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Hlavní funkce zemědělského odvodnění

Odvádí přebytek vody z povrchu pozemků a z půdy
(zlepšuje přístupnost pozemků a únosnost pro mechanizaci).

Vyrovnává vláhové poměry pozemků
(avšak směrem k jejich vysušování, odvádí gravitační vodu).

Společně se závlahami eliminuje dopady vlivu počasí
(působí jako intenzifikační a stabilizační prvek zemědělství).

Významně působí v povodí při transformaci odtoku.

Lokální poruchy se vyskytují stále častěji
(zpravidla nepostihují celý drenážní systém).

Jednostranná funkce neumožňuje reagovat na potřeby VH
(suché/deštivé roky – řešením je regulace drenážního odtoku).

Současnost odvodnění



Srovnání s Evropou
Vlevo: % plochy odvodnění 

vztažené k ploše státu

Dole: % plochy odvodnění

vztažené k ZPF

Zdroj: ICID www.icid.org

ČR 13,6 %

ČR: 25,5%

Jednotně hranice tříd:

5% - 10% - 20% - 40%



Typy příčin zamokření 

pozemku ...

... a s tím související 

možnosti regulace 

odtoku nebo eliminace 

stavby

Model Typ Popis

T tok vysoká hl. vody v tocích a nádržích (břehová infiltrace)

S srážky dešťové srážky zvyšující HPV (následně půdní 

poměry)

R rozlivy rozlivy (v říční nivě)

CV cizí vody povrchový přítok nebo mělký podpovrchový přítok

K kapilarita kapilární zdvih z HPV jako důvod realizace odvodnění,

tj. uplatňován u půd středně těžkých až těžkých

P propustnost efekt zvrstvení půdního profilu (nepropustné vrstvy)

a zamokření převážně vodou srážkovou

V vývěr lokální vývěry vod, napjatá HPV

(viz tab. 1, ČSN 75 4200 HM - Úprava vodního režimu ZP odvodněním )



Systém fy. AgriDrain (USA)

www.agridrain.com

Systém podzemní

regulace odtoku na 

sběrných drénech.

Způsoby regulace drenážního odtoku

http://www.agridrain.com/




Tři typy optimálního

managementu

hydromelioračních staveb
v produkčních zemědělských oblastech

Převod přebytků

drenážní vody k jinému využití

Akumulace a recyklace drenážní vody

(silný aspekt ochrany jakosti vod)Závlaha

drenážním podmokem



Efekt kaskády podzemních rezervoárů

Jednorázově je zadrženo v půdě

300 až 1.400 m3 vody /ha (tj. H 30-140 mm)

Příklad: při Hmax= 40 cm (tj. 200 mm průměrně)

∆Ɵ = 0,3sat resp. ∆Ɵ = 0,1unsat

tj.  Vvody = 0,3*200 + 0,1*500 = 110 mm

tj. 1.100 m3/ha

Ekvivalent vodní nádrže s h=1,5 m

pro každý jeden hektar odvodněné půdy

1 hektar zemědělské půdy

půdorys

ekvivalentu 

vodní nádrže

rezervoár

Systém instalovaný:

- na svodném drénu

- na sběrném drénu

Řízení úrovně HPV hradítkem R.P. (regulačního prvku)



Princip drenážního podmoku

ve dvou modelových variantách

podle počáteční úrovně HPV

v podmínkách rovinného území.

HPV

HPV



Příspěvek drenáží k odtoku z pozemku

 návrhové parametry staveb:    qs = 0,3 – 1,0 l/s/ha (výjimečně až 2,5)

(tj. pro 1,0 l/s/ha specifický odtok až 86 m3/den/ha ... neboli denní odtoková výška 8,6 mm)

 v suchých letech měřeno: qs = 0,03 – 0,1 l/s/ha (tj. až 8,6 m3/den/ha)

Lokalizace vhodných ploch 

pro uplatnění regulace 

drenážního odtoku

na stávajících stavbách 

zemědělského odvodnění

v závislosti na BPEJ

a sklonitosti terénu

Pro srovnání:

max. denní výpar z hladiny

za letního dne činí 6-7 mm



Drenáž a efektivita zdroje vody pro závlahy

Hospodaření s vodou v krajině, Třeboň, 9. - 10. 9. 2020

Mz - Závlahové množství



Alternativní zdroje vody pro závlahy

V rámci ČR je evidováno kolem 305 km2

překryvu závlah a odvodnění

(tj. 19% evidovaných závlah)



Schéma gravitační funkce stavby:

- odvodnění

- závlaha drenážním podmokem

- akumulace vody v půdě

Závlaha pokrývá

denní ET až 5 mm/den

Plánovaná akumulace vody

v gravitačních pórech půdy

jednorázově přes 1,0 tis. m3/ha !!

Příklad technického řešení stavby RD Uherčice (okr. Břeclav)

Stavba byla realizována na 

ploše 113,3 ha, kolaudována 

v roce 1991 a skládá se ze 

dvou částí, situovaných na 

obou březích řeky Svratky 

(46,5 a 66,8 ha)



Ortofotomapa s promítnutím systému drénů



VIDEO
(z důvodu

velikosti souboru

bylo odebráno)



Snímek z katastrální mapy





Mokřad - konflikt se zájmy ochrany přírody

červenec 2019
zamokřená plocha cca 7ha
foto: T. Mašíček

červenec 2020
foto: Z. Kulhavý

Dotčení účastníci šetření ČIŽP:

- ZEMOSVelké Němčice

- SPÚ

- (vlastníci pozemků)

- (VÚMOP)

- další instituce a spolky





Limity současné legislativy



Historické inspirace Vodní zákon Království českého (1870). V 17-ti paragrafech je m.j. pojednáno o zakládání 

vodních družstev. Navazuje Meliorační zákon (1884) a zřízen meliorační fond pro podporu 

kulturně technické činnosti převážně prostřednictvím vodních družstev.



Role vodního družstva

 vznikají dobrovolným vstupem členů

 členem může být fyzická nebo právnická osoba

 zastupuje zájmy svých členů, rozhoduje většinovým hlasováním 

(dle stanov)

 spravuje agendu a zastupuje jako jediný právní subjekt své členy

 svými stanovami určuje organizační i provozní rozsah činností

 zajišťuje koordinaci zemědělské a lesní činnosti se zájmy 

managementu vodního hospodářství krajiny a ochrany půdy 

v oblasti svojí působnosti



Očekávané přínosy VD

 garance kvalifikované samosprávy drobných VH staveb 

a systémů

 zvyšuje operativnost vodoprávních řízení

 je efektivním nástrojem uplatňování strategií státu

 disponuje účinnými motivačními stimuly pro členy

 umožňuje odblokovat neaktivního vlastníka

 eliminuje roztříštěné vlastnictví částí vodních děl

 zlepšuje ochranu veřejného zájmu v oblasti vod

 je partnerem při přejímání garancí za čerpání finančních 

prostředků

 motivuje k privátním investicím do staveb a opatření

 navrací dílčí správu dle vlastnictví objektů do jednoho 

funkčního celku



Dokument MZe – řešení sucha

Adaptace hydromeliorací:

 řešení v rámci PÚ

 zajištění dokumentace

 aktuální stav staveb

 směny pozemků

 návrhy opatření

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-

servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-

zemedelstvi-mame-plan-na-vyuziti.html



Plnění koncepce „sucho“



Aktuální priority oboru meliorací

 vybudování komplexního, průběžně aktualizovaného a 

veřejně přístupného územního informačního systému 

 realizace legislativních změn na podporu, rozvoj a efektivní 

provoz hydromelioračních staveb

 podpora budování nových a úprava stávajících staveb s cílem 

uplatňovat systémy s regulací, umožňující jak zvyšování 

retence a akumulace vody, tak zachování možnosti efektivně 

odvádět nevyužitelné nebo škodlivé přebytky vod z pozemku

 popularizace progresivních hydromelioračních systémů a 

potřeba komplexního vnímání vodního hospodářství krajiny



Děkuji za pozornost

http://www.hydromeliorace.cz

http://www.vumop.cz

kulhavy.zbynek@vumop.cz



Metodiky jsou ke stažení zdarma po registraci na adrese:

https://knihovna.vumop.cz

www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna

Koncepční metodiky, zaměřené

na úpravy vodního režimu

zemědělských půd -VÚMOP, v.v.i.

2013

2014

2015

2015

2017


