štěrkové říční lavice, mokřadní plochy, mokřadní vrbiny 

a olšiny, lužní lesy, rašeliniště, vrchoviště aj.), boční a odstavená ramena vodních toků, boční 

koryta periodicky průtočná, apod. Tyto vodní prvky jsou klíčové pro zachování biologické 

rozmanitosti krajiny, tedy je na nich vázáno významné množství vzácných a ohrožených druhů 

a plní řadu ekosystémových služeb (Baumgartner, A. et al., 2011). Přispívají ke zpomalení 

odtoku vody z území, podporují zachycení živin a eliminaci transportovaného znečištění  

a vytvářejí podmínky pro udržení vhodných podmínek pro vodní biocenózy v období sucha. 

Mokřady přispívají k procesu fixace uhlíku v sedimentech a přispívají k posilování procesů 

krátkého koloběhu vody. Mokřady představují významné stabilizační prvky v krajině. Řada 

mokřadů v minulosti zanikla necitlivým odvodňováním a rekultivací. Především v druhé 

polovině minulého století docházelo na našem území k rozsáhlému odvodňování půdy (Piatek, 

K. B. et al., 2009). 

2.3.1.2 Obnova přirozených funkcí vodních toků a niv 

V krajině ČR byly v minulosti a do určité míry stále jsou prováděny technické úpravy koryt 

vodních toků. Dělo se tak v zájmu získávání zemědělských ploch, důlní činnosti, rozšiřování 

zastavitelných ploch a jejich povodňové ochraně, případně pro energetické využití nebo pro 

splavnění vodních toků. Původní přírodní koryta s vysokou variabilitou trasy i hloubek byla 

upravována technickými zásahy (Smith, B. et al., 2013). 
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2.3.1.3 Regulace odtoku z odvodňovacích zařízení 

Plochy zemědělské půdy jsou na 25 % odvodněny a z toho bylo navíc cca 20 % původně 

možné zavlažovat. Velikost odtoku odvodňovacích systémů lze na vhodných plochách 

regulovat hrazením v kontrolních šachticích, což se v řadě zemí již začalo používat. V tomto 

období se rozsah mokřadů snížil o více než 70 %. V současnosti končí životnost některých 

odvodňovacích zařízení na zemědělské půdě a taková území se navrací do původního 

zamokřeného stavu. Vzniká příležitost do tohoto procesu vhodně zasáhnout. Současně poklesl 

tlak na zemědělskou produkci v těchto nepříznivých lokalitách (Soukup, M., Kulhavý, F., 

2003). 

2.3.1.4 Opatření na lesní půdě 

Riziko u lesních půd představuje výraznější pokles srážek v jarním i letním období stejně 

tak jako soustředění velkého objemu srážek do krátkého časového úseku. To vede k častějším 

výskytům období sucha a prodlužování délky trvání. V současné době jsou zaznamenány 

největší škody způsobené v důsledku sucha poškozením smrkových porostů na ohrožených 

stanovištích a v menší míře zaznamenáno také v borových porostech (Zaimes, G. N., Schultz, 

R. C., 2012). 

Mezi klíčová opatření pro zmírnění negativních dopadů změny klimatu na lesní ekosystémy 

patří vhodné způsoby hospodaření na lesní půdě vedoucí k pestré druhové dřevinné a prostorové 

skladbě lesa a ochraně lesního půdního fondu, dále také opatření vedoucí ke zlepšení retence 

vody na lesní půdě. Nástroje pro podporu výše zmíněných opatření jsou legislativně zakotveny 

v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, jedná se zejména o podporu 

retence vody v krajině, meliorace a hrazení bystřin v lesích. Tato opatření jsou zaměřená  

na ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry. Cílem opatření je zachování vyrovnané 

vodní bilance v krajině a udržení stabilních a odolných lesních ekosystémů (Everson, C. S.  

et al., 2011). 

2.3.1.5 Revitalizace a obnova vodních toků, vodních nádrží, údolní nivy 

Jedním z typů nápravných opatření jsou revitalizace vodních toků. Samovolná obnova 

přirozeného koryta vodního toku je žádoucí zejména v úsecích ve volné krajině, kde je vhodné 

tyto přirozené procesy podporovat např. prohlášením nepotřebného vodního díla vodoprávním 

úřadem za zaniklé (Just, T., 2005). Renaturační procesy v korytech je také vhodné iniciovat 

např. využitím morfologického potenciálu povodňových změn, rozvolňováním koryt 

střídavými výsadbami dřevin (podél technicky upraveného koryta, resp. přímo v něm, dobře 
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použitelné zejména na neopevněných melioračních kanálech), vkládáním stěrkových záhozů, 

kamenů, dřevní hmoty k ochraně určitých pasáží břehů před vymíláním vodou, nebo naopak  

k usměrnění proudění tak, aby modifikovalo tvary technicky upraveného koryta vymíláním 

(Matoušková, M., 2007). 

Cílem vodohospodářské revitalizace toků je zpomalení odtoku vody a její zadržení  

v krajině. Často jsou revitalizace definovány jako náprava škod, které vznikly jejich necitlivou 

úpravou (Váchal, J. et al., 2011).  

Revitalizace (znovuoživení) u vodních toků je proces navrácení do přírodě blízkého  

či přírodě bližšího stavu. Záměrná vodohospodářská revitalizace je soubor opatření směřující  

k obnově ekologické funkce toku. Opatření spočívají především v nápravě nevhodných 

lidských zásahů a úprav toků. Častými revitalizačním opatřením je opětovné rozvlnění 

(meandrování), vytvoření tůní a brodů, znovu vytvoření nebo obnovení bočních ramen, 

odstranění betonového opevnění a vytvořením migračních možností pro ryby a jiné živočichy 

(Čamrová, L., Jílková, J., 2006).  

 

Obr. 4. Hydraulický koncept příčných složek proudění v oblouku. (zdroj: Cílek, V. et al., 

2017) 

Hlavním cílem vodohospodářské revitalizace je nepochybně „návrat vodoteče do stavu 

bližšího přirozenému“, ale zdá se, že je velmi těžké tento stav definovat v praxi. Revitalizace 

by měla znamenat zlepšení stavu vodního toku a jeho nivy v řadě parametrů. Můžeme říct,  

že jde o vrácení do stavu, který vyhovuje živým organismům, 18 které do dané lokality patří  

a nastartovat tak jejich vlastní vývoj přirozenou cestou (Vrána, K. et al., 2004) 

V krajině je nejčastější revitalizační úlohou nahrazení nadměrně kapacitního a technicky 

upraveného koryta korytem přírodě bližšího rázu, které se vyjímá tím, že je členitější, mělčí  

a méně kapacitní. Takto pojaté vodohospodářské revitalizace zpomalují postup povodní  

a podporují jejich tlumivé rozlévání v nivách (Machar, I., 2008). Revitalizace vodních toků by 

měla řešit problémy komplexním řešením, nikoli pouze jeden nebo jen některé problémy  
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a vycházet z řady sledovaných charakteristik (Holden, J. et al., 2007). Vodohospodářská 

revitalizace je komplex vodohospodářských efektů (doba průchodu vody revitalizovaným 

úsekem, objem vody v korytě, kontaktní povrch profilu koryta, zvýšení zásoby podzemní vody 

v údolní nivě, chování koryta za povodňových průtoků a průtok údolní nivou), dále efektů 

biologických a krajinářských (zvýšení biodiverzity, migrační postupnosti, zvýšení zeleně  

v krajině, efektů užitkových (obnovení ryb v toku), a společenských efektů (estetický vzhled, 

pobytová hodnota prostředí), popřípadě dalších efektů. Tyto výše vyjmenované charakteristiky 

lze přesně měřit, a tím určovat míru úspěšnosti realizované revitalizační akce (Vrána, K. et al., 

2004).  

Obr. 5. Říční prostor vodního toku přírodního a technicky upraveného (zdroj: Cílek, V.  

et al., 2017) 
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Revitalizace jako předmět plánu opatření v souladu se směrnicemi o ochraně vody  

a životního prostředí. Na základě rámcové směrnice EU o vodě a platných směrnic o ochraně 

přírody je dnes v popředí zájmu řešení, podporující integraci říčních biotopů. Proto je spolu  

s moderní protipovodňovou ochranou lidí a infrastruktury potřebné podpořit i vývoj řek  

a ekologii vodních útvarů (Holubová, K., 1999). 

2.3.1.6 Protierozní opatření  

Pojem vodní eroze zahrnuje mechanické rozrušování půdy pohybující se vodou 

s následným odnosem a dopravou uvolněných částic půdy a jejich usazování na jiném místě.  

Je to proces, kterého se jako základní činitel zúčastňuje voda v podobě dešťových kapek, 

povrchového odtoku deště nebo tání sněhu, ledových krup, ledu, v přímé návaznosti  

na klimatické, půdní, morfologické, biologické a antropogenní podmínky (Bagarello, V. et al., 

2011). 

Na začátku deště dochází k jeho intercepci. Srážková voda, která už není zachytitelná 

vegetací, dopadá na půdní povrch (tzv. netto srážka) a zaplňuje nejprve jeho retenční prostor 

(Bača, P., 2002). Voda zadržená v retenčním prostoru infiltruje do půdy v závislosti na jej 

infiltrační schopnosti. V okamžiku, kdy výška vody na půdním povrchu přesáhne jeho retenční 

kapacitu (infiltrace < intenzita srážky), nastává povrchový odtok. Po skončení srážky probíhá 

povrchový odtok do úrovně retenční kapacity půdy, ostatní voda se vsakuje do půdy. Znalosti 

erozních procesu jsou nejspolehlivější, uvažujeme-li pro jejich průběh krátký čas (Holý, M., 

1994). Lenzi a Marchi (2000) i další autoři jako (Cablík, J., Jůva, K., 1963) rozlišují vodní erozi 

podle formy na povrchovou erozi a na podpovrchovou erozi. Podle Holého (1994) je možno 

členit povrchovou vodní erozi na plošnou, výmolovou a proudovou.  

Počáteční fázi vodní eroze chápeme jako kapkovou erozi, která je charakterizována 

drobnými jamkami v půdě, následuje plošná selektivní eroze, která vyplavuje pouze nejmenší 

pudní částice, přičemž se na povrchu pudy vytváří hrubozrnná vrstva skeletu (Janeček, M., 

2002). Dalším stupněm muže být v některých případech plošná eroze vrstevná, vznikající 

vlivem vetší kinetické energie povrchové stékající vody. Obvykle při ní dochází ke ztrátě celé 

orniční vrstvy. Soustřeďováním plošného odtoku vzniká eroze rýžková, která je definována 

hloubkou a šířkou rýžek v řádu několika centimetrů. Brázdová eroze je typická mělkými širšími 

zářezy o menší hustotě výskytu než v případě rýžkové (Chikita, K. A. et al., 2002). 

Plošná eroze je charakterizovaná rozrušováním půdní vrstvy na celé ploše území. Jejím 

prvním stupněm je eroze selektivní, při které povrchový odtok odnáší jemné půdní částice  

a na ně navázané chemické látky, tímto procesem dochází ke změně půdní struktury a obsahu 
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živin v půdě. Selektivní eroze probíhá pozvolna a často nepozorovaně (Bochet, E. et al., 1998). 

Při větší kinetické energii stékající vody nepříznivém půdním profilu (střídání málo odolných 

a odolných vrstev) dochází k vymývání půdních elementů ve vrstvách, tato forma vodní eroze 

se označuje jako vrstevní a projevuje se na celé ploše svahu, popřípadě probíhá v širokých 

pásech v závislosti na reliéfu a obvykle má za následek ztrátu celé orniční vrstvy. Výmolová 

eroze vzniká postupným soustředěním stékající vody, která vyrývá v půdním povrchu mělké 

zářezy, které se postupně prohlubují (Cerda, A., 2002). Prvním stádiem výmolové vodní eroze 

je eroze rýhová a brázdová a obvykle postihují celý povrch, jedná se o drobné úzké zářezy, 

které vytváří na půdním povrchu síť. Prohlubováním rýžek a brázd vznikají hluboké výmoly 

a strže tento stav se nazývá výmolová a srážková eroze. Proudová (říční) vodní eroze probíhá 

ve vodních tocích působením vodního proudu, tuto erozi lze dělit na dnovou a břehovou.  

 

Obr. 6. Projevy vodní eroze na poli s kukuřicí (zdroj: vlastní) 

Při podpovrchové vodní erozi dochází k vymílání půdy vodami, které se hromadí 

v nepropustných vrstvách. Vznikají tak tunely a tuto formu eroze označujeme za tunelovou. 

Často dochází k proboření stropu takovéhoto tunelu, čímž vznikají hluboké výmoly, proto 

někteří autoři označují tuto erozi také za výmolovou (Benzer, N., 2010). 

Podle intenzity (množství odneseného materiálu na jednotku plochy za jednotku času)  

se rozlišuje normální a zrychlená eroze (Vašků, Z., 2002). 
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Zemědělskou půdu na svazích je třeba chránit před vodní erozí vhodnými protierozními 

opatřeními. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje jejich účinnost, požadované 

snížení dlouhodobé průměrné ztráty půdy a nutná ochrana objektů (vodních zdrojů, toků  

a nádrží, zastavěných území měst a obcí atd.) při respektování zájmů vlastníků a uživatelů půdy, 

vodního hospodářství, ochrany přírody, životního prostředí a tvorby krajiny. Ve většině případů 

jde o komplex organizačních, agrotechnických a technických opatření, vzájemně  

se doplňujících a respektujících současné základní požadavky a možnosti zemědělské výroby. 

Norma pro protierozní ochranu zemědělské půdy ČSN 75 4500 rozděluje opatření na opatření 

organizační zahrnující především rozmísťování pozemků a plodin na nich, agrotechnická, která 

zahrnují způsoby, jak pěstovat jednotlivé typy plodin a opatření technická, která zahrnují 

především stavby na pomezí opatření pro ochranu půd a vodních zdrojů (Unucka, J. et al., 

2008).  

2.3.1.7 Zhutnění půd 

Zhutnění půd neboli pedokompakce je jeden z možných způsobů degradace půdní 

struktury. Při tomto procesu dochází vlivem stlačování půdních agregátů ke snížení schopnosti 

půdy infiltrovat vodu a snižuje se i její retenční schopnost, tedy schopnost zadržovat vodu. 

Snížení retenční schopnosti půdy zvyšuje povrchový odtok. Toto vede ke zhoršení erozních 

procesů a v přeneseném slova smyslu i ke vzniku povodňových situací. Utužování je způsobeno 

především pojezdem těžké zemědělské techniky (Javůrek, M., Vach, M., 2008). 

2.3.2 Sucho 

Sucho znamená v zásadě nedostatek vody v půdě, rostlinách, vzduchu, nebo také  

v korytech řek, ve vodních nádržích apod. Na rozdíl od povodní, u kterých jde většinou  

o krátkodobý výskyt nadprůměrného množství vody, je sucho opačný extrém. Podle trvání  

se může nedostatek vody vyskytovat po omezenou dobu (s délkou v řádu několika dnů, měsíců 

či sezón) anebo se může projevovat dlouhodobě (např. v jednom roce nebo ve více letech  

až i trvale). Deficit vody může být vyvolán např. odebíráním více vody, než je příroda schopna 

doplnit nebo špatným hospodařením s vodními zásobami, anebo s trvalými, nevratnými 

následky, způsobenými např. rozsáhlým odlesňováním nebo totálním vyčerpáním vodního 

zdroje (Vazquez, E. et al., 2011).  

Důsledky lidské činnosti se obvykle projeví s delším časovým posunem. Vzhledem ke stále 

neúspěšné dlouhodobé předpovědi srážek na více než 10 dní dopředu se zatím nedaří sucho 

předpovídat (Svoboda, M. et al., 2002). Rostoucí požadavky na množství vody jsou způsobeny 
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růstem populace a zvýšenými nároky na potřebu vody pro jednoho obyvatele. Vodní zásoby  

je také možno zvětšit díky zlepšování technologií např. výstavbou vhodných vodních nádrží, 

recyklací vody a průmyslu, dokonalejším čištěním odpadních vod atd. Poroste-li poptávka po 

vodních zdrojích rychleji než zdroje samotné, počet případů výskytu sucha poroste (Mishra, A. 

K., Singh, V. P., 2010).  

Lidská činnost tak může zhoršit dopady sucha. V České republice působí sucho problémy 

zejména v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství. Obvykle dělíme sucho  

do čtyř typů, a to podle dominujících projevů: 

• Meteorologické sucho – které je definováno jako záporná odchylka srážek od normálu 

během určitého časového období 

• Zemědělské sucho – které je definováno jako půdní sucho, způsobující nedostatek vláhy 

pro plodiny 

• Hydrologické sucho – které je definováno jako významné snížení hladin vodních toků 

• Socioekonomické sucho – které popisuje dopady sucha na kvalitu života (Kužela, L., 2020). 

Ochranná opatření je třeba provádět předem, v průběhu sucha jsou méně účinná  

a nákladnější.  Hospodaření s vodou v období drastického sucha je třeba usměrňovat a vodou 

šetřit.  

Obr. 7. Predikce sucha v České republice v roce 2019 (zdroj: CzechGlobe) 
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Programu integrované obnovy vodních zdrojů Jihočeského kraje prostřednictvím 

ekosystémového zadržování dešťové vody v poškozené krajině pro ozdravení klimatu, ochrany 

potravinové, enviromentální a sociální bezpečnosti kraje (Kravčík, M., Kravčíková, D., 2020).  

Sucho také nahrává kůrovci, který devastuje jehličnaté lesy. Kromě smrkových porostů 

postihuje tato kalamita velmi intenzivně i borové porosty, i když zde se objevily jiné druhy 

hmyzích škůdců. V těchto případech je příčina poprvé v abnormálním suchu a vysokých 

teplotách. Sucho snižuje vitalitu porostů a následně omezuje obranyschopnost jednotlivých 

stromů proti napadení lýkožrouty. Vitální stromy zalévají pionýrské brouky pryskyřicí, čímž 

oddalují tvorbu agregačních feromonů, a tím oddalují hromadný nálet. Abnormálně vysoké 

teploty během vegetační sezóny urychlují vývoj lýkožrouta (mohou ho z průměrných 8 týdnů 

zkrátit až na pět týdnů), čímž umožní vývoj více generací v roce (Zahradník, P., Zahradníková, 

M., 2019). 

2.3.3 Povodně 

Povodně jsou v našich podmínkách rozhodujícím typem přírodních katastrof. Po téměř 

stoleté přestávce se jejich výskyt nečekaně zvýšil a počínaje rokem 1997 naše území postihla 

řada významných až extrémních povodní provázených škodami na majetku a ztrátami životů 

obyvatel. Přestože výjimečně vydatné deště v České republice zdaleka nedosahují množství 

srážek zaznamenaných např. v asijské monzunové oblasti v Indii, dokáže i u nás několikadenní 

déšť způsobit katastrofální povodně (Just, T., 2005). Naprostá většina případů největšího 

množství srážek za určitou dobu se vyskytuje při bouřkových přívalových deštích. Všechny 

tyto případy můžeme označit jako průtrže mračen, které se zpravidla vyskytují od jara  

do podzimu s maximem v červenci. Povodně představují mezi ostatními přírodními riziky, 

které se vyskytují na území České republiky, největší přímé nebezpečí. Voda se za povodně 

stává škodlivým živlem (Brázdil, R. et al., 2005). 

Za povodeň se označuje situace, když množství protékající vody překročí z různých příčin 

koryto řeky – voda zaplaví okolí. Voda může pak podmáčet domy, pozemky, může se sesouvat 

půda, dochází ke stavu ohrožení. Velké povodně mohou vyvolat velké škody, jak se ukázalo  

v letech 1997 až 2007. Povodně můžou pocházet z tání sněhu, z dešťových srážek  

nebo kombinací obou těchto důvodů. Kombinaci se říká smíšená a vzniká při oblevě, která trvá 

alespoň dva až tři dny za sebou, a přitom zesilují srážky v oblasti hor a v podhůří, kde je hodně 

sněhu. Nejméně častým typem povodně jsou ledové povodně, které vznikají tak, že led ucpe 

koryta řeky a hladina řeky se tímto zvedne (Jandáková, S., 2020). 
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Povodně na českém území se mohou vyskytnout kdykoliv a kdekoliv v průběhu roku. 

Zjistilo se, že k opravdu obrovským, tzv. 100letým, povodním dochází na velkých povodích 

jen v několika málo měsících v roce. Například na Vltavě v Praze a na Labi v Děčíně se vyskytly 

zhruba za posledních 800 let jen od konce ledna do konce března (smíšené povodně)  

a od července do začátku září (dešťové povodně). Čím je ovšem povodí menší, tím ve větším 

počtu měsíců hrozí katastrofální povodeň (Brázdil, R. et al., 2005). 

2.3.4 Protipovodňová opatření  

Ochrana proti povodním by v ideálním případě měla zahrnovat veškerá území zasažená 

desetiletou vodou což v rámci České republiky zahrnuje 1 901 km2. Minimální rozsah 

protipovodňové ochrany by měl pokrývat území potenciálně zasažené stoletou vodou, které 

v rámci České republiky tvoří 2 920 km2. V současné době je celorepublikový rozsah 

protipovodňových opatření přibližně 1 237 km2. Ochranná opatření lze rozdělit do dvou částí, 

a to na preventivní ochranu (povodňové plány, předpovědní a hlásná služba ČHMÚ) a ochranu 

při výskytu povodně (regulace odtoku, hlídky, zabezpečení a záchranné práce) (Vačkář, D.  

et al., 2019). 

 

Obr. 8. Protipovodňová opatření v Jihočeském kraji (zdroj: vlastní) 

Protipovodňovou ochranu lze podle způsobu provedení rozdělit na netechnická opatření 

spočívající v definování a právním zajištění záplavových území, předpovědních a varovných 

systémech a osvětě případně výchově veřejnosti a opatření technická. Tato opatření se provádí 
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v celé ploše povodí případně se dotýkají tělesa vodního toku jako takového. V ploše povodí 

spočívají opatření v regulaci lesního hospodářství a zemědělství, případně se jedná o retenční 

opatření v ploše povodí. Na vodních tocích se potom jedná o opatření týkajících se retenčních 

prostorů v údolních nádržích a poldrech, ve zkapacitnění koryta toků, a především v populární 

výstavbě ochranných hrází (Gergel, J., Bureš, P., 2004). 

2.4 KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ  

2.4.1 Ochrana před zazemňováním u nádrží   

Sledování obsahu nerozpuštěných látek je podle Alexandrov a kol. (2007) jedním 

z klíčových v hydrologii, monitoring plavenin je důležitý pro zjištění kvality povrchových vod, 

je nezbytný pro sledování zanášení vodních toků a nádrží a pro ochranu půd. Sledování 

nerozpuštěných látek ve vztahu k erozi má ovšem řadu problémů. V říčních odnosech 

nerozpuštěných látek se soustřeďují všechny druhy erozních procesů a stanovení intenzity 

eroze v povodí je tedy dosti problematické. Převážná část erodované půdy se usazuje  

při poklesu kinetické energie a transportní schopnosti odtokových vod již na svahu, a hlavně  

na úpatí, jen malá část erodovaného materiálu se dostává do vodního toku (Wu, N. C. et al., 

2011).  

 

Obr. 9. Zarůstání nádrží v Novohradských horách (zdroj: vlastní) 

Podle Vysloužilové a Klimenta (2012) se do nejníže položených částí povodí transportuje 

25 % látek (údaje jsou platné pro povodí s rozlohou nad 1 km2), resp. 6 % (pro povodí 

s rozlohou 360 km2) z celkového množství erodovaného materiálu. Hall (1970) uvádí,  

že na studovaném území bylo transportováno k vodnímu toku jen 30% erodované půdy  
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a jen 30 % bylo transportováno až k ústí toku, který odvodňoval dané území o rozloze 125 km2. 

Částice půdy smyté vodní erozí jsou největším znečišťujícím faktorem vzhledem k množství  

a objemu. Unášené splaveniny jsou tvořeny převážně částicemi menšími než 0,05 mm  

(40–90 % směsi), zbytek je v mezích 0,05 – 0,5 mm, výjimečně do 1 mm (Westrich, B., 

Förstner, U., 2007). Při erozi se projevuje určitá selekce velikosti částic, ale obecně je složení 

smytého materiálu opouštějícího pole úzce závislé na složení půdy, z níž pochází. Také  

při transportu a usazování dochází k podstatné velikostní selekci, ale složení sedimentu 

především určuje podíl jemného materiálu, jenž je k dispozici pro transport ve formě suspenze 

(Janeček, M., 2002). I přes určité problémy je monitoring pohybu nerozpuštěných látek 

důležitou pomůckou při sledování erozně – sedimentačních procesů (Collins, A. L., Walling, 

D. E., 2004). Koncentrace nerozpuštěných látek korespondují s erozními poměry v prostředí, 

o čemž svědčí například nárůst koncentrace v době srážko-odtokových událostí (Kronvang, B. 

et al., 2009).  

2.4.2 Ochrana před biogenními prvky (dusík a fosfor) 

Podle Pittera (2009) patří mezi nejdůležitější prvky ovlivňující jakost vody sloučeniny 

dusíku a fosforu.  

Dusík považuje Šimek (2006) za jednu z hlavních živin, která je naprosto nezbytná  

pro tvorbu biomasy a životní funkce buněk všech organismů. Je složkou mnoha důležitých 

biomolekul včetně bílkovin ribonukleových a deoxyribonukleových kyselin, chlorofylu, 

chytinu a peptidoglykanů tvořících buněčné stěny a mnoha jiných látek včetně enzymů. 

Fosfor je podle Pittera (2009) po dusíku druhou hlavní živinou. Je prvkem, na jehož 

množství a dostupnosti podstatně závisí růst rostlin a jejich produktivita. Jak popisují Hatt et al. 

(2009), jedná se o složku důležitých biomolekul včetně adenosintrifosfátu, ribonukleových  

a deoxyribonukleových kyselin a mnoha jiných látek. Oba prvky zařazují Gächter et al. (2004) 

do skupiny tzv. nutrietů, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Arheimer a Liden 

(2000) je popisují jako důležité prvky v systému životního prostředí vodních zdrojů pro růst  

a reprodukci všech organizmů, nicméně většina autorů jako např. Pačes (1982), Rankinen et al. 

(2009) nebo Smith et al. (2013) poukazují na fakt, že zvýšená koncentrace sloučenin těchto 

prvků může vyústit v eutrofizaci vod. Tento jev může podle studie Neal et al. (2012) zničit 

životní podmínky prostředí pro vodní i suchozemské organismy. Proto Pitter (2009) považuje 

znalost jednotlivých forem jejich výskytu ve vodách a jejich vlastností za nezbytnou podmínku 

pro objasnění důležitých pochodů v hydrochemii. Vedle těchto prvků ovlivňují jakost vody také 
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další prvky jako je vápník, hořčík, draslík, sodík, kovy a organické sloučeniny (Novotny, V., 

2003). 

 

Obr. 10. Eutrofizace vodní nádrže (zdroj: vlastní) 

Zvýšenou přítomnost dusíku a fosforu ve vodě připisují Bedient et al. (1988) častému 

nesprávnému použití minerálních hnojiv a vypouštění odpadních vod z domácností a provozů, 

jak popisují např. Miller et al. (2002) nebo Stanners a Bourdeau (1995). Biochemická reaktivita 

a pohyblivost různých forem dusíku a fosforu podmiňuje na základě výzkumu Dillon a Kirchner 

(1975) prostorové rozložení zdrojových ploch znečištění a stupeň rizika pro životní prostředí. 

Přeměny jednotlivých forem dusíku a fosforu jsou popsány v rámci jejich cyklů, jak popisují 

(Arheimer, B., Liden, R., 2000) 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 MATERIÁL 

Cílem programu dle Kravčíka a Kravčíkové (2020) je změnit přístup k managementu 

dešťových vod z nynějšího principu spočívajícího v co nejrychlejší odvedení dešťové vody  

z území na princip zadržení dešťové vody z území tak, aby její podstatná část mohla být 

zadržena. Cílem je, aby v Jihočeském kraji mohla vzniknout vododržná opatření, která dokážou 

do 10 let zvýšit zásoby vodních zdrojů tak, any Jihočeský kraj nebyl v budoucnu rizikový 

z hlediska nedostatku vody, aby byl méně ohrožován suchem, povodněmi, klimatickou změnou  

i některými projevy náhlých změn počasí. Aby byly zvýšeny zásoby podzemních zdrojů vody 

a tímto zároveň posíleny pramenné oblasti v kraji, aby se hladiny podzemních vod vrátily  

na normální úroveň, zvýšil se výpar vody z krajiny a pomocí vegetace docházelo k ozdravování 

klimatu v kraji. 

Hydrologicky nejdůležitější v Jihočeském kraji je řeka Vltava, která zde pramení  

a protéká územím kraje od jihu na sever. Kromě malých potoků jsou nejdůležitějšími přítoky 

na území kraje z pravé strany Malše, pramenící v Novohradských horách, a Lužnice, přitékající 

z Rakouska. Z levé strany je nejvýznamnějším přítokem Otava zahrnující dílčí povodí Volyňky 

a Blanice.  

 

Obr. 11. Studená Vltava na Šumavě (zdroj: vlastní) 
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Tato přirozená kostra je doplněna umělými stavbami vodních kanálů a stok.  

Na Třeboňsku se jedná o dvě nejznámější vodní cesty, Zlatou stoku a Novou řeku, jejichž hlavní 

účel je napájení soustavy velkých rybníků v Třeboňské pánvi a odvádění přebytečné vody  

z Lužnice do Nežárky. Druhým typem umělých kanálů je stavba v horském terénu Šumavy, 

sloužící pro plavení dřeva tzv. Schwarzenberský plavební kanál. Jedná se o umělou vodoteč  

s celkovou délkou 44 km, propojující severní svah Třístoličníku s řekou Grosse Mühl a dále  

s Dunajem. V roce 1887 byl přistaven tzv. Želnavský smyk, který propojuje tento kanál s řekou 

Vltavou. 

 

Obr. 12. Schwarzenberský plavební kanál (zdroj: vlastní) 

Na území Jihočeského kraje se nachází velké množství vodních nádrží, z nichž pouze jedna 

nádrž je přirozená, ostatní jsou dílem člověka. Jedinou přírodní vodní nádrží je Plešné jezero, 

ledovcového původu s rozlohou 7,48 ha. Jezero se nachází v nadmořské výšce 1.090 m n. m.  

v severovýchodním svahu hory Plechý na Šumavě. Voda z Plešného jezera je dále odváděna 

Jezerním potokem do Vltavy.  
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Obr. 13. Prášilské jezero (zdroj: vlastní) 

Mezi umělé vodní nádrže patří především několik velkoplošných přehradních nádrží  

na Vltavě, ale i na menších vodních tocích. Mezi největší lze zařadit část Vltavské kaskády, 

skládající se z vodního díla Lipno I a Lipno II, Hněvkovice, Kořensko a Orlík. Na území 

Jihočeského kraje se nachází ještě důležité vodárenské nádrže Římov na řece Malši a Husinec 

regulující tok Blanice.  

 

Obr. 14. Orlická přehrada (zdroj: vlastní) 
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Typickým rysem Jihočeského kraje jsou rozsáhlé plochy umělých vodních nádrží 

rybničního typu. Rybníky jsou uspořádány do několika nezávislých soustav, a to Třeboňské 

(393 rybníků nad 1 ha), Jindřichohradecké (437 rybníků nad 1 ha), Hlubocké (264 rybníků nad 

1 ha), Novohradské (141 rybníků nad 1 ha), Blatenské (375 rybníků nad 1 ha) a Táborské  

(316 rybníků nad 1 ha).  Mezi největší rybníky dle výměry patří v Jihočeském kraji Rožmberk 

(489 ha), Horusický rybník (416 ha), Bezdrev (394 ha), Dvořiště (337 ha), Velký Tisý (317 ha), 

Záblatský rybník (305 ha), Dehtář (246 ha), Staňkovský rybník (241 ha), Velká Holná (230 ha) 

a Svět (201,5 ha). Údaje byly převzaty z publikace Němec (2006). 

 

Obr. 15. Rybník Svět u Třeboně (zdroj: vlastní) 
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3.2 METODY 

Řešení pro jednotlivé body bude vycházet z teoreticky popsaných možností a pokud  

to bude možné ověří se pomocí modelového řešení. 

Green et al. (2007) prokazují, že hydrologické i hydrochemické modely již mnoho let 

slouží jako účinný nástroj pro plánování hospodaření s vodními zdroji. Kovář a Vaššová (2009) 

popisují tyto modely jako zjednodušený kvantitativní vztah mezi vstupními a výstupními 

parametry určitého systému. Simulace z takovýchto modelů pak slouží především  

pro posouzení vlivu navržených scénářů ve změně land-use a různých strategií hospodaření  

s vodou. Singh et al. (2005) považují modelování hydrologických a hydrochemických vlastností 

povodí za nezbytné k poznání procesů v povodí. Arnold et al. (1998) doplňují, že se jedná  

o nezbytný krok ke zlepšení managementu povodí. Rovněž Heuvelmans et al. (2005) popisují 

modelování jako nejsnazší způsob, jak zjistit vliv přírodních faktorů i lidského faktoru na odtok 

a jakost vody. (Singh a Singh (1992) však poukazují na to, že většina modelů jakost vody 

nezohledňuje, což je pro účely managementu povodí nevyhovující. 

(Borah a Bera (2003) uvádí, že výběr nejvhodnějšího modelu pro účely řešení konkrétního 

úkolu práce spočívá v zhodnocení několika základních faktorů. Mezi tyto faktory lze zahrnout 

v první řadě účel využití modelu, resp. stanovení základní problematiky, která má být modelem 

řešena. Jak doplňují Tripathi et al. (2004) dalším nezbytným krokem k správně volbě použitého 

modelu je zhodnocení velikosti povodí, prostorového a časového rámce požadované simulace. 

V neposlední řadě zdůrazňuje Abbaspour (2005) nutnost zohlednění požadované přesnosti 

modelu, dostupnosti jednotlivých typů modelů, hardwarového vybavení a rovněž zkušeností 

samotného uživatele. Borah a Bera (2004) považují za vhodné zhodnotit také silné a slabé 

stránky zvoleného modelu a případnou možnost jeho úpravy či vylepšení.  

Z možných využitelných modelů splňují požadavky kontinuálního modelu simulujícího 

vedle hydrologie také transport sedimentů a nutrientů pouze čtyři, a to modely Annualized 

Agricultural Non-Point Source Pollutant Model (AnnAGNPS), Hydrological Simulation 

Program—Fortran (HSPF), MIKE SHE a Soil and Water Assessment Tool (SWAT).  

Z těchto čtyř modelů byl pro následnou aplikaci v zájmovém území zvolen model SWAT. 

Důvodem pro vyřazení ostatních tří modelů byla u modelu AnnAGNPS jeho popisovaná možná 

nespolehlivost, u modelu HSPF jeho zaměření na simulaci povodí s kombinovaným 

zemědělským a urbánním využitím a u modelu MIKE SHE jeho značná náročnost na vstupní 

podkladová data pro simulaci odnosu látek. 
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SWAT je kontinuální model v měřítku povodí, který ve své základní verzi pracuje  

s denním časovým krokem a je vytvořen pro predikci vlivu managementu na hydrologii, 

sedimenty a chemických látek spojených se zemědělskou činností. Model je fyzikálně založený 

a je určen pro práci s dlouhými kontinuálními časovými řadami sledování. Hlavní komponenty 

modelu zahrnují počasí, hydrologii, pedologii, růst rostlin, nutrienty, pesticidy a krajinný 

management (Gassman, P. W. et al., 2010). 

Model SWAT se ukázal jako efektivní nástroj pro posuzování vydatnosti a jakosti vodních 

zdrojů a problémů s nebodovými zdroji znečištění v měřítku ucelených povodích  

v přírodních podmínkách celého světa (Arnold, J. G., Fohrer, N., 2005; Barlund, I. et al., 2007; 

Fohrer, N. et al., 1999). 

Obr. 16. Výstavba modelu SWAT  

(zdroj: NPS Management Program Update, 2005, úprava: vlastní) 

 

Pro účely modelování jednotlivých alternativních scénářů bude území Jihočeského kraje 

rozděleno na jednotlivé homogenní plochy, tak aby výsledek vždy reprezentoval možnosti 

řešení problémů vodního režimu v jednotlivých částech kraje.  
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Rozdělení území bude probíhat podle jednotlivých charakteristik, které je možné získat 

z veřejně dostupných zdrojů. Předpokládaný přehled charakteristik je uveden níže v pořadí 

předpokládané důležitosti. Jedná se o následující faktory: 

1) Nadmořská výška 

2) Průměrná sklonitost 

3) Převládající horninové složení 

4) Geomorfologické členění 

5) Procento vodních ploch v území 

6) Převažující způsob využívání území včetně cílových charakteristik podle Zásad 

územního rozvoje Jihočeského kraje 

7) Ochrana území (ochrana přírody, ložisková ochrana apod.) 

Předběžně lze na základě dosavadních zkušeností odhadnout, že se bude jednat minimálně 

o 10 lokalit, které budou zahrnovat horské oblasti Šumavy, Novohradských hor a Blanského 

lesa, jejich podhůří, jednotlivé Jihočeské pánve, pahorkatinné a rovinaté zemědělské části kraje. 

Pro každou lokalitu pak budou vytipována účinná opatření v jednotlivých kategoriích a tato 

budou následně odzkoušena prostředky hydrologického modelování. Některá opatření, zejména 

z kategorie opatření pro větší hydrologické celky budou překračovat hranice takto vymezených 

homogenních jednotek. 

V rámci územního plánu a komplexních pozemkových úpravách je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost samotné přípravě a provádění opatření k posílení retenční schopnosti 

krajiny (obnova zaniklých vodních nádrží, krajinných struktur napomáhající zadržování vody 

v krajině jako remízků, mezí, průlehů, záchytných a zasakovacích příkopů, odstavných ramen 

vodních toků, zatravňování pozemků, v neposlední řadě provádění protierozních opatření). 

Územní plány obcí a návrh komplexních pozemkových úprav, který rovněž řeší některá 

technická opatření proti povodním, musí být ve vzájemném souladu. 

3.3 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI 

JIHOČESKÉHO KRAJE 

3.3.1 Řešení v rámci kompetence obce (v rámci územního plánu) 

Územní plán obce musí řešit i funkční využití krajiny, může navrhnout změny 

zemědělských a lesních kultur. Navržená opatření jsou v rámci regulačních plánů promítnuta 

do pozemků a staveb. Na základě schválené územně plánovací dokumentace jsou pak vydávána 
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územní rozhodnutí a stavební povolení. Pokud územně plánovací dokumentace neřeší 

dostatečně ochranu proti nepříznivým hydrologickým situacím nebo není-li tato dokumentace 

pořízena, musí stavební úřad opatřit takové podklady, které mu umožní s ohledem na nebezpečí 

povodní správně rozhodovat. V případě nejasnosti nebo nedostačujících odborných informací 

je vhodné vyhlásit pro sporné území dočasnou stavební uzávěru. 

Projektant územního plánu obce může na základě stavebního zákona navrhnout  

v regulativech územně technická opatření. Jedná se však pouze o taková opatření, která jsou 

předmětem územního plánování. Příkladem je např. nepřípustná výstavba škol, nemocnic, 

zdravotních a sociálních zařízení, čerpacích stanic apod. v záplavových územích.  

Tento regulativ by měl být respektován i v území, které je známo jako zaplavované, avšak jako 

takové nebylo stanoveno. 

Další opatření mohou být např. úprava koryta vodního toku v zastavěném území obce, 

ponechání ochranných vegetačních pásem apod.  

 

Obr. 17. Úprava koryta vodního toku v intravilánu v Bernarticích (zdroj: vlastní) 

3.3.2 Řešení v rámci extravilánu pro malá povodí (v rámci pozemkových úprav) 

Navrhovaná opatření je možné rozdělit do následujících skupin: 

• opatření k zadržení vody v místě dopadu dešťových srážek a úpravě vodního režimu 

zamokřených pozemků, 

• opatření k odvádění povrchových vod z území (pokud není možné je v řešeném území 

zadržet nebo vsáknout), 

• opatření k ochraně před povodněmi a suchem, 
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• opatření k ochraně povrchových a podzemních vod, 

• opatření k ochraně vodních zdrojů, 

• opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích, 

• opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků. 

Pod opatřeními navrhovanými k zadržení vody v místě dopadu dešťových srážek si lze 

představit opatření, jejichž cílem je zvýšení retenční schopnosti krajiny (zaměřeno zejména na 

zvýšení retenční schopnosti půdního profilu), zpomalení povrchového odtoku (jeho zadržení  

a případné převedení do půdního profilu), ale také zlepšení půdních vlastností na zamokřených 

pozemcích (odvodnění pozemků). Dále se jedná o zlepšení vodnosti toků (v tomto případě 

drobných vodních toků) a doplnění malých vodních nádrží do krajiny. V řadě případů se jedná 

o polyfunkční opatření (protierozní funkce, ekologická apod.). Jedná se o opatření, jejichž vliv 

se projeví ve snížení plošného povrchového odtoku, a to v případech dešťů s průměrnými 

dobami opakování řádově do 10 let. Tato opatření nebudou mít výrazný vliv na extrémní 

odtokové situace (stoleté lokální přívalové srážky). Jsou navrhována v krajině bezprostředně 

navazující na osídlení. 

 

Obr. 18. Protierozní průleh v Pašovicích (zdroj: vlastní) 

Mezi opatření k odvádění povrchových vod z území lze zahrnout svodné příkopy  

nebo průlehy. Dále sem patří např. příkopy podél cest, ale hlavně nově navrhovaná opatření 

plošného povrchového odvodnění pozemků (otevřené odvodňovací příkopy a kanály, soustavy 

odvodňovacích příkopů, včetně objektů).  
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Obr. 19. Protipovodňový poldr v Chouzovech (zdroj: vlastní) 

Jedná se o opatření, která zajišťují převedení zachycených povrchových vod do stávajících 

recipientů. S těmito opatřeními se lze setkat hlavně u návrhů kontrolovaných rozlivů (poldrů) 

na velkých tocích a zajištění rychlého odvodnění takto zatopených ploch. O vybudování těchto 

opatření by mělo být rozhodnuto již ve fázi zadávací dokumentace (zadání by měla předcházet 

studie odtokových poměrů). Mělo by být rozhodnuto, zda budou součástí plánu společných 

zařízení (PSZ), a zda se promítnou do návrhu nového umístění pozemků. V případě 

kontrolovaných rozlivů se většinou jedná o dlouhodobé výhledy a není tudíž nutné předcházet 

rozhodnutí o jejich realizaci a vymezovat pozemky pro povrchové odvodnění. V případě,  

že se rozhodne o zařazení do PSZ (plánu společných zařízení), je nutná dokumentace 

technického řešení, protože umístění prvků povrchového odvodnění vyžaduje podrobné 

zaměření území a přesnou lokalizaci, která je podmínkou správné funkce. Opatření  

pro odvádění povrchových vod z území se navrhuje až poté, co jsou vyčerpána veškerá opatření 

k zadržení a vsáknutí vody v území. Pokud to není v odůvodněných případech možné, navrhuje 

se opatření k maximálnímu snížení velikost objemu odtoku z území. Až poté se navrhuje 

opatření k odvedení povrchového odtoku. 

U opatření k ochraně území před povodněmi je třeba rozlišovat, o jaké povodně  

z pohledu příčin se jedná. Pokud se jedná o povodně regionální na velkých vodních tocích, 

připadá v úvahu v rámci procesu pozemkových úprav pouze návrh ochranných hrází, 

zkapacitnění toku, případně návrh retenčních nádrží na těchto tocích. Zde je třeba zohledňovat 

již vypracované podklady, které mají širší působnost, než je katastrální území (k. ú.). O jejich 

zařazení do procesu pozemkových úprav (vymezení jejich záboru, případně začlenění do plánu 

společných zařízení) je třeba rozhodnout v zadávací dokumentaci. Pokud mají být součástí PSZ, 
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bude nutné buď převzít již zpracovanou projektovou dokumentaci (minimálně na úrovni 

dokumentace pro územní řízení, lépe pro stavební povolení), nebo alespoň zjednodušenou 

dokumentaci nutnou pro stanovení záboru zpracovat. Zde je třeba upozornit na skutečnost,  

že se jedná i v případě zjednodušené dokumentace pro stanovení záboru o velmi odbornou  

a náročnou práci, která vyžaduje řadu důležitých podkladů a odborné znalosti v řadě 

specializací a úzkou spolupráci se správcem toku a povodí. 

Součástí dokumentace muže být rovněž předběžný, v případě složitějších podmínek 

podrobný, geotechnický průzkum. Součástí tohoto průzkumu je provedení a laboratorní 

vyhodnocení sond potřebných pro stanovení půdních vlastností. V případě lokálních povodní 

(extrémní přívalové srážky v kombinaci s morfologií, příp. nasycením povodí apod.) se jedná 

o opatření technická. Zde přichází v úvahu opatření na vodních tocích (zejména drobných 

vodních tocích) nebo v povodí těchto toků bezprostředně nad ohrožovanou zástavbou (ochrana 

zemědělských pozemků je popsána v předchozí kapitole). K opatřením na vodních tocích patří 

malá vodní nádrž s retenčním účinkem nebo poldr, případně zkapacitnění či ochranná hráz  

na drobných vodních tocích. Platí obdobné zásady jako u opatření proti regionálním povodním. 

Minimálně je nutná dokumentace ke stanovení záboru. Podceňování podkladů může mít  

za následek velké problémy. Minimálně v dalším stupni projektování, resp. při realizaci tohoto 

díla a následně při jeho provozu. 

 

Obr. 20 Komplexní protipovodňová opatření (zdroj: vlastní) 
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Mezi opatření v povodí patří technická opatření sloužící k zachycení a převedení 

povrchových vod při extrémních přívalových srážkách nebo z rychlého tání, která chrání 

zastavěné území. Na rozdíl od opatření sloužících k ochraně zemědělské půdy jsou tato opatření 

navrhována na průměrné doby opakování N = 50 a 100 let, v odůvodněných případech  

na 20 let. 

Patří mezi ně záchytné a svodné příkopy nebo průlehy, ochranné meze s retenčním 

prostorem a malé vodní nádrže s retenčním účinkem. Pro stanovení jejich záboru je opět nutná 

alespoň zjednodušená dokumentace. V této fázi je možné využívat již zpracované 

dokumentace, je však potřeba rozlišit jejich úroveň. Nejen odbornou, ale také stupeň 

dokumentace (studie, investiční záměr, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro 

stavební povolení). Protože se jedná o ochranu zastavěného území, není možné přebírat 

podklady, kde není výpočtem prokázána jejich účinnost (hydrotechnické výpočty). Vždy by 

měla být posouzena ekonomická stránka návrhu – škody způsobené vodou, zkapacitnění toku 

versus poldr atd. 

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná opatření jsou co do polohy ovlivněna obvodem 

pozemkové úpravy (ObPÚ), ale jejich vliv sahá v mnoha případech za tento obvod, u nádrží  

to může být i dále v povodí toku, je nutné na tuto skutečnost upozornit. Jedná se hlavně  

o nutnost vyřešení podmiňujících předpokladů (např. zkapacitnění toků, dobudování dešťové 

kanalizace). Tuto skutečnost je třeba také uvést do harmonogramu realizace opatření. 

3.3.3 Řešení v rámci extravilánu pro větší hydrologické celky (v rámci zásad územního 

rozvoje kraje) 

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem 

je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního 

prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, 

zejména pro účely zásobování pitnou vodou. V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány 

povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. 

Proces plánování v oblasti vod je rozdělen do 3 šestiletých etap: 

I. plánovací období probíhalo v letech 2009–2015, kdy byl vytvořen a schválen – Plán 

hlavních povodí České republiky. Tento plán představoval dlouhodobou koncepci v plánování 

v oblasti vod. Plány oblastí povodí byly koncepční dokumenty, jež shrnuly informace  

o současném stavu vodních útvarů v oblastech povodí a stanovily konkrétní cíle zaměřené  

na dosažení dobrého stavu vodního prostředí, prevenci zhoršování stavu vodního prostředí, 
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podporu udržitelného využívání vod, snížení vlivů extrémních průtokových stavů (povodní  

a sucha) a navrhly opatření k jejich zajištění do roku 2015.  

II. plánovací období probíhá v letech 2015–2021, ve kterém došlo k první aktualizaci plánů 

povodí. Tato aktualizace plánů povodí zahrnují národní plány povodí pro mezinárodní oblasti 

povodí, národní plány povodí pro části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky 

a plány dílčích povodí pro dílčí povodí. 

III. plánovací období bude probíhat v letech 2021–2027. V rámci přípravy na toto 

plánovací období bude provedena druhá aktualizace plánů povodí a první aktualizace plánů  

pro zvládání povodňových rizik. 
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4. FINANCOVÁNÍ 

Financování vodohospodářských opatření je v současné době možné především na základě 

národních a evropských dotačních titulů. Finanční prostředky je také možné získávat ze zdrojů 

krajské správy a místních samospráv. 

4.1 NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 

4.1.1 Program péče o krajinu (PPK) 

Tento dotační program je již tradičně vyhlášen Ministerstvem životního prostředí České 

republiky. Program poskytuje výhradně neinvestiční prostředky v maximální výši 100 % 

vynaložených nákladů na realizaci vytvořených opatření. Program péče o krajinu je rozdělen 

na dotace pro podporu vyhotovení plánů péče a zeměměřické práce, údržba a budování 

technických zařízení a opatření směřující k odstranění dřívějších negativních vlivů. Dalším 

zaměřením programu je zlepšení stavu dochovaného přírodního a krajinného opatření  

a realizaci opatření ve volné krajině. V neposlední řadě se program zaměřuje na péči o volně 

žijící živočichy. 

4.1.2 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)  

Tento dotační program byl vyhlášený rovněž jako v předcházejícím případě Ministerstvem 

životního prostředí České republiky. Na základě tohoto programu je možné čerpat investiční  

i neinvestiční prostředky rovněž do výše 100 % nákladů. Jedná se o dotace zejména  

pro realizaci opatření ke zmírnění dopadů klimatické změny a specifických opatření ve vztahu 

k chráněným oblastem a druhům. Program podporuje realizaci opatření vyplývajících  

z plánovacích a koncepčních dokumentů. 

4.1.3 Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných 

územích (MaS) 

Podprogram je součástí programu „Rozvoj a obnova materiální a technické základny 

systému řízení Ministerstva životního prostředí České republiky. V rámci tohoto programu jsou 

poskytovány prostředky investiční i neinvestiční povahy pro realizaci činností na pozemcích  

ve zvláště chráněných územích, jejichž vlastníkem je stát.  

4.1.4 Program Likvidace škod po živelných pohromách" 

Program byl vytvořen jako reakce na pravidelně se opakující živelné pohromy, zejména 

povodně, které způsobují po celé České republice pravidelné škody na materiálních statcích. 
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Program si neklade za cíl těmto živelným katastrofám předcházet, cílem programu je zmírnění 

důsledků a snížení zátěže škodami zejména po povodních. Podporováno je zejména odstranění 

škod a obnova poškozeného území a majetku spadajícího do resortu Ministerstva životního 

prostředí. 

4.1.5 Národní program životní prostředí (NPŽP) 

Tento národní program je opět v gesci Ministerstva životního prostředí. Jedná  

se o komplementární projekty k žádostem v programu Operační program Životní prostředí  

a Nová zelená úsporám. Obsahové zaměření vychází z aktuálních priorit koncepčních  

a strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, zejména Státní 

politiky životního prostředí 2012–2020. 

4.1.6 Příspěvky na hospodaření v lesích 

V rámci tohoto programu je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které lze poskytovat 

finanční příspěvky. Veškeré finance jsou poskytovány na podporu lesního hospodářství  

a na problémy spojené s tímto druhem hospodaření.  

4.1.7 Národní podpory MZe v oblasti vod 

Ministerstvo zemědělství České republiky poskytuje podporu v několika různých 

dotačních titulech souvisejících s vodním hospodářstvím. Cílem jednotlivých programů je 

především podpora činností souvisejících s péčí o vodní zdroje a vodní díla. Zejména se jedná 

o podporu výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného 

vybavení měst a obcí České republiky. Ministerstvem zemědělství je poskytována podpora  

na protipovodňové a zásobní funkce rybníků, vodních nádrží a zvýšení jejich bezpečnosti, 

podpora staveb na ochranu před povodněmi a podpora oprav povodní poškozeného majetku 

státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí a Lesy ČR. Dále je to podpora 

správy drobných vodních toků a podpora opatření pro zajištění realizace vodních děl podle 

příslušných usnesení vlády České republiky. 

4.1.7.1 Program Rybníky a vodní nádrže 

Cílem programu „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ je zadržení 

vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti. 

Dotována je výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších 

než 2 ha, ale také odbahnění zanesených rybníků o výměře 2–30 ha.  
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4.1.7.2 Prevence před povodněmi 

Dotační program je zaměřen na realizaci opatření zajišťujících systémovou ochranu před 

povodněmi městům a obcím z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky. Jedná 

se zejména o výstavbu suchých nádrží (poldrů), úpravy na stávajících vodních dílech a opatření 

podél vodních toků v intravilánech. Program byl spuštěn v reakci na ničivou povodeň v roce 

1997 a to zahájením první programové etapy v roce 2002. 

V současné době je v platnosti již čtvrtá etapa tohoto programu, a to pro časové období 

2019–2024. Jejím cílem je především zvýšení míry ochrany před povodněmi především  

v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací technických protipovodňových 

opatření s prioritou zřizování, úpravy a rekonstrukce poldrů, průlehů, vodních nádrží  

s vyčleněnými retenčními prostory, prostorů pro řízené rozlivy povodní a výstavbu opatření 

podél vodních toků v intravilánu.  

4.1.7.3 Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy 

Cílem programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu, modernizace 

závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav. V rámci dotací 

z tohoto programu by mělo být dosaženo snížení potřeby vody na závlahy, energetické  

i personální náročnosti provozu závlahových soustav, větší flexibility závlahových systémů při 

plnění rozdílných požadavků na závlahové systémy a snížení celkové spotřeby vody  

na závlahovou dávku. 

4.1.7.4 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých 

vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší 

bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody  

v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst,  

a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní. 

4.1.7.5 Suché nádrže 

Území určená k řízeným rozlivům povodní na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, 

která slouží k ochraně území obce, kraje nebo státu. V případě jejich využití při povodních  

se poškozeným poskytuje náhrada za škodu vzniklou řízeným rozlivem povodní podle 

stanovených pravidel. Dotační program směřuje zejména k náhradám škod na zemědělských 

pozemcích v rámci rozlivných ploch. 
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4.2 EVROPSKÉ DOTAČNÍ PROGRAMY 

4.2.1 Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

Program poskytuje finanční prostředky z evropských fondů, a to jak investičního  

tak i neinvestičního charakteru určené na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí,  

a to až do výše 100 % vynaložených nákladů.  

4.2.2 Program rozvoje venkova (PRV) 

Program má za cíl přispět zejména k rozvoji venkovského prostoru České republiky  

na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních 

vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. 

4.2.3 LIFE 

Program LIFE je evropský finanční nástroj podporující projekty zaměřené na ochranu 

přírody a životního prostředí v Evropské unii. Otevřen je pro období 2014-2020 jako součást 

integrovaného přístupu EU k ochraně životního prostředí.  
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5. VZDĚLÁVÁNÍ 

Smyslem environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání je dosažení takového stavu,  

kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají  

k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání. To vyžaduje 

určité znalosti a dovednosti ale především silnou motivaci. Hlavním důvodem  

pro environmentální výchovu je fakt, že lidé ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto  

si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro ně zdravé a funkční prostředí důležité. 

Podle (Sb., Z. Č., 1992) zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, se výchova, osvěta  

a vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale 

udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech formách. 

Z pohledu této metodiky se jedná o vzdělávání zaměřené na dvě oddělené skupiny lidí. 

V první řadě se jedná o vzdělávání lokálních autorit, které jsou do změn v území přímo 

zainteresované. Jedná se zejména o starosty obcí, kteří se podílí a spolurozhodují jednak  

o opatřeních v rámci intravilánu (v rámci územního plánování), ale i o opatřeních v rámci 

extravilánu (v procesu pozemkových úprav). Tyto autority nemusí mít (a často také nemají) 

vzdělání v této zájmové oblasti, tedy v oblasti vodního hospodářství, a je potřeba vysvětlit jim, 

důležitost a přínosy řešení, která budou v této metodice představena. V druhé řadě se jedná  

o vzdělávání širší veřejnosti, protože často obyvatelé zájmových lokalit jsou ti, kteří rozhodují 

o tom, jak budou realizovaná opatření fungovat. Je známo, že bez péče a starostlivosti místních 

obyvatel a uživatelů krajiny není možné žádná z opatření řádně dotáhnout do zdárné realizace 

a plné funkčnosti, a opatření tak často končí buď ve fázi návrhu nebo jsou po realizaci 

ponechána svému osudu a nejsou udržována. Veškeré investice a dotace jsou potom 

vynakládány zcela zbytečně.  
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Obr. 21. Zarostlé protipovodňové příkopy (zdroj: vlastní) 
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6. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH STRAN 

Předpokládané rozsahy stran pro jednotlivé kapitoly vychází ze zkušeností řešitelů  

při zpracování obdobných metodických návodů. Jedná se o celkový rozsah metodického 

návodu v délce okolo 500 stran včetně základních grafických výstupů. V případě rozsáhlejších 

grafických výstupů budou tyto přiloženy jako samostatné části. 

1. Úvod – cca 2 strany textu 

2. Teoretická část – cca 150 stran textu 

2.1. Legislativní zajištění – cca 20 stran textu 

2.2. Obecná hydrologie – cca 30 stran textu 

2.3. Kvantitativní hodnocení – cca 50 stran textu 

2.4. Kvalitativní hodnocení – cca 50 stran textu  

3. Praktická část – cca 360 stran textu 

3.1. Materiál – cca 10 stran textu 

3.2. Metody – cca 40 stran textu 

3.3. Řešení v rámci kompetence obcí – cca 100 stran textu 

3.4. Řešení v rámci extravilánu pro malá povodí – cca 100 stran textu 

3.5. Řešení v rámci extravilánu pro větší hydrologické celky – cca 100 stran textu 

3.6. Shrnutí – cca 10 stran textu  

4. Financování – cca 10 stran textu 

5. Vzdělávání – cca 10 stran textu 
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7.2 SEZNAM LEGISLATIVNÍCH ZDROJŮ 

1. ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy. 

2. ČSN 75 7221. Jakost vod. Klasifikace jakosti povrchových vod. 

3. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

4. Směrnice Rady EHS č. 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a půdy při užívání 

splaškových kalů.  

5. Směrnice Rady ES č. 96/61ES o integrované prevenci a omezování znečištění. 

6. Směrnice Rady EHS č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany  

ze zemědělských zdrojů. 

7. Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 

8. Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a změně doplnění některých zákonů (lesní zákon).  

9. Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

10. Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 
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9. SEZNAM ZKRATEK 

AnnAGNPS Annualized Agricultural Non-Point Source Pollutant Model  

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

Ep  výpar z pevniny 

Eo  výpar z oceánů 

EU  Evropská unie 

ES  Evropské společenství 

HSPF  Hydrological Simulation Program—Fortran 

IPPC  Integrovaná prevence a omezování znečištění 

k. ú.  katastrální území 

O  celkový odtok z pevniny 

ObPÚ  obvod pozemkové úpravy 
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