7. OMEZOVÁNÍ NEP¤ÍZNIV¯CH
ÚâINKÒ ODVOD≈OVACÍCH
STAVEB
OdvodÀování ploch je nezbytn˘m prÛvodním jevem zemûdûlského hospodaﬁení. Nelze v‰ak opomíjet jeho nepﬁíznivé
dopady na krajinu a zvlá‰tû na její vodní reÏim, a to pﬁedev‰ím:
• zmen‰ení zásoby v nejmûlãím horizontu podzemní vody;
• zrychlení pohybu zasáklé vody do místa pﬁechodu
v povrchov˘ odtok, a tím slab‰í vyuÏití ãisticí kapacity
porézního zeminového prostﬁedí;
• intenzivní vyplachování zejm. dusíku do drenáÏních vod;
• likvidace vláseãnicov˘ch koryt, zamokﬁen˘ch míst a na
nû vázan˘ch stanovi‰È rostlin a ÏivoãichÛ.
Nûkdy udrÏuje fungující odvodnûní zasakovací schopnost pÛdního povrchu, a tím pﬁispívá k tlumení
povrchov˘ch odtokÛ. Ov‰em tato funkce – na obhajobu odvodÀovacích zaﬁízení ãasto uvádûná - se neuplatÀuje obecnû, n˘brÏ pouze speciálnû. Lze o ní hovoﬁit jen v situacích, kdy by moÏnosti vsaku limitovala zaplnûnost pÛdního profilu vodou. (Za obecnou lze naopak pokládat situaci, kdy sráÏková voda
odtéká povrchovû nikoliv proto, Ïe by byl pÛdní profil souvisle zaplnûn vodou, n˘brÏ proto, Ïe povrch
vzhledem ke sklonitosti a ke své infiltraãní kapacitû nestaãí vodu zasakovat.)
Naproti tomu obecnû a dlouhodobû pÛsobí existence odvodnûní nepﬁíznivû na zásoby mûlké podzemní vody v pÛdním prostﬁedí. Pokud si velmi zjednodu‰enû pﬁedstavíme porézní pÛdní prostﬁedí
jako nádobu, zadrÏující vodu, pak drenáÏ lze pﬁirovnat k otvorÛm v bocích této nádoby. DrenáÏ sniÏuje
prÛmûrnou hladinu podzemní vody v pÛdním prostﬁedí a pﬁedstavuje ztrácenou dlouhodobou zásobu
podzemní vody.
Potﬁeba revitalizace odvodnûn˘ch území vychází téÏ z toho, Ïe mnohá odvodnûní byla provedena
nevhodnû a nadbyteãnû. Mnohá nebyla ani z hlediska technického i hospodáﬁského úspû‰ná. âetné plochy byly odvodnûny, a tím po‰kozeny z hlediska pﬁírody, krajiny a pﬁirozeného vodního reÏimu, ale
pﬁimûﬁené hospodáﬁské efekty to stejnû nepﬁineslo.
Z tûchto dÛvodÛ se v oboru revitalizací vodního prostﬁedí vyskytuje úloha ﬁe‰ení nevhodnû
odvodnûn˘ch pozemkÛ a odvodÀovacích soustav. Nejedná se o systematické ru‰ení jak˘chkoliv
odvodÀovacích zaﬁízení, n˘brÏ v první ﬁadû o ﬁe‰ení pﬁípadÛ, kdy nevhodnû provedené odvodnûní
v˘raznû po‰kozuje pﬁirozené funkce území, a pﬁitom ani neumoÏÀuje jeho efektivní vyuÏití.
Prvním stupnûm je nahrazení drenáÏních hlavníkÛ otevﬁen˘mi koryty nebo kaskádami tÛní. Druh˘m,
vy‰‰ím stupnûm je eliminace plo‰ného odvodnûní, tedy i melioraãního detailu.
Nahrazení drenáÏních hlavníkÛ otevﬁen˘mi koryty
mÛÏe b˘t souãástí revitalizace nivy a soustavy vláseãnicov˘ch pﬁítokÛ. Melioraãní detaily, pﬁípadnû
ãásti hlavníkÛ, zÛstávají v tomto pﬁípadû zachovány. Zachovávané ãásti drenáÏí se otvírají do novû
vytváﬁen˘ch revitalizaãních koryt, do boku nivy nebo volnû do terénu v místech, kde není na závadu
zamokﬁení. Vláseãnicové postranní pﬁítoky se obnovují v podobû tzv. drah soustﬁedûného odtoku, stabilizovan˘ch hlavnû zatravnûním a dﬁevinami.
Ru‰ené ãásti odvodnûní lze vykopat nebo pouze zne‰kodnit. Vykopání odstraÀuje riziko, Ïe by hlavník
nadále pÛsobil jako drén a strhával vodu z nového koryta. Je v‰ak pracné a pﬁi hlub‰ím uloÏení mÛÏe
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zpÛsobit potíÏe - navozuje obtíÏnou úlohu „revitalizace pﬁíli‰ zahloubeného koryta“. Proto je mnohdy
vhodnûj‰í ru‰en˘ hlavník jenom vyﬁadit z provozu - po urãit˘ch vzdálenostech pﬁeru‰it v˘kopy
a zatamponovat tﬁeba pytli, naplnûn˘mi jílem nebo hustou betonovou smûsí.
Eliminace plo‰ného odvodnûní
Tato úloha mÛÏe vyvstat v místech, kde je tﬁeba omezit nepﬁíznivé vlivy plo‰ného odvodnûní. Napﬁíklad v citliv˘ch ãástech vodárensk˘ch povodí, kde od revitalizací oãekáváme mimo jiné i zmírnûní
odtokÛ drenáÏních vod, nadmûrnû obohacen˘ch dusíkem.
Zatím jsou u nás praktické zku‰enosti s touto ãinností pouze útrÏkovité, od dal‰í praxe lze v této oblasti
oãekávat cenná ponauãení. Systematické vykopávání drenáÏního detailu je nepﬁimûﬁenû nákladné
a zpravidla zbyteãné. Pak zÛstává moÏnost pﬁeru‰ování drénÛ soustavou pﬁíãnû veden˘ch v˘kopÛ,
jejichÏ zásyp se následnû v místech pﬁeru‰en˘ch drénÛ hutní. Pokud se chceme vyhnout soustﬁedûnému
zamokﬁení nûkter˘ch míst plochy, vzdálenost mezi pﬁeru‰ovacími v˘kopy by mûla b˘t taková, aby
v zachovan˘ch úsecích drenáÏního potrubí mezi nimi nevznikal tlakov˘ sloupec vody, kter˘ by mohl
dostupovat k povrchu.
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