4. TÒNù
TÛnû jsou terénní prohlubnû zaplnûné vodou.
Jejich pﬁirozenou pﬁedlohou jsou tÛnû v korytech
bûÏn˘ch pﬁírodních tokÛ, zbytky star˘ch
postranních ramen a povodnûmi vytvoﬁené izolované prohlubnû v nivách. Od mal˘ch vodních
nádrÏí se li‰í zejména tím, Ïe nejsou vypustitelné a nejsou vytvoﬁeny vzdouvacím úãinkem
hráze, pﬁípadnû jejich ohrázování není vysoké
a má spí‰e doprovodn˘ charakter. Základní
metodou jejich budování je hloubení. Nejmen‰í
tÛnû mohou mít v hladinû pouze nûkolik ãtvereãn˘ch metrÛ, velké tÛnû se mohou rovnat mal˘m vodním nádrÏím. Funkãnû k tÛním patﬁí i zavodnûné
tûÏební jámy a retenãní prostory, hloubené v nivách v rámci revitalizaãních protipovodÀov˘ch opatﬁení.
Velikost tûchto objektÛ je omezena jen místními podmínkami. Oproti stejnû velk˘m mal˘m vodním
nádrÏím by tÛnû mûly mít v˘znamnû men‰í poﬁizovací náklady.
Hlavní funkce tÛní:
• Prostﬁedí pro rostliny a Ïivoãichy, napﬁíklad pro chránûné obojÏivelníky. Tato funkce je oproti
mal˘m vodním nádrÏím podpoﬁena tím, Ïe tÛnû zpravidla neslouÏí chovu ryb. Nûkteré drobné druhy
se v nich v‰ak mohou pﬁirozenû vyskytovat (napﬁ. slunka obecná, karas obecn˘ nebo lín obecn˘,
v prÛtoãn˘ch nebo spojen˘ch s tokem také stﬁevle potoãní).
• Podpora retenãní kapacity území.
• Vzhledové obohacení prostﬁedí.
Korytní tÛnû, protékané drobn˘m vodním tokem, mají navíc tyto funkce:
• Zvût‰ení aktuálního mnoÏství vody v korytû a roz‰íﬁení jeho aktivního povrchu. OvlivÀuje obecné
ekologické charakteristiky koryta a intenzitu samoãi‰tûní.
• Prostor pro zachycování usazenin. Vhodnû provedená tÛÀ v korytû nad revitalizaãní nádrÏí mÛÏe
omezovat její zaná‰ení splaveninami. TÛÀ na konci revitalizovaného úseku koryta mÛÏe za v˘stavby
a v období po jejím dokonãení, kdy se dílo ve vût‰í míﬁe dotváﬁí, chránit níÏe poloÏené ãásti toku pﬁed
nadmûrn˘mi pﬁísuny splavenin.
• Funkce stabilizujícího v˘varu pod stupnûm, skluzem nebo obecnû proudov˘m úsekem, vedlej‰ím
pﬁítokem (soutoková tÛÀ) nebo pod bezpeãnostním pﬁelivem a spodní v˘pustí nádrÏe.
• Tlumení vymílacích úãinkÛ proudu v korytû.
Z hlediska revitalizace jsou sledovan˘mi parametry zejména plocha tÛnû, plocha mûlkovodní ãásti tÛnû
o hloubce do 0,6 m, délka a ãlenitost bﬁehové ãáry, objem vody v tÛni a velikost okolní plochy terénu,
která je blízkostí tÛnû zamokﬁena a vytváﬁí její pﬁírodní obvod.
Nûkteﬁí technici nemají k tÛním dÛvûru, neboÈ „tÛnû nelze vypustit a jejich obsah zahnívá“. Smyslem revitalizací není hloubit nûkomu bezprostﬁednû za stavením líhni‰tû komárÛ, av‰ak existence vodou zaplnûn˘ch prohlubní je v krajinû pﬁirozená a doplÀuje ‰kálu biotopÛ o zvlá‰tû bohaté prvky. Pﬁirozené je rovnûÏ
to, Ïe v tÛních probíhají rozliãné procesy, transformující látky, které do nich vstupují, a jejich produkty
dílem v rÛzném skupenství vystupují ven, dílem se v tÛních ukládají. Pokud je tÛÀ pﬁirozenou mûrou zatûÏována minerálními a organick˘mi látkami, probíhající procesy vytváﬁejí pﬁirozené prostﬁedí tÛÀového
biotopu. Pomûrnû rychlé zazemÀování tÛní je rovnûÏ pﬁirozen˘m faktem a z hlediska revitalizací mÛÏe
b˘t vnímáno jako daÀ z mal˘ch poﬁizovacích nákladÛ tÛní. Obãas také sly‰íme v˘rok v tom smyslu, Ïe
„z tÛní nemÛÏe odtékat voda“, a má to b˘t rozumûno jako jejich nev˘hoda. Mluvãí takto zpravidla projevuje nedÛvûru k tÛni, která nemá technicky stabilizovan˘ odtok a vytvoﬁené odtokové koryto, a voda z ní
pﬁetéká volnû po terénu. Pochybnosti je tﬁeba v takovém pﬁípadû provûﬁovat otázkou, zda toto uspoﬁádání
nûãemu vadí. Zmokﬁení terénu v okolí tÛnû mÛÏe b˘t naopak vítanou souãástí revitalizaãního efektu.
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Hlavní typy tÛní:

Nûkteré typy tÛní spojen˘ch s korytem potoka:
- tÛÀov˘ klk v ãásti starého koryta, vystaven˘
proudu
- tÛÀov˘ klk v ãásti starého koryta, chránûn˘ pﬁed
proudem
- tÛÀ v korytû - vytváﬁí usazovací místo
- postranní klk

TÛÀ závislá na vzdutí vody v potoce, vytváﬁeném stupnûm z klád, pﬁedstavuje rizikov˘ objekt. Pokud stupeÀ
zaãne propou‰tût vodu, a to je ãast˘ jev, tÛÀ zÛstává bez
vody.

Postranní tÛnû a rÛzné
zpÛsoby jejich komunikace
s potokem. Vhodn˘ tvar
tÛnû s mírnû sklonit˘mi
bﬁehy, nevhodné tvary, tvoﬁící „jámy na mamuta“.

a) MikrotÛnû v korytû drobného toku - bûÏná roz‰íﬁení a prohloubení koryta, která se pravidelnû
stﬁídají s proudov˘mi úseky. Jejich pﬁirozené místo je v nárazov˘ch stranách obloukÛ, kde tlumí
vymílací úãinky pﬁíãného proudûní. Samozﬁejmû podléhají rychl˘m zmûnám.
b) Protékané tÛnû, vytvoﬁené roz‰íﬁením koryta nebo rozlitím vody do plochy. Pﬁítok vody mÛÏe b˘t
ãelní nebo teãn˘. TÛÀ s tangenciálním pﬁítokem i odtokem mÛÏe fungovat podobnû jako objekt
znám˘ z ãistíren odpadních vod - odstﬁediv˘ lapaã písku. Pokud hodláme usazovací funkci tÛnû
tohoto typu udrÏovat, je tﬁeba pamatovat na pﬁístup vyklízecích strojÛ pﬁímo do tÛnû nebo na její
bﬁeh. TÛnû v korytû mohou b˘t jenom hloubené, ale také ãásteãnû hrazené pﬁíãn˘m vzdouvacím
objektem. Av‰ak praktické zku‰enosti se vzdouvacími objekty nejsou nejlep‰í, voda si ãasto najde
cestu pod nimi nebo kolem nich.
56

c) Postranní tÛnû spojené s korytem toku. Jsou-li otevﬁeny proti proudu, zvût‰ené prÛtoky do nich
vstupují ve vût‰í míﬁe, zaná‰ejí je splaveninami a mohou si na opaãné stranû proráÏet samostatn˘
odtok. Ponûkud trvanlivûj‰í jsou tÛnû otevﬁené po proudu. Voda z koryta nevstupuje do takové tÛnû
ãelnû, tÛÀ je ménû ohroÏována zaná‰ením splaveninami a erozní ãinností velk˘ch vod.
e) Postranní tÛnû spojené s korytem, jejichÏ naplnûní vodou urãuje vzdouvací objekt na toku.
Zejména ve spojení s nespolehliv˘mi dﬁevûn˘mi stupni je toto ﬁe‰ení nejisté - pokud vzdouvací
objekt neplní dobﬁe svou funkci, tÛÀ je bez vody.
f) TÛnû mimo koryto toku, napájené odboãkou z koryta. Napájení je citliv˘m místem. MÛÏe b˘t
zaji‰tûno stabilním odbûrn˘m objektem na potoce, pak ov‰em nutno zvaÏovat, zda provedení
a nákladnost tohoto objektu odpovídá zemní tÛni. Pokud napájení stabilizováno není, mÛÏe snadno
pﬁestat fungovat napﬁíklad po samovolném zahloubení koryta potoka. Pﬁívodní kanál také mÛÏe do
tÛnû usmûrÀovat prÛtok velk˘ch vod, coÏ je spojeno s nebezpeãním zaná‰ení a destrukce proudem.
Odtok z tÛnû bude mít nejspí‰e charakter prÛlehu s povrchem opevnûn˘m kamenou rovnaninou.
g) TÛnû mimo koryto, závislé na hladinû podzemní vody. Men‰í závislost na vodním toku je zpravidla pro funkci a trvanlivost tÛnû pﬁíznivá. Hladina v tÛni ov‰em mÛÏe kolísat spolu s nivní
vodou. Voda z tÛnû mÛÏe volnû pﬁetékat plo‰nû po terénu nebo drobn˘m zemním kor˘tkem.
h) TÛnû mimo koryto, napájené drobn˘m pﬁítokem, napﬁíklad vodami z pﬁeru‰ené drenáÏe. Pokud
má b˘t hladina vody v tÛni na úrovni terénu, voda z ní mÛÏe odtékat po povrchu. Toto ﬁe‰ení je
vhodné, neboÈ se takto vytváﬁí nej‰ir‰í a nejbohat‰í zóna zmokﬁení, tÛÀ se stává souãástí mokﬁadu.
Pokud je z nûjakého dÛvodu tﬁeba udrÏovat hladinu vody níÏe, staãí pro odtok vody vyhloubit prosté
zemní kor˘tko.
i) Revitalizované zavodnûné jámy po mûlké povrchové tûÏbû. Jejich revitalizace mÛÏe spoãívat
v odstranûní nepoﬁádkÛ, sklopení svahÛ do pﬁíznivû mírn˘ch sklonÛ a zaloÏení obvodové vegetace.
j) âásteãnû zavodnûné sníÏeniny v nivách, hloubené za úãelem vytvoﬁení biotopÛ a souãasnû povodÀov˘ch retenãních prostorÛ. MÛÏe se jednat o vícehektarové plochy.
Obecn˘m poÏadavkem pﬁi budování tÛní je vytváﬁení mírn˘ch sklonÛ svahÛ, a to kvÛli stabilitû
bﬁehÛ, rozvinutí pobﬁeÏní a mûlkovodní zóny a bezpeãnosti osob a zvíﬁat, které by mohly do tÛní
náhodnû padnout. Svahy tÛní v pﬁirozenû stabilních sklonech není tﬁeba, s v˘jimkou nárazov˘ch bﬁehÛ
u korytních tÛní, zvlá‰È opevÀovat. Zbyteãné opevÀování velk˘mi lomov˘mi kameny nebo dokonce
laÈov˘mi plÛtky omezuje rozvoj mûlkovodního a bﬁehového pásma, zhor‰uje komunikaci mezi
tÛní a okolím, kazí vzhled tÛnû a v˘raznû zvût‰uje náklady.
Mírnû sklonité, pﬁirozenû stabilní bﬁehy tÛní nevyÏadují opevnûní. Díky tomu mohou b˘t tÛnû
budovány lacino. To je nezbytné vzhledem k jejich omezené Ïivotnosti. TÛÀ v korytû se zanese splaveninami tﬁeba za jedinou sezonu, ne-li bûhem jediného pﬁívalu, boãní tÛnû zase rychle zarÛstají a zapadávají listím atp. Tomu pﬁimûﬁená musí b˘t jednoduchost a úspornost provádûní. Zpravidla nejlépe
pÛsobí tÛnû, v nichÏ je hladina vody vystavena prakticky v úrovni okolního terénu.
Zeminu vytûÏenou z tÛnû není pﬁípustné uloÏit do bﬁehÛ nebo do bezprostﬁedního okolí tak, aby do‰lo
ke znehodnocení povrchu, k oddûlení tÛnû od okolních ploch, ke zhor‰ení estetického vjemu a k vytvoﬁení podmínek pro rÛst buﬁenû.
I v pﬁípadû tÛnû mimo koryto vodního toku se mohou bﬁehy a dno zarÛstáním a zaná‰ením zazemÀovat
aÏ o nûkolik decimetrÛ za rok. Proto je v zájmu Ïivotnosti hloubit spí‰e vût‰í tÛnû – za slu‰nû velkou
lze pokládat tÛÀ, v níÏ hloubka dosahuje 1 metru a ‰íﬁka ãiní alespoÀ 5 metrÛ. Men‰í „oka“ vydrÏí jen
nûkolik sezón.
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Vegetaãní doprovod tÛní lze zaloÏit nejlépe v˘sadbou vrbov˘ch ﬁízkÛ v hust˘ch skupinách. Pro Ïivot
obojÏivelníkÛ atp. v‰ak je vhodné, aby hladina tÛnû byla alespoÀ ãásteãnû oslunûná. Proto se jiÏní
okraje tÛní neosazují nebo se osazují jenom nesouvisle
Pﬁi navrhování tÛní je tﬁeba dobﬁe zváÏit biologické aspekty, a to vÏdy v kontextu konkrétního území.
Zejména z botanického hlediska je nutné zváÏit, zda pﬁedchozí biotopy nebyly hodnotnûj‰í (napﬁ. vlhká
vstavaãová louka) neÏ novû navrhovaná tÛÀ, a podle toho rozhodnout, zda je vybudování tÛnû vÛbec
prospû‰né a pﬁípustné. Pro nûkteré vzácné Ïivoãichy (napﬁ. Ïábronohé kor˘‰e) jsou vhodné tÛnû bez
v˘skytu ryb. Propojení stávající tÛnû (slepého ramene) s vodním tokem mÛÏe naopak tûmto organismÛm spí‰e u‰kodit. Vybudování tÛní by také nemûlo ztûÏovat obhospodaﬁování pozemkÛ, napﬁíklad
komplikovat prÛjezd techniky, která má sekat a hrabat louku. Je tﬁeba také zváÏit potenciální riziko, Ïe
se v neobhospodaﬁovan˘ch lemech zaãnou ‰íﬁit agresivní druhy (napﬁ. tﬁtina kﬁovi‰tní), a tomu
pﬁizpÛsobit umístûní tÛní.
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