
ZNOVUOBJEVOVANÉ DĚDICT VÍ

ZÁVLAHY
Zbyněk Sviták | Aleš Vyskočil | Miloš Rozkošný (editoři)

Kritický katalog výstavy

Z
Á

V
LA

H
Y

 –
 z

n
o

v
u

o
b

je
v

o
va

n
é 

d
ěd

ic
t

v
í





ZÁVLAHY – ZNOVUOBJEVOVANÉ DĚDICTVÍ 





Kritický katalog výstavy

Zbyněk Sviták | Aleš Vyskočil | Miloš Rozkošný (editoři)

Výstava

1. října – 31. prosince 2022
Hostětín | Kroměříž | Olomouc | Brno

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha 2022

ZÁVLAHY
ZNOVUOBJEVOVANÉ DĚDICT VÍ



Na obálce byla použita reprodukce dobového reklamního letáku ze soukromého archivu  
a fotografie zachycující pivotovou závlahu z archivů VÚV TGM a VÚMOP.

Dílo včetně všech jeho částí je chráněné autorskými právy. Neprošlo jazykovou úpravou.
Za obsahovou, stylistickou a jazykovou úroveň jednotlivých textů odpovídají autoři.

Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha

© Zbyněk Sviták, Aleš Vyskočil, Miloš Rozkošný, 2022

ISBN 978-80-88484-00-4 (tištěná publikace)
ISBN 978-80-87402-99-3 (elektronická verze, pdf )

Výstava a katalog jsou výstupem projektu DG20P02OVV015 „Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace 
a  popularizace“. Projekt je podpořen v  rámci programu Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2020 až 2022 (NAKI II).

Autoři katalogu a  výstavy: Radek Bachan, Martin Caletka, Miriam Dzuráková, David Honek, Hana Hudcová, Miloš 
Rozkošný (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Brno); Jaromír Florian, Zbyněk Sviták, Aleš 
Vyskočil (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); Petr Karásek, Zbyněk Kulhavý, Igor Pelíšek (Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany půdy, v. v. i.)

Autoři děkují za konzultace a poskytnutí materiálů Ing. Jaroslavu Dočkalovi, Peteru Krojerovi, DiS. a Bc. Miroslavu 
Říčařovi ze Státního pozemkového úřadu České republiky (Odbor vodohospodářských staveb, pracoviště Brno 
a Prostějov), Ing. Heleně Vajdíkové z Městského úřadu v Kunovicích, Mgr. Martinu Zdražilovi z Vlastivědného muzea 
v Olomouci a prof. Ing. Janu Šálkovi, CSc., dále majitelům soukromých sbírek a pracovníkům jednotlivých archivů. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Lektorovali:
doc. Ing. Jiří Filip, CSc.
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.



 OBSAH

1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
 Miloš Rozkošný .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  7

2 INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 Aleš Vyskočil | Miriam Dzuráková .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  9

3 STRUČNÁ TYPOLOGIE A TECHNICKÝ VÝVOJ ZÁVLAH 
 Miloš Rozkošný .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13

4 NOVODOBÁ HISTORIE ZÁVLAH A HYBNÉ SÍLY JEJICH ROZVOJE 
 Jaromír Florian | Zbyněk Sviták | Martin Caletka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23

4.1 Klima jako jedna z hybných sil  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29

5 PRŮMYSL, MECHANIZACE A ZAŘÍZENÍ PRO ZÁVLAHY 
 Miloš Rozkošný | Hana Hudcová ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 37

6 SOUČASNOST ZÁVLAH 
 Igor Pelíšek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 67

7 BUDOUCNOST ZÁVLAH 
 Miloš Rozkošný | Igor Pelíšek | Zbyněk Kulhavý | Hana Hudcová .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69

8 POSTUPY DOKUMENTACE A VIZUALIZACE HISTORICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH STAVEB A OBJEKTŮ 
 Jaromír Florian | Aleš Vyskočil | Radek Bachan | Martin Caletka | David Honek | Miloš Rozkošný .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 75

9 ZÁVLAHY JAKO SOUČÁST KULTURNÍHO A INDUSTRIÁLNÍHO DĚDICTVÍ 
 Miriam Dzuráková | Miloš Rozkošný  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85

10 PŘÍKLADY HISTORICKÝCH LOKALIT ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 91

 10.1 Ratibořice a Úpa | Igor Pelíšek  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 93

 10.2 Meliorace v severní části Malé Hané | Jaromír Florian | Zbyněk Sviták | Aleš Vyskočil  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99

 10.3 Opatovický kanál a související závlahy | Igor Pelíšek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 105

 10.4 Kladruby nad Labem a Selmice | Igor Pelíšek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 111

 10.5 Závlahová soustava Krhovice – Hevlín | Miloš Rozkošný ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  117

 10.6 Jaroměř – Hradec Králové | Igor Pelíšek  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 131

 10.7 Vltava V | Igor Pelíšek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 137

 10.8 Ohře I a chmelařské oblasti | Igor Pelíšek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 143

 10.9  Vodohospodářské úpravy a závlahy v dolním Podyjí | Miloš Rozkošný  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 153

 10.10 Starý Kolín – Kutná Hora – Červené Pečky | Igor Pelíšek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 165

 10.11 Historické luční závlahy v Pomoraví | Hana Hudcová | Miloš Rozkošný | David Honek ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  171

 10.12 Uherčice a další stavby regulační drenáže | Igor Pelíšek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 181

 10.13  Závlahy odpadními vodami 
Miloš Rozkošný | Igor Pelíšek | Hana Hudcová | Jaromír Florian | Petr Karásek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 185

PŘEHLED PRAMENŮ A LITERATURY  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 195

SUMMARY  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 199





7

1
Jako reakce na období sucha v  posledních letech, 
které umocnilo negativní stav krajiny, způsobený in-
tenzifikací zemědělství a  velkoplošným scelováním 
pozemků ve 2. polovině 20. století, se znovu objevil zá-
jem o problematiku závlah a zavlažování. Na stávající 
zavlažovací systémy, dnes často nefunkční a torzovitě 
dochované, se zaměřil projekt, který se snažil zachytit 
historický vývoj tohoto specifického vodohospodář-
ského oboru i části průmyslu spojeného s realizací zá-
vlah a produkcí zařízení k zavlažování půdy. 

Výzkum si také vytkl za cíl definovat vhodné po-
stupy pro identifikaci závlahových objektů a soustav 
v  krajině pomocí moderních metod a  technických 
nástrojů. V širším kontextu aktuálního boje s dopady 
sucha by měl projekt a  jeho výstupy, včetně výstavy 
samotné, přispět ke zvýšení povědomí o historii plá-
nování, budování a  údržby závlah v  českých zemích 
a přenosu tohoto dědictví do současnosti, a to včetně 
lokální úrovně.

Řešení projektu Závlahy  – znovuobjevované 
dědictví, jejich dokumentace a  popularizace bylo 
zahájeno na jaře 2020. Projekt byl přijat jako součást 
posledního balíčku výzkumných projektů Programu 
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kultur-
ní identity (NAKI II) Ministerstva kultury s  dobou 
řešení 2020–2022. 

Účelem projektu bylo přispět k  naplnění globál-
ního cíle č. 2 z  programu NAKI II Kulturní dědictví 
a specifických cílů tohoto programu: 

2.3b)  Začlenění výsledků výzkumu kulturního 
dědictví a  území s  historickými hodnotami 
do vzdělávacích procesů na všech úrovních, 
tvorba výukových programů na datových 
nosičích a  široká prezentace a  zpřístupnění 
jejich hodnot v  kontextu národní identity, 
prostřednictvím plánované výstavy a katalogu, 
digitální databáze, výukových materiálů a dal-
ších plánovaných výstupů.

2.1c)  Výzkum a  vývoj nástrojů pro identifikaci, 
dokumentaci a  evidenci v  oblasti ochrany 
nejohroženějších typologických skupin ne-
movitého a  movitého kulturního dědictví 
s využitím nových technologií, a  to např. vy-
užitím UAV systémů pro dokumentaci objektů, 
využitím termosnímků povrchu a  krajinných 
struktur, využitím GIS nástrojů a 5G DMT, hard-
ware & software pro digitalizaci archivních ma-
teriálů a pro vizualizaci objektů, soustav a zaří-
zení apod.

Projekt byl řešen v  rámci konsorcia, které vedl  
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM,  v. v. i. Další- 
mi účastníky byly Výzkumný ústav meliorací a ochra-
ny půdy, v. v. i. a Masarykova univerzita v Brně.

 
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
Miloš Rozkošný

Obr. 1-2 Příklad historických závlah v Pomoraví. Soustava zá-
vlahových kanálů z řeky Moravy pro závlahu lučních pozemků 
výtopou u Chropyně (foto Radek Bachan, 2021).

Obr. 1-1 Pohled na jeden z uzlových bodů závlahové soustavy 
na Břeclavsku a  Hodonínsku, období realizace 1972 až 1989, 
čerpací stanice ČSZ 15, akumulační nádrž (závlahový vodo-
jem), napojená výtlakem na zdrojovou čerpací stanici u  dyj-
ského ramene. Jedinečný doklad funkčního celku v původním 
architektonickém stavu, doplněný řadou autentického vyba-
vení a náhradních dílů (foto Radek Bachan, 2021).

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
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Dosažení hlavního cíle projektu  – dokumentace 
a popularizace historie závlah a části průmyslu spoje-
ného s jejich realizací a produkcí zařízení k zavlažování 
půdy jako specifických sektorů vodního hospodářství 
a průmyslového dědictví – bylo provedeno prostřed-
nictvím archivního výzkumu, zpracování dostupných 
analýz podkladů, především historických dokumen-
tací, plánů, ale také souběžné analýzy závlahových  
objektů a  soustav. Průzkum vybraných soustav byl 
proveden s  využitím moderních technologií UAV.  
Získaná data byla analyzována a  vizualizována např. 
pomocí GIS nástrojů. 

Zpracování všech pořízených podkladů vyústilo 
ve vytvoření plánovaných výstupů, především soubor 
map pro vybrané historické lokality závlah, které re-
prezentují různé zástupce typologie. Mapy podrobně 
zachycují trasování a stav zachovalých i zaniklých zá-
vlahových systémů, identifikaci jejich kulturně-histo-
rických hodnot a potenciálu obnovy a dalšího využití. 

Publicita, prezentace a zpřístupnění komplexních 
informací o  řešené problematice vodního hospo-
dářství byla zajištěna formou elektronických, široce 
dostupných, výukových materiálů a  uskutečněním 
výstavy doplněné tímto recenzovaným kritickým ka-
talogem. Trvalé zpřístupnění shromážděných a zpra-
covaných materiálů o problematice závlah je zajištěno 

díky webové aplikaci projektu pod tzv. Hydroekolo-
gickým informačním systémem (HEIS), který provo-
zuje VÚV TGM, v. v. i. a prostřednictvím specializované 
databáze napojené na mapový server zaměřený na 
problematiku meliorací (Informační systém meliorač-
ních staveb), provozovaný na webových stránkách 
VÚMOP, v. v. i.

Obr. 1-3 Pohled na současné závlahy postřikem v rámci soustavy Krhovice – Hevlín. Čerpací stanice s akumulační nádrží a pozemky 
k závlaze (foto Petr Karásek, Igor Pelíšek, 2021).

PLÁN VÝSTAV:
1.–30. 10. 2022 | Hostětín 
Komunitní centrum & Ekocentrum Veronica

31. 10. – 11. 11. 2022 | Kroměříž 
Květná zahrada

14.–21. 11. 2022 | Olomouc 
Pevnost poznání  
(Interaktivní muzeum vědy UPOL)

22.–30. 11. 2022 | Brno 
VÚV TGM, v. v. i.

1.–31. 12. 2022 | Brno 
Technické muzeum 
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2
Voda provází lidstvo po celou dobu jeho existence.  
Je předpokladem jeho života, který ovlivňuje v pozi-
tivním i negativním smyslu. Člověk brzy poznal její sí-
lu, naučil se využívat ve svůj prospěch energii v ní skry-
tou, ale zároveň se musel naučit čelit stejné energii, 
když přemíra vody ohrožovala záplavami jeho obydlí 
a úrodu. Využití vodní síly je mnohostranné, přičemž 
různé motivace pro spoutání vodního živlu se mohou 
prolínat. Vodní díla a jejich soustavy obvykle nepůso-
bí izolovaně, mnohdy představují komplexní celek.

Lidem sloužila voda jako zdroj energie. Člověk se 
naučil klást do proudu vodní kolo, které předávalo 
energii vodního toku různě orientovaným výrobním 

podnikům. Pohánělo mlýny, stoupy, hamry atd. Za-
měření objektu za vodním kolem se navíc mohlo 
v  průběhu času měnit, například nepoužívaný hamr 
nahradil obilní mlýn, který se pak změnil v  papírnu, 
aby se nakonec, kdy strojová výroba papíru nahradila 
ruční, vrátil k funkci obilního mlýna a ještě později na-
šel využití jako malá vodní elektrárna.

Lidé se naučili přehrazovat toky a pomocí náhonů 
odváděli vodu do míst, kde chyběla a měli pro ni při-
praveno využití. Vznikly tak na sebe navazující vodní 
stavby  – splav, náhon, budova s  vodním kolem (ko-
ly) a odtok, které dohromady vytvářejí funkční celek. 
Odvedení vody z řeky prostřednictvím náhonu mělo 

 
INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Aleš Vyskočil | Miriam Dzuráková

INDUSTRIáLNÍ DěDICTVÍ A VODNÍ HOSPODáŘSTVÍ 

Obr. 2-1 Slepá ramena řeky Moravy a její zregulovaný tok na katastru Starého Města u Uherského Hradiště na leteckém snímku z 50. let 
20. století (historická ortofotomapa, CENIA a GEODIS Brno, spol. s r. o., 2010).
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i další účel, totiž výstavbu zařízení na chov ryb, tedy 
rybníků, sloužících po staletí jako zdroj obživy. Na 
řadě míst vznikaly od konce 15. století rozsáhlé a dů-
myslně propojené rybniční komplexy (Tovačovsko,  
Pardubicko, třeboňská rybniční soustava).

Kromě spoutání vodní síly k výrobním účelům, bu-
dování rybníků a jejich soustav nebo využití vodních 
toků k  dopravě a  plavení dřeva, musel člověk také  
reagovat na občasné, leč stále se opakující kolísání 
hladiny vodních toků, ústící mnohdy do zničujících 
povodní. Obranou před velkou vodou byly regulace 
toku s perspektivou rychlého odtoku vody a také bu-
dování hrází. K tomuto jevu dochází ve větší míře až 
v 19. století. Regulace toků má však za důsledek od-
vod vody z krajiny, což se může negativně odrazit na 
poklesu spodní vody. 

Na počátku 19. století došlo k průniku několika dě-
jinných procesů, které znamenaly postupné přehod-
nocení funkce a  využití vody během celého  století 
a stojí za moderními trendy ve způsobu využití živo-
todárné tekutiny. Začínající a stále se zrychlující prů-
myslová revoluce nejprve doplňovala, pak postupně 
nahrazovala vodní sílu jinými zdroji energie, párou, 
naftou a elektřinou. Vodní kola přeměněná na turbíny 
se stala jen doplňkovým zdrojem pohonu. Zvyšující 
se počet obyvatelstva pak kladl vyšší nároky na do-
statečné zásobování populace potravinami. Při ovliv-
ňování produktivity zemědělské výroby se sice začala 
uplatňovat do té doby neznámá chemická hnojiva, ale 
také se od poloviny 19. století hledalo zvýšení výnosů 
v zavlažování obdělávaných ploch, jako kompenzace 
poklesu spodních vod. Na vhodných místech vznikaly 
od 2. poloviny 19. století první závlahové systémy. 

Z  důvodů rapidně se rozmáhající průmyslové vý-
roby se zvyšující se spotřebou zejména technologické 
vody k výrobním procesům, ale i kvůli rozrůstajícím se 
sídlům, která již nemohla spoléhat na klasické studny 
(ostatně voda v  městských areálech s  průmyslovou 
výrobou byla nekvalitní), se začal pozvolna pociťo-
vat nedostatek vody. Již ke konci 19. století se hleda-
ly další zdroje pitné vody pro velká sídla, což vedlo 
k  výstavbě dálkových vodovodů. Zároveň také hro- 
madně vznikaly městské vodojemy (jsou ale i příkla-
dy mnohem starší), které distribuovaly vodu v měst-
ských areálech. Započala výstavba přehrad s  vícero 
funkcemi (zdroj pitné vody, zásobárna vody pro různé 
účely včetně závlah, ochrana před povodněmi či nad-
lepšování nedostatečného průtoku hlavního toku). 
V důsledku bouřlivého průmyslového rozvoje, odpa-
dů z výroby a z velkých sídel se ve 20. století objevila 

nutnost ochrany kvality vody. Začaly vznikat čističky 
odpadních vod, což je stále trvající proces.

Vodní (vodohospodářské) stavby rozličného půvo-
du, stáří i účelu jsou svědkem vývoje lidské civilizace 
a dokladem technického umu. Dnes na tyto objekty 
pohlížíme jako na nedílnou součást našeho industriál-
ního (kulturního) dědictví. To samo o sobě představu-
je velmi pestrou skupinu staveb, které zároveň repre-
zentují širokou paletu často nesouměřitelných kvalit. 
Otázka vztahu společnosti k  industriálním stavbám, 
ale i k mobiliáři a výrobnímu know-how je již několik 
desetiletí poměrně frekventované téma. Souvisí s vý-
vojem české společnosti, zejména polistopadovým, 
který přinesl razantní odklon od preferovaného se-
kundárního sektoru ekonomiky státu směrem k  ter-
ciéru a kvartéru. Po průmyslové éře, která formovala 
Evropu po 200 let, zůstalo dědictví, se kterým se jed-
notlivé země snaží nějak vypořádat. 

Industriální objekty jsou dnes považovány za ne-
zpochybnitelnou součást kulturního dědictví světa 
a  jsou objektem bádání, interpretací i  ochrany. Již 
od 70.  let 20.  století se v  rámci pořádaných meziná-
rodních konferencí řešila otázka ochrany (záchrany) 
industriálních stop v krajině. Institucionální základnu  
a  ideovou platformu této společenské aktivity před-
stavuje Mezinárodní výbor pro ochranu průmyslové-
ho dědictví TICCIH (The International Committee for 
the Conservation of the Industrial Heritage). Základní 
ideovou oporu a definici, co označovat za industriální 
dědictví, světová odborná i  laická veřejnost dostala 
v  roce 2003, kdy byla publikována Charta TICCIH ja-
ko reakce na stále rychleji mizející svět průmyslových 
budov a  areálů v  tradičních industriálních oblastech 
Evropy a  severní Ameriky. Její text se snaží formulo-
vat principy a  metody ochrany industriálního dědic-
tví a také strategii, jak k záchraně přistupovat. Jedna 
z  klíčových pasáží hovoří o  tom, že: „Průmyslové dě-
dictví dokládá činnost, jež měla a má hluboké historické 
důsledky. […] Průmyslové dědictví představuje spole-
čenskou hodnotu, dokládá životy obyčejných lidí a  tak 
prohlubuje potřebné vědomí identity.“ (Charta průmys-
lového dědictví TICCIH, 2013). Ve spolupráci s Meziná-
rodní radou pro památky a sídla ICOMOS definovala 
TICCIH v  roce 2011 společné principy pro zachování 
průmyslového dědictví (Joint Principles for the Con-
servation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas 
and Landscapes). TICCIH v tomto dokumentu zdůraz-
ňuje potřebu identifikovat, chránit a udržovat jednak 
unikátní, jednak charakteristické (typické) příklady vý-
voje jednotlivých průmyslových odvětví v rámci jejich 
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typologie. Rovněž nezapomíná upozornit, že důležitá 
je nejen historická a architektonická hodnota těchto 
staveb, ale především jejich technická, technologická, 
sociální či vědecká hodnota. Akcentována je i nutnost 
multioborového přístupu k identifikaci památkových 
hodnot tohoto typu objektů.

Česká republika participuje na aktivitách Meziná-
rodního výboru. Domácí institucionální základnou je 
Výzkumné centrum průmyslového dědictví, fungující 
při ČVUT v Praze (založeno 2002). Zaměřuje se přede-
vším na projekty v  oblasti topografie průmyslového 
dědictví, jeho znovuoživení, konverze a nové využití. 
Téma se snaží popularizovat i prostřednictvím publi-
kací a pořádání výstav a konferencí (konferenční sbor-
níky dostupné na https://www.industrialnistopy.cz/).  
Další klíčovou institucí je ostravské Metodické cen-
trum průmyslového dědictví při Národním památ-
kovém ústavu. Centrum mimo jiné vydává metodic-
ké postupy pro identifikaci, klasifikaci, hodnocení 
a ochranu tohoto typu památek. Paralelně s tím prová-
dí kontinuální plošný výzkum a dokumentaci jednot-
livých typů průmyslových objektů (např. vodojemů, 
elektráren, objektů spojených s textilním průmyslem, 

cukrovarnictvím, železniční dopravou ad. a  snaží se 
identifikovat památkově významné stavby. Výsledky 
výzkumu jsou, kromě jiného, prezentovány ve formě 
odborných publikací (Matěj a Ryšková 2018; Ryšková 
a Mertová, 2014; Matěj, 2017; Borovcová, 2016 a 2019 
aj.) a webových mapových aplikací (viz geoportál NPÚ 
https://geoportal.npu.cz/web/). Obecná kritéria hod-
nocení jejich významu z  pohledu památkové péče, 
spolu s příklady, které je ilustrují na konkrétních stav-
bách, jsou popsána v  metodice Miloše Matěje a  Mi-
chaely Ryškové.

Významnou roli sehrávají již více než jedno století 
také technická muzea v  Praze a  Brně. Seznamování 
se s  historickým významem a  potenciálem technic-
kých památek má však starší tradici, která sahá do 70. 
a 80. let 20. století. Výstupů pracovišť soustředěných 
na otázku průmyslového dědictví je celá řada, edič-
ními řadami, konferenčními sborníky a  vysokoškol-
skými skripty počínaje a elektronickými databázemi, 
internetovými mapami a památkovými katalogy kon-
če (http://vcpd.cvut.cz/; https://www.npu.cz/cs/uop-
-ostrava/metodicke-centrum-prumysloveho-dedict-
vi; http://www.industrialnitopografie.cz/). K  tomu je 

Obr. 2-2 Plavební komora na Baťově kanálu, jez a malá vodní elektrárna na řece Moravě (foto Radek Bachan, 2022).

https://www.industrialnistopy.cz/
https://geoportal.npu.cz/web/
http://vcpd.cvut.cz/
https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/metodicke-centrum-prumysloveho-dedictvi
https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/metodicke-centrum-prumysloveho-dedictvi
https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/metodicke-centrum-prumysloveho-dedictvi
http://www.industrialnitopografie.cz/
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třeba připočíst i stále se množící literaturu monogra-
fickou i  encyklopedickou (např. Technické památky, 
2002–2004), pořádané interdisciplinární konference 
a workshopy za účasti odborníků, investorů i zástup-
ců státní správy či samosprávy. Po stránce teoretic-
ké, osvětové, evidenční i publikační je problematika, 
zdá se, v základu podchycena i ventilována. K úspě-
chu, tedy záchraně, novému využití nebo docílení 
památkové ochrany objektů, je však cesta dlouhá 
a velmi komplikovaná. Tlak na zvýšenou ochranu re-
levantních objektů však musí být podložen jejich ne-
zpochybnitelnou a především logickou, systémovou 
identifikací ze strany památkářů, urbanistů, historiků 
a techniků.

V  souladu s  principy TICCIH se i  v  ČR postupně 
klade důraz na identifikaci technických a  technolo-
gických hodnot industriálních staveb, na míru auten- 
ticity a kontinuity funkce, popis technologického to-
ku a  systémových vazeb objektů. Tato kritéria jsou 
následně zakomponována do procesu posuzování 
významnosti daných staveb z  pohledu památkové 
ochrany, spolu s tradičně používanými architektonic-
kými, umělecko-estetickými a  urbanistickými krité-
rii a  historickými souvislostmi. Na těchto principech 
vzniká v současnosti, v rámci multioborově pojatého 
řešitelského konsorcia, i oborová metodika klasifikace 

a hodnocení objektů vodního hospodářství z pohle-
du památkové péče. V tomto oboru hospodářství se 
obzvlášť projevuje důležitost a  význam kritérií, jako 
jsou technologický tok a systémové vazby, provedení 
typologie objektů, výběr typických zástupců i unikát-
ních staveb, identifikace důležitých milníků v techno-
logickém vývoji jednotlivých odvětví vodního hospo-
dářství, závlahy a jejich soustavy nevyjímaje. 

Objekty závlah byly budovány a fungují převážně 
jako součást většího nebo menšího funkčního celku. 
Jejich význam, i  z  pohledu potenciální památkové 
ochrany, tak spočívá a roste s identifikací a dokumen-
tací nejen solitérních staveb, ale zejména celých sou-
stav/funkčních celků a popisem vazeb mezi nimi. Sa-
mostatný objekt či stavba nemusí být nijak výjimečné, 
avšak jejich zapojení do většího funkčního celku může 
vytvářet unikátně pojaté řešení. Z hlediska prostorové 
identifikace a s ohledem na liniový charakter závlaho-
vých soustav se ukazuje jako velmi efektivní metoda 
dokumentace pomocí dronů spolu s využitím podkla-
dů digitálního modelu terénu. Potřeba dokumentace 
stavu historických závlahových systémů, definování 
jejich potenciálu a popularizace jejich významu u ši-
roké veřejnosti je dnes o to důležitější, oč stále inten-
zivněji společnost hledá odpovědi na otázky klimatic-
kých změn a efektivního nakládání s vodou v krajině.
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3
STRUČNá TYPOLOGIE A TECHNICKÝ VÝVOJ ZáVLAH

Každá závlaha je v  podstatě jednodušší, nebo složi-
tější soustavou objektů a zařízení, jimiž dochází k pře-
nosu vody od zdroje, případně jímání dostatečného 
množství, po místo využití. Obecně můžeme soustavu 
popsat tak, že od vodního zdroje se přivádí voda na 
závlahové území zpravidla jedním hlavním přivadě-
čem, ze kterého pak odbočují vedlejší rozváděcí ve-
dení, která se přizpůsobují polohopisnému rozvržení 
podrobné závlahové sítě. Tím vzniká soustava, ve kte-
ré přísluší každému vedení specifická, předem vytyče-
ná funkce, rozhodující o jeho návrhovém a stavebním 
provedení. Součástí bývá, zejména u gravitačních zá-
vlah, soustava zařízení pro odvádění přebytečné vody 
po závlaze, jež se postupně soustřeďují ve společný 
hlavní odpad, který je vyústěn do vhodného recipien-
tu. Případně se jedná o odvodňovací drenážní systém 
vhodného provedení (více o odvodnění viz např. Kul-
havý a Kulhavý, 2008). Přívodní a rozvodné soustavy 
se provádí tak, aby voda protékala přirozeným spá-
dem (závlahy gravitační), sítí kanálů, nebo potrubí. 
Druhou možností, ovlivněnou výškovou polohou zá-
vlahového území vzhledem k  vodnímu zdroji anebo 
způsobem závlahy (postřik, kapková závlaha), je pro-
vedení hlavních a rozvodných vedení jako tlakových.

Z hlediska typologického je možné závlahy roz-
dělit dvěma způsoby: Prvním je rozdělení podle účelu 
závlahy. Druhým způsobem je rozdělení podle způ-
sobu provedení a provozu.

Podle účelu je možné definovat závlahu doplňko-
vou, hnojivou, protimrazovou, ochrannou (ozdra-
vovací), klimatizační, oteplovací a závlahu na zlep-
šení kvality produktů. 

 O Hlavní účelem doplňkové závlahy je vhodně dopl-
nit vláhové poměry v půdě ve vybraném čase na 
vybraném prostoru, a  to podle aktuální růstové 
fáze vegetace a požadavků (podle druhu plodiny, 
vegetace). Jedná se o hlavní funkci i ostatních, dále 
uvedených, víceúčelových závlahových staveb. 

 O Dalším hlavním druhem závlah je závlaha hnojivá, 
která řeší současně s  optimalizací vláhových po-
měrů i optimalizaci přístupných živin pro rostliny 
(viz např. Šálek a Tlapák, 2006).

 O Účelem protimrazové závlahy je ochrana před 
jarními mrazíky, zejména pro kultury ovocných 
dřevin, vinic, ale i pro zeleninu. Provádí se postři-
ky, nebo mikropostřiky (Králová, 2005). Podrobné 
informace o  těchto závlahách přináší publikace  
Kulhavý a Kulhavý (2008), včetně schémat a tabu-
lek pro její návrh. Již ve 30.  letech 20. století byly 
k  dispozici postřikovací systémy, tzv. umělý déšť, 
které byly využitelné i za tímto účelem.

 O V případě ochranné závlahy se jedná o přimíchá-
vání ochranných prostředků proti škůdcům a cho-
robám do vody v  potřebném množství. Jedná se 
o obdobu hnojivé závlahy provedené tak, že se do 
závlahové vody speciálním zařízením na rozvodu 
přimíchává hnojivý roztok.

 O Klimatizační závlahou se v  ranních hodinách do-
sahuje postřikem vyšší relativní vlhkosti ovzduší 
a  zlepšuje se mikroklima plodin. Oteplení půdy 
závlahou v  jarním a  podzimním období působí 
na zlepšení mikrobiálních a chemických pochodů 
v půdě, předzásobení vláhou a případně i živina-
mi, zmenšuje se nebezpečné působení jarních 
mrazů a  urychluje se jarní vývoj vegetace. Tyto 
závlahy byly i v minulosti hojně rozšířeny a využí-
vány v mnoha horských a podhorských oblastech 
v  Evropě (např. Švýcarsko, Rakousko  – Tyrolsko;  
Leibundgut a Kohn, 2014), a to za účelem urychle-
ní začátku vegetační sezóny na loukách a získání 
většího objemu píce. 

 O Poslední jmenovaná závlaha je v  podstatě ranní 
postřik ovocných sadů, kterým se dosahuje za sou-
časného působení slunečního záření lepšího vy-
barvení plodů, zvýšení jejich šťavnatosti a obsahu 
cukru. 

Druhý přístup představuje dělení závlah podle 
způsobu provedení a provozu. Mezi nejjednodušší 
řešení dodání vláhy do půdy, k plodinám, patří řeše-
ní vodotechnická, jimiž je možné usměrnit přiroze-
ný oběh vody v  přírodě pro naplnění zemědělských 
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potřeb (Jůva, 1946). Jedná se prakticky o  úpravu 
srážkového odtoku ve prospěch zasakování vo-
dy do půdy. K  přímému zadržení vody slouží různé 
záchytné hrázky, soustavy průlehů, mezí apod. až po 
terasování svažitých pozemků (více např. příručka  
Novotný a kol., 2017). Jůva (1946) a Šálek (1985) po-
pisují příklady tzv. limanové závlahy, která byla roz-
šířená v  SSSR. Jedná se o  soustavu hrázek zakláda-
ných horizontálně na svazích a v souběžných řadách 
o vzdálenosti většinou 100 až 200 m.

Podle způsobu plošného rozvodu závlahové vody 
a  podle technického a  provozního uspořádání po-
drobné závlahové soustavy můžeme rozlišit následu-
jící závlahové soustavy (systémy):

 O Závlahy gravitační (náhonové), které jsou upra-
veny pro povrchový rozvod vody přirozeným spá-
dem v  závlahových náhonech a  příkopech a  sta-
vebně uspořádány těmito způsoby:

 – Závlaha podmokem, při níž se voda rozděluje 
po ploše soustavou náhonů, příkopů a brázd, ze 
kterých prosakuje do půdy a navlažuje vzlína-
vostí vegetačně účinný profil;

 – Závlaha výtopou, jež spočívá v občasném za-
plavení pozemků vodou při stálém nebo přeru-
šovaném přívodu vody;

 – Závlaha přeronem, jestliže voda přeřinuje ve 
slabé vrstvě po přirozeném nebo uměle založe-
ném svahu zavodňovaného pozemku;

 O Závlahy drenážní, upravené pro podzemní, gra-
vitační rozvod vody trubkovou drenáží, a to např. 
jako drenážní závlaha podmokem, nebo tzv.  
Petersonova závlaha.

 O Závlahy s  tlakovým přívodem, které jsou dále 
uspořádány podle způsobu rozvodu vody po zá-
vlahové ploše jako:

 – Závlaha postřikem (dříve také nazývány jako 
umělé zadešťování), při které se voda rozstři-
kuje po ploše ve způsobu jemného deště nebo 
mlhy pomocí postřikovačů, pracujících s umě-
lým přetlakem;

 – Rozliv s tlakovým přívodem, jestliže se voda 
tlakovým potrubím přivádí na závlahové území, 
ale další její rozvod se provádí přeronem, výto-
pou nebo podmokem.

Obr. 3-1 Příklad pozůstatku závlahového systému v Pomoraví v okolí Chropyně (foto Radek Bachan, 2021).
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Specifickou skupinu představují tzv. mikrozávla-
hy. Jejich podstatou je povrchová či podpovrchová 
závlaha, která dodává malé množství vody přímo 
k  rostlinám pozvolným výtokem, po kapkách nebo 
postřikem. Podle konstrukce se dělí na lokalizované 
závlahy (bodová a  kapková závlaha) a  mikropo-
střik (Králová, 2005).

Gravitační závlahy tedy zahrnují výše uvedené tři 
typy závlah s náhonovými rozvody vody.

Závlaha výtopou je nejstarším způsobem závla-
hy. Je napodobením přirozené závlahy v inundacích 
řek, tedy přirozených záplav. Tento způsob spočívá 
v  zaplavení pozemku vodou z  povrchového zdro-
je prostřednictvím soustavy jezů, kanálů a  stavidel, 
a  to na výšku obvykle 15 až 30 cm souvislé vodní 
vrstvy. Voda při stálém nebo přerušovaném přívodu 
zůstává po kratší či delší dobu na pozemku a zavla-
žuje půdu vsakováním. Jejím smyslem bylo přivést 
vodu na pozemky ve vhodném čase pro vegetaci, 
což je hlavní rozdíl oproti přirozeným pravidelně 
se vyskytujícím vyšším vodním stavům (záplavám), 
které často přichází v  nevhodnou roční dobu z  hle-
diska zemědělského využití pozemků. Délka trvání 
zátopy by měla vycházet z  typu půdy a  schopnosti 
vegetace zátopu snést. Výtopou se u  nás zavlažo-
valy převážně louky, a  to v  mimovegetační době. 
Avšak v  oblastech pěstování rýže se výtopou zavla-
žují rýžová pole ve vegetačním období. Tento typ 
závlahy např. reprezentuje soustava bývalých závlah  
v Pomoraví.

Závlaha přeronem je mírné stékání vody v tenké 
vrstvě (ideálně 3 až 7 cm) po přirozeném nebo uměle 
tvarovaném svahu zavlažovaného pozemku. Půdní 
profil se tedy zvlhčuje vsakováním. Celý systém musí 
být doplněn nejen přiváděcími kanály, ale i odvodňo-
vacími, odpadovými kanály. Používala se pro závla-
hu luk a pastvin (např. lokality v údolí Úpy a Metuje, 
oblast Malé Hané). Není vhodná pro závlahu polních 
plodin (tekoucí voda může porušit půdní strukturu 
a při vysychání se může na zavlažované ploše vytvo-
řit škraloup). Závlahu přeronem lze dělit na závlahu 
přeronem pásovým, hřbetinovým a svažinovým. Zá-
vlahu přeronem lze jednoduše vyvolat vzdutím vody 
v  přívodním kanálu, čímž dojde k  přelití vody přes 
upravenou vodorovnou korunu hrázky. Voda sté-
ká po svažité zavlažované ploše a  vsakuje do půdy. 
Voda v kanálu se vzdouvá stavidly. Na zavlažovanou 
plochu se vypouští trubními výpustěmi nebo výpust-
nými žlábky z betonu či násoskami. Jiným řešením je 
svažinový a hřbetinový přeron. Při svažinovém se vo-
da z kanálu přivádí rozváděcími příkopy do vodorov-
ných zavlažovaček, rozdělujících zavlažovaný svah 
na tabule o  šířce 5 až 30 metrů. Hřbetinový přeron 
používá pro závlahu zavlažovací příkop na hřebenu 
oboustranně skloněné plochy. Na dně vytvořeného 
údolí je veden odvodňovací příkop, sloužící k  od-
vedení nadbytečné vody. Tento způsob závlahy vy-
žaduje poměrně náročné zemní práce a  průběžnou 
údržbu celé soustavy a proto byly soustavy postupně 
opuštěny. 

STRUČNá TYPOLOGIE A TECHNICKÝ VÝVOJ ZáVLAH

Obr.  3-3 Vizualizace modelace terénu a  vedení hřbetů, údolí 
a svahování z bývalé hřbetinové závlahy podél Úpy pod zám-
kem Ratibořice, stav po obnově systému na začátku 90.  let 
20. století (foto a vizualizace VÚV TGM, 2021).

Obr. 3-2 Současný stav regulačního objektu a sběrného kaná- 
lu z  bývalé hřbetinové závlahy podél Úpy pod zámkem Rati-
bořice, stav po obnově systému na začátku 90.  let 20.  století  
(foto Miloš Rozkošný, 2021).
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Při závlaze podmokem zavlažuje voda rozvede-
ná po pozemku podrobnou závlahovou sítí kanálů 
část půdního profilu vsakováním a vzlínáním. Cílem je 
navlažit pouze tu část půdního profilu, která je vege-
tačně činná. Rozvodná síť kanálů je poměrně hustá, 
podmínkou dobré funkce je přesné urovnání půdy 
s mírným sklonem povrchu (2 až 10 promile), aby se 
omezila eroze půdy. Postupný vývoj vedl k nahrazení 
vyorávaných kanálů trubními (nízkotlaký systém) ne-
bo žlabovými rozvody. Tradici má rozvod vody dočas-
nou závlahovou sítí na zavlažované ploše - dočasnými 
kanály, rozvodnými příkopy a  zavlažovacími brázda-
mi. Voda se přivádí do zavlažovacích brázd, které jsou 
vyorány mezi řádky plodin, vsakuje se do půdy a na-
vlažuje kořenovou zónu pěstovaných plodin. Tento 
způsob podmoku se nazývá brázdový a lze jej použít 
pro závlahu okopanin, především cukrovky, krmné ře-
py, brambor, případně i kukuřice, sadů. O možnostech 

využití brázdového podmoku v Československu pub-
likovali souhrnné články Zdražil (1955) a Diviš a Zdražil 
(1960). U nás se brázdový podmok nerozšířil (značná 
spotřeba vody, nízká produktivita práce, zvlněné úze-
mí vylučuje tento způsob závlahy. 

Specifickou kategorii soustav, které lze využít i pro 
navlažení půdy, představují regulační drenáže. Po-
drobné informace o  jednotlivých typech těchto dre-
nážních systémů přináší např. odborná publikace  
Kulhavý a Kulhavý (2008).

Navlažovací drenáž je vybavena objekty, prak-
ticky se jedná o šachtice s regulačními prvky, pro re-
gulovatelnou retardaci (zpoždění) odtoku drenážních 
vod nebo uměle přiváděných vod do celého systému. 
Cílem je zajistit vláhu pro pěstované plodiny prostřed-
nictvím podzemního navlažení půdy.

Závlaha drenáží (drenážním podmokem) je závla-
ha prováděná podzemním rozvodem vody a zavlažuje 

Obr. 3-4 Příklad řešení rozvodu vody pro závlahu brázdovým podmokem trubní sítí (archiv VÚV TGM, nedatováno).
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půdní profil vzlínáním. Voda ke kořenům rostlin se 
přivádí trubní soustavou, z  keramických, termoplas-
tických nebo jiných typů trubek. Z perforovaného po-
trubí se voda dostává zpravidla pod malým přetlakem 
do půdy, odkud kapilárně vzlíná do kořenové zóny. 
Výhodou tohoto způsobu závlahy je přivedení vody 
odspodu, nenarušuje se tedy povrch půdy (struktura) 
a  nepoškozují se porosty a  nenarušuje se celistvost 
pozemků. Její další předností je možnost kombinace 
s  odvodňovací funkcí drenážního systému. Z  tohoto 
důvodu se jeví perspektivní i pro budoucí rozvoj. Vy-
žaduje však vhodné geologické a hydrologické pod-
mínky podloží, aby ztráta vody vsakem do hlubších 
horizontů nebyla nadměrná. 

První známou regulační drenáž vyrobil zemědělec 
U. Petersen (tzv. Petersonova drenáž). Ten v roce 1860 
ve Witkielu (dnes německé Šlesvicko-Holštýnsko) po-
prvé použil v šachtách na svodných drénech zdýmací 
stavítka. Jejich pomocí v období sucha vzdouval vodu 
v  soustavě, která navlažovala okolní půdu, případně 
vodu zvedala až na povrch půdy. V prvém případě se 
jedná o závlahu dnes nazývanou drenážní podmok, 
ve druhém případě o závlahu brázdovým přeronem.

Na výstavě je tato kategorie závlah reprezentován 
systémem u obce Uherčice. Další soustava, která byla 
realizována na jižní Moravě, avšak dnes není funkční, 
se nachází u obce Přítluky. Zajímavostí na této sousta-
vě je tzv. trubní vodojem, což je válcovitá konstruk-
ce o průměru cca 1,2 m s předem určeným objemem 
pro retenci vody, využitelné k navlhčení půdy, která je 
osazena pod zemí s napojením na trubní rozvod dre-
nážního systému. Součástí je železobetonový vstupní 
objekt. Vodojem je umístěný v hloubce asi jeden metr 
na štěrkopískovém loži a obsypu.

Rozsáhlou skupinu závlah představují závlahy po-
střikem, založené na systému distribuce vody, při níž 
se v konečné fázi systému voda rozstřikuje po pozem-
ku různými typy postřikovacích zařízení. Soustava 
vyžaduje buď dostatečný zdroj (vodní tok), nebo aku-
mulaci (většinou uměle vybudovaná nádrž), čerpací 
systém (stanice  – stabilní nebo mobilní, trubní sací 
řád), rozvodný systém povrchové kanály a  navazující 
trubní síť (výtlačné potrubí s  armaturami a  příslušné 
zavlažovače  – postřikovače). Zavlažování postřikem 
umožňuje lépe simulovat přirozenou dotaci vody 
srážkami. Navíc přirozenou závlahu deštěm předčí 
tím, že je možno závlahovou vodu mísit s přídavkem 
hnojivých roztoků a  tuto směs rozstřikovat v  příhod-
ném čase, v libovolném množství a na přesně ohrani-
čenou plochu. V  našich podmínkách je univerzálním 

způsobem řešení závlah, protože ji lze použít u větši-
ny zemědělských plodin i pro členitý terén s pestrými 
půdními poměry.

Voda se čerpáním odebírá z vodního zdroje (řeky, 
závlahového kanálu čí nádrže) a pod tlakem se čerpá 
do podzemních řadů trubní sítě. Z řadů, přivedených 
na okraj (příp. do středu) pozemků, jsou na povrch vy-
vedeny závlahové hydranty. Čerpací stanice a  trubní 
síť tvoří rozvodný systém závlahy a spolu s odběrným 
zařízením, akumulací a přívodem vody patří do hlav-
ních závlahových zařízení. Vlastní závlaha, spočívající 
v rozstřiku vody formou deště po ploše, se provádí po-
mocí závlahového detailu. Závlahový detail tvoří po-
střikovači stroje či přenosná rychlospojková potrubí, 
na nichž jsou instalovány postřikovače. Do závlahové-
ho detailu se voda přivádí jeho napojením na hydrant. 
Jedna závlahová čerpací stanice s podzemní trubní sítí 
čerpá vodu pro plochu v rozmezí 500–2 500 ha. Trubní 
síť bývá větvená, okruhová či kombinovaná. Většinou 
se používají trouby plastové, příp. azbestocemento-
vé o  světlosti 150–400  mm pro tlaky do 1 000 nebo 
1 250 kPa. Potrubí o světlosti větší než 400 mm bývají 
z oceli. Několik trubních sítí (dvě, příp. i tři) může být 
navzájem propojeno, takže pak každá takto propoje-
ná závlahová síť může být zásobena z několika čerpa-
cích stanic. Hydrantové řady bývají vedeny podél pol-
ních cest. Hydranty uprostřed pozemků se zřizují pro 
použití pivotových strojů, které zavlažují do kruhu.

Na výstavě jsou reprezentanty postřikových závlah 
lokality Krhovice  – Hevlín jako příklad velkoplošné 
soustavy závlahou říční vodou a Šmolovy jako příklad 
závlah odpadními vodami.

Základním prvkem distribuce vody na závlahovou 
plochu jsou postřikovače různých typů a konstrukcí. 
Postřikovač rozhoduje o  kvalitě a  intenzitě závlahy. 
Většina typů postřikovačů je otáčivých, s  pohybem 
vyvolaným úderovým mechanizmem či reaktivní si-
lou. Zavlažují plochu kruhu nebo jeho výseč. 

Rámcově lze závlahy postřikem dále rozdělit takto:
 – závlahové soupravy s přenosným rychlospojko-
vým potrubím;

 – kývavá postřikovací potrubí;
 – závlahy zavlažovacími stroji – valivá potrubí, vle-
čená potrubí na kolech, potrubí na podvozcích 
s přímočarým pohybem, potrubí na podvozcích 
s pohybem do kruhu (pivotové zavlažovací stro-
je), pojízdné dálkoproudé postřikovače, polo- 
automatické a automatické zavlažovací stroje;

 – pásové postřikovače.

STRUČNá TYPOLOGIE A TECHNICKÝ VÝVOJ ZáVLAH
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Obr. 3-5 Ukázka československé strojní techniky, sestavy, pro 
převoz rychlospojkového potrubí (archiv Jana Šálka, nedato-
váno).

Obr.  3-6 V  Československu také probíhal vývoj a  zkoušení 
rychlospojkových potrubí  – ukázka z  výzkumu VUT v  Brně  
(archiv Jana Šálka, nedatováno).

Obr.  3-8 První prototyp zavlažovací soupravy vyvinuté Vý-
zkumným ústavem závlahového hospodářství v Českosloven-
sku (Bundil, 1960).

Obr. 3-9A Příklady pivotových postřikovačů (archiv VÚV TGM 
a VÚMOP, 2021).

Obr. 3-7A–B Příklady valivých potrubí (archiv Jana Šálka, nedatováno).
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Výroba rychlospojkového potrubí začala v  USA 
i  v  Evropě již ve 20.  letech 20.  století a  od té doby 
prodělala dlouhý vývoj. Předními výrobci rychlospoj-
kových trubek a  souprav v  Evropě jsou firmy Bauer 
(Rakousko), Penot (Německo), Irrifiance (Francie).  
U nás vyráběla přenosné rychlospojkové tenkostěnné 

ocelové trubky o  průměru 76, 102, 120 a  150 mm 
s kulovými nebo jednopákovými rychlospojkami fir-
ma ISH (Olomouc). Pro potrubí a soupravy se vyrábějí 
různé tvarovky (oblouky, kolena, T-kusy atd.), arma-
tury pro ovládání průtoku vody (uzávěry, šoupátka, 
hydranty atd.). 

Obr. 3-9B–C Příklady pivotových postřikovačů (archiv VÚV TGM a VÚMOP, 2021).

STRUČNá TYPOLOGIE A TECHNICKÝ VÝVOJ ZáVLAH



ZÁVLAHY – znovuobjevované dědictví20

Obr. 3-10A Leták k postřikovačům vyráběným v Československu (archiv VÚV TGM, nedatováno).
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Kývavá postřikovací potrubí jsou vhodná pro zá-
vlahu menších užších pozemků, např. zeleniny, jahod, 
školek atd. Kývavým postřikovacím potrubím, vyrá-
běným u nás, bylo zařízení firmy Polymet (Olomouc) 
s obchodním názvem REVOLT. U nás se v 70. a 80. le-
tech používaly pivotové zavlažovače FREGAT (Rusko) 
s potrubím zavěšeným na lanech a s hydraulicky po-
háněnými podvozky. V ČR vyráběla pivotové zavlažo-
vače s  příhradovou konstrukcí a  s  elektropohonem 
podvozků Sigma Brno (Velké Tresné) pod označením 
SIGMATIC. Historický vývoj v  konstrukcích postřiko-
vačů, způsobů jejich využití, optimalizace provozu, 
návrhu trubních systémů a  dalších zařízení v  závla-
hových soustavách (závlahové nádrže, čerpací tech-
nika aj.) lze dokumentovat řadou odborných člán- 
ků např. v  časopise Vodní hospodářství (Pech, 1957;  
Uličný, 1958; Hruda, 1960; Zdražil, 1972). Metelka 
(1977) pak publikoval zásady uspořádání a  provozu 
rozsáhlejšího systému postřikových závlah.

Pásové zavlažovače patří mezi nerozšířenější za-
vlažovací stroje, vhodné pro závlahu polních plodin, 
zeleniny i speciálních plodin. Výrobci pásových zavla-
žovačů jsou v Itálii, Německu, Francii, Rakousku, Velké 

Obr. 3-10B Leták k postřikovačům vyráběným v Českosloven-
sku (archiv VÚV TGM, nedatováno).

Obr. 3-11A–B Pásové zavlažovače (archiv VÚV TGM a VÚMOP, 
2021).

Británii, Dánsku, Holandsku, Norsku, Švédsku, Švýcar-
sku, Finsku, USA a  také v  ČR. U  nás se výrobou této 
skupiny zavlažovacích strojů zabývaly firmy Sigma 
Olomouc a STS Hustopeče.

Poslední typologickou skupinu představují tzv.  
mikrozávlahy, které se částečně překrývají se závla-
hami postřikovými, a  to v  případě, kdy jsou využity 
zařízení pro postřik malým množstvím vody, pro rela-
tivně malé plochy anebo za účelem vytvoření jemné 
mlhy až deště (např. pro protimrazovou závlahu, zá-
vlahu klimatizační).

U mikrozávlah je nutné věnovat zvýšenou pozor-
nost čistotě vody. Největší nebezpečí představuje 
ucpávání systémů nerozpuštěnými látkami, drobnými 
částicemi, řasami. Proto bývají systémy doplněny ně-
jakým způsobem úpravy vody, zejména filtrací. Jejich 
velkou předností je možnost automatizace provozu, 
a to jak od malých stavebnicových sestav (i pro domá-
cí užití), tak pro sestavy určené k  závlaze sadů, vinic 
a ploch se zeleninou. V současnosti jsou doplňovány 
možností dálkového řízení, kontroly provozu a propo-
jení řízení na soustavy měření klimatických a půdních 
charakteristik.
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Mikropostřik je závlaha s rozvodem vody potru-
bím o malém průměru s připojenými mikropostřiko-
vači nebo rozstřikovači. Umožňuje závlahu na vzdá-
lenost 1 až 10 metrů. Je to závlaha o nízké intenzitě, 
používaná k závlaze rostlin v  řadě (sady, vinice atd.), 
s  dodáváním vody pouze v  úzkém pruhu podél řad. 
Meziřadí zůstávají buď zcela nezavlažena, nebo zavla-
žena jen nepatrnou dávkou.

Kapková závlaha je svou funkcí blízká bodové zá-
vlaze a přestavuje v řadě ohledů perspektivní způsob 
zavlažování. Jedná se o podrobný povrchový rozvod 
vody potrubím s  malými průměry. Voda vytéká buď 
přímo otvory v  potrubí, nebo z  napojených kapko-
vačů, které umožňují plynulou regulaci vytékajícího 
závlahového množství. Rozvod vody probíhá pod 
tlakem přes soustavu ovládacích uzávěrů. Nezbytná 
je i filtrační soustava. Závlaha se realizuje kapilárním 
vsakem do půdy bezprostředně v  oblasti kořenové 
soustavy zavlažované rostliny.

Obrázky 3-13A–C dokumentují současná prove-
dení kapkových závlah pro sady, včetně pohledu na 
řídící a  distribuční systém (A  – řídící jednotka auto-
matického provozu s  regulací podle klimatických 
podmínek, B – rozvodna, C – tlakové nádoby a mano-
metry s napojením na čerpadla a směrem ke kapkové 
soustavě s  napojením na síť elektroventilů a  vodo- 
měrů).

Obr. 3-13A–C Příklady kapkových závlah sadů (fota VÚV TGM, 
2022).

Obr.  3-12 Příklad historické mobilní závlahy sadů, kterou lze 
považovat za závlahu mikropostřikem (Bundil, 1960).
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NOVODOBÁ HISTORIE ZÁVLAH A HYBNÉ SÍLY JEJICH ROZVOJE 
Jaromír Florian | Zbyněk Sviták | Martin Caletka

Závlahy jako součást  
vodohospodářských meliorací

Závlahy představují jeden ze způsobů hospodaření 
s vodou v krajině. Hromadné zřizování a výstavba zá-
vlahových systémů se na území České republiky plně 
rozvinuly až v průběhu 19. století, i když jsou známy 
i starší závlahy. Ty však byly budovány a provozovány 
ponejvíce šlechtou v  rámci zahradních či parkových 
komplexů, v menší míře také lučních pozemků. Měly 
spíše lokální rozsah, byť jsou známy i  100ha realiza-
ce (např. soustavy u  Třeboně nebo pod Opočnem). 
Budování závlahových systémů bylo podmíněno no-
vými vývojovými faktory, které se postupně rozvíje-
ly od přelomu 18. a  19.  století. Pokles zájmu o  ryby, 
a  naopak zvýšená potřeba zemědělské produkce 
vedla k  postupné přeměně soustav rybníků na hos-
podářskou půdu, jejíž plocha se tím zvětšila (Šarapat-
ka a kol., 2014). Jen tak mohla být kryta poptávka po 
zajištění dostatečného množství potravy pro rostoucí 
počet obyvatel: pro srovnání uveďme, že ze dvou mi-
liónů na konci třicetileté války se do konce 18. století 
počet obyvatel českých zemí vyšplhal na bezmála pět 
miliónů (Fialová a kol., 1996). 

Zároveň se začalo ve stoupající míře používat 
do té doby neznámých umělých hnojiv. Společným 
působením těchto faktorů bylo možné na orné pů-
dě dosahovat větších výnosů (Beranová a  Kubačák, 
2010). Další možností, jak zvýšit výnosy pěstovaných 
plodin, bylo upravit či regulovat vodní režim v půdě. 
Ve 2. polovině 19. století tak začal prudký rozvoj tzv. 
vodohospodářských meliorací. Podle toho, zda půda 
trpěla zamokřením, nebo naopak nedostatkem vláhy, 
se nabízela v zásadě dvě řešení: odvodnění nebo zá-
vlaha, podle podmínek případně kombinace obojího. 
Třetí vodohospodářské opatření zásadního významu, 
jež nemůžeme pominout, představují již zmíněné 
regulace vodních toků. Regulace měly význam již sa-
my o sobě: umožňovaly chránit lidské životy, movitý 
i  nemovitý majetek před nebezpečím povodní. Ale 
nejen to, rovněž zabraňovaly zaplavování orné půdy, 
především však luk v  okolí vodních toků, která jinak 
mohla za příznivých podmínek poskytovat bohatou 
úrodu sena. Ostatně již z  počátku 19.  století máme 

k dispozici doklady o budování hrází kolem zeměděl-
sky využívaných pozemků jako ochranného opatře-
ní proti periodicky se opakujícím záplavám (Brázdil 
a kol., 2010).

Vidíme tedy, a ukážeme si to i dále na konkrétních 
příkladech, že závlahy budované v českých zemích od 
19.  století tvoří jednu ze složek vodohospodářských 
meliorací. V kombinaci s regulací vodního toku a od-
vodněním zamokřených pozemků se závlahy stávaly 
nezřídka součástí komplexnějšího systému umožňu-
jícího nejen pouhou závlahu, nýbrž přímo regulaci 
vodních poměrů dle momentálních potřeb. Vodo-
hospodářské meliorace však nesměřovaly jen k úpra-
vě vodního režimu půd, drenáž umožňuje také lepší 
vzdušný, teplotní a živinový režim. 

Naznačené vývojové trendy ve své propojenos-
ti dokládají snahy o  zvýšenou míru hospodaření 
s  vodou v  krajině. Fenomén závlah na pozadí vodo-
hospodářských meliorací je úzce spjat s  intenzifika-
cí zemědělství ve 2. polovině 19.  století a se snahou 
o  racionalizaci a  maximální využití půdy (např. Atlas 
krajiny, 2009).

Závlahy a vodohospodářské meliorace 
od poloviny 19. století do roku 1945 

S  omezováním rybničních soustav lze předpokládat, 
že se v  Čechách i  na Moravě utlumila starší tradice 
v  dovednosti rozvádění vody po krajině. Ta je před-
pokladem budování závlah a  domácí odborníci si ji 
osvojili v 16. století při budování rybničních sítí, ale lze 
předpokládat či dovodit, že následkem společenských 
a hospodářských změn po roce 1618 byla tato tradice 
zapomenuta. Kolem poloviny 19.  století tak chyběli 
domácí odborníci, kteří by byli schopni budovat zá-
vlahy, a  k  dispozici nebyli ani dělníci zběhlí v  melio-
račních pracích. Proto museli být k provádění prvních 
drenáží a  závlah povoláváni odborníci ze zahraničí: 
prosluli především odborníci z  Hannoverska a  Slez-
ska (Poláček a  kol., 1927; Samek, 2007). Překvapivě 
tu nehrála významnější roli šlechtická dominia, přes-
tože byla po dlouhou dobu nezpochybnitelnými hy-
bateli technického pokroku při zavádění moderních 
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trendů v  obhospodařování zemědělské půdy (Bera-
nová a Kubačák, 2010) a také disponovala potřebným 
kapitálem. Když bylo roku 1848 zrušeno v habsburské 
monarchii poddanství, bylo zároveň rozhodnuto, že 
závazky, povinnosti a poplatky vyplývající z poddan-
ství budou zrušeny za peněžní náhradu. Dosavadní 
šlechtické vrchnosti tak získaly značný kapitál, který 
pak mohly investovat mj. do modernizace zeměděl-
ského podnikání (Urban, 1982). Přesto nemáme do-
klady o jejich masivní činnosti v této oblasti. Jednou 
z výjimek může být meliorační soustava v údolí řeky 
Úpy u  Ratibořic vybudovaná náchodským velkostat-
kem v 70. letech 19. století (Samek, 2007).

S prvními závlahovými podniky většího rozsahu, 
které využívaly nejnovějších vědeckých poznatků 
a technických výdobytků, se setkáváme přibližně od 
70.  let 19.  století, a  to především v  severovýchod-
ních Čechách na Úpě a Metuji a v Polabí. Od poloviny 
80.  let byly realizovány převážně vodními družstvy, 
jejichž členy mohly být (a také bývaly) i  velkostatky. 
Mezi první meliorátory domácího původu u nás patřil 
již v  60.  letech 19.  století František Václavík (Brdičko 
a  kol., 1924), autor prvních příruček o  melioracích; 
o závlahách Václavík pojednává v knize Meliorace čili 
zlepšení pozemků pro umělé povodňování a opatrování 
luk, rolí a lesů s poukázáním na dřímající dosud v zemi 
kapitály, na důležitost lesů, nutnost brzké opravy vodní-
ho zákona, na drenážování vlhkých pozemků a na kana-
lizování Čech z roku 1869. 

Polabí a  severovýchodní Čechy si podržely svůj 
primát v  realizacích závlah až do druhé světové vál-
ky. Roku 1907 vzniklé spojené vodní družstvo Úpa se 
sídlem v České Skalici provedlo při úpravě Úpy mezi 
Českou Skalicí a Jaroměří závlahu 800 ha luk; členem 
tohoto vodního družstva byl i náchodský velkostatek 
(Samek, 2007). Vodní družstvo Metuj pak v  rámci re-
gulace Metuje od Josefova ke Krčínu provedlo roku 
1912 luční závlahu na ploše 960 ha. (Brdičko a  kol., 
1924). Jako nejrozsáhlejší luční podnik v Čechách jsou 
k roku 1924 uváděna Hořická vodní družstva (celkem 
30 obcí), která vybudovala na 88 km lučních náho-
nů (Brdičko a  kol., 1924). Významný byl také systém 
zavodnění polabských luk ve výměře 300 ha na vel-
kostatku v  Kladrubech nad Labem (dokončeno roku 
1876), pro nějž byla voda odebírána částečně také 
z  Opatovického kanálu (Racek, 1928). Kromě těchto 
závlah, na svou dobu poměrně rozsáhlých, existova-
ly i menší a skromnější realizace o několika desítkách 
hektarů. Mimoto tvořily luční závlahy také doplněk 
melioračních podniků, u nichž šlo primárně o regulaci 

vodního toku a  odvodnění polních pozemků. Zde 
můžeme jako příklad jmenovat podnik svého času 
největšího vodního družstva v českých zemích v Čer-
nilově u Hradce Králové, kde bylo kromě odvodnění 
3 689,33 ha pozemků zavlaženo 44,10 ha luk (Brdičko 
a Obermajer, 1937).

Tolik k  přehledu rozsáhlejších závlahových pod-
niků v  Čechách. Období do druhé světové války se 
vyznačuje dominancí lučních závlah, jež měly zajistit 
dostatečné množství kvalitní píce pro hospodářská 
zvířata. Podíl připadající na závlahy v  rámci realizo-
vaných vodohospodářských melioracích byl však 
nepatrný. Regulace a odvodnění vykazovaly drtivou 
převahu. Ještě nepříznivější poměr zaznamenáváme 
na Moravě, kde se do počátku 20.  let minulého sto-
letí až na malé výjimky téměř výhradně odvodňova-
lo. Náběhy ke splácení letitého dluhu vůči závlahám 
můžeme sledovat po první světové válce, kdy nastal 
na Moravě značný rozvoj vodohospodářských melio-
rací. Na Malé Hané vznikl v letech 1923–1932 na svou 
dobu teritoriálně značně rozsáhlý systém komplex-
ních meliorací, v  němž hrály luční závlahy prvořa-
dou roli (Coufal, 1935). Byly to však spíš jenom první 
vlaštovky; v celkové bilanci závlahy nadále zůstávaly 
jen chudým příbuzným odvodnění a regulací: plocha 
závlah vybudovaných na Moravě v letech 1887–1927 
nedosahovala v  průměru ani 1  % rozlohy odvod-
něných pozemků za stejné časové období (Poláček 
a kol., 1927). 

Na scénu vstupuje stát.  
Vodní zákony a otázka financování závlah 
(vodohospodářských meliorací).  
Instituce vodních družstev

Zásadním právním předpisem, který definoval hos-
podaření s vodou, se v západní části habsburského 
soustátí stal říšský vodní zákon č. 93/1869. Jakožto 
celostátní rámcový zákon tvořil podklad pro po-
drobnější právní úpravu v  jednotlivých korunních 
zemích. Tou byly zemské vodní zákony, jež vzešly 
z jednání zemských sněmů v jednotlivých korunních 
zemích. V českých zemích byly tyto zákony publiko-
vány v průběhu roku 1870. V Čechách to byl zemský 
zákon č. 71/1870, na Moravě zákon č. 65/1870 a ve 
Slezsku zákon č. 51/1870. Znění těchto zemských 
zákonů bylo, pokud se týče ustanovení o  vodních 
družstvech, až na několik drobnějších odlišností, 
takřka identické. Tato legislativní úprava přetrvala 
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pak s drobnými změnami až do roku 1955, přesto-
že již na počátku 20. století a zejména pak za první 
republiky zaznívaly z  řad odborníků kritické hlasy, 
volající po vydání nového vodního zákona. Za nacis-
tické okupace byl vládním nařízením č. 305/1942 Sb. 
poněkud pozměněn český zemský vodní zákon z ro-
ku 1870 a jeho platnost byla nově rozšířena na celé 
území Protektorátu Čechy a  Morava (Šilar a  Böhm, 
1975). Z  hlediska podmínek pro vodohospodářské 
meliorace, a  mezi nimi také závlahy, byly v  zem-
ských zákonech z roku 1870 nejzásadnější příslušné 
paragrafy věnované vodním družstvům, jež se stala 
nejrozšířenější organizační platformou ku provádě-
ní regulací, odvodnění a  závlah. Pouhá legislativní 
úprava vodního práva však k nastartování vodohos-
podářských meliorací nestačila. Zkušenosti ukázaly, 
že má-li dojít k podpoře vodohospodářských melio-
rací, bude nutné poskytnout případným zájemcům 
(vodním družstvům) finanční pomoc. V  80.  letech 
19.  století byl zřízen říšským zákonem č. 116/1884 
o podpoře zemědělství na poli vodního stavitelství 
státní meliorační fond a  postupně zaveden systém 
vzájemně se doplňujících a podmiňujících státních 
a zemských subvencí. Vodní družstva tím získala ná-
rok na uhrazení jisté části stavebních nákladů. Na 
regulace a  odvodnění byla zpravidla poskytována 
subvence státní i zemská ve výši 30 % (dohromady 
tedy 60 %) úředně schválených nákladů, k vybudo-
vání závlah pak 20 % (dohromady 40 %). Na subven-
cemi nepokrytý obnos si vodní družstva půjčovala: 
u lokálních peněžních ústavů (spořitelny a záložny), 
dlouhodobý úvěr pak poskytovaly zemské peněžní 
ústavy, jakými byla např. v Čechách Zemská banka 
Království českého (1889), na Moravě Zemědělská 
banka markrabství moravského (1896) a  ve Slez-
sku Slezský pozemkový úvěrní ústav (1897) (Česká 
národní banka). Takto nastavený systém státních 
a  zemských subvencí přetrval v  zásadních rysech 
až do konce 30.  let 20.  století. Vyvrcholením státní 
subvenční politiky za první republiky bylo roku 1931 
zřízení Státního fondu pro vodohospodářské me- 
liorace zákonem č. 49/1931 Sb. místo dosavadního 
melioračního fondu. Na závlahové podniky mohl 
být z fondu poskytnut příspěvek až 30 %, na opatře-
ní hlavních přívodů vody pro závlahy ale až do výše 
40 % úředně schváleného nákladu. 

Základní organizační platformou k  provádění zá-
vlah (a obecně vodohospodářských meliorací) byla 
od 2. poloviny 80. let 19. století až do druhé světové 
války vodní družstva. Jednalo se o sdružení majitelů 

pozemků, jež měly být meliorovány. V ideálním přípa-
dě vodní družstva vznikala na základě dobrovolné do-
hody všech zainteresovaných vlastníků půdy. Vodní 
zákon však umožňoval za určitých podmínek utvoření 
vodního družstva i  proti vůli nesouhlasící menšiny, 
a to tehdy, byla-li jednoznačně prokázána užitečnost 
zamýšleného podniku, který ale nebylo možno účelně 
provést bez přibrání pozemků této menšiny. Zatímco 
u  regulací a  odvodnění stačila nadpoloviční většina 
hlasů, v případě závlahových prací se musely na utvo-
ření družstva shodnout alespoň dvě třetiny zúčastně-
ných. Požadavek dvoutřetinové většiny hlasů často 
hatil snahy o  založení vodního družstva. Vrcholným 
orgánem vodního družstva byla valná hromada jako 
shromáždění všech jeho členů. Výkonným orgánem 
byl výbor tvořený předsedou, jedním, případně dvě-
ma náměstky, jednatelem a pokladníkem. U velkých 
vodních družstev sdružujících větší počet obcí byla 
organizační struktura složitější. Činnost vodních druž-
stev se řídila úředně schválenými stanovami. Vodní 
družstva se lišila nejen velikostí (od vodních družstev 
malých pro katastrální obec až po vodní družstva 
sdružující více než dvě desítky obcí), ale také svým za-
měřením (vodní družstva regulační, odvodňovací, pro 
výstavbu přehrad, pro zajištění svážných území). Exis-
tovala však i vodní družstva, jejichž úkolem bylo udr-
žování již provedených meliorací či vodních staveb 
(Vrba, 1935). Čistě závlahová vodní družstva bychom 
hledali obtížně, protože až do druhé světové války  
se prováděly zejména luční závlahy, a ty byly obvykle 
vázány na předchozí regulaci toku a  odvodnění za-
mokřených luk.

Péče zemí o vodohospodářské meliorace. 
Odborná pomoc, financování a propagace

O rozvoj vodohospodářských meliorací, mezi nimi též 
závlah, a podporu zakládání vodních družstev se za-
sloužily především země. V Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku vznikly kolem poloviny 80. let 19. století spe-
ciální úřady pro podporu vodního hospodářství. Tak 
vznikla v Čechách při Zemědělské radě pro Království 
české (zřízena 1873) roku 1883 speciální technická 
kancelář (Brdičko a  kol., 1924), ve Slezsku byl roku 
1886 ustanoven při slezském zemském výboru zem-
ský stavební úřad (Merhautová, 2016) a  hned zkraje 
následujícího roku byl na Moravě při zemském výboru 
ustanoven zemský zemědělsko-technický úřad (Polá-
ček a kol., 1927). Tyto instituce plnily především funkci 

NOVODOBá HISTORIE ZáVLAH A HYBNé SÍLY JEJICH ROZVOJE 
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projekčních ústavů. Disponovaly odborně vzdělaný-
mi inženýry, z  jejichž pera pocházely zpočátku prak-
ticky všechny projekty. Když pak ke konci 19.  století  
zesílil zájem o  meliorace tou měrou, že již nebylo 
možné uspokojit stále rostoucí poptávku, zajišťova-
ly odbornou revizi projektů vypracovaných civilními  
autorizovanými inženýry (Brdičko a kol., 1924); na Mo-
ravě většina projektů i nadále pocházela od inženýrů 
zemského zemědělsko-technického úřadu (Poláček 
a  kol., 1927). Inženýři těchto zemských institucí se 
osobně ujímali dohledu na provádění významných 
melioračních podniků a  jejich exponování přímo 
v  místě stavby stálo na počátku budování regionál-
ní sítě expozitur (Brdičko a kol., 1924; Poláček a kol., 
1927). Inženýři popularizovali mezi zemědělci myšlen-
ku meliorací, podporovali je v odhodlání založit vodní 
družstvo. Za tím účelem pořádali četné přednášky, je-
jich péčí byly vydávány informační brožury apod. Tuto 
propagační a osvětovou funkci pak převzaly na počát-
ku 20.  století nově vzniklé zemské meliorační svazy. 
V Čechách se meliorační svaz konstituoval roku 1906 
(Brdičko a Obermajer, 1937), na Moravě pak o tři roky 
později (Vávra a Hrabal, 1978). 

Země se taky staraly o  výchovu domácího kvali-
fikovaného dělnictva, jež by se uplatnilo při realizaci 
melioračních staveb, dále dozorců, jejichž úkolem 
bylo pečovat o údržbu vybudovaných děl, a konečně 
též melioračních mistrů, kteří byli schopni samostatně 
vést a provádět jednodušší práce, ať už šlo o regulace, 
odvodnění či závlahy. Jako příklad uveďme Moravu. 
Tam přistoupil zemský zemědělsko-technický úřad 
od roku 1895 k  pořádání jednoročních melioračních 
kurzů. Konaly se obvykle od listopadu do října a  po 
absolvování teoretických předmětů se frekventan-
tům dostalo také praktického výcviku pod vedením 
zemských melioračních mistrů. Těchto kurzů se na 
Moravě uskutečnilo celkem 13 (v  letech 1895–1908 
a  1917–1924) s  tím, že před první světovou válkou 
byly důsledně konány střídavě s německou a českou 
vyučovací řečí. Absolventi pak v praxi působili buď na 
vlastní noze jako meliorační mistři pracující pod do-
zorem inženýrů zemského zemědělsko-technického 
úřadu, nebo byli zaměstnáni u  podnikatelů v  oboru 
vodohospodářských meliorací. Roku 1926 byly do-
savadní jednoroční meliorační kurzy přeměněny ve 
dvouletou meliorační školu, nad níž od roku 1927 pře-
vzal patronát Meliorační svaz pro Moravu. Její oficiál-
ní název pak zněl Meliorační škola v Brně; šlo o ško-
lu soukromou s právem veřejnosti. Kromě toho byly 
na Moravě v  letech 1901–1926 pořádány např. ještě 

tzv. lukařské kurzy (čtyřtýdenní, čtrnáctidenní nebo 
týdenní), při zimních rolnických a  hospodářských 
školách s  německým i  českým vyučovacím jazykem, 
které si kladly za cíl především propagovat meliorace  
luk v horských oblastech prostřednictvím odvodnění 
a zavodnění. Stejně jako roční meliorační kurzy sestá-
valy z teoretické a praktické části (Poláček a kol., 1927; 
MZA, Zemský výbor Brno). V  Čechách fungovaly od 
roku 1906 dvouleté meliorační školy v Chebu a Vyso-
kém Mýtě (rovněž pod zemskou patronací). Na Slo-
vensku byla po vzniku Československa zřízena Státní 
meliorační škola v Košicích (Brdičko a kol., 1924).

Země pečovaly také o  opatření vhodného úvěru 
pro vodní družstva. Ta si půjčovala na dílčí výlohy 
(úhrada nákladů za vypracování projektu, tzv. komi- 
sionální výlohy spojené s  terénním šetřením správ-
ních úřadů) u regionálních peněžních ústavů (spoři-
telny, záložny), ale k uhrazení celého subvencemi ne-
krytého nákladu nemohly takové zápůjčky stačit. Tyto 
dlouhodobé úvěry poskytovaly zemědělcům k tomu 
účelu založené zemské finanční ústavy, o nichž již by-
la výše řeč. Vypůjčená suma (subvencemi nekrytý sta-
vební náklad) se rozpočítala na jednotlivé členy vod-
ního družstva a ti pak úvěr společnými silami spláceli. 
Již před první světovou válkou byla vodní družstva 
v  Čechách negativně zasažena ochromením zem-
ského sněmu v důsledku vleklých sporů mezi českou 
a  německou politickou reprezentací, která nakonec 
roku 1913 vyústila v  rozpuštění zemského sněmu 
a jmenování zemské správní komise. Vleklá politická 
krize s sebou přinesla též krizi zemských financí, takže 
vodním družstvům byly zemské subvence vypláceny 
pozdě, nebo vůbec (např. Brdičko, 1914). Pravidel-
ným zjevem bylo také opožděné vyplácení státních 
subvencí. Proto se vodní družstva často dostávala do 
finančních nesnází. První světová válka znamenala 
stagnaci také v  oblasti vodohospodářských melio-
rací. Obvykle se nanejvýš dokončovaly rozestavěné 
podniky; jedním z podniků, kde nedošlo k přerušení 
prací ani během války, bylo vodní družstvo v Černilo-
vě. Při stavebních pracích zde byli dokonce zaměst-
náni váleční zajatci (Brdičko a Obermajer, 1937). 

Poslední léta války přála melioracím alespoň  
v  ideologické rovině v  souvislosti s  požadavkem  
potravinové soběstačnosti. Tento postoj k  vodo-
hospodářským melioracím nepozbyl platnosti ani 
v bouřlivé poválečné době sociálního a hospodářské-
ho rozvratu a  stal se jedním z  předpokladů nového 
rozmachu vodohospodářských meliorací v  mezivá-
lečném Československu. 
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Období velkých plánů a velkorysých 
koncepcí. Závlahy za první republiky 

Přes veškerou snahu o  podporu meliorací i  po celé 
meziválečné období významně převažovaly regulace 
a  odvodnění nad závlahami. Tento nepoměr se pro-
jevoval zvlášť citelně na Moravě, která jinak prožívala 
ve 20.  letech meliorační boom: v  letech 1887–1918 
zde bylo odvodněno celkem 47 623,3 ha půdy, kdežto 
závlahy byly provedeny pouze na ploše 428,1 ha. V le-
tech 1919–1927 byly odvodněny pozemky ve výměře 
47 364,9 ha, zavodněno bylo jen 414,5 ha luk (Poláček 
a  kol., 1927). Vybudování závlahového systému bylo 
často technicky poměrně náročné (zejména v případě 
závlah přeronem) a značná péče musela být věnová-
na následné údržbě. Tento fakt se však týká i rozsáh-
lejších anebo složitějších odvodňovacích staveb, v té 
době již obvyklých. Nesmí se zapomínat ani na fakt, že 
v  našich přírodních podmínkách často převažují ob-
dobí s převlhčením zemědělských půd a odvodnění je 
jednou z podmínek efektivní funkce následně či sou-
běžně budovaných závlah. Velkým problémem bylo 
zajištění dostatečného množství vody, zejména pro 
letní závlahy. Na odběr vody si totiž činili nárok mly-
náři a také průmyslové závody, což vedlo k četným vo-
doprávním sporům, které realizaci závlah oddalovaly, 
nebo zcela znemožnily. Současníci spatřovali hlavní 
příčinu tohoto stavu v nevyhovující legislativní úpra-
vě, která nebrala v potaz využití vody pro zemědělské 
účely (Hlavinka, 1923; Brdičko a kol., 1924). 

Velká pozornost začala být závlahám věnována 
v polovině 30.  let v  souvislosti s bojem proti suchu. 
V  odborných kruzích i  na stránkách denního tisku 
tehdy vzplanuly vzrušené diskuze a  polemiky, zpo-
chybňující dokonce samotnou podstatu a smysl vo-
dohospodářských meliorací, již v  této době poně-
kud negativně spojených především s  regulacemi 
a  odvodněním, v  nichž mnozí současníci spatřovali 
příčinu sucha. Nicméně v dostupných výsledcích po-
drobných anket mezi zemědělskou veřejností jasně 
převládal názor na prospěšnost realizace odvodnění. 
Ve 30.  letech byly plánovány luční závlahy v povodí 
Moravy a Dyje. Jestliže v Čechách od počátku vedlo 
ve vodohospodářských melioracích Polabí, na Mo-
ravě se zrak upínal především do Pomoraví a Podyjí. 
Vzorovým podnikem se stal komplexní meliorační 
systém vybudovaný v  letech 1923–1932 společným 
úsilím vodních družstev na Malé Hané (Zavadil a kol., 
1936; Coufal, 1935). Dalším podnikem celostátní-
ho významu bylo ve 2.  polovině 30.  let vybudování 

plavebního a  závlahového kanálu v  údolí řeky Mo-
ravy mezi Otrokovicemi a  Hodonínem, známého 
dnes pod názvem Baťův kanál. Velká část základní 
meliorační kostry v  Pomoraví byla realizována ještě 
ve 30.  letech, hlavní přívodní a  rozvodné závlahové 
kanály na rozsáhlých plochách se dodnes dochovaly. 
V rámci realizace tohoto projektu se počítalo se zavla-
žením až 6 500 ha luk i lesních pozemků (Vrba, 1935). 
To se však nad Československem stahovala mračna 
a druhá světová válka učinila konec ambiciózním plá-
nům. Vodohospodářské meliorace a  mezi nimi i  zá-
vlahy zažily renesanci až po roce 1945, ale to již za 
zcela jiných podmínek.

Až do druhé světové války se v  rámci lučních zá-
vlah nejvíce uplatňovala závlaha přeronem (včetně 
podtypu v  podobě závlahy hřbetinové) nebo výto-
pou. Závlaha postřikem byla využívána méně, mj. 
z důvodu vysokých nákladů a zaměření tehdejší pro-
dukce. Do českých zemí začala pronikat ve 20. letech 
z Německa a uplatnění našla především v zelinářství, 
zahradnictví a semenářství (Hlavinka, 1923). Navzdory 
poměrně intenzivnímu nástupu, hlavně v souvislosti 
s rozvojem zelinářství v okolí měst, se závlaha postři-
kem v meziválečném období vyloženě masového roz-
šíření nedočkala; přece však již tehdy tuzemští výrobci 
(především firmy Sigmund, Kunz a další) rozvinuli vý-
robu i vývoj závlahových zařízení. 

Léta 1945–1969. Zánik dosavadních 
institucí a forem. Hledání nových cest

Po druhé světové válce se pomalu začalo smrákat nad 
osudem vodních družstev. Jako bod zlomu můžeme 
označit přelom 40. a  50.  let minulého  století. Pře-
vratné změny v majetkové držbě (kolektivizace a s ní 
spojený vznik jednotných zemědělských družstev), 
dále pak postupné prosazování centrálního plánová-
ní a zásahů shora měly zásadní dopad i na fungování 
a vůbec samotný smysl existence vodních družstev. Ta 
vznikala v době, kdy byl hlavní důraz kladen na inici-
ativu soukromých zemědělců. Stát a země pomáhaly, 
postupem času se do podnikání v  oblasti vodohos-
podářských meliorací stále více zapojovaly, ale u vod-
ních družstev vždy záleželo na schopnosti zeměděl-
ců, resp. vlastníků dotčených pozemků dohodnout 
se a  společnými silami dovést podnik k  úspěšnému 
konci. Instituci vodních družstev výslovně zrušil vodní 
zákon č. 11/1955 Sb. (Šilar a Böhm, 1975). Vlastníkům 
(uživatelům) meliorovaných pozemků se mj. ukládala 
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povinnost účastnit se při provozu a udržování rozvod-
né závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné 
odpadové sítě. V  obcích, kde jednotná zemědělská 
družstva nebo státní statky obhospodařovaly všechny 
meliorované pozemky, měla být postupně rozvodná 
závlahová síť a odvodňovací, drenážní a odpadová síť 
odevzdána do trvalého užívání jednotných zeměděl-
ských družstev, eventuálně převedena do správy stát-
ních statků.

Nástupci vodních družstev jakožto primární orga- 
nizační platformy pro provádění vodohospodář-
ských meliorací se stala od konce 50.  let tzv. melio-
rační družstva zřízená na základě vládního usnesení 
č. 1026/1958 Sb. a  novely vodního zákona z  roku 
1955 (novela publikována pod č. 12/1959  Sb.). Měla 
se do nich sdružovat jednotná zemědělská družstva 
i  s  jinými organizacemi socialistického sektoru, a  to 
„za účelem plánování, plánovací a  projektové přípravy 
a provádění výstavby, provozu a údržby vodohospodář-
ských melioračních zařízení, zakládání rybníků a úprav 
vodních toků.“ Ke zřízení melioračního družstva byl 
potřebný souhlas rady okresního národního výboru, 
případně rady krajského národního výboru nebo mi-
nisterstva zemědělství a  vodního hospodářství, po-
kud přesahovalo meliorační družstvo obvod okresu 
či kraje. Podrobněji pak organizaci a činnost meliorač-
ních družstev upravovala vyhláška ministerstva země-
dělství a  lesního hospodářství č. 108/1959, kde jsou 
v příloze otištěny i vzorové stanovy (Jůva a kol., 1981).

Dosavadní systém státní a zemské finanční, odbor-
né a organizační podpory vodním družstvům vzal ve 
víru správních reforem a  častých, mnohdy ukvape-
ných reorganizací rovněž za své. Je-li pro přelom 40. 
a 50. let charakteristické dožívání a postupný rozpad 
dosavadních forem a  struktur (např. vodních druž-
stev, likvidace zemské a okresní samosprávy po úno-
ru 1948), pak tvoří období 2. poloviny 50.  let jakousi  
přechodnou dobu, s  jistou nadsázkou by bylo mož-
no říct i určité vakuum (vodní družstva zrušena, nová 
obdobná instituce zatím neexistuje, nebo nejsou vy-
tvořeny podmínky pro její efektivní fungování). Až do 
konce 60. let trvalo experimentování a hledání ideální 
formy organizace vodohospodářských meliorací. 

Od roku 1970 do počátku 90. let  
20. století 

Významným mezníkem završujícím v  socialistickém 
Československu institucionálně-organizační konsoli- 

daci na poli vodohospodářských meliorací bylo zří-
zení Státní meliorační správy (SMS) k  1. lednu 1970, 
která se stala vrcholným orgánem státní správy jak 
v oblasti péče o vodu v krajině na zemědělské půdě, 
tak i dalších souvisejících zúrodňovacích aktivit (Jůva 
a  kol., 1981; Wikipedie). SMS náležela koncepce roz-
voje meliorací (plánování), byla hlavním investorem 
a  byla orgánem dozorčím a  kontrolním. Tyto úkoly 
SMS vykonávala prostřednictvím oblastních státních 
melioračních správ (OSMS) sídlících v krajských měs-
tech. K  1. lednu 1970 vstoupil v  platnost též zákon 
č. 77/1969 Sb., jímž se zřizoval Státní fond pro zúrod-
nění půdy, z  něhož byly poskytovány též subvence 
„na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, údržbu a pro-
voz odvodnění a  závlah zemědělských pozemků, jakož 
i nezbytné investice umožňující plné využití těchto zaří-
zení“. 

Právními předpisy byla v polovině 70. let upravena 
také síť projekčních ústavů (Agroprojekt, Hydropro-
jekt a bratislavský Hydroconsult s pobočkou v Břecla-
vi). Stavbu prováděly většinou pobočky podniků Ze-
mědělské stavby, n. p., nebo Ingstav, n. p. (Jůva a kol., 
1981). 

Melioračním družstvům příslušela v  nové organi-
zaci poněkud odlišná úloha než někdejším vodním 
družstvům; ve vztahu k  závlahám měla především 
provozovat a udržovat závlahové soustavy, a  i to jen 
na závlahovém detailu, kdežto na hlavních zařízeních 
tak činily příslušné OSMS. Hlavní slovo připadlo státu 
a jím zřízeným speciálním orgánům (OSMS). Na druhé 
straně hospodařila meliorační družstva na podstatně 
větším území. Disponovala odbornými pracovníky, dí-
ky nimž se mohla podílet také na vytváření koncepce 
meliorací (plánování) a  zpracovávání projektové do-
kumentace pro menší stavby, protože tato činnost ne-
byla pro státní projektové ústavy rentabilní. Význam-
ným prvkem byla také mechanizace melioračních 
družstev (20 let práce, 1980).

Ekonomická transformace 90. let  
a její důsledky 

Takto nastavený systém fungoval až do počátku 
90.  let 20.  století, kdy se rozpad, případně transfor-
mace velkých vlastníků půdy (především jednotná 
zemědělská družstva a státní statky) promítly také do 
osudů melioračních družstev a  jejich nástupců. Noví 
majitelé mnohdy neměli zájem udržovat závlahová 
zařízení, která tak chátrala, byla postupně rozkrádána, 
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stávala se obětí řádění vandalů. Podobnými, mnoh-
dy neblahými transformacemi prošly také státní pro-
jekční ústavy a  stavební podniky specializující se na 
vodohospodářské meliorace. Ke změnám došlo také 
na centrální úrovni, když byla k  1. lednu 2001 místo 
dosavadní SMS zřízena Zemědělská vodohospodář-
ská správa. K 30. červnu 2012 byla zrušena a její kom-
petence zanedlouho převzal Státní pozemkový úřad 
zřízený k 1. lednu 2013 (Wikipedie). 

Na sklonku 1. čtvrtiny 21. století se proto ocitáme 
v situaci, kdy není všem využitelným a potřebným zá-
vlahám (a vodohospodářským melioracím obecně) 
věnována potřebná péče. Na dešťové srážky mimo-
řádně skoupá léta 2014–2019 ukazují na neudržitel-
nost tohoto stavu. 

4.1  
Klima jako jedna z hybných sil

Mezi hlavní hybné síly rozvoje závlah lze nepochybně 
zařadit klimatické podmínky, zejména pak výskyt ob-
dobí sucha, který prakticky vždy vedl ke zvýšenému 

zájmu o to, jak přivést dostatečné množství vody na 
zemědělskou půdu a  v  minulosti i  na luční pozem-
ky pro pěstování píce, a  to i  ve vhodném období  
roku.

Způsob hospodaření v  krajině vždy vycházel 
z  místních přírodních podmínek, které však nejsou 
statické, ale v čase proměnlivé v návaznosti na kolísá-
ní a změny klimatu, jejichž důsledkem je deficit či pře-
bytek vodní bilance od klimatického normálu v dané 
oblasti během určitého časového intervalu (Brázdil 
a kol., 2015). Zjednodušený vývoj klimatu na území ČR 
za poslední bezmála dvě a půl století je možné ilustro- 
vat na  časových řadách průměrných sezónních tep-
lot vzduchu a sezónních srážkových úhrnů měřených 
v pražském Klementinu od roku 1775, resp. 1804. 

Z hlediska srážek se ukazuje, že roční úhrny i přes 
značnou rozkolísanost nevykazují výrazný trend změ-
ny (Obr.  4-1). Rovněž průměrné rozložení srážek do 
jednotlivých ročních období nenaznačuje výraznější 
změny (Tab. 4-1, Obr. 4-2). V porovnání s referenčním 
obdobím 1961–1990 došlo k  poklesu průměrného 
úhrnu na jaře ze 120,3 na 109,1  mm, na podzim ze 
96,0 na 89,9 mm a v zimě ze 61,3 na 57,3 mm. Pouze 
v létě byl zaznamenán nárůst ze 190,7 na 198,0 mm.

Obr. 4-1 Průběh ročních srážkových úhrnů v Praze-Klementinu v období 1804–2021, porovnání vůči průměru, podnormální a nadnor-
mální hodnotě (průměr ± směrodatná odchylka) za období 1961–1990 (na základě dat ČHMÚ).
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Průměrné teploty vzduchu vykazují na rozdíl od 
srážek v posledních zhruba 40 letech výrazně rostoucí 
trend. Z patnácti nejvyšších průměrných ročních tep-
lot vzduchu bylo hned dvanáct zaznamenáno po roce 
1999 (mimo roky 1794, 1834, 1994 to byly 2000, 2007, 
2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
a 2020). Nárůst přitom vykazují všechna roční období, 

nejvýrazněji však léto (Obr. 4-3A–D). Zde je však dů-
ležité dodat, že stanice Praha-Klementinum je ovliv-
něna efektem tepelného ostrova města souvisejícího 
s rozšiřováním zastavěného území Prahy. I přesto má 
tato časová řada pro ilustraci probíhajících klimatic-
kých změn u nás díky své délce dobrou vypovídající 
hodnotu. 

Tab. 4-1 Přehled průměrných sezónních a ročních úhrnů srážek  
na stanici Praha-Klementinum pro celá třicetiletá období mezi roky 1811 a 2020 (na základě dat ČHMÚ)

Období Jaro Léto Podzim Zima Rok
1811–1840 123,2 203,0  94,9 73,9 495,0
1841–1870 106,2 174,5  89,6 62,9 433,3
1871–1900 128,8 179,6 101,4 65,6 475,4
1901–1930 120,9 188,3 104,1 67,9 481,2
1931–1960 113,8 209,8 102,0 66,9 492,5
1961–1990 123,0 190,7  96,0 61,3 470,9
1991–2020 109,1 198,0  89,9 57,3 454,3

Obr.  4-2 Rozložení sezónních srážkových úhrnů měřených v  Praze-Klementinu pro celá třicetiletá období mezi roky 1811 a  2020  
(na základě dat ČHMÚ).
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(A)

(B)

(C)

(D)

Obr.  4-3A–D Průběh průměrných sezónních teplot vzduchu v  Praze-Klementinu v  období 1775–2021 a  porovnání s  průměrem za  
období 1961–1990 (červeně); (A) jaro, (B) léto, (C) podzim, (D) zima (na základě dat ČHMÚ).
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Intenzita projevů klimatické změny se může lišit i na 
relativně malém území České republiky. Proto byly pro 
srovnání vybrány tři lokality řešené v rámci tohoto pro-
jektu: Strážnice, Jevíčko a Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav. Pro každou byly vypočítány odchylky prů-
měrných sezónních úhrnů srážek a průměrných teplot 
od průměru referenčního období 1961–1990 (resp. 
1962–1991 v případě Jevíčka) (Obr. 4-4 až 8).

Z  hlediska množství srážek se ukazuje, že mezi 
jednotlivými lokalitami existují určité rozdíly. Klesající 
trend vykazují zejména stanice Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav na jaře (Obr.  4-6A) a  méně výrazně 
i Strážnice na jaře a v létě (Obr. 4-4A–B). Prohlubování 
srážkového deficitu je zaznamenáváno také na v  Je-
víčku v zimním období (Obr. 4-8D). Mimo uvedený vý-
čet je trend neměnný, nebo dokonce rostoucí. Oproti 
tomu u průměrných sezónních teplot vzduchu všech-
ny stanice shodně vykazují rostoucí trend. 

Rostoucí teplota vzduchu je primární příčinou su-
cha, neboť s růstem teplot je spojena vyšší intenzita 
výparu. Významným činitelem je však také změna ča-
soprostorové distribuce srážek, kdy zvláště v  letním 
období padá rozhodující množství srážek během ně-
kolika intenzivních srážkových epizod často zasahují-
cích jen plošně omezené území (fenomén přívalových 

srážek). Velké množství vody dopadající na zemský 
povrch přitom rychle odtéká údolnicemi a  říční sítí, 
zatímco pouze malá část se podílí na vsaku do půdy 
a hlubších vrstev. Z hlediska tvorby zásob podzemní 
vody je rozhodující také tvorba sněhové pokrývky 
v  zimním období a  charakter jejího odtávání na po-
čátku jara. Z  důvodu klesajících počtů tzv. ledových 
dnů bývá vodní hodnota sněhové pokrývky nižší, 
v důsledku čehož je dotace tavných vod do půdního 
profilu a podzemních vod deficitní.

V  odborné literatuře je zdokumentována řada 
historických suchých období, která zasáhla prostor 
českých zemí. Několik takových epizod se vyskytlo 
i v průběhu 20. století – např. 1921, 1932–1934, 1947, 
1953–1954 aj. (Brázdil a kol., 2015). Problémům spoje-
ným se suchem byla proto věnována náležitá pozor-
nost. (Zavadil a kol., 1936; Soukal, 1947; Nosek, 1953; 
Krška, 1980). Sucho představuje problém i v součas-
nosti a zkušenost z let 2014–2020 je toho jasným do-
kladem. 

Nepříznivé přírodní podmínky se snažili země-
dělci zlepšovat, aby bylo dosahováno vyšších ze-
mědělských výnosů. V  zamokřených oblastech byly 
zřizovány odvodňovací systémy, zatímco v  místech 
nedostatku vody byla budována zavlažovací zařízení. 

(C) (D)

Obr. 4-4A–D Odchylky sezónních úhrnů srážek měřených na stanici Strážnice v období 1961–2021 od průměru referenčního období 
1961–1990; (A) jaro, (B) léto, (C) podzim, (D) zima (na základě dat ČHMÚ).

(A) (B)
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(C)

(C)

(D)

(D)

Obr.  4-6A–D Odchylky sezónních úhrnů srážek měřených na stanici Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v  období 1961–2021 od  
průměru referenčního období 1961–1990; (A) jaro, (B) léto, (C) podzim, (D) zima (na základě dat ČHMÚ).

Obr. 4-5A–D Odchylky průměrných sezónních teplot vzduchu měřených na stanici Strážnice v období 1961–2021 od průměru referenč-
ního období 1961–1990; (A) jaro, (B) léto, (C) podzim, (D) zima (na základě dat ČHMÚ).

(A)

(A)

(B)

(B)
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(C)

(C)

(D)

(D)

Obr.  4-8A–D Odchylky sezónních úhrnů srážek měřených na stanici Jevíčko v  období 1961–2021 od průměru referenčního období 
1961–1990; (A) jaro, (B) léto, (C) podzim, (D) zima (na základě dat ČHMÚ).

Obr.  4-7A–D Odchylky průměrných sezónních teplot vzduchu měřených na stanici Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v  období  
1961–2021 od průměru referenčního období 1961–1990; (A) jaro, (B) léto, (C) podzim, (D) zima (na základě dat ČHMÚ).

(A)

(A)

(B)

(B)
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Ke snížení frekvence zaplavování zemědělských ploch 
byla zahlubována koryta vodních toků a prováděny je-
jich regulace za účelem zvětšení zemědělsky využitel-
ných ploch. V souvislosti s těmito zásahy již ve 30. le-
tech probíhaly debaty o  jejich roli z  hlediska vzniku 
sucha. Z příslušných míst zaznívala tvrzení o  tom, že 
správnou realizací těchto opatření se vláhové podmín-
ky nezhoršily, což z dnešního pohledu je nutné vnímat 
s  velkou rezervou. Zároveň však byla zdůrazňována 
potřeba zohledňovat všechny možné aspekty v rámci 
projektování takových zařízení (půdní poměry, dimen-
ze, ochrany přírody aj.), aby tomu bylo nejinak. Příčina 
sucha byla spatřována v nepříznivé povětrnostní situa- 
ci daného období (Zavadil a kol., 1936). 

Při dnešním stavu vědeckého poznání je jasné, že 
pozorované jevy jsou projevem probíhající změny 
klimatu a je pravděpodobné, že jejich intenzita bude 
dále narůstat. V našich podmínkách to vyvolává po-
třebu přijetí řady rozmanitých opatření, ať už přírodě 
blízkých, organizačních či čistě technických, která po-
mohou ke zvýšení retenční schopnosti krajiny v době 
dostatku vláhy a  zároveň budou zamezovat vzniku 
škod při povodňových situacích (zejména vyvola-
ných přívalovými srážkami). V té souvislosti se nabízí 
otázka možného obnovení některých zavlažovacích 
zařízení, nebo alespoň jejich částí, ovšem s  přihléd-
nutím ke specifickým podmínkám dané lokality. 

(C) (D)

Obr. 4-9A–D Odchylky průměrných sezónních teplot vzduchu měřených na stanici Jevíčko v období 1962–2021 od průměru referenč-
ního období 1962–1991; (A) jaro, (B) léto, (C) podzim, (D) zima (na základě dat ČHMÚ).

(A) (B)
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Přínos průmyslové revoluce 
pro mechanizaci hydromeliorací

Od počátků doprovází lidskou sílu při výstavbě a pro-
vozu závlahových systémů, od jednoduchých závlah 
trávníků a zahrad, po rozsáhlé systémy v krajině, po-
třeba využít vhodné pomůcky. Když pomineme dáv-
nou historii a zaměříme se na závlahy objevující se od 
18.  století, jednalo se, mimo využití potahů hospo-
dářských zvířat k  úpravě terénu, nejprve o  jednodu-
ché nástroje k výstavbě a údržbě závlahových kanálů 
a  dílčích povrchových rozvodů vody na zavlažova-
ných loukách (upravené rýče, lopaty apod.). Násled-
ně se začala s  rozvojem závlah, a  meliorací obecně 
v 19. století objevovat první mechanizace.

Výstavba a  údržba hydromelioračních zařízení 
vyvolávala vždy snahu o mechanizaci vykonávaných 
prací. Tyto aktivity a různé pokusy se nevyvíjely samo-
statně, ale navazovaly na všeobecný vývoj mechani-
zace. Významné objevy byly přizpůsobovány a využí-
vány také k melioračním potřebám. Tak vznikly první 
meliorační stroje, které pak byly základem pro novo-
dobou mechanizaci v oboru.

K novodobému vývoji melioračních strojů přispě-
ly vynálezy energetických zdrojů, zejména parního 
pohonu. V  roce 1876 bylo vyrobeno první rýpadlo 

s  parním pohonem na kolejích, konstruované na 
principu vlečné lopaty. Roku 1846 se objevuje první 
pásový traktor. Vynález drenážního hlubidla spadá 
do 1. poloviny 19. století, kdy byl sestrojen pluh pro 
hloubení drenážních rýh do hloubky až 1 m. Koncem 
19.  století zhotovil Van Maleen stroj na protlačování 
drénů vtahováním drenážek, tedy na principu krtčí-
ho drenážního stroje. Roku 1896 byl zkonstruován 
drenážní rýhovač pro hloubky do 1,25 m. V  té době 
i později se již v řadě zemí vyráběly různé druhy těž-
kých stavebních strojů, které byly využitelné také pro 
meliorační práce: 1877 první skrejpr na kolech s koň-
ským potahem, 1883 první rypadlový nakladač, 1915 
první buldozer, od roku 1862 plužní hlubidla, vhodná 
pro hloubení příkopů a kanálů o malé hloubce (Jůva 
a Rýznar, 1967).

Novodobý vývoj melioračních strojů se datuje 
od roku 1906, kdy se objevují rýpadla a  jiné stroje 
v  pokročilé formě (nejprve rýpadla s  dolní lopatou 
o  výkonnosti až 40  m3/h, později s  horní lopatou, 
regulační lopatové rýpadlo pro větší kanály posuno-
vatelné na speciální mostové konstrukci rozpětí až 
20 m, hoblíková rýpadla pro planýrky a skrývky s pá-
sovým podvozkem s výkonností cca 20 m3/h).

Roku 1907 se i  v  českých zemích objevují první 
návrhy speciálních melioračních strojů (korečkové 

 
PRŮMYSL, MECHANIZACE A ZAŘÍZENÍ PRO ZÁVLAHY
Miloš Rozkošný | Hana Hudcová5

Obr. 5-1A–B Na snímcích z období provádění regulací v oblasti Pomoraví (regulace Moravy, Olšavy, výstavba Baťova kanálu aj. úpra-
vy) je patrný způsob využití koňských potahů a manuální práce při různých činnostech. Podle toho si můžeme udělat představu o způ-
sobech provádění regulací a hydromeliorací na přelomu 19. a 20. století. V době provádění vodohospodářských úprav v Pomoraví, 
v čase pořízení snímku (20. a zejména 30. léta 20. století), byl kladen důraz na využití lidské síly v co největším měřítku na podporu 
zaměstnanosti (MěÚ Kunovice, pozůstalost Ing. Lorenze).
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rýpadlo, drenážní rýpadlo). Zásadní rozvoj přinesly 
rozsáhlé zemní práce spojené s  regulací řek (Labe, 
Morava a  další) a  potřeba výkonných rýpadel. Roku 
1908 zkonstruovaly Českomoravské strojírny v  Pra-
ze korečkové rýpadlo s  teoretickou výkonností asi 
30 m3/h a pracovní hloubkou 6 až 8,5 m, s pohonem 
parním strojem. Obdobný typ vyráběla i  pro hlou-
bení drenážních rýh firma Ferrovia v  Radotíně (Jůva  
a Rýznar, 1967). 

S rozvojem regulačních a melioračních prací se vy-
víjely i jiné druhy strojů. Pro výkopy lopatová rýpadla, 
k dusání hrází se přecházelo od ruční práce k používá-
ní válců, zaváděly se traktorové stroje (dozery, skrej-
pry, grejdry, grejdrelevátory aj.). Při přepravě zemin 

a staviv se používaly polní dráhy s parní lokomotivou, 
později též bezkolejové dopravní stroje (nákladní  
auta, dampry aj.). Postupně se přidávaly další stroje 
pro zemní práce (hrázkovače), zakládací a zpevňova-
cí práce (beranidla, pneumatická kladiva, soupravy 
vrtné, injektovací, čerpadla, kompresory), další stroje 
pro dopravu (jeřáby, výtahy, dopravníky), stroje pro 
přípravu a  zpracování staviv (drtiče, třídiče, pračky, 
míchačky, strojní pěchovadla, vibrátory, finišery, stro-
je torkretovací, omítací aj.). Kromě běžně používaných 
strojů jsou k melioračním pracím často zapotřebí spe-
ciálně upravené stroje, které se svou konstrukcí při-
způsobují zvláštnostem těchto prací, nebo ztíženým 
pracovním podmínkám, zejména při práci v zamokře-
ných územích s málo únosnou půdou, např. hrázkova-
če, brázdovače, betonovací stroje na obklady kanálů, 
stroje na čištění kanálů aj.

Rozvoj zařízení pro závlahy,  
příklady výrobců a jejich produkce

Rozvoj průmyslu přinesl také modernizaci zařízení, 
která bylo možné využít k  jímání, čerpání, rozvedení 
a  rozstřiku vody na zavlažované pozemky. Díky tomu 
se postupně začalo přecházet od méně efektivních a ři-
ditelných závlah výtopou a  přeronem na závlahy po-
střikem. K dispozici postupně byly řady čerpadel, po-
střikovačů a dalších techniky pro zálivky malých ploch 
až po velkokapacitní plošné závlahy zemědělských 
lánů. Zařízení se vyvíjela a  vyráběla v  mnoha zemích 
světa (Spojené státy, Německo, Sovětský svaz aj.), ale 
významný podíl měla i  průmyslová výroba v  českých 
zemích. Vzhledem k širokému rozsahu výrobců ve svě-
tě, Evropě i  českých zemích (později Československu 
a České republice) a množství techniky, uveďme jen ně-
kolik zajímavých příkladů z celé historie produkce zaří-
zení, strojů a pomůcek pro provádění závlah, zejména 
závlah mikropostřikem a  postřikem. Na obrázcích vý-
stavního panelu k tomuto tématu i dále v této kapitole 
jsou příklady mnoha historických i  současných strojů 
a zařízení k výstavbě, provozu a údržbě různých závlah.

Jako první příklad uveďme čerpací techniku spo-
lečnosti Antonín Kunz, která začala svou výrobu již za 
časů Rakousko-Uherska. K  prvním výrobkům patřily 
tzv. větrné motory (větrníky), určené k čerpání vody ze 
studny, případně z povrchového kanálu a její další dis-
tribuci. Díky soukromému archivu můžeme nahléd-
nout do produkce těchto větrníků a poznat i způsob 
propagace těchto výrobků (Obr. 5-3A–C).

Obr.  5-2A–C Na snímcích z  vodohospodářských úprav v  Po-
moraví z 30. let 20. století je patrné využití korečkového rypad-
la a  pracovních drážek pro transport zeminy (MěÚ Kunovice, 
pozůstalost Ing. Lorenze).
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Obr. 5-3A Dobová reklama na větrné motory (soukromý archiv).
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Obr. 5-3B Dobová reklama na větrné motory (soukromý archiv).
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Obr. 5-3C Dobová reklama na větrné motory (soukromý archiv).
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Továrna Antonína Kunze se věnovala výrobě dal-
ší čerpací techniky a postřikovačů. Několik příkladů 
dokumentují přiložené dobové letáky a  fotografie 
(Obr.  5-6A–B). Jednalo se o  malé výrobky určené 
pro domácnosti a zahrádkáře i o výrobky pro velko- 
objemovou produkci zahradnictví, lesních a  ovoc-
nářských školek apod. Na jednom z letáků je již na-
bízeno zařízení tzv. umělého zadešťování, dalo by se 
říct předchůdce mikropostřiků.

Obr. 5-4 Snímek ilustruje praktické využití větrníku pro čerpání vody ze závlahového kanálu ve Francii, 30. léta 20. století. V popředí 
můžeme vidět také jeden z příkladů provedení stavidel s více tabulemi (MěÚ Kunovice, pozůstalost Ing. Lorenze).

Obr.  5-5 Pozůstatek podobného větrníku v  polích u  Velkých 
Bílovic (Břeclavsko). K  torzu zařízení se nepodařilo dohledat 
detailnější informace (foto Miloš Rozkošný, 2020).
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Obr. 5-6A Dobový inzerát na výrobky firmy Kunz (soukromý archiv).
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Obr. 5-6B Dobový inzerát na výrobky firmy Kunz (soukromý archiv).
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Na obrázku s  produkcí postřikovačů společnosti 
Kunz si můžeme všimnout doplňkového stojanu pro 
závlahu chmelnic, případně vyšších ovocných dře-
vin (Obr. 5-7). K podobnému účelu nabízeli postřiko-
vací sestavy také další výrobci, např. firma Sigmund 
(Obr. 5-9). 

Současně přikládáme historickou fotografii prová-
dění závlahy chmelnic postřikem s využitím menšího 
traktoru. Pravděpodobně se jedná o  postřik ochran-
nými látkami proti škůdcům (Obr. 5-8).

Obr.  5-8 Fotografie zachycuje využití postřiku za pomocí 
menšího traktoru (soukromý archiv). 

Obr.  5-9 Reklama na postřikovač firmy Sigmund (soukromý 
archiv).
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Obr. 5-7 Reklama na postřikovače firmy Kunz (soukromý archiv).
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V  předchozím odstavci jsme se dotkli dalších vý-
znamných světoznámých výrobců techniky a zařízení 
pro čerpání vod, kejdy a dalších zemědělských teku-
tých odpadů, pro provádění závlahových rozvodů 
a  závlah samotných. Jedná se o  firmy Sigma (bratři 
Sigmundové) v  Lutíně a  Kosmos v  Olomouci, které 
působily již v začátcích výroby závlahové techniky.

Bratři Sigmundové  
(později Sigma pumpy, Sigma n. p.)
1868 – řemeslník Ludvík Sigmund zakládá v Lutíně 

pumpařskou dílnu
1894 – přebírají firmu synové a vyrábějí kovové 

pumpy
1932 – registrovány ochranné známky Sigma 

a Neptunův trojzubec
1933 – vyrobena zavlažovací zařízení Revolt a Raketa
1942 – byl podnik zabaven nacisty a ředitel Ing. Jan 

Sigmund popraven
1948 – podnik znárodněn, vzniká n. p. Sigma pumpy
1968 – vzniká Sigma koncern, v Lutíně se vyrábějí 

čerpadla pro závlahy

1990 – dochází k rozpadu koncernu a vzniká státní 
podnik Sigma Lutín

1994 – vzniká Sigma Lutín a.s.

Tradice výroby IHS Pumps Olomouc a.s.
1907 – zakládá Ing. Salivar v Olomouci kovodělný 

závod Kosmos
1945 – závod konfiskován státem
1947 – závod začleněn do n. p. Sigma-Kosmos n. p. 

Olomouc
1951 – se započalo s výrobou závlahových zařízení 
1953 – byl závod přejmenován na Železárny Petra 

Bezruče
1965 – zahájena výroba závlahových agregátů 

Irismo-ES
1967 – zahájena výroba 50 hektarových komplexních 

závlahových souprav
1973 – zahájena výroba pásových zavlažovačů PS 63
1979 – zahájena výroba mobilních čerpacích stanic 

SPS 100/100
1980–1993 – inovace výroby závlahových zařízení 

Obr. 5-10A Příklady výrobků společnosti Sigma (soukromý archiv).
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Obr. 5-10B–G Příklady výrobků společnosti Sigma (soukromý archiv).

Více o historii jednoho ze symbolů tohoto průmy-
slu, společnosti Sigma, se můžete dozvědět také ve 
speciálním pořadu Českého rozhlasu „Příběhy slavných 
značek“ (Sigma: Světový výrobce pump a  čerpadel 
s Neptunovým trojzubcem ve znaku).

Na obrázcích 5-10A–G jsou příklady výrobků a za-
řízení z  produkce firmy Sigma, od domovních pump 

a čerpadel, přes ruční postřikovače na přípravky proti 
škůdcům, pojízdné pumpy, až po různé typy postři-
kovačů, jejichž otáčení bylo zajištěno mechanismem 
poháněným čerpanou a  rozstřikovanou vodou. Řada 
z těchto výrobků se vyráběla dlouhodobě a byla v čin-
nosti až do 2. poloviny 20.  století, včetně domácího 
využití v zahrádkářství.

PRůMYSL, MECHANIZACE A ZAŘÍZENÍ PRO ZáVLAHY
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Obr. 5-11 Dobový leták k postřikovačům PUK, včetně základního popisu (soukromý archiv).
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Jednou z  legend v oboru jsou postřikovače série 
PUK. Ty je možné zakoupit i  v  dnešní době. Jeden 
z propagačních letáků k postřikovačům je na obráz- 
ku  5-11. Příklad výkresu typového řešení s  popisky, 
který byl nalezen v  archivu jako součást projektové 
dokumentace k  závlahové soustavě, je na obráz- 
ku 5-12. Zařazení podobných typových výkresů, ne-
bo přímo návodů zařízení od výrobců, které obsa-
hovaly i  přehledy provozních charakteristik, detail-
ní konstrukční výkresy, pokyny k  provozu, údržbě 
a  opravám, bylo zcela běžnou praxí v  projektování 

vodohospodářských staveb; ať již se jednalo o doku-
mentace k navržené čerpací technice, nebo zařízením 
pro rozvod a distribuci vody.

Některé výrobky, jako např. mosazná pumpa 
„Raketa“, mohly nalézt široké využití pro provádění 
mnoha potřebných úkonů v zahradnictví, ovocnictví 
a další zemědělské produkci. Za tímto účelem výrob-
ce zpracovával i propagační letáky formou kalendářů 
s návody a doporučeními pro praktické využití výrob-
ků během roku. V případě této pumpy je nalezneme 
na dalších snímcích (Obr. 5-13A–C).
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Obr. 5-12 Vzorový výkres k postřikovači z projektové dokumentace (archiv SPÚ ČR, pracoviště Prostějov).
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Obr. 5-13A Leták k pumpě „Raketa“ (soukromý archiv).
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Obr. 5-13B Leták k pumpě „Raketa“ (soukromý archiv).
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Obr. 5-13C Leták k pumpě „Raketa“ (soukromý archiv).
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Podobně byly propagovány způsoby využití dal-
ších typů výrobků. Příklad letáku se způsoby praktic-
ké aplikace a  rozmístění postřikovačů v  terénu je na  
obrázku 5-14.

V  nabídce společnosti Sigma byly také různé va- 
rianty čerpacích sestav a agregátů, v mobilním i sta-
bilním, stacionárním provedení. Příklady letáků doklá-
dají obrázky 5-15A–H.

Obr. 5-14 Leták s doporučením aplikace a rozmístění postřikovačů v terénu (soukromý archiv).
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Obr. 5-15A Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (soukromý archiv).



55

Obr. 5-15B Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (soukromý archiv).
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Obr. 5-15C Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (soukromý archiv).
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Obr. 5-15D Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (archiv VÚV TGM).
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Obr. 5-15E Ukázka dobového využití výrobků firmy Sigma (soukromý archiv).
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Obr. 5-15F Ukázka dobového využití výrobků firmy Sigma (soukromý archiv).

Obr. 5-15G Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (archiv VÚV TGM).
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Zajímavosti z historie výzkumu,  
vývoje a průmyslové výroby pro závlahy

V  poslední části této kapitoly uveďme několik infor-
mací k výzkumu a vývoji v oboru závlah a závlahové 
techniky, který probíhal v  Československu a  pozdě-
ji v  České republice. Produkty tohoto výzkumu totiž 
nebyly jen teoretické zásady a  návrhové parametry 
a podmínky pro různé typy závlahových soustav a sítí, 
ale také poznatky k využití konkrétních výrobků (např. 
postřikovačů, mikrosít na předúpravu vody, rychlo-
spojkových potrubí, rozvodů kapkových závlah aj.), 
včetně příslušných technických norem, návodů a no-
mogramů.

Hrůza (1960) počítal mezi základní články pová-
lečné závlahové výstavby provozní výzkumné objek-
ty, které zřídila pro potřeby melioračního výzkumu 
Československé akademie zemědělských věd. Zařadil 
mezi ně závlahový objekt při zemědělské technické 
škole v Roudnici nad Labem o zavlažované ploše asi 
100 ha. Dále obdobný objekt o výměře 270 ha v kli-
matických a výrobních podmínkách jižní Moravy, a to 

na pozemcích hrušovanského státního statku v Hev-
líně. Na Slovensku se jednalo o objekt Nový Trh o vý-
měře 510 hektarů na Žitném ostrově a o východoslo-
venskou výzkumnou závlahovou stanici v  Somotoru 
s celkovou výměrou zavlažované plochy asi 300 ha.

V roce 1960 vznikl Výzkumný ústav závlahového 
hospodářství (VÚZH) s ředitelstvím v Bratislavě a po-
bočkami v Praze a Brně. Po rozdělení Československa 
přešla část pracovníků pod Výzkumný ústav meliorací 
a  ochrany půd (VÚMOP). Výzkumem v  oboru závlah 
se dále zabývala zejména pracoviště technických vy-
sokých škol (VUT v Brně, ČVUT v Praze) a zemědělské 
univerzity (VŠZ, nyní Mendelova univerzita v  Brně, 
Česká zemědělská univerzita v Praze).

Z výsledků výzkumu a vývoje zde uveďme v prvé 
řadě pásový postřikovač, který je československým 
vynálezem (Obr.  5-16A–C a  Obr.  5-17). Až do dnešní 
doby patří mezi nejrozšířenější způsoby provádění zá-
vlah využití těchto postřikovačů, a to celosvětově. 

Jak uvádí např. Štěpaník (2010) ke způsobu prová-
dění závlah v Podyjí: „K rozvedení vody po ploše byly po-
užívány především pásové zavlažovače STS Hustopeče, 
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Obr. 5-15H Reklamní leták na výrobky firmy Sigma (archiv VÚV TGM).
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Obr. 5-16A–C Vzhled a konstrukce prototypu pásového postřikovače (A), který vymyslel Ing. Zdražil z VÚZH, dále postupně zdokonalo-
vaná konstrukce (B) a konečná verze postřikovače (C) (archiv Jana Šálka).
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Obr. 5-17 Technické schéma pásového postřikovače, které bývalo, podobně jako schémata dalších vzorových a typových objektů  
a zařízení, součástí projektové dokumentace k závlahovým stavbám a soustavám. Zde se jedná o projektovou dokumentaci k sousta-
vě Brod – Bulhary – Valtice (archiv SPÚ ČR, pracoviště Prostějov).
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které svojí jednoduchou a  robustní konstrukcí i  lácí 
vyhovovaly náročnému zemědělskému provozu lépe 
než v  té době značně poruchové a  nákladné zavlažo-
vače PP-67 společnosti Sigma Olomouc. Stojí jistě za 

zmínku, že konstrukční princip pásového postřiku je 
našim světovým unikátem, vynalezeným brněnským 
pracovištěm VÚZH Bratislava již v roce 1967 (viz Zdra-
žil, 1973), vývoj byl dokončen v STS Hustopeče v r. 1972.  

Obr. 5-18A–C Výzkum využití postřikovačů v praxi. A – měření vzdálenosti dostřiku a intenzity postřiku v závislosti na vstupním nasta-
vení (archiv Jana Šálka).
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Zařízení sestává z protékaného navijáku upevněného 
na podvozku a poháněné hydromotorem, na niž se za 
provozu plynule navíjela hadice z plastické hmoty. Ta 
při svém pohybu vleče kluzný stojan s otáčivým postři-
kovačem. Celé zařízení se pohybuje jen po cestě, stojan 
s  postřikovačem do pracovní polohy vyvleče traktor 
na speciálním závěsu. Hadice o délce 300 m a postři-
kovač PUK-2 s  dostřikem 25  m umožňoval zavlažit 
účinně plochu 1,2 ha čistou dávkou 30 mm za 20 hod. 
pracovního času. To byla přímo revoluční změna, která 
zásadním způsobem zvýšila kulturu i produktivitu prá-
ce závlahářů a  podstatně přispěla k  dobrému využití 
soustavy.“

Ve starší literatuře můžeme nalézt i zmínky o roz-
vodných zavlažovacích potrubích na kotoučích z  ji-
ných zemí. Např. společnost H. Boumer and J. O. Helms 
používala místo kovového potrubí elastických trubek 
z nových plastových hmot. Uvádí se, že byla vyráběna 
potrubí o průměrech 60, 70, 89, 108, 125 a 150 mm. 
Potrubí byla doplňována podstavci, aby byly v  pro-
vozu nad terénem, případně kolovými podvozky, aby 

bylo možné přemísťovat celou smontovanou trubní 
linku na další postavení traktorem. Oproti těmto ře-
šením je patrný velký přínos konstrukce českosloven-
ského pásového postřikovače, který se mohl pohybo-
vat zpět k výchozímu postavení samočinně.

Na závěr této části představme několik dobových 
snímků z výzkumu odvození nomogramů pro použi-
tí postřikovačů v praxi, který probíhal na VUT v Brně 
(Obr. 5-18A–C). Testován byl např. dostřik při daných 
vstupních podmínkách (závlahová dávka apod.). 

Již od 60. let 20. století probíhal také výzkum bo-
dové závlahy, včetně prvních verzí kapkové závlahy. 
Na výzkumu se podílela pracoviště Stavební fakulty 
VUT v Brně ve spolupráci s vybranými zemědělskými 
podniky na jižní Moravě. Zkoumány a  testovány by-
ly různé druhy filtrů a mikrosít pro předčištění vody, 
hadicové rozvody a různé varianty výtokových otvo-
rů a první verze kapkovačů, jak dokládají následující  
obrázky 5-19A–D a 5-20. Při výzkumu byly zkoušeny 
jak konstrukce, hledány optimální průtoky vody, tak 
i  čistící funkce v  případě filtrů a  sít. Cílem výzkumu 
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Obr. 5-19A–D Snímky z výzkumu různých zařízení pro bodové a kapkové závlahy, prováděné VUT v Brně (archiv Jana Šálka).
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bylo připravit pro praxi také různé pomocné tabul-
ky s návrhovými a provozními parametry s ohledem 
např. na velikost průtoku, pomocné nomogramy, zá-
sady provozu a údržby.

Organizace práce při závlahách

S  rozvojem složitosti závlahových soustav vyvstáva-
la otázka organizace práce, zajištění dostatečného 
počtu pracovníků, aj. Jedním ze zajímavých příkladů 
vlivu dostupného vybavení a  lidské síly pro prová-
dění závlah je popis detailního provozu v  roce 1963 
v  soustavě Krhovice  – Hevlín: „Statek obhospodařuje 
3 680  ha zemědělské půdy, z  toho 3465  ha orné půdy, 
105  ha ovocných sadů a  35  ha vinic. Průměrná roční 
teplota je 9,2 °C, dlouhodobý celoroční srážkový průměr 
523 mm, výrobní typ kukuřičný. Zavlažovalo se 1 693 ha 
postřikem vodou odebíranou čerpacími stanicemi 
z  otevřených náhonů nebo přímo z  podzemní tlakové 
trubní sítě. Statek má 4 závlahové soupravy Z-50-D, 

12 souprav Z-25-D a 2 soupravy Z-15-D. Na pozemcích 
s  podzemní tlakovou trubní sítí je k  dispozici dalších 
40 Závlahových souprav typu ITR-144. Dále uváděné 
zkušenosti se vztahují na rok 1967, kdy ve vegetač-
ním období napršelo jen 266 mm a  i  zimní vláha byla 
malá. Zavlažovat se začalo v  poslední dekádě března. 
Základ závlahových čet tvořilo 20 stálých pracovníků, 
kteří v provozních špičkách byli podle potřeby doplněni 
dalšími pracovníky z rostlinné výroby. Zavlažovány byly 
všechny polní plodiny v dosahu sítě a 136 ha zeleniny. 
Jedna závlahová dávka činila průměrně 35,3 mm, prů-
měrný roční počet dávek byl 2,4. Závlahami se podařilo 
dodat toliko 55  % skutečné potřeby, neboť v  suchém 
květnu a  červnu dostaly závlahu všechny plodiny. Ani 
při zavedení dvou- a třísměnného provozu nebylo mož-
né včas všem plodinám dodat celý vláhový nedostatek. 
Nepříznivé byly též energetické výseče, trvající přibližně 
3 h. denně. Na 1 ha zavlažované plochy bylo přivedeno 
okrouhle 1 009 m3“ (Zmeškal, 1968).

Praxe se potýkala s mnoha problémy, hlavně v po-
čátečním období rozvoje a výstavby závlah ve 2. po-
lovině 20. století, kdy bylo snahou provádět rozsáhlé 
soustavy naráz. Cablík (1971) uvádí: „Zavedení závla-
hy je hluboký zásah do komplexu zemědělské výroby, 
zvláště když jde o závlahu velkoplošnou. Prvé zkušenos-
ti s  velkoplošnými závlahami jsme získali na soustavě 
Krhovice – Hevlín; zde zřetelně vyvstala otázka organi-
zace práce, kterou nejlépe zvládaly státní statky a  vel-
ká nebo za tím účelem sloučená jednotná zemědělská 
družstva. Od roku 1964 byly dány do provozu závlahové 
soustavy podél Vltavy, Labe a Ohře s těžištěm na Mělnic-
ku a Litoměřicku; zachovával se přitom postup úplného 
dokončení stavby jako celku, který najednou měl přejít 
do užívání relativně malého počtu výrobních závodů. 
Provozovatelé nebyli na náhlý přechod od suchého hos-
podářství na závlahové hospodářství na celé rozloze 
dostatečně připraveni, a z toho plynulo též nedokona-
lé počáteční využívání nové techniky; tento neutěšený 
stav trval několik let. Příčiny byly v nedostatku kvalifiko-
vaných pracovních sil, nedostatečné mechanizace pol-
ních prací, v malých zkušenostech s provozem závlahy 
a v nepřipravenosti na přeměnu způsobu hospodaření. 
Zapomínalo se též na včasné zřizování nezbytných in-
vestic, jako jsou sklady, stáje apod.“ Jak uvádí Štěpaník 
(2010), přechod na realizaci závlahových soustav na 
etapy a  přednostní realizace v  oblastech, kde měly 
místní zemědělské podniky předpoklady pro úspěš-
nou implementaci v  praxi (uvádí příklad JZD Velké 
Bílovice v Podyjí), pomohl řešit mnoho ze zmíněných 
problémů.

Obr. 5-20 Uspořádání části výzkumné aparatury v prostorách 
VUT v Brně (archiv Jana Šálka).
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Obr. 5-21 Organizační schéma jednoho ze středisek provozu závlah v Podyjí (z projektové dokumentace soustavy Brod – Bulhary – 
Valtice) prezentuje postupný vývoj ke komplexnímu způsobu organizace, řízení a provádění závlah v Československu (archiv SPÚ ČR, 
pracoviště Prostějov).

PRůMYSL, MECHANIZACE A ZAŘÍZENÍ PRO ZáVLAHY
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Při popisu současného stavu závlah a odhadu jejich 
budoucího využívání resp. jejich existence je vhodné 
připomenout, že závlahy představují složitý komplex 
objektů a  činností, jako reakci na soubor vlivů pří-
rodních i socio-ekonomických. Podle podmínek kon-
krétních oblastí jsou závlahy různě rozsáhlé a  tech-
nicky složité, od nejjednodušších způsobů provedení 
a provozu až po velmi sofistikované a rozsáhlé sou-
stavy.

Závlahy jsou nezbytné nejen jako nutné opatře-
ní ve vyloženě suchých oblastech a pro delší období 
sucha během roku i ve víceleté bilanci, ale i jako po-
jistka pro dodání vody v  kratších obdobích sucha, 
zasahujících do kritických fází růstu rostlin. Slouží 
při vyrovnání podmínek prostředí, takže působí po-
zitivně nejen na intenzifikaci produkce, ale i  na její 
stabilizaci. Závlahy mohou pomoci také při zacílené 
optimální anebo i  levné dodávce živin a ochranných 
látek přímo k rostlinám, dále při využitkování živino-
vé hodnoty odpadních vod jak ze zemědělství, tak 
i z různých provozů nezemědělských (od potravinář-
ských, jako jsou mlékárny, konzervárny, škrobárny, až 
po těžební či energetické provozy). Neopomenutelná 
je jejich funkce klimatizační, a to jak při ochlazování, 
tak i při speciální závlaze protimrazové. Funkci proti-
erozní splňují správně fungující závlahy při ovlhčení 
půdního povrchu vůči erozi větrné. V minulosti bylo 
i u starších typů závlah využíváno současného půso-
bení více faktorů, např. jarní okalové závlahy nejen-
že přivedly na zavlažované pozemky s  vodou živiny, 
přirozeně unášené jako plaveniny, přidat bylo možné 
propláchnutí chlévů a obohatit tak vodu přitékající na 
pozemky o statková hnojiva, ale tyto jarní vody také 
mohly půdní profil prohřát a likvidovat nežádoucí hlo-
davce. V určitých obměnách budou uvedené procesy 
hrát roli i v budoucím využívání závlah. 

Podle novější terminologie řadíme závlahy mezi 
účinná adaptační opatření. Za zmínku rozhodně stojí 
fakt, že závlahy podporují kvalitní tuzemskou produk-
ci, omezují závislost na dovozech často i u nás běžně 
vypěstovatelných produktů, a pozitivně se tak proje-
vují snížením environmentální zátěže. Mají tedy již his-
toricky jasné opodstatnění, což platí i do budoucna, 
a  to nejen jako opatření reagující na vlivy dynamiky 

klimatu. Odpovídají rovněž na dopad dalších faktorů, 
zejména na snižování výměry zemědělské půdy, v tu-
zemsku i celosvětově, a také na potřebu účelnějšího 
využívání půdy, která souvisí s růstem materiální úrov-
ně obyvatelstva, atd.

Současný stav můžeme posuzovat jednak v úzkém 
vztahu k  dochovaným anebo obnovitelným závla-
hám, ale také ve vztahu k budoucí potřebnosti závlah, 
v řadě oblastí k budoucí nezbytnosti závlah. V různém 
stupni modernizace a provozuschopnosti je k dispo-
zici přes 50  % z  dohledaných dosud vybudovaných 
a z malé části zaniklých závlahových staveb. Ve vzta-
hu k  zavlažovatelným pozemkům s  různě funkčními 
a  dochovanými objekty závlah lze v  tomto případě 
hovořit o vztahu k ploše cca do 200 000 hektarů.

Stáří závlahových staveb v  České republice lze 
orientačně uvést následovně: 18  % staveb je vybu-
dováno před rokem 1969, tj. jejich stáří je cca 50 a ví-
ce let, 20  % staveb pochází z  období 1970–1974, tj. 
stáří kolem 50 let, 13 % z období 1975–1979, tj. stáří 
cca 45 let, 16 % z období 1980–1984, 18 % z období  
1985–1990, tj. stáří cca 35 let, 13 % po roce 1990, tj. 
stáří do cca 30 let. Uvedené údaje jsou orientační 
a  částečně zahrnují obnovu zařízení, nejsou zapo-
čítány zaniklé stavby a  stavby dosud neprověřené 
(Konflikty meliorací, 2021). Běžná situace v řadě loka-
lit zahrnuje dvě až tři generace závlahových zařízení, 
v některých lokalitách bylo zaznamenáno v průběhu 
vývoje pět generací (Pelíšek, 2019). 

Dosavadní vybudovaná infrastruktura představu-
je významné zhodnocení v  minulosti investovaných 
prostředků (některé stavby hlavních melioračních 
zařízení a  podrobných odvodňovacích zařízení jsou 
funkční s  minimálními náklady na opravy i  po více 
než 150 letech, uveďme například větší objekty jako 
nádrže, povrchové přivaděče, umělé vodoteče či ná-
hony, z menších pak trubkovou drenáž a menší hra-
dítka na náhonech, z mladších a technicky složitějších 
objektů dosud slouží některé starší čerpací stanice 
apod.). Hodnotu staveb lze vyjádřit mj. pomocí cen 
nově budovaných staveb podle aktuálních ceníků. 
Investice do výstavby závlahových a  odvodňovacích 
zařízení v  rozsahu celého státu představují řádově 
stovky mld. Kč při ohodnocení podle současných cen 
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nově budovaných děl (při ceně cca 0,25  mil. Kč na 
1 ha nového odvodnění POZ, obdobně pro komplet-
ní opatření pozemků závlahou s  předpokladem její-
ho dlouhodobého provozu a obměnou závlahového 
detailu). Pro další rozvahy je potřeba zohlednit hod-
notu instalovaných technologií (např. čerpacích sta-
nic), hodnotu v minulosti provedených průzkumných 
a  projektových prací v  řádu mld. Kč, apod. Pro dílčí 
část hydromeliorací – závlahová zařízení – byla udá-
vána zprávou ministerstva zemědělství z  roku  1999 
pořizovací hodnota (v účetních cenách) 2,814 mld. Kč 
pro evidované stavby závlah, nabídnutých k privatiza-
ci (zahrnovaly cca 127  000  ha). Nelze však zanedbat 
ani další související náklady (např. na výkup pozemků, 
inženýrské činnosti, projektové práce), které by na-
staly při modernizaci, zřizování nových systémů nebo 
i doplňkových částí (Pelíšek, 2019).

Závlahové soustavy v České republice, vybudova-
né v dřívějších letech před rokem 1993, jsou na hra-
nici své životnosti, zejména z pohledu stavu trubních 
systémů. Fungování provozovaných závlah vyžaduje 
v některých oblastech téměř permanentní opravy dle 
informací provozovatelů závlah. V  provozu zůstávají 
převážně velké závlahové soustavy v  oblasti střed-
ního Labe a  na jižní Moravě (Studie ověření, 2016). 
V rámci finančních a technických možností provádějí 
provozovatelé závlah obnovu trubních sítí, s využitím 
nových materiálů. Stejně tak se investuje do dalších 
hlavních zařízení (čerpacích stanic, akumulačních ná-
drží) a závlahového detailu. U neprovozovaných star-
ších závlah je však situace horší. Ve většině případů 
chybí veškeré technické zázemí těchto staveb, jejich 
destrukce byla způsobena zejména zcizením tech-
nických prvků a  u  stavebních objektů zanedbanou 
údržbou či opět vandalismem či využitím stavebního 
materiálu. 

V nedávné minulosti, v  letech 1992–2018, ale 
i v  současnosti, se závlahy potýkaly a pravděpodob-
ně i v jiné formě se nadále budou potýkat s krádeže-
mi a  vandalismem a  způsobeným poškozováním až 
ohrožením jejich funkce. Pamětníci vzpomínají na 
naprostou liknavost policie i  úřadů vůči intenzivním 
drobným krádežím i systematickým a organizovaným 
krádežím technologií, není výjimkou stav některých 
budov čerpacích stanic s téměř úplně odcizenými ko-
vovými částmi (jak barevných kovů z elektroinstalace, 

tak i kovových částí čerpadel – těžkých motorů, hříde-
lí, litinových potrubí velkých průměrů atd.). Do sběren 
kovů dále bylo zcizováno jak přenosné rychlospojko-
vé potrubí, zloději znehodnocené, tak i části postřiko-
vačů, šoupata, hydranty. Velmi časté je poškození hyd-
rantů a podzemního potrubí přímo na polích, ať již při 
krádeži, nebo nepozorným či dokonce bezohledným 
uživatelem, nověji také přibývají případy zákon poru-
šujících majitelů pozemků, a to i včetně obecních sa-
mospráv, např. při změnách územních plánů a bytové 
výstavbě. Při budování nových inženýrských sítí do-
chází k poškozování stávajících zařízení (např. při fré-
zování pro potrubní či kabelová vedení), často nejsou 
dodržovány právní ani technické předpisy. Za zmínku 
stojí také nedůslednost až neznalost některých úřadů 
a jimi způsobené problémy. 

V souvislosti s  řešením problematiky sucha pro-
běhl v roce 2016 ministerstvem zemědělství organi-
zovaný celostátní průzkum (Studie ověření, 2016), ve 
kterém VÚMOP zjišťoval u  dominantních uživatelů 
staveb závlah zájem o případné zprovoznění, znovu- 
spuštění nebo budování nových závlahových systé-
mů. V současné době mají o  závlahu zájem zejmé-
na pěstitelé ovoce a  zeleniny, v  suchých oblastech 
se v  podstatě každoročně provádí nezbytná různě 
intenzivní závlaha obilovin, od roku 2012 dochází 
k obnově závlah obilovin a pícnin i v oblastech s do-
sud pozastaveným provozem. Další komoditou, kde 
trvá poptávka po závlaze, je pěstování chmele. Lze 
konstatovat, že aktivní provozovatelé závlah proje-
vují vesměs zájem o  podporu oprav nebo případně 
o rozšíření závlah (Studie ověření, 2016; ústní sdělení 
zemědělců).

Podobné ankety mezi dotčenými subjekty pro-
běhly již dříve, např. v letech 1899–1901, 1934, 1949. 
Dále v  souvislosti s  přípravou Státního vodohospo-
dářského plánu kolem roku 1953 a také při související 
realizační fázi melioračních programů do roku 1965. 
Další korekce probíhaly v  podstatě v  rámci každé-
ho pětiletého plánu i aktualizace krajských strategií.  
Určitý útlum těchto průzkumů znamenalo období 
privatizace závlah. Následky rezignace na systémo-
vé řešení pak dostihly náš stát a hospodářství při su-
chých letech 2014–2015. Náprava bude vyžadovat 
značné finanční i jiné vklady, z nichž jedním byl právě 
i zmíněný nejaktuálnější průzkum.
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Téma budoucnosti závlah  
se stále opakuje

Když se podíváme zpětně, otázka budoucnosti závlah 
se vine prakticky celým novodobým obdobím jejich 
plánování a realizace od poloviny 19. století. Jak je po-
psáno v  kapitole věnované historii závlah a  hybným 
silám jejich rozvoje, v té dané době byl možný budou-
cí vývoj často predikován ve spojitosti s výskytem ob-
dobí sucha. Diskutovány byly stávající technické mož-
nosti, aktuální vývoj použitelné techniky a zařízení, ale 
také stávající socio-ekonomické otázky, výzvy a  pře-
kážky, stejně jako legislativní (viz např. sborník Zavadil 
a kol., 1936). Rozsah, nákladnost a rentabilita potřeb-
ných hydromelioračních opatření byly v  českých ze-
mích systematicky analyzovány již od konce 19. stole-
tí, kdy probíhaly ankety tehdejšího Ministerstva orby. 
Do roku 1902 byl mj. zpracován podrobný průzkum 
potřeb a  zájmů. Po vzniku samostatného Českoslo-
venska se v  návaznosti na další strategické potřeby 
samostatného státu prováděly podrobné analýzy po-
třebných zvýšení výnosů hlavních plodin a průzkum 
rentability hydromelioračních zásahů se zohledněním 
podmínek zemědělských výrobních oblastí. Opakova-
ně se i v navazujících rozborech potvrzuje potřebnost 
odvodnění zemědělských pozemků v  rozsahu mini-
málně cca 1,25 mil. ha, panuje také shoda na potřebě 
zřízení řádově několika set tisíc hektarů závlah.

Bohatý zdroj informací o  závlahových aktivitách 
a záměrech ve 2. polovině 20. století představují obo-
rové vodohospodářské či zemědělské časopisy. Z ča-
sopisu Vodní hospodářství jmenujme např. příspěv-
ky Říhy (1951), Zdražila (1955  – příspěvek věnovaný 
optimalizaci závlah brázdovým podmokem, návrhy 
na zlepšení, využití čerpací techniky, včetně pojízdné, 
pro provoz těchto závlah), Pecha (1957  – příspěvek 
věnovaný vývoji závlahové techniky v socialistických 
zemích, včetně přehledu technických a  provozních 
údajů), Uličného (1958 – obsahuje v té době aktuální 
souhrn postřikovací techniky, včetně zemí jako USA, 
Německo, tabulky provozních parametrů, schéma-
ta použití v  praxi, návrhové parametry pro soustavy 
postřikovačů apod.), Hrůzy (1960  – shrnutí vývoje 
meliorací v  období 1945–1960 a  popis plánů pro 

období 1961–1965), Cablíka (1971 – shrnutí dosavad-
ního vývoje závlah, rozbor zkušeností z realizovaných 
soustav, včetně soustavy Krhovice  – Hevlín, rozbor 
problematiky budoucnosti závlah pro připravovaný 
druhý Směrný vodohospodářský plán ČSSR), Fuxy 
(1975 – rozbor směrů vývoje závlahových technologií 
v ČSSR), Matějíčka (1981 – vodohospodářské úpravy 
na jižní Moravě jako příklad komplexního řešení vod-
ního hospodářství, který však musíme chápat v kon-
textu tehdejšího socialistického plánování a  politic-
kých požadavků), Lapáčkové (1996  – souhrn vývoje 
závlah v předchozích letech po společenské transfor-
maci, výsledky šetření Státní meliorační správy ohled-
ně plánů využití závlahových soustav v následujících 
letech). Z dalších podkladů z posledních let uveďme 
stěžejní souhrnný materiál, vydaný jako metodic-
ký návod dalšího rozvoje závlah v  České republice  
(Kulhavý a kol., 2017).

Zajímavostí je, že opakujícím se tématem je také 
možnost využití odpadních vod pro závlahy, zejména 
v případě tzv. městských odpadních vod, při zohled-
nění přínosů (hnojivý účinek, vnos organické hmoty) 
a  rizik (znečištění cizorodými látkami, těžkými kovy 
a  patogeny) a  aktuálních technických možností pro-
vádění, resp. zajištění dostatečného předčištění. Toto 
vše je v  odborné literatuře diskutováno opakovaně 
od poloviny 20. století (Vrbenský, 1957; Zavadil, 1967;  
Šálek a  Tlapák, 2006; Zavadil a  Krátký, 2009; Šálek 
a  kol., 2012; Plotěný a  Kliková, 2012), často v  návaz-
nosti na zahraniční zkušenosti. V  minulosti se vybu-
dovaly rozsáhlé gravitační závlahy v  okolí Berlína, 
Moskvy či Melbourne, které byly provozovány hlubo-
ko do 20. století. Historii čištění odpadních vod z me-
tropolitní aglomerace města Melbourne popisuje 
Barker a kol. (2011). Autoři uvádějí jako začátek pro-
vozu čistícího systému rok 1897. V článku o vlivu vy-
pouštění odpadních vod na půdy v okolí Berlína uvádí 
Lottermoser (2012), že likvidace odpadních vod závla-
hou a vsakováním probíhala v okolí města od 70. let 
19. století do 80. let 20. století. Součástí článku je také 
přehledná mapa lokalizace tzv. kalových farem v okolí 
města. Podrobný vývoj těchto závlah a systému odvá-
dění a likvidace městských splašků, včetně digitalizo-
vaných map, zpracoval Gray (2014).
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Podobná situace je aktuální i nyní, jak v České re-
publice, tak v Evropské unii, kdy se řeší možnost ná-
hrady ubývajících povrchových a  podzemních vod-
ních zdrojů a  vyrovnání nedostatku těchto zdrojů 
v určitém místě a čase formou dostatečně vyčištěných 
odpadních vod (Zavadil, 2008). Na úrovni Evropské 
unie je již schválená legislativa k recyklaci odpadních 
vod, včetně závlah a  požadavků na úpravy těchto 
vod (viz nařízení Evropského parlamentu a  Rady EU 
2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních po-
žadavcích na opětovné využívání vody, dostupné 
z  https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu/dokument? 
celex=32020R0741 a  vznikají další doprovodné do-
kumenty, publikované od roku 2022. Z  technického 
hlediska jsou postupně doplňovány normy, návody, 
metodiky a případové studie.

Budoucnost závlah v návaznosti 
na klimatické změny, požadavky 
na hospodaření s vodou a s ohledem 
na stávající závlahovou infrastrukturu

Pro budoucí vývoj a využití závlah je mj. vhodné roz-
členit závlahové objekty v  krajině mimo intravilán 
a v urbanizovaném území, lidských sídlech.

V posledních letech naše území zasáhlo sucho, 
které zvýšilo zájem o  řešení způsobů hospodaření 
s vodou v krajině a optimalizaci jejího využití, což se 
dotýká i  tématu závlah. Podle simulací klimatických 
modelů lze na území České republiky očekávat zvý-
šení teplot, což zvyšuje evapotranspiraci (územní vý-
par), mění se i rozdělení výskytu srážek směrem k vyš-
ší extremitě (častější výskyt přívalových dešťů a delší 
období bez deště). To stupňuje nároky na vodní zdro-
je a z hlediska závlah se dotýká nejvíce tradičních ze-
mědělských oblastí. Částečným řešením je vhodnější 
hospodaření se srážkami a  jejich zadržování v  místě 
následného využití úspornými typy závlah. Budouc-
nost závlah je proto třeba pro rozsáhlejší plochy řešit 
v  širším kontextu celého vodního hospodářství kra-
jiny, obnovy její zelené kostry a podpory protierozní 
ochrany. 

V důsledku pokročilé urbanizace (v současnosti ži-
je více než 50 % obyvatel ve městech) se v návaznosti 
na období sucha a vysokých teplot jeví jako nezbytné 
zlepšení hospodaření s vodou a udržení funkční zele-
ně, k čemuž se jeví vhodné způsoby závlah jako ne-
zbytné. Závlahy určitě můžeme i do budoucna zařadit 
mezi účinná adaptační opatření pro omezení dopadů 

klimatických změn (jak již bylo zmíněno v předchozí 
kapitole), ale také jako prostředek komplexnějšího vy-
užití krajiny.

Jedním z  hlavních problémů případného oživení 
dnes již zaniklých a opuštěných závlahových soustav 
v krajině pro účely závlah zemědělské půdy je jejich 
lokalizace. Závlahové soustavy byly po roce 1989 
v  masové míře opouštěny a  likvidovány. V  ČR bylo 
evidováno kolem 160 000 ha (Studie ověření, 2016), 
historický rozsah závlahami průběžně dotčených 
ploch se blíží 200 000 ha (Pelíšek, 2019). Mnoho sou-
stav a  objektů zaniklo zcela, řada dalších přežila do 
současnosti jen jako stavební konstrukce bez strojní-
ho vybavení, nebo s  poškozenými technologickými 
částmi (čerpací stanice, akumulační nádrže), dále jako 
plošné struktury v krajině (podzemní rozvody, kanály, 
sítě hydrantů aj.). Z  hlediska obnovy, či opětovného 
budování infrastruktury závlahových soustav jsou 
důležitá odběrná místa, čerpací stanice a páteřní roz-
vody. Zdrojem podkladů tak mohou být Základní vo-
dohospodářské mapy v  měřítku 1:50 000, databáze 
závlahových soustav (viz https://meliorace.vumop.cz)  
a databáze bývalé Státní meliorační správy, resp. Ze-
mědělské vodohospodářské správy (Územní infor-
mační systém – Meliorační investiční výstavba). Starší 
stavby a soustavy mají potenciál pro využití. Byly ve-
lice pečlivě plánovány, při jejich projektové přípravě 
se zvažovaly rozmanité varianty realizace a provozu, 
reflektovány byly dostupné, v té době nejmodernější 
poznatky, později se vycházelo také z  účinných pro-
gnózovacích nástrojů. Obdobně reálná je využitelnost 
znovu zprovozněných starších typů staveb, doplněná 
vhodnými stavebními a  technickými úpravami. Ne-
zbytné ovšem je jejich uvedení do souladu s moder-
ními postupy hospodaření na pozemcích.

Eventuální budoucí provoz závlah má své klady 
i  zápory. Ze šetření vyplývají jako důvody zdrženli-
vosti v  otázce obnovení závlah zejména složité ma-
jetkoprávní vztahy, nezbytná domluva s  ostatními 
uživateli pozemků a  nezájem konečných uživatelů 
závlah, podmíněný nedostatečně garantovaným od-
bytem pěstovaných plodin, rizikem návratnosti inves-
tic vzhledem k  nastavené zemědělské politice, kon-
kurencí zahraničních dodavatelů s  dumpingovými 
cenami (zelenina, ovoce), nepříznivou dotační strate-
gií a ekonomickými podmínkami provozu závlah (vel-
ká finanční náročnost jak z důvodu ceny energií a vo-
dy pro závlahu, tak i  kvůli vybudování závlahových 
systémů, nákupu speciálních technologií atd.). Jiným 
negativním faktorem je obtížné zabezpečení majetku 

https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu/dokument?celex=32020R0741
https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu/dokument?celex=32020R0741
https://meliorace.vumop.cz
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před vandalismem a s tím související otázka pojiště-
ní, v některých případech nedostatek vodních zdrojů 
v okolí, popř. nemožnost přístupu ke zdroji, omezení 
velikosti odběru vody pro závlahu, případně špatná 
kvalita závlahové vody nebo pěstování plodin, kde 
by zavlažování nemuselo mít kýžený finanční efekt  
(např. obilí, řepka).

Naopak jako pozitivní je hodnocena možnost 
využití nových technologií (moderní a  energeticky 
úspornější vybavení čerpacích stanic, novější pivo-
tové a  další širokozáběrové stroje, nová generace 
pásových zavlažovačů, kapková závlaha). Evidován 
je zájem některých provozovatelů o dotace na údrž-
bu a  rekonstrukci závlah, které jsou již na hranici ži-
votnosti, popř. na jejich rozšíření. V případě realizace 

závlah by se uživatelé zaměřili především na pěstová-
ní zeleniny, zelí, cukrovky nebo ovoce, zájem o ně mají 
také chmelaři a vinaři. Svoji roli hraje také povědomí 
o opakujících se obdobích sucha a předpokládaném 
budoucím vývoji klimatu.

V budoucnosti lze tedy očekávat realizace moder-
ních a  úsporných způsobů provedení závlah (řízené 
kapkové a postřikovací závlahy a mikrozávlahy), cílené 
od speciálních polních kultur (zelenina) a  ovocných 
sadů, přes plochy s  energetickými rychlerostoucími 
dřevinami, skleníky, zelené plochy sídel (parky apod.) 
až po zelené střechy a fasády. Zdrojem vody pro závla-
hu by měla být nejen voda srážková, říční a v ojedině-
lých případech podzemní, ale stále častěji i adekvátně 
čištěná voda odpadní. 

Obr.  7-1A–B Příklady závlah zelených ploch a  jako součást modro-zelené infrastruktury hospodaření s  vodami v  prostředí sídel  
(A – foto Miloš Rozkošný, 2021; B – archiv VÚV TGM).

Obr. 7-2A–B Příklady interiérových a exteriérových zelených stěn, jejichž součástí jsou závlahové rozvody pro zajištění růstu vegetace, 
často spojené s funkcí pozitivního ovlivnění mikroklimatu a redukce vlivu extrémních teplot v městském prostředí (tzv. městské tepelné 
ostrovy, k tomu více viz např. Ekolist, 2017; Deilami a kol., 2018; Meng, 2022) (fota Miloš Rozkošný, 2021).

BUDOUCNOST ZáVLAH
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Obr. 7-3A–C Velký potenciál má uplatnění mikrozávlah, zejména v podobě bodových a kapkových závlahových systémů s optima-
lizací provozu pomocí řídících automatizovaných systémů, při závlaze speciálních kultur – sadů, vinic, plantáží energetických rychle-
-rostoucích dřevin (foto Miloš Rozkošný, 2021).

Úzce spjatou problematiku a  klíčovou podmínku 
provozu závlah představuje dostupnost a odpovída-
jící stupeň zabezpečení vodních zdrojů do budoucna. 
Je zřejmé, že nadále budou dominantním zdrojem 
vody povrchové, potřebné budou víceúčelové nádr-
že – velká vodní díla i menší, účelně situované nádrže. 

Přechod na odběry podzemních vod je jen dočasnou 
zdánlivou výhodou.

Základním podkladem pro navrhování závlaho-
vých systémů je norma ČSN 75 0434 Meliorace – Po-
třeba vody pro doplňkovou závlahu (novelizovaná 
v  roce 2017), rozpracovaná týmem VÚMOP do kom-



73

plexní webové aplikace Kalkulačka vláhové potřeby  
(https://kalkulacka.vumop.cz/).

Jedním z výzkumných projektů, které se aktuálně 
věnují potenciálu závlah v České republice, je projekt 
financovaný Technologickou agenturou ČR s označe-
ním SS01020052. Jeho hlavním cílem je určení a ná-
sledné poskytování informací z hlediska potenciálního 
účinku závlah na straně jedné a z hlediska dostupnos-
ti vody pro jejich účely v současném a budoucím kli-
matu dle morfologie terénu, charakteristik půd, míry 
ohrožení suchem a variability srážek na základě určení 
dostupných zdrojů závlahové vody na straně druhé. 
Z  dílčích výsledků projektu vyplývají následující po-
znatky. Z hlediska možnosti akumulace vod je zřejmé, 
že jako problematické se budou jevit oblasti povodí 
Dyje, Polabská nížina, zde zejména Královéhradecko, 
a Rakovnicko. Kapacitu lze získat zachycením odtoku 
z několika maximálních událostí, nutná však bude opti- 
malizace velikosti akumulace (a  cenových nákladů) 
vzhledem k potřebě vody (zde indikované délkou bez-
deštných období) a množství srážek během událostí. 
Dalším faktorem je současný stav osevních postupů 
a jejich nároků na závlahy, kde byly v projektu vypo-
čteny hypotetické potřeby vody pro jednotlivé plodi-
ny pro současné (1981–2020) a výhledové podmínky 
(2031–2050 a 2061–2080) pro různá povodí na území 
České republiky. Dle simulací klimatických modelů je 
u nás možné očekávat sníženou dostupnost vodních 
zdrojů, která se navíc prohlubuje v  obdobích sucha 
a zejména v tradičních zemědělských oblastech. Čás-
tečným řešením je zadržování lokálních přívalových 
dešťů – jejich intenzita bude v průběhu 21. století spí-
še narůstat – v místě potřeby závlah. Z toho vyplývá, 
že pro budoucí využití závlah či jejich eventuální roz-
voj bude nutné kalkulovat i se scénáři, kdy by nemusel 
být zajištěn potřebný objem vody v daném území. Tím 
se vrací potřeba komplexních řešení, jako byly např. 
vodohospodářské úpravy na jižní Moravě, které však 
ve své době způsobily mnohé kontroverze a  jejichž 
odkaz je stále diskutabilní. Musí se tudíž hledat mo-
derní, šetrné postupy propojení vodohospodářských 
systémů, od revitalizace krajiny přes opatření pro 
hospodaření s vodou v krajině, až po zajištění dosta-
tečných zdrojů a  distribuce vody. Příklady komplex-
ních přístupů k hospodaření s vodou v krajině lze na- 
lézt např. na portálech https://www.vodavkrajine.cz/  
a https://www.suchovkrajine.cz/.

Z  pohledu potřeby zajištění dostatečné země-
dělské produkce a  žádaného směřování k  cirkulár-
ní a  udržitelné ekonomice, příp. dopravě je důležité 

uvést, že závlahy podporují kvalitní tuzemskou pro-
dukci a  omezují závislost na dovozech často i  u  nás 
běžně pěstovatelných produktů. To vše se pozitivně 
odráží na snižování environmentální zátěže. Jak již 
bylo naznačeno, závlahy jsou jednou z  odpovědí na 
redukci výměry zemědělské půdy, v tuzemsku i celo-
světově, na potřebu účelnějšího využívání půdy i sou-
visející růst materiální úrovně obyvatelstva.

Bez závlah a technických opatření  
v krajině se neobejdeme

Budoucnost závlah je pochopitelně determinována 
plány na využití krajiny, kde se potkávají či střetávají 
nejrůznější zájmy. Zde je nezbytné objektivní rozho-
dování, ve kterém mají významnou funkci stát, samo-
správné celky i odborné organizace, které dokáží kori-
govat požadavky zájmových skupin a definují priority 
pro zajišťování nezbytných potřeb populace v soula-
du s udržitelným využíváním ekosystémů. 

Potenciál hydromelioračních systémů při adaptaci 
na vlivy dynamiky klimatu je třeba dávat do souvislos-
tí se změnami v klíčových oblastech, jako je intenzita 
procesů v  krajině, změny zátěže ekosystémů a  sub-
systémů, vývoj společnosti a  vývoj technologií. Pro 
zajištění dlouhodobé udržitelnosti je nutné zvažovat 
vhodné způsoby zajištění správy, provozu, údržby 
a  výstavby soustav, efektivity a  stability těchto pro-
cesů, návaznosti na zajištění stabilní a odborně ukot-
vené správní organizace i na zajištění kvalifikovaného 
personálu. Roli hraje také propojení s perspektivními 
technologiemi, mj. provozními, stavebními, informač-
ními (se zohledněním trendů a limitů online závislých 
vs. autonomních řešení), atd. Nezbytná je prognóza 
trendů klíčových faktorů, s ohledem na komplexnost 
problémů se uplatní zavedené i  nově vyvinuté po-
stupy předvídání (Čermák, 2018). Nezbytné je zajis-
tit dostatečné financování, zahrnující mj. podmínky 
a  analýzy variant při uplatňování optimalizovaného 
poměru původních (resp. starých), modernizovaných 
či inovovaných částí soustav a analýzy principiální ná-
hrady subsystémů nebo celých soustav, resp. náhrady 
jejich funkcí. Účelné financování směřuje k adaptaci, 
modernizaci, rekonstrukci původních a  k  výstavbě 
nových soustav. Nezanedbatelnou položkou je finan-
cování budoucího provozu a údržby. Do budoucna je 
nezbytné také zlepšení organizační a legislativní pod-
pory při zohlednění celospolečenských zájmů a eko-
systémových limitů (Pelíšek, 2019). S  ohledem na 
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omezenou odolnost a životnost prvků a předpoklad 
nahodilosti přírodních procesů nelze spoléhat jen na 
přírodě blízká opatření, zejména při požadovaném 
dlouhodobém fungování vodohospodářských sys-
témů a  hydromelioračních opatření, jejich provozu-
schopnosti a potřebné účinnosti. Optimalizované va-
rianty hydromelioračních systémů a  soustav, včetně 
závlah, se výrazně uplatňují při optimalizaci vodního 
režimu krajiny a s ním souvisejících procesů. Tyto sys-
témy naleznou uplatnění v rámci řešení, připravených 
na míru konkrétních lokalit i větších regionů.

Závěrem můžeme konstatovat, že v  celém kom-
plexu souvisejících faktorů, do kterých zapadá účelný 
a potřebný provoz závlah, narážíme v budoucím vývo-
ji na řadu nejistot. Nelze uplatnit jen určitou formu li-
neárního uvažování, nutné bude analyzovat dosavad-
ní změny, změny budoucí pravděpodobné i stagnaci 
v určitých oblastech. Zohlední se tak nevratné změny 
na vlastních jednotlivých stavbách, nevratné změny 
na vlastních soustavách, vratné a  nevratné změny 
v parametrech vodních zdrojů i vodohospodářské in-
frastruktury, nevratné změny v  území (využití ploch, 

zábory, zástavba), vratné a  nevratné změny v  systé-
mech hospodaření (rostlinná výroba, živočišná výro-
ba, producenti odpadních vod – průmysl, města, ze-
mědělství) (Konflikty meliorací, 2021). V minulosti byly 
v  příslušných oblastech pod závlahou nejen běžné 
polní plodiny (řepa cukrovka i krmná, rané brambory, 
obiloviny – kukuřice a pšenice, dále luskoviny, pícniny 
jednoleté i víceleté), ale také široký sortiment zeleni-
ny (celer, karotka, petržel, květák, zelí, rané i  pozdní 
saláty, okurky salátové i nakladačky, rajčata, papriky, 
špenát, kedlubny, cibule atd.), dále ovoce, vinná réva, 
chmel, školkařská produkce (školky lesnické, ovocné 
dřeviny i okrasné dřeviny pro parkové a jiné úpravy), 
pěstování travních porostů, jak pro sportovní areály, 
tak i  pro aplikace v  moderně řešených sídlech, atd. 
Všechny tyto plodiny je schopno naše tuzemské ze-
mědělství produkovat ve vysoké kvalitě, s navázaný-
mi produkty s další přidanou hodnotou. Podstatné je, 
že tak jako je nezbytné pro zajištění chodu společnos-
ti i  pro udržování krajiny mít fungující zemědělství, 
je pro zemědělství v  řadě oblastí i  nadále nezbytné  
udržet a provozovat závlahy.
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Úvod

Hydromeliorační stavby doprovází společnost a kra-
jinu českých zemí od 19.  století do současnosti. 
Mnoho historických realizací přestalo být využíváno 
a jen menší část je součástí památkově chráněných 
objektů a  areálů. Také velká část realizací závlaho-
vých systémů a objektů po roce 1948 byla z ekono-
mických důvodů opuštěna a  nachází se v  různém 
stavu. S ohledem na změny klimatických podmínek 
a očekávaný nárůst zájmu o posouzení stavu a mož-
ností obnovy existujících závlahových systémů je 
důležité stávající stav objektů důkladně zmapovat, 
zdokumentovat a  popsat i  z  hlediska památkové 
péče.

Obecně platí, že cílů podobného výzkumu je 
možné dosáhnout pomocí archivního výzkumu, 
zpracování dostupných analýz podkladů, přede-
vším historických dokumentací, plánů, ale také sou-
časného průzkumu závlahových objektů a soustav. 
Monitoring vybraných soustav je vhodné provádět 
jak terénními pochůzkami s  předem připravený-
mi mapovými podklady, tak s  využitím moderních 
technologií UAV. Data je následně možné analyzo-
vat a vizualizovat pomocí GIS nástrojů. Zpracování 
takto pořízených podkladů umožní vytvoření sou-
borů map a plánků pro jednotlivá území. V nich je 
možné podrobně zobrazovat trasování a  stav za-
chovalých i zaniklých závlahových systémů, identi-
fikovat jejich kulturně-historické hodnoty, posoudit 
potenciál obnovy a dalšího využití, ale i zhodnotit ri-
zika při zachování a dalším využívání, a to pro každé 
ze zájmových území.

Praktické řešení je vhodné v  postupném kroku 
zaměřit na sběr podkladů, archivní šetření a  zpra-
cování informací, podkladů a  plánů k  závlahovým 
stavbám, objektům a  systémům. V  rámci úvodní 
etapy řešení projektu byla provedena rozsáhlá re-
šerše literatury zabývající se historií a  technologií 
závlahových systémů v ČR i v okolních zemích, a to 
v kontextu památkové péče a ochrany industriální-
ho dědictví. Ve vazbě na popis historického vývoje 
byla sestavena typologie zavlažovacích zařízení, 
včetně schémat. Pro vybraná zájmová území bylo 

snahou shromáždit veškerý dostupný materiál. Prů-
běžně pak probíhala jeho digitalizace a  roztřídění. 
Probíhalo také studium relevantní odborné primár-
ní a sekundární literatury a publikovaných výstupů, 
rovněž práce s  mapovými podklady. Dohledávány 
byly zdroje zabývající se tématikou vodního práva, 
vodních knih a  vývoje přístupu k  melioracím a  za-
vlažování, dále se pozornost soustředila na publika-
ce o nakládání s vodou v krajině v historických sou-
vislostech. Závlahová problematika byla zkoumána 
rovněž v  rovině kartografické. Rešerše dobových 
kartografických map byla podniknuta za účelem 
poznání forem kartografického zachycení závlaho-
vých děl a  dále kvůli zmapování jejich prostorové 
dislokace.

Archivní výzkum

Náplň archivního výzkumu se zaměřuje na sběr 
podkladů a  plánů k  závlahovým stavbám, objek-
tům a  systémům, následně na zpracování a  vy-
hodnocení získaných informací. Archivní prame-
ny týkající se novověkých zavlažovacích soustav 
různé typologie a  všeobecně vodohospodářských 
aktivit, pod které zavlažovací realizace spadají, se 
pro území České republiky nacházejí v  archivech 
centrální (Národní archiv v  Praze), oblastní (státní 
oblastní archivy) a  okresní úrovně (státní okresní 
archivy, které jsou organizační složkou oblastních 
archivů). Záměrem bylo pro předem definova-
ná zájmová území shromáždit veškeré dostupné 
materiály, obvykle charakteru historických tech-
nických dokumentací, plánů, ale také případných 
projektů zpracovaných za účelem možné obnovy 
některých částí systémů a  také co nejpodrobnější 
popis původních parametrů zájmových závlaho-
vých soustav. Ukázalo se však, že archivní výzkum 
neposkytl očekávané výsledky v tak rozsáhlé pale-
tě, jak se původně předpokládalo. Důvodů je více, 
jak vyplývá s následujících dílčích kapitol, které ro-
zebírají detailně problematiku archivního bádání 
pro dvě klíčová časová období, spojená s  realizací  
hydromeliorací. 
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Archivní výzkum pro období 1870–1945, 
v souvislosti s podniky vodních družstev

Klademe-li si otázku, v kterých archivních fondech pá-
trat po pramenech k závlahám realizovaným přibližně 
v letech 1870–1945, musíme mít jasno ve dvou smě-
rech: kdo závlahy realizoval a  které úřady a  instituce 
se podílely na vypracování projektu, jeho schválení, 
provedení stavby a udílení subvence. Pro období vy-
mezené přibližně lety 1870–1945 se nabízí hned něko-
lik typů archivních fondů, po nichž můžeme sáhnout; 
jsou to zejména fondy vodních družstev, velkostatků, 
okresních úřadů, zemských výborů a zemských úřadů. 
Zásadní dva faktory určující schopnost či vůbec mož-
nost badatele dopátrat se kýžených informaci předsta-
vují dochování fondu a kvalita (myšleno podrobnost) 
jejich zpracování. S výjimkou vodních družstev máme 
totiž co dočinění s úřady, jejichž působnost byla roz-
manitá, agenda vodoprávní a vodohospodářská u nich 
tvořila pouze malý výsek, a probojovat se uvnitř regis-
traturních skupin (signatur oddělení spisoven) ke spi-
sům, jež nás zajímají, nemusí být vůbec jednoduché. 

Fondy vodních družstev se na první pohled jeví ja-
ko ideální pramen, problémem je však jejich torzovité 
dochování. Lze mít za to, že mnohé písemnosti se na-
cházely v pozůstalosti funkcionářů vodních družstev, 
a tak dnes v těchto fondech nacházíme jen nepatrné 
zlomky materiálu, který vodní družstva za svou exis-
tenci vyprodukovala a nashromáždila. V průběhu na-
šeho pátrání jsme se například v těchto fondech prak-
ticky nesetkali s  technickou dokumentací prvotního 
(původního) projektu. Z nejzajímavějších dokumentů 
lze jmenovat stanovy vodních družstev, katastry po-
zemků zahrnutých do meliorace nebo soupisy členů 
vodního družstva. Zbytek tvoří různorodá korespon-
dence s úřady, finančními ústavy, projektantem či do-
davateli stavebného materiálu v technických, příp. ve 
finančních záležitostech. Z větší části jde o drobnosti. 
Větší význam mají  – jako součást korespondence  – 
čistopisy úředních rozhodnutí  – např. o  udělení vo-
doprávního povolení, stanovení data místního šetření 
apod., kde je mnohdy zachycen dosavadní vývoj (his-
torie) celého podniku, podobně jako v  protokolech 
o průběhu místního šetření, informačně rovněž velmi 
cenných. Ve fondech někdy též nacházíme v různém 
množství účetní materiál (stvrzenky, faktury, dokla-
dy o přihlášení dělnictva k nemocenskému pojištění 
apod.). 

Pokud jde o  fondy okresních úřadů, máme dvě 
možnosti: pátrat ve všeobecné spisovně, nebo ve 

spisovně technických oddělení, která byla součástí 
vybraných okresních úřadů pověřených vyřizováním 
technické agendy. Kupříkladu Morava byla od roku 
1928 rozdělena do 11 tzv. stavebních okresů. Staveb-
ní, resp. technická oddělení byla zřízena u okresních 
úřadů v  Brně, Šumperku, Jihlavě, Moravské Ostravě, 
Moravské Třebové, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, 
Přerově, Uherském Hradišti a  Znojmě. (SOkA Břec-
lav, Okresní úřad Hustopeče). Ve všeobecných spi-
sovnách musíme pátrat v  příslušném oddělení, ve 
kterém byly spisy ohledně melioračních podniků 
ukládány. Problém však spočívá v tom, že velmi často 
jsou inventáře těchto archivních fondů vypracovány 
jako pouhé seznamy kartonů. To znamená, že si ne-
můžeme učinit přesnější představu, kde (ve kterém 
kartonu, či kartonech) by mohl být hledaný materiál 
(spis) v  příslušném oddělení spisovny uložen. Hle-
dání bývá časově velmi náročné, navíc mnohdy ješ-
tě s  nejistým výsledkem: spis se nemusel dochovat, 
nebo je – z dnes již nezjistitelného důvodu – někde 
jinde, než jej hledáme. Při cíleném hledání konkrét-
ního závlahového podniku je samozřejmě velkou 
výhodou, můžeme-li se opřít o  směrodatnou indicii 
(např. rok kolaudace podniku, číslo jednací kolau-
dačního výměru apod.). Podstatně lépe se hledá ve 
fondech technických oddělení, kde bývá věnována 
pozornost jednotlivým druhům staveb, mezi nimi 
též vodohospodářských meliorací. Právě zde spíše 
nacházíme technickou dokumentaci jako průvodní 
technické zprávy, výkresy, situační plány apod. Jako 
příklad lze uvést dvousvazkový inventář technického 
oddělení při Okresním úřadě v  Brně (Příleská, 1973; 
Durec, 1996). 

Za určitých okolností lze využít při výzkumu závlah 
prováděných vodními družstvy též archivních fondů 
velkostatků. Můžeme si to ukázat např. na vodním 
družstvu v  Borotíně na Malé Hané. Jeho předsedou 
byl po celou dobu borotínský velkostatkář Gustav 
Riedl. Díky tomuto personálnímu propojení velkostat-
ku a vodního družstva nalezneme ve fondu Velkosta-
tek Borotín četné písemnosti dokumentující realizaci 
a údržbu melioračního podniku (MZA, Velkostatek Bo-
rotín). Tento materiál týkající se vlastně jedné konkrét-
ní záležitosti je ovšem roztříštěn v množství kartonů, 
obvykle ještě s názvy velmi obecnými, z nichž nelze 
spolehlivě usuzovat na souvislost se zkoumaným té-
matem. Opět proto nezbývá než časově náročný prů-
zkum značného množství kartonů. Nacházíme zde 
dílčí materiál, mnohdy ovšem zajímavého obsahu: 
účetní doklady, korespondenci se subvenčními úřady 
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a dohlédacími orgány (zemskými inženýry pověřený-
mi stavebním dohledem) apod. Některé dílčí záleži-
tosti (zejména korespondence se subvenčními úřady 
a dohlédacími orgány) lze nalézt také ve fondech ob-
cí a měst. Např. některé materiály týkající se vodního 
družstva v  Borotíně lze nalézt ve fondu obce (SOkA 
Blansko, Archiv obce Borotín). 

Postoupíme-li po instančním žebříčku z  roviny 
místní a okresní výše, ocitneme se na úrovni zemské. 
V  českých zemích totiž fungovalo až do roku 1948 
zemské zřízení, to znamená, že územněsprávní jed-
notkou stojící nad okresy byla země (v této souvislosti 
stojí za zmínku, že roku 1928 bylo dosud správně sa-
mostatné Slezsko spojeno s Moravou v zemi Morav-
skoslezskou). V jednotlivých zemích byly pro agendu 
vodohospodářských meliorací, a  tedy také závlah, 
příslušné jak státní úřady (zemská místodržitelství 
nebo zemské vlády nazývané v nové republice zem-
ské správy politické, od roku 1928 zemské úřady), tak 
úřady zemské samosprávy (zemské výbory jakožto 
výkonné úřady zemských sněmů). Státní úřady byly 
úřady subvenčními a  z  tohoto titulu vykonávaly do-
hled státní správy na realizaci melioračních podniků. 
Jak jsme již podrobně vysvětlili výše v kapitole o no-
vodobé historii závlah, samosprávné zemské úřady 
hrály mnohem aktivnější, někdy přímo iniciativní roli 
a byly to obvykle také ony, na koho se obce ještě před 
ustavením vodního družstva obracely se žádostí o po-
souzení vhodnosti meliorací, o vypracování projektu 
atd. Obě tyto linie, totiž státní a samosprávná, byly od 
roku 1928 spojeny v  zemském úřadu. V  moravském 
prostředí tak vplynuly spisy někdejšího samostatného 
zemského zemědělsko-technického úřadu do fondu 
zemského úřadu, kdežto např. ve Slezsku existuje do 
roku 1928 samostatný fond Zemský stavební úřad 
Opava (Merhautová, 2016).

Průzkum ve fondu moravského zemského výbo-
ru (MZA, Zemský výbor Brno) ukázal, že i zde lze najít 
cenné prameny dílčího charakteru. Nalezneme zde 
jednak prameny dokreslující obecnou podporu, jež 
tato instituce věnovala rozvoji vodohospodářských 
meliorací, jednak spisy týkající se udělení subvence 
na konkrétní meliorační podniky. Kvantitou i kvalitou 
obsaženého písemného materiálu se však tyto sub-
venční spisy značně liší a pouze část z nich předsta-
vuje skutečně obsáhlé konvoluty, mapující průběh 
celého podniku. Jedná se především o korespondenci 
vodních družstev se zemským výborem, dále pak ko-
munikaci zemského výboru se zemským zemědělsko-
-technickým úřadem (za účelem podání dobrozdání) 

a zemským politickým úřadem (např. za účelem zajiš-
tění státní subvence pro meliorační podnik). Technic-
kou dokumentaci zde ovšem nenajdeme. 

Roztříštěnost a torzovitost archivních pramenů do 
jisté míry vyvažuje existence dobových publikací vě-
novaných melioračním podnikům vodních družstev. 
Jedním z hlavních účelů těchto děl bylo propagovat 
vodohospodářské meliorace. Získáváme z  nich cen-
né informace o  genezi a  vývoji vodního družstva, 
o provedených melioracích, včetně jejich základních 
technických parametrů a  výše stavebního nákladu 
apod. Tyto publikace bývají obvykle opatřeny dopro-
vodným obrazovým materiálem ve formě fotografií 
(členové vedení vodního družstva, ukázky realizace), 
mapek a plánků. Přímo o závlahách, které až na vý-
jimky netvořily gros provedených meliorací, se dozví-
dáme relativně málo. Mnozí autoři byli natolik pečliví, 
že dokonce citovali čísla jednací úředních dokumen-
tů (např. schválení družstevních stanov, udělení vo-
doprávního povolení, kolaudace stavby, protokoly 
o  místním šetření nebo rozhodnutí o  přiznání sub-
vence), čímž nám poskytli cenná vodítka pro even-
tuální archivní výzkum. Toto puntičkářství snadno 
pochopíme, uvážíme-li, že autory odborných pasáží 
v těchto knihách byli často přímo správci stavby z řad 
zemských inženýrů. Nejenže téma dokonale ovláda-
li, ale pokud bylo třeba, mohli se opřít o jim snadno 
dostupné úřední spisy, včetně dokumentů vodních 
družstev.

Mezi tento typ pramenů můžeme zařadit také 
výroční spisy zemských samosprávných úřadů, do 
jejichž gesce náležela péče o  rozmach vodohospo-
dářských meliorací. Z  nich lze čerpat rámcové údaje 
o vývoji vodohospodářských meliorací v jednotlivých 
zemích; závlahám je věnováno méně prostoru, pro-
tože se rozsahem nemohly srovnávat s odvodněními 
a regulacemi. I tyto publikace pocházejí z pera před-
ních zemských odborníků v  oblasti vodohospodář-
ských meliorací. 

Závěrem lze tedy shrnout, že dochování archiv-
ního materiálu mapujícího závlahové a vůbec melio-
rační podniky v  českých zemích v  letech 1870–1945 
je značně torzovité a badatel většinou musí slepovat 
obraz z drobných střípků rozesetých v řadě archivních 
fondů. Výrazný limit přitom představuje kromě stup-
ně dochování archivního materiálu také úroveň (kva-
lita) jeho zpracování. Za této situace poskytují vítaný 
doplněk pramenné základny, případně i  východisko 
archivního bádání dobové publikace usilující o  pro-
pagaci vodohospodářských meliorací. 

POSTUPY DOKUMENTACE A VIZUALIZACE HISTORICKÝCH ZáVLAHOVÝCH STAVEB A OBJEKTů 
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Situace v oboru a možnosti archivního 
výzkumu pro období po roce 1945

Významným impulzem pro rozvoj zavlažovací politiky 
v rámci celých českých zemí byly důsledky extrémní-
ho sucha v roce 1947. K tomu se přidaly společenské 
změny a  nové představy o  fungování zemědělství 
a  navazujících oborů, včetně vodního hospodářství 
v  krajině. V  rámci realizace socialistické velkovýroby 
byly také prováděny v  masivním měřítku meliorace 
a  regulace vodních toků, tehdy usnadněné absencí 
privátního parcelního vlastnictví (důsledek kolek-
tivizace). V  letech 1949–1953 byl zpracován Státní 
vodohospodářský plán, který představoval souhrn-
ný návrh na využití všech zdrojů vody z hlediska ce-
lospolečenských potřeb státu, včetně závlah. V  něm 
byly poprvé na základě rozboru klimatických a  pe-
dologických poměrů vymezeny i  čtyři hlavní oblasti 
pro výstavbu velkoplošných závlahových soustav 
a stanoven způsob zajištění potřebné vody výstavbou 
přehrad. V Čechách to bylo širší Polabí, na Moravě Po-
dyjí a na Slovensku Podunajská a Východoslovenská 
nížina. V  roce 1955 byl přijat nový zákon č. 11/1955 
o  vodním hospodářství, který byl jednotný pro celý 
stát. Na základě tohoto zákona, pozměněného a do-
plněného zákonem č. 12/1959, byla vymezena pří-
slušnost a  působnost orgánů pro vodohospodářské 
povolování melioračních úprav. Struktura a  provoz 
hydromeliorací prošly komplikovaným institucionál-
ním vývojem. Postupně byla zřízena Československá 
akademie zemědělských věd (ČSAZV), mj. s Odborem 
zemědělsko-lesnických meliorací o  sedmi komisích 
(rašelinářská, hospodaření s  vodou v  zemědělství, 
ochranného zalesňování v  zemědělství, delimitace 
zemědělské a lesní půdy, ozelenění města a venkova, 
zvelebení luk a  pastvin, agrometeorologie), dále Vý-
zkumný ústav zemědělsko-lesnických meliorací v Pra-
ze (VÚZLM). Komplexní výzkum závlah spadal v letech 
1959–2001, na území ČR do roku 1993, pod Výskumný 
ústav závlahového hospodárstva (VÚZH) v Bratislavě, 
s pobočkami v Praze a v Brně (Kulhavý a kol., 2017). 
Od roku 1970 působila Státní meliorační správa (SMS), 
zřízená rozhodnutím Ministerstva zemědělství a výži-
vy (MZVž). Oblast činnosti organizace zahrnovala udr-
žování základních prostředků vybudovaných státem, 
provoz a  jejich správu, dále bylo organizaci uloženo 
plánování a provádění melioračních a zúrodňovacích 
opatření. Od počátku evidovala a archivovala SMS ve 
svém vlastním informačním systému data k meliorač-
nímu oboru. Sídlo SMS bylo v Praze a v každém kraji se 

nacházela Oblastní státní meliorační správa (OSMS), 
která se dále členila na okresní pracoviště. 

S  rozvojem hydromeliorací, včetně závlah, souvi-
sel i výzkum, který se koncentroval mimo zmíněného 
VÚZH, na vysoké školy (jmenujme např. VUT v Brně, 
VŠZ v Brně) a do dalších institucí, včetně podniků, kte-
ré se zabývaly vývojem a výrobou techniky využitelné 
a potřebné pro závlahy (Sigma, Hydroprojekt, vybra-
né STS, např. v Hustopečích, aj.). 

Po roce 1989 se začal stále výrazněji projevovat 
tlak na omezování investiční výstavby a  docházelo 
k  transformacím státních podniků a  JZD na akciové 
společnosti. V  důsledku rozdělení Československa 
došlo k ukončení činnosti VÚZH na území ČR, SMS se 
roku 2001 transformovala na Zemědělskou vodohos-
podářskou správu (ZVHS), v  život vešel nový vodní 
zákon (č. 254/2001), byl zrušen Státní fond pro zúrod-
nění půdy (2006), agenda ZVHS přešla v roce 2012 na 
Podniky Povodí, SPÚ a LČR, na SPÚ vznikl nový odbor 
vodohospodářských staveb (2017).

Z uvedeného vývoje vyplývá, že velká část poten-
ciálních fondů, knihoven a  archivů, zejména státní 
správy v  oboru, prošla turbulentním vývojem, jehož 
výsledkem byla i redukce materiálů, nedostatky v je-
jich evidenci a tím snížení možnosti jejich dohledání. 
Teoreticky jsou pro badatele stále k dispozici archivy 
výzkumných institucí a vysokých škol, kdy ale v praxi 
opět dochází k nežádoucím redukcím fondů. Praktic-
kým zjištěním z řešení výzkumu je skutečnost, že více 
materiálů lze nalézt v  osobních archivech bývalých 
pracovníků, dnes již často pokročilého věku, které na-
víc často nejsou utříděny. 

V další části se budeme zabývat rozborem možné-
ho použití pokročilých moderních dokumentačních 
metod při terénních šetřeních. Pomineme problema-
tiku terénních pochůzek, která sice představuje nedíl-
nou součást podobného výzkumu, ale je založena na 
všeobecně známých předpokladech, tedy nutnosti 
přípravy dostatečně podrobných mapových podkla-
dů, situačních plánků a schémat, využití vhodné foto-
techniky apod.

Využití UAV systémů  
pro terénní výzkum

Předtím, než zde uvedeme podrobný postup doku-
mentace a vizualizace objektů a jejich soustav přímo 
v terénu, který byl odzkoušen během řešení výzkum-
ného projektu, budeme se věnovat popisu klíčového 
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vybavení, jak zařízení pro práci v terénu, tak i počíta-
čových nástrojů, které slouží ke zpracování získaných 
dat, snímků a  měřených hodnot. Přitom platí, že je 
možné využít i  srovnatelně výkonné a  funkční vyba-
vení, ať už se jedná o volbu UAV prostředku (dronu), 
tak zařízení pro měření polohopisu a výškopisu (GPS 
stanice) a  počítačových nástrojů. Níže uvedený po-
stup byl využit při našem výzkumu.

Využití technologie UAV v  kombinaci s  GPS ve 
vodním hospodářství (Uhrová a kol., 2018) umožňuje 
zachytit aktuální stav objektů, přinést podklady pro 
analýzu jejich rozměrů, dimenzí, včetně změn v  ča-
se. Zmíněná technologie nachází své místo i  v  prů-
zkumu kulturního dědictví (Lo Brutto a  kol., 2014;  
Nex a Remondino, 2014). V případě vývoje a odzkou-
šení vhodných dokumentačních postupů byla práce 
zaměřena na ověření možností využití UAV systé-
mů pro dokumentaci objektů, využití termosnímků 
a  fotogrammetrických snímků povrchu a  krajinných 
struktur, využití GIS nástrojů a digitálního modelu te-
rénu vytvořeného z dat DMR 5G, hardware & software 
pro digitalizaci archivních materiálů a pro vizualizaci 
objektů, soustav a zařízení apod.

MĚŘÍCÍ APARATURA,  
SOfTwAROVÉ VYBAVENÍ

O UAV systém
K získání podkladových dat ve formě leteckých foto-
grafií byla v  rámci našeho výzkumu využita kvadro-
koptéra DJI Phantom 4 Pro+ V2.0. Jedná se o  inte-
ligentní profesionální UAV systém schopný pořizovat 
letecké fotografie s rozlišením 20 megapixelů a 4K vi-
deo při 60 snímcích za sekundu s datovým tokem až 
100  Mb/s. Zabudovaný GPS kompas a  barometrický 
senzor zajištují automatickou stabilizaci UAV systému 
ve svislém i vodorovném směru. Pro bezpečný let je 
dron vybaven systémem detekce překážek a infračer-
venými čidly v  rozích konstrukce. Kvadrokoptéra má 
zabudovaný gyroskopicky stabilizovaný závěs kamery 
s rozsahem výkyvu -90° až +30°, který nese jednopal-
cový CMOS snímač opatřený mechanickou závěrkou 
eliminující zkreslení obrazu. Kamera je dále vybavena 
letecky optimalizovaným F2.8 širokoúhlým objekti-
vem s  ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 24 mm 
a  je určená pro letecké snímkování objektů a terénu 
ve vysokém rozlišení i  při náročných povětrnostních 
podmínkách. UAV systém je schopný automatického 
letu i manuálního řízení a sběru dat.

O Trimble R2
K zaměření prostorové polohy pozemních kontrolních 
bodů (GCP – z anglického Ground Control Points) slou-
žil GNSS přijímač Trimble R2. Jedná se o profesionální 
přístroj využívaný zejména v geodézii a pro geoprosto-
rové aplikace v  GIS. Slouží ke  kvalitnímu, pohodlné-
mu a  rychlému sběru geoprostorových dat. Trimble 
R2 pracuje se všemi GNSS signály (Galileo, GLONASS, 
BeiDou atd.) i  rozšiřujícími systémy a  má zabudován 
čip Trimble Maxwell™ 6 s  220 kanály. Pro co nejvyšší 
přesnost a  maximální výkon měření v  reálném čase 
flexibilně využívá korekce z  tradičních RTK a VRS sítí 
a také externí korekce z jiných zdrojů (EGNOS, CZEPOS 
atd.). Přístroj je vybaven technologií FLoodlight, která 
redukuje stínění satelitů a poskytuje přijímači Trimble 
R2 spolehlivá a přesná data i v obtížných podmínkách. 
Technologie výrazně zvyšuje dostupnost signálu pod 
stínícími objekty, jako jsou budovy nebo koruny stro-
mů. Odolná konstrukce, kompaktní hardwarové vyba-
vení GNSS přijímače a sofistikovaný software Trimble 
ACCESS umožňují i  v  nejnáročnějších podmínkách 
sběr geoprostorových dat s  centimetrovou přesností 
v horizontálním i vertikálním směru.

O Agisoft PhotoScan Professional
Zpracování získaných leteckých snímků proběhlo 
pomocí profesionálního softwaru Agisoft Photo-
Scan Professional. Tento software využívá metod 
digitální fotogrammetrie a  Structure from Motion 
(SfM) a umožňuje zpracovat sadu digitálních snímků 
a  provést automatický výpočet orientace vstupních 
fotografií, tvorbu polygonálních modelů, hustých 
bodových mračen, výškových modelů nebo geore-
ferencovaných ortofotomap ve vysokém rozlišení. 
Výstupem je texturovaný 3D model zachycené scé-
ny. Například trojrozměrný digitální model povrchu, 
3D model budovy nebo jiného libovolného objektu. 
Získaná 3D data lze využít pro další práci v GIS aplika-
cích, pro dokumentaci kulturního dědictví nebo jiné 
prezentační účely.

O ESRI ArcGIS
Podrobná analýza a  vizualizace snímaného území 
proběhla na platformě geografického informační-
ho systému ESRI ArcGIS, který je primárně určený 
pro práci s prostorovými daty. V rozhraní ArcMap lze 
pomocí předdefinovaných geoprocessingových ná-
strojů dostupná geodata zpracovat, připravit pro de-
tailní analýzu, měřit nad nimi délky, plochy, objemy 
kubatur, sklony svahu apod. Software sloužil zejména 
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k  identifikaci a  detailnímu zobrazení závlahových 
a  odvodňovacích kanálů a  hřbetin závlahového sys-
tému. Umožnil měření jejich parametrů (délka, šířka, 
hloubka, sklon), určení prostorové orientace a  popis 
aktuálního stavu systému. 

TERÉNNÍ MĚŘENÍ, POUŽITÉ METODY  
A ZPRACOVÁNÍ DAT

Terénní měření a  sběr dat pomocí UAV systému je 
s  ohledem na povětrnostní podmínky nutné pečlivě 
plánovat. Bezpilotní letadlo má pro svůj vzlet a práci 
ve vzdušném prostoru dané limitní podmínky (teplo-
ta, srážky, rychlost větru atd.). V případě měření v bez-
letových zónách nebo ochranných pásmech je navíc 
potřeba získat povolení k vzletu od Úřadu pro civilní 
letectví (ÚCL).

Před samotným vzletem bezpilotního letadla se 
provádí rekognoskace terénu s  cílem odhalit možné 
překážky v různých letových hladinách, obvykle se jed-
ná o sloupy vysokého napětí, vzrostlou vegetaci apod. 
Po prvotním průzkumu se monitorovaná lokalita vy-
baví pozemními kontrolními body (GCP). Pro tyto bo-
dy jsou pomocí zařízení Trimble R2 následně zaměře-
ny přesné polohopisné a výškopisné souřadnice, které 
v následném zpracování dat slouží k určení geometrie 
a  georeferencování trojrozměrného modelu povrchu 

a k efektivnímu spojení jednotlivých leteckých snímků 
(Pavelka, 2009).

Prvotní pozemní průzkum a rozmístění pozemních 
kontrolních bodů definuje velikost zaznamenávané 
plochy. Operátor, na základě získaných informací o zá-
jmovém objektu/území, pomocí pozemní ovládací 
stanice vymezí polygon, ve kterém se bezpilotní leta-
dlo bude pohybovat. Dále nastaví parametry jako je 
rychlost letu, výška letu, frekvence snímkování, úroveň 
překryvu jednotlivých fotografií atd. V případě určení 
rychlosti a výšky letu bezpilotního letadla je nutné brát 
v potaz předpokládanou výdrž baterií, velikost moni-
torovaného území, požadavek na rozlišení a  kvalitu 
leteckých snímků i  výsledného 3D modelu. Překryv 
pořízených fotografií pak musí dosahovat 60–80 %. Vý-
razný překryv zaručí bezproblémové spojení jednotli-
vých snímků a zajistí kvalitní výstup ve formě přesného 
a  kompletního digitálního modelu monitorovaného 
objektu/území (Luhmann a kol., 2006). Vlastní let a sběr 
dat je plně automatický a  operátor fakticky pilotu-
je použitou kvadrokoptéru DJI Phantom 4 Pro+ V2.0  
pouze při vzletu a přistání.

Zpracování získaných dat ve formě množiny letec-
kých fotografií a geodeticky zaměřených GCP probíhá 
v  softwarovém prostředí Agisoft PhotoScan Profes-
sional. Specializovaný software dokáže fotogramme-
trickou metodou Structure from Motion určit polohy, 
směry a náklony snímače umístěného na bezpilotním 

Obr.  8-1 Příklad analýzy terénu a  identifikace rozvodů vody 
pro zavlažování luk pomocí výškového snímání UAV prostřed-
ky, s využitím metod fotogrammetrie a digitálního zpracování 
dat (historické luční závlahy podél Úpy pod zámkem Ratiboři-
ce) (zpracoval VÚV TGM, 2021).

Obr.  8-2 Překryv počítačového zpracování fotogrammetric-
kého zaměření terénu nad ortofotomapou umožňuje vizuálně 
zvýraznit členitost terénu a v tomto případě i vykreslit zacho-
valou profilaci terénu do hřbetin (historické luční závlahy po-
dél Úpy pod zámkem Ratibořice) (zpracoval VÚV TGM, 2021).
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letadle a spojit jednotlivé fotografie na základě identi-
fikace společných bodů na překrývajících se snímcích 
(Smith a  kol., 2015). Vznikne řídké bodové mračno. 
Následně se na samotných fotografiích manuálně lo-
kalizují GCP, kterým se v softwarovém prostředí přiřadí 
v terénu naměřené hodnoty X, Y, Z souřadnic daného 
souřadnicového a výškového systému. Agisoft Photo-
Scan Professional pomocí předdefinovaných nástrojů 
z vypočtených a vložených údajů vytvoří husté bodové 
mračno. V dalším kroku z  kombinace údajů o  poloze 
a náklonu snímače v době pořízení fotografie, barevné 
škále jednotlivých fotografií a geografickými souřadni-
cemi vybavených GCP vznikne texturovaný trojrozměr-
ný model povrchu a georeferencovaná ortofotomapa 
monitorovaného objektu/území. Získaná geodata i díl-
čí výsledky je možné v různých formátech exportovat 
pro prezentační účely nebo využít pro další zpracování 
a analýzy v geografických informačních softwarech ja-
ko je například ESRI ArcGIS (Wolf a kol., 2014).

Pro detailní analýzu a  podrobnou 3D modelaci 
v prostředí ArcMap byla využita geodatabáze s bodo-
vou třídou prvků s určenými X, Y, Z souřadnicemi ge-
nerovaná programem Agisoft PhotoScan Professional. 
Data v podobě hustého bodového mračna reprezen-
tující zájmové území byla v několika krocích v softwaru 
ArcMap předpřipravena a následně sloužila k vytvoře-
ní nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN – z anglické-
ho Trianguled Irregular Network). Vygenerovaný TIN 
byl následně převeden na rastrový formát o velikosti 
pixelu 1,0 cm. Výsledkem je detailní 3D model mo-
nitorované oblasti a  objektů, nad kterým lze počítat 
matematické funkce, analyzovat vzájemné prostorové 
vazby nebo měnit parametry vizualizace zobrazova-
ných skutečností. 

Následující obrázky představují možné výsledky 
výše popsaného metodického postupu k dokumenta-
ci lokalit vodohospodářských objektů, zařízení a sou-
stav (kanálů aj. prvků) v krajině.

O Možnosti využití DMT pro identifikaci 
závlahových staveb a objektů v krajině

Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) aktuálně 
představuje nejpřesnější reprezentaci reliéfu celého 
území České republiky. Jedná se o datovou sadu, která 
byla pořízena v rámci laserového leteckého skenová-
ní. Je tvořena mračnem bodů o známé výšce, nerov-
noměrně rozmístěných tak, aby reprezentace reliéfu 
co nejvíce odpovídala realitě. Je však potřebné uvést, 
že výšková přesnost sady DMR 5G je proměnlivá v zá-
vislosti na členitosti terénu a  vegetaci. Pohybuje se 

od řádově jednotek centimetrů v  otevřeném terénu 
až po decimetry v členitém zalesněném terénu. I přes 
uvedené nepřesnosti však nabízí datová sada DMR 5G 
možnosti pro identifikaci specifických tvarů terénu. 
V rámci tohoto projektu byla vybrána pro prvotní tes-
tování využití lokalita Ratibořice podél řeky Úpy. 

Z datové sady DMR 5G byly vybrány příslušné ma-
pové listy, které byly v prostředí ESRI ArcGIS 10.7 pře-
vedeny na bodové vrstvy a následně na nepravidelnou 
trojúhelníkovou síť TIN, tedy plastický digitální model 
terénu. Přes tento model terénu byly přeloženy liniové 
vrstvy závlahových systémů (z  aplikace VÚMOP), což 
umožnilo hledat odpovídající tvary terénu.

Na Obr. 8-3 je vyobrazen detail území v údolí řeky 
Úpy, v němž se prokazatelně vyskytují prvky zavlažo-
vacích systémů. Porovnáním digitálního modelu te-
rénu, Základní mapy 1:10 000 a leteckého snímku do-
kládá, že využití sady DMR 5G pro efektivní identifikaci 
některých prvků zavlažovacích systémů, nebo alespoň 
jejich částí, je možné.
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Obr.  8-3A–D Příklad rozlišení pozůstatku závlahy luk hřbeti-
novým přeronem a kanály v nivě řeky Úpy nad Českou Skalicí. 
Ukázka využití TIN digitálního modelu terénu pro stanovení 
polohy jednotlivých částí zavlažovacího systému: (a) TIN digi-
tální model terénu, (b) TIN digitální model terénu s vyznačením 
průběhu závlažovacího systémů, (c) výřez ze Základní mapy ČR 
1:10 000 s vyznačením průběhu zavlažovacího systému, (d) vý-
řez leteckého snímku s vyznačením průběhu zavlažovacího sys-
tému, podklad ZABAGED® (rekonstrukce VÚV TGM).
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Obr. 8-4 Ukázka z digitalizovaných výkresů projektové dokumentace pro realizaci zavlažovací soustavy otevřenými příkopy podél řeky 
Moravy v okolí Veselí nad Moravou ve 30. letech 20. století (fialová – zvýraznění zájmové oblasti) (archiv SPÚ ČR, pracoviště Prostějov).

Níže je na příkladu okolí Veselí nad Moravou před-
staven postup digitalizace historických projektových 
a mapových podkladů (Obr. 8-4), výsledek navazujícího 

terénního průzkumu a  identifikace objektů (Obr.  8-5) 
pro provoz bývalého závlahového systému a určení je-
jich současného stavu a účelu (Obr. 8-6).

Obr.  8-5 Příklad zpracování lokalizace jednotlivých objektů a  vybraných důležitých prvků závlahového systému v  okolí Veselí nad  
Moravou z aktuálních terénních průzkumů, podklad ZABAGED® (rekonstrukce VÚV TGM). 
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Obr. 8-6A–D Příklad lokalizace jednotlivých objektů a vybraných důležitých prvků závlahového systému v okolí Veselí nad Moravou 
z aktuálních terénních průzkumů (v mapě se jedná o objekty č. 3, 26, 48, 23) (foto VÚV TGM, 2021).
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Obr.  8-7 Lokalizace prioritních a  typově příbuzných staveb v  prostoru nivy řeky Moravy u  Uherského Ostrohu, podklad ZABAGED® 
(rekonstrukce VÚV TGM).

Obr.  8-7 je pak příkladem zpracování zjištěných 
informací o  trasování a  lokalizaci povrchových roz-
vodů z historické dokumentace. Podkladem pro ana-
lýzu trasování sítě kanálů je mapové dílo aktuálního 
stavu polohopisu krajiny – Základní báze geografic-
kých dat České republiky (ZABAGED®), a  zachovalá 

projektová dokumentace vodohospodářských úprav 
z poloviny 30. let 20. století. K vizualizaci bylo využito 
i trasování vodních toků z map druhého vojenského 
mapování. Z analýzy vyplývá, že ne všechny kanály 
rozvodu vody byly realizované (v mapě označené 
„plán?“).
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Technické a  industriální kulturní dědictví představu-
je poměrně širokou a  zároveň různorodou skupinu 
staveb, které jako příklady reprezentují vývoj lidské 
civilizace z  pohledu technického a  technologického 
pokroku ve využívání zemských zdrojů a  budování 
infrastruktury sídel. Historické závlahové systémy 
jsou důležitou, ale až donedávna poněkud opomí-
jenou součástí tohoto typu kulturního dědictví. Tyto 
stavby jsou předmětem zvýšeného zájmu památkové 
ochrany v ČR, a to přibližně od konce 20. století. Jejich 
význam obecně narůstá zejména v posledním deseti-
letí, a to v souvislosti s klimatickou změnou, hledáním 
efektivních řešení a odpovědí na její dopady. Do po-
předí zájmu se tak historické zavlažovací systémy do-
stávají z hlediska posouzení potenciálu jejich obnovy, 
rekonstrukce, nebo naopak odstranění a  nahrazení 
modernější technologií. Z tohoto pohledu a z hledis-
ka vazby na kulturní dědictví ČR, je důležité včas iden-
tifikovat a zdokumentovat možné památkové hodno-
ty těchto objektů a jejich funkčních celků a definovat 
kritéria a možnosti jejich památkové ochrany. V sou-
vislosti s tím je důležité i posílení osvěty o tomto typu 
industriálního dědictví, a to v rámci odborné i  laické 
veřejnosti.

V  rámci státem zastřešované památkové ochra-
ny a  péče, kterou reprezentuje Národní památkový 
ústav (NPÚ), se metodicky industriálními objekty v ČR 
zabývá Metodické centrum průmyslového dědictví 
v Ostravě (MCPD), které bylo při NPÚ za tímto účelem 
zřízeno. MCPD v rámci své metodické činnosti vydává 
metodické postupy pro identifikaci, klasifikaci, hod-
nocení a  ochranu tohoto typu památek. Paralelně 
s tím provádí kontinuální plošný výzkum a dokumen-
taci jednotlivých typů technických a  industriálních 
objektů různých odvětví s cílem identifikace a doku-
mentace památkově významných staveb, rovněž tak 
typických zástupců, jako představitelů důležitých mil-
níků v technologickém vývoji daného odvětví vodní-
ho hospodářství.

Objekty závlah byly budovány a fungují převážně 
jako součást většího nebo menšího funkčního celku. 
Jejich význam, i  z  pohledu potenciální památkové 
ochrany, tak spočívá a  roste s  identifikací a  doku-
mentací nejen solitérních staveb, ale zejména celých 

soustav/funkčních celků s popisem vazeb mezi nimi. 
Samostatné objekty či stavby nemusí být nijak výji-
mečné, avšak jejich zapojení do většího funkčního 
celku může vytvářet unikátně pojaté řešení. V tomto 
oboru vodního hospodářství se obzvlášť projevuje 
důležitost a význam kritérií, jako jsou hodnota typo-
logická, hodnota technologického toku, autenticita 
formy a funkce, hodnota technologických a systémo-
vých vazeb s přesahem do zemědělství nebo průmys-
lu. Historické systémy zavlažování tak můžou nabývat 
významu z pohledu památkové péče a ochrany i přes-
to, že zpravidla neobsahují tradičně pojímané památ-
kové hodnoty (architektonická, uměleckohistorická 
a další) vůbec, nebo jen v dílčím rozsahu.

Památková ochrana v ČR

Co se týče památkové ochrany historických závlaho-
vých systémů v ČR, můžeme je obecně rozdělit do tří 
skupin.

Do první, nejméně početné skupiny, lze zařadit ty 
objekty, které jsou hlavním předmětem zájmu památ-
kové ochrany, a to primárně v souvislosti a s důrazem 
na jejich funkci (závlahy). Příkladem je kulturní památ-
ka s názvem „Vodní kanál zavodňovací“, kde se jedná 
o ochranu zavlažovacího kanálu v Plchovicích (u Choc-
ně) z roku 1853, který sloužil k zavlažování luk panské-
ho dvora. Voda byla do něj přiváděna náhonem z Ti-
ché Orlice. Památkově chráněn je od roku 2005, a to 
jako hodnotný doklad technického vodohospodář-
ského díla z poloviny 19. století v oblasti východních 
Čech. Dalším příkladem je kulturní památka „Čerpací 
stanice Paseky“ v  Šilheřovicích u  Opavy, která byla 
od 60.  let 19.  století součástí zavlažovacího systému 
místního zámeckého parku a památkově je chráněna 
teprve od prosince 2020. Jedná se o ojedinělou tech-
nickou památku, která odkazuje na rozsáhlý vodo-
hospodářský systém na blízkém šlechtickém panství. 
Jiným příkladem památkově chráněné liniové stavby 
s  funkcí zavlažování je Opatovický kanál, památkově 
chráněný od roku 1958. Jedná se o významné vodní 
dílo z  počátku 16.  století původně sloužící k  napá-
jení pernštejnské rybniční soustavy na Pardubicku, 
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Obr. 9-1 Stavidlo regulující odtok vody z Opatovického kanálu do Kladrubského kanálu (foto Miriam Dzuráková, 2021). 

Obr.  9-2 Historický systém závlah luk hřbetinovým přeronem s  pozůstatky objektů, v  pozadí zámek v  Ratibořicích (foto Miriam  
Dzuráková, 2022).
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postupně i k pohonu technických zařízení, především 
mlýnů, od 20. století i k zavlažování zemědělských po-
zemků (Památkový katalog, 2022). 

Druhou skupinu tvoří historické objekty závlah, kte-
ré jsou součástí větších památkově chráněných areálů. 
Jsou sice jedním z objektů ochrany, ale hlavní důvod 
ochrany je jiný (důraz je kladen na jiné stavby). Zpra-
vidla se jedná o soubor objektů a přírodně-krajinných 
prvků, které spolu historicky a  funkčně souvisejí. Pří-
kladem může být památka UNESCO Krajina pro chov 
a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech 
nad Labem, vyhlášená v  roce 2019, součástí které je 
Kladrubský kanál. Náhon byl vybudovaný v  2.  polo-
vině 19.  století jako odbočka Opatovického kanálu 
(Obr. 9-1) k regulaci systému zavlažování a odvodňová-
ní luk v areálu kladrubského císařského hřebčína. Jiným 
příkladem je národní kulturní památka Babiččino údolí 
v Ratibořicích (od roku 1978; kulturní památka od roku 
1964). Součástí chráněného souboru přírodně-krajin-
ných prvků je i náhon k mlýnu a mandlu od Viktorčina 
splavu, který v 19. století sloužil také pro zavodňování 
luk a  historický zavlažovací systém luk, tzv. hřbetino-
vým přeronem, pod zámkem v Ratibořicích (Obr. 9-2), 
který je součástí jednoho z nejstarších závlahových sys-
témů v ČR (závlahová zařízení na Úpě).

Třetí skupinu, kterou můžeme charakterizovat 
i jako podkategorii skupiny druhé, představují areály 
šlechtických a církevních sídel s přilehlými parky nebo 
zahradami, s více či méně dochovanými, resp. rekon-
struovanými systémy historických objektů a  techno-
logií pro zavlažování. Jedná se především o systémy 
retenčních nádrží různého charakteru s  více funkce-
mi (včetně zavlažování) přepojených sítí přirozených 
nebo umělých kanálů či potrubních systémů. Zde je 
možné jako příklad uvést památky UNESCO Kroměříž 
s Podzámeckou a Květnou zahradou, Zámek Lednice, 
Zámek v Českém Krumlově nebo Park a zámek Průho-
nice. Všechny tyto areály mají zároveň i statut národní 
kulturní památky.

Při obnově těchto zámeckých areálů se častokrát 
klade důraz i na obnovu historických vodních systémů 
s  navrácením jejich původních funkcí. Například při 
realizaci obnovy a opětovného zprovoznění vodních 
prvků Květné zahrady v Kroměříži v letech 2012–2014 
bylo záměrem obnovit do původní podoby nejen re-
tenční nádržky a bazénky (Obr. 9-3A), ale i historický 
přívod vody z řeky Moravy, což se nakonec ukázalo ja-
ko technicky i finančně neúnosné (Janál a kol., 2016). 
Alternativně tedy byla obnovena funkčnost tzv. So-
bělického vodovodu (Obr.  9-3B), který přivádí vodu 

z externího zdroje přímo k západnímu Pstružímu ryb-
níku v Květné zahradě.

Obr.  9-3 A  – Půdorys Květné zahrady s  vyznačením rozvodů 
vody podle A. Archeho, polovina 30.  let 19.  století (Zatloukal 
a kol., 2008); B – Interiér Sobělického vodovodu (foto Jiří Janál, 
2011).
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Na druhou stranu, např. na zámku Libochovice se 
zaniklý závlahový systém zahrad a  luk (Obr. 9-4) ob-
novit nepodařilo a  přešlo se na nový systém závlah 
postřikem.

Samostatně je možné vyčlenit soustavy historic-
kých závlah, které památkovou ochranu nemají, ale 
památkový potenciál naplňují. Jedná se zejména o pří-
pady, reprezentující dané typové řešení, které jsou 
zároveň v  dobrém, zachovalém stavu, nebo naopak 
ojedinělá řešení, jež předběhla svou dobu. Z  tohoto 
pohledu má velký památkový potenciál např. Baťův 
plavební kanál, který se měl stát součástí velkého pro-
jektu propojení evropských řek Dunaj – Odra – Labe. 
Kromě funkce vodní cesty, kterou plnil pro dopravu 
materiálu do továren a  uhlí do elektrárny v  Otroko-
vicích, byl i  součástí rozsáhlého systému zavlažování 
v  širokém údolí řeky Moravy od Uherského Hradiště 
po Strážnici. Lze konstatovat, že se stal první realizací 
závlah na našem území v takovém rozsahu a finanční 
náročnosti. Typického zástupce moderních velkoploš-
ných závlah postřikem představuje závlahová soustava 
Krhovice – Hevlín. Tento unikátní soubor závlahových 
staveb je v podmínkách suchého regionu Znojemska 

provozován v podstatě v plném rozsahu od jeho reali-
zace v letech 1949–1954.

Podrobněji se kulturně-historickým hodnotám, 
památkovému potenciálu a  možnostem dalšího vy-
užití příkladů různých typových řešení závlahových 
soustav věnuje soubor specializovaných map (Roz-
košný a  kol., 2022) dostupný na stránkách projektu: 
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/pro-
jekty/zavlahy/default.asp?lang=&tab=2&wmap=. 

Památková ochrana v zahraničí

Tematická studie Doueta (2018) zaměřená na vodní 
hospodářství jako součást světového dědictví konsta-
tuje, že vodohospodářská infrastruktura předindus-
triálního období je na seznamu UNESCO zastoupena 
poměrně dobře, na rozdíl od kulturního dědictví tzv. 
moderního vodního hospodářství 19. a 20. století.

To v zásadě platí i pro zastoupení historických zá-
vlahových systémů. Z předindustriálního období jsou 
ve světovém kulturním dědictví zastoupeny systémy 
zavlažovacích kanálů, a to hlavně v krajinách Blízkého 

Obr. 9-4 Plánek rozvodu vody v areálu zámku Libochovice z roku 1895 (SOA Litoměřice).
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východu (Írán, Omán, Spojené arabské emiráty), 
tzv. aflaj, zavlažovací systémy rýžových teras na Fi-
lipínách, Bali nebo v Číně, olivovníků a vinné révy 
v  Palestině, nejrozmanitější starověký zavlažovací 
komplex na americkém kontinentu v Mexiku nebo 
objekty akvaduktů, které nesloužily jen k rozvodu 
vody pro lidskou spotřebu, ale i pro zavlažování.

Tento typ památek zcela naplňuje, kromě jiných, 
kritérium (v, kapitola II.D) z kritérií pro výběr světo-
vého dědictví, které jsou obsaženy v revidovaných 
operačních pokynech pro implementaci Úmluvy 
o světovém dědictví (UNESCO, 2017). S podporou 
a zdůvodněním výběrového kritéria (v) mohou být 
nominovány ty objekty, které jsou vynikajícím pří-
kladem tradičního lidského osídlení, využívání kra-
jiny nebo moře a reprezentují interakci mezi člově-
kem a životním prostředím.

Jiným příkladem významného kulturního dě-
dictví jsou tzv. levády na Madeiře, což je název pro 
systém gravitačních zavlažovacích kanálů na ostro-
vě (Obr. 9-5A–C). Ty přivádějí vodu ze severní části, 
hor a náhorních plošin na jih ostrova.

Obr. 9-5A–C Systém zavlažovacích kanálů, levád, na ostrově Madeira (foto Petra Dzuráková, 2022).
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V souvislosti se systémovým přístupem k hodno-
cení památkového významu (nebo potenciálu) histo-
rických závlahových systémů, je možné uvést přístup 
Španělska, které jako jeden z mála států používá hod-
notící metodiku určenou pro historické vodohospo-
dářské stavby. Ta se skládá z komplexu kritérií a pro-
měnných, které tvoří kategorie tzv. vnitřních hodnot, 
hodnot kulturního dědictví a  hodnot potenciálu 
a proveditelnosti. Tento metodický přístup byl použit 
i  pro hodnocení historických zavlažovacích systémů 
(Hermosilla a  Peña, 2010; Hermosilla a  Mayordomo, 
2017) a hodnocení odvodňovacích tunelů a tzv. qanat 
(Hermosilla a Iranzo, 2014).

V rámci střední Evropy se ochrana památek indu-
striálního dědictví řeší v  porovnání s  jinými zeměmi 
poměrně dlouhou dobu v  Rakousku. Ucelený pře-
hled technických a  průmyslových památek čítá přes 
260  objektů. Z  vodohospodářských staveb se nej-
častěji jedná o  vodojemy a  malé vodní elektrárny, 
v  menší míře plavební kanály, jezy, zdymadla a  pře-
hrady (Wehdorn a  kol., 1984 a 1991). Od roku 2022 
je podán návrh na zápis tradičních postupů zavlažo-
vání luk v  Evropě do  seznamu světového nehmot-
ného dědictví (Obr.  9-6). Rakousko připravilo žádost 
společně s  Belgií, Německem, Itálií, Lucemburskem, 

Nizozemskem a  Švýcarskem. Cílem je mezinárodně 
zviditelnit znalosti spojené se zavlažováním, kulturní 
význam a  společenské zvyklosti. UNESCO vyhodno-
tí kandidaturu v  několikaměsíčním procesu. Výsle-
dek přijetí se očekává v  prosinci 2023 (Kandidatur).  
Andrea Mayer ve sdělení žádosti uvádí, že: „Kultura 
a  udržitelnost spolu úzce souvisí. Staré znalosti o  tra-
dičním zavlažování stále představují udržitelné, energe-
ticky nezávislé řešení zásobování vodou v  zemědělství, 
které je zaměřeno na biologickou rozmanitost. Je pro 
mě důležité, aby tradiční znalosti a potřebné dovednosti 
byly předávány a zviditelňovány, protože jsou důležitým 
evropským kulturním faktorem a  slouží udržitelnému 
rozvoji, zejména při nakládání s regionálními zdroji.“ Je 
zřejmé, že uvědomění si hodnoty tohoto prakticky již 
zaniklého dědictví, jeho obnova na vhodných lokali-
tách, případně i v propojení s novým významem pů-
vodních zavlažovaných ploch (např. protipovodňová 
ochrana území, podpora biodiverzity), a udržení po-
mocí vhodného obnoveného managementu, mohou 
přenést poznatky z  historie do budoucna a  umož-
nit jejich uchování. V  dalších zemích střední Evropy 
se k  ochraně památek tohoto typu teprve vytvářejí 
podmínky (Kiesow, 2000; Kowalska, 2012; Bartošová  
a Haberlandová, 2017a, 2017b).

Obr. 9-6 Zachovalé tradiční postupy lučních závlah v rakouském Landecku (foto Radek Bachan, 2022).
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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).
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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).
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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).
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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).
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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).



ZÁVLAHY – znovuobjevované dědictví144

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
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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).



157Příklady historických lokalit 

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).
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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).
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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.



ZÁVLAHY – znovuobjevované dědictví178

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). 



ZÁVLAHY – znovuobjevované dědictví180



181Příklady historických lokalit 

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).
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the critical catalogue for the exhibition is one of the grant 
project “irrigations – rediscovered heritage, their documen-
tation and Popularization” (period of solution 2020-2022, 
funded by the Naki ii program of the Ministry of culture of 
the czech republic). the catalogue and concurrent exhibi-
tion present the results of research that focused on descrip-
tion of the historical development of this specific water 
management field as well as part of the industry associated 
with the implementation of irrigations and the production 
of irrigation equipment. the project also sought to define an 
appropriate procedure for identifying irrigation objects and 
systems in the landscape using modern methods and techni-
cal tools. the aim was to explore the given issue from various 
perspectives and using modern methods and resources that 
are used within humanities, technical and natural sciences. 
the following organisations participated in the project solu-
tion and preparation of the catalogue: t. G. Masaryk Water 
research institute, research institute for soil and Water con-
servation and Masaryk University, Faculty of arts.

From a thematic point of view, the presented results can 
be divided into two parts. the first part introduces this seg-
ment of water management as a part of cultural and indus-
trial heritage, outlines its position and potential within the 
system of monument protection and introduces procedures 
that enable to describe cultural-historical values and help to 
expand and preserve this heritage. it also includes chapters 
focused on the history, present and future of irrigation sys-
tems, describing the typology of irrigation systems and their 
technological development. the issue of irrigation is viewed 
primarily from the position of the czech lands, but there is 
also a comparison with foreign examples. the second part 
presents 13 examples of historical sites with a typologically 
diverse irrigation objects and systems.

the main objective of the project was to document and 
popularize the history and highlight the potential of irriga-
tion, which was achieved by a combination of archival re-
search, analyses of historical documentation and plans, field 
research of selected sites and their monitoring using UaV 
technology with subsequent data processing and visualisa-
tion by means of Gis tools, 3d models and schemes. Based on 
the data processing, a set of maps of individual irrigation sites 
was created. the maps detail the tracing and state of pre-
served and extinct irrigation systems, identify their cultural-
historical values and potential for restoration and further use.

the chapters on the modern history of irrigation in the 
czech lands – beginning in its modern form during the 
19th century – present and future prospects, apart from the 

legal-institutional framework, the introduction of actors, vi-
sions, positive and negative factors, are intertwined with the 
role of irrigation not only as a tool for intensification, and in 
some cases even to enable agricultural production, but also 
as a means of distributing water to the landscape addressing 
issues related to its scarcity, which is, especially in the last few 
decades, a very topical matter.

the heritage of irrigation is further developed in the ex-
amples of 13 specific sites. their selection was based on an 
effort to present various types of irrigation as wel as a wide 
variety of irrigation systems ranging from small-scale (almost 
local) to large-scale systems. For each site, the text introduces 
the concept of the origin and historical development of the 
given system, often leading to its greater or lesser devasta-
tions. Many of them were built as very sophisticated unique 
and innovative systems. the historical and, above all the cur-
rent, state of the irrigation systems is documented by a rich 
visual accompaniment, obtained from archival materials, 
private collections an field research. in this way, almost de-
funct systems are presented, of which only torsos of objects 
remains in the landscape, as well as systems which, despite 
the decline in use at the end of 20th century, that are still 
functional. For some of the systems, efforts are underway to 
restore them.

the collected and processed materials are publicly ac-
cessible through the project website on the hydroecological 
information system (hEis) operated by t. G. Masaryk Water 
research institute, and through a map server of tile drainage 
systems (isMs) operated by research institute for soil and 
Water conservation. in the context of the current struggle 
with the impacts of drought as one of the manifestations 
of climate change, the project and its outcomes, including 
the exhibition itself, should contribute to increasing aware-
ness of the history of planning, building and maintenance of  
irrigations in the czech lands and to highlighting the poten-
tial contribution of this heritage to the present.

the exhibition is conceived as a travelling exhibition 
and visitors will be able to see it in the Veronica centre in 
hostětín, in the premises of the Flower Garden in kroměříž, 
in the Fort science – interactive science centre of Palacký 
University in olomouc, in t. G. Masaryk Water research insti-
tute in Brno and finally in technical Museum in Brno. subse-
quently, the exhibition will be archived and will be available 
lending to other interested parties such as memory institu-
tions, schools, state offices etc. Further installations are also 
planned in the coming years with the sustainability period 
of the project.
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