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10.1
ratibořice a Úpa

igor Pelíšek

Závlaha v údolí Úpy u ratibořic je zařazena jako vý-
znamná technická památka. Zejména díky režimu 
území významné kulturní památky areálu zámku 
a parku v  ratibořicích, režimu ochrany přírody for-
mou NPP a  jisté odlehlosti území v  údolní poloze 
v těsné blízkosti toku s periodickými povodňovými 
stavy se do dnešních dnů zachovala většina lučních 
ploch (NPP Babiččino údolí reprezentuje charak-
teristické nivní i  svahové biotopy údolí Úpy, vyhlá-
šena byla roku 1952). avšak objekty hlavních a po-
drobných melioračních zařízení v  původní logice 
a  podobě jsou dochovány v  menší míře, mezi nej-
častěji zmiňované patří část dochovaných hřbetin, 
ponechaných a udržovaných jako ukázkové v rozsa-
hu jednotek hektarů. 

Vývoj a koncepce stavby

U závlahy u ratibořic lze vymezit několik etap vývoje 
stavby. Nejstarší etapa zahrnuje opatření, která jsou 
v archivních materiálech uváděna ze 40. let 19. století, 
starší lokální zásahy však nelze úplně vyloučit. Násle-
dují stavby, které jsou předchůdkyněmi definitivního 
řešení. Jedná se o méně či více zdařilé realizace, které 
jsou spojeny s působením tzv. hannoveráků, později 
úspěšně navazují prof. dünkelberg a kulturní inženýři 
zemědělsko-technické kanceláře při zemědělské radě 
království Českého. V té době již bylo běžné nechat si 
pro účely návrhu závlahové stavby zpracovat chemic-
kou analýzu vod. 

roku 1889 bylo ustanoveno vodní družstvo, které 
se zaměřilo na úpravu řeky Úpy a přilehlých pozem-
ků. Úpravy zasahovaly do 15 katastrálních území (po 
proudu řeky Úpy to jsou slatina, Žernov, ratibořice, 
Zlíč, Česká skalice, Malá skalice, Zájezd, doubravice, 
třebešov, říkov, svinišťany, dolany, Čáslavky, Zvole 
a  Jaroměř), zde popisovanou stavbou jsou dotčena 
čtyři (Žernov až Česká skalice) (samek, 2007). hlavní 

Obr. 10.1-1 Stav luk opatřených hřbetinovými závlahami u zámku v Ratibořicích koncem 19. století (Samek, 2007).
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realizace se v  popisovaném úseku údolí Úpy týkala 
přibližně 80 ha luk. ostatní navazující plochy závlaho-
vé soustavy na Úpě činily cca 600 ha, z čehož většina 
lučních ploch i  se základní závlahovou kostrou jsou 
dosud zachovány. kolaudace tohoto celku staveb pro-
běhla roku 1907. 

co se týče dalších plánů, za zmínku stojí z pohledu 
hydrologických parametrů povodí Úpy a tedy i z po-
hledu zlepšení dostupnosti vody pro závlahy již po ro-
ce 1900 plánovaná údolní nádrž cca 4 km proti prou-
du řeky u slatiny nad Úpou, která nebyla realizována, 

a dále větší vodní dílo rozkoš, nádrž zásobená domi-
nantně vodou z Úpy prostřednictvím přivaděče, s od-
běrem na úrovni závlahy u ratibořic, a určená pro zá-
sobování velkoplošných závlah na středním labi (viz 
obr. 10.1-10). V původním upřesněném návrhu převo-
du vod se počítalo pro louky na Úpě se zabezpečením 
trojího jarního okalového povodňování (dokumenta-
ce, 1972).

Původním hlavním cílem provozu popisovaného 
melioračního díla u  ratibořic je optimalizace vodní-
ho režimu půd lučních pozemků za účelem udržení 
a zvýšení výnosů kvalitní píce. tento účel byl obmě-
něn v  období, kdy část luk byla rozorána za účelem 
pěstování dalších typů plodin. 

celková koncepce stavby tedy spočívá v zásobení 
vymezené oblasti vodou pomocí povrchových ote-
vřených náhonů, rozvodu vody po území (hřbetinový 
přeron) a převodu či odvádění přebytečné vody ze zá-
vlahy nebo ze srážek či povodní otevřenými odpady. 
Umístění hlavních objektů je patrné na schématu na 
obr. 10.1-2. 

hlavním zdrojem vody je vodní tok Úpa, na kterém 
jsou v účelných místech zřízeny jedno- nebo víceúče-
lové vzdouvací a odběrné objekty. k nejpůsobivějším 
patří tzv. Viktorčin jez, který vzdouvá a směřuje vodu 
do pravobřežního mlýnského náhonu, který plní více 
funkcí včetně dodávky vody pro závlahu (obr. 10.1-4). 
schéma hlavního odběru do náhonu dle stavu v roce 
1992 je na obrázcích 10.1-4 a 10.1-5. odběr vody z ná-
honu pro závlahu byl realizován pomocí účelně umís-
těných odběrných objektů (s  tabulovými stavidly). 
Prostřednictvím sítě závlahových náhonů o  celkové 

Obr. 10.1-2 Schéma oblasti závlahové stavby u Ratibořic s vy-
značením dohledaných hlavních závlahových zařízení (zpra-
coval Igor Pelíšek).

Obr.  10.1-3 Schéma stavidel odběrného objektu na začátku ná-
honu, odbočujícího ve vzdutí Viktorčina jezu (obě schémata podle 
dokumentace k opravě náhonů; Dokumentace, 1972).
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délce přes 8 km bylo zásobováno pět dílčích soubo-
rů pozemků, v naprosté většině na pravém břehu ře-
ky Úpy, jen malá část na levém břehu, a to i za využití 

přívodu vody shybkou pod korytem Úpy. odvádění 
přebytečných vod zajišťují odpady o  celkové délce 
přes 3 km. 

Obr. 10.1-5 Půdorysné schéma hlavního odběru do náhonu dle stavu v roce 1992.

Obr. 10.1-4 Viktorčin splav, jez s odběrem do náhonu se stavidly (foto Petr Karásek, 2020).
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V základních parametrech provoz do roku  1939 
probíhal podle potřeb dle schválených kolaudačních 
výměrů resp. manipulačních řádů. Následující období 
bylo poznamenáno řadou výrazných politicko-eko-
nomických vlivů, spojených s  průběhem a  dozvuky 
2. světové války. Následně v roce 1955 podle nového 
vodního zákona došlo k  ukončení činnosti vodních 
družstev. Byly nastoleny změny systému hospodaře-
ní v  souvislosti s  reorganizací zemědělských a  vodo-
hospodářských podniků. V  období 1955 až 1962 se 
u  provozu jezů, které jsou podmínkou provozu celé 
soustavy závlah na Úpě, řešil nedostatek pracovních 
sil a kompetence několikrát se transformujících či za-
nikajících institucí, a tedy i zdroje pro mzdy terénních 

pracovníků (obsluhy závlahových zařízení). V  roce 
1969 byl zpracován nový manipulační řád, který již 
neobsahuje část původních ploch. Po roce 1970 část 
náhonové soustavy již neplnila uspokojivě svoji funkci, 
vliv měla i zanedbaná údržba. klíčové je zahájení úprav 
a nová etapa rekultivací luk, ponechány byly v podsta-
tě jen hlavní náhony, došlo ke změnám vedení tras ně-
kterých náhonů a odpadů, část byla zrušena. Bohužel 
došlo k narušení spádových poměrů a stavba nebyla 
schopna plnit původní účely. aplikace kejdy vedla 
k přehnojování lučních porostů, změně jejich druhové 
skladby a změně použitelnosti pěstovaných travin. 

V období po roce 1990 proběhla obnova hřbetin 
na ukázkové ploše, v režimu NPP jsou louky pravidelně 

Obr. 10.1-8 Hradítko na vedlejším závlahovím náhonu ve střední části území, stav v roce 2022 (foto VÚV TGM, 2022).

Obr.  10.1-6 Křížení náhonů a  odpadů ve střední části území 
(foto VÚV TGM, 2022). 

Obr.  10.1-7 Pozůstatky zděného hradítka v  severní polovině 
území, stav v roce 2022 (foto VÚV TGM, 2022).
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koseny, bylo omezeno hnojení a byla provedena likvi-
dace nitrofilních druhů (šťovíku tupolistého). Povolení 
k odběru vody pro závlahy na Úpě z roku 1993 se týká 
necelých 70 ha, závlaha luk byla povolena dvakrát roč-
ně po senoseči v období srpen až září, maximálně po 
dobu devíti dní. další vývoj území souvisí se změnou 
na úrovni správce drobných zemědělských vodních 
toků a dalších melioračních děl. 

Je potřeba zmínit jak pozitiva, tak i  negativa ře-
šení konkrétní stavby. Pochopitelně s  ohledem na 
technické znalosti, dobové možnosti stavebníků 
i  provozovatelů a  na hospodářské potřeby se výčet 
a poměr výhod a nevýhod obměňují. Udržování opti-
málního režimu půd v údolních nivách je motivováno 

konkrétním způsobem hospodaření, návaznostmi na 
další aktivity hospodařících subjektů, zejména živočiš-
nou výrobu, zároveň však závlaha otevřenými náhony 
a režim mokrých a zbahnělých ploch v blízkosti sídel 
způsobují vyšší výskyt obtížného hmyzu, což dokláda-
ly např. dobové stížnosti v okolí Jaroměře již z počátku 
20. století. 

shrnutí významu staveb na Úpě

systém u  ratibořic a  dále na Úpě od České skalice 
po Jaroměř, tedy celá meliorační soustava staveb, 
systém zavlažování a odvodňování, je jedinečná z ví-
ce důvodů. Uvést lze technické, vodohospodářské 
a  meliorační aspekty. V  detailu se jedná o  zachova-
lost a řešení hlavních vzdouvacích, odběrných a ploš-
ných objektů, v  širších souvislostech pak návaznost 
na rozsáhlejší systém hospodaření s vodou v povodí 
Úpy, resp. nadřazeného systému vodních toků včetně  
Metuje a labe. 

Významné jsou však také aspekty regionální, kra-
jinářské či estetické  – začlenění melioračních a  vo-
dohospodářských staveb do údolí a  do uceleného 
a  esteticky vydařeného souboru zámeckého parku 
a  dochovaných hlavních a  hospodářských budov 
zámku ratibořice, v místě původní tvrze, přestavěné 
na zámek roku 1708, následně přestavěný v empíro-
vém stylu roku 1800 na letní sídlo (Wirth, 1910). 

Obr. 10.1-10 Odběr z Úpy pro vodní nádrž Rozkoš, jez na Úpě a začátek přivaděče, stav v roce 2020 (foto Petr Karásek, 2020).

Obr. 10.1-9 Nápustný objekt z hlavního náhonu od Viktorčina 
jezu, stav v roce 2022 (foto VÚV TGM, 2022).
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10.2
Meliorace v severní části  
Malé hané

Jaromír Florian | Zbyněk sviták | aleš Vyskočil

Úrodný rovinatý kraj Malé hané. se táhne od jihu 
k  severu přibližně od sudic k  Pěčíkovu na řece tře-
bůvce. Na západě se do roviny sklánějí jižní výběžky 
svitavské pahorkatiny, na východě se zvedají severní 
partie drahanské vrchoviny. Mezi dvěma světovými 
válkami zde byly provedeny vodohospodářské meli-
orace vynikající na svou dobu nezvykle komplexním 
pojetím. Byly prováděny plánovitě a promyšleně pod 
dohledem země, která se zasloužila o koordinaci prací 
mezi dílčími podniky jednotlivých vodních družstev. 
Podařilo se tak vytvořit na svou dobu unikátní systém 
k závlaze luk. 

Počátky snah o vybudování lučních závlah na Malé 
hané sahají do druhé poloviny 19. století. Zdejší louky 
položené v údolí potoků a řek dávaly hojné množství 
kvalitní píce, díky čemuž se v kraji rozvinul chov hově-
zího dobytka. Pokud však přišly povodně, vzala úroda 
za své. aby se zabránilo povodním, bylo třeba regulo-
vat vodní toky, odvodnit zamokřené louky a konečně 
vybudovat umělé závlahy, které by loukám dodaly 
chybějící (díky regulaci a odvodnění také ztracenou) 
vláhu, a to i ve vegetačním období, kdy býval srážek 
nedostatek. Šlo tedy v zásadě o úpravu vodních po-
měrů na loukách s cílem maximálně využít jejich po-
tenciál (coufal, 1935).

Než se podařilo realizovat tento ambiciózní záměr, 
pomáhali si místní rolníci, jak se dalo. autor knihy 
o  melioracích na Malé hané ing. coufal líčí počátky 
zdejších lučních závlah takto: „Zavlažování luk ve zdej-
ším kraji bylo již dávno hojně prováděno; mnozí rolníci 
byli v provádění závlah přímo specialisty a věnovali na 
tyto práce nejen hodně času a námahy, ale i značný ka-
pitál. Na obou tocích [na Jevíčce a  třebůvce  – pozn. 
autoři] postavena byla řada stavítek a nápustných po-
trubí.“ dále coufal uvádí vtipnou příhodu o  tom, jak 
taková vodní díla někdy skončila: rolník henzl z Me-
zihoří „aby mohl zavlažovati z Jevíčky svoji dost vysoko 
položenou louku, odhodlal se ke zřízení vysoké přepážky 
ke vzdouvání vody. Narazil napříč Jevíčky štětovou stě-
nu ze štětovic přes 2 m dlouhých, spojených kleštinami. 
Když bylo celé dílo po velké námaze hotovo, šel se okou-
pati do nadržené vody. Po chvíli však pozoruje ve vodě 
tvoření vírů. Víry se stávaly mohutnějšími a  najednou 

s ustrnutím vidí, jak vyletí jedna, pak druhá a další štěto-
vice z vody, a než se vzpamatoval, byla přepážka rozme-
tána.“ (coufal, 1935).

Počátek meliorací, s  nimiž souviselo vybudování 
lučních závlah na Malé hané, spadá do roku 1903. 
tehdy se Vodní družstvo v  Unerázce odvážilo jako 
první k akci, když požádalo moravský zemský země-
dělsko-technický úřad o  vypracování projektu. Pro-
jekt byl vypracován roku 1908, načež musel projít 
schvalovací anabází u  vídeňského ministerstva orby. 
to projekt napoprvé vrátilo k přepracování, aby se sní-
žil stavební náklad. Ze stejných důvodů odmítlo pak 
i přepracovanou verzi projektu, který už byl mezitím 
roku 1912 projednán a  vodoprávně schválen. tak se 
stalo, že  vodoprávní schválení opětovně přepraco-
vaného projektu se odsunulo až do roku 1920. ani 
poté se však vzhledem ke komplikovaným pováleč-
ným poměrům nepodařilo započít s  realizací ihned, 
nýbrž teprve roku 1923 (coufal, 1935). o  uskuteč-
nění projektu se zasloužil tehdejší sekční šéf minis-
terstva zemědělství dr.  Jan horák, šéf zemědělsko-
-technického oddělení při zemském stavebním úřadě  
ing. Josef Poláček a referent pro meliorace tamtéž Vik-
tor stoupal. roku 1923 se podařilo zřídit expozituru 
zemského stavebního úřadu v  Jevíčku, v  jejímž čele 
stanul ing. Jan coufal, jenž byl stavebním správcem 
a projektantem značné části provedených podniků na 
Malé hané (Poláček a kol., 1927; coufal, 1935). 

Popis provedených závlah 

V letech 1923–1932 byly na Malé hané realizovány pod-
niky celkem 14 vodních družstev. Jednalo se o regulaci 
třebůvky s  Jevíčkou a  jejími přítoky spojenou s  me-
liorací přilehlých pozemků (obr.  10.2-1, obr.  10.2-2).  

Obr.  10.2-1 Soutok neregulované Třebůvky (vpravo) s  Jevíč-
kou pod Petrůvkou (Coufal, 1935).



ZÁVLAHY – znovuobjevované dědictví100

Velký důraz byl kladen na luční závlahy, na jejichž vy-
budování se ovšem podílela pouze polovina vodních 
družstev. 

Provedené závlahy sahaly od světlé na jihu až k osa-
dě hraničky u Vranové lhoty. kolem třebůvky byly zá-
vlahy vybudovány (ve směru proti proudu) od hrani-
ček přes soutok s Jevíčkou až po Mezihoří (obr. 10.2-3, 
obr. 10.2-4). hlavní osu provedených úprav však tvoři-
ly závlahy v povodí Jevíčky (obr. 10.2-5). ty zahrnovaly 
tyto závlahy luk: v okolí samotné Jevíčky až k Velkým 
opatovicím, v okolí potoka Nectavy k osadě Nectava, 
v okolí Malonínského potoka až ku Bělé u Jevíčka. Již-
ním směrem pokračovaly závlahy v  okolí Uhřického 
potoka po cetkovice, na něž navazovaly již před první 
světovou válkou vybudované menší závlahy na Boro-
tínském potoce. Menší luční závlahy byly na Uhřickém 
potoce vybudovány ještě pod světlou (západně od 
světlé) (coufal, 1935). 

tab. 10.2-1 seznam vodních družstev na Malé hané (coufal, 1935, s. 58–59) 

Název vodního družstva Provedené závlahy (ha) soudní okres (30. léta) okres 2022
Pěčíkov-Vranová 33,18 Moravská třebová svitavy
Unerázka 164 Moravská třebová svitavy
Pro říční a melioračí úpravy v Jevíčku 397,86 Jevíčko svitavy
cetkovice-Uhřice 82,84 Jevíčko Blansko
Uhřice – Jevíčko Blansko
cetkovice 5,59 Jevíčko Blansko
světlá-cetkovice 12,53 Jevíčko Blansko
Velké opatovice – Jevíčko Blansko
Jevíčko – Jevíčko svitavy 
Jaroměřice – Jevíčko svitavy 
chornice (rekonstrukce) – Jevíčko svitavy 
Vrážné 1,35 Jevíčko svitavy 
Biskupice – Jevíčko svitavy 
Městečko trnávka – Moravská třebová svitavy 

Obr. 10.2-2 Zjednodušený plánek provedených regulací a me-
liorací na části Malé Hané v 50. letech a v současnosti (rekon-
strukce David Honek, 2022).

Obr.  10.2-3 Mezihoří, začátek kanálu, křížení s  komunikací, 
stavidla (foto Aleš Vyskočil, 2021).
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Obr. 10.2-4 Mezihoří, oblast závlah, napojení kanálů (foto Radek Bachan, 2021).

Obr. 10.2-5 Plechtinec-Petrůvka, oblast závlah a napojování kanálů (foto Radek Bachan, 2021).
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Závlahy byly provedeny výtopami, přeronem přes 
přelivnou hranu nebo hřbetinami (hřbetin užito pouze 
v  malé míře), a  také výpustnými potrubími z  náhonů 
(obr.  10.2-6). Nejlépe se osvědčila závlaha přeronem 
přímo z  náhonů nebo hřbetinami a  výpustěmi; i  zá-
vlaha výtopou byla však většinou spojena se závla-
hou přeronem. distribuci závlahové vody umožňovala 
síť náhonů, do nichž se voda vzdouvala pomocí stavi-
dlových jezů (dodnes dochované např. v Mezihoří nebo 
u Petrůvky) umístěných na vodních tocích. Na menších 
tocích (dochováno např. na Uhřickém potoce u světlé) 
a v náhonech (dochováno např. v Petrůvce) sloužila ke 
vzdouvání vody stavítka (obr. 10.2-7, obr. 10.2-8). 

Značnou pozornost věnovali projektanti též zajiště-
ní dostatečného množství vody pro letní závlahy. V le-
tech 1933–1934 byla vybudována smolenská nádrž 
na Malonínském potoce (projektovaná na 110 000 m3, 
obnova nádrže 2017–2018, obr. 10.2-9), kdežto údol-
ní nádrž nad Úsobrnem (projektovaná na 900 000 m3) 
zůstala pouze na papíře. Podařilo se ale zřídit ales-
poň menší nádrže: u  Uhřic (25  700  m3), dvě nádrže 
v cetkovicích (dohromady 9 000 m3), jedna v Jevíčku 
(9 300 m3) a ve světlé byly rekonstruovány dva staré 
rybníčky (dohromady asi 5 000 m3) (coufal, 1935). 

aby byla zajištěna správná funkce a údržba závla-
hových staveb, bylo roku 1929 zřízeno v  Jevíčku ob-
lastní vodní družstvo sdružující celkem 14 vodních 
družstev v povodí Jevíčky a třebůvky. Jeho předsedou 
se stal Viktor stoupal. oblastní vodní družstvo ved-
lo agendu jednotlivých vodních družstev, pečovalo 
o udržování staveb, provádění závlah a staralo se též 
o  luční hospodaření a  pokusnictví. Pro zajišťování 
těchto úkolů disponovalo odborným pracovníkem. 
Úhrnem bylo vodními družstvy na Malé hané v letech 
1923–1932 regulováno na 42,66 km vodních toků, 
plocha odvodněných luk činila 716,23  ha, polí bylo  
odvodněno celkem 1 281,88 ha, zavlaženo bylo celkem 
697,35  ha luk. celkový náklad činil 14  342  135,85  kč, 
z toho 7 420 051,51 kč (51,7 %) připadlo na regulace, 
4 955 339,70 kč (34,6 %) na odvodnění a 1 966 744,64 kč 
(13,7 %) na závlahy (coufal, 1935). 

regulace měly v  prvé řadě význam jako nástroj 
protipovodňové ochrany: chránily majetek a  životy 
lidí, zabránily znehodnocení a odplavení sklizně z po-
zemků. Provedení regulací a meliorací významně pro-
měnilo vzhled vesnic a místní krajiny. ing. coufal o tom 
píše: „Obce získaly velice po stránce estetické, neboť jejich 
vzhled byl k nepoznání změněn. Louže zmizely a na mís-
tě roklí a  strží, které byly zavezeny, jsou dnes pěkné za-
hrádky, návsí, cesty atd. Vzhled celého údolí od Světlé do 
Pěčíkov je dnes změněn.“ Zároveň dodává: „Odvodněné 
pozemky polní se snáze a lépe obhospodařují a zvýšil se 
výnos i jakost sklizní.“ 

Největší význam byl však přikládán melioracím luk: 
„Regulací toků a závlahou luk se stal rolník do určité mí-
ry pánem vody, která již nezaplavuje jeho louky a neničí 
úrodu. Tuto vodu může rolník, pokud ji má k  dispozici, 
využíti k závlaze luk.“ roční sklizeň sena z luk na Malé 
hané byla nyní odhadována přibližně na 60 q z jedno-
ho hektaru, což bylo velmi zhruba jednou tolik co dřív. 

Obr. 10.2-6 Výpust a přepad z výtopního revíru na levém bře-
hu Jevíčky (Coufal, 1935).

Obr.  10.2-8 Plechtinec, relikt kanálu s  obloukovým mostkem 
(foto Zbyněk Sviták, 2021)

Obr.  10.2-7 Petrůvka, stará stavidla na kanálu (foto Jaromír 
Florian, 2021).
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Pro  budoucnost se odhadovalo zvýšení výnos sena 
v průměru nejméně o jednu třetinu. 

Závlahy na Malé hané byly chápány jako vzorový 
podnik, jako jeden z prvních příkladů masovějšího bu-
dování lučních závlah na Moravě a v českých zemích 
vůbec. V meziválečném období se staly cílem četných 
domácích i zahraničních exkurzí. V souvislosti s regu-
lacemi a  melioracemi byly stavěny nebo opravovány 
silnice, staré dřevěné mosty nahrazeny novými železo-
betonovými. Na místě vyhořelého mlýna v Plechtinci 
byla roku 1928 vybudována družstevní pekárna. kvito-
váno také bylo, že při realizaci podniků vodních druž-
stev našla obživu řada místních dělníků.

 V náznacích se setkáváme také s úvahami o mož-
ných negativních dopadech provedených regulací 
a  meliorací. Úsilí o  vybudování vodních nádrží bylo 
kromě snahy o opatření dostatečného množství vody 
k letním závlahám motivováno též vědomím, že prove-
denou regulací a odvodněním se z krajiny odebírá vo-
da. scelování luk a jejich úprava tak, aby je bylo možné 
co nejsnáze obhospodařovat zase vedla ku kácení stro-
mů (někde i celých skupin) a odstraňování keřů, které 
by mírnily silné větrné proudění, jemuž je severojižně 
orientovaná Malá hané vystavená. o tom, jak vnímali 
provedení regulací a meliorací na Malé hané místní rol-
níci, nejsme podrobněji zpraveni. i v knize ing. coufala, 
která provedené meliorace propaguje, se občas objeví 
letmé zmínky o nespokojenosti některých rolníků. Zdá 

se, že ne u všech pozemků měly provedené meliorace 
pozitivní vliv. Jednoznačně negativní bylo také zadlu-
žení rolníků, kteří museli splácet subvencemi nekryté 
náklady (coufal, 1935; Zavadil a kol., 1936). 

stav dochování, hodnota díla

Po roce 1945 přestala být tato unikátní soustava udr-
žována (Mackerle a kol., 1946). technologie se zanes-
la a dnes z celého rozsáhlého komplexu zbývá pouze 
nefunkční torzo, resp. jeho části (např. náhony) plní 
jinou funkci. Základní struktura závlahové soustavy 
je však v terénu stále zřetelně patrná, dochovány jsou 
také objekty distribuce vody, včetně strojního vyba-
vení. to vše vytváří předpoklad pro případnou revita-
lizaci (větší či menší) části komplexu i  podmínky pro 
eventuální památkovou ochranu, po pečlivém bádání 
historie realizace a  oprav. Je třeba zdůraznit, že tyto 
objekty prakticky na všech podobných realizovaných 
a  nefunkčních soustavách chátrají, podléhají tlaku 
vandalismu a hrozí jejich postupný celkový zánik. řa-
da dochovaných objektů regulace vody by si zaslou-
žila generální údržbu, nátěr a opravu zakomponování 
do místa realizace v rámci koryt vodních toků a kanálů. 
Vhodné by bylo doplnění informačních tabulí o celém 
dílu, jeho přínosu pro místní hospodářství, ale i rozvoj 
vodního hospodářství jako takového.

Obr. 10.2-9 Jevíčko, Smolenská vodní nádrž (foto Radek Bachan, 2021).
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10.3
opatovický kanál  
a související závlahy

igor Pelíšek

Závlahy na opatovickém kanále byly vybudovány 
v  rámci celostátního programu budování velkoploš-
ných závlah mezi lety 1965 až 1982. rozloha těchto 
novodobých zprovozněných závlah postřikem záso-
bených z opatovického kanálu a labe dosáhla do ro-
ku 1974 cca 7 500 ha, se zahrnutím plochy poslední 
etapy závlah z roku 1982 v oblasti u tetova bezmála 
8 000 ha. schematicky je uvedená závlahová soustava 
zachycena na obr. 10.3-1.

V oblasti se sice nacházelo z dřívějšího období více 
menších staveb závlah (např. sopřeč, choltice, selmi-
ce), avšak část z nich již nebyla v provozuschopném 
stavu nebo technika nevyhovovala změněným pod-
mínkám hospodaření, takže část zanikla, nebo byly 

jejich plochy opatřeny novým hlavním závlahovým 
zařízením, případně byla část starších objektů využita 
a začleněna do nově budovaných systémů (např. klad-
rubské náhony nebo některé vodní nádrže). ostatně 
nového využití, částečné obnovy a  změn se dočkal 
i  samotný opatovický kanál. kromě starších rybníků 
a uvedených závlah byl kanál od roku 1959 využit ja-
ko přívod vody do přívodního kanálu pro elektrárnu 
v opatovicích.

co se týče historie opatovického kanálu, s  jeho 
stavbou bylo započato v roce 1513. stavba byla pro-
váděna zřejmě podle předem dobře promyšleného 
plánu s  cílem rozšířit možnosti chovu ryb. Jako ved-
lejší užitek sloužila voda opatovického kanálu k  po-
honu mlýnů a  pil. Není přesně zjištěno, pro jak vel-
kou rybniční plochu byl opatovický kanál budován. 
Z archivních materiálů je však známá celková plocha 
rybníků v této oblasti koncem 16. století s 235 rybníky 
o rozloze 5 486 ha. Z této plochy však jen asi polovina 
byla přímo závislá na opatovickém kanálu. rybníkář-
ský systém bývalého Pardubicko-kunětického panství 

Obr. 10.3-1 Přehledová mapka oblasti s vybudovanými závlahami za období 1965–1974 (Závlahy, 1974).
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s  opatovickým kanálem patřil v  Čechách k  nejvý-
znamnějším vodním dílům 16. století a řadil se k po-
dobným stavbám, z nichž jen třeboňský rybníkářský 
systém se Zlatou stokou ho předčil co do velikosti 
a  stavebního provedení (opatovický kanál, 1949). 
rybniční systém opatovického kanálu byl koncem 
18. století až do poloviny 19. století podstatně redu-
kován patrně pro obtíže se zajišťováním dostatečné-
ho množství vody v tomto na srážky chudším území, 
které má navíc značně propustné podloží, takže do 
70. let 20. století se zachovaly pouze tři větší rybníky 
s celkovou plochou cca 350 ha. Ze starých záznamů je 
dále patrné, že postupně s  rušením rybníků se zvět-
šovaly nároky mlýnů na vodu z opatovického kanálu, 
třebaže původně byly odkázány jen na její přebytky, 
nevyužívané pro rybniční hospodářství.

celková délka opatovického kanálu činila 
34,420  km, přičemž tato původní trasa byla kon-
cem 19. století zkrácena úpravou pod obcí semín na 
31,238 km (Polák, 1999; Závlahy, 1974). odběr vo-
dy z labe v množství 2,5 m3.s-1 je umožněn zřízením 
stupně u opatovic nad labem v km 283,11 a masiv-
ním odběrným objektem ve vzdutí jezu (obr. 10.3-2). 

opatovický kanál protéká územím pravobřežní ob-
lasti labe severně od Bohdanče a Přelouče a vlévá se 
zpět do labe pod semínem. 

od 60.  let 20. století spočívá nová funkce opato-
vického kanálu v přívodu vody pro závlahy přilehlých 
pozemků a napájení rybníků stávajících při zachování 
některých průmyslových odběrů včetně odběru pro 
opatovickou elektrárnu, prostřednictvím napojeného 
přívodního kanálu. Pouze ve fázi příprav zůstala vel-
ká nádrž u  Bohdanče. Vlastní závlahová soustava, tj. 
mimo hlavních vodotečí přivádějících vodu, zahrnu-
je 13  čerpacích stanic (z toho osm otevřených a  pět 
zakrytých), vybudovaných za účelem čerpání vody 
do podzemního tlakového potrubí (hlavních závla-
hových rozvodů), které přivádí vodu k  závlahovému 
detailu, který byl u  této soustavy původně řešen ja-
ko postřik. Zdrojem závlahové vody je řeka labe, je-
jíž průtoky jsou nalepšovány nádrží rozkoš u  České 
skalice, a některé menší vodní toky, zaústěné do labe. 
Zhruba polovina ploch je zásobována ze šesti čerpa-
cích stanic, umístěných přímo na břehu labe, ostatní 
plochy jsou zásobovány ze čtyř stanic vodou z opato-
vického kanálu (Závlahy, 1974). 

Obr. 10.3-2 Odběrný objekt a začátek Opatovického kanálu. Kanál slouží k zásobení elektrárny Opatovice chladící vodou, k zásobení 
rybniční soustavy a také velkoplošných závlah v době jejich provozu (foto Igor Pelíšek, 2022). 
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Zkušební provoz byl zahájen v  roce  1966 na 
stavbě v  oblasti pod kunětickou horou. Vyloženě 
závlahovým se stal až rok 1969, kdy byl úhrn srážek 
ve vegetačním období velmi nízký a  rozdělení bylo 
velmi nerovnoměrné. Nepříznivě se však projevila 
potřeba čištění a úprav koryta opatovického kanálu, 
takže nebyl dostatek vody. doslova obrat v hodno-
cení významu velkoplošných závlah zemědělskou 
praxí znamenal průběh klimatických poměrů během 
vegetačního období roku 1970. Požadavky na vo-
du byly dokonce vyšší, než byly kapacity čerpacích 
stanic, takže jednotlivé závody musely být v provo-
zu usměrňovány a  omezovány. Využití závlah bylo 
přes 90 %, v některých následujících letech až 100 %. 
Podle dobového hodnocení se docílilo zvýšení 

hektarových výnosů u okopanin v  průměru o 30 % 
a u pícnin o 70 %.

Na využívání závlah mělo vliv několik faktorů. 
Jedním z nich byl nedostatek pracovních sil v země-
dělství, zvýrazněný ještě překryvem závlahové špič-
ky se špičkou polních prací. dalším omezením byly 
energetické špičky. také původně dodaný závlahový 
detail (přenosné ocelové potrubí s asfaltovým nátě-
rem) znamenal namáhavou práci, postupně dochá-
zelo k  jeho náhradě za hliníkový detail, jehož cena 
však byla pro provozy neúměrně vysoká. i přes další 
dobové potíže, jako byl nedostatek náhradních dílů 
a  náchylnost některých součástí k  poškození, bylo 
využití závlah v  oblasti poměrně intenzivní, běžně 
přes 60 %.

Obr.  10.3-3 Dochované části otevřené čerpací závlahové stani- 
ce Třebosice na břehu akumulační nádrže, součásti etapy závlah  
Srnojedy-Třebosice. Stav v roce 2016 (foto Igor Pelíšek, 2016).

Obr. 10.3-4 Vzdušník na větvi závlahové trubní sítě u Selmic, 
v  místě starší náhonové závlahy. Stav v  roce  2020 (foto Igor 
Pelíšek, 2020).

Obr.  10.3-6 Závlaha obilovin radiálním zavlažovačem v  zá-
padní části oblasti v roce 2022 (foto Petr Karásek, 2022). 

Obr. 10.3-5 Zcela vykradená čerpací závlahová stanice v Lab-
ských Chrčicích, stav v roce 2021 (foto Igor Pelíšek, 2021).
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Z poznatků bývalých pracovníků provozů závlah 
vyplývá, že otázka využití velkoplošných závlah ne-
tkvěla v  použití té či oné metody výpočtu vláhové 
potřeby plodin, ale ve schopnosti zemědělských 
podniků v potřebném okamžiku zavést závlahu. akce- 
schopnost v použití závlahového detailu se zlepšo-
vala zaváděním nové techniky. obdobně automa-
tizovaný provoz hlavních závlahových zařízení, tj. 
činnost čerpacích stanic a dodávka vody trubní sítí 
k hydrantům, byl průběžně zlepšován, což vyplývá 
už jen při pohledu na časové rozpětí budování ce-
lé soustavy. Provoz celé soustavy byl řízen z ústředí 
v  Pardubicích, zřízena byla provozní střediska a  na 
přelomu 80. a 90. let 20. století byly zaváděny další 
prvky dálkového řízení a automatizace (Ústní sděle-
ní, 2013–2019). 

avšak obdobně jako v  dalších, nejen závlaho-
vých provozech, zasáhla negativně transformace 
zemědělství spolu s  nedostatečně dořešenou kon-
cepcí celostátní zemědělské politiky a  nástupem 

zahraniční konkurence. Následoval útlum využití 
závlah v oblasti, zesílený také zde krádežemi zaříze-
ní. V severní a střední části oblasti, spadajících pod 
bývalá střediska v Bohdanči a starých Ždánicích, se 
po roce  1990 závlaha postupně omezila na menší 
plochy kořenové zeleniny (zejména mrkve) a  rozší-
řené plochy jahod. V řadě případů zemědělci nepro-
pláceli vystavené faktury za služby provozovatelů. 
Jako úspěšné řešení neshod provozovatele a  uži-
vatelů se ukázal prodej jednotlivých částí soustavy 
zbývajícím koncovým uživatelům. V roce 1997 tedy 
byla část staré Ždánice a skupice prodána soukro-
mému zemědělci, hospodařícímu na plochách sou-
stavy. Následoval prodej systému Břehy Českému 
rybářskému svazu. Postupný rozprodej soustavy 
byl ukončen v  lednu 2015 prodejem čerpací stani-
ce Neratov. Z uvedených částí jsou v provozu větší 
část u starých Ždánic a menší u Přelovic. V jižní části 
soustavy je provozován zejména systém v levobřež-
ní oblasti labe u řečan nad labem, v návaznosti na 

Obr. 10.3-7 Vegetací zarostlá akumulační nádrž Skupice (1), součást velkoplošné soustavy Staré Ždánice-Skupice (cca 1 690 ha), spa-
dající pod soustavu závlah Opatovický kanál. Nádrž i čerpací stanice závlahová Skupice byly uvedeny do provozu roku 1973. Aktuálně 
je čerpací stanice Skupice (2) v dezolátním stavu, zcela vykradená a střechu porůstá nálet bříz. Hlavní čerpací stanice ve Starých Ždáni-
cích (3) je v provozu a zajišťuje závlahu v příslušných ovládaných plochách (4). V minulosti umožňovala plnění akumulační vodní nádrž 
výtlakem (5), další distribuce vody probíhala v naznačených směrech (6, 7). Na snímku na jihovýchodě navazuje VPZ Opatovice nad 
Labem (8). Na horizontu jsou patrné elektrárna v Opatovicích a hrad Kunětická hora (foto Petr Karásek, 2020).
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čerpací stanici závlahovou labětín, kde lesoškolky 
řečany pěstují sadební materiál (kompletní sorti-
ment lesních dřevin). obdobně je v  provozu leso-
školka v  hlavečníku, založená roce  1993 v  západní 
části oblasti.

Přestože je zájem o obnovu dalších závlah v ob-
lasti limitován pochybnostmi některých hospodářů 
o  rentabilitě původních technologií a  původního 
převažujícího účelu závlah v oblasti, zejména inten-
zifikaci produkce pícnin, na části ploch s  obměně-
ným způsobem využití je obnoven provoz, včetně 
závlahy obilovin, ovšem již za využití novějších za-
řízení (viz obr.  10.3-6). Novější část závlahové sou-
stavy z roku 1982, resp. novou technologií opatřená 
a dosud provozovaná část závlahové stavby v oblasti 
tetova a Bílých Vchynic (původní rozsah cca 1 700 ha 
včetně ploch od labských chrčic), je tak aktuálně zá-
sobována vodou z vlastního zdroje mimo hlavní tok 
labe a  opatovického kanálu. Určitý zájem lze oče-
kávat i  do budoucna, protože hospodáři v  oblasti 

uvádějí prohlubující se dopady sucha, např. prodlu-
žující se bezvodá období na drobných vodních to-
cích, klesající hladinu podzemní vody v soukromých 
studnách i ve vrtech pro zásobování zemědělských 
podniků podzemní vodou, apod.

soustava závlahových staveb na opatovickém 
kanálu je významným dokladem technického umu 
projektantů, stavebníků i konstruktérů zařízení. Vět-
šina hlavních závlahových staveb se dochovala do 
současnosti, přestože některé i  větší objekty jsou 
značně poškozené. soustava dotváří mj. charakter 
příměstské kulturní krajiny tradičně průmyslového 
a zemědělského Pardubicka. 

Obr.  10.3-8 Pravděpodobně poslední mohykán s  úplným označením v  severní části velkoplošné soustavy Staré Ždánice  – Skupice, 
závlahový hydrant (1) s předpisově instalovanou cedulí s nápisem „Závlahy!“ (2). Severní část (729 ha z celkových cca 1 690 ha) byla 
zásobena vodou, čerpanou z Opatovického kanálu čerpací stanicí Staré Ždánice ze vzdálenosti 2,7 km a akumulovanou v akumulač-
ní vodní nádrži na vrchu Skupice (3). Následně byla voda čerpána z čerpací stanice Na Skupici (4) do trubní sítě, jejíž další provoz byl 
ovlivněn opakovaným vykradením, poškozováním hlavního závlahového zařízení zemědělskou a jinou technikou a výstavbou dálnice 
Hradec Králové – Praha (foto Igor Pelíšek, 2020).



ZÁVLAHY – znovuobjevované dědictví110



111Příklady historických lokalit 

10.4
kladruby nad labem a selmice

igor Pelíšek

V oblasti pravobřežních vyšších teras řeky labe v klad-
rubech nad labem přerušila již ve středověku hospo-
dářská činnost pásmo lužních lesů od labe směrem 
k  cidlině. Založení koňské obory uvádí urbář Viléma 
z Pernštejna před rokem 1552. rudolfem ii. byl založen 
v roce 1579 dvorní hřebčín na místě zrušeného popluž-
ního dvora (Záliš, 1993). 

louky v majetku hřebčína resp. v popisované oblas-
ti sloužily jako zdroj píce, pastviny i výběhy. historicky 
měly vliv na slabé výnosy zdejších luk kromě podmí-
nek vysýchavé oblasti také aplikace koňského hnoje na 
suché trávníky a sešlapování a spásání trávníků koňmi. 
Přes blízkost labe nebyly podmínky pro porosty úplně 
příznivé. Nižší a vyšší říční terasy s výsušnými písčitými 
půdami s propustnou spodinou, ale i fluvizemě a další 
vyžadovaly a vyžadují i do budoucna meliorační zása-
hy. Z  pestré skladby říčních sedimentů i  klimatických 
podmínek v území vyplývá, že pozemky lokálně trpě-
ly převlhčením, vyžadujícím vybudování odvodnění, 
místy naopak vysušováním s potřebou dodávat vodu, 
takže budování závlah má v oblasti dlouholetou tradici, 
doloženou od roku 1513. 

V oblasti tak můžeme vymezit základní přivadě-
če vody, kdy při vybudování známého opatovického 
kanálu, dokončeného roku  1513, z  něj byla u  semína 
svedena kladrubská strouha k zavlažování zdejších luk. 
dále lze vymezit dochované náhonové stavby z 2. po-
loviny 19.  století, náhonovou závlahu luk z  roku 1924 
v západní části u selmic (popsána ve vlastní stati) a zá-
vlahu postřikem z konce 60. let 20. století. 

systém zavodnění luk z 19. století byl v letech 1875 
až 1877 vybudován na ploše 295 ha, stavbu převzal hos-
podářský správce hofbauer roku 1877. Voda byla přivá-
děna skrze odběrný objekt na opatovickém kanále a dá-
le kladrubským náhonem do sítě navazujících hlavních 
a  vedlejších závlahových náhonů. kromě přirozeného 
přítoku z opatovického kanálu bylo nutné také čerpání 
vody z labe, které zajišťovala od roku 1876 centrifugální 
pumpa. Závlaha luk náhony je uváděna jako provozova-
ná v pozdějších letech, např. v  regionální encyklopedii 
z  roku 1909 (rosůlek a kol., 1909; Polák, 1999), později 
v rámci různých vodoprávních spisů ze 30. let 20. století. 
tento důmyslný systém a provozně nenákladný systém 
kanálů a stavidel zasahoval i dále do západní části areálu. 
Provozovaný způsob povrchové závlahy byl z  pohledu 
hlavního účelu provozu hřebčína, chovu koní, žádoucí, 
neboť louky nejen zavlažoval, ale také hnojil a  zbavo-
val parazitů (Záliš, 1997). Na dalším provozu a  osudu 
starších staveb se však podepsaly společenské změny, 
včetně válečných událostí. systém zchátral a dochovaly 
se sice hlavní náhony a  torza řady hradítek, které však 
nemohou plnit původní funkce. Následovalo zřízení no-
vých staveb, technologicky odlišných. 

Obr. 10.4-2 Schéma oblasti popisovaných hydromelioračních staveb. Zvýrazněny jsou hlavní přívodní náhony s hlavní nebo vedlejší 
závlahovou funkcí: Opatovický kanál, Kladrubský náhon, náhon N1 a náhon A u Selmic (zpracoval Igor Pelíšek, 2022).

Obr. 10.4-1 Letecký pohled od hlavního areálu hřebčína v Klad-
rubech nad Labem směrem k Františkovu a Selmicím s částí pra-
voúhlé meliorační a cestní sítě (foto Petr Karásek, 2020).
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Poslední větší realizovanou závlahovou stavbou 
v  oblasti je od 60.  let 20.  století závlaha postřikem 
v rámci akce budování závlah na Pardubicku, zásobe-
ných vodou prostřednictvím opatovického kanálu. 
oblast, spadající pod hlavní čerpací stanici u labských 
chrčic, byla ve východní části propojena se soustavou 
výše popsaných starších náhonů. řešení závlahy spo-
čívalo ve využití místních podmínek pro gravitační 
rozvod závlahové vody, především vyhovujícího stavu 
hlavních kosterních zařízení starších pernštejnských 
závlah. Umožněna tak byla kombinace gravitačního 
rozvodu s  tlakovým potrubím při využití čerpacích 
elektroagregátů a v té době vyžadovaných podmínek 
velkoplošného provozu. odběry vody byly řešeny pěti 
malými typovými čerpacími stanicemi, napájejících pří-
slušné tlakové potrubí pro postřik (Závlahy, 1974). 

Pastviny byly podle názoru pracovníků hřebčína 
poměrně draze zavlažovány systémem čerpadel s elek-
trickým pohonem, za pomoci přenosných kovových 
trubek, které bylo nutné pracně instalovat a skládat. Po 
čase se zjistilo, že zatížení vod a sedimentů labe pod 
chemickými provozy v  Pardubicích výše proti prou-
du je značné, takže zavlažování z tohoto zdroje neby-
lo žádoucí. toxicita vod se podle pamětníků projevila 
i  tím, že kobyly častěji zmetaly. Protože provoz hlavní 
čerpací stanice byl vázán v rámci velkoplošné závlahy 
i na zavlažování polních plodin dalších hospodářů (viz 
kapitola o  závlahách, vázaných na opatovický kanál), 
projevily se dopady změn účtování poplatků, změn 
v  hospodaření zemědělských podniků i  vandalismus 
také na provozu postřikové závlahy na území hřebčína.

selmice

kromě luk v blízkosti hlavního areálu hřebčína v klad-
rubech nad labem se v jeho působnosti nacházely také 
luční pozemky mezi selmicemi a  regulovaným tokem 
labe. louky, ležící v dříve častěji zaplavovaném území, 
byly ovlivněny snížením hladiny podzemní vody po re-
gulaci řeky. správa velkostatku proto vyhodnotila jako 
potřebné zřídit pro tyto pozemky závlahu. s ohledem 
na vzdálenost od zdrojů vody, napájejících náhony ve 
starší části zavlažovaného území a  na vodnost drob-
ných vodních toků, bylo rozhodnuto o využití výhody 
blízkosti labe. avšak převýšení od běžné hladiny po 
úroveň říční terasy znamenalo nutnost čerpání vody, 
v suchých letech až do výšky cca 3,6 m, což je rozdíl me-
zi hladinou v labi v suchém období a potřebnou hladi-
nou v navrhovaných a později realizovaných náhonech. 

Obr.  10.4-5 Čerpací stanice číslo  1 u  hlavní aleje resp. cesty 
Kladruby – Františkov, stav v roce 2021 (foto Igor Pelíšek, 2021).

Obr.  10.4-4 Jeden z  bočních náhonů ve  střední části území, 
stav v roce 2020 (foto Igor Pelíšek, 2020).

Obr.  10.4-3 Odběrný objekt pro Kladrubský náhon (na jeho 
začátku) z Opatovického kanálu, stav v roce 2014 (foto Adam 
Tejkl, 2014).
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Podle uvedených parametrů provedla návrh čer-
pací stanice s  příslušnými objekty, stejně jako návrh 
celé sítě závlahových náhonů a  odvodňovacích od-
padů, technická kancelář ing.  dvořáka v  Pardubicích. 

Vypracované řešení závlahy cca  100  ha luk zohled-
nilo půdní, hydropedologické, geologické i  výško-
vé poměry mírně zvlněného nivního území (dvořák,  
1923). 

Obr.  10.4-7 Hlavní závlahový náhon A  směřující od čerpací stanice. Uprostřed uzavírací stavidlo kolmo na osu náhonu, po straně  
odběr do bočního náhonu B (foto Igor Pelíšek, 2020).

Obr. 10.4-6 Budova závlahové čerpací stanice pro náhonovou závlahu Selmice z roku 1924 (cca 100 ha) na pravém břehu řeky Labe, 
stav v roce 2020. Pohled směrem od břehu Labe přes betonový kryt jímky na podzemním přívodním potrubí, ústícího do sací jímky, 
umístěné v čerpací stanici. Hlavní závlahový náhon začíná přímo za budovou (foto Igor Pelíšek, 2020).
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Zajímavostí z doby realizace je nutnost založení stav-
by čerpací stanice na dřevěných pilotech až do hloubky 
devět metrů, protože v oblasti se vyskytují polohy teku-
tých písku ve stratigraficky pestré struktuře nivních ulo-
ženin. Přes tuto komplikaci, se kterou původní projekt 
nepočítal, byla stavba čerpací stanice s několika změna-
mi i celé závlahové stavby realizována, a to i přes vzniklé 
vícenáklady. Navíc bylo doplněno také druhé čerpadlo, 
z důvodů kapacitních a především jako záložní. 

stavební kolaudace proběhla v roce 1924 a celá stav-
ba sloužila svému hlavnímu účelu po vodoprávní kolau-
daci od roku 1932 (soka Pardubice, okresní úřad Pardu-
bice). Během doby do konce 60.  let 20. století pokleslo 
postupně využití této náhonové závlahy, a to nejen vli-
vem změn hospodaření od prvorepublikového státního 
hřebčince po státní plemenářský podnik, začlěněný do 
systému socialistického státu a tedy i vlivem změn těžiš-
tě při zvětšení a maximální rozloze působnosti podniku. 

Obr. 10.4-10 Střední část závlahové stavby Selmice z roku 1924 o výměře cca 100 ha na pravém břehu řeky Labe. Závlaha luk byla reali- 
zována prostřednictvím sítě závlahových náhonů (1), s navazujícím systémem odpadů. Od čerpací stanice (2) na pravém břehu Labe 
vybíhá hlavní náhon A. Část náhonů je zasypána, v místě křížení (3) zůstaly pouze dvě větve příkopů, výše proti proudu náhonu (4) se 
nachází skládka vytrhaných betonových stěn závlahových hradítek. Stavba navazuje na jižní okraj starší závlahy luk, vybudované 
kolem roku 1875 (5), a na pravoúhlou síť cest a závlahových náhonů vybudovaných blíže k hlavnímu areálu po roce 1850 v návaznosti 
na nejstarší přívodní Kladrubský náhon z roku 1513 na pozemcích hřebčína v Kladrubech nad Labem (6) (foto Petr Karásek, 2020).

Obr. 10.4-9 Skládka vytrhaných původních betonových hra-
dítek. Torza hradítek z  roku  1924 závlahové stavby Selmice 
se nacházejí na nepříliš nápadné skládce podél polní cesty 
a zčásti zasypaného zavodňovacího náhonu. Rozměry a zře-
telný úhel na stěně hradítka, vymezující původní průtočný 
profil, odpovídají původní projektové dokumentaci (foto Igor 
Pelíšek, 2020).

Obr.  10.4-8 Svislý řez čerpací stanicí dle původního návrhu 
(Dvořák, 1923).
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roli možná hrála i jistá odlehlost v rámci areálu, význam-
nější však byl stavební zásah v jižní části při realizaci pří-
stavu a  loděnice ve chvaleticích a  dále přechod na za-
vlažování luk postřikem prostřednictvím tlakové trubní 
sítě (od roku 1966 provoz etapy závlah z opatovického 
kanálu s dodávkou vody od labských chrčic).

stav a význam staveb v oblasti

stav a význam celých staveb, souborů objektů a jednot-
livých objektů lze shrnout podle výše vymezeného vý-
čtu staveb, tj. pro základní přivaděče vody, vybudovaný-
mi od roku 1513, s původními dalšími účely využití, dále 
náhonové stavby z poloviny 19. století, náhonovou zá-
vlahu luk z roku 1924 u selmic a pro závlahu postřikem 
ze 70.  let 20.  století. k  významu souboru závlahových 
staveb v  oblasti kladrub nad labem rovněž přispívá 
bezprostřední návaznost na krajinu pro chov a  výcvik 
ceremoniálních a kočárových koní v kladrubech nad la-
bem, která je od roku 2019 zapsána na seznam památek 
světového kulturního dědictví UNEsco.

starší soubor závlahových resp. melioračních sta-
veb je významný již svým stářím a rozsahem, i když se 
v  podobě či dochování konceptu z  doby před třiceti-
letou válkou příliš nedochovalo. U staveb z 19. století 
zanikly podrobné stružky, hlavní náhony jsou v zákla-
du zachovány. U novější závlahy, v podstatě již 100 let 
staré, je třeba vyzdvihnout jedinečnost stavby v rámci 
státu, zejména čerpací stanice a  míry celistvosti celé-
ho souboru. a  to přesto, že je část náhonů zasypána 
či jen v menší míře vymělčena orbou a čerpací stanice 
poněkud poškozena a zbavena téměř úplně technické-
ho vybavení. U některých stavidel se dosud nacházejí 
zbytky dřevěných tabulí. Část odpadů je zatrubněna či 
přeložena. Závlahy ze 60.  let mají poněkud menší po-
tenciál, avšak k historii areálu patří a mohou plnit určité 
doplňkové funkce. ohrožení hodnotných staveb závlah 
je akutní zejména u stavby selmice v oblasti Velké sel-
mické louky resp. části krajinářského parku Na jitrech, 
nacházející se v těsné blízkosti chátrajícího areálu pří-
stavu a loděnice chvaletice. 

Obr. 10.4-11 Polní cesta v severní části plochy stavby v místě křížení se zasypaným a zatrubněným melioračním odpadem. Na úroveň 
terénu vystupuje původní hrana hospodářského přejezdu přes odpad, stav v roku 2020 (foto Igor Pelíšek, 2020).
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10.5
Závlahová soustava  
krhovice – hevlín

Miloš rozkošný

Základní funkcí kanálu krhovice – hevlín bylo přivést 
závlahovou vodu do oblasti mezi Znojmem (krhovi-
cemi) a  hrušovany nad Jevišovkou. V  důsledku mi-
mořádného sucha v roce 1947 se původně uvažova-
lo o  výstavbě rýžových polí v  tomto prostoru, které 
by byly napájené z  kanálu (Pohovory s  pamětníky, 
2021–2022). klimatické poměry v následujících letech 
ukázaly tuto možnost za nereálnou. Právě suchý rok 
1947 společně s geopolitickou situací spojenou s po-
žadavkem na zajištění potravinové bezpečnosti i sna-
ha vyvarovat se hospodářských krizí, byly impulzy 
vedoucí ke snaze o prohloubení vodohospodářského 

plánování. Výsledkem byl státní vodohospodářský 
plán, ve kterém byly poprvé na základě rozboru kli-
matických a  pedologických poměrů vymezeny čtyři 
hlavní oblasti pro výstavbu velkoplošných závlaho-
vých soustav a  stanoven způsob zajištění potřebné 
vody výstavbou přehrad. Jednou z nich bylo Podyjí na 
Moravě. V roce 1952 byla na Moravě zahájena výstav-
ba závlahové soustavy „krhovice  – hevlín“ na ploše 
7 641 ha (obr. 10.5-1), zásobené z nádrže na dyji ve 
Vranově, která byla vybudována v  letech 1930–1934 
(Štěpaník, 2010). Výstavba závlah tak navazovala na 
zdroje vody.

V rámci třetího pětiletého plánu Čssr (1961–1965) 
vznikl plán na další realizace hydromeliorací, včetně 
vybudování dalších etap této závlahové soustavy 
(hrůza, 1960). Znojemská soustava je druhou hlavní 
stavbou v novodobé historii závlah (míněno do 60. let 
20. století) vedle soustavy závlah výtopou v Pomoraví 
(cablík, 1971). teprve na konci 60.  let 20. století byla 

Obr. 10.5-1 Plán realizace závlah na Znojemsku v části popisované soustavy Krhovice – Hevlín (SPÚ ČR, pracoviště Brno).
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soustava plně využita v důsledku konsolidace země-
dělství, k  čemuž podle autorova době poplatného 
názoru mělo dojít dokončením kolektivizace, a  rov-
něž zajištěním dostatku pracovníků v  potřebných 
provozech. Přesto pro rok 1963 uvádí závlahu jen asi 
na 1 800 ha z plánovaných 6 500 ha, a to z důvodu ne-
připravenosti zemědělských ploch pro zavlažování. Již 
tato soustava se tedy prováděla na etapy (obr. 10.5-2). 
přičemž např. Štepaník (2010) uvádí zavedení etapo-
vitosti výstavby závlahových soustav v dalších deká-
dách jako nespornou výhodu jejich zakomponování 
do zemědělského hospodářství (konkrétně na příkla-
du dalších soustav na jižní Moravě).

Přípravné práce spojené s realizací této soustavy 
zahrnovaly nejen vodohospodářské analýzy, ale zřej-
mě i  poprvé rozsáhlé pedologické a  hydropedolo-
gické průzkumy v dotčeném území (Bretfeld, 1958). 
Při zpracování se vycházelo z podmínek, kdy již byl 
částečně vybudován hlavní závlahový kanál. Na ce-
lé ploše bylo vykopáno nebo vyvrtáno 2970 sond. 
laboratorně byly provedeny následující rozbory: 
stanovení zrnitosti, uhličitanu vápenatého a fyzikál-
ního jílu, fyzikální rozbory a stanovení propustnosti, 
rozbor agregátový a  mineralogický, z  chemických 
rozborů zásoba živin a  sorpční komplex. Mapově 
byla zpracována mapa půdních druhů, půdních ty-
pů a obsah caco3 v měřítku 1:5000, mapa půdní re-
akce, humusu a mapa závlahových oddílů v měřítku 
1:10000. hydropedologické podklady závlahové ob-
lasti krhovice – hevlín byly tedy zpracovány velmi po-
drobně mapově a tabelárně i s laboratorními rozbory 
(Bretfeld, 1958). Pravděpodobně jsou u  nás prvním 

pokusem o  stanovení metodiky pro zpracování 
map závlahových oddílů, jejichž pozemky mohou 
být stejným způsobem obhospodařovány a  zavla- 
žovány.

Zdrojem závlahové vody je řeka dyje, odběr 
v krhovicích je na 117,738 km a nachází se v levém 
břehu dyje, nad  krhovickým pevným jezem. od-
běrný objekt je vybaven nornou stěnou a  regulač-
ním stavidlem (obr. 10.5-3a–B). Závlahová soustava 
sestává z hlavního závlahového kanálu, který vodu 
z dyje dopravuje k  jednotlivým závlahovým čerpa-
cím stanicím, případně je voda podávacími stani-
cemi čerpána do dalších úseků závlahové soustavy 
s akumulačními nádržemi. Jeho délka je 15 kilome- 
trů a je částečně zaříznut v terénu, částečně je vytvo-
řen násypným tělesem. dno a stěny byly opevněny 

Obr. 10.5-3A–B Stavidlo na začátku soustavy v Krhovicích, současný stav a fotografie během rekonstrukce (archiv Jana Šálka a SPÚ ČR, 
pracoviště Brno, nedatováno).

Obr. 10.5-2 Výkres polohy závlahové soustavy Krhovice – He-
vlín s  plánem stavebních etap realizace (Vodohospodářské  
a  investiční středisko v  Brně, O. Staněk, 50. léta 20. st.)  
(Jůva, 1959).
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Obr. 10.5-4A–B Letecký pohled na začátek hlavního kanálu v Krhovicích (foto Radek Bachan, 2021).
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betonovými deskami. hlavní závlahový kanál je li-
choběžníkového průřezu, šířky ve dně 1,1  m, sklo-
nem opevněných svahů 1:1,5 výšky opevnění 1,8 m 
a kapacity 5.3 m3.s-1, končí na km 15. kanál je veden 
částečně ve výkopu, částečně v  násypu. Na trase 
kanálu byly v místech křížení se silniční sítí vybudo-
vány podchody – shybky. Na několika místech byly 
naopak vybudovány železobetonové akvadukty. ce-
lá hlavní soustava je opatřena stavidlovými uzávěry 
na místech potřebných pro regulaci průtoku, nebo 
odstavení vybraných částí. soustava je také opat-
řena bočními přelivy pro odlehčení nadbytečného 
průtoku.

Na hlavní závlahový kanál krhovice  – hevlín na-
vazují dva přívodní kanály, vybudované v roce 1966, 
které posilují distribuci vody (obr.  10.5-5 a  10.5-6). 
Plocha kolaudovaných zavlažovaných ploch se již 
v roce 1966 blížila 6 000 ha, další velkoplošné úseky 
následovaly až do 80.  let. trasa prvního (N1) začíná 
v km 15 hlavního kanálu, vede nad obcí hevlín, jsou 
na něm opět vybudovány podchody pod silnicemi 
i tři akvadukty (přes Černou strouhu, anšovský potok 
a  hrabětický potok). Náhon N2, položený výše nad 
hlavním závlahovým kanálem, vede od obce Valtro-
vice (podávací čerpací stanice) a končí u obce Velký 
karlov. Na něm jsou umístěny další čerpací stanice 
(Valtrovice, Velký karlov, Experiment) a také podávací 
stanice Božice, která přivádí vodu výtlačným potru-
bím do vodní nádrže Božice. Z technického i historic-
kého pohledu je důležité využití celé škály techno-
logií závlah (od postřiku pásovými zavlažovači, přes 
širokozáběrové pivotové stroje skutečně obřích roz-
měrů, až po kapkovou či protimrazovou závlahu). 

Závlaha byla řešena postřikem mobilními závla-
hovými zařízeními (mobilní čerpací agregáty s  die-
selovým motorem, rozvodem vody přemístitelným 
rychlospojkovým potrubím a  kruhovými otočnými 
postřikovači) a gravitačními závlahami. Na rovinném 
platu u hevlína byly upraveny pozemky pro brázdový 
podmok, pásový přeron, drenážní podmok a výtopu. 
tato zařízení byla zásobovaná vodou ze závlahových 
kanálů nižšího řádu. Na začátku 60. let minulého sto-
letí byl úspěšně odzkoušen pracovníky brněnské po-
bočky Výzkumného ústavu meliorací brázdový pod-
mok a pásový přeron na mírných svazích pod hlavním 
závlahovým kanálem. V důsledku poměrně rychlého 
rozvoje závlah postřikem se začaly budovat stabilní 
zděné čerpací stanice, odebírající vodu přímo z hlav-
ního. Na čerpací stanice navazovala podzemní trubní 
síť s hydranty a závlahový detail (Jan Šálek, ústní sdě-
lení). 

stav závlahového kanálu na konci 80.  let 20.  sto-
letí ilustrují obr.  10.5-7a–i. jejich unikátní svědectví 
na konci 80.  let 20. století. dokládá poměrně značné 
zabahnění kanálu, způsobeného spíše sesuvy zeminy 
z horních částí svahů, než přísunem splavenin z dyje 
(Pohovory s pamětníky, 2021–2022). také jsou dokla-
dem údržby kanálu, odstranění usazenin, opravy po-
ruch stavebních konstrukcí a opevnění horních částí 
svahů. Zajímavostí je jistě způsob transportu a použití 
potřebné mechanizace k  čištění kanálu. opravy po-
ruch opevnění kanálu betonovými dlažbovými des-
kami se objevují v dobové literatuře (Jůva, 1959). 

Obr.  10.5-5 Pohled na závlahový kanál soustavy Krhovice  – 
Hevlín v  období po výstavbě (Vodohospodářské a  investiční 
středisko v Brně, O. Staněk, 50. léta 20. st.) (Jůva, 1959).

Obr.  10.5-6 Opevnění kanálu betonovými deskami, období 
po výstavbě (Vodohospodářské a  investiční středisko v  Brně, 
O. Staněk, 50. léta 20. st.) (Jůva, 1959).



121Příklady historických lokalit 

Obr. 10.5-7A–I Stav závlahového kanálu na konci 80. let 20. století (soukromý archiv, poskytnutý SPÚ ČR, pracoviště Brno, nedatováno).
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Obr. 10.5-10A–D Aktuální stav rozvodných kanálů (foto Radech Bachan a Miriam Dzuráková, 2021).

Obr.  10.5-8 Ukázka stavu závlahových kanálů soustavy 
v 90. letech 20. století (archiv Jana Šálka, nedatováno).

Obr. 10.5-9 Původní vzhled podávací čerpací stanice a kanálu 
u Valtrovic (archiv Jana Šálka, nedatováno).
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současný stav závlahové soustavy je zachycen na 
obr. 10.5-10 až 10.5-16 a 10.5-18 až 10.5-21. obráz-
ky dokumentují aktuální kondici rozvodných kanálů, 
čerpacích stanic i  shybek, jak byl zachycen během 
terénních šetření pracovníky VÚV tGM v letech 2021 
a 2022. 

Jedna z podávacích čerpacích stanic byla vybudo-
vána na 5,256 km v katastrálním území Valtrovice. do-
pravuje vodu do kanálu N2 v oblasti Velkého karlova 
(obr. 10.5-10 a 10.5-11). stavba této části byla ukon-
čená v roce 1966. Podávací čerpací stanice má výkon 
2,4 m3.s-1. koncem 80.  let minulého století byla tato 

čerpací stanice modernizována. dále byla na kanále 
N2 byla vybudována podávací čerpací stanice dopra-
vující 0,7  m3.s-1 vody do vyrovnávací nádrže u  obce 
Božice. V současnosti doznala fasáda, ale i strojní vy-
bavení podávací čerpací stanice modernizace. Mimo 
opravy fasády, dveří a  vnitřního strojního vybavení 
(obr. 10.5-11) se jedná např. o doplnění hladinoměrů 
a zřejmě i zajištění dálkového přenosu dat z měření 
(obr. 10.5-11). V rámci soustavy se nachází i další čer-
pací stanice vybudované přímo na kanálu, jak je patr-
né z obr. 10.5-12 a obr. 10.5-14 a 10.5-16, které dávají 
nahlédnout i do jejich vnitřního vybavení.

Obr. 10.5-13A–B Vnitřní uspořádání závlahové čerpací stanice s různými typy čerpadel (archiv Jana Šálka, nedatováno).

Obr. 10.5-11 Současný stav podávací čerpací stanice u Valtro-
vic (foto Miloš Rozkošný, 2021).

Obr.  10.5-12 Čerpací stanice na kanálu v  okolí obce Hevlín  
(foto Radek Bachan, 2021).
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Příklad jiného řešení čerpací stanice s  doprovod-
nými objekty (nedaleko obce křídlůvky). Je zde vi-
dět konstrukce bočního nátoku do čerpací stanice 
opatřená česlemi (zde ručně stíranými) a  pylonem 

s drážkami pro osazení dřevěných dluží pro odstavení 
čerpací stanice. Patrný je také stavidlový uzávěr, ty-
pově využívaný pro závlahové soustavy s otevřenými 
kanály v Československu.

Obr. 10.5-14 Příklad jiného řešení čerpací stanice s doprovod-
nými objekty (nedaleko obce Křídlůvky). Je zde vidět konstruk-
ce bočního nátoku do čerpací stanice opatřená česlemi (zde 
ručně stíranými) a pylonem s drážkami pro osazení dřevěných 
dluží pro odstavení čerpací stanice. Patrný je také stavidlový 
uzávěr, typově využívaný pro závlahové soustavy s otevřený-
mi kanály v Československu (archiv Jana Šálka, nedatováno).

Obr. 10.5-16 Současný stav čerpací stanice nedaleko obce Křídlůvky z leteckého pohledu (foto Radek Bachan, 2021).

Obr.  10.5-15 Stavidlo na kanálu v  sousedství čerpací stanice 
nedaleko obce Křídlůvky (foto Miloš Rozkošný, 2021).
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U hrabětic je situována koncová čerpací stanice 
s  doprovodnými objekty (obr.  10.5-18a–c). U  ní je 
dobře patrný akumulační prostor na vtoku do čer-
pací stanice s  bočním přelivem a  soustava vtoků 
s česlemi a předřazenými pylony pro osazení dřevě-
ných dluží k  odstavení dané sekce. Na přelomu let 
2021 a 2022 probíhala rekonstrukce vnitřního stroj-
ního vybavení. Fotodokumentace přibližuje archi-
tektonické a  stavebně-technické řešení konstrukce 
ukázkové čerpací stanice z daného období výstavby, 
použité strojní a trubní vybavení a vedení, a jeho ná-
hradu za nové. 

Neobvyklým unikátem je malba závlahového ka-
nálu a  okolní krajiny vyvedená na jedné z  vnitřních 
stěn čerpací stanice (obr. 10.5-17).

Obr. 10.5-18A–C Současný stav koncové čerpací stanice u Hrabětic (foto Radek Bachan, Miloš Rozkošný, 2021).

Obr.  10.5-17 Unikátní malba závlahového kanálu a  okolní  
krajiny vyvedená na jedné z  vnitřních stěn čerpací stanice 
v Hraběticích (foto Miloš Rozkošný, 2021).
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Obr. 10.5-20 Příklad shybky s bočním přelivem (foto Radek Bachan, 2021).

Obr. 10.5-19 Před vtokem do shybky je patrné řešení kanálu s ohledem na hydrauliku proudění vody do objektu. Dále je zde umístěna 
zábrana v podobě ručně stíraných česlí pro zamezení ucpání shybky, 90. léta 20. století (archiv Jana Šálka, nedatováno).
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Významnými stavebními objekty na závlahové 
soustavě jsou shybky a akvaduktů, které byly realizo-
vány pro převod vody mimoúrovňově při křížení sou-
stavy s komunikace, nebo vodními toky. Podchody ka-
nálu pod komunikacemi jsou řešeny pomocí shybek. 
Některé z nich představují unikátní řešení, použité na 
více místech této soustavy (obr. 10.5-19–20). 

Některé shybky jsou doplněny bočními přelivy pro 
odvedení nadbytečné vody. Přelivy jsou zděny z  lo-
mového kamene a  vyústěny mimo kanál do místní 
vodoteče. Čištění česlí na vtoku do shybek vyžaduje 

ruční práci, poměrně namáhavou, a  příslušné upra-
vené nářadí (obr.  10.5-21). Podchod kanálu pod ko-
munikací pomocí shybek. Jedná se o unikátní řešení 
použité na více místech této soustavy. 

Před vtokem do shybky je patrné řešení kanálu 
s  ohledem na hydrauliku proudění vody do shybky. 
dále je zde umístěna zábrana v  podobě ručně stíra-
ných česlí pro zamezení ucpání shybky. Některé shyb-
ky jsou doplněny bočními přelivy pro odvedení nad-
bytečné vody. Přelivy jsou zděny z lomového kamene 
a vyústěny mimo kanál do místní vodoteče.

Obr. 10.5-21 Čištění česlí na vtoku do shybek (foto Miriam Dzuráková, 2021).



ZÁVLAHY – znovuobjevované dědictví128

akvadukty jsou v soustavě tři. Jedná se o objekty, 
kterými se voda v náhonu převádí pomocí betono-
vého monolitického žlabu na betonových podpěr-
ných sloupech přes příslušné vodoteče (obr. 10.5-22 
a  10.5-23). V  současnosti je konstrukce tohoto jedi-
nečného prvku závlahových sítí kanálového typu 
již poškozena korozí. Uvolňují se části betonu, ze-
jména z vnějšího pláště na spodní straně konstruk-
ce a  na místech technologických spár. Proto jsou 
nutné opravy akvaduktů na soustavě (obr.  10.5-22  
a 10.5-23).

Ve svém celku představuje závlahová soustava  
krhovice – hevlín unikátní soubor závlahových staveb, 
který je v  podmínkách suchého regionu Znojemska 
provozován v podstatě v plném (etapově dostupném) 
rozsahu od prvotní kolaudace. Provoz této velkoploš-
né závlahové soustavy jednoznačně dokládá potřeb-
nost závlah tohoto typu v  obdobných podmínkách, 
kdy se stává nezbytnou podmínkou kvalitní a regionál-
ní produkce zeleniny, ovoce, vína apod. V současnosti 
dochází k  výměně technologického vybavení čerpa-
cích stanic. Bylo by proto vhodné uvažovat o způsobu 
dokumentace původního stavu, minimálně pořízením 
fotodokumentace, nebo i o zachování vybraných sou-
částí, např. strojního a elektrotechnického vybavení.

Obr. 10.5-22 Opravy konstrukce akvaduktu, včetně nátokové 
a přechodové části z kanálu do akvaduktu (soukromý archiv, 
poskytnuto prostřednictvím SPÚ, pracoviště Brno, nedatová-
no).

Obr. 10.5-23 Pohled na jeden z akvaduktů se stavidlovým uzávěrem (foto Miloš Rozkošný, 2021).
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Obr. 10.5-24 Přehledná mapa území závlahové soustavy s vymezením základních prvků (rekonstrukce VÚV TGM, 2022).

soustava krhovice  – hevlín představuje jednu 
z prvních moderních velkoplošných závlah postřikem. 
Nezbytnou podmínkou její funkčnosti pro omezení 
vlivů sucha v regionu je stabilní přísun dostatku vody 
k závlahám. Proto je nezbytná existence vodních děl 

Vranov a  Znojmo a  zejména efektivní využití v  nich 
akumulovaných vodních zásob. takto velkoryse kon-
cipovaná soustava v prostoru mezi dyjí a Jevišovkou 
zefektivnila režim zavlažování, který byl dříve roztříš-
těný do maloplošných či lokálních aplikací. 
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10.6
Jaroměř – hradec králové

igor Pelíšek

od Jaroměře až za hradec králové, na vzdálenost 
asi 20  km, se v  širokém pásu rozkládá rozsáhlá sou-
stava několika velkoplošných závlah, vybudovaných 
v období let 1964 až 1990, která se místy překrývá se 
staršími závlahovými stavbami. Na základě systemati-
zovaných podkladů a pomocí zemědělských statistik 
upřesňovaných výhledů bylo již před 1. světovou vál-
kou zřejmé, že velká část středního Polabí mezi dvo-
rem králové nad labem a Mělníkem bude vyžadovat 
úpravu vodních poměrů, včetně vybudování a provo-
zu závlah. 

Mezi první rozsáhlejší akce patřilo budování tzv. 
meliorační kostry v Polabí, což je dodnes zčásti zacho-
vaný systém náhonů, odpadů, vodních nádrží, přísluš-
ného hrázování, příčných objektů a  dalších menších 
objektů. systém byl budován od roku 1911 a docho-
vaný je mïmo jiné ve velké míře jižně od hradce krá-
lové. Předpokládaný rozsah na tuto kostru vázaných 
a převážně náhonových závlah byl do 2 100 ha. Zatím-
co meliorační kostra byla ve velké míře vybudována, 
z vlastních zavlažovaných ploch se podařilo realizovat 
jen část (do roku 1960 cca do 40 %). důvodem byla 
především nejistota ohledně termínu uvedení velké 
nádrže u České skalice do provozu a z toho vyplývají-
cí přechodné problémy s kompenzacemi za omezení 
množství vody, využitelného vodními elektrárnami.

Uvedená velká zásobní nádrž na rozkoši byla na-
vrhována již před 2. světovou válkou pro zásobování 
závlah vodou, tj. především pro zajištění dostateč-
ného množství vody pro suchá období (pro optima-
lizaci provozu závlah v oblasti pod Pardubicemi bylo 
později uvažováno také o nádrži u Bohdanče). Vodní 
dílo rozkoš o objemu přes 76 milionů metrů krychlo-
vých bylo nakonec uvedeno do provozu v roce 1972. 
hlavním a původním účelem nádrže bylo, spolu s pro-
tipovodňovou ochranou, shromažďovat vyšší a  po-
vodňové průtoky na Úpě pro nalepšování průtoků na 
středním labi a umožnit tak provoz závlah na více než 
50 000 ha. 

od Jaroměře po Březhrad byla navržena soustava 
velkoplošných závlah, o  celkovém původně předpo-
kládaném rozsahu cca 4  500  hektarů. Z  těchto ná-
vrhů byla naprostá většina závlah v  oblasti realizo-
vána a velká část z nich je dosud v provozu, čímž se 

významně podílí na produkčním zázemí nejen králo-
véhradeckého kraje. s odstupem času a větší dostup-
ností nové techniky bylo v  rámci koncepčního celo-
státního plánování rozhodnuto o  realizaci převážné 
části závlah jako závlah postřikem, zatímco ostatní 
způsoby závlah, v době projektování nádrže obvyklé, 
byly pro další plánování a realizace upozaděny. 

Podrobněji je dále popsána nejstarší část mezi Ja-
roměří a lochenicemi, která je schematicky zachyce-
na na obr. 10.6-1. Na mapce je patrná od severu k ji-
hu etapa i až iii z let 1960–1966. V části stavby etapa i 
z  roku  1960 byla z  hlavní čerpací stanice závlahové 
(ČsZ) číslo 1 u  Nového Plesu zásobována oblast ra-
sošky a dále menší území na pravém břehu u semo-
nic, s dodávkou vody prostřednictvím trubní shybky 
pod řekou labe. Pro zajištění dostatečného tlaku byla 
zřízena zvyšovací čerpací stanice číslo  2. obdobně, 
s částí ploch obsloužených dvoustupňovým čerpáním 
ze stanic číslo 4 a 5, byla řešena do roku 1966 etapa ii 
(pravobřežní část labe u obcí smiřice, dále směrem na 
Černilov hubíles a smržov). V etapě ii stojí za zmínku 

Obr.  10.6-1 Schéma závlahové soustavy Jaroměř  – Hradec 
Králové, převážně v  levobřežní oblasti Labe – dobový zákres 
po realizaci stavby (archiv Igora Pelíška). 
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závlahové využití odpadních vod z velkovýkrmny pra-
sat Gigant smiřice, které byly, kromě hlavního přísu-
nu vody z  řeky labe, zdrojem vody pro závlahu cca 
260 ha (původně předpokládaných cca 500 ha). Vyu-
žití odpadních vod z velkovýkrmny si vyžádalo, kromě 
obvyklých procesů jako předčištění apod., také využití 
skladovacích otevřených nádrží (Závlahy odpadními 
vodami, 1982; viz obr. 10.6-2).

tato část soustavy byla napájena z čerpací stanice 
číslo 3 a zčásti se územně kryla se staršími náhonovými 
stavbami, přičemž cukrovar ve smiřicích (bohužel již 
zaniklý) využíval již od 19. století možnost likvidace od-
padních vod při závlaze a tedy zlepšení vodní i živino-
vé bilance blízkých luk. Jižně v levobřežní oblasti labe, 
mezi skaličkou a obcí Věkoše, byla vybudována etapa 
iii, s odběry vody přímo z labe a čerpáním ze dvou čer-
pacích stanic číslo 6 a 7 pro cca 690 ha. tato část byla 
později v 80. letech rozšířena o nový úsek. celkově tak 
hovoříme o ploše přibližně 2 700 hektarů, ve které ne-
jsou zahrnuty starší závlahové stavby Vd Černilov.

Čerpací stanice byly navrženy a  realizovány jako 
tzv. otevřené čerpací stanice, tj. stanice s  nezastře-
šenými strojovnami, což značně ovlivnilo investiční 
náklady. ovládání čerpacích stanic bylo navrženo 
a provedeno jako plně automatické. ovládací rozva-
děče obsahovaly veškeré přístroje k  automatickému 
a ručnímu ovládání a signalizaci. Pro obsluhu a dozor 
museli mít provozovatelé k  dispozici kvalifikované 
pracovníky, kteří pravidelně kontrolovali provoz čer-
pacích stanic. toto ve své době pokrokové řešení sice 
překonávalo tradiční názory a  znamenalo krok do-
předu v zásadním technickém pojetí, zároveň si však 
byli projektanti i provozovatelé velice dobře vědomi 
některých komplikací provozního a udržovacího cha-
rakteru. Elektrické i  další zařízení je vystaveno pří-
mým účinkům slunečního záření, deště, větru, mrazu 
a značného kolísání teplot (od –25 do +40 °c), rizikem 
je také působení škůdců (hlodavců), přibyly i bezpeč-
nostní aspekty. Mezi opatření, omezující nežádoucí 
vlivy náleží silný a  nepodhrabatelný plot, ochranné 
stříšky, jednotlivých zařízení, zákryty z  plachty nebo 
laminátu, nátěry a další kvalitní ochrana, opatření na 
zajištění těsnosti elektročástí, s  minimalizací vývodů 
(bez zbytných tlačítek, signalizací, nástavců apod.), 
prachotěsnost, použití vodotěsných zásuvek, lokální 
vytápění, impregnace, atd. Jako i  u  dalších obdob-
ných vodohospodářských objektů je samozřejmostí 
připojení všech rozvaděčů, motorů, čerpadel, větr-
níků apod. na zemnící síť (Projektová dokumentace, 
1969). Po roce 1990 je pak nově v  podstatě nezbyt-
ností kamerové zabezpečení proti zlodějům a  van-
dalům. Podoba nadzemních částí závlahové čerpací 
stanice otevřené je patrná na obr. 10.6-3 a10.6-6, dále 
pak na obrázcích u závlahových soustav na opatovic-
kém kanále či Vltava V.

Přívod vody a  její rozvod po zavlažovaných plo-
chách byl v převážné části řešen podzemním osinkoce-
mentovým potrubím. Na trubní síti byly vybudovány 

Obr.  10.6-3 Čerpací stanice závlahová otevřená ve Věkoších, 
řez čerpací stanicí v místě jednoho ze tří padesátilitrových čer-
padel. Kromě těchto tří čerpadel byla stanice osazena dalšími 
dvěma čerpadly klidovými (Projektová dokumentace, 1969).

Obr. 10.6-2 Laguny na kejdu. Dobový snímek zemních sklado-
vacích nádrží lagunového typu na kejdu prasat velkovýkrmny 
Smiřice (Závlahy odpadními vodami, 1982; převzaté foto Karel 
Stehlík).
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Obr. 10.6-5 Střední část závlahové soustavy Jaroměř – Hradec Králové. Pohled proti proudu Labe (1) směrem ke Smiřicím. Na snímku 
v popředí provozovaná závlaha postřikem u závlahové čerpací stanice (2) s odběrem vody ze Správčického písníku, dále navazují starší 
náhonové závlahy luk na obou březích Labe (stavby VD Lochenice, cca 40 ha po roce 1920) (3), dále na protějším břehu Labe závlahy 
s využitím odpadních vod (4) z velkovýkrmny prasat Smiřice (realizovány dle projektu po roce 1959) a částečně dochované starší závla-
hy luk (dvě generace z období cca 1860 až 1938) (5). Soustava závlah pokrývá na snímku pás podél Labe kontinuálně až po Jaroměř (6) 
do vzdálenosti cca 10 km (foto Petr Karásek, 2020).

Obr. 10.6-4 Jižní část závlahové soustavy Jaroměř – Hradec Králové (1960–1991), zásobená vodou z Labe a z vodní nádrže Rozkoš, 
vybudované roku 1972 pro soustavu závlah ve středním Polabí s původním výhledem zajištění vody z nádrže až pro 56 000 ha a s plá-
novaným doplněním soustavy o nádrž Bohdaneč. Na snímku mobilní závlaha postřikem na pozemcích u statku Kydlinov (1), které byly 
zavlažovány postřikem prokazatelně již roku 1954. Pohled po proudu Labe (2) směrem k Hradci Králové, na levém břehu patrné břehové 
porosty (3) podél jednoho z úseku tzv. meliorační kostry v Polabí – zde soustava náhonů pro podmok a malá vodní nádrž, upravená 
zčásti VD Věkoše – Hradec po roce 1920 (foto Petr Karásek, 2020).
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obvyklé již typizované drobné objekty (armaturní 
komory, šoupata, hydranty, kalníky, vzdušníky, atd.). 
Zemědělské závody odebíraly vodu od hydrantů a pů-
vodně za pomoci přenosného potrubí ji rozváděly po 
pozemcích. Přenos potrubí byl poměrně namáhavý 
a málo mechanizovaný, proto bylo od roku 1970 vel-
kým zlepšením zavádění pásových zavlažovačů, které 
měly zpočátku poměrně malý výkon. 

soustava byla do roku 1990 poměrně značně vyu-
žívána, od roku 1969 byly zavlažovány i obiloviny. sta-
bilizace produkce i zvýšené výnosy byly zcela zřejmé 
u cukrovky, víceletých pícnin, kukuřice, nemluvě o na-
prosté nezbytnosti závlahy zeleniny včetně raných 
brambor.

Následně došlo k  určitému útlumu, výraznému 
především v severní části soustavy. V dílčí ploše u smi-
řic se projevil nedostatečně dodržovaný režim aplika-
ce odpadních vod z velkovýkrmny prasat, kde dochá-
zelo k  přehnojování porostů a  snížení jejich kvality. 
Nově začlo docházet ke krádežím v závlahové sezoně, 
přímo z polí byly zloději zcizovány přenosné trubky. 
dalším negativním vlivem bylo omezení státních do-
tací, čímž došlo následně k navyšování cen služeb za 
závlahy ze strany provozovatelů, zemědělské podniky 
se potýkaly s problémy transformace a omezily využití 
závlah. souběžné problémy s krádežemi v čerpacích 
stanicích, ale i pevných dílů na trubní síti, vedly k za-
stavení provozu v  severní části, kde je většina hlav-
ních zařízení v dezolátním stavu. Část ploch je přesto 
v současnosti využívána pro pěstování zeleniny. 

Výrazně lepší je situace v oblasti etapy iii, kde probí-
há intenzivní pěstování širokého sortimentu zeleniny. 
Provozovatelé v oblasti od skaličky po Piletice a sla-
tinu využívají nejmodernější závlahovou techniku, 

včetně nově pořízených širokozáběrových strojů 
a podpovrchové kapkové resp. bodové závlahy s ferti-
gací. obdobně v oblasti blízké pravobřežní závlahové 
soustavy z roku 1973 je využití závlah značné – od Ne-
děliště, přes Všestary až po svobodné dvory.

Závlahová soustava Jaroměř  – hradec králové, 
s  polohou mezi dvěma městy a  tedy s  příměstským 
charakterem, je naprosto klíčová pro zabezbečení 
regionální produkce. Z pohledu technického a kultur-
ního dědictví je oblast zajímavá několika generacemi 
závlah více typů, velkoplošná soustava je významná 
svým rozsahem, koncepcí, využitím řady zajímavých 
technických prvků a zajímavým potenciálem pro mo-
dernizaci a využití do budoucna.

Obr. 10.6-7 Dochované masivní objekty na trubním řadu mezi Jaroměří a Černožicemi (foto Igor Pelíšek, 2019).

Obr.  10.6-6 Oplocený areál čerpací stanice závlahové číslo  1 
u Nového Plesu, budova trafostanice a buření zarostlá plocha 
s odcizenými čerpadly, stav v roce 2016 (foto Igor Pelíšek, 2016).
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Obr. 10.6-8 Příklad drobného objektu na trubní síti, hydrant s kalníkem a šachtou, typ HKŠ, na konci potrubí (Projektová dokumen-
tace, 1969).
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10.7
Vltava V

igor Pelíšek

Závlahová soustava Vltava V se nachází v okrese Měl-
ník a litoměřice, v levobřežní oblasti Vltavy a dále od 
soutoku Vltavy a labe, jak je patrné na přehledové si-
tuaci soustavy na obr. 10.7-1. Projekt závlahových za-
řízení na rozloze 5 330 ha zemědělských pozemků byl 
v  rámci bývalé Čssr dokončen jako jeden z  prvních 
svého druhu v  roce 1960 a první úseky závlahy byly 
uvedeny do provozu v  roce 1963. důvod vybudová-
ní takto rozsáhlé stavby byl jasně dán, neboť území 
náleží k  nejteplejším oblastem Čech se všestranně 
výhodnými podmínkami pro intenzivní zemědělskou 
výrobu. Jejímu rozvoji však bránil častý nedostatek 
srážek ve vegetačním období. V  území jsou velmi 
příznivé podmínky půdní i  podmínky reliéfu. Podle 
dobového zařazení do geonomického systému patří 
převážně k  výrobnímu subtypu řepařsko-pšeničné-
mu, na lehkých půdách řepařsko-žitnému (Projektová 
dokumentace, 1960).

Na celé zájmové ploše byl navržen postřik vzhle-
dem k  převládající kvalitě půd i  podložních vrstev, 
terénním podmínkám, přijatelné pracnosti zavlažo-
vání i  tehdejším vnitrostátním technickým a  výrob-
ním možnostem. Původní projekt doznal v  průběhu 
doby určitých změn. Zpočátku bylo uvažováno a ana-
lyzováno více variant řešení, od gravitačních rozvodů 

vody kanály a případně potrubím, se závlahovými ka-
nály betonovanými na místě, s plně elektrifikovaným 
provozem nebo s dieselagregáty, přes varianty s roz-
vodem závlahové vody tlakovým potrubím v  litino-
vém anebo azbestocementovém potrubí. Vzhledem 
k tomu, že v té době bylo zavedeno do výroby nové 
kvalitnější osinkocementové potrubí, a že použití to-
hoto materiálu se při úsporném dimenzování jevilo 
jako nejekonomičtější, bylo zvoleno řešení s  použi-
tím tlakové koncepce rozvodu. V  technickém řešení 
bylo nejvýraznější změnou dodatečné přiřazení vel-
ké zásobní nádrže k  hlavním závlahovým zařízením, 
takže se zmenšil i  původně uvažovaný počet čerpa-
cích a  přečerpávacích stanic. schematicky je profil 
od čerpací stanice po akumulační nádrž uveden na 
obr. 10.7-2.

Některé úseky byly z  původního řešení, předpo-
kládajícího více než 6 000 ha rozlohy, vypuštěny a ji-
né byly přidány, např. v severní části. Jako první byla 
roku  1963 uvedena do provozu jižní část, zásobova- 
ná třemi čerpacími stanicemi číslo 1 až 3 do zokruho-
vané trubní sítě, s  větevnými řady vybíhajícími přes 
plavební kanál směrem k Vltavě. Čerpací stanice by-
ly navrženy a  realizovány jako plně automatizované 
v  závislosti na kombinaci tlakových a  průtokových 
změn ve výtlačném potrubí. obdobně jako u  jiných 
tehdejších staveb závlah (např. soustavy Čelákovice – 
Všetaty, Jaroměř  – hradec králové) byla uplatněna 
úsporná koncepce řešení stavebních částí čerpacích 
stanic, tj. především otevřená strojovna. toto řešení 
bylo zvoleno z důvodu omezené roční doby provozu 
a také plně automatického charakteru provozu. Část 
čerpadel stanice číslo 1 a celá stanice číslo 4 byly urče- 
ny k  přímé spolupráci se zásobní nádrží umístěnou 
na severní hranici zavlažovaného území. Pod touto 
zásobní nádrží o objemu 25 000 m3 je umístěna po-
slední malá přečerpávací stanice číslo 5, která zásobo-
vala 540 ha půd na nejvýše zavlažované terase Vltavy 

Obr.  10.7-1 Přehledová situace závlahové soustavy Vltava  V 
(dobový zákres po realizaci stavby) (archiv Igora Pelíška, ne-
datováno). 

Obr. 10.7-2 Schematický profil čerpání vody z Labe a akumu-
lace vody v  nádrži Cítov (dobový zákres po realizaci stavby, 
archiv Igora Pelíška, nedatováno). 
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na severozápadě území (Projektová dokumentace, 
1960). soubor hlavních závlahových zařízení soustavy 
Vltava V tvořilo tedy pět čerpacích stanic, cca 162 km 
tlakového potrubí s příslušnými drobnými objekty na 
síti, zásobní nádrž a  provozní středisko (s  laboratoří, 
meteorologickou stanicí, kancelářemi, bytovými jed-
notkami, garážemi a údržbářskými zařízeními). Závla-
hový detail pak byl od počátku řešen soupravami pro 
postřik.

komplexní řešení bylo v oblasti dovršeno vybudo-
váním dispečerského systému, který zajišťoval mož-
nost sledování činnosti všech pěti čerpacích stanic 

a  průběh spolupráce jejich funkčního příslušenství, 
včetně zásobní nádrže, z  jediného provozního stře-
diska situovaného přibližně uprostřed zájmového 
území. Na dispečerský pult bylo z  jednotlivých sta-
nic neustále signalizováno, zda je objekt v klidu, zda 
pracuje normálně, anebo má-li vodárenskou nebo 
elektrotechnickou poruchu. Ze zásobní nádrže byl 
signalizován stav hladiny nadržené vody. Zřízením 
řady telefonických stanovišť na zájmové ploše bylo 
umožněno operativní spojení dispečera s jednotlivý-
mi manipulanty a závlahovými techniky (tj. závlaho-
vými četami).

Obr. 10.7-3 Stav závlahové čerpací stanice číslo 2 Vrbno kolem roku 1993 (archiv Igora Pelíška, nedatováno).

Obr. 10.7-4 Stav závlahové čerpací stanice číslo 2 Vrbno v roce 2014. Odběrný objekt se stavidlem, budova a zarostlé prostranství ote-
vřené čerpací stanice jsou patrné na levém břehu plavebního kanálu. Při horní vnější hraně mostu je provedeno převedení litinovým 
potrubím s patrným větrníkem. Pohled proti proudu plavebního kanálu směrem k Vraňanům, v pozadí hora Říp (mapy.cz, 2014).
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Obr. 10.7-5 Pozůstaky odběrného objektu (1) pro závlahovou čerpací stanici číslo 2 v jihovýchodní části závlahové soustavy Vltava V 
z roku 1963, která zajišťovala závlahu 5 330 ha prostřednictvím trubní sítě, zásobené čtyřmi čerpacími stanicemi, a s akumulací v aku-
mulační vodní nádrži v severní části velkoplošné závlahy. Při modernizaci plavební cesty byl objekt závlahové čerpací stanice číslo 2 (2) 
odstraněn, v místě původního mostu s výtlačným potrubím (3) bude vybudován kapacitnější profil pro lodní dopravu. Výtlak zajišťoval 
závlahu pozemků (4) na pravém břehu Hořínského kanálu (foto Petr Karásek, 2021).

Obr. 10.7-6 Stav otevřené závlahové čerpací stanice číslo 1 v Chramostku kolem roku 1980 (foto Jiří Filip, nedatováno).
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Obr.  10.7-8 Stav závlahové čerpací stanice číslo  1 v  Chramostku v  roce 2014. Odběrný objekt se stavidlem, budova a  zarostlé pro-
stranství otevřené čerpací stanice jsou patrné na levém břehu plavebního kanálu, na mostu je provedeno převedení výtlaku litinovým 
potrubím. V pozadí hora Říp (mapy.cz, 2014).

Obr. 10.7-7 Stav závlahové čerpací stanice číslo 1 v Chramostku kolem roku 1993, čerpadla opatřena přístřeškem (archiv Igora Pelíška,  
nedatováno).
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hlavním dodavatelem vody byla, po jejím dokon-
čení, čerpací stanice číslo 4, odebírající vodu vzdutou 
jezem na labi u dolních Beřkovic. Zde uveďme, že, ač-
koli voda byla ve značné míře odebírána z labe, název 
závlahové soustavy vyjadřuje fakt, že průtočné množ-
ství v  labi bylo významně nalepšováno vltavskou 
kaskádou, kde zejména vodní dílo slapy mělo v  pů-
vodním účelu rezervováno velké procento zásobního 
objemu pro závlahy. Uvedená čerpací stanice dodáva-
la vodu jak do akumulační nádrže, tak i do celé sou-
stavy. Nádrž byla plněna v nočních hodinách každého 
dne (při spotřebě levnější elektrické energie) a příští 
den z ní bylo odebíráno určité omezené množství zá-
vlahové vody v  kterémkoli místě trubní sítě, aniž by 
bylo potřeba uvést do chodu kteroukoli čerpací stani-
ci, s vyjímkou výše pložené oblasti, obsloužené stanicí 
číslo 5. kromě uvedeného režimu v obdobích menší 
spotřeby vody mohly začít čerpat všechny stanice při 
vzrůstající potřebě závlahové vody (podle skladby 
pěstovaných plodin a dle klimatické situace), a to ze-
jména v  období extrémních požadavků na dodávku 
vody.

Minulý provoz celé soustavy probíhal od ro-
ku 1966, s ohledem na pěstované plodiny a pěsteb-
ní postupy byl provoz závlahy poměrně intenzivní, 
využití ploch činilo kolem 70  %. Provoz byl mj. úzce 
napojen na výzkumné aktivity tehdejší Vysoké školy 
zemědělské v Praze. analyzovány byly režimy závlahy 
i plány distribuce vody na závlahové soustavě podle 
klimatických charakteristik a výnosů hlavních polních 
plodin (pšenice ozimá, ječmen jarní, kukuřice na siláž, 
jarní směsky na zeleno, rané a  polorané brambory, 
řepa cukrová, vojtěška a  chmel). Zavedení velkopro-
vozního progresivního způsobu řízení závlahového 
provozu prokázalo vysokou operativnost. 

Po roce 1990 došlo k  částečnému útlumu provo-
zu závlah a využití ploch. Z té doby pocházejí snímky 
od bývalých pracovníků státní meliorační správy, kdy 
čerpací závlahové stanice byly ještě plně provozu-
schopné (viz obr. 10.7-3 a 10.7-7). Významné změny 
proběhly po roce 1997, kdy byla závlahová soustava 
privatizována. Narozdíl od sousední závlahy Vltava iii, 
která je dosud v  provozu a  průběžně modernizová-
na, byla hlavní další činností nabyvatele závlahové 
soustavy Vltava V stavební a jiná činnost, závlahy byly 
pouze jako doplňková činnost. Vliv měla také transfor-
mace zemědělství a další faktory jako krádeže, obdob-
ně jako u dalších hydromelioračních soustav.

současné využití původní velkoplošné závlahy 
Vltava V  je v  podstatě nulové. lokálně jsou zavlažo-
vány sady jižně od daminěvsi, pro jejichž zásobování 
je vybudována nová akumulační nádrž. sady, jejichž 
provozovatelem je belgická společnost, jsou opatře-
ny kapkovou závlahou, nezávislou na původní vel-
koplošné závlaze. Zdrojem vody v daném případě je 
podzemní voda čerpaná z  lokálních vrtů. s ohledem 
na pěstované komodity hlavního uživatele pozemků 
v severozápadní oblasti kolem akumulační nádrže cí-
tov nebyl podle šetření v roce 2016 zájem o zprovoz-
nění této části závlahové soustavy. 

do současné doby se dochovala velká část tech-
nických objektů závlah, přestože zejména čerpací sta-
nice jsou zcela bez technologií, stanice číslo 2 u Vrbna 
je zcela demontována (obr. 10.7-5) a některé plochy 
závlah byly zbaveny možnosti napojení na původní 
trubní síť. hlavní výtlačné i rozvodné řady i s přísluš-
nými drobnými objekty jsou v základní dispozici do-
chovány, akumulační nádrž chátrá, stejně jako objek-
ty zbývajících čtyř čerpacích stanic. 

komplex staveb závlahové soustavy Vltava  V  je 
významný historicky a  technicky, ale i  z  pohledu 
praktického zemědělského, melioračního a vodohos-
podářského. soustava je zajímavým dokladem jak 
z  důvodu stavební a  technické podoby rozsáhlého 
díla, tak i kvůli celostnímu pojetí zemědělského hos-
podaření v závlahových podmínkách.

Obr. 10.7-9 Stav čerpací stanice číslo 4 kolem roku 1980 (archiv 
Igora Pelíška, nedatováno).
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10.8
ohře i a chmelařské oblasti 

igor Pelíšek

oblast dolní ohře

V oblasti dolní ohře, která tvoří „Zahradu Čech“, se na-
cházejí velké plochy mimořádně úrodných půd, kte-
rým však často chybí dostatek vláhy. Území je poměr-
ně hustě osídleno, se silně rozvinutým průmyslem, 
přičemž zde prakticky chybí lesy, které ustoupily ze-
mědělství již v minulosti. Pokud dále vezmeme v po-
taz také Žateckou oblast pěstování chmele a dešťový 
stín krušných hor, je význam a potřebný rozsah závlah 
zřejmý. 

Podrobněji je popsána závlahová soustava ohře i, 
situovaná do levobřežní oblasti ohře a labe v blízkos-
ti jejich soutoku. Vymezení oblasti je zřejmé z přilože-
né mapky na obr. 10.8-1. hlavní úseky soustavy byly 
uvedeny do provozu v  letech 1968 a  1980. Generál-
ním dodavatelem stavebních prací byly Zemědělské 
stavby, n.p., Ústí nad labem, realizace probíhala podle 
projektů hydroprojektu Praha, dodavatelem techno-
logického zařízení čerpacích stanic byla sigma lutín. 

rozsah celé soustavy činí cca 3  300  ha. Zdrojem 
závlahové vody jsou řeky labe a ohře, s průtoky ovliv-
něnými vybudovaným vodním dílem Nechranice. Vy-
budovány byly čtyři čerpací stanice pro čerpání vody 

Obr. 10.8-1 Vymezení oblasti podle dobového materiálu před 
rokem 1960 (archiv Igora Pelíška).

Obr. 10.8-2 Hlavní čerpací stanice Prosmyky na závlahové soustavě Ohře I z roku 1968 (1) s odběrným objektem (2) na levém břehu  
Labe. Na čerpací stanici závlahové bylo prostřednictvím hlavního výtlaku (3) navázáno více než 3 000 ha závlah, vybudovaných ná-
sledně do r. 1980, s akumulačními nádržemi a čerpacími stanicemi u Vchynice a Keblic (foto Petr Karásek, 2020).
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z hlavních zdrojů a dvě stanice přečerpávací, soustava 
byla koncipována jako závlaha postřikem s podzemní 
tlakovou trubní sítí. hlavní čerpací stanice Prosmyky 
(obr.  10.8-2 a  10.8-4) zásobuje příslušnou trubní síť 
a čerpá vodu do akumulační nádrže na humenském 
vrchu u  keblic (obr.  10.8-5). obdobně fungují také 
čerpací stanice situované na levém břehu ohře u te-
rezína, Bohušovic nad ohří a Brňan (Projektová doku-
mentace, 1965).

Zásobní nádrž na humenském vrchu i  přillehlá 
čerpací stanice jsou dosud v  provozu. Plnění nádrže 
probíhá z  čerpací stanice Prosmyky, s  kterou je ná-
drž původně propojena pomocí kabelového vedení 
a plnění nádrže tak řídí automatika. Novější etapy, tj. 
Vchynice s akumulační nádrží (obr. 10.8-7) a část od 
humenského vrchu na siřejovice jsou sice podmíněně 
provozuschopné, avšak neprovozované. 

Protože s obdobnými rozsáhlými a technicky složi-
tými závlahovými soustavami byly v tehdejší Čsr kolem 
roku 1965 malé zkušenosti, provozovatel byl v počátku 

Obr. 10.8-5 Provozovaná čerpací stanice a akumulační nádrž u Keblic (foto Petr Karásek, 2020).

Obr. 10.8-3 Schéma polostabilní sestavy na zelinářských ho-
nech pro postřikovač PUK-1, PUK-2 nebo PUK-3 (Projektová 
dokumentace, 1965).

Obr.  10.8-4 Ilustrační fotografie, dokládající stav čerpa-
cí stanice závlahové v  Prosmykách do roku  1978 (Břenda,  
1978).
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informován o potřebě neustále zlepšovat a zpřesňovat 
ustanovení provozního řádu, podle toho, jak si v průbě-
hu zavlažování vyžádala snaha po co nejhospodárněj-
ším využití díla. soustava byla vybavena závlahovým 
detailem pro postřik (příklad na obr. 10.8-3). Během je-
jího více než padesátiletého provozu docházelo k urči-
tým obměnám vybavení, a to nejen s ohledem na život-
nost jednotlivých strojů a zařízení, ale také s ohledem 
na dostupnost nových i výkonnějších zařízení. 

V části u Brňan, která byla vybudována jako středo-
plošná závlaha v předstihu před hlavní velkoplošnou 

etapou, na kterou byla později navázána, přestaly vy-
hovovat původní trubní řady pro zásobení pásových 
zavlažovačů. Byly používány různé provizorní způso-
by a plastových rozvodů, avšak nedokonale a s ome-
zením počtu i  kvality postřiku, což se podařilo vyře-
šit rozšířením osinkocementové trubní sítě od hlavní 
etapy. Zajištěn tak byl ekonomický provoz pásových 
zavlažovačů v celém území. V jižní části byly jako no-
vinka v  80.  letech zřízeny a  po určitou dobu provo-
zovány širokozáběrové pivotové postřikovače, které 
však byly posléze vyřazeny z provozu. aktuální provoz 

Obr. 10.8-6 Schéma zařízení na převoz a rozvoz závlahového potrubí ZRP-2. Bylo montované na traktorový nosič nářadí IFA-RS-09 
(Projektová dokumentace, 1965).

Obr. 10.8-7 Neprovozovaná akumulační nádrž u Vchynice. Stav v roce 2020 (foto Petr Karásek, 2020).
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Obr. 10.8-8 Závlaha postřikem pro porosty zeleniny za využití moderních pásových zavlažovačů v r. 2020 (foto Petr Karásek, 2020).

Obr. 10.8-9 Sklizeň zeleniny na zavlažovaných pozemcích v roce 2020 (foto Petr Karásek, 2020).
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probíhá dominantně za využití pásových zavlažovačů 
(obr.  10.8-8), a  to jak dosud funkčních resp. repaso-
vaných strojů, tak i  strojů nejmodernější konstrukce 
(Ústní sdělení, 2009–2019).

Význam závlah na dolní ohři 

kvalitní zemědělská produkce, především zeleniny, 
není myslitelná bez uvedených moderních závlaho- 
vých systémů. stavba ohře i je významným dokladem 
naprosto nezbytné hydromeliorační stavby. Její role 
v  navazujícím řetězci potřeb při produkci a  zajištění 
potravin pro výživu v širším regionu je zřejmá. kromě 
této velice praktické role se jedná o technicky zajíma-
vou soustavu staveb, která je přes 50  let v  provozu 
a  tvoří již neodmyslitelnou součást krajiny jižně od 
litoměřic. 

co se týče dalších závlah v Poohří, je na místě zmí-
nit také jejich vztah k  oblasti se soustředěnou vel-
kokapacitní těžbou nerostných surovin, především 
hnědého uhlí. Povrchová i  další těžba ve značném 
rozsahu zanechává trvalé následky na krajinném pro-
středí. Proto byly realizovány investiční akce, které 
byly financovány z prostředků severočeských hnědo-
uhelných dolů Most, ale i dalších investorů. V případě 
závlah se jednalo např. o financování staveb ohře Vi 
a račetice-topolany. 

oblast kněževes – rakovník

Pro naše chmelařské oblasti (Žateckou, Úštěckou a tršic- 
kou) jsou charakteristickým rysem geologicko-pedolo-
gické podmínky. Za chmelové půdy jsou označovány 
takové, které mají značnou mocnost ornice, odpoví-
dající podíl humusu, dobrou vodní i vzdušnou kapaci-
tu, nízkou hladinu podzemní vody a  vyhovují mecha-
nickým a  chemickým složením. (kopecký a  kol., 2008) 
Převládajícím typem je hnědozem a  černozemě a  jim 

Obr. 10.8-11 Akumulační vodní nádrž a závlahová čerpací stanice pro závlahu chmelnic u Kněževsi u Rakovníka. V oblasti je instalo-
vána kapková závlaha, která nahradila původní závlahu postřikem ze 60. let 20. století o původním rozsahu cca 70 ha a plánovaným 
rozšířením o dalších 100 ha zavlažovaných ploch a zasobováním vodou z vrtů (foto Petr Karásek, 2022).

Obr.  10.8-10 Informativní přehledová mapa chmelnic na 
území České republiky. Jedná se v  Čechách o  Žatecko a  dal-
ší sousedící oblasti v  Poohří, Rakovnicko, Litoměřicko až po 
okolí Úštěku, Roudnicko a Mělnicko v Polabí menší plochy na 
Čáslavsku, na Moravě o  Olomoucko a  Přerovsko, tj. Tršicko 
a okolí Lipníka nad Bečvou (zpracoval Igor Pelíšek).
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příbuzné typy. Nejznámější variantou hnědozemních 
půd jsou tzv. červenky, typické pro centrální Žateckou 
oblast. Výrazné zabarvení těchto půd, dotvářejících ráz 
této oblasti (je patrné např. na snímku 10.8-12). klima-
tické podmínky chmelařských oblastí a  potřeba vody 
u chmele, který nepatří ve srovnání s jinými plodinami 
mezi rostliny s  nízkou potřebou vody, jsou důvodem 
k aplikaci a rozšíření závlah ve chmelařských oblastech 

(kopecký a kol., 2008). Závlahy chmele mají mezi závla-
hou ostatních zemědělských plodin zcela zvláštní po-
stavení zejména proto, že vzhledem k exportu většiny 
produkce tuzemských chmelů musí být zachovány ty-
pické znaky jakosti chmele. 

správně provedená závlaha chmele má příznivý 
vliv na jeho růst a  vývoj. V  našich podmínkách má 
opakovaná doplňková závlaha chmele opodstatnění, 

Obr.  10.8.-12 Chmelnice severozápadně od Kněževsi, pohled směrem na Hořesedly. Chmelnice na červeně zabarvených půdách se 
táhnou až na horizont směrem k Vlkovu u Rakovníka (foto Petr Karásek, 2021).
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ovlivňuje šíření vody v půdě, má vliv na změnu mikro-
klimatu porostu, celkové utváření habitu keřů, což vše 
pozitivním způsobem ovlivňuje dosahovaný výnos 
a  kvalitu chmele (kopecký a  kol., 2008). Zavlažování 
chmelnic má sice zejména v  českých chmelařských 
oblastech svoji tradici, ale je přirozené, že v souladu 
s technickým pokrokem hledá, zkouší a často i mění 
koncepce závlahy chmelnic. Závlaha chmele byla ře-
šena pěstiteli již v 19. století. Zavlažování chmelnic, ja-
ko jeden z nejmladších agrotechnických zásahů v kul-
tuře chmele, si v novější historii vynutila sama rostlina 
v  období suchých let 1933 až 1935. tehdy pěstitelé 
poznali, že pro plný vzrůst keřů do výše konstrukce 
nestačí jen spodní vláha, čerpaná hlavním kořenem 
a přesvědčili se o významu srážek a jejich sorpce ko-
řenovým vlášením. tehdy přišli s nápadem vozit vodu 
do chmelnic a samospádem ji pouštět do řadů. Přes 
počáteční nedůvěru se zavlažování chmelnic v dalším 
rozšířilo, v  některých případech se pomocí systému 
revolt zavlažovalo již postřikem (resp.  umělým deš-
těm podle dobové terminologie) (Beneš, 1960).

Pro další rozšíření závlah ve chmelařských oblas-
tech chyběla závlahová zařízení a  často také zdroj 
potřebné vody na vhodném místě. tento nedostatek 
se podařilo napravit během období systematizace 
meliorační výstavby po roce 1960, resp. 1965. Zřízeno 
bylo množství malých závlahových nádrží, vybudová-
ny byly příslušné čerpací stanice a vyvinut a dodáván 
byl závlahový detail pro chmelnice. od starších závlah 
brázdovým podmokem se postupně přecházelo k zá-
vlaze postřikem, který se uplatňoval všude tam, kde 
nebyly vhodné podmínky pro podmok. Přenosné po-
střikovače s kruhovým záběrem bylo třeba upevnit na 
nástavné trouby, aby postřikovač mohl fungovat nad 
úrovní porostu (obr. 10.8-13 a 10.8-14).

Obr. 10.8-15 Závlaha chmele podmokem pomocí výkonného čerpadla a rozvodného potrubí před rokem 1960 (Beneš, 1960).

Obr.  10.8-14 Závlaha chmelnice postřikem pomocí postřiko-
vače PUK-3 (Kopecký a kol., 2008).

Obr. 10.8-13 Úprava postřikovače PUK-3, umístěného na pro-
dlužovací trubce nad úrovní konstrukce chmelnice kolem ro-
ku 1973 (Kopecký a kol., 2008).
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kolem roku 1985 bylo shledáno, že některé závla-
hy chmelnic již byly zastaralé, zbudované podle pro-
jektů ze 60.  let. Některé soustavy měly čerpadla na 
naftový pohon, což v tehdejší napjaté situaci v přidě-
lování nafty omezovalo provoz závlah na nejnutnější 
minimum. Zastaralost zařízení kladla vysoké nároky 
na potřebu pracovních sil, produktivita práce u těch-
to starších provozů byla nízká. Potřeba přebudování, 
zásadní modernizace a rekonstrukcí čerpacích stanic, 
podzemních rozvodů, elektrifikace, atd. se týkala roz-
sahu cca 800 ha závlah v okrese rakovník. tuto potře-
bu se v  zásadě dařilo průběžně plnit. o  nezbytnosti 
závlah svědčí dobové údaje o  využití kapacit závlah 
přes 80 % v oblasti rakovnicka. 

koncem 80.  let byly experimentálně ověřovány 
možnosti podpovrchové závlahy chmelnic. tradiční 
metody závlah stabilním závlahovým detailem vedle 
výhod dodávky vody přinášely i  problémy. Jednalo 
se o neúměrně vysoké pořizovací náklady, problémy 
se zdravotním stavem porostů, zejména co se týče 
napadání houbovými chorobami a z toho vyplývající 
nutnosti zvýšení četnosti ochranných zásahů fungi-
cidními přípravky. kromě zvýšení výnosů se prokázala 
možnost dosažení výrazných úspor závlahové vody 
a  energií. Velmi výrazně se způsob závlahy projevil 
i na kvalitě chmele, což prokázaly chemické rozbory 
odebraných vzorků.

Nověji jsou také v  popisované oblasti zaváděny 
a  rozšířeny kapkové závlahy. Jejich dokumentace je 
na leteckých snímcích (obr.  10.8-11 a  obr.  10.8-12), 

včetně změněného a  doplněného vybavení čerpací 
stanice (filtry, přihnojovače, atd.). Poloprovozní pokusy 
po roce 2000 a následně i provoz prokázaly, že při pro-
vozování závlah chmele je vhodné uplatnit progresivní 
způsoby, zejména kapkovou závlahu a  mikropostřik. 
tak jako i na starších systémech, lze i u těchto mikrozá-
vlah uplatnit přihnojování prostřednictvím dodávané 
závlahové vody. Příklad injektoru kapalných hnojiv, za-
váděný s  novými progresivními závlahovými systémy 
ve chmelnicích, uvádí obr. 10.8-17. 

Význam závlah chmelnic

Potřebu využívat u chmele závlahu prokazují srážkové 
deficity, zejména v posledních letech. Význam doku-
mentovaných a zde alespoň stručně popsaných závla-
hových staveb tkví jak v určité historické linii vývoje 
a  výskytu těchto staveb, tak i  v  nezbytnosti udržení 
provozu závlah pro udržení a zaručení kvality a množ-
ství tradiční a  vysoce ceněné produkce tuzemského 
chmele také do budoucna. 

Obr.  10.8-16 Napojení nového systému (plastového potrubí 
pro kapkovou závlahu ve chmelnici) na původní podzemní tla-
kové trubní rozvody závlahové vody. Snímek je z oblasti Záluží 
u Roudnice nad Labem (foto Petr Karásek, 2022).

Obr.  10.8-17 Příklad injektoru kapalných hnojiv, schéma vý-
robku značky Amiad (Kopecký a kol., 2008).
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Obr. 10.8-18 Akumulační vodní nádrž a neprovozovaná závlahová čerpací stanice u Hostokryjí, pohled směrem na Senomaty. Stavby, 
vybudované pro závlahu chmele, byly zkolaudovány do roku 1981. Stav v roce 2022 (foto Petr Karásek, 2022).

Obr. 10.8-19 Příklad malé provozované závlahové čerpací stanice, zásobující vodou z Ohře chmelnici na levém břehu u Zálužic nad 
Ohří (foto Petr Karásek, 2022).
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10.9 
Vodohospodářské úpravy  
a závlahy v dolním Podyjí

Miloš rozkošný

oblast dolního Podyjí na jižní Moravě, kterou může-
me vymezit na území okresu Břeclav a  části okresu 
hodonín, patří mezi území České republiky, kde jsou 
příznivé půdní a klimatické podmínky pro intenzivní 
zemědělství, včetně ovocnářství a  zelinářství. Vždy 
zde ale hrozilo riziko nedostatku srážek. k  tomu se 
navíc v  období socialismu a  požadavku na vysokou 
zemědělskou produkci s  cílem soběstačnosti přidala 
potřeba vyřešení vodohospodářských poměrů v části 
území, které byly spojeny zejména s  uzlem soutoku 
páteřních řek dyje, Jihlavy a  svratky, charakteristic-
kým výskytem rozsáhlých mokřin a lužních lesů. k to-
mu přistupovala potřeba zamezit znečištění říční sítě 
nejen odpadními vodami z  rozvíjejících se sídel bez 
pokročilého čištění, nebo vůbec nečištěných, ale také 
z průmyslu navazujícím na zemědělskou velkovýrobu 
(cukrovarnictví aj.). k  provedeným kolektivizačním 
a zcelovacím zásahům v krajině a k říčním regulacím 
z dřívějších období se navíc přidala potřeba nastavit 
i  protierozní ochranu území. Přijatá řešení komplex-
ních úprav byla pojata velkoryse a bohužel, jak se uká-
zalo později, ne zcela vyhovujícím způsobem, který 
do značné míry potlačil biologické funkce krajiny, za-
chování cenných a unikátních biotopů vnitrozemské 
říční sítě.

V období přípravy vodohospodářských úprav v ro-
ce 1969 bylo provedeno zhodnocení ekonomické 
a společenské efektivnosti navrhovaných úprav z teh-
dejšího pohledu, které se stalo základním podkladem 
pro postupnou realizaci jednotlivých staveb. Jako 
hlavní přínosy navrhovaného vodohospodářského 
programu byly předpokládány:

 O ekonomické efekty ze závlah, které se plánovaly 
v  rozsahu 35 000 ha na jižní Moravě a 10 000 ha 
na slovenském Záhoří, přičemž zaručená dodávka 
vody pro závlahy byla uvažována až 81,9 mil. m3 za 
rok na jižní Moravě

 O zvýšení výnosů dosažené přemístěním ornice, kte-
ré bylo uvažováno z nádrže Nové Mlýny v rozsahu 
354 ha

 O výnosy na pozemcích vyloučených ze zátopy boč-
ním ohrazováním, a to 1 037 ha zemědělské půdy 
a 1 100 ha lesní půdy

 O rybářské obhospodařování nádrže na dyji u  No-
vých Mlýnů, plánovaný výlov 150 tun ryb za rok, 
spolu se sportovním rybářstvím 250 tun ryb

 O zlepšení myslivosti při větším rozšíření drobné i vy-
soké zvěře a zvýšené produkci lovného ptactva

 O snížení organického znečištění vody v  tocích – 
předpokládalo se zlepšení celkové čistoty v dyji 

 O úspora na úpravách a údržbě vodních toků v pro-
storu nádrže Nové Mlýny v celkové délce 41,67 km,

 O ochrana území před záplavami v rozsahu 8 883 ha 
lesní půdy a 7 026 ha zemědělské půdy

 O ostatní přínosy: úspora na silniční síti zkrácením 
délky a zlepšením parametrů trasy, úspory z likvi-
dace ztíženého pracovního prostředí (komáři), pří-
nosy z těžby rákosu apod.

Z  pohledu realizace závlah a  jejich soustav v  ce-
lém území bylo zajímavé využití konceptu fázové 
výstavby, k  němuž bylo přistoupeno po zhodnoce-
ní dosavadních poznatků z  praxe. tato varianta byla 
porovnána s variantou soustředěné výstavby, kdy by 
oblast byla rozčleněna do několika systémů o výměře 
cca 2 000 až 8 000 ha, soustředěných vždy do několika 
katastrů, přičemž zbytek území by zůstal zcela bez in-
vestic a bez závlah, často po dlouhou dobu.

Naopak, ve fázové výstavbě byl navržen etapový 
postup výstavby závlah bez místního soustředění, 
avšak s  dislokací na nejvhodnějších plochách. cílem 
bylo dosáhnout, aby každá hospodářská jednotka 
v  zájmové oblasti mohla zavlažovat v  co nejkratší 
možné době pícninářsko-zelinářský nebo pícninářský 
osevní postup na výměře 100 až 300 ha. tyto plochy by 
byly vybaveny jednoduchými stabilními objekty a po-
hyblivými závlahovými soupravami. Z hlavních zaříze-
ní by bylo třeba v první etapě budovat pouze ústřední 
čerpací stanici a hlavní přivaděč, tato zařízení by byla 
dimenzována tak, aby umožňovala provoz cílového 
rozsahu zavlažovaných ploch, který by byl dosažen 
při dokončení třetí etapy výstavby. Po dokončení vět-
šiny staveb první etapy by byly rozšířeny závlahy ve 
druhé etapě výstavby u  nejpokročilejších výrobních 
jednotek na další plochy, v  příznivých podmínkách, 
popřípadě na celou výměru hospodářství. Ve druhé 
etapě výstavby by byly závlahové celky již vybaveny 
automatickými čerpacími stanicemi a  podzemním 
potrubím. Ve třetí etapě výstavby by byly vybudová-
ny závlahy na zbývajících plochách zájmové oblasti 
a přikročilo by se k budování závlahových zařízení pro 
speciální kultury (sady, vinice aj.). Předpokládalo se, že 
v tomto období by se prováděla rekonstrukce objektů 
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(stabilních) vybudovaných v první etapě na závlahová 
zařízení s plně automatizovaným provozem.

historické úpravy

Již od 19.  století probíhaly v  na popisovaném území 
dílčí snahy k  zajištění dostatku vody pro zemědělství 
a  k  vyřešení dílčích vodohospodářských problémů. 
První meliorační stavby v  19.  století byly zřízeny ma-
gistrátem v Podivíně.na městských loukách. Jednalo se 
o  odvodňovací příkopy, nebo opět o  odvodňovacích 
příkopech udržovaných obyvateli Mikulčic a Moravské 
Nové Vsi ve prospěch zlepšení odtokových poměrů 
a odvedení rozlitých vod řeky stupavy (dnešní kyjov-
ka). tyto příkopy jsou vyznačeny v indikačních skicách 
z roku 1827 (MZa, indikační skicy stabilního katastru). 
V roce 1837 bylo na katastru obcí Břeclav, stará Břeclav, 
ladná a lanžhot celkově zatápěno 2 567 ha, z toho při-
padlo 1 711 ha na lesy, 690 ha na louky, 148 ha na past-
viny a 18 ha na pole. Jednalo se sice o propojené řešení, 
kdy byly pozemky nejen zavlažovány a řízeně zatápěny, 
ale zároveň byla i odváděna přebytečná voda pomocí 
odvodňovacích systémů. (Veselý, 2017). inundace v ce-
lém údolí dyje pod Břeclaví činila 15 360 ha, zatápěná 
plocha tedy nedosahovala ani 20 %. 

Na počátku skutečně rozsáhlých melioračních pro-
jektů stojí lichtenštejnská dominia. lichtenštejnská 
panství začínají se soustavnými melioracemi po po-
lovině 19. století, zejména však od 70. až 80. let. toto 
období se shoduje se zrychlením odtoku a zvýšením 

eroze v souvislosti s rušením rybníků, což mohlo být 
také jedním z důvodů zvýšené potřeby melioračních 
prací. díky cílevědomé práci byly na počátku 20. sto-
letí na všech panských loukách a v lužních lesích vy-
budovány systémy zavlažovacích a  odvodňovacích 
kanálů. lichtenštejnské majetky však byly v roce 1919 
vyvlastněny, meliorační soustavy přestaly být udržo-
vány a rychle ztrácely svoji funkci (Veselý, 2017).

Novodobé komplexní  
vodohospodářské úpravy

Na celkové výměře vybudovaných závlah v Českoslo-
vensku/České republice ve druhé polovině 20. století 
se Morava podílela zhruba 40% a  relativní podíl na 
výměře zemědělské půdy byl asi čtyřnásobný oproti 
Čechám. těžištěm výstavby závlah na Moravě v  le-
tech 1970–2000 bylo Břeclavsko, kde byl pod názvem 
„komplexní vodohospodářské úpravy Jižní Moravy,“ 
realizován plán na ochranu 19  620  ha území před 
záplavami (8 133 ha zemědělské půdy a 487 ha lesů) 
a  zavlažování asi 35  000  ha zemědělských pozemků 
(Štěpaník, 2010). tento plán odpovídající době svého 
vzniku v  socialistickém duchu požadavků na země-
dělství a krajinu dnes v mnoha ohledech považujeme 
za kontroverzní. Jedná se zejména o likvidaci jedineč-
né lužní krajiny pod Pálavou a nevhodně provedené 
regulace páteřních toků. Zjištěné negativní jevy jsou 
v  posledním desetiletí napravovány revitalizacemi, 
spočívajícími zejména v  napojování odstavených 

tab. 10.9-1 Přehled vybudovaných závlaha z vodního díla Nové Mlýny (Čermák, 2003; Štěpaník, 2010)

Název Zdroj Místo odběru Plocha [ha]
Jevišovka – Šakvice, 1. a 3. stavba horní zdrž Jevišovka, Pasohlávky  1 892
drnholec – litobratřice – Jiřice horní zdrž drholec  1 320
Brod – Bulhary – Valtice, 1. stavba horní zdrž Brod nad dyjí  2 211

celkem z horní zdrže  5 423
Pavlov ii střední zdrž dolní Věstonice   221

celkem ze střední zdrž   221
Jevišovka – Šakvice, 2. stavba dolní zdrž strachotín   664

celkem z dolní zdrže   664
Zaječí – rakvice, 1. a 2. stavba coo Nové Mlýny  2 044
Bulhary – Přítluky coo Nové Mlýny   620

celkem z coo  2 664
Brod – Bulhary – Valtice, 9. stavba dyje Bulhary  4 600
Podivín – lužice dyje ladná  4 550
Břeclav – lanžhot dyje Břeclav  2 708

celkem z toku dyje 11 858
celkový součet 20 830



155Příklady historických lokalit 

ramen do toku a  obnovením interakce vody v  řece 
s  okolím, opatřeními na nádržích vodního díla Nové 
Mlýny apod. (viz revitalizace řeky dyje, materiály na 
stránkách podniku Povodí Moravy, s. p. aj.).

celková realizovaná výměra závlah v dolním Pody-
jí zaujímá 20 031 ha až 20 897 ha, z toho 10 359 ha je 
zavlažováno přímo z řeky dyje a zbytek z novomlýn-
ských nádrží (Čermák, 2003). Vztah vybudovaných zá-
vlah k dané soustavě, zdroji vody, místu odběru a cel-
kové ploše ukazuje tab. 10.9-1.

V rámci zmíněného plánu byly postupně vybudo-
vány a provozovány v popisované oblasti různé dílčí 
soustavy (Pavlík a hrabal, 1983), například:

 O Závlahová soustava Podivín – lužice, 1. stavba. 
Závlahová soustava byla vybudována v letech 1972 až 
1974 s  celkovou kapacitu 657  ha zavlažované půdy, 
s předpoklady pro postupné fázové rozšíření zavlažo-
vané půdy na cílový rozsah 5 389 ha. Jednalo se o prv-
ní soustavu z celého plánovaného komplexu na Břec-
lavsku a  hodonínsku. cílena byla na pozemky pod 
správou JZd Velké Bílovice a Moravský Žižkov. i když 

jsou zavlažované pozemky této závlahové soustavy 
značně vzdáleny od řeky, pro volbu této lokality ho-
vořily především hospodářské a sociální důvody. JZd 
Velké Bílovice bylo prosperující a  ekonomicky silné 
družstvo s  zaběhnutou zemědělskou velkovýrobou 
a dostatkem pracovních sil (Štěpaník, 2010).

Závlahová soustava byla vybudována tak, aby 
využívala volné průtoky řeky dyje. Podávací čerpa-
cí stanice s  výkonem 1150 l/s byla umístěna ve sle-
pém ramenu řeky dyje mezi obcemi ladná a Podivín 
(obr.  10.9-1). Voda je přečerpávána hlavním výtlač-
ným řadem  – podzemním ocelovým potrubím do 
akumulační nádrže situované jižně od obce Velké  
Bílovice.

akumulační nádrž byla zbudována jako zdroj vo-
dy pro provozní čerpací stanici číslo 15 a. tato stanice 
byla vybudovaná jako vysokotlaká, plně automatizo-
vaná, se čtyřmi čerpadly typu cVaV-250 a dvěma kli-
dovými čerpadly o celkovém výkonu 243 l/s. Čerpací 
stanice byla určena k dodávkám vody do trubní sítě 
s  celkovou délkou 19  500  m na celkovou zavlažova-
nou plochu 657 ha k závlaze pozemků původně pod 

Obr. 10.9-1 Čerpací stanice u slepého ramene řeky Dyje mezi obcemi Ladná a Podivín (foto Radek Bachan, 2020).
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JZd Velké Bílovice a  státního statku Velké Pavlovice. 
součástí stavby je gravitační krytý závlahový kanál k-1 
s celkovou délkou 3759 m, provedený ze železobeto-
nových trub o profilu 100 cm k převodu vody do ná-
drže na Prušánce a k nalepšování vodních stavů toků 
Prušánky, kde se v době vzniku plánovaly v rámci dru-
hé a třetí. fáze výstavby další provozní čerpací stanice. 
Na akumulační nádrž je napojen také krytý gravitač-
ní kanál k-3, vybudovaný z osinkocementových trub 
o profilu 500 mm v celkové délce 420 m, přivádějící 
vodu do nádrže v lokalitě pod „Šísary“ (obr. 10.9-2).

 O Brod – Bulhary – Valtice, 1. stavba. 
Po rozsáhlé a  náročné investorské a  technické pří-
pravě byla realizace programu závlahových soustav 
zahájena v  roce 1969 výstavbou závlahové soustavy 
Brod nad dyjí – Bulhary – Valtice, 1. stavba. Závlahová 
soustava byla budována v letech 1969 až 1974 s kapa-
citou 3 615 ha zavlažované půdy, s předpoklady pro 
postupné fázové rozšíření zavlažované půdy pro cílo-
vý rozsah 12 432 ha. technická koncepce soustavy již 
odpovídala principům fázové výstavby, způsob finan-
cování však ještě respektoval původní dělení na kost-
ru a  detail. Před dobudováním novomlýnské nádrže 
byly jako vodní zdroje pro závlahovou soustavu vyu-
žívány volné průtoky řeky dyje. Závlahová soustava 

byla vybavena přívodním kanálem z řeky dyje, hlavní 
čerpací stanicí, výtlačným potrubím, hlavním závlaho-
vým kanálem, osmi provozními čerpacími stanicemi, 
podzemní trubní tlakovou sítí, provozním střediskem 
v  Mikulově, postřikovacími soupravami a  doprovod-
nými provozními objekty. 

Voda byla a  stále je do závlahové soustavy ve-
dena přívodním kanálem k  hlavní čerpací stanici, 
kterou je čerpána výtlačným potrubím do hlavního 
závlahového kanálu 14,1 km dlouhého, ústícího do 
lednické rybniční soustavy. Na závlahovém kanálu 
jsou umístěny čtyři provozní čerpací stanice, další 
čtyři provozní čerpací stanice jsou umístěny na jed-
notlivých rybnících. Provozními čerpacími stanicemi 
je voda dodávána do podzemních tlakových trub-
ních sítí. Na dílčích plochách v bezprostředním oko-
lí hlavního závlahového kanálu s  úhrnnou výměrou 
359  ha byla závlaha prováděna mobilními postřiko-
vacími soupravami s přímým odběrem vody z kanálu. 
k rozvedení vody po ploše byly používány především 
pásové zavlažovače strojní traktorové stanice husto-
peče, které svojí jednoduchou a robustní konstrukcí 
i cenou vyhovovaly náročnému zemědělskému pro-
vozu lépe než v té době značně poruchové a náklad-
né zavlažovače PP-67 od společnosti sigma olomouc  
(Štěpaník, 2010).

Obr. 10.9-2 Pohled na závlahovou čerpací stanici a akumulační nádrž v lokalitě „Šísary“ (foto Radek Bachan, 2020).
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Způsob provedení závlahové soustavy Brod – 
Bulhary – Valtice ilustruje detailní plán celé soustavy 
(obr.  10.9-10). lze jej považovat za ukázku typické-
ho řešení jedné z  řady realizovaných závlahových 
soustav v  oblasti Podyjí, které spočívá na soustavě 
čerpacích stanic, páteřních rozvodných kanálů a  na-
vazujících podrobných trubních vedení k soustavám 
hydrantů pro napojení např. pásových postřikovačů 
a další techniky (pivotové postřikovače aj.).

 O Závlahová soustava Břeclav – lanžhot, 1. stavba. 
Závlahová soustava byla budována od roku 1973 
a  dokončena v  roce 1976. kapacita soustavy byla 
1 184 ha s předpoklady pro postupné fázové rozšíření 
zavlažovaných ploch na cílový rozsah 2 887 ha. Závla-
hová soustava byla navržena pro využití průtoků řeky 
dyje nalepšované novomlýnskou nádrží. Gravitační 
odběrný objekt soustavy byl vybudován na levém 
břehu řeky dyje v  km 28,4. hlavní závlahový kanál 
k-5 s  celkovou délkou 1794 metrů je v  úseku nava-
zujícím na odběrný objekt v délce 787 m řešen jako 
otevřený přivaděč, na který navazuje krytý úsek v dél-
ce 1  007  m, tvořený zdvojeným potrubím Via-trub 
o průměru 100 cm. hlavní závlahový kanál je zaústěn 
do vodního toku „svodnice“, který byl určen k vedení 
závlahové vody.

 O Závlahová soustava Podivín – lužice, 2. stavba.
stavba byla zahájena v roce 1975 a ukončena v roce 
1980. akce navazovala na dokončenou první etapu 
výstavby závlahové soustavy. kapacita této stavby 
byla 2  127  ha. stavba využívala hlavní zařízení, pře-
devším přívod závlahové vody do akumulační nádrže 
jižně od obce Velké Bílovice, vybudované v rámci prv-
ní stavby. stavba zahrnovala rozvod závlahové vody 
podzemním tlakovým potrubím po pozemcích jed-
notlivých zemědělských podniků a  výstavbu dalších 
čerpacích závlahových stanic, výstavbu trubních sítí 
na celkové ploše 2 127 ha, dále rozšíření akumulační 
nádrže, skladiště a související objekty. 

 O Závlahová soustava Zaječí – rakvice, 1. stavba. 
Výstavba akce byla zahájena v roce 1974 a ukončena 
v roce 1977. kapacita soustavy byla 944 ha závlah. Ja-
ko zdroj vody byly určeny průtoky v řece dyji, nalep-
šené novomlýnskou nádrží. hlavním objektem stavby 
je závlahová čerpací stanice číslo 1, situovaná na le-
vém břehu řeky dyje u obce Nové Mlýny. Čerpací sta-
nice byla určena pro odběr vody z řeky dyje a s funk-
cí provozní čerpací stanice. Voda pak směřovala do 

podzemní trubní sítě s  celkovou délkou 28 150 m 
k závlaze pozemků v okolí Šakvic a rakvic.

 O Závlahová soustava hodonín – lanžhot, 1. stavba. 
stavba soustavy byla zahájena v roce 1976 na celkové 
výměře 1  293  ha. Závlaha byla určena pro pozemky 
v  katastrálním území Mikulčice, Moravská Nová Ves, 
týnec a tvrdonice a po dokončení všech tří staveb by-
lo v plánu zavlažovat celkem 4 016 ha z řeky Moravy. 
Vlastní odběrný objekt byl umístěn na odpadu chladi-
cí vody hodonínské elektrárny, odkud byl veden ote-
vřený kanál o délce 5,7 km do kyjovky, která v úseku 
od Mikulčic po tvrdonice přejímá funkci závlahového 
přivaděče. 

 O Závlahová soustava Jevišovka – Šakvice, 1. stavba. 
Závlahová soustava o rozsahu 1 196 ha byla umístěna 
bezprostředně na severním břehu nádrže Nové Mlý-
ny. V  první fázi se předpokládala závlaha převážně 
speciálních kultur, sadů na ploše téměř 900 ha. lehké 
písčitohlinité půdy skýtaly vynikající podmínky ze-
jména pro pěstování broskvoní. Čerpací stanice byly 
postaveny přímo na břehu nádrže. 

Uvedený systém závlahových soustav a  jejich 
etapové provádění lze považovat za typický příklad 
řešení budovaných podle nové koncepce. s ní souvi-
sí např. i  vznik státní meliorační správy v  roce 1970, 
která zaručovala nejen odborné vedení staveb a kont-
rolu vynakládání prostředků na investice a provoz, ale 
i řádnou evidenci provozů a osvětu (Štěpaník, 2010). 
tento velkorysý program zásadní změny vodohos-
podářských poměrů na dolním toku Moravy a  dyje, 
který byl realizován v  letech 1968–1990, byl velmi 
pečlivě připravován již od 50. let 20. století. Z technic-
kých i organizačních důvodů bylo celé zájmové úze-
mí rozděleno do sedmi oblastí, vymezených obcemi 
na jejich rozhraní. Na pravém břehu dyje Brod – Bul-
hary – Valtice, na levém břehu hodonín – lanžhot, 
Břeclav – lanžhot, Podivín – lužice, Zaječí – rakvice, 
Jevišovka – Šakvice a drnholec – litobračice – Jiřice. 
koordinovaný postup při výstavbě zajišťovaly obsáhlé 
studie, které nejen vymezovaly hranice jednotlivých 
soustav, ale určovaly i  polohu hlavních závlahových 
kanálů, čerpacích stanic a  jím příslušejících trubních 
sítí, určovaly potřebu vody, rámcové náklady a  sou-
hrnnou ekonomiku celého záměru (Štěpaník, 2010). 
klíčovým objektem uvedených soustav byly zejména 
čerpací stanice. Příklady jejich současného i historic-
kého vzhledu dokumentují obr. 10.9-3 až 10.9-7. 
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Obr.  10.9-4 Čelní pohled na typickou čerpací stanici uvedených závlahových soustav podle výkresu z  projektové dokumentace  
(Pavlík a Hrabal, 1983). provozní čerpací stanice číslo 1 soustavy Brod –Bulhary – Valtice (poloha čerpací stanice viz plánek soustavy na 
konci kapitoly).

Obr. 10.9-3 Současný pohled na čerpací stanici na začátku soustavy Podivín – Lužice (foto Miloš Rozkošný, 2020).



159Příklady historických lokalit 

Obr. 10.9-5 Podélný řez závlahovou čerpací stanicí podle projektové dokumentace (SPÚ ČR, pracoviště Prostějov).

Obr. 10.9-6 Akumulační nádrž s provozními čerpacími stanicemi nedaleko velkých Bílovic na soustavě Podivín – Lužice v 70.  letech 
20. století (Pavlík a Hrabal, 1983).
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součástí závlahových rozvodů byla také řada 
dalších objektů. Jejich současné pozůstatky mo-
hou sloužit jako památníky na doby minulé, jako 
např. konstrukce stavidlového uzávěru a, vyřazená 

součást strojního vybavení z  čerpací stanice u  obce 
ladná (obr.  10.9-8) nebo hydranty pro napojení de-
tailních rozvodů přímo na zavlažovaných pozemcích 
(obr. 10.9-9a a 10.9-9B).

Obr. 10.9-7 Akumulační nádrž s provozními čerpacími stanicemi nedaleko velkých Bílovic na soustavě Podivín – Lužice v současnosti 
(foto Radek Bachan, 2020).

Obr. 10.9-8 Pohled na stavidlový uzávěr u čerpací stanice u odstaveného ramene řeky Dyje u obce Ladná (foto Miloš Rozkošný, 2020).
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Povodňování lužních lesů v Podyjí

samostatnou kapitolou je povodňování a v podstatě 
závlaha lužních lesů v Podyjí, zejména v prostoru sou-
toku řek dyje a Moravy. Původně měly rozsáhlé plo-
chy lužních lesů, i pod Pálavou, přirozený vodní režim 
díky pravidelným jarním vysokým vodám a  povod-
ním. Postupné vodohospodářské úpravy v povodích 
a zejména uvedené komplexní úpravy v Podyjí, spoje-
né s výstavbou novomlýnských nádrží, zcela změnily 
režim průtoků a i zatápění těchto lužních lesů. Záměry 
a  provádění těchto úprav mělo na lužní lesy značný 
a  negativní dopad (Matějíček, 1981; Pavlík a  hrabal, 
1983). 

Po roce 1989 v návaznosti na probíhající společen-
ské změny a  proměnu požadavků na využití krajiny, 
na zemědělství a na proměnu vnímání ekologie a eko-
logické funkce jednotlivých částí území, je přehodno-
vána dostavba novomlýnských nádrží a  hodnocení 
účinků provedených vodohospodářských úprav. ty 
byly vnímány veskrze jako pozitivní, s řadou přínosů, 
včetně možností regulace povodní, avšak již se obje-
vuje i pohled negativní, a tím je zmizení cenné lužní 
krajiny a  ohrožení jejích zbytků právě usměrněním 

Obr. 10.9-9A Hydrant pro napojení detailního rozvodu závlahy postřikem (foto Miloš Rozkošný, 2020).

Obr. 10.9-9B Hydrant pro napojení detailního rozvodu závla-
hy postřikem (foto Miloš Rozkošný, 2020).
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Obr.  10.9-10 Podrobný situační plánek závlahové soustavy Brod – Bulhary – Valtice (první stavba). Lze jej také považovat za  
dobový dokument ukazující, v jakém funkčním stavu jsou jednotlivé součásti sítě, jaké jsou aktuální majetkové poměry (SPÚ ČR,  
pracoviště Brno).



163Příklady historických lokalit 

průtoků. diskuze o  tom, jak celou situaci řešit, vedla 
k návrhům řady řešení, od dílčích úpravy provozních 
(změna průtokového režimu, snížení trvalé hladiny 
vody v  nádržích) až po radikální návrhy (vypuštění 
novomlýnských nádrží). Nakonec se pohled ustálil na 
úpravách provozních a  na zajištění umělého povod-
ňování zbylé lužní krajiny, a to zejména v oblasti tzv. 
soutoku (Matějíček, 1990). Začátkem 90.  let 20.  sto-
letí se začaly uplatňovat první experimenty s  těmito 
závlahami, které podnítily úvahy o dalších perspekti-
vách prací (Matějíček, 1992). Podnik Povodí Moravy, 
s. p. pak v  těchto činnostech pokračuje prakticky až 
do současnosti. Výsledkem jsou umělé povodňování 
v návaznosti na zjištěné potřeby související zejména 
s výskyty suchých období. 

Více informací přináší pravidelně internetové 
stránky podniku Povodí Moravy nebo další interneto-
vé články z posledních let, kde je možné nalézt i zá-
měry ochrany přírody, představené prostřednictvím 
agentury ochrany přírody a krajiny (aoPk Čr):

 – https://soutok.nature.cz/priklady-pece
 – https://lesycr.cz/povodnovani-luznich-lesu-zlepsi-
lo-vodni-rezim-v-cele-oblasti-pod-novymi-mlyny/

 – https://www.kudyznudy.cz/aktuality/luzni-lesy-na-
-soutoku-zaplavuje-voda-z-novych-mlyn

 – https://brno.rozhlas.cz/povodi-moravy-vypousti-
-do-vysychajici-lesni-lokality-soutok-u-lanzhota-
-vodu-z-7778424

https://soutok.nature.cz/priklady-pece
https://lesycr.cz/povodnovani-luznich-lesu-zlepsilo-vodni-rezim-v-cele-oblasti-pod-novymi-mlyny/
https://lesycr.cz/povodnovani-luznich-lesu-zlepsilo-vodni-rezim-v-cele-oblasti-pod-novymi-mlyny/
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/luzni-lesy-na-soutoku-zaplavuje-voda-z-novych-mlyn
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/luzni-lesy-na-soutoku-zaplavuje-voda-z-novych-mlyn
https://brno.rozhlas.cz/povodi-moravy-vypousti-do-vysychajici-lesni-lokality-soutok-u-lanzhota-vodu-z-7778424
https://brno.rozhlas.cz/povodi-moravy-vypousti-do-vysychajici-lesni-lokality-soutok-u-lanzhota-vodu-z-7778424
https://brno.rozhlas.cz/povodi-moravy-vypousti-do-vysychajici-lesni-lokality-soutok-u-lanzhota-vodu-z-7778424
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10.10
starý kolín – kutná hora –  
Červené Pečky

igor Pelíšek

V oblasti soutoku řek labe a  doubravy, jejíž povodí 
v  dolní části na kutnohorsku a  Čáslavsku vykazuje 
výrazná suchá období, byla v minulosti vybudována 
řada závlahových staveb. Jednalo se o menší plochy 
gravitačních náhonových závlah do velikosti řádově 
desítek hektarů a maloplošné závlahy postřikem. Ná-
sledně zejména od 60. let 20. století byly realizovány 
středoplošné a  velkoplošné závlahy, které pokrývaly 
potřebu jak níže položených pozemků s ornou půdou 
v údolí doubravy, tak i výše položené svahy s ovocný-
mi sady a vinicemi. 

Zatímco jižní svahy Železných hor nad údolím 
doubravy od labe až po Podhořany s  rozsáhlými 
ovocnými sady zajišťovala vodou od roku 1978 velko-
plošná závlahová soustava s  převodem vody z  labe 
od chvaletic, protější strana údolí nad kutnou horou 
směrem ke kolínu byla na základě získaných zkuše-
ností opatřena také progresivním typem závlahy o ně-
co později v polovině 80.  let 20.  století, a  to v  rámci 

vybudování soustavy o ploše 1 705 ha, z čehož stavba 
starý kolín zabírá 660 ha a stavba kutná hora – Červe-
né Pečky 1 045 ha. 

U stavby kutná hora – Červené Pečky s  členitým 
zájmovým územím byl progresivním způsobem ře-
šen jak základní systém dopravy, čerpání a akumulace 
vody, tak i  stabilní závlahový detail sadů při použití 
potrubí z plastických hmot a možností automatizace 
provozu v základním systému a v části protimrazové-
ho postřiku (podrobněji Závlaha sadů, 1979; Šmatlák, 
1980). doprava vody byla vyřešena dvoustupňovým 
čerpáním do vyvýšených akumulačních nádrží, které 
ovládají celou zájmovou plochu gravitačně, a umož-
ňují tak nejen hospodárný energetický provoz, ale za-
bezpečují i optimální podmínky závlahového detailu. 
celá závlahová soustava byla členěna na sedm sub-
systémů, což zahrnuje čerpací stanice v hejkolci, Vele-
tově a libenicích, příslušné rozvodné trubní řady pro 
tlakovou závlahu postřikem, vyrovnávací nádrž a dvě 
akumulační nádrže (sukov a Malá Vysoká), výtlak od 
vyrovnávací nádrže a  gravitační rozvody od akumu-
lačních nádrží. Pro závlahu sadů (524 hektarů) byla 
určena bodová závlaha, resp. kapková závlaha, dále 
protimrazová závlaha (98,8 ha) a závlaha polních kul-
tur (rolí) byla řešena postřikem (660 ha a 441 ha podle 
dvou dílčích staveb soustavy). 

Použití telemetrického systému  
při řešení závlahové stavby

oproti tradičnímu způsobu hladinové automatiky 
čerpacích stanic, kdy by bylo nutné provést kabelové 
spojení mezi čerpací stanicí a příslušnou nádrží spo-
lu s dalšími opatřeními, byl zvolen systém dálkového 
ovládání a řízení tesla radom. Jedním z důvodů byla 
úspora nákladů, které vycházely přibližně poloviční. 
důležitou roli hrála skutečnost, že zařízení bylo tu-
zemské výroby.

Jednalo se o soubor zařízení pro adresný bezdrá-
tový přenos povelů a informací v dispečersky řízených 
nebo automatizovaných soustavách. systém umož-
ňuje sběr informací a  přenos povelů ze zájmového 
území o  průměru až 20  km, kromě signálů a  údajů 
může přenést i  služební hovor. dále umožňuje vysí-
lání adresných instrukcí buď jednotlivě ručně, podle 
uvážení dispečera, nebo jejich postupné automatic-
ké vysílání, nebo i jejich vysílání organizačním auto-
matem podle zvoleného programu, zazanmenaného 
na děrné pásce. kritický a poruchový stav v objektu  

Obr.  10.10-1 Přehledná situace soustavy závlahových staveb 
Starý Kolín a Kutná Hora-Červené Pečky (Šmatlák, 1980). 
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byl hlášen z  příslušné podřízené stanice do ústředí 
ihned mimo pořadí. Závlahová soustava splňovala 
základní návrhové přepoklady, zejména dostatečný 
plošný rozsah (minimálně 500 až 1000 ha), v sousta-
vě je více řízených objektů, vyžadujících propojení, 
které jsou od sebe vzdálené tak, že radiové spojení 
je technicky i ekonomicky výhodnější než spojení ka-
belové, skupiny řízených objektů nebo informačních 
zdrojů jsou situovány tak, že je možné jednoduché 
propojení objektů s  podřízenou stanicí kabelovým 
spojem a  situování podřízených stanic umožňuje 
kvalitní radiové spojení.

Na schématu (obr.  10.10-2) uvedený příklad za-
chycuje jednu ústřední stanici dispečerskou se třemi 
podřízenými stanicemi, umístěnými v  objektech zá-
jmové plochy. celou síť závlahového detailu je možno 
uvádět do provozu najednou za předpokladu zajištění 
neškodného odvzdušnění trubní sítě včetně ochrany 
proti tlakovým rázům. řízené ovládání části subsysté-
mů přes podřízené radiostanice a pomocí šoupátek se 
serveropohonem bylo využito při aplikaci protimra-
zového ochranného postřiku. Pro řízení závlahového 
provozu byly do dispečinku přenášeny přes podřízené 

stanice hodnoty klimatických a pedologických veličin, 
naměřených na přístrojích instalovaných přímo na zá-
jmové ploše. Potřebná měření se týkala teploty vzdu-
chu, teploty pletiv rostlin, směru a síly větru, relativní 
vlhkosti vzduchu a půdní vlhkosti. Některá z čidel však 
nebyla v tehdejší Čssr k dispozici a musela být proto 
do doby zahájení provozu vyvinuta v tuzemsku nebo 
dovezena ze zahraničí (Šmatlák, 1980). 

Provoz soustavy a její současný stav

Závlahová stavba kutná hora – Červené Pečky byla 
uvedena do provozu v roce 1988, k privatizaci došlo 
v roce 1997. Po roce 1989 se rozpadl státní statek Čá-
slav a JZd Červené Pečky. Pozemky a majetek těchto 
podniků byly odkoupeny v  privatizaci a  v  restituci 
navráceny původním majitelům. Následně fungova-
lo v území až do roku 2010 družstvo ovocnářů, které 
závlahu částečně využívalo do roku 1998. V  té době 
již byly navýšeny ceny za odběry vody z labe, nebyly 
k  dispozici dotace státu na provoz závlahy a  zahra-
niční konkurence měla výhodu dumpingových cen. 

Obr. 10.10-2 Schéma radiového dálkového ovládání a měření (Tesla Radom) při ochranném protimrazovém postřiku (Šmatlák, 1980).
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Obr. 10.10-3 Hlavní závlahová čerpací stanice Hejkolec z roku 1980. Odběrný objekt (1) je situován na levém břehu průtočného starého 
ramene Labe nad soutokem (6) s Klejnárkou. Hlavní budova (2) je akutálně bez čerpadel, patrná jsou potrubí ze sací jímky (3), budo-
va trafostanice (4) je bez vybavení, větrníky byly demontovány. Hlavní výtlak (5) zajišťoval dodávku vody jak pro etapu Starý Kolín 
(660 ha), tak i později realizovanou etapu Kutná Hora – Červené Pečky (foto Petr Karásek, 2020).

Obr. 10.10-4 Jedna z největších akumulačních vodních nádrží pro závlahy v České republice byla vybudována na vrchu Sukov jako sou-
část závlahové soustavy Starý Kolín – Kutná Hora – Červené Pečky (cca 1 700 ha). Pohled přes akumulační vodní nádrž Sukov (1) z roku 
1985 směrem ke Kutné Hoře (2). Voda do nádrže byla čerpána dvoustupňově, ze vzdálenosti cca 5,4 km, nejprve z Labe čerpací stanicí 
Hejkolec na vzdálenost cca 4 km do vyrovnávací nádrže Libenice a  následně čerpací stanicí do vyrovnávací nádrže Sukov (celkové 
převýšení 140 m). Objekty v místě přívodního potrubí (3) a klapky ve výpustném objektu (4) jsou zdemolované a odcizené. Nízkotlaká 
závlaha původně sadů (5, 6) byla zajištěna gravitačním přítokem z dostatečného převýšení. Systém umožňoval napojení na závlahu 
Sedlec (7) (foto Petr Karásek, 2020).
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Obr. 10.10-5 Regulační zařízení na trubním řadu pod nádrží Sukov, ve kterém byl pomocí plováku regulován tlak do podrobných rozvo-
dů na zavlažovaných pozemcích. Stav vertikální ocelové nádrže v roce 2019 (foto Igor Pelíšek, 2019).
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V nižších polohách na orné půdě, v návaznosti na čer-
pací stanici hejkolec, byly plodiny zavlažovány ještě 
v roce 2003 (sdělení, 2015–2019).

V  následujících letech, po přerušení provozu, vy-
nuceného zčásti i  stupňujícími se krádežemi vybave-
ní čerpacích stanic, docházelo k  chátrání některých 
objektů. Následovaly krádeže podstatných částí tech-
nologie jak čerpací stanice (čerpadla, armatury), tak 
i  akumulačních nádrží (uzávěry, povrchové části po-
trubí) (sdělení, 2015–2019). dosud se zachovalo vel-
ké množství drobných objektů (např. obr.  10.10-5), 

podzemních trubních řadů s některými hydranty, dále 
větší armaturní komory se šoupaty, trubní převedení 
hlavního výtlaku přes klejnárku, budovy čerpacích sta-
nic, akumulační a vyrovnávací nádrže, které působí im-
pozantním dojmem (zejména nádrž na vrchu sukov). 

Závlahová soustava starý kolín – kutná hora – 
Červené Pečky je významným dokladem technického 
rozvoje a technické úrovně hydromelioračního a vo-
dohospodářského oboru, přestože nebyla v podmín-
kách tehdejšího Československa první aplikací úspor-
ného systému závlahy sadů a protimrazové ochrany. 

Obr. 10.10-6 Nenápadné pozůstaky progresivního způsobu závlah sadů, bodové závlahy. V částečně zpustlých sadech se nacházejí 
zbytky plastových linek závlahového detailu resp. podrobné závlahové zeřízení (1, 2), který byl instalován jako součást velkoplošného 
závlahového systému Starý Kolín – Kutná Hora – Červené Pečky na ploše přes 500 ha od roku 1985. Voda byla dodávána gravitačně 
z akumulační vodní nádrže Sukov (foto Igor Pelíšek, 2019). 
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10.11 
historické luční závlahy  
v Pomoraví

hana hudcová | Miloš rozkošný | david honek

Závlahový systém se rozkládal v  širokém údolí řeky 
Moravy od Uherského hradiště po strážnici. hlavní 
tok řeky Moravy s  vedlejšími rameny a  vybudova-
nými kanály (Nová Morava, Baťův plavební kanál) 
v těchto místech společně s pravo- i levobřežními pří-
toky (zejména olšava a Velička) vytváří složitý vodní 
systém. ten je výsledkem regulací, které měly omezit 
nebo zabránit pravidelně se opakujícím povodním 
(obr.  10.11-1) . Přítoky z  obou stran odvodňovaly 
větší plochy podhorského terénu (chřiby, Vizovická 
vrchovina) a  společně s  vodami Moravy, posílenými 

navíc Bečvou, byly příčinou rozlití vod do krajiny. kaž-
doroční záplavy postihovaly města a vesnice ležící na 
řece nebo v její blízkosti, a působily velké hospodář-
ské škody (ničení úrody, poškození mostů a komuni-
kací) a nezřídka si vyžádaly oběti na životech.

Vodohospodářské úpravy v Pomoraví,  
regulace a závlahy

i když jako ochrana před povodněmi byly na Moravě 
již dříve budovány jezy a  hráze, během velkých po-
vodní nebyly tyto stavby schopny uchránit přilehlé 
louky a  pole. rozsáhlé záplavy Moravy v  roce 1875 
vyvolaly iniciativu měst, obcí a  různých spolků k  re-
gulaci řeky Moravy a  jejích přítoků. Původním mo-
tivem regulace byla snaha o splavnění toku, o němž 
jednal již od roku 1675 moravský zemský sněm. 

Obr. 10.11-1 Povodně byly součástí života před regulací Moravy, povodeň v Uherském Hradišti, v pozadí Chřiby (MěÚ Kunovice, pozůs-
talost Ing. Lorenze, nedatováno).
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Obr.  10.11-2A Příklad projektových výkresů objektů, které byly součástí realizovaných závlahové luční soustavy – výpusť (SPÚ ČR,  
pracoviště Prostějov).
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První regulovaný úsek na řece Moravě mezi kromě-
říží a  kvasicemi lze vidět na mapách ii. vojenského 
mapování. se soustavnou regulací řeky Moravy bylo 
započato v roce 1910 a dílo bylo z větší části hotovo, 
i přes přerušení v době první světové války, do roku 
1940. V  rámci velkorysého regulačního projektu se 
počítalo také se závlahou lučních pozemků v  okolí 
řeky, jež byly díky provedené regulaci sice chráněny 
před letními záplavami, ničícími úrodu sena, ale při-
šly o hnojivou jarní závlahu. Potřebu zavlažování luk 
zvýraznila i polygeneze reliéfu, která způsobila exis-
tenci oblastí s  prostupnými půdami (viz těžba štěr-
ku a písku v okolí Uherského ostroha). Projektovaný 
systém závlah měl zvýšit výnos sena a  poskytnout 
tak dostatečné množství kvalitní píce pro dobytek 
hojně chovaný v místních drobných hospodářstvích. 
Je třeba zdůraznit, že než se přistoupilo k  vybudo-
vání závlah, byly louky nejprve odvodněny. Podrob-
nosti o plánech v Pomoraví, průběhu regulace řeky, 

realizaci závlah a  jejich důvodech, stejně jako o dis-
kuzích nad negativními jevy, které byly v souvislosti 
s  regulacemi pociťovány (snížení hladiny podzemní 
vody, změna průtokových režimů), a argumenty proti 
jsou podrobně rozvedeny např. v dobovém sborníku 
„Vodní hospodářství v  době sucha“ (Zavadil a  kol.,  
1936).

rané fáze vodohospodářských úprav v Pomoraví 
dokumentují do současnosti zachované dokumen-
tace ke generálnímu projektu meliorační kostry pro 
řeku Moravu z  roku 1923 i dokumentace k  jednotli-
vým dílčím stavbám ve 30.  letech 20.  století. jedná 
se o  projekt hlavních závlahových zařízení v  úseku 
Uherský ostroh – Veselí nad Moravou, dále o  úsek 
po Vnorovy a  Vnorovy – rohatec (obr.  10.11-2a  
a 10.11-2B). Pozdější pak dochovaná navazující doku-
mentace dílčích úprav a oprav, jak ze 40. let 20. sto-
letí, tak z  období 1969–1978 a  z  poloviny 80.  let  
20.století. 

Obr. 10.11-2B Příklad projektových výkresů objektů, které byly součástí realizovaných závlahové luční soustavy – stavidlový uzávěr 
(SPÚ ČR, pracoviště Prostějov).
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aby bylo možno provozovat luční závlahy, byly 
ve 30.  letech 20.  století vybudovány pohyblivé jezy 
(obr. 10.11-3 a 10.11-4) u Nedakonic, Uherského ostro- 

hu, Veselí nad Moravou a  Vnorov, jimiž se zdýmala 
voda do závlahových kanálů (obr. 10.11-5 a 10.11-6a 
a  10.11-6B). Uvádí se, že inspirací pro tento systém 

Obr. 10.11-4 Stavba jezu u Kunovic (MěÚ Kunovice, pozůstalost Ing. Lorenze, nedatováno).

Obr. 10.11-3 Výstavba jezu s plavební komorou, budování Baťova plavebního kanálu bez použití těžké mechanizace (MěÚ Kunovice, 
pozůstalost Ing. Lorenze, nedatováno).
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Obr. 10.11-5 Pohled na jeden z regulačních objektů na soustavě kanálů pro luční závlahy, patrné jsou dochované stavidlové uzávěry. 
Objekty jsou po většině v současnosti ve špatném technickém stavu, zpravidla nefunkční (foto Radek Bachan, 2021).

Obr. 10.11-6A–B Dochované stavidlové uzávěry pro distribuci vody v soustavě lučních závlah (foto Miloš Rozkošný, 2022).
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s  využitím jezů byly podobné stavby na řekách ve 
Francii. distribuci závlahové vody po lučních pozem-
cích umožňovala síť závlahových náhonů, ke svedení 
nevyužité vody sloužily odpadní příkopy. Již koncem 
30.  let byla prováděna závlaha luk přeronem a výto-
pou. Prováděly se především jarní závlahy okalové 
(právě o ně louky následkem regulací přišly), kdežto 
v  letním období byly prováděny pouze doplňovací 
závlahy. Závlahové náhony o  délce 27,55 km umož-
ňovaly závlahu pozemků o celkové výměře 8 212 ha. 
Na závlahových náhonech byla zřízena řada vzdouva-
cích stavidel umístěných tak, aby mohla být voda při-
váděna až na luční pozemky (obr. 10.11-5 a 10.11-6a 
a 10.11-6B). Nevyužitá voda se z lučních pozemků od-
váděla odpadními příkopy opatřenými vypouštěcími 
stavidly. Provozování a údržba závlah byly svěřeny za 
tímto účelem zakládaným vodním družstvům.

Ve druhé polovině 30. let k dosavadním úpravám 
přibyla stavba závlahového a plavebního kanálu otro-
kovice – rohatec, pro nějž se velmi záhy ujalo označení 

Baťův kanál. Pro jeho trasu byly s výhodou využity již 
upravené úseky řeky Moravy. V dosud meandrujících 
úsecích byla trasa vedena nově hloubeným a opevňo-
vaným korytem, součástí stavy byly plavební komory. 
Musely být vybudovány jak na umělém kanálu, tak na 
říční trati v místech jezů. Práce probíhaly většinou ruč-
ně, jen s minimem mechanizace, s tlakem na vytvoření 
nových pracovních míst, což bylo tehdy v době krize 
podmínkou pro čerpání peněz ze státního rozpočtu. 
slavnostní zahájení plavby proběhlo 2. prosince 1938 
v otrokovicích.

kanál dlouhý 51, 8 km byl postaven v  letech  
1934–1938 nákladem 35 milionů korun. Vodní cesta 
byla vedena částečně korytem regulované Moravy, 
částečně pak závlahovým kanálem. Na financování 
a provedení stavby se podílely země Moravskoslezská 
a firma Baťa, která jej pak využívala k přepravě hnědé-
ho uhlí ze svých  lignitových dolů v  ratíškovicích do 
závodů ve Zlíně a otrokovicích. Na sklonku druhé svě-
tové války byl kanál poškozen ustupující německou 

Obr.  10.11-7 Mapa říční sítě a  závlahových a  odvodňovacích kanálů v  Pomoraví mezi Uherským Hradištěm a  Vnorovy (foto David 
Honek, 2021).
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armádou, což si vyžádalo opravy (provedené v letech 
1946–1947). Účelům plavebním sloužil kanál do po-
čátku 60.  let 20. století. teprve od sklonku 20. století 
zažívá plavba na kanálu renesanci, tentokrát jako vý-
znamná regionální turistická atrakce. 

V následujících letech po ukončení plavby na po-
čátku 60. let 20. století byla údržba kanálu zanedbává-
na. důvod, proč se tak stalo, se přičítá i ukončení pro-
vozu závlah lučních pozemků kvůli jejich přeměně na 
pole. Je zde vidět jasná souvislost se změněnými po-
litickými poměry po roce 1948, které preferovaly jiné 
ekonomické aspekty než doba, v níž byly závlahy bu-
dovány a provozovány. Přes všechny zásahy se přesto 
jevila možnost využití kanálu pro závlahové účely jako 
schůdná, i  když již ne formou výtopy. Závlahy tímto 
způsobem původně probíhaly asi na 16  000  ha, ale 
zůstaly nedokončeny, s výjimkou okolí Veselí nad Mo-
ravou (cablík, 1971). 

Vodohospodářské úpravy v  Pomoraví pokračova-
ly i  v  dalších desetiletích a  postupovaly směrem po 
proudu řeky Moravy do oblasti pod hodonínem, po 
soutok s dyjí (drlík, 1971). cíle těchto úprav bylo zajis-
tit ochranu před povodněmi a vybudovat dostatečný 
zdroj vody pro plánované závlahové soustavy. Vedlejší 
plánované efekty byly vytváření rekreačních možností 
v duchu doby ve vhodných lokalitách. Z plánovaných 
vodohospodářských investic bylo provedeno přibliž-
ně k  roku 1980 asi 62  % a  z  melioračních staveb asi 
16  %. Plán budování těchto staveb se předpokládal 
s  termínem dokončení k  roku 2000. V období 1971–
1975 bylo dosaženo v  meziročním nárůstu hrubé 
zemědělské produkce 3,5  %, u  tržní produkce 3,6  % 
(Matějíček, 1981). Vývoj říčního systému v  Pomoraví 
zaznamenal díky budování závlahových systémů pro-
měnu. Jeho vývoj prezentuje obr. 10.11-7.

V  oblasti kolem Veselí nad Moravou byly závlahy 
v provozu do počátku 60. let a vůbec nejdéle se udrže-
ly na strážnicku, kde byla ještě v 70. letech provozová-
na závlaha výtopou. Po druhé světové válce postupně 
přestalo být pěstování trávy na seno v důsledku po-
klesu ceny masa, a tím také trávy, rentabilní, což mělo 
za následek postupný odklon od provozování lučního 
hospodářství. louky byly dokonce na mnoha místech 
zorány a přeměny v pole. 

současnost

V  současnosti se na tomto rozsáhlém území stále 
nachází funkční síť části kanálů a  regulačních prvků 

(obr. 10.11-6a–B). ty jsou udržovány a rekonstruová-
ny dle potřeb správce povodí (Povodí Moravy, s. p.), 
jenž tuto soustavu využívá při regulaci povodní. Pů-
vodní účel už celý systém neplní. Mnoho kanálů a ob-
jektů bylo zasypáno, nebo zničeno. Půda je využívána 
i jako orná. Některé regulační prvky jsou v krajině stá-
le přítomné bez rekonstrukce a  provozuschopnosti. 
Naopak si zachovávají jistou autenticitu. Pokud ne-
mají být úplně zlikvidovány, vyžadovaly by citlivou 
rekonstrukci, např. i  kusově jako doklady minulosti. 
Výjimkou z celé soustavy je Baťův kanál, vodní cesta, 
která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a obnovou, včet-
ně plavebních komor, přístavišť a dalších doplňkových  
objektů. Je využíván pro turistiku, nejen vodní. 

Závlahový podnik byl na svou dobu jedinečný 
z několika hledisek: vynikal rozsáhlostí a finanční ná-
kladností. Úlohy investora a stavebníka se ujala přímo 
země Moravskoslezská, projekční činnost zajišťoval 
Zemský úřad v Brně; závlahy byly budovány i legisla-
tivně jako nedílná součást regulace řeky Moravy spa-
dající od počátku do zemské gesce. to byl významný 
rozdíl v porovnání s menšími podniky realizovanými 
vodními družstvy, třebas i sdruženými v oblastní vod-
ní družstvo, jako tomu bylo na Malé hané. i v Pomora-
ví však připadl vodním družstvům důležitý úkol: pro-
vozování a  údržba závlah. Významným momentem 
byla také spolupráce země Moravskoslezské s firmou 
Baťa, tedy spojení zájmů veřejných se soukromými ku 
prospěchu obou zúčastněných stran; to se promítlo 
také ve víceúčelovosti celého vodohospodářského 
díla. V  krajině lučním závlahám zaslíbené se tak po-
dařilo vybudovat důmyslný závlahový systém vhodně 
využívající komplikovanou a  bohatou síť přírodních 
a umělých vodotečí.

dnes, při zpětném pohledu a  po přehodnocení 
přístupu k vodnímu prostředí, vodním tokům a jejich 
biotopům (podle zásad definovaných tzv. rámcovou 
směrnicí o vodách – předpis EU z roku 2000), kdy kla-
deme důraz také na ekologické funkce říční sítě, se 
nám jeví řada plánů a provedených zásahů jako nepři-
měřené. Novodobé vodohospodářské plány povodí, 
včetně povodí Moravy, proto obsahují návrhy postu-
pů a opatření k opětovné revitalizaci celého systému, 
samozřejmě se zohledněním relevantních požadavků, 
např. protipovodňovou ochranu sídel, zajištění dostat-
ku vody pro odběry (včetně zbytkových závlahových, 
průmyslových aj.) a v případě Baťova kanálu i zajištění 
rekreační plavby (webové stránky Povodí Moravy, s. p.). 
Jejich součástí jsou částečně, dnes již skoro  stoleté 
provedené úpravy pro závlahy pozemků výtopou.
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osoba a dílo ing. Jaromíra lorenze 
(2. 8. 1883 – 16. 5. 1958)

Vodohospodářské úpravy v Pomoraví byly úzce spoje-
ny s osobou inženýra Jaromíra lorenze (obr. 10.11-8). 
i když jeho životní pouť je spojena s Brnem, 

Část svého života strávil v Uherském hradišti, kde 
se jako stavební inženýr věnoval regulacím řek v oko-
lí Uherského hradiště (zejména na Moravě a olšavě), 
budování tzv. Baťova kanálu a dalších navazujících sta-
veb. Za svou činnost v této oblasti byl mnohokrát vy-
znamenán, v roce 1921 byl jmenován zemským radou 
(obr. 10.11-10). Ve své době patřil k nejvýznamnějším 
osobnostem na Uherskohradišťsku, stal se čestným 
občanem kunovic (obr. 10.11-9). díky svému zaměře-
ní úzce spolupracoval s Janem antonínem Baťou, který 
intenzivně podporoval rozvoj plavby na řece Moravě. 
Mimo stavebních aktivit se ing. lorenz zajímal o umění 
(sám kreslil akvarely) a podílel na řadě společenských 
akcí, např. spolupracoval s  místním veslařským klu-
bem, který by bez úprav koryta řeky Moravy nemohl 
fungovat. Zájem o fotografii propojil se svou profesní 
činností. Část jeho pozůstalosti proto obsahuje boha-
tou fotografickou sbírku, nejen z Pomoraví, ale i ze stu-
dijních cest do zahraničí (dnes uložena u  Městského 
úřadu v kunovicích). sbírka poskytuje mnoho cenných 
dokumentárních historických fotografií z  provádění 

vodohospodářských stavebních prací, výstavby jezo-
vých konstrukcí, použití dobové techniky a postupů aj. 
Je neocenitelný pro studium historie vodohospodář-
ských úprav v Pomoraví.

Obr. 10.11-9 Udělení čestného občanství obcí Kunovice (MěÚ Kunovice, pozůstalost Ing. Lorenze, 1921).

Obr.  10.11-8 Ing. Jaromír Lorenz (MěÚ Kunovice, pozůstalost 
Ing. Lorenze, 1921). 
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ing. Jaromíra lorenze můžeme považovat za jed-
noho z  hlavních aktérů úpravy vodních toků v  okolí 
Uherského hradiště v období 20. až 30. let 20. století, 
včetně výstavby Baťova kanálu a  mnoha dalších na 
vodu vázaných vodních staveb (jezy, kanály), včetně 

závlahového/melioračního systému mezi Uherským 
hradištěm a  strážnicí. Za jeho působení bylo vybu-
dováno velké množství vodních kanálů a mnoho při-
rozených vodních toků bylo upraveno (např. Morava, 
olšava, Velička, radějovka).

Obr. 10.11-10 Udělení titulu zemského stavebního rady (MěÚ Kunovice, pozůstalost Ing. Lorenze, 1921). 
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10.12
Uherčice a další stavby  
regulační drenáže

igor Pelíšek

stavba Uherčice, technicky i provozně zajímavá, je vy-
brána jako jedna z posledních realizací v rámci etapy 
přelomu 80. a 90. let 20. století, která se týkala budo-
vání nové generace staveb regulační drenáže (legát, 
1987). rovinaté pozemky v  blízkosti vodního toku 
svratky a situování výškového stupně (jezu) mezi ná-
pustný objekt a výust umožnily optimální využití gra-
vitačního rozvodu vody bez potřeby čerpání a  s  mi-
nimální fyzickou náročností obsluhy. Při manipulaci 
se jedná o jeden z nejúčelnějších případů z pohledu 
poměru provozních nákladů a  získaných benefitů 
pro zemědělskou produkci a vodní režim dotčeného 
území (kulhavý, 2020). Návrh stavby a  její realizace 
navazují na mnohaleté předchozí zkušenosti melio- 
račních odborníků. Na území České republiky bylo 
realizováno několik podobných staveb novější gene-
race, jmenujme alespoň Podivín ii či část staveb v ob-
lasti Přítluky – rakvice, další např. v oblasti středního 
Polabí (drenáže, 2019). tyto ostatní stavby však byly 
zpravidla závislé na potřebě čerpání vody pro realizaci 
závlahové a udržovací fáze.

Vývoj a koncepce stavby

regulační drenáž Uherčice (okres Břeclav) byla rea-
lizována na ploše 113,3 ha, kolaudována byla v roce 
1991 a  skládá se ze dvou částí resp. ploch, situova-
ných na obou březích řeky svratky (lokalita č. 1 na 
ploše 46,5 ha a  lokalita č. 2 na ploše 66,8 ha). Zdro-
jem závlahové vody je kromě zadržených srážek řeka 
svratka, pro každou ze dvou hlavních ploch je vybu-
dován odběrný objekt v nadjezí. hlavní fáze provozu 
stavby (odvodnění i  závlaha) využívají gravitačního 
principu díky existenci jezu na řece. odvodňovací fá-
ze probíhá po vyhrazení regulačních prvků a otevře-
ní dolní výpusti, kdy voda odtéká do podjezí. stavba 
je realizována v  rovinném území, jen mírně se sva-
žujícím k  západu. Část stavby, přiléhající k  pravému 
břehu je nadále funkční, část na levém břehu byla 
v rámci ÚsEs (Široký, 2014) výrazně dotčena stavbou 
mokřadu v centrální části plochy a je tedy z velké čás-
ti nefunkční. koncepce řešení obou částí je podobná. 

Volitelné nastavení úrovní hladiny podzemní vody 
v každé ze tří větví k1 až k3 lokality číslo 1 umožňují 
tři nezávislé vzdouvací resp. regulační prvky, umístě-
né ve sdruženém objektu. dodávka vody pro závla-
hu je řešena otevřením šoupat odběrného resp. ná-
pustného objektu na břehu řeky. do plochy je voda 
přiváděna gravitačně páteřní trubní sítí světlosti 200 
a 300 mm s podzemními šachticemi a po ploše roz-
váděna systémem závlahově-odvodňovacích drénů 
s  rozchodem 10 až 13 m při hloubce jejich uložení 
0,8 až 1,0 m. Umístění hlavních objektů je patrné na 
schématu na obr. 10.12-1, z důvodu přehlednosti je 
podrobně zobrazena síť drénů jen na pravém břehu 
řeky svratky (lokalita číslo 1). 

toto vodní dílo bylo projektantem koncipováno 
jako efektivnější náhrada za závlahu postřikem, neboť 
umožňuje realizovat nejen gravitační závlahu podmo-
kem (bez potřeby energeticky náročnějšího čerpání 
vody), ale současně slouží k dotaci podzemní zvodně 
vodou, přiváděnou z  řeky svratky. tento typ stavby, 
tzv. „regulační drenáž“, umožňuje úroveň hladiny pod-
zemní vody ovládat a tedy dočasně nebo trvale aku-
mulovat v  půdním profilu významné množství vody 
(srážkové i povrchové), což v době nedostatku srážek 
zmenšuje projevy agronomického sucha (zkracuje 
období deficitu vláhy). Naopak v  případě přebytku 
vod (např. po zimě nebo po vydatných deštích) umož-
ňuje změnit závlahovou fázi stavby na odvodňovací 
a  z  pozemku přebytečnou vodu odvést. Manipulace 
se děje jednoduše zavíráním a  otevíráním hradítek 
nápustného a výpustného objektu. hladina je v běž-
ném provozu udržována v  hloubce cca 80  cm pod 

Obr.  10.12-1 Schéma hlavních dvou ploch stavby regulační 
drenáže Uherčice na obou březích Svratky (Kulhavý, 2020).
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terénem, což je dostatečné, aby kapilárním vzlínáním 
byl s odpovídající intenzitou zásobován kořenový sys-
tém pěstovaných plodin (projektována byla intenzita 
až 5 mm za den). systém hradítek a uzávěrů umožňuje 
lépe hospodařit také s  infiltrovanou srážkovou vodu 
a snížit její odtok z pozemku; v případě suššího obdo-
bí se nedostatek srážek nahrazuje řízeným přívodem 
vody z řeky svratky. 

stavba byla provozována podle původního ma-
nipulačního a  provozního řádu po omezenou do-
bu. Během let došlo ke krádežím a  vandalismu, část 

funkcí stavby tak byla znemožněna odcizenými díly 
a  mechanickým poškozením manipulačních objek-
tů. Vlivem výrazných povodní, zejména v roce 1997 a 
později roku 2006 při jarních povodních, došlo zřejmě 
k  zanesení hlavních regulačních šachet obou hlav-
ních ploch. Větší pozornost se stavbě začala věnovat 
až po roce 2014, v  období výrazně suchých let. Na 
obr.  10.12-2 je zachycena kontrola a  údržba hlavní 
regulační šachty (obr. 10.12-3) a odvodňovací čerpací 
stanice na pravém břehu svratky. Pravobřežní část je 
v současnosti provozována podle nově zpracovaného 
manipulačního řádu stavby, čímž došlo po řadě let 
k oživení provozu závlahové stavby. 

další použití regulační drenáže 

V  okrese Břeclav, pod soustavou nádrží vodního dí-
la Nové Mlýny, se v  levobřežním prostoru řeky dyje 
v  oblasti Přítluky – rakvice rozkládá soustava sta-
veb, která byla od počátku koncipována a ve značné 
rozloze provedena pro úpravu vlhkostního režimu 
pozemků s využitím principů regulační drenáže (Pro-
jektová dokumentace, 1987). hned v  blízkém okolí, 
dále po proudu řeky dyje, se v  jejím širokém údol-
ním prostoru nachází stavba regulační drenáže Podi-
vín ii. k  ověření funkce regulace drenážního odtoku 
a využití takto zdržené vody v půdním profilu k pod-
povrchové závlaze vzniklo v  průběhu času několik 
menších experimentálních staveb v okresech hradec 
králové, kolín, Pardubice (kolesa – Vápno) a  dalších 
(obr.  10.12-4) (drenáže, 2019). Projekčně připravené 

Obr. 10.12-3 Půdorys hlavní regulační šachty stavby Uherčice 
na pravém břehu Svratky (Legát, 1987; upravil Zbyněk Kulha-
vý, 2020).

Obr. 10.12-4 Dochovaný plovák na nápustném potrubí v šach-
tici regulační drenáže v  Polabí z  roku  1983, stav v  roku 2017  
(Drenáže, 2019).

Obr. 10.12-2 Kontrola a údržba hlavní regulační šachty a od-
vodňovací čerpací stanice stavby Uherčice na pravém břehu 
Svratky (foto Igor Pelíšek, 2021).
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byly pracovníky bývalého agroprojektu také další roz-
sáhlejší stavby v  okresech Břeclav a  hodonín a  také 
v oblasti středního Polabí (drenáže, 2019). Jednalo se 
o stavby vícefunkčního zemědělského odvodnění, si-
tuované do různých přírodních podmínek. 

Jinou možností je použití systému tzv. Peterseno-
vy drenáže. Poprvé byla využita v  roce 1860 ve Šle-
svicku, kdy byla do šachtic na svodných drénech in-
stalována hradítka, vzdouvající v období sucha vodu 
pod úroveň terénu (uplatnění drenážního podmoku) 
nebo až na povrch (uplatnění brázdového přeronu). 
toto technicky zajímavé řešení sice našlo v rámci úze-
mí současné České republiky uplatnění již v 19. století 
na několika doložených lokalitách (sedlec, radoves-
nice, další v oblasti východních Čech), avšak ustoupilo 
jiným řešením. důvodem byly dobové námitky vůči 
použití Petersenovy drenáže, vyplývající především 
z možností využít v tuzemských podmínkách výhod-
nějších řešení (kulhavý a kulhavý, 2008).

Z  novějších využití drenážního podmoku a  regu-
lační drenáže zmiňme maloplošné využití při závlaze 

zeleniny, kombinaci závlahy drenážním podmokem 
a vydržením vody s využitím stávajících anebo nových 
drenážních systémů v 30. a 50. letech 20. století (např. 
obr. 10.12-5), ale i ověřování pro závlahu broskvoňo-
vých sadů v následujících dekádách.

regulační drenáž Uherčice (okres Břeclav) je sou-
částí většího celku rozmanitých vodohospodářských 
opatření. regulační prvky instalované na drenážním 
potrubí umožňují omezit drenážní odtok a zvýšit hla-
dinu podzemní vody. Zvyšuje se tak nejen akumulace 
vody v půdě, ale také schopnost pěstovaných plodin 
využít ve vodě rozpuštěné živiny. tyto efekty jsou 
dosaženy bez negativního omezení provozu na po-
zemku (tedy bez jeho přemokření nebo bez potřeby 
změny druhu či užívání pozemku). Přibližně od roku 
2000 principy regulační drenáže a  regulace drenáž-
ního odtoku zažívají boom (pod pojmem controlled 
drainage) v  řadě zemí na západ od České republiky 
a mohou významně, vedle vodoretenční schopnosti, 
přispívat i ke zlepšování jakosti vod v zemědělských 
povodích.

Obr. 10.12-5 Nenápadný polní mostek, cca 500 m proti proudu Plačického potoku od hradítka (1), skrývá v rozích (2) v napojení beto-
nových křídel pozůstatky svislých drážek pro hlavní hradítko a na obou křídlech nápustné otvory a drážky pro menší uzávěry (3, 4) do 
závlahových potrubí pro závlahu podmokem. Systém náhonů byl propojen s Mlýnským náhonem (5) směřujícím od Hradce Králové 
a využitým jako součást meliorační kostry v Polabí. Na levobřežním poli (6) se nacházejí další objekty, jejichž příslušnost k hydromelio-
račním stavbám není k datu uzávěrky jednoznačně určena (Drenáže, 2019) (foto Igor Pelíšek, 2019).
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10.13 
Závlahy odpadními vodami

Miloš rozkošný | igor Pelíšek | hana hudcová
Jaromír Florian | Petr karásek

Jak bylo uvedeno v  kapitole o  budoucnosti závlah, 
rozšiřovalo užití odpadních vod pro závlahy možnosti 
dalších zdrojů závlahové vody a v minulosti také způ-
sob jejich zneškodnění. oblast využívání odpadních 
vod k tomuto účelu byla vždy plna očekávání, ale sou-
časně i hrozeb. Naděje se vkládaly zejména do dodání 
tolik potřebných živin do půdy pro pěstované plodi-
ny, travní porosty či dřeviny. Negativa byla spojena 
s  původem těchto vod, vnosem patogenů a  hrozeb 
rozšíření infekčních onemocnění. Že to nebyly liché 
obavy, se ukázalo postupně nabytými zkušenostmi. 

Čištění a  využívání odpadních vod k  závlaho-
vým účelům se plně rozvinulo již od druhé polovi-
ny 19.  století. odpadní vody z  měst se čistily hrubě 
mechanicky na filtračních polích. ta tvořila obvykle 
soustava výtopových zdrží, ohraničených hrázkami 
a doplněných u novějších zařízení drenážemi k odvo-
du infiltrující vody. tato uspořádání, v podstatě jedno-
duchých filtračních čistíren, měla mnohá velká města 
již před rokem 1900 (Paříž od roku 1867, Berlín 1870, 
Vratislav 1881, oděsa 1887 nebo Moskva 1898). Výto-
pová pole byla vysoce přetěžována odpadními voda-
mi, až v množství 12 000–35 000 m3 na jeden hektar za 
rok. Vysoké přetěžování nedostatečně předčištěnými 
komunálními odpadními vodami způsobovalo záva-
dy hygienické, estetické, pachové, ale i provozní. Pro 
závlahové využití však tento způsob čištění vody byl 
naprosto nedostačující, naopak se zvyšovalo riziko 
šíření choroboplodných zárodků. Byly zaznamenány 
výskyty nemocí z těchto závlahových vod, jako žlou-
tenka pocházející z  postřikových závlah odpadními 
vodami v Německu v období 50. let 20. století (sdělení 
Jana Šálka).

V kalifornii byly v roce 1918 vydány první směrni-
ce pro využívání čištěných recyklovaných odpadních 
vod závlahami v zemědělství a v  roce 1973 byly po-
dobné směrnice vydány světovou zdravotní organiza-
cí (World health organization, 1989, 2006). Podle vy-
jádření Evropské komise je v současné době v Evropě 
produkováno 40 000 mil. m3 odpadních vod, přičemž 
výhledově je uvažováno jejich využívání v roce 2025 
v  rozsahu asi 6 000 mil. m3, tj. 15 % z produkované-
ho množství (rada EU, 2018). celosvětově v současné 

době nejvíce znovu-využívá odpadní vody po čištění 
(re-use) izrael 90 % (z toho k závlahám 70 %), Španěl-
sko 17 %, austrálie 10 % (Fao, 2003; siegel, 2015).

V  souvislosti se zdravotními riziky, ale také s  roz-
vojem jiné vhodnější techniky k zavlažování (nejprve 
postřiky, posléze lokalizovanými závlahami), bylo nut-
né v době po druhé světové válce revidovat nakládání 
s odpadními vodami velkých měst, obecně od jejich 
obyvatel. Nebylo možné jejich využití k  závlahám 
zcela pominout, protože se jedná o  poměrně velké 
objemy vody. Úsilí se zaměřilo na stálé vylepšování 
technologie čistění a  odstraňování negativních ná-
sledků použití odpadních vod k zavlažování. Vědecká 
řešení se soustředila na omezení kontaminace těchto 
vod řádným, nebo i nadstandardním čištěním (např. 
využití UV záření pomocí lamp, využití mikrofiltrace, 
ozonizace apod.). dále věnovala pozornost stanovení 
co nejvhodnějšího rozvedení vody, dávkování vody 
pro co nejnižší zatížení podzemních vod s  ohledem 
na strukturu půdy v dané oblasti (nejhorší z hlediska 
průsaku jsou písčité půdy) a  stanovení ochranných 
lhůt sklizně zavlažovaných plodin. Výzkum i  praxe 
přinesla řadu praktických řešení, návodů a  schémat 
realizace a  provozu závlah vyčištěnými odpadními 
vodami (problematice se pravidelně věnuje časopis 
Vodní hospodářství; Šálek, 1996; Šálek a tlapák, 2006; 
Šálek a kol., 2012). samozřejmostí se také stala péče 
o zdraví pracovníků provádějících, nebo servisujících 
tento typ závlah. Vzhledem k  hygienické závadnosti 
městských odpadních vod bylo vždy třeba závlahové 
soustavy doplnit o některá zařízení, která jsou nutná 
k  bezpečnému provozu a  ochraně jejich zdraví. do 
skupiny těchto zařízení patří dobře vybavená hygie-
nická zařízení (umývárna se sprchami, teplá voda, Wc, 
šatna pro čisté a pracovní oděvy, desinfekční zařízení 
apod.). tato zařízení obvykle doplňovala čerpací stani-
ci či skladiště (Šálek, 1974).

V  rovině realizace bylo konkrétně v  Českosloven-
sku rozhodnuto o  vybudování a  rozšíření velkoploš-
ných závlah s  využitím městských odpadních vod 
v 50. letech 20. století. Jako zkušební stavby měly po-
sloužit závlahy u obce Branka u opavy, v okolí Nera-
tovic a v okolí Brna s využitím vyčištěných odpadních 
vod čistírny brněnské aglomerace. Ve fázi studií byla 
také řada dalších lokalit, vázaných na produkci měst-
ských odpadních vod. Vzhledem k delší době přípra-
vy těchto soustav, k pokroku ve způsobech likvidace 
odpadních vod, ale i k vysokým nákladům na realizaci 
takto rozsáhlých soustav, byl však způsob provedení 
staveb přehodnocen. 
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Nejdále se nakonec pokročilo při vybudování 
a provozu závlahy právě u čistírny odpadních vod pro 
město Brno, která je umístěna jižně od města v Brně-
-Modřicích. Plán byl původně navázán na ambiciózní 
projekt závlah pod Brnem, koncipovaný jako rozsáh-
lá síť otevřených kanálů s  plánovaným intenzivním 
využitím městských odpadních vod na rozsáhlých 
plochách. soustava závlah pod Brnem byla však poz-
ději (od 60. let 20. století) realizována v poněkud jiné 
podobě, zejména po prokázání ekonomické výhod-
nosti jiných způsobů zavlažování, jako využití tlakové 
trubní sítě a  závlahy postřikem. asi hlavní potenciál 
mají lokalizované závlahy bodové (s kapkovačem in-
stalovaným pod povrchem), kapkové (s kapkovačem 
nad povrchem terénu), případně mikropostřiky, které 
omezují případné šíření aerosolů vzduchem a dodá-
vají optimální a  šetrné dávky vody podle potřeb za-
vlažované vegetace (viz Budoucnost závlah). Příklad 
kapkové závlahy ve sklenících je vidět na obr. 10.13-1.

odpadní vody mohou být s  minimálním rizikem 
zcela jistě využity pro závlahy rychle rostoucích dře-
vin (rrd) pro zisk energeticky využitelného paliva. 
Závlaha rychle rostoucích dřevin patří k velmi efektiv-
ním způsobům využití odpadních vod, ale vlastnímu 

využití odpadních vod nutně musí předcházet jejich 
úprava (kulhavý a Šálek, 2018). Ve většině případů 
vystačíme se standardním procesem čištění na běž-
ných typech čistíren odpadních vod. odpadní voda 
se před závlahovým využitím shromažďuje ve sběrné 
jímce a vyrovnávací nádrži, odkud se čerpá na zájmo-
vou plochu. Původně byly doporučovány gravitační 
způsoby závlah, tedy podmokem a  výtopou (Šálek, 
1996). V  současnosti jsou upřednostňovány úsporné 
způsoby, zejména rozvody bodových či kapkových 
závlah, jak bylo zjištěno v rámci průzkumných cest do 
zahraničí (VÚV tGM, 2021). alternativou k lokalizova-
ným nízkotlakým závlahám (bodové a kapkové) může 
být i závlaha postřikem, provedená však postřikovači 
s plochým úhlem výtrysku, zasahujícím vodním prou-
dem pouze nejnižší část lesních dřevin (příklady viz 
Budoucnost závlah).

kromě odpadních vod od obyvatel se setkáváme 
i  s  odpadními vodami ze zemědělské živočišné pro-
dukce a ze specifických oblastí průmyslu, k němuž pa-
třil průmysl cukrovarnický, škrobárenský, lihovarnický 
a  potravinářský (mlékárenský, konzervárenský, pivo-
varnický, z drůbežáren a z výroby droždí). ty mají za 
sebou rovněž bohatou historii a široký záběr využití. 

Obr. 10.13-1 Kapková závlaha ve sklenících (foto Miloš Rozkošný, 2022).
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Závlaha některými z těchto druhů průmyslových od-
padních vod a jejich produkty (zejména kejdou) byla 
v  minulosti často jediným vhodným řešením, které 
umožňovalo jejich dostatečné vyčištění. Základním 
čistícím prvkem byly biologické procesy v akumulač-
ních nádržích, kam se procesní vody vypouštěly bě-
hem kampaně provozu (typicky v cukrovarnictví). Po 
určité biologické stabilizaci během zbytku roku mohly 
být využity pro závlahu.

starší závlahy odpadními vodami průmyslového 
charakteru představují např. tišnov, kde byla zavla-
žována luka odpadními vodami z družstevního liho-
varu, hrušová, kde ke stejnému účelu byly využívány 
odpadní vody z  cukrovaru. V  kosíčkách nejprve vo-
dy z cukrovaru sloužily k výtopě luk, později se uží-
valy k  postřiku na vzdálenějších pozemcích s  využi-
tím trubní tlakové sítě) (výsledky archivních šetření 
řešitelského týmu). Z  pozdějších realizací ve druhé 
polovině 20.století uveďme např. využití odpadních 
vod ze škrobáren v  horažďovicích (Břenda, 1978) 
a chýnově. hnojivé závlahy zemědělskými odpadní-
mi vodami, močůvkou a  kejdou se při zdokonalení 

technologií nově rozšířily po roce 1980. Jejich přínos 
v oblasti zvýšení obsahu půdního humusu a lepšího 
využití živin v půdě je závislý na stanovištních pod-
mínkách, druhu odpadních vod (drůbež, hovězí nebo 
vepřový dobytek), ale také na složitosti a náročnosti 
provozu závlah.

Existenci dnes již zaniklých závlah průmyslovými 
odpadními vodami z lihovaru v tišnově popisuje pou-
ze relativně podrobná archivní dokumentace. s  její 
oporou bylo možné lokalizovat v  terénu celou sou-
stavu, protože je doplněná i o řadu plánů a situačních 
výkresů (obr.  10.13-2 až 10.13-4). luční závlaha tu 
vznikla jako likvidace vyprodukované odpadové vody 
nově vybudovaného lihovaru a  škrobárny v tišnově, 
zřízených na přelomu 19. a  20.  století. Město tišnov 
podalo u moravského zemského výboru v roce 1899 
žádost o zhotovení projektu pro luční závlahy odpad-
ními vodami ze škrobárny. Podle dochované projek-
tové dokumentace a průvodní zprávy se měla skládat 
z přívodního příkopu, drenáže pro filtraci a zavlažova-
cí soustavy, konkrétně pro 3 360 m2 filtrace na ploše 
asi 5,6 ha luk (soka Brno-venkov). 

Obr. 10.13-2A Příčné a podélné řezy objektů pro odvedení vody k závlaze (zděný kanál a příkopy). Patrné jsou také dimenze a profilace 
terénu do hřbetin pro zajištění vhodného sklonu pozemků k závlaze (SOkA Brno-venkov).
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Obr. 10.13-2B Příčné a podélné řezy objektů pro odvedení vody k závlaze (zděný kanál a příkopy). Patrné jsou také dimenze a profilace 
terénu do hřbetin pro zajištění vhodného sklonu pozemků k závlaze (SOkA Brno-venkov).

Obr. 10.13-3 Celková situace lokalizace provozu (červeně zvýrazněná stavba) na břehu řeky Svratky (nalevo silniční most z města přes 
řeku) a zavlažovaných pozemků v nivě řeky, včetně provedení detailního rozvodu vody pomocí systému rozvodných a svodných kanál-
ků a drobných příkopů pro provoz závlahy hřbetinovým přeronem (SOkA Brno-venkov).
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Voda ze škrobárny měla být čištěna od usaditel-
ných látek sedimentací v  usazovacích jámách (dnes 
bychom řekli mělkých vícekomorových horizontál-
ních usazovacích nádržích hloubky 1  m) a  následně 
vedena nepropustným (zděným) kanálem 50 x 50 cm 
do prostoru zavlažovaných luk. Z kanálu měla být vo-
da rozváděna tzv. náhonky (otevřenými kanály) šířky 
cca 20 až 30 cm ve dně. Pro optimalizaci spádových 
poměrů plánového území luk pro závlahy bylo navr-
ženo provedení hřbetin o délce 40 m a šířce 10 me-
trů s  rozvodnými a  sběrnými stružkami (5 cm široké 
a  10  cm hluboké s  podélným spádem 1 promile). 
cílem bylo dosáhnout spádu jednotlivých ploch na 
hřbetinách nejméně 40 promile, přičemž je zazna-
menáno, že původní terén měl sklonové poměry 4 až 
5  promile. k  řízení zavlažování byla využita dřevěná 
stavítka na náhoncích a trubky z pálené hlíny o prů-
měru 10 cm, napojené na stružky. 

tento projekt na odvádění vod z  lihovaru a  škro-
bárny však nebyl proveden současně, neboť družstvo 
požádalo podáním z října 1899 o kolaudaci pouze liho-
varu. Vody předčištěné sedimentací byly vyvedeny do 
řeky svratky. Následně bylo vedeno řízení ke kolaudaci 
škrobárny, jehož výsledkem mělo být také nejprve pro-
vizorní odvádění vod do řeky a následně od roku 1902 

s  odváděním vod k  závlaze. Předpokládané množství 
vody ze škrobárny bylo asi 1 200 hektolitrů za 24 hodin.

Závlaha však byla provozována jen krátkou dobu. 
V  rámci vodoprávního řízení tišnovského lihovaru 
v roce 1936 se totiž konstatuje, že v důsledku zániku 
škrobárny v prvním desetiletí 20. století přestala být 
provozována také závlaha. V té době sestávalo čistící 
zařízení lihovaru z betonové nádrže rozdělené třemi 
přepážkami na čtyři komory o rozměrech 6,75 × 1,5 m. 
Přívod a odvod (do řeky) byl proveden zděným kanál-
kem 30  ×  30  cm se zakončením betonovou rourou 
průměru 29 cm. Zajímavostí je sdělení, že po ukonče-
ní závlah byl závlahový systém bez vodoprávního po-
volení, šetření jej navíc označilo za nevhodný a zdra-
votně závadný. Proto bylo nutné stanovit maximální 
množství vypouštěné vody lihovarem i  požadovat 
způsob čištění odpadní vody (soka Brno-venkov).

Zaniklé technické řešení z dochované dokumenta-
ce prezentují obr. 10.13-2 až 10.13-4. V terénu dnes na 
místech souvisejících s  touto závlahovou soustavou 
nalezneme potravinářský podnik (společnost stein-
hauser) a dále na bývalých loukách obhospodařovaná 
pole s  kanalizačním řadem z  aktuálního městského 
systému, který je zřejmě veden v ose bývalého hlavní-
ho rozvodu vody k závlaze (VÚV tGM, 2021).

Obr. 10.13-4 Zařízení pro předčištění vody pomocí soustavy nádrží („čistících jam“) k usazovaní hrubých nečistot, usaditelných látek 
a filtraci (poslední sekce „cedění“) před vypouštěním k dalšímu využití (po skončení závlah s vyústěním do řeky Svratky, v plánku ještě 
značené „Švarcava“). Návrh součástí projektu z roku 1899 (SOkA Brno-venkov).
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Obr. 10.13-5 Akumulační nádrž v Chýnově (foto Miloš Rozkošný, 2022).

Obr. 10.13-6 Pohled na čerpací stanici a transformátor (foto Miloš Rozkošný, 2022).
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Z původní závlahové soustavy pro odpadní vody 
ze škrobárny v  chýnově se dochovalo jen torzo. ak-
tuální stav objektů dokumentuje úvodní letecká fo-
tografie v této kapitole (pohled na akumulační nádrž 
a čerpací stanici s přívodem elektrické energie a trans-
formátorem). Není bez zajímavosti, že během průzku-
mu bylo zjištěno, že z  akumulační nádrže je realizo-
ván jakýsi provizorní závlahový systém s  odběrem 
vody pomocí trubní sítě. Předpokládáme však, že se 
již nejedná o závlahu odpadními vodami, ale využití 
vody z bývalé akumulační nádrže, která nyní funguje 
spíše jako rybník (obr. 10.13-5). Čerpací stanice je stá-
le plná strojního vybavení, je však v  dezolátním sta-
vu a jak konstrukce, tak vybavení chátrá (obr. 10.13-6  
a 10.13-7) (VÚV tGM, 2022).

soustava v  horažďovicích měla být příkladem vy-
řešení nakládání i  se značně znečištěnými odpadními 
vodami s  cílem zajištění jejich dostatečného čištění 
a  omezení vnosu zbytkového znečištění do krajiny, 
a  to využitím vody k závlaze. Závod pro výrobu škro-
bu v horažďovicích totiž ležel na vodohospodářsky vý-
znamné řece otavě. Z ní se odebírala voda nejen pro 
zásobování dalších průmyslových podniků provozní 
vodou, ležících na toku pod horažďovicemi, ale i  pro 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou. horažďovický 
závod na výrobu škrobu měl kapacitu 20 až 30 tisíc tun 
zpracovaných brambor za rok. Plánovalo se zvýšení vý-
roby do roku 1985 a zvýšení znečištění řeky až o 40 %! 
(vyjádřeno ukazateli organického znečištění). Proto 
vodohospodářský orgán stanovil, že nepostačí, aby 
škrobárna přispívala na úhradu zvýšených nákladů na 
úpravu vody z otavy, ale že je nutné co nejdokonalejší 
čištění odpadní vody odtékající ze škrobárny, jinak bu-
de nutno výrobu škrobu zastavit. Pro škrobárenský zá-
vod v horažďovicích bylo proto vybudování jakéhoko-
liv zařízení pro likvidaci, popřípadě čištění odpadních 
vod nezbytností. Posuzovaly se dvě možnosti: biolo-
gické čištění škrobárenských odpadních vod v umělém 
čistírenském zařízení a  zdravotně-vodohospodářská 
likvidace těchto vod zároveň s jejich zemědělským vy-
užitím na okolních pozemcích prostřednictvím závlahy 
zemědělských plodin. Po zhodnocení obou zařízení 
byla jako národohospodářsky výhodnější pro další re-
alizaci zvolena závlaha. V oblasti byly navíc půdy chudé 
na živiny, spíše lehčího druhu. 

Závlaha odpadní vodou ze škrobárny v horažďovi-
cích byla vybudována jako závlaha postřikem na ploše 
asi 1  020  ha. Voda se přivádí na plochu podzemním 
tlakovým potrubím a  z  něho závlahovými hydranty 
a  pásovými zavlažovači nebo přenosným potrubím 
s otočnými postřikovači se zavlažují příslušné pozem-
ky. odpadní voda, produkovaná škrobárenským zá-
vodem až do maximálního objemu 710 000 m3 ročně, 
z toho 590 000 m3 (údaje k roku 1978) za kampaň vý-
roby bramborového škrobu (září–leden), se ve vodním 
hospodářství závodu upravovala tak, aby do vlastních 
zařízení závlahové soustavy přicházely vody přiměře-
ně mechanicky předčištěné a  neutralizované. Potře-
ba akumulace odpadních vod v  méně příznivé části 
zimního mrazového období vedla k  návrhu zásobní 
nádrže. Z  této nádrže se voda čerpala třístupňovým 
systémem čerpacích stanic, buď přímo, nebo v zimním 
období přes akumulační nádrž na zavlažované plochy. 
složitý systém čtyř čerpacích stanic s  třístupňovou 
dopravou vody vyplynul ze značných vzdáleností, na 
něž se musí voda dopravovat (až 14,2  km) a  z  nut-
nosti překonávat velké výškové rozdíly zájmového 
území (až 130 m) (Břenda, 1978). Závlahy v  případě 
škrobárny v horažďovicích byly ve své době považo-
vány jako součást vzorového komplexního opatření 
zemědělského i  vodohospodářského pro podobnou 
situaci (producent znečištěných odpadních vod, reci-
pient poškozený přímým vypouštěním, požadavek na 
kvalitu vody v  recipientu, pro možnosti zhodnocení 

Obr. 10.13-7 Chátrající technické zařízení čerpací stanice (foto 
Miloš Rozkošný, 2022).
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Obr. 10.13-8 Experimentální závlahová stavba Šmolovy (závlaha odpadní škrobárenskou vodou) z roku 1968, okres Havlíčkův Brod. 
Technologické vody ze škrobárny (1) v Havlíčkově Brodě byly z nádrží prostřednictvím čerpací stanice v areálu čerpány do usazova-
cích nádrží, a následně čerpány podávací čerpací stanicí (2) výtlačným potrubím do cca 3,2 km vzdálené soustavy (kaskády) tří vel-
kých akumulačních vodních nádrží. Závlahová čerpací stanice (3) zásobovala zemědělské plochy (254  ha), na kterých probíhala 
závlaha předčištěnými odpadními vodami (foto Petr Karásek, popis a  zpracování mapy Igor Pelíšek, 2022, originál dostupný zde:  
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/zavlahy/default.asp?lang=&tab=2&wmap=).

https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/zavlahy/default.asp?lang=&tab=2&wmap=)
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těchto vod v zemědělství projekt obsahoval přehledný 
ekonomický rozbor provedeného řešení, jak u země-
dělských podniků, tak u  producenta odpadních vod) 
(Břenda, 1978).

Novodobou historii hnojivých závlah ilustruje pří-
klad stavby Šmolovy (obr. 10.13-8). stavba hnojivé zá-
vlahy Šmolovy byla na základě předcházejícího výzku-
mu projekčně připravena, realizována a  provozována 
jako Experimentální stavba Ministerstva zemědělství 
a výživy číslo 33 Závlahy škrobárenskou odpadní vodou 
na pozemcích JZd Šmolovy s cílem využít environmen-
tálně i  ekonomicky příznivé hnojivé i  vláhové hodno-
ty škrobárenských odpadních vod v zemědělské praxi 
(stehlík, 1971). Škrobárenské odpadní vody, produko-
vané v oblasti havlíčkobrodska a Jihlavska na více mís-
tech, tj. v provozech škrobáren v tradiční bramborářské 
oblasti Vysočiny, obsahují řadu živin, využitelných po 
patřičné úpravě vod na zemědělské půdě. Využití škro-
bárenských vod k závlahám spadá do širší tematiky na-
kládání s odpadními vodami a bylo systematicky řešeno 
již mezi světovými válkami. V uvedené oblasti existova-
lo více maloplošných anebo dočasných instalací závlah 
tímto typem odpadních vod.

stavba byla v provozu v provizorních i ověřovacích 
řešeních s využitím jak postřiku s přívodem vody pod-
zemním potrubím, tak i dříve s využitím rozvodů povr-
chovými přenosnými potrubími s  výtokovými otvory. 
od roku 1970 byla v  plném provozu, jeho náročnost 
je ilustrována nejen zvýšenými nároky na hygienu při 
nakládání s odpadními vodami, ale mj. také provozem 

v mimovegetačním období, tedy i během zimních mě-
síců. Pro dopravu vody na vhodné pozemky bylo nutné 
vybudovat vícestupňové čerpání. hlavní výtlak byl ře-
šen jako dvojité potrubí s hlavní akumulací ve třech vel-
koobjemových nádržích, nově vybudovaných za tímto 
účelem. technologií závlahy byl dominantně postřik. 
historický i současný stav akumulačních nádrží zachy-
cují obr. 10.13-9 a 10.13-10.

Obr. 10.13-9 Soustava tří akumulačních nádrží po dokončení. 
Pohled od nejvýše položené nádrže směrem k závlahové čer-
pací stanici (foto František Kulhavý, 1975).

Obr. 10.13-10 Současný pohled na soustavu akumulačních nádrží (foto Petr Karásek, 2021).
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stavba byla budována v  náročných stanovištních 
podmínkách na ploše 253,60 ha v nadmořských výš-
kách 450–500 m nad mořem, s průměrnými celoroč-
ními srážkami za padesátileté období 813  mm, za 
vegetační období 436 mm a v období produkce škro-
bárenských odpadních vod (iX-Xi) 149 mm a průměr-
nou roční teplotou 7,1 °c. Přes tyto náročné podmínky 
byly produkované odpadní vody škrobárny havlíčkův 
Brod v období provozu v  letech 1970 až 1980 využí-
vány každoročně v rozsahu 64 % až 99 % (v průměru 
86 % = 244 160 m3) při plošném ročním využití zájmo-
vé plochy v rozsahu 42 % až 89 % (v průměru 53 %). 
Získané zkušenosti z této stavby vytvořily podmínky 
pro širší využívání průmyslových i zemědělských od-
padních vod v praxi. Způsoby provedení závlahy v de-
tailu představují obr. 10.13-11 a 10.13-12).

se změnou struktury zemědělství na území státu 
po roce 1990, s útlumem pěstování brambor vlivem 
dumpingových dovozů brambor a  dalších produk-
tů ze zahraničí i se změnami v technologii produkce 
škrobu, se snížilo využívání celého systému a sousta-
va přestala být provozována. Následné krádeže, van-
dalismus a  povětrnostní a  sukcesní vlivy významně 
ovlivnily stav, využitelnost a zprovozuschopnění této 

soustavy. Přesto zůstává významným a  nápadným 
artefaktem v  krajině havlíčkobrodska. Budovy všech 
čerpacích stanic dosud stojí, v  různé míře zachova-
losti (podávací čerpací stanice v  areálu škrobáren, 
podávací čerpací stanice u  druhé lokality záložních 
akumulačních nádrží, i  hlavní závlahová stanice na 
návrší u Šmolov a Michalovic, v sousedství tří velko-
objemových akumulačních nádrží). Velkoobjemové 
nádrže, obklopené lesními porosty se časem promě-
nily na nebeské nádrže či rybníky. Na zavlažovaných 
plochách se dochovaly velké armaturní komory či 
šachtice o  rozměrech 1,5 × 2,0 metry. aktuálně však 
dochází v  severní části lokality k  výstavbě, kterou je 
část ploch zemědělské půdy i  dochovaných objektů 
závlahy znehodnocena.

Závlahová stavba odpadními škrobárenskými vo-
dami Šmolovy představuje významný doklad tech-
nického rozvoje daného oboru, oproti jiným stavbám 
závlah škrobárenskými vodami je dochována ve vyšší 
míře původnosti, přestože některé objekty jsou výraz-
ně zchátralé. Některé stavební objekty na jiných loka-
litách jsou sice v technicky lepším stavu, avšak zcela 
přestavěné. stavba Šmolovy si zachovala celkový kon-
cept řešení. 

Obr.  10.13-11 Napouštění odpadních škrobárenských vod 
do nádrže (foto František Kulhavý, 1972).

Obr.  10.13-12 Zimní závlaha odpadní vodou postřikovači  
PUK-2 (foto Karel Stehlík, 1970).




