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Osnova vystoupení

 Proč potřebujeme o odvodnění vědět

 Intenzita odvodnění v ČR a Evropě

 Rozvoj ISMS – jako iniciativa VÚMOP, v.v.i.

 Vybrané výsledky dotazníkového šetření

 Legislativní souvislosti ke stavbám POZ/HOZ 

... neboli: v čem nás současný stav omezuje



Funkční odvodnění na pozemku:

 zvyšuje retenční schopnost půdy

 snižuje akumulaci vody v půdě

 zvyšuje infiltrační schopnost povrchu půdy

 snižuje povrchový odtok

 upravuje vlhkost půdy směrem k nižšímu 
zamokření

 zvyšuje intenzitu promývání půdního 
profilu (často s nežádoucími efekty 
vyplavování cizorodých látek a živin do 
drenážních/povrchových vod)



Naopak nefunkční odvodnění:

 snižuje retenční schopnost půdy

 zvyšuje akumulaci vody v půdním profilu

 snižuje infiltrační schopnost povrchu půdy

 zvyšuje povrchový odtok (a riziko vodní 
eroze)

 prodlužuje dobu zdržení vody v místě její 
stagnace na pozemku



Nesoulad skutečnosti a LPISu

Na obrázku je dokumentováno, že existují plochy, evidentně odvodněné (byly 

dohledány projekty staveb a provedeno terénní šetření i šetření s využitím DPZ), 

které nejsou do podkladu ZVHS (momentálně použité také v LPIS) zaneseny.

Uplatnění DPZ:



Některé důsledky

 ovlivnění jakosti povrchových vod vodami 
drenážními (např. jako důsledek 
nekorektní aplikace/uskladnění hnojiv)

 konflikt se stavbami

 nehospodárné nakládání s vodami

 absence kvalitních územních informací

... podrobněji viz text příspěvku ve sborníku



Evidence staveb 

závlah a odvodnění

Mapa ČR členěná podle

katastrálních území (k.ú.)

s vyjádřením podílu historicky 

evidovaných ploch závlah a 

odvodnění k celkové ploše k.ú.

Nahoře: index závlahových staveb

Dole: index odvodňovacích staveb

Pozn.: 

Index plochy = FHM / Fk.ú.

Jednotné hranice tříd
0,001 – 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5

resp. 0,1%  – 5%  – 10% – 25% – 50%



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%



http://meliorace.vumop.cz



Příklad PD vložené do ISMS Starší verze ISMS z r. 2015

Lokalita Lipkovský potok



Dotazníková kampaň
http://www.hydromeliorace.cz/omega/ v rámci projektu TD03000330

Osloveno: 1020 vlastníků a 360 uživatelů

Odpovědělo: 11.4% vlastníků a 37.6% uživatelů

Podrobnosti viz článek VH 6/2017, str. 14-18

Vlastník: odpověděl na 26 otázek

Uživatel: odpověděl na 41 otázek



Další související výsledky průzkumu

Máte zájem o získání podrobnějších podkladů?

Např. výkresové dokumentace ke stavbě (zpravidla 

poskytnuté formou elektronické mapové aplikace na 

WEBu).

Považujete vytvoření centrálního informačního systému ISMS za užitečné ?
Uživatel

Poskytl byste dokumentaci, pokud ji vlastníte, pracovníkům 

provádějícím digitalizaci a centrální tvorbu ISMS ? Uživatel

Máte zájem obnovit, rekonstruovat nebo 

modernizovat, rozšířit stávající případně vybudovat 

zcela novou stavbu odvodnění při vhodné dotační 

podpoře ?

Vlastník Uživatel

Uživatel
Vlastník

Další grafy viz http://www.hydromeliorace.cz/omega/ 

Podmínky: registrace a vyplnění dotazníku (např. „ostatní respondent“)



Jak se ISMS uplatní ?

 při tvorbě generelu odvodňovacích staveb 
(viz SC6 v rámci NAP adaptace na změnu klimatu)

 při revizi aktuálního stavu závl. a odv. staveb 
(v rámci úkolu C/4 Usnesení 620 z července 2015)

 při zvýšení péče o DVT a meliorační 
zařízení v zemědělské krajině, 
zanedbané v minulosti
(dle Strategie MZe s výhledem do r. 2030)



Legislativní souvislosti

a kritická omezení

 HOZ lze považovat za liniové stavby, 
tedy samostatné věci se kterými může být samostatně nakládáno

 POZ je součástí pozemku,
neboť je s ním funkčně spojeno; vlastní jej tedy majitel pozemku

 jedná se o stavby veřejně prospěšné

 stávající právní úprava neumožňuje omezit 
vlastnické právo k pozemku s meliorací

 zásahy nad rámec údržby tedy musí 
odsouhlasit všichni majitelé stavby



Překryv závlah a odvodnění



2015

2006

Překryv hnojivé závlahy (fugátem)

s plošným odvodněním drenáží



Princip regulace drenážního odtoku

Vytvoření 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 odv. půdy

hektar

půdorys

ekvivalentní 

nádrže

rezervoár

Systém instalovaný:

- na svodném drénu

- na sběrném drénu



Metodiky jsou ke stažení zdarma po registraci na adrese:

www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna

Vydané metodiky, tematicky zaměřené

na úpravy vodního režimu

zemědělských půd -VÚMOP, v.v.i.
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2014

2015

2015



Děkuji za pozornost
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