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Širší kontext problematiky kvality, retence vody 

a způsobu hospodaření

• Problematika je často „horkým tématem“

• Mnoho aktivit…..

Ale často jen málo skutečného pochopení….. že problematika 
zde je a je reálná…..a že odpovědnost má každý za své 
vlastní jednání (nikoliv komise, společnosti, státy, EU, …..)

A že dotčen může být každý



Hydrologický cyklus existuje - nezávisle na nás

ČR – střecha Evropy – všechny řeky od nás odtékají

Plná závislost na srážkách

Nelze ovlivnit, kolik vody u nás spadne, 

ale lze ovlivnit kolik jí tu zůstane

a v jaké podobě - dostupnosti



Výhled z hlediska změny klimatu:

Dlouhodobé průměrné hodnoty budou zachovány, změní se 

časové rozložení

= stejný srážkový úhrn vypadne v menším počtu 

srážkových epizod - s vyšší intenzitou

• Poroste riziko bleskových povodní

• Prodlouží se období sucha mezi extrémními srážkami

Je nutno zvyšovat retenci krajiny abychom:

- Zmírnili následky povodní (snížili povodňové odtoky)

- Zadrželi vodu pro suchá období



1. Co můžeme dělat ?

2. Jak to dělat ? (Proces rozhodování)

3. Jaké máme k dispozici nástroje? (Inženýrský přístup)

Změny využití území –

povrchy s vysokou drsností 

a infiltrační kapacitou

Technická protierozní 

opatření (meze, příkopy, …)

Vodní nádrže, suché nádrže, 

podlry, retenční jímky, …

CÍL: ZACHYTIT VODU V KRAJINĚ

Neexistuje jediné správné opatření řešící všechny problémy……



KAM LZE VODU V KRAJINĚ UKRÝT

Do půdy

• Největší retenční prostor

• Obtížně definovatelný – nelze spolehlivě dimenzovat

• Voda je „uložena“ jen dočasně – odtéká, je spotřebovávána vegetací

• Odpařená voda – zlepšuje mikroklima (chladí, zvlhčuje), ale není 

dostupná



KAM LZE VODU V KRAJINĚ UKRÝT

Do půdy

POVODNĚ

• Omezená kapacita

• Záleží na intenzitě deště

• Záleží na počátečních 

podmínkách

SUCHO

• Ztráty evaporací

• Ztráty transpirací = vegetace

• Vodu nelze využít jinak

• Podpovrchový odtok = 

vyrovnávání průtoků



KAM LZE VODU V KRAJINĚ UKRÝT

Do technických prvků - VODNÍ NÁDRŽE

• Definovaný retenční prostor

• Je možno dimenzovat

• Voda je k dispozici

• Ekologicky kontroverzní

• Povodně NEBO sucho  (plná NEBO prázdná)

POVODNĚ

• Plné – jen transformace

• Porovnání objemu nádrže x 

povodně

• Záleží na počátečních 

podmínkách

SUCHO

• Pokud prázdné – bez významu

• Plné – nalepšování – průtok….



Sociálně a politicky velmi citlivé – veřejností negativně přijímáno

Velký objem nezbytný pro zachycení odtoku z přívalu:

Záchytný objem: srážka 20 mm, odtokový koeficient 0.5, povodí 2 km2= 

nutný prostor 20 000 m3 (výška hráze 3 m, plocha hladiny 2 ha –

PRÁZDNÉ !)

Nalepšování odtoků: 20 000 m3; odtok 10 l/s = trvání 23 dní

Velké kolísání – technické i biologické problémy

VODNÍ NÁDRŽE



KAM LZE VODU V KRAJINĚ UKRÝT

Do technických prvků - TPEO

• Meze x příkopy x průlehy x jímky

• Zásadní rozdíl – odváděcí x retenční

• Odváděcí – situaci zhoršují

• Retenční – podobně jako vodní nádrže



Všeobecně – odváděcí prvky (příkop, …) nemají retenci

Voda je odváděna mimo chráněnou lokalitu (infrastrukturu) – včetně sedimentu

Plošný odtok je převáděn na soustředěný – urychlení povrchového odtoku = 

nižší transformace, potenciálně vyšší škody

Nefunguje dobře z hlediska povodní (retence) ani prevence sucha

Podporují heterogenitu krajiny = kombinace s ekologickými prvky

Retence = infiltrační struktury– nejistota při návrhu (problém s bezpečností –

opakovaná srážka)

TECHNICKÁ PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ



Přírodě blízká opatření:

- Zlepšování vlastností půdy

- Zvyšování intercepce (vegetace)

- Zvyšování drsnosti povrchu

Pracuje s podporou přirozených retenčních procesů v krajině

Efekty:
- Zvýšení retence

- Zpomalení povrchového odtoku = transformace povodňové vlny

Kapacita = přibližně konstanta. 

Závisí na aktuálních podmínkách

- sezoně

- vývoji vegetace

- stavu vegetace



Aplikace je omezená – díky nízké spolehlivosti

Povodně

Obtížné pro využití k ochraně intravilánu

Obtížné dimenzování n návrhovou událost (doba opakování)

Sucho

Prevence sucha – udržuje vodu v povodí, zlepšuje lokální mikroklima

Podpora diverzity krajiny = ekologická stabilita, estetika, biodiverzita





ZÁVĚRY

- Neexistuje jedno univerzální opatření – vždy kombinace!

- Měkká opatření (přírodě blízká) +půdy

- Nelze dimenzovat na dobu opakování

- Kapacita a vlastnosti se mění podle roční doby a aktuálního stavu

- Ekologické efekty

- Technická opatření – je třeba správně navrhovat; pozor na kapacitu !

- Vodní nádrže – plné x prázdné. V mnoha případech jediné řešení



SHRNUTÍ – proč je retence vody důležitá ???

• Prevence před povodněmi

• Prevence před suchem

• Dotace podzemních vod – vodu, která povrchově odtéká nemohu v 

budoucnu využít…. (zásoby podzemní vody) 



SHRNUTÍ – co je možno v krajině x obcích dělat pro podporu retence krajiny

• Krajina

• Diverzifikace, zvýšení podílu TTP, půdoochranné zemědělské technologie, 

péče o půdu obecně

• Udržení vysokého podílu lesa

• Revitalizace nejen toků, ale i jejich niv

• Extenzifikace niv a zvyšování povrchové drsnosti krajiny

• Vodní toky

• Revitalizace

• Výstavba vodních nádrží x poldrů x suchých nádrží

• Protipovodňové hráze – odsazené od toku

• Obce

• Ponechat volnou nivu pro průchod povodně

• Pečlivé plánování objektů na toku

• Lokální ochrana objektů (podezdívky plotů, hrázky, úprava objektů)

• Omezování zpevněných povrchů – infiltrace v místě



Není možno za každou cenu udržovat současný životní standard a 

stereotypy

Je nutno sledovat skutečnou VODNÍ STOPU aktivit a výrobků

Z hlediska povodní – řadě škod je možno snadno předcházet –

respektovat odtokové poměry a morfologii

Z hlediska sucha – pokud neprší, je sucho….

NESPOLÉHAT NA CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ (že někdo vyřeší za nás), ALE 

CHOVAT SE „LOKÁLNĚ“ a ZODPOVĚDNĚ



Děkuji za pozornost 

a přeji hezký den ….
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