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LESY A POVODNċ
Souhrnná zpráva
V. Kreþmer, V. Švihla, F. Šach, P. Kantor, V. ýernohous
ýas od þasu pĜipomínají místní povodnČ potĜebu vČnovat pozornost vodnímu živlu v kulturní
krajinČ. Je dnes mnohem citlivČjší na velké vody a erozi než tomu bylo pĜed generacemi, když se
v 19. století zaþalo s vČdecky podloženou ochranou krajiny a její infrastruktury pĜed velkými
vodami. Obecný zájem pak vždy vyvolávají katastrofální pĜírodní dČje, hluboce zasahující životní
prostĜedí, jakými byly povodnČ roku 1997 a 2002. Zvýšení retence vody v krajinČ je pak zas jednou z velmi aktuálních otázek, jak tomu bylo už víckrát v historii naší zemČ. Podle zadání MŽP
ýR zpracoval tým ustavený v Národním lesnickém komitétu souhrnnou studii o vlivech lesĤ na
srážkoodtokové procesy za silných srážek. Studie, vydávaná nyní tiskem jako publikace MŽP ýR,
podává soubor vČdecko–výzkumných poznatkĤ k tomu, aby bylo možné racionálnČ pĜistupovat
k funkci lesa v ovlivĖování režimu odtoku srážkových vod za pĜívalových srážek i za silných
regionálních dešĢĤ.
V poslední dobČ se v rámci environmentalistického hnutí objevují názory, podle nichž nedávné katastrofální povodnČ u nás byly do znaþné míry zpĤsobeny stavem lesĤ. NechtČli bychom podceĖovat
názory, vycházející z tábora ekologismu. NicménČ zdá se být velmi pozoruhodné, jak na jedné stranČ je
velkoplošná destrukce horských lesĤ Šumavy pokládána za zajímavý, neškodný experiment s pĜírodou,
na druhé stranČ z téhož tábora jsou lesníci obviĖování jako fachidioti pro zpĤsoby jejich obhospodaĜování. Uvítali jsme proto podnČt z MŽP ýR k shrnutí celosvČtových vČdeckých poznatkĤ.
Poznatky lesnické hydrologie z celého svČta ukazují, že rozhodující složkou lesních ekosystémĤ
v jejich pĤsobení na srážkoodtokové procesy je lesní pĤda. Ostatní jejich složky – to jsou i lesní porosty,
zejména jejich druhová skladba, struktura þi vČk – nejsou tak podstatným územním faktorem hydrických úþinkĤ lesĤ v povodích stĜední Evropy s obvyklým systémem obhospodaĜování lesĤ. Proto napĜ.
absolutní zatracování kulturou rozšíĜeného smrku a stejná chvála kulturou omezených listnáþĤ (napĜ.
buku) co se týká jejich vazeb se srážkoodtokovými procesy v povodích, nejsou v souladu s jejich složitými vazbami k vodnímu režimu povodí. PodobnČ ani odsudky používání holoseþných postupĤ pĜi obnovách lesa v mezích lesního zákona þ. 289/1995 Sb. nelze podložit dĤvody vodohospodáĜskými, jestliže se tČžbou a pĜibližováním dĜeva nepoškodí lesní pĤda. Její hydrologicky dĤležité vlastnosti pro
utváĜení odtokového procesu se doþasným odstranČním nadzemní biomasy lesního porostu v rozsahu
umožĖovaném lesním zákonem a v souladu se stanovištními pomČry (což má respektovat lesní hospodáĜský plán þi osnova) nemohou rychle zmČnit – vykazují velkou setrvaþnost. LhĤty stanovené citovaným zákonem pro obnovu vytČženého lesa (2 roky) a zajištČní nových kultur (do 7 let po tČžbČ) jsou
v naprostém souladu s potĜebou trvalého funkþního pĤsobení lesní pĤdy ve smyslu obecné samovolné
hydrické (vodní) i Ĝízených vodohospodáĜských funkcí lesa. Smýcení lesa za úþelem jeho obnovy není
odlesnČní, i když se tento termín nČkdy zcela nevhodnČ použil. Objevující se úvahy o tom, jak povodnČ
zpĤsobuje stav lesĤ v dĤsledku jejich obhospodaĜování jsou více úþelovými než objektivnČ podloženými
názory.
Vyvinutá a nepoškozená lesní pĤda mĤže za ideálních podmínek uplatnit retenþní kapacitu
v objemu 80 – 125 mm srážek, v bČžných pĜípadech podle reálného stavu pĤdy na lokalitČ mĤžeme poþítat s 40 – 60 mm. Je to 5 – 9 krát více než u pĤd zemČdČlských díky struktuĜe zdravé lesní pĤdy, jejímu objemu nekapilárních pórĤ a možné intenzitČ infiltrace, která zejména v povrchové vrstvČ pĤdy
mnohonásobnČ pĜekraþuje možné intenzity srážek. Lesní pĤda tak mĤže snižovat objem velkých vod na
malých tocích až na ¼ i za ménČ pĜíznivých pĤdních pomČrĤ.
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I když za dlouhotrvajících, silných regionálních dešĢĤ dojde po desítkách hodin k naplnČní vodní
kapacity lesních ekosystémĤ, les pĤsobí i potom lépe ve srážkoodtokovém procesu než bezlesí. Podpovrchový (hypodermický) odtok pĤdou, jenž je charakteristickým, pĜevažujícím druhem odtoku vody
srážek pro lesní pĤdy, odvádí srážkovou vodu se zdržením (retardací) do tokĤ a stále udržuje urþitou
infiltraci další srážkové vody do pĤdy.
Je tu i další úþinný jev, charakteristický pro dĜevinné porosty. Lesní porost jako vydatná pumpa odþerpává vodu z pĤdy na transpiraci a vydatnČ tak uvolĖuje její vodní kapacitu pro pĜíjem dalších srážek.
Je možno poþítat, že lesní porosty odþerpají do 5 mm vody za 24 hodin, do 40 mm za týden za bezesrážkového poþasí radiaþního typu. PĜízemní vegetace v proĜedČných porostech þi na mýtinách mĤže
odþerpat do 26 mm z pĤdy za týden. Odþerpávací (desukþní) schopnost lesa se ve srovnání s pĜízemní
vegetací (buĜení) projevuje výraznČ na hlubších pĤdách s vČtším prostorem pro koĜenové systémy dĜevin. Desukþní pĤsobení lesa na pĤdách náchylných k zamokĜení udržuje jejich volnou vodní kapacitu v
rhizosféĜe a tak i tam les pĜispívá k zadržení (retenci) a zpomalení (retardaci) odtoku srážkových vod.
Ostatní složky vodní bilance lesa mají podstatnČ menší význam pro ovlivĖování srážkoodtokového
procesu. Je tĜeba se zmínit jenom o možném navýšení porostních srážek v polohách nad 600 m.n.m.,
zejména na návČtrných svazích hor, srážkami horizontálními (usazenými) za dlouhotrvajících regionálních dešĢĤ. Navýšení mĤže þinit okolo 10 % srážek volné plochy. Jehliþnaté porosty v nižších polohách
mohou naopak za silných srážek tohoto typu zadržet v korunách urþité množství srážkové vody. Intercepþní ztráta pĜi takových deštích o síle 50 mm byla zjištČna v prĤmČru 12 % srážek volné plochy.
Povrchový odtok srážkové vody je v lesích jen výjimeþným jevem. Lesní pĤda s nadložní humusovou pokrývkou, s þetnými nerovnostmi, upevĖovaná obrovským síĢovím živých i mrtvých koĜenĤ, je
velmi dobĜe chránČná pĜed erozní þinností vody. Povrchový odtok v lesích pĜedstavuje nejvýš ĜádovČ
procenta z množství srážek.
Aby povrchový odtok byl v lesních porostech jen výjimeþným jevem, je ovšem nezbytné používat
pĜi obhospodaĜování lesĤ (pĜi tČžbČ a transportu dĜeva, pĜi obnovČ lesa i další péþi) jen technologie šetrné k lesní pĤdČ tak, aby nebyla nadmČrnČ ani zhutĖována ani mechanicky rozrušovaná. Jde o to, aby
nebyla rozšiĜovaná síĢ pro povrchový, navíc soustĜećující se odtok srážkových vod.
Velmi závažným þinitelem v povrchovém odtoku i erozi jsou lesní komunikace všeho druhu všechny komunikace, nejen normované lesní cesty. Ochrana vody pĜed vlivy nezbytných lesních komunikací je dĤležitou úlohou jak koncepce systému zpĜístupnČní lesa, tak technického Ĝešení lesních komunikací (vozovek, jejich sklonĤ pĜíþných i podélných, svodnic, pĜíkopĤ a propustĤ). Cílem by mČla
být jak ochrana komunikace pĜed vodou, tak i vody pĜed komunikací, zejména co nejvČtším rozptylem
vody s komunikace k infiltraci do porostĤ, co nejmenším otevíráním svahĤ záĜezy, které podpovrchový
odtok pĤdou mČní v rychlý a soustĜedČný odtok povrchový po komunikaci.
Je tĜeba poþítat s tím, že pĜi hustotČ lesních komunikací nad 40 m . ha–1 dochází již k patrnému
ovlivnČní povodĖových vln v malých tocích. Reálné hustoty však þiní v horských terénech bČžnČ 70 m .
ha–1 a v extrémních pĜípadech vysoko pĜekraþují 150 m . ha–1. Máme také ĜádovČ tisíce km lesních komunikací ve vodohospodáĜsky dĤležitých lesích, potenciálnČ zbyteþných pro jejich obhospodaĜování,
jestliže by byly zvoleny environmentálnČ šetrné technologie transportu dĜeva. Takové komunikace jsou
zatím plnČ úþinné v soustĜećování povrchového odtoku srážkových vod a jako zdroje splachĤ.
K zajištČní pĜimČĜené ochrany kulturní krajiny pĜed velkými vodami, záplavami a erozí, byl již pĜed
lety vypracován lesnickým výzkumem systém Ĝízených vodohospodáĜských funkcí lesa pro lesy vodohospodáĜsky dĤležité. Má být zajišĢován souborem cílených lesnických aktivit v nakládání
s vodohospodáĜsky dĤležitými lesy (lesy v ochranných pásmech vodních zdrojĤ a horské lesy ChránČných oblastí pĜirozené akumulace vod). Pro lesy v ochranných pásmech zdrojĤ pitné vody (zejména
vodárenských nádrží) byla v r. 1982 vydána tehdejším MLVH obecnČ závazná Instrukce
k obhospodaĜování lesĤ v ochranných pásmech vodních zdrojĤ. Systém byl pĜedem provoznČ ovČĜen a
prokázal svoji úþinnost pro vodohospodáĜskou funkci komplexní. Pro stČžejní zájem – ochranu jakosti
vody – bylo nezbytné pamatovat i na úþinnou retenci a retardaci odtoku srážkových vod. V r. 1989 byl
pĜipraven i návrh instrukce pro horské lesy a podporu jejich funkce detenþní (útlum velkých vod) jako
stČžejní spoleþenský zájem. Je nutno konstatovat, že tyto výsledky výzkumu, spotĜebovavši náklady
v Ĝádu desítek milionĤ korun, byly po roce 1989 odloženy z politickoekonomických dĤvodĤ: lesní hos-
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podáĜství jako dĜevovýrobní obor národního hospodáĜství nemČlo zájem rozvíjet služby lesa i své vlastní, jeho hospodáĜský systém neumožĖuje provádČt služby jako složku rovnocennou výrobČ statkĤ.
Na základČ znalosti ploch vodohospodáĜsky dĤležitých lesĤ a úþelných funkþních opatĜení (diferencovaných podle druhu vodohospodáĜské funkce ve stanovených funkþních skupinách lesních porostĤ na
rĤzných þástech povodí) byly kalkulovány i potĜebné vklady kapitálu pro cílené funkþní obhospodaĜování vodohospodáĜsky dĤležitých lesĤ. V cenové hladinČ roku 1992 þinily pro ýeskou republiku
530 mil. Kþ roþnČ. Náklady na úpravy lesních komunikací ve vodohospodáĜsky dĤležitých lesích byly
vypoþteny v þástce 653 mil Kþ. Slýcháme trvale, že jsme chudá zemČ, která nemĤže takové náklady na
nenahraditelnou složku životního prostĜedí unést. Je to pozoruhodná skromnost nás lesníkĤ i v uvážení
faktu, že náklady plynoucí na ochranu životního prostĜedí v ýR þiní roþnČ mezi 10 a 40 miliardami Kþ.
Druhou stranou mince je ekonomická efektivnost vodohospodáĜské funkþnosti uvedených lesĤ.
Bylo zjištČno, že pro vodohospodáĜskou funkci komplexní v povodí vodárenské nádrže je preventivní
péþe o vodní režim na zalesnČné ploše povodí minimálnČ 11krát efektivnČjší, než Ĝešit to nejjednodušší
zneþištČní (zákaly surové vody pĤdními suspenzemi ze splachĤ v povodí vodárenských nádrží) až úpravárenskými technologiemi. Pro vodohospodáĜskou funkci detenþní v horských lesích lze uvažovat snížení škod z povodní pro národní hospodáĜství o 15 – 25 % podle charakteru povodí. PrĤmČrná cena
detenþní funkce byla vypoþtena v rozmezí 23,8 – 53,6 tisíc Kþ v cenové hladinČ roku 2002.
Více než 150 let vČdeckého výzkumu vazeb lesĤ a vodního režimu mĤže dodat dostatek poznatkĤ
o tom, že lesy mohou – i když jen do urþité míry – výraznČ ovlivnit povodĖové stavy na malých tocích.
Retenþní a retardaþní schopností mohou úþinnČ pĜispívat v krajinných celcích k tlumení úþinkĤ vodního
živlu. Jestliže nedávné velké povodnČ vedly opČt k oživení zájmu o zadržování vody v krajinČ, pak naše
vodohospodáĜsky dĤležité lesy a jejich funkce si zaslouží náležitou pozornost. Bez principiálních zmČn
našeho myšlení, jimž ovšem musí pĜedcházet principiální zmČny v nástrojích lesnické politiky a ekonomiky v souþinnosti s environmentální sférou, zĤstane doþasný zájem, tak jako vždy dĜíve, jen doþasným
zmnožením tématu vČnovaných rozprav a textĤ.
Kontakty:
Ing. Vladimír Kreþmer, CSc.
Národní lesnický komitét
Ing. František Šach, CSc. a Vladimír ýernohous
VÚLHM - Výzkumná stanice Opoþno
Prof. Ing. Petr Kantor, CSc.
Ústav zakládání a pČstČní lesĤ, LDF, MZLU v BrnČ
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PěÍSTUP MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO
PROSTěEDÍ K PROBLEMATICE POVODNÍ
Josef Vopálka
PĜístup MŽP je založen na nezvratném faktu, že povodnČ jsou zcela pĜirozeným jevem, zaplavují
dna údolí vodních tokĤ, která jsou tvoĜena podložními štČrkopísky a nadložními povodĖovými
sedimenty. Díky ukládání povodĖových sedimentĤ vznikají ploché Ĝíþní nivy, do nichž se zaĜezává
koryto Ĝeky. Na okraji nivy bývají vytvoĜeny terasové stupnČ, které pĜirozenČ ohraniþují rozsah
záplavového území. Geomorfologickými a pedologickými parametry území je niva jednoznaþnČ
definována a je proto vhodné pĜi jejím popisu z tČchto individuálních parametrĤ vycházet.
Plochý, zdánlivČ trvale stabilní povrch údolních niv mĤže vyvolávat dojem jejich trvalé nemČnnosti.
Geologické a geomorfologické výzkumy spolu s poznatky archeologĤ a paleobotanikĤ však prokázaly,
že údolní nivy patĜí dlouhodobČ k nejdynamiþtČji se mČnícím þástem naší krajiny.
Ke zvýšení prĤtokĤ v tocích, vedoucím k jejich vybĜežování a zaplavování pozemkĤ v údolní nivČ
dochází v našich zemích pravidelnČ v období jarního tání a kromČ toho také v období pĜívalových þi
trvalých dešĢĤ. Rozsah a intenzitu záplav významnČ ovlivĖuje stav krajiny. Ke vzniku záplav pĜispívá
vše, co snižuje retenþní schopnost krajiny, pĜedevším:
x
nízká sorpþní schopnost pĤdy a její zhutnČní,
x
utužení pĤdy,
x
likvidace trvalých travních porostĤ, lesních i drnových s vysokou kapacitou vázat vodu,
x
zahloubení i malých tokĤ a tím snížená retence horních þástí povodí,
x
likvidace malých záplavových území v horních þástech povodí a mokĜadĤ.
ýlovČk zkrátil a prohloubil dolní toky Ĝek, aby získal úrodnou zemČdČlskou pĤdu, zabránil záplavám a ochránil polní plodiny pĜed zatopením. Na území naší republiky v posledních 150 letech byla
zkrácena délka našich nejvýznamnČjších tokĤ asi o 4 600 km (což je 26 % tokĤ ve správČ Povodí).
Tyto úpravy nám však v souþasné dobČ pĜinášejí nesþetné množství starostí a nutnost vynakládání
nemalých nákladĤ:
x upravená a betonem opevnČná koryta pĜedevším urychlují odtok vody z území a zpĤsobují následnČ škody v územích níže ležících po toku. Vyvolávají tak další potĜebu nákladĤ na opevnČní a zhoršují dál prĤtokové pomČry v místech, kde úprava konþí nebo již není dostateþnČ
kapacitní (popĜ. by v dĤsledku celkového opevnČní horní þásti toku musel být dolní tok „chránČn“ na Q500 a více). Obetonováním koryta se rovnČž velmi snižuje možnost „bezškodního“
rozlivu v nivních polohách,
x tato koryta se však i pĜes svojí „proklamovanou“ bĜehovou stabilitu a stabilitu dna neukazují
natolik pevná a podléhají dĜíve nebo pozdČji erozním procesĤm dna i bĜehĤ,
x pĜehražením pĜirozených hydraulických komunikaþních cest mezi podzemní vodou v nivČ
a vodním tokem se zmenšují zásoby podzemní vody. Tato skuteþnost je zpĤsobována i velkoplošnČ pojatými drenážními systémy,
x v dĤsledku zvČtšení relativních výškových rozdílĤ, resp. zkrácení délky podélného profilu,
dochází k celému souboru negativních zmČn v prĤtokovém a splaveninovém režimu toku,
x betonové koryto se nedá pĜizpĤsobit potĜebám organismĤ, vázaných na vodní tok, a dochází
tak k omezení podmínek pro jejich migraci, rozmnožování apod.,
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x podhorské podmáþené plochy ztratily svĤj pĤvodní ráz a zmizela z nich charakteristická kvČtena, následnČ živoþišstvo a louky druhovČ degradovaly.
Vodní režim krajiny a odtok vody pĜedstavuje znaþnČ složitou problematiku, která je ovlivĖována
celou Ĝadou faktorĤ.
Také výsledky výzkumných prací ukazují, že klimatické zmČny, aĢ globální þi lokální, se projevují
znaþnČ nepĜíznivými dĤsledky: zmenšením odtoku v období sucha a þetnČjším výskytem katastrofálních
srážek. PĜedvídání tČchto zmČn je však spojeno s mnoha nejistotami. V lokálním a patrnČ i globálním
mČĜítku ovlivnuje extrémní výkyvy klimatu (mimoĜádná sucha, pĜívalové deštČ) i zpĤsob využití území,
a to pĤsobením více nebo ménČ narušeného – „otevĜeného“ – kolobČhu vody v krajinČ, nevhodnČ rozdČlené do velkých, monotonních blokĤ, at už se jedná o intenzivnČ obhospodaĜovaná pole nebo mČstské
aglomerace. VČtší diverzita ve využití území proto mĤže uvedené extrémy pĜíznivČ ovlivnit.
Na rozkolísanosti prĤtokĤ se rovnČž výraznČ podílí zmČna vodního režimu krajiny, k nČmuž dochází od doby kolonizace území až po dnešek a neuvážené zásahy v údolní nivČ, jimiž se snížila retence
inundaþních prostorĤ. Problém však spoþívá v tom, že pĜíþiny a dĤsledky odtokových pomČrĤ nejsou
sledovány systematicky. Bez existence propracovaného informaþního systému a komplexního pojetí
problematiky krajiny, je seriózní Ĝešení povodĖové ochrany nezvládnutelné.
Tvrzení o škodlivém vlivu bĜehových porostĤ na stabilitu hrází a bĜehĤ a o jejich významném vlivu
na výši povodĖových škod, jsou-li vyĜþena všeobecnČ, problematiku bĜehových porostĤ zužují do þernobílého vidČní a jako pro všeobecná tvrzení pro nČ nelze nalézt argumenty.
Tvrzení týkající se bĜehových porostĤ lze rozdČlit do dvou skupin:
1. BĜehové porosty nedostateþnČ zpevĖují bĜehy tokĤ, byly povodĖovým proudem vytrhávány a ve
vzniklých nátržích se hráze snadno prolamovaly, kmeny z bĜehových porostĤ, pokud byly vytrženy
a neseny proudem, zpĤsobily následnČ velké škody, zejména pĜi nahromadČní u pĜíþných pĜekážek
na toku.
2. BĜehové porosty byly, pochopitelnČ, povodní poškozeny. Nelze však tuto problematiku generalizovat, pouze šetĜením pĜímo na místČ je možné odpovČdnČ stanovit, zda a z jakých pĜíþin byl bĜehový
porost poškozen. Poškození bĜehového porostu závisí na stavu porostu pĜed povodní.
Všeobecným problémem u nás je bezkoncepþní nebo témČĜ žádná péþe o bĜehové porosty, zpĤsobená do urþité míry i nedostatkem finanþních prostĜedkĤ. Obvykle se zásah v bĜehových porostech provádí až po vzniku urþité havarijní situace, zásah bývá þasto velice radikální a stává se pĜedmČtem sporu
mezi orgány ochrany pĜírody a správci toku. Tyto zásahy ale vČtšinou nezapadají do koncepce nebo
plánu péþe o bĜehové porosty (pokud vĤbec existuje), bývají provádČny nárazovČ a opakovány až po
vzniku další havarijní situace na dané lokalitČ.
Ze zkušeností nabytých nejen pĜi povodni 2002 vyplývá, že vyšším stavĤm vody lépe odolávají
bĜehové porosty s pĜirozenou druhovou skladbou, vČkovČ i prostorovČ diferencované, pravidelnČ udržované.
Podobná situace je i u pravidelnČ zaplavovaných lužních lesĤ - ty nebyly poškozeny, ojedinČlé vývraty jednotlivých stromĤ se vyskytují i pĜi jednoletých rozlivech. Z lesĤ nepĜizpĤsobených záplavám
bylo odplaveno velké množství celých stromĤ a dĜeva.

PROBLEMATIKA LESģ VE VZTAHU K POVODNÍM
A KOMPLEXNÍMU POJETÍ KRAJINY
Lesy jsou složitý ekosystém, prostorovČ i hmotnostnČ mohutnČjší a dlouhodobČjší než kterékoliv
jiné rostlinné spoleþenstvo. Z toho vyplývá i jejich pĤsobení na pĜírodní prostĜedí, vþetnČ jejich schopnosti tlumit povodĖové vlny a stabilizovat vodní režim na území, které zaujímají, ale i níže po toku.
Tento vodohospodáĜský úþinek lesĤ se pĜipisuje pĜedevším vlivu lesních biocenóz na fyzikální vlastnosti pĤd. VýznamnČ se však podílejí i na ovlivnČní mikroklimatických zmČn v území tím, že krajinu diverzifikují, „ochlazují“ a tím omezují extrémní prĤbČhy srážek (uzavírají „malý“ kolobČh vody). Obþas
publikované tvrzení, že „za povodnČ mohou špatnČ udržované lesy“ je však hrubČ zjednodušující a lesní
hospodáĜi se jím cítí právem dotþeni.
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Je totiž nutno Ĝíci, že lesy mají omezenou schopnost zadržet deštČ a zabránit povodním. Kapacita
zachycení deštČ lesem, zpomalení a snížení odtokĤ vody je limitována. Vyplývá to z omezené kapacity
lesních ekosystémĤ, pĜedevším kapacity lesní pĤdy. Tato kapacita je v podstatČ urþována hydrologickou
kvalitou humusu (velikost infiltrace) a propustnosti pĤdy pro vodu (velikostí perkolace) a není pĜímo
závislá na složení a zpĤsobu obhospodaĜování lesních porostĤ
Celá Ĝada autorĤ vidí jako hlavní faktor ovlivĖující infiltraci srážkových vod ve tvorbČ pokryvného
humusu a infiltraci potom víceménČ úmČrnou tloušĢce vrstvy tohoto humusu. Lze konstatovat, že pod
smíšenými a listnatými porosty se vytváĜejí hydrologicky pĜíznivČjší formy humusu než pod jehliþnatými, zejména smrkovými porosty. NejménČ pĜíznivé formy humusu z hlediska infiltrace srážkových
vod nacházíme vČtšinou na starých nezalesnČných holinách, resp. na pasekách po necitlivé tČžbČ a vyklizování kmenĤ (þasto dochází k narušení až odstranČní pokryvného humusu).

ZÁVċR
Varianta Ĝešení protipovodĖové ochrany pouze diferencovanou ochranou sídel je výhodnČjší než varianta, která ochranu Ĝeší stavbou retenþních nádrží, neboĢ:
1. je výraznČ levnČjší,
2. je svými úþinky jednoznaþnČjší,
3. na rozdíl od varianty s nádržemi je možno podle ní realizovat ochranu neodkladnČ,
4. umožĖuje diferencovanou ochranu sídel podle poĜadí efektivnosti,
5. varianta s nádržemi ze státního rozpoþtu odþerpá tak vysoké prostĜedky, že nezbude na financování
programĤ revitalizace a retence vody v krajinČ
Na základČ výsledkĤ hodnocení ekologických souvislostí povodní jsme dospČli k pĜesvČdþení, že
vláda ýR by mČla zajistit zpracování návrhu integrované protipovodĖové ochrany jako alternativy dosavadního návrhu strukturálnČ technických opatĜení, které rozpracovává VÚV a další vodohospodáĜské
instituce.
Technická a biologická þi biotechnická protipovodĖová opatĜení nestojí proti sobČ; vždy je nutno
vycházet citlivČ z konkrétních podmínek a volit Ĝešení ohleduplná ke krajinČ, respektující její dynamiku
a ekologické vazby a uspokojivá z hlediska trvalé udržitelnosti celého území.
Není možno stanovit jednoznaþná, univerzální pravidla, místo si vždy vynucuje individuální nástroj
(údržby koryta, lužní lesy, suché poldry, protipovodĖové hráze, retenþní nádrže aj.). Jako základ mĤže
posloužit nástin integrované protipovodĖové ochrany vycházející z následujících principĤ:
x Velké povodnČ patĜí mezi periodicky se opakující pĜírodní jevy, jejich vzniku není možné zabránit žádnými technickými opatĜeními. Absolutní ochrana území pĜed povodnČmi není možná
a je tĜeba vycházet ze spoleþensky pĜijatelné, diferencované, realistické a všeobecnČ dohodnuté
míry ochrany území.
x Integrovaná protipovodĖová ochrana musí respektovat požadavek udržení a obnovy ekologického kontinua v údolních nivách, tedy jejich prĤchodnosti v podélné i pĜíþné ose.
x Integrovaná protipovodĖová ochrana spojuje technické stavby s využitím nezastavČných þástí
niv jako prĤtoþných poldrĤ výjimeþnČ jako klasických poldrĤ s ovládaným prostorem a
cílevČdomou revitalizací zaplavovaných niv.
x Rozhodující vliv na transformaci velkých povodĖových vln mají inundaþní rozlivy v údolní
nivČ. Proto je tĜeba ”dát prostor Ĝekám”, Ĝíþní nivy maximálnČ uvolnit, zabránit další urbanizaci inundaþních území a ve zdĤvodnČných pĜípadech posoudit ekonomické a sociální dopady
redislokace riskantnČ umístČných objektĤ. Jedním z prvoĜadých a relativnČ jednodušších krokĤ
je pĜizpĤsobení zpĤsobu hospodaĜení na zemČdČlské pĤdČ þetnosti rozlivĤ.
x Návrh technických a dalších opatĜení k diferencované ochranČ sídel a infrastruktury musí být
založen na participaci obcí a vlastníkĤ, a to nejen pĜi rozhodování o zpĤsobu a dimenzování
ochrany, ale i podílem na investicích k ochranČ vlastního majetku.
x Je nutno docenit roli pojišĢoven a obcí a postupnČ zpracovat a zveĜejnit “zonaci povodĖových
rizik” nejen v údolních nivách hlavních tokĤ, ale také v mikropovodích na celém území státu
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x PrioritnČ je tĜeba Ĝešit protipovodĖovou ochranu, eventuálnČ minimalizaci škod v nejkritiþtČjších þástech inundací. K uplatnČní priorit je nutno využít dĤslednou analýzu pĜíþin škod v zaplavených sídlech.
x V zájmu ýeské republiky konfrontovat návrh protipovodĖové ochrany s analýzou posledního
vývoje protipovodĖové ochrany v zemích EU a v USA v kontextu systému bezpeþnosti obyvatelstva, širších vazeb zmČn ve využívání krajiny i dĤsledkĤ možných globálních klimatických
zmČn.
x Souþástí integrované protipovodĖové ochrany musí být finanþnČ zajištČný dlouhodobý program obnovy retenþní schopnosti krajiny v celých povodích, opĜený o tyto pilíĜe:
x motivaþní i restriktivní opatĜení k reorganizaci honĤ a osevních postupĤ (napĜ. podmínČní
všech zemČdČlských dotací pásovým hospodaĜením),
x motivaþní a technologická opatĜení vedoucí ke zlepšení fyzikálního stavu pĤdy (napĜ.
zvýšení obsahu humusu a eliminace hutnČní),
x motivaþní i restriktivní opatĜení vedoucí ke zlepšení retenþní funkce lesa (napĜ. pĜírodČ
blízké hospodaĜení, úprava sítČ lesních komunikací),
x motivaþní nástroje v oblasti revitalizací Ĝíþních systémĤ (napĜ. obnova a tvorba mokĜadĤ,
malých vodních nádrží, zasakovacích zón aj.).

Kontakt:
RNDr. Josef Vopálka
Ministerstvo životního prostĜedí

11

ÚýINNOST LESNÍCH EKOSYSTÉMģ
PěI TLUMENÍ POVODNÍ
Petr Kantor, František Šach
VodohospodáĜská funkce lesĤ. Sousloví, která vyvolávají mimoĜádný a pochopitelný zájem
odborné i široké veĜejnosti zpravidla jen v extrémních situacích katastrofálních povodní. A ty
zasáhly naši republiku s niþivou intenzitou a následnými mnohamiliardovými škodami v prĤbČhu
let 1997 až 2002 dvakrát. V odborném periodiku Lesnická práce byl v loĖském roce (roþ. 2002,
þ. 11) zveĜejnČn pĜíspČvek „Možnosti lesĤ pĜi tlumení povodní“. Na žádost organizátorĤ semináĜe
„Lesy a povodnČ“ i vzhledem k celospoleþenskému významu tČchto otázek jsou tak prezentovány
hlavní poznatky z dlouhodobých experimentĤ v Orlických horách i na tomto celostátním setkání
pod patronací ýeské lesnické spoleþnosti.

LES A VODA
Lesy zaujímají asi 34 % rozlohy ýeské republiky - to je obecnČ známo. Již ménČ se ale ví, že nad nČ
spadne více než 50 % srážek. Není to tím, že by lesy „pĜitahovaly“ vodu, ale prostČ tím, že nejvČtší lesnatost mají u nás stĜedohorské a horské polohy s vysokými úhrny roþních srážek 800 až 1 500 mm. Na
lesnickém odborném semináĜi není samozĜejmČ nutné zdĤrazĖovat, že v posledních 200 letech se velmi
významnČ zmČnilo druhové složení našich lesĤ. Zatímco v pĜirozené skladbČ byly zastoupeny jehliþnany pouze 34 % (z toho smrk jen 11 %), dnes je jejich podíl více než dvojnásobný - 77 % (z toho smrk 54
%). PĜitom je obvykle smrk ve veĜejných médiích prezentován laické veĜejnosti jako dĜevina vodohospodáĜsky nevhodná, listnáþe naopak jako dĜeviny, které mohou významnČ svou vysokou spotĜebou vody
pĜispČt k tlumení povodní. VesmČs se však jedná o niþím nepodložené názory a hypotézy bez konkrétních dĤkazĤ.
Jaká je ale skuteþnost - lze kvalifikovanČ odpovČdČt na otázku naznaþenou v nadpise tohoto þlánku?
V prvé ĜadČ je tĜeba uvést, že se jedná o nesmírnČ komplikovaný okruh problémĤ, na který hledá odpovČć lesnický výzkum déle než 100 let.
STRUýNÝ POHLED DO HISTORIE VODOHOSPODÁěSKÉHO
LESNICKÉHO VÝZKUMU
Prvá systematická mČĜení nČkterých položek vodního režimu lesních porostĤ uskuteþnil již v roce
1863 v nČmeckém Tharandtu Krutsch (Delfs 1955).
SvČtovČ proslulá a dodnes citovaná je ale zejména klasická studie Englera (1919), v níž je srovnáván vodní režim a prĤbČh odtoku v bezlesém a plnČ lesnatém malém povodí ve Švýcarsku. Obdobná
srovnávací šetĜení byla postupnČ zakládána v dalších lesnicky vyspČlých evropských zemích. Výjimkou
nebylo ani ýeskoslovensko, kde byly již od roku 1928 studovány vodohospodáĜské otázky v lesnatém
povodí Kychové a v bezlesém povodí ZdČchovky na Valašsku (Válek 1958, 1977).
Po 2. svČtové válce byl z popudu akademikĤ MaĜana a Lhoty soustĜedČn lesnický vodohospodáĜský
výzkum do oblasti Moravskoslezských Beskyd. Zde jsou v nepĜerušené ĜadČ od roku 1953 (!!!) dodnes
studovány základní vazby otázek „lesa a vody“ ve dvou plnČ lesnatých dílþích povodích (povodí Malá
Ráztoka s pĤvodními pĜevážnČ bukovými porosty, povodí ýervík s pĤvodním dominantním smrkem).
ěadu nesmírnČ cenných poznatkĤ z tČchto stacionárĤ lze þerpat z Ĝady prací Zeleného (1971, 1974),
JaĜabáþe a Chlebka (1988, 1996). PodobnČ zamČĜené výzkumné programy byly založeny i v NČmecku,
Švýcarsku, Rusku i dalších zemích (Brechtel, Hoyningen-Huene 1978, Benecke, van der Ploeg 1978,
Mitscherlich 1971, Schmaltz 1969 a další).
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SPOLEýNÝ PROJEKT LESNICKÉ A DěEVAěSKÉ FAKULTY MZLU V BRNċ
A VÝZKUMNÉ STANICE VÚLHM V OPOýNċ
Výše naznaþený okruh základních otázek a vazeb „lesa a vody“ se snaží Ĝešit i jeden z výzkumných
programĤ Lesnické a dĜevaĜské fakulty MZLU v BrnČ v souþinnosti s Výzkumným ústavem lesního
hospodáĜství a myslivosti - Výzkumnou stanicí v OpoþnČ. Projekt s výstižným názvem „Horské lesní
ekosystémy a jejich obhospodaĜování s cílem tlumení povodní“ je v souþasné dobČ finanþnČ podporován
prestižní Grantovou agenturou ýeské republiky (þ. grantu 526/02/0851). Jeho souþástí jsou i trvalé výzkumné plochy v katastru obce Deštné v Orlických horách, kde se studuje vodní režim obou hlavních
dĜevin horských lesĤ - smrku a buku, a to v bČžném hospodáĜském lese. PĜitom, jak již bylo výše uvedeno, je smrk obvykle prezentován laické veĜejnosti jako dĜevina vodohospodáĜsky nevhodná, buk naopak jako dĜevina s pĜíznivými vodohospodáĜskými úþinky. MČĜení všech položek vodní bilance tČchto
lesních porostĤ probíhá v Deštném v nepĜerušené ĜadČ již od roku 1977, takže dnes máme k dispozici
25letou Ĝadu výsledkĤ vþetnČ poznatkĤ z pĜívalových povodní v þervenci 1997, v þervenci 1998
i z poslední povodnČ na pĜelomu 1. a 2. dekády srpna 2002.
Vodní režim smrku a buku
Vodní režim lesních ekosystémĤ je v prvé ĜadČ závislý na nabídce atmosférických srážek, dále na
spotĜebČ vody lesem (tzv. sumární výpar, tj.: intercepce + transpirace + evaporace z pĤdy) a zmČnách
zásoby vody v pĤdČ. Základní rovnicí vodní bilance tak lze napĜ. znázornit v této podobČ:
O = S - ITE r 'Vp
kde
O = odtok,
S = srážky volné plochy

ITE = sumární výpar (I = intercepce;
T = transpirace; E = evaporace z pĤdy)
'Vp = zmČna zásoby vody v pĤd

ZjednodušenČ lze tedy konstatovat, že z lesa odteþe takové množství vody, které není spotĜebováno
na jeho fyzikální výpar (intercepce, evaporace z pĤdy¨), fyziologické potĜeby (transpirace) a na doplnČní
zásob pĤdní vody. SpotĜeba vody lesními porosty - sumární výpar je pochopitelnČ mj. závislý na biomase lesních ekosystémĤ, zejména pak na množství asimilaþních orgánĤ. A to je vždy výraznČ vyšší u jehliþnatých smrkových porostĤ (ve fázi tyþovin a kmenovin v prĤmČru 15 až 20 tun sušiny jehliþí na
hektar) než u porostĤ bukových (v prĤmČru 2 až 4 tuny sušiny listĤ na hektar, navíc jen v prĤbČhu 5 až
7 mČsícĤ vegetaþního období).
Podívejme se nejdĜíve na zjednodušený prĤbČh vodní bilance obou srovnávaných typĤ porostĤ.
PĜi každé srážce je jejich þást zadržena v korunách stromĤ, odkud se pozdČji vypaĜí (intercepce).
Vzhledem k výše uvedeným údajĤm zadrží koruny smrkĤ pochopitelnČ podstatnČ více srážek než koruny bukĤ, což bylo potvrzeno bez výjimky pĜi všech experimentálních šetĜeních (Delfs 1955, Mitscherlich 1971, Schmaltz 1969, Válek 1958, Zelený 1974 a mnozí jiní). KonkrétnČ v Orlických horách þinila
intercepce ve smrkovém porostu v roþním prĤmČru 210 mm (16 % srážek), v bukovém porostu jen
85 mm (7 % srážek). Zbývající þást srážek propadne korunami k pĤdČ, popĜ. steþe po kmenech stromĤ.
Jako zajímavost lze uvést, že po jednom kmeni dospČlého buku soustĜedČnČ steþe pĜi srážce o síle
50 mm až 1.500 litrĤ vody (!), naopak u smrku je stok po kmeni výraznČ nižší (pĜi téže srážce jen 30 až
50 litrĤ).
Po dopadu na lesní pĤdu se do ní srážková voda v rozhodující míĜe vsakuje. KromČ sycení pĤdních
pórĤ a následného prosakování se infiltrovaná voda dostává také systémem vodních cest (kanálkĤ vytváĜených v lesní pĤdČ koĜeny dĜevin, živoþichy ap.) k horninovému podloží, po nČmž stéká, a pĜitom se
v jeho prohlubních i nadržuje. Je-li horninové podloží nepropustné, pĜechází infiltrovaná voda do podpovrchového odtoku pĤdou. Je-li horninové podloží puklinové, prostupuje dále do podzemních vod
a podílí se na odtoku podzemním.
A právČ zde je podstatný rozdíl vodohospodáĜské úþinnosti lesĤ ve srovnání se zemČdČlskými pĤdami, jejichž vsakovací schopnost bývá zpravidla výraznČ nižší. I pĜi pĜívalových deštích, které vyvolaly povodnČ v létČ 1997, 1998 i v srpnu tohoto roku byl odtok po povrchu pĤdy ve smrku i buku nepodstatný (Šach, Kantor, ýernohous 2000). OpakovanČ je tĜeba pĜipomenout, že se v daném pĜípadČ jedná
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o bČžnČ obhospodaĜované lesní porosty. Zvýšený povrchový odtok (i když zpravidla ne nebezpeþný)
bývá obvykle zaznamenán jen pĜi jarním tání snČhu v nesmíšeném bukovém porostu, kde ulehlá vrstva
listí má menší vsakovací schopnost než smrková hrabanka. Navíc intenzita tání snČhu bývá v bezlistých
bukových porostech zejména za sluneþného poþasí až o 30 % vyšší než v zapojených smrkových porostech.
PĜi bČžném režimu srážek je voda v pĤdČ þerpána koĜeny stromĤ pro zajištČní jejich fyziologických
procesĤ (transpirace). Intenzita transpirace je u listnatých porostĤ obvykle 2 až 5krát vyšší než u porostĤ
jehliþnatých. S ohledem na výraznČ vČtší hodnoty biomasy jehliþí smrkových porostĤ oproti biomase
listĤ v bukových porostech se ale zpravidla rozdíly mezi transpirací jehliþnanĤ a listnáþĤ neliší. Tento
velice významný poznatek byl potvrzen zejména nČmeckými výzkumy již pĜed 30 až 40 lety (Ladefoged 1963, Mitscherlich 1971, Schmaltz 1969). PodobnČ dospČlé lesní porosty smrku i buku v Orlických
horách spotĜebovaly na tuto formu výparu prakticky shodné množství srážek, a to prĤmČrnČ 180 až
200 mm roþnČ. KoneþnČ urþitá þást pĤdní vláhy (evaporace) se pĜímo vypaĜí z povrchu pĤdy - v našem
pĜípadČ se jednalo v obou typech porostĤ ĜádovČ o 80 mm za rok.
Z dosud uvedeného je tedy zĜejmé, že lesní ekosystémy jsou znaþným spotĜebitelem srážkové vody.
PĜitom nejen poznatky z Orlických hor, ale i všechny dostupné zveĜejnČné prameny zcela jednoznaþnČ
potvrdily podstatnČ vČtší spotĜebu vody smrkových porostĤ v pĜímém srovnání s porosty bukovými - viz
tabilka 1.

Tabulka 1: Vodní bilance dospČlých smrkových a bukových porostĤ

Autor
Oblast šetĜení
Brechtel, Hoyningen Huene (1978)
SRN - Frankfurt n.M.
Benecke, van der Ploeg
(1978) NSR - Solling
Ambros (1978)
Slovensko - Karpaty
Zelený (1971, 1974)
ýR - Beskydy
Kantor (1984)
ýR - Orlické hory

Srážky
volné
plochy
mm
663
1066
1100
sm 1080
bk 1250
1296

Smrk
celkový
výpar

Buk
odtok

celkový
výpar

mm (%)

odtok
mm (%)

582
88

81
12

554
84

109
16

616
58
550
50
476
44
491
38

450
42
550
50
604
56
805
62

515
48
451
41
433
35
346
27

551
52
649
59
817
65
950
73

Z pohledu tlumení velkých vod a povodní má dále zcela mimoĜádné postavení maximální vodní kapacita lesních pĤd. Je to nejvČtší množství vody, které je schopna pĤda zadržet. V našem konkrétním
pĜípadČ v Orlických horách (lehká písþitohlinitá až hlinitopísþitá kambizem s prĤmČrnou 50% pĜímČsí
skeletu) þinila její hodnota pĜi hloubce pĤdy 70 cm ĜádovČ 270 mm. PĜitom v prĤbČhu letních mČsícĤ se
pohyboval skuteþný obsah vody v pĤdČ obou porostĤ mezi 170 mm až 190 mm a ani v bezsrážkových
periodách neklesl pod 150 mm. V daném pĜípadČ tak byla lesní pĤda horských smrkových a bukových
porostĤ schopna bČžnČ zadržet a akumulovat 40 až 60 mm srážkové vody, maximálnČ pak 100 mm.
V momentČ dosažení plné vodní kapacity lze pĤdu pĜirovnat k houbČ plnČ nasycené vodou, která není
již schopna zadržet ani milimetr dalších srážek.
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ZÁVċREýNÉ HODNOCENÍ
Na základČ dlouhých þasových Ĝad experimentálních pozorování nejen v Orlických horách, ale i v
Beskydech a analýzou Ĝady zahraniþních studií lze s vysokou mírou pravdČpodobnosti považovat za
prokázané následující základní poznatky:
1. Povrchový odtok a následná pĤdní eroze jsou v lesních porostech zcela zanedbatelné. Toto konstatování platí nejen pro pĜirozené lesy, ale i pro lesy hospodáĜské. Dokonce i na holých seþích nejsou
erozní procesy (s výjimkou balvanitých lokalit) dĤsledkem pouhého vykácení stromĤ, ale jsou vždy
projevem špatnČ organizovaného nasazení a pohybu tČžkých mechanizaþních prostĜedkĤ a dalších
þinností þlovČka. Absence povrchového odtoku v lese (který zde kromČ vysoké vsakovací schopnosti pĤdního tČlesa eliminuje i soustava vodních cest vytváĜených v lesní pĤdČ koĜeny stromĤ, živoþichy aj.), oproti jeho þastému výskytu na zemČdČlsky obhospodaĜovaných pozemcích, je tak
prvým a velmi významným pĜedpokladem tlumení povodní v krajinČ.
Jako uþebnicový pĜíklad lze uvést lokální povodeĖ ze dne 15.7.2002 v povodí toku Hodonínky (okr.
Blansko). V prakticky bezlesých þástech katastrĤ obcí Crhov a Olešnice spadlo v prĤbČhu dvou hodin 100 až 170 mm srážek, které bezprostĜednČ stekly v rozhodující míĜe po povrchu zemČdČlských
pozemkĤ do tokĤ a zpĤsobily mnohamilionové škody na majetku a bohužel i ztráty dvou lidských
životĤ.
2. Z pohledu ekologické stability i trvalosti a bezpeþnosti produkce je jednou z nezpochybnitelných
priorit lesního hospodáĜství pĜemČna smrkových monokultur na smíšené porosty. Výsledky výzkumu ale zcela jednoznaþnČ prokázaly, a to je tĜeba objektivnČ konstatovat, že zvýšený podíl listnáþĤ
nesníží nebezpeþí velkých vod a povodní. Listnaté dĜeviny jsou totiž vzhledem k bezlistému stavu
v mimovegetaþních obdobích i menší biomase asimilaþních orgánĤ schopny zadržet a odþerpat ménČ srážkové vody než dĜeviny jehliþnaté (zejména smrk).
3. StĜedohorské a horské lesy (na rozdíl od všech nelesních ekosystémĤ) tlumí velmi snadno pĜívalové
srážky o síle do 50 mm. Souvislé srážky o velikosti do 100 mm se již projeví na celkové výši odtoku vody z lesa, ale z pohledu vodohospodáĜské úþinnosti jsou ještČ pĜijatelné. Za kritickou mez pro
úþinné tlumení povodní lesem lze považovat hranici 150 až 200 mm souvislých srážek. PĜi tomto
úhrnu je již lesní pĤda vždy zcela nasycena vodou vþetnČ zaplnČní prohlubní jak v pĤdním povrchu,
tak v horninovém podloží. Poté nastává neĜízený a spontánní odtok vody celým pĤdním profilem,
vystupující þasto i na povrch pĤdy, a to bez ohledu na druhovou skladbu nebo sebejemnČjší zpĤsoby
obhospodaĜování. Jinými slovy Ĝeþeno i tČleso lesní pĤdy má podobnČ, jako technická zaĜízení pĜehradní nádrže, své kapacitní možnosti, které nelze, byĢ bychom si to sebevíce pĜáli, pĜekroþit.
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Interiér dospČlého smrkového porostu s Ĝadou ombrometrĤ pro mČĜení porostních srážek
na výzkumných plochách v Orlických horách. Foto Petr Kantor
Obr. 2:
MČĜení vodního režimu v experimentálních porostech v Orlických horách probíhá
i v zimních obdobích – snČhomČrné latČ v bukovém porostu. Foto Petr Kantor
Obr. 3 a 4: Erozní procesy na holých seþích nejsou dĤsledkem pouhého vykácení stromĤ, ale jsou
vždy projevem neodborné antropické þinnosti. Foto Petr Kantor
Obr. 5 a 6: Lesní ekosystémy,a to i bČžné hospodáĜské lesy plní své vodohospodáĜské poslání vždy
úþinnČji, než zemČdČlské pĤdy. Foto Karel Ježek
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HORSKÉ LESY A JEJICH SCHOPNOSTI
TLUMIT POVODNċ
Výsledky mČĜení v terénu
František Šach, Vladimír ýernohous, Petr Kantor
V konci 20. a na poþátku 21. století postihly ýeskou republiku niþivé povodnČ. Místem vzniku
nejvČtších povodní byly horské pramenné oblasti. Velké povodnČ vznikají pĜedevším v letním
období po opakovaných vydatných regionálních deštích s delší dobou trvání (léto 1997, 2002), pĜípadnČ deštích spojených s táním snČhu (zima 2000, 2001) nebo po intenzivních pĜívalových deštích
s relativnČ krátkou dobou trvání (západní þást Orlických hor, léto1998). Vyvstává otázka, zda
horské lesy pramenných oblastí a zpĤsob jejich obhospodaĜování mĤže vznik, vývoj a prĤbČh
niþivých povodní ovlivnit, popĜípadČ pĜispČt ke snížení škod jak pĜímo v horách, tak i v níže položené krajinČ. Na základnČ souþasných poznatkĤ zahraniþních i domácích a na základČ vlastních
dlouhodobých výzkumĤ z oblasti Orlických hor se pokusíme pĜispČt k objasnČní položené otázky.

RETENCE A AKUMULACE VODY
Schopnosti horských lesĤ tlumit povodnČ jsou ovlivĖovány retencí a akumulací vody v lesních povodích. Definujme si nejprve pojmy retence a akumulace vody.
Retencí vody rozumíme pĜirozené nebo umČlé d o þ a s n é zadržení vody v prostĜedí. Tato voda
mĤže být doþasnČ zadržena lesním stromovím (intercepce), na povrchu terénu, v pĤdním krytu (tvoĜeném nadložním humusem a pĜízemní vegetací), v pĤdČ, v korytČ toku, ve vodní nádrži ap. Retence vody
je dĤležitým faktorem pro zachycení srážek a transformaci prĤtokových, jinak též povodĖových vln.
VČtší retencí vody dosáhneme zmenšení okamžitých povodĖových prĤtokĤ pĜi souþasném prodloužení
doby trvání zvýšených prĤtokĤ.
Akumulace vody pak pĜedstavuje zpravidla dlouhodobé pĜirozené nebo umČlé hromadČní vody
v prostĜedí nebo v urþitém prostoru. K pĜirozené akumulaci vody dochází zejména vsakem srážkové
vody do pĤdy (pĤdního krytu). PĜirozená akumulace vody v pĤdČ má za následek vznik podzemní vody.
UmČlou akumulaci vody vytváĜíme výstavbou rybníkĤ, pĜehradních nádrží nebo výstavbou pĜíþných
objektĤ na vodních tocích. Retence a akumulace vody v lesních povodích podmiĖuje zmenšení, zpomalení a prodloužení odtoku.
VZNIK POVODĕOVÝCH ODTOKģ Z LESNÍCH POVODÍ
ZpĤsob vytváĜení povodĖových odtokĤ z lesních povodí je pĜedmČtem mnohaletého zkoumání
v rĤzných pĜírodních podmínkách (Mac Culloch, Robinson, 1993). Po dlouhou dobu se i v lesních povodích uplatĖoval pro tvorbu povodĖového odtoku HortonĤv model z tĜicátých let tohoto století (povodĖový odtok vzniká postupnou koncentrací povrchového odtoku pĜi pĜekroþení infiltraþní schopnosti
pĤdy). V roce 1967 však pĜichází Hewlett s modelem promČnlivých zdrojových ploch – variable source
areas. Principem tohoto modelu je expanze a smršĢování promČnlivých zdrojových ploch a tím i hydrografické sítČ v prĤbČhu prĤtokové vlny (obr. I.). Tento model byl postupnČ rozpracován celou Ĝadou
autorĤ. Pomocí rovnice jej lze vyjádĜit následovnČ:
RO = CI + OF + SSSF + BF
kde:
RO - povodĖový odtok ve vodoteþi,
CI - odtok ze srážek spadlých do vodoteþe,
OF - povrchový odtok

SSSF - hypodermický odtok
BF - základní odtok
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Obr. I: Tvorba odtoku z malého lesního povodí: model variabilních zdrojových ploch a jeho
sezónní variabilita (Satterlund, Adams, 1992).
Plochy vyplnČné þernČ jsou zdrojem trvalého
odtoku ve vodoteþi. VodorovnČ šrafované plochy jsou zdrojové pro sezónní odtok v pozdní
zimČ, na jaĜe a v þasném létČ. Plochy ohraniþené þárkovanČ jsou pro odtok ve vodoteþi
zdrojové bČhem vlhkých období. Celé povodí
se do tvorby odtoku ve vodoteþi zapojuje pouze
na nČkolik dní v dobČ silných srážek nebo bČhem tání snČhu

Odtok ze srážek spadlých do vodoteþí zaujímajících v rámci povodí plochu menší než 1 % nemá
pro tvorbu povodĖové vlny praktický význam (u lesních povodí je to zpravidla ménČ než 0,3 % plochy
povodí). Ze zbývajících složek pĜedstavuje pro formování prĤtokových vln z lesních povodí rozhodující
složku odtok hypodermický. Ten tvoĜí 50 – 80 % objemu povodĖového odtoku (Bernier, 1985).
K hortonovskému povrchovému odtoku (ronu a jeho koncentraci do rýh) dochází pĜedevším na transportní síti a na dalších málo propustných, zpravidla zpevnČných nebo zhutnČných plochách, jakými jsou
skládky dĜeva (technologické koridory) nebo plochy s mechanizovanou pĜípravou stanovištČ pro zalesĖování dozery, bagry, pluhy aj. Základní odtok se vytváĜí z nasycené zóny s podzemní vodou a pĜedstavuje odtok v bezsrážkovém období. Jako poþáteþní odtok na zaþátku vzestupné vČtve hydrogramu prĤtokové vlny bývá þasto rozhodujícím indikátorem nasycenosti povodí a podílí se na reakci povodí na
rĤzné srážkové pĜípady.
Na základČ poznatkĤ ze zahraniþí a výzkumĤ domácích lze konstatovat, že model variabilních zdrojových ploch oproti modelu hortonovskému odpovídá fyzikální podstatČ geneze povodĖových vln
v lesních povodích, kde nadpoloviþní objem povodĖového odtoku tvoĜí odtok hypodermický. Máme-li
posoudit možnosti zvýšení retence a akumulace vody v lesních povodích horských oblastí a následné
potenciální zmírnČní povodní, musíme vycházet z modelu promČnlivých zdrojových ploch se zamČĜením na hypodermický odtok. K posouzení využijeme nČkteré výsledky z hydrologických výzkumných
ploch v Orlických horách: Deštenská stráĖ (podhĜebenová oblast Orlických hor) a ýeská ýermná (podhĤĜí Orlických hor), experimentální povodí U Dvou louþek (hĜebenová oblast Orlických hor).

CHARAKTERISTIKA EXPERIMENTÁLNÍCH PLOCH A POVODÍ
Deštenská stráĖ
Výzkumný objekt Deštenská stráĖ v Orlických horách slouží ke studiu vodní bilance smrkového a
bukového ekosystému, jako pĜedstavitelĤ dvou nejvýznamnČjších dĜevin stĜedohorských poloh ýeské
republiky. Objekt je tvoĜen dvojicí bilanþních ploch. ObČ bilanþní plochy (každá o rozmČru 40x30 m)
jsou od sebe vzdáleny 50 m, jsou situovány na svahu ZJZ expozice a prĤmČrném sklonu 16°
v nadmoĜské výšce 890 m a leží na 50°19´20´´ s.š. a 16°21´45´´ v.d. PrĤmČrná roþní teplota þiní 4,9 oC,
prĤmČrné roþní srážky 1200 mm.
Typologicky pĜísluší smrkový i bukový porost do nejrozšíĜenČjšího lesního typu smrkobukového
vegetaþního stupnČ, do kyselé smrkové buþiny metlicové (6K1). Z pedologického hlediska lze oba porosty zaĜadit do typických kyselých kambizemí vyšších poloh, písþitohlinitých až hlinitopísþitých
s prĤmČrnou 50% pĜímČsí skeletu, jehož podíl v hloubce 70 - 100 cm dosahuje 90 - 98 % (zvČtralá mateþná hornina - svor).
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ŠetĜení bylo zahájeno na podzim 1976. Prvých pČt hydrologických let (1.11.1976 až 31.10.1981)
byla studována hydrická úþinnost dospČlých porostĤ. V zimČ 1981/1982 byly oba porosty jednorázovČ
zmýceny a ihned na jaĜe 1982 byly výzkumné plochy zalesnČny opČt smrkem a bukem tak, že od
1.11.1982 mohlo být pokraþováno ve studiu vodního režimu kultur obou dĜevin, navíc novČ ve zmČnČných nepĜíznivých imisnČ-ekologických podmínkách (pásmo ohrožení B/C).

ýeská ýermná
ZámČrem výzkumu na ve výzkumném objektu ýeská ýermná bylo srovnání eroze tČžebnČ dopravní
(eroze v dobČ tČžby a soustĜećování dĜeva) a následné eroze vodní, obojí pĜi holoseþném a clonoseþném
obnovním zpĤsobu použitém na pĜíkrém svahu. SoustĜećování dĜeva lanovým systémem na vrstvČ snČhu a klestu však mČlo za následek pouze nepatrné narušení pĤdního povrchu a zanedbatelnou tČžebnČ
dopravní erozi. PĜi absenci tČžebnČ dopravní eroze mohl další druh eroze - erozi vodní - vyvolat pouze
souvislý povrchový odtok srážkové vody. Proto další výzkum na této ploše byl zamČĜen na studium
svahového odtoku z umČlých i pĜirozených srážek.
Výzkumná plocha se nachází v oblasti krystalinika ýeského masivu v podhĤĜí Orlických hor. Byla
založena v dospČlém plnČ zakmenČném smrkovém porostu (smrk 9, modĜín 1) na jižním svahu
s prĤmČrným sklonem 21o v nadmoĜské výšce 460-540 m. Její zemČpisné souĜadnice jsou 50o23´56´´
s.š. a 16o13´30´´ v.d. Typologicky pĜísluší do lesního typu 5N1 – kamenitá kyselá jedlová buþina
s kapradí osténkatou na prudkých svazích, se stĜednČ hlubokou, písþito-hlinitou, silnČ kamenitou podzolovanou hnČdou pĤdou na žule (Spodo-dystric Cambisol podle FAO klasifikace). PĤdní kryt tvoĜil
nadložní humus o mocnosti kolem 9 cm s hrabankou na povrchu. PrĤmČrné roþní srážky þinily 769 mm
a prĤmČrná roþní teplota 6,2 oC.
Výzkumná plocha byla rozþlenČna na tĜi dílþí parcely o rozmČrech 40x175 m. Po jejich kalibraci
v hydrologickém roce 1979/80 (listopad 1979 - Ĝíjen 1980) byl v zimČ 1980/81 proveden na první parcele holoseþný zásah, na druhé clonoseþný se snížením zakmenČní na 0,5 a tĜetí zĤstala jako kontrolní. Na
obou obnovovaných plochách byla použita technologie kácení a odvČtvování motorovou pilou a vyklizování kmenĤ traktorovým lanovým systémem proti svahu. Na jaĜe 1983 byl na holou seþ vysázen smrk
v poþtu 5000 ks.ha-1, clonná seþ zĤstala ponechána pro pĜirozenou obnovu. Po pĜirozené obnovČ zejména smrku a modĜínu byla v zimČ 1993/94 (prosinec 1993 - únor 1994) clona na druhé parcele domýcena.
Na výzkumné ploše jsou sledovány a hodnoceny následující složky srážko-odtokového procesu: povrchový a podpovrchový laterální odtok, prĤsak na podloží v hloubce 0,95 m, srážky volné plochy, srážky
pod porostem a parametry snČhové pokrývky.
U Dvou louþek
Experimentální povodí U Dvou louþek bylo založeno k Ĝešení problematiky odvodnČní zamokĜeného lesního povodí umístČného na horském svahu. Malé lesní povodí U dvou louþek se nachází ve vrcholové partii Orlických hor, v katastru obce ěíþky, na pozemcích Správy Kolowratských lesĤ. Poloha povodí je urþena zemČpisnými souĜadnicemi l6o 30‘ 56“ vých. dél. a 50o l3‘ 16“ sev. šíĜ. NadmoĜská
výška povodí je 880 m až 950 m, prĤmČrná výška podle hypsografické kĜivky 922 m n.m. Povodí je
vČjíĜovité s délkou rozvodnice 2 290 m a délkou údolnice 530 m. Rozloha povodí þiní 32,6 ha. Povodí
vykazuje promČnlivý sklon, v dolní þásti 7,5 o, ve stĜední 8,5 o a v horní 4,3 o. PrĤmČrný sklon vypoþtený z prĤbČhu vrstevnic je 6,4 o. Údolnice má sklon 5,4 o. Jihozápadní expozice povodí pĜechází
v okrajových þástech v jihovýchodní a západní. Vodoteþ odvodĖující povodí je pravostranným pĜítokem
Anenského potoka. Je tvoĜena dvČma rameny. Pravé je 340 m dlouhé a má sklon 5,9 o, levé rameno
o sklonu 5,3 o je dlouhé 300 m. ýtvrtina rozlohy povodí je ovlivnČna vysokou hladinou spodní vody
(protékající voda a prameništČ). Plocha vzrostlého bukosmrkového porostu (prĤmČrný vČk 70 let) þinila
v roce 1991 6,8 ha (21 % plochy) a do roku 1995 vlivem dalšího rozpadu smrkových ekosystémĤ poklesla na 5,7 ha (17,5 %). Zbývající plocha povodí je imisní holoseþí (povodí leží v pásmu ohrožení
porostĤ imisemi A) s rĤznovČkou smrkovou kulturou o maximálním stáĜí osmi let. Cestní síĢ v povodí
má hustotu 62 m.ha-1 a je tvoĜena zemními odvozními a pĜibližovacími cestami.
V povodí U dvou louþek se realizují výzkumné programy hydrologický a lesopČstební. Hydrologický program zahrnuje kalibraci povodí v hydrologických letech 1991/92 - 1995/96 vþetnČ zaznamenává19

ní hydropedologických charakteristik, ruþní provedení ekologického odvodĖovacího zásahu v létČ 1996
a studium vlivu odvodnČní na další hydrologii a hydropedologii povodí. OdvodĖovací opatĜení, sledující
obnovení funkþnosti existující odvodĖovací sítČ a podchycení odtoku z pramenišĢ a bezodtokových
míst, se uskuteþnilo na ploše vČtší než 2 ha. Délka odvodĖovacích pĜíkopĤ pĜitom dosáhla ca 500 m.
LesopČstební výzkumný program navazuje na provedené odvodnČní. ěeší zlepšení ujímavosti a odrĤstání zakládaných smrkových kultur a zvýšení jejich biodiverzity a ekologické stability a od roku 1997
jsou doplĖovány do smrkové kultury a na nezalesnČná místa buk, javor klen a jedle.
K získávání vstupních dat se mČĜí na povodí srážky osmi staniþními srážkomČry a dvČmi ombrografy napojenými na automatickou meteostanici NOEL. ZjišĢovány jsou i další charakteristiky pĤdnČ
ovzdušné sféry, sleduje se také dynamika imisního toku sumaþní metodou. Dále je mČĜen vertikální
prĤsak na horninové podloží v hloubce 0,75 a laterální odtok. Hladina spodní vody je sledována 52 hladinomČrnými trubicemi v jehlových sondách. Sací tlak pĤdy je mČĜen v hloubkách od 0,3 do 0,6 m celkem 168 tenzometry. PrĤtok ve vodoteþi byl sledován plovákovým limnigrafem Metra, od léta 1996 ho
zaznamenává kombinovaný plovákový a manometrický limnigraf fy NOEL s automatickým sbČrem dat.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Vhodnou povodĖovou událostí pro posouzení schopností horských lesĤ tlumit povodnČ se ukázaly
opakované vydatné regionální deštČ s delší dobou trvání v létČ 1997, které srovnatelnČ zasáhly oblast
Orlických hor a jejich pĜedhoĜí.
PĜívalové srážky
V roce 1997 se v letních mČsících v oblasti Orlických hor a jejich podhĤĜí vyskytly vydatné srážky
þasto s vysokou intenzitou. PĜedstavu o výši srážek v období þerven, þervenec, srpen si lze udČlat
z tab.1. UvádČné týdenní úhrny jsou dány metodikou mČĜení. Lokalita Velká Deštná je zaĜazena
k dokreslení srážkových pomČrĤ v oblasti Orlických hor, i když se nejedná o výzkumný objekt se sledováním srážkoodtokových vztahĤ. Vrchol Velké Deštné je také se svými 1116 m nadmoĜské výšky nejvyšším vrcholem Orlických hor. Výsledky v tabulce 1 potvrzují skuteþnost (Chlebek, JaĜabáþ 1997), že
místem vzniku letních povodní jsou horské oblasti. V þervnu a srpnu, kdy se povodnČ nevyskytovaly,
jsou mČsíþní srážkové úhrny v horách i podhĤĜí témČĜ vyrovnány. V „povodĖovém“ þervenci však dosáhly srážky v horách (lokality Velká Deštná, Deštenská stráĖ, U Dvou louþek) hodnoty okolo 400 mm,
což byl témČĜ dvojnásobek srážek v podhĤĜí (nČco pĜes 200 mm, lokalita ýeská ýermná). Nejvyšší denní resp. hodinové úhrny na lokalitách s kontinuálním mČĜením þinily 80,4 mm resp. 18,4 mm (Velká
Deštná) a 96,6 mm resp. 17,1 mm (U Dvou louþek).
Retence vody v pĤdním profilu
Vzhledem ke skuteþnosti, že k nejvýznamnČjším faktorĤm retence vody v lesních ekosystémech
patĜí lesní pĤda, vytvoĜme si nejprve pĜehled o retenþních možnostech lesní pĤdy v Orlických horách
a podhĤĜí na základČ zjišĢování nČkterých fyzikálních vlastností lesní pĤdy ve výše popsaných výzkumných objektech. NejdĤležitČjší charakteristikou podmiĖující retenci pĤdy je její polní kapacita. Polní
kapacita pĜedstavuje takové množství vody, které je pĤda schopna udržet po delší dobu po infiltraci.
V praxi je obtížné terénní zjišĢování polní kapacity obvykle aproximováno snadnČji laboratornČ stanovitelnou maximální kapilární vodní kapacitou (MKVK) neporušených vzorkĤ odebraných z pĤdního profilu (Kutílek, 1978).
Maximální kapilární vodní kapacita vrstvy lesní pĤdy je prezentována v horské oblasti z výzkumné
plochy Deštenská stráĖ a v podhorské oblasti z výzkumné plochy ýeská ýermná (tab.2). Potenciální
retence vody v pĤdním profilu byla odvozena z šetĜení vlhkosti pĤdy v prĤbČhu letních hydrologických
pĤlrokĤ (kvČten – Ĝíjen) v letech 1977 – 1983 na výzkumné ploše Deštenská stráĖ a z jednorázového
šetĜení vlastností pĤdy v srpnu 1985 na výzkumné ploše ýeská ýermná. Výsledky ukazují, že pĜi zhruba
stejné MKVK se ani potenciální retence pĤdy v letním období pĜíliš nelišila a pohybovala se mezi 80 až
100 mm. Zajímavý náhled na MKVK a potenciální retenci poskytuje tab.3, ukazující vliv obnovních
postupĤ na tyto charakteristiky. PČt let stará holoseþ na prudkém jižním svahu, s tĜíletou smrkovou kulturou, pokrytá stále ještČ silnou vrstvou nadložního humusu s hrabankou na povrchu (0,04 m), vykazo20

vala v pĤdním profilu nejnižší MKVK, nejvyšší vlhkost a tím i nejmenší potenciální retenci. Clona
s poloviþním zakmenČním a plnČ zakmenČná kontrolní smrková kmenovina naznaþovaly v dĤsledku
rostoucí MKVK a klesajícího obsahu vody v pĤdním profilu vzrĤstající retenci.
Praktické uplatnČní prezentovaných výsledkĤ však musí brát v úvahu, že MKVK je pouze smluvnČ
definovanou charakteristikou a její hodnoty jsou plnČ svázány s metodikou stanovení. Mimoto pro retenci lesního ekosystému, eventuálnČ povodí je nezbytné uvažovat další retenþní faktory a jejich vzájemné ovlivĖování. Dále je proto dĤležité posoudit, jak se za letních pĜívalových dešĢĤ v roce 1997
chovaly svahy s rĤznými lesními porosty. K posouzení byly využity výsledky z výzkumných ploch Deštenská stráĖ a ýeská ýermná.

Retence vody v lesních ekosystémech na svazích
Na výzkumné ploše Deštenská stráĖ jsme posuzovali rozdílný vliv smrkové a bukové mlaziny
(tab.4). Smrková mlazina v dĤsledku vČtší intercepce porostu a transpirace pĜízemní vegetace prokázala
v období sycení (þerven) vČtší retenci. To se projevilo zejména na vertikálním toku pĤdou, kde retence
byla ca o 14 mm vyšší než v mlazinČ bukové. V období pĜívalových srážek (þervenec), kdy existovala
vysoká perkolace a následnČ i vysoký hypodermický odtok, byly již rozdíly v retenci zanedbatelné. Retence smrkové mlaziny pĜedstavovala jen 17 % ze 417 mm þervencových pĜívalových srážek, retence
bukové mlaziny 14 %. DĤležitým výsledkem potvrzujícím zahraniþní poznatky (Bernier, 1985) je minimální povrchový odtok z pĜívalových srážek v obou porostech (v „povodĖovém“ þervenci do 10 mm)
a vysoký hypodermický odtok pĜedstavovaný laterálním, ale zejména vertikálním tokem vody pĤdním
profilem. Lze tedy uzavĜít, že na stĜedním svahu Orlických hor se západní expozicí smrkové i bukové
mlaziny pĜispívají k tvorbČ povodĖové vlny vysokým hypodermickým odtokem a to prakticky stejným
dílem.
Na prudkém jižním svahu v podhĤĜí Orlických hor (výzkumná plocha þeská ýermná) jsme posuzovali rozdílný vliv obnovních stádií smrkových porostĤ – smrkové kultury ještČ s charakterem holé paseky, smrkové mlaziny a smrkové kmenoviny (tab. 5). Již v období sycení (þerven) vykazovala nejvyšší
retenci plnČ zakmenČná smrková mlazina, když dokázala zadržet prakticky všechnu vodu ze srážkek ca
90 mm. Výška hypodermického odtoku pĜedstavovaná vertikálním a laterálním pĤdním tokem þinila jen
ca 2 mm. V „povodĖovém“ þervenci pak výška hypodermického odtoku v mlazinČ dosahovala ca 1/2
výšky hypodermického odtoku v kmenovinČ a jen ca 1/3 výšky hypodermického odtoku v kultuĜe
s charakterem holé paseky. Z pĤdního profilu kultury se v þervenci navíc uvolnila i voda zadržená
z þervnových srážek, takže výška hypodermického odtoku pĜesáhla v þervenci výšku srážek volné plochy ca o 30 mm. Nutno podotknout, že tato skuteþnost je v souladu se závČry rozsáhlé studie Bonella
(1993), že povodĖové hydrogramy obsahují významné pĜíspČvky z vody v povodí dĜíve existující.
Z výsledkĤ mČĜení ve smrkových ekosystémech na prudkém jižním svahu v podhĤĜí Orlických hor
(tab.5) mĤžeme vyvodit následující závČr. PĜedevším mĤžeme opČt konstatovat, že pĜi pĜívalových srážkách se vytváĜel jen minimální povrchový odtok (do 5 mm). PĜevažoval vysoký odtok hypodermický,
který se mohl dále podílet na tvorbČ povodĖové vlny.
Retence vody v lesním povodí
Výzkum a interpretace hydrologie lesních svahĤ pĜi pĜívalových letních srážkách nemĤže pĜes svĤj
mimoĜádný význam nahradit výzkum a analýzu hydrologického chování povodí. Takovouto analýzu se
pokusíme pĜedvést na pĜíkladu experimentálního povodí U Dvou louþek. Povodí jsme hodnotili ve stavu, kdy 82,5% výmČry povodí má charakter zabuĜenČné imisní holé paseky s vysazenou smrkovou kulturou. Bukosmrková kmenovina pokrývá zbylých 17,5 % výmČry a lemuje v podstatČ rozvodnici.
ZamokĜený závČr povodí byl odvodnČn otevĜenými pĜíkopy. K analýze jsme využili trojici hydrogramĤ
prĤtokových vln (obr. II., III., IV.) a tab. 6.
V experimentálním povodí U Dvou louþek byly analyzovány prĤtokové vlny v období sycení povodí (þerven, 6 prĤtokových vln, z toho 3 vlny ze srážkových úhrnĤ nad 10 mm), v období perkolace a
vysokého hypodermického odtoku v povodí (þervenec, 11 prĤtokových vln, z toho 8 vln ze srážkových
úhrnĤ nad 10 mm) a v období desukce, þili vyþerpávání povodí (srpen, 1 prĤtoková vlna, pocházející
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27.5. – 3.6.
3.6. – 11.6.
11.6. – 17.6.
17.6. – 24.6.
24.6. – 30.6.
þerven 1997
30.6. – 9.7.
9.7. – 15.7.
15.7 – 23.7.
23.7. – 29.7.
þervenec 1997
29.7. – 6.8.
6.8. – 13.8.
13.8. – 19.8.
19.8. – 26.8.
26.8. – 2.9.
srpen 1997
celé období

13,0
11,0
12,4
56,0
4,0
96,4
200,1
1,0
163,7
58,2
423,0
30,0
1,0
4,0
0,8
62,0
97,8
617,2

Velká Deštná – 1090 m n. m.
Týden
Úhrn srážek
(mm)
1.6. – 6.6.
6.6. – 13.6.
13.6. – 20.6.
20.6. – 27.6.
27.6. – 4.7.
þerven 1997
4.7. – 11.7.
11.7. – 18.7.
18.7. – 25.7.
27.7. – 31.7.
þervenec 1997
1.8 – 8.8.
8.8. – 15.8.
15.8. – 22.8.
22.8. – 29.8.
29.8. – 5.9.
srpen 1997
celé období

8,3
1,9
30,0
31,0
37,9
109,1
148,0
13,0
154,0
82,8
397,8
16,2
0,0
4,2
7,8
60,3
88,5
595,4

1.6. – 6.6.
7.6. – 13.6.
14.6. – 19.6.
20.6. – 26.6.
27.6. – 3.7.
þerven 1997
4.7. – 11.7.
12.7. – 17.7.
18.7. – 25.7.
26.7. – 31.7.
þervenec 1997
1.8. – 8.8.
9.8. – 15.8.
16.8. – 22.8.
23.8. – 28.8.
29.8. – 31.8.
srpen 1997
celé období

0,9
0,2
27,3
53,8
62,6
144,8
164,0
27,3
121,0
44,3
356,6
14,0
0,4
0,0
0,0
48,3
62,7
564,1

Název lokality
Deštenská stráĖ – 890 m n. m.
U Dvou louþek – 922 m n. m.
Týden
Úhrn srážek
Týden
Úhrn srážek
(mm)
(mm)

Tab. 1: Srážky v období þerven až srpen v roce 1997 s výskytem letních povodní

29.5. – 4.6.
4.6. – 12.6.
12.6. – 16.6.
16.6 – 26.6.
26.6. – 2.7.
þerven 1997
2.7. – 11.7.
11.7. – 16.7.
16.7. – 22.7.
22.7. – 31.7.
þervenec 1997
31.7. – 7.8.
7.8. – 14.8.
14.8. – 20.8.
20.8. – 27.8.
27.8. – 4.9.
srpen 1997
celé období

4,5
5,8
8,2
65,0
22,5
106,0
95,0
8,0
74,3
54,4
231,7
38,4
0,0
4,1
0,0
44,0
86,5
424,2

ýeská ýermná – 500 m n.m.
Týden
Úhrn srážek
(mm)

Tab. 2: Maximální kapilární vodní kapacita a pravdČpodobná retence vody v pĤdním profilu na horách a v podhĤĜí

Lokalita

Hloubka pĤdního
profilu

Maximální
kapilární vodní
kapacita dle Nováka
(A)

m
Orlické hory
Deštenská stráĖ
(1977–1983)
Orlické podhĤĜí
ýeská ýermná
(1986)

Obsah vody
v pĤdním profilu
v letním období
(B)
mm

PravdČpodobná
retence vody
v pĤdním profilu
v letním období
(A–B)

0,7

273

176

97

1,0

270

190

80

Tab. 3: Maximální kapilární vodní kapacita a pravdČpodobná retence vody v pĤdním profilu
pod rĤznými vývojovČ-vČkovými stadii porostu (výzkumná plocha ýeská ýermná)

Stav smrkového
porostu

Maximální kapilární
vodní kapaVrstva nadložního
cita dle Nováka
humusu
(A)
m

3letá kultura
(5 let stará
holá seþ)
kmenovina se
zakmenČním 0,5
(5 let stará clonná
seþ)
kmenovina se
zakmenČní 1,0

Obsah vody
v pĤdním profilu
v letním období
(B)
mm

PravdČpodobná
retence vody
v pĤdním profilu
v letním období
(A–B)

0,04

234

208

26

0,07

282

190

92

0,09

297

176

121

souþasnČ ze srážkového úhrnu nad 10 mm). Konec povodĖových vln byl stanoven použitím separaþní
þáry o sklonu 0,0472 mm/den. Tento sklon odvodil Hewlett (1982) na základČ mnoha dlouhodobých
pozorování v zalesnČných povodích USA. Srážkové úhrny nad 10 mm jsou zmiĖovány proto, že podle
Buzka (1983) od této výše srážek nastává v povodí zĜetelná erozní þinnost.
NejvýznamnČjší škody páchají povodnČ do kulminace prĤtoku, kdy také spadne nejvČtší množství
srážek. Lze proto retenci povodí v tomto þasovém úseku považovat za rozhodující a proto právČ tuto
charakteristiku budeme dále analyzovat. Retence povodĖové vlny je vedle srážky urþována nasyceností
povodí (obr. V.). Nasycenost povodí je velmi pĜesnČ indikována poþáteþním prĤtokem na zaþátku prĤtokové vlny. Z tabulky 6 vyplývá, že v období sycení a na poþátku období perkolace a vysokého hypodermického odtoku zadrželo povodí do kulminace pĜes 80 % ze srážek pĜesahujících 40 mm. V první
výrazné povodĖové vlnČ od 6. 7. do 9. 7. to bylo již jen 38 %, v absolutní hodnotČ 47 mm ze 122 mm
výše srážky do kulminace. V další povodĖové vlnČ od 18. 7. do 22. 7. klesla retence do druhé kulminace
na 32 %, v absolutní hodnotČ na 32 mm ze 100 mm srážky. Po témČĜ mČsíþním období vyprazdĖování
povodí dosáhla retence ze srážky o výši 47 mm 90 %, tj. 42 mm. V souhrnu byla retence do kulminace
23

v období sycení (þerven) a v období desukce (srpen) prakticky stejná a rovnala se 90 %, v období perkolace a vysokého hypodermického odtoku (þervenec) však dosahovala pouze 62 % výše srážek napadlých
do kulminace.
V diskusi je úþelné si povšimnout ještČ jedné zajímavé skuteþnosti. Jedná se o srovnání odtoku
v „povodĖovém“ þervenci mezi výzkumnou plochou Deštenská stráĖ a experimentálním povodím U
Dvou louþek. TémČĜ stejnČ vysoký odtok hypodermický z Deštenské stránČ a celkový odtok vodoteþí
z povodí U dvou louþek (344 resp. 328 mm) pĜi podobných srážkách 417 resp. 405 mm potvrzuje zapojení svahĤ jako variabilních zdrojových ploch do tvorby povodĖového odtoku v pĜípadČ vysokých srážek. Naopak v období sycení (þerven) pĜi srážkách 90 resp. 96 mm hypodermický odtok na svahu 12
mm a odtok ve vodoteþi 63 mm dokazují, že svahy v tomto období nepĜedstavovaly zdrojové plochy pro
odtok.
Lze tedy uþinit závČr, že pĜi vysokém stupni nasycenosti povodí je možné pĜi pĜívalových srážkách
poþítat s retencí do kulminace pouze o výši 40 – 50 mm. Hodnotu retence okolo 50 mm potvrzují také
Chlebek, JaĜabáþ (1997) z experimentálních lesních povodí v Beskydech, ve kterých rovnČž pĜevažují
mladé porosty ve vČku do 20 let. Naopak pĜi znaþnČ vyprázdnČném povodí mĤže retence ze srážkového
pĜípadu pĜesáhnout i 100 mm. Maximální výšku srážek okolo 100 mm jako množství, které mĤže zadržet pĜírodní krajina (divoþina), potvrzují rovnČž Satterlund a Adams (1992).

ZÁVċRY
Výsledky studia potvrdily, že horské pramenné oblasti jsou místem vzniku nejvČtších povodní.
Takové povodnČ vznikají pĜedevším v letním období po opakovaných vydatných regionálních deštích
s delší dobou trvání (léto 1997) nebo po intenzívních pĜívalových deštích s relativnČ krátkou dobou
trvání (západní þást Orlických hor, léto1998). Model variabilních zdrojových ploch oproti hortonovskému modelu odpovídá fyzikální podstatČ geneze povodĖových vln v lesních povodích, kdy 50 – 80 %
objemu povodĖového odtoku tvoĜí odtok hypodermický. Retence lesních ekosystémĤ je urþována rozhodující mČrou retenþní schopností horských, eventuálnČ podhorských lesních pĤd. Výsledky šetĜení
ukázaly, že potenciální retenþní schopnost lesních pĤd v horách a v podhĤĜí se pohybuje mezi 80 až 100
mm. Studium celkové retence lesních ekosystémĤ na svazích prokázalo zanedbatelný povrchový odtok
i v období vysokých srážek a naopak masivní odtok hypodermický. Druh dĜeviny nebude mít pravdČpodobnČ na tvorbu povodĖového odtoku výraznČjší vliv. Z hlediska celkové retence lesních ekosystémĤ na
svazích bude muset být vČnována další pozornost jednotlivým vývojovČ vČkovým stadiím. Jak naznaþují
výsledky z prudkého jižního svahu výzkumné plochy ýeská ýermná, mĤže být celková retence smrkové
mlaziny vyšší než smrkové kmenoviny. UvolĖování vody z pĤdního profilu na ploše kultury
s charakterem holé paseky bude také vyžadovat další studium. Celková retence lesních povodí
v horských oblastech se vzhledem k jejich znaþné prĤmČrné nasycenosti pohybuje v rozmezí 40 – 50
mm, v pĜípadech vČtší vyschlosti povodí by mohla dosahovat až kolem 100 mm. Lze tedy konstatovat,
že lesy mohou mírnit malé povodnČ, ale všeobecnČ ne extrémní povodĖové události. Za významné povodnČ mĤžeme podle Chlebka, JaĜabáþe (1997) oznaþit povodnČ ze srážek 80 – 100 mm. Tehdy se zvČtšuje rozsah hydrografické sítČ zvyšováním její hustoty a jejím souþasným bobtnáním a vČtší þást povodí
se zapojuje do tvorby povodĖové vlny zejména hypodermickým, ale i povrchovým odtokem a vznikají
významnČjší erozní a další škody.
Ani lesní povodí tedy nemohou plnČ utlumit velké povodnČ. Výsledky však naznaþují, že získané
poznatky o vlivu obhospodaĜování lesních pozemkĤ by mohli pĜispČt alespoĖ ke zmírnČní velkých povodní a jejich následkĤ. V souhlase i s našimi poznatky lze již dnes výraznČ zmírnit erozní škody správným trasováním lesních komunikací (Beneš, 1991) a jejich odvodnČním (Šach, 1995), diferencovaným
obhospodaĜováním lesa podle jeho funkþních typĤ vzhledem k plnČní jeho vodohospodáĜských a pĤdoochranných funkcí a diferencovaným obhospodaĜováním variabilních zdrojových ploch v lesních povodích.
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volné

90,2

416,7

1.7. – 31.7.

plochy

1.6. – 30.6.

Období

Srážky

18,8

10,1

smrku

10,9

5,1

buku

mlazina

Intercepce

24,4

38,4

smrku

24,5

38,5

buku

mlazina

Transpirace

mm
25,5

0,8

0,7

buku

mlazina
smrku

Období sycení

buku

Povrchový odtok

25,3

20,1

8,2

10,0

7,5

1,2

smrku

9,8

0,5

buku

mlazina

Laterární odtok

Období perkolace a vysokého hypodermického odtoku

33,5

smrku

mlazina

Evapotranspirace
pĜízemní vegetace

331,7

4,2

smrk

339,7

18,4

buku

mlazina

Vertikální odtok

Tab. 4. Vodní bilance smrkové a bukové mlaziny na západním svahu Orlických hor se stĜedním sklonem v období povodní v létČ 1997 (výzkumná plocha Deštenská stráĖ)

+ 0,8

+ 2,0

smrku

+ 1,7

+ 1,5

buku

mlazina

ZmČna zásoby vody
v pĤdČ

95,0
8,0
74,3
54,4
231,7

38,4

357,6

02.7.–11.7.
11.7.–16.7.
16.7.–22.7.
22.7.–31.7.
Celkem o.p.

31.7.–07.8.

Celé období

354,7

37,8

95,6
5,6
68,9
56,3
226,4

69,2
21,3
90,5

mlazina1)

346,0

37,2

98,2
5,1
73,7
55,4
232,4

56,3
20,1
76,4

kultura

Srážky (mm)

273,7

29,8

67,6
3,4
63,6
44,2
178,8

47,6
17,5
65,1

kmenovina
25,4
0,7
26,1

17,0
0,5
17,5

kmenovina

Období sycení

kultura
1,7
0,9
2,6

115,9

7,6

47,2
0,4
25,1
34,2
106,9

319,6

21,4
275,5

22,2

91,8
0,3
76,4
67,3
235,8

Období desukce

100,1
0,8
90,7
80,5
272,1

6,5

0,2

1,8
0,0
0,8
1,1
3,7

4,0

0,2

0,8
0,0
0,2
0,8
1,8

1,7
0,3
2,0

2,4

0,1

0,5
0,0
0,8
0,2
1,5

0,6
0,2
0,8

2,9

0,1

0,6
0,0
0,2
0,9
1,7

0,9
0,2
1,1

1,2

0,1

0,4
0,0
0,1
0,4
0,9

0,1
0,1
0,2

5,0

0,1

2,0
0,0
0,4
0,3
2,7

1,6
0,6
2,2

Laterální odtok (mm)
povrchový (pod LFH horizontem)
podpovrchový (pod A horizontem)
mlazina
kultura
kmenovina
mlazina
kultura
kmenovina

Období perkolace a vysokého hypodermického odtoku

1,4
0,0
1,4

mlazina

Vertikální odtok (mm)

Podkorunové srážky v mlazinČ byly ovlivnČny výsadbou tak, že žlabové srážkomČry se nacházejí mezi Ĝadami smrkĤ. Žlaby tedy nepodchycují intercepci, naopak do nich mĤže stékat voda z korun. Podkorunové srážky namČĜené v mlazinČ se proto blíží srážkám volné plochy.

1)

65,0
22,5
87,5

volná plocha

16.6.–26.6.
26.6.–02.7.
Celkem o.s.

Období

Tab. 5: Srážkoodtokový režim smrkových porostĤ na prudkém jižním svahu v podhĤĜí Orlických hor v období povodní v létČ 1997 (výzkumná plocha ýeská ýermná)

S 282

Sum PrĤm S556,6

S 467,7

46,6

41,6
3,6
18,9
122,3
5,7
20,7
65,3;99,6
6,6
30,2
2,0
20,4
S 337,3

28,6
7,7
6,5
118,9
9,8
12,5
P 30,7

l/s
F

PrĤtok
kulminaþní

7,5
7,3
6,3
11,8
9,2
7,7
P 8,3

na konci
prĤtokové
vlny
l/s
G
Období sycení
2,3
0,2
0,4
17,7
0,7
0,9
S 22,2

mm
H

odtoková
výška

0,8
0,2
0,2
6,4
0,6
0,3
S 8,5

16
3
6
39
7
10
S 81

PrĤtoková vlna
odtoková
trvání
výška do
kulminace
mm
hodiny
I
J

Období perkolace a vysokého hypodermického odtoku
7,7
138,0
10,0
18,5
7,0
38
6,5
8,6
8,0
0,7
0,2
8
6,5
85,2
13,2
8,8
1,8
30
13,2 285,2;469,7
23,7
120,0
75,5
84
9,4
15,2
10,9
1,0
0,3
5
8,2
35,1
13,0
5,9
2,5
27
9,4
170,3;129,9 28,2
92,0
29,7;67,3 110
13,2
24,4
16,3
4,0
0,5
20
15,7
163,9
23,1
23,8
7,9
40
20,6
22,4
20,1
1,0
0,5
4
9,8
38,8
16,5
9,2
3,8
39
P 10,9
P 106,5
P 16,6
S 284,9
S 129,7
S 405
Období desukce
5,2
23,4
12,0
5,8
4,5
35
Celé období
P 8,8
P 76,6
P 13,6
S 312,9
S 142,7
S 521

4,5
6,8
5,0
5,0
8,0
4,0
P 5,6

na poþátku
prĤtokové
vlny
l/s
E

Pozn.: PovodĖové vlny 6. – 9.7. a 18. – 22. 7. mČly dvČ výrazné kulminace.

35

48,1

29.8.–30.8.

9
3
5
56
2
6
85
6
12
2
16
S 202

1.7.–2.7.
43,7
3.7.
4,5
4.7.-5.7.
19,8
6.7.–9.7.
143,5
12.7.
5,9
15.7.–16.7.
20,7
18.7.–22.7. 109,4
25.7.
10,2
26.7.–27.7.
31,8
27.7.–28.7.
2,3
31.7.–2.8.
22,5
Sum PrĤm S414,3

20,3
1,3
4,2
44,9
3,5
9,6
S 83,8

Srážka
trvání
výška do
kulminace
prĤtoku
hodiny
mm
C
D

4
4
6
17
8
6
S 45

mm
B

výška

14.6.–15.6.
20,3
15.6.
1,6
17.6.
4,8
20.6.–21.6.
49,4
22.6.–23.6.
3,7
30.6.
14,4
Sum PrĤm S 94,2

A

Datum
utváĜení
prĤtokové
vlny

P 10,5

28

6
2
2
29;45
1
9
38;75
2
11
1
16
P 12,1

4
1
4
12
5
2
P 4,7

56,2

12,0

42,3
15,6
44,4
83,6
16,9
28,5
84,1
39,2
74,8
43,5
40,9
68,8

11,3
12,5
8,3
35,8
18,9
6,2
23,6

Odtokový
doba
koeficient
do
kulminace
hodiny
%
K
(H/B)x100
18,0
1,4
4,4
31,7
3,0
13,5
72,0

mm
B–H

Retence

30,5

9,6

243,7

42,3

16,8
25,2
5,6
3,8
9,5
11,0
61,7
23,5
5,2
4,9
12,1
14,8
45,5;67,6 17,4
7,6
6,2
26,2
8,0
25,0
1,3
18,6
13,3
38,4
129,4

3,9
15,4
4,8
14,2
17,1
3,1
10,1

Odtokový
koeficient
do
kulminace
%
(I/D)x100

325,0

42,1

34,6
3,4
17,1
46,8
5,4
18,2
35,6;32,3
6,1
22,3
1,5
16,6
207,6

19,5
1,1
4,0
38,5
2,9
9,3
75,3

mm
D–I

Retence
do
kulminace

Tab. 6. Reakce malého lesního povodí na mírném svahu Orlických hor postiženého imisními tČžbami na pĜívalové srážky v létČ 1997 (experimentální povodí U Dvou louþek)
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Obr. II. Hydrogram odtoku (prĤtokových vln) v þervnu 1997 (období sycení).
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Obr. III. Hydrogram odtoku (prĤtokových, povodĖových vln) v þervenci 1997 (období perkolace a vysokého hypodermického odtoku).
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Obr. IV. Hydrogram odtoku (prĤtokových vln) v srpnu 1997 (období desukce). Drobné vlnky na þáĜe vyþerpávání
(vyprazdĖování) povodí souvisejí s denním chodem evapotranspirace v zamokĜené þásti povodí.
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Obr. V. Nasycení povodí mĤže být indikováno (kromČ poþáteþního prĤtoku na zaþátku povodĖové vlny)
také sacím tlakem pĤdy v nezamokĜené þásti povodí a hladinou podzemní vody v jeho þásti zamokĜené
(þerven až þervenec 1997).
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ZKUŠENOSTI S POVODNÍ
NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH
MĤže les zadržovat abnormální srážky a výraznČ omezovat jejich odtok?
JiĜí BČlský
Území ýeské republiky je v prĤmČru ze 33% zalesnČno. Pramenné oblasti vodních tokĤ mají
zalesnČnost vyšší, až 100%. Tyto oblasti jsou protkány sítí vodních tokĤ, které jsou charakterizovány vysokou rozkolísaností prĤtokĤ od období bez povrchového prĤtoku k povodĖovým, unášením pĜedevším hrubých splavenin, vysokým podélným spádem dna koryt a svahĤ povodí. TČchto
vodních tokĤ – bystĜin je v republice asi 23 000 km, z toho 20 000 km odbornČ spravují Lesy ýR,
s.p. Hradec Králové bez ohledu na vlastnické pomČry lesa. Území ýR je významnou pramennou
oblastí Evropy a jediným zdrojem vody jsou pĜevážnČ atmosférické srážky. Jejich úhrny jsou
v prĤbČhu roku nerovnomČrné, nejvíce srážek je v letním období, rozdíly jsou i mezi horskými
oblastmi a nížinami, až 100%. Rozhodujícími jsou pĜedevším intenzita srážek, doba jejich trvání
a plocha, která je jimi zasažena. Srážky jsou nejvýznamnČjším þinitelem odtokĤ vody z území,
množství tČchto srážek není lesními porosty ovlivĖováno. Srážky se pokouší þlovČk pĜedvídat,
sledovat, ale zatím jen rámcovČ, regionálnČ až celorepublikovČ.
MĤžeme se domnívat, že les vzhledem ke své ploše, pĜedevším v horských oblastech, mĤže mít vliv
na utváĜení katastrofálního odtokového procesu. Pramenné oblasti hor jsou terény s velkým sklonem,
s mČlkými (kamenitými) pĤdami, které pĜirozenČ napomáhají urychlenému odtoku srážkové vody.
Vlastník lesa, lesní hospodáĜ, tyto prvky nemĤže mČnit, ale mĤže se snažit prodlužovat dobu dobČhu
vody od jejího spadu do sítČ soustĜedČného odtoku. MĤže peþovat o zachování hydrických vlastností
lesních pĤd a chránit ji pĜed erozí a degradací. Ale v prĤbČhu abnormálních srážek zpĤsoby hospodaĜení
v lesích a metody lesní výroby jen ménČ významnČ ovlivĖují vodní kolobČh než geografické prvky.
V horských povodích jsou svahy i 1 km dlouhé a intervaly mezi nejintenzivnČjším deštČm a kulminací
prĤtoku nejsou delší než 40 minut. Lesní porosty a lesní pĤdy zpožćují tyto odtoky jen omezenČ, jejich
retenþní kapacita se pohybuje do 70 mm srážek podle nasycenosti lesního ekosystému vodou. Zkušenosti s povodĖovými situacemi dokládají, že pĜi pĜekroþení maximální nasycenosti prostĜedí a pokraþujících srážkách není les schopen zabránit vzniku katastrofálních povodní, což nám potvrzují i situace
z povodní posledních let, napĜ. 1997 (srážky až 450 mm), 1998 (srážky až 280 mm), 2002 (srážky až
300 mm). PĜi pokusném hodnocení dĜevinné skladby porostĤ na odtokové pomČry, které probíhá setrvale v Beskydech a Jeseníkách témČĜ 50 let, se dá odvodit, že stáĜí hlavní hospodáĜské dĜeviny nemá vliv
na zmČnu srážkoodtokových pomČrĤ. ZámČna buku za smrk se projevuje pouze trendem ke zvýšení
minimálních odtokĤ z povodí. To pravdČpodobnČ podporuje nižší evapotranspirace smrkového porostu
a nižší schopnost plochého koĜenového systému smrku þerpat srážkovou vodu infiltrovanou do vČtších
hloubek pĤdního profilu. Je to však trend dlouhodobČ neovČĜený a z hlediska povodĖových odtokĤ naprosto nevyužitelný.
PovodĖová vlna z abnormálních srážek prochází podhĤĜím do nížin, kde dochází za katastrofální situace k vybĜežení vod z koryt a k záplavám okolního území. V nivách Ĝek se místy nacházejí porosty
lužního lesa, který je záplavám lépe pĜizpĤsoben než porosty zemČdČlských kultur. Vodní kapacita pĤdy
lužního lesa se rychle záplavou naplní a doba záplavy pak rozhoduje o výši škod na lesních porostech.
Lesní kultury a mladé porosty jsou citlivČjší na zatopení než starší porosty, ale po dvou týdnech zátopy
jsou negativnČ postihovány nebo postupnČ odumírají. Doba obnovy lesa je dlouhodobá, generaþní.
Vlastník lužního lesa se proto snaží zátopu nebo vysokou hladinu podpovrchové vody co nejrychleji
z porostĤ odvést nebo snížit na optimální úroveĖ soustavou otevĜených odpadĤ a jejich funkci po zátopČ
obnovit vyþištČním. Tedy retence povodní lužním lesem – lesní pĤdou má i své omezené možnosti, ale
také povodĖové dĤsledky a není to rozhodující Ĝešení protipovodĖové ochrany nížin.
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Dojmy z katastrofálních povodní 1997, 1998, 2000, 2002 již odeznívají, ale jistČ budou ještČ pĜedmČtem dalších hodnocení. Vláda ýR se napĜ. rozhodla, že se pĜedpovČdní služba bude modernizovat,
aby se pĜedpovČdi o srážkách a následných povodních tohoto charakteru zlepšily. Lesní hospodáĜství
a jeho organizace pro preventivní opatĜení v pĜevážnČ zalesnČných povodích vodních tokĤ nebudou však
rozhodujícím zpĤsobem ošetĜeny. Z historických záznamĤ se dá vysledovat, že þeské zemČ jsou tímto
fenoménem postihovány þasto. Lokální povodĖové situace bystĜinných povodí se vyskytují více než
þasto. V kronikách je mnoho záznamĤ zejména o následcích tČchto povodní. Nelze se divit, že vČtší
trvalá sídla obyvatel mají dokladĤ více, napĜ. nedávná výstava o povodních v Praze je dokumentovala
od roku 819.
Sledujeme-li hrazení bystĜin v þeských zemích, pak po roce 1872 se provádČlo velmi sporadicky,
pĜesto, že jeho naléhavost byla známá. Nebyly právní podklady a následkem toho ani možnosti setrvalých prostĜedkĤ. Byl i nedostatek pochopení nezbytnosti jeho provádČní ve vzdálených pramenných
oblastech namísto úprav jen v poškozených obydlených údolích. Ale tyto pomČry byly zhodnoceny vládou, která pĜipravila právní, administrativní i finanþní podklady pro umožnČní této prospČšné þinnosti.
Obrat nastal po roce 1884 a je obdivuhodné, že se vycházelo z pĜesné znalosti charakteru a pĤsobení
hrazení bystĜin. Tato þinnost byla komplexnČ objasnČna s Ĝešením stavĤ jejich povodí. PĜi tehdejší „strategii protipovodĖové ochrany a odstraĖování následkĤ povodní“ byly postupnČ asanovány všechny významnČ postihované oblasti bystĜin vþetnČ potĜebných zalesnČní nebo obnovy zalesnČní svahĤ povodí
a tím byla umožnČna „strategie vodní politiky“, kterou zaþala realizovat po roce 1903 Zemská komise
pro úpravu Ĝek v království ýeském. PĜehled o spolupráci mezi vodním hospodáĜstvím a lesním hospodáĜstvím pĜi protipovodĖové ochranČ z tohoto období do konce roku 1921, uvedený v závČru pĜíspČvku,
dokládá jak úþelovČ a úspČšnČ se pracovalo v perimetrech bystĜin ve prospČch zlepšení prĤtokových
režimĤ Ĝek. Tento „zlatý vČk“ trval do roku 1928, kdy byla provedena nová organizace politické správy,
samozĜejmČ vþetnČ organizaþní úpravy služby hrazení bystĜin, a pĜimČĜenČ pokraþoval do roku asi
1938. Provedené úpravy z tohoto období pĜevážnČ plní funkci do souþasnosti a to je opČt obdivuhodné.
Obdivuhodná zato není souþasná „strategie protipovodĖové ochrany a odstraĖování následkĤ povodní“ po roce 1997. Je založena na pĜedstavČ, že pouze vodohospodáĜsky významné vodní toky se
musí zabezpeþit, pĜesto, že rozsahovČ se jedná o asi 20% délky všech vodních tokĤ a s ohroženým územím asi 25% rozlohy státu. Nedá se jedinČ zpochybnit, že toto ohrožené území je hodnotovČ významné,
ale bez Ĝešení prevence pĜed povodnČmi na jejich pĜítocích, tedy drobných vodních tocích, je jen politickým aktem bez vČcného, odborného pĜístupu.
Co pĜinesly povodnČ posledních let pro þinnost hrazení bystĜin? Následné škody byly hodnotovČ
rĤzné, škody z roku 1997 dosáhly asi 1,5 mld. Kþ, z roku 1998 asi 80 mil Kþ, z roku 2000 byly bezvýznamné, z roku 2002 asi 160 mil. Kþ. Spoleþné mají to, že se opožćuje jejich odstraĖování. PĜedevším
pro nedostateþné, ale i pro nerovnomČrné možnosti finanþních prostĜedkĤ a v pĜípadech povodĖových
škod z roku 1997 pro negativní stanoviska organizací ochrany pĜírody k nČkterým opravám poškozených vodních dČl a k péþi o neupravené bystĜiny þi jejich úseky pĜipravené správcem tČchto drobných
vodních tokĤ. PrĤbČh katastrofálních situací je uplatĖován jako jediné mČĜítko úspČšnosti protierozní
a protipovodĖové ochrany v územích bystĜin. Ale je tento „ekologický pohled“ oprávnČný? Stavy
z ohroženosti povodnČmi, nejen katastrofálními, musí zahrnovat i hodnoty ohroženého území a humanitní krize v nČm. PovodnČ nedČlají rozdílu mezi vodohospodáĜsky významnými vodními toky a drobnými vodními toky.
PopovodĖové zabezpeþení prĤtoþnosti koryt a funkþní obnovy poškozených vodních dČl a oprav
dlouhodobého hmotného majetku jsou prvními zásahy správce k omezení rizik dalšího zvyšování škod
na majetcích a ohroženosti životĤ obyvatel. PĜi poškození objektĤ a zaĜízení, které jsou v majetku státu,
musí být spoluúþast státního rozpoþtu na jejich odstraĖování. Lesní zákon þ. 289/1995 Sb. vymezuje,
kdy ve veĜejném zájmu hradí náklady hrazení bystĜin stát. Souþasná skuteþnost je ovšem jiná. OdstraĖování povodní od roku 1997 se financuje nyní pĜevážnČ z vlastních zdrojĤ podniku Lesy ýR s. p.. Je to
nesprávné v tom, že státní podnik musí výsledky své lesnické þinnosti ochudit ve prospČch odstraĖování
povodní a zároveĖ tyto náklady nemĤže zahrnovat do ceny dĜíví nebo svých služeb. Ztráty zpĤsobené
pĜírodními katastrofami se musí tedy financovat s podporou dalších zdrojĤ, než jsou disponibilní zdroje
nebo rezervní fondy podniku Lesy ýR. Jednou z možností je program „OdstraĖování následkĤ povodní
na státním vodohospodáĜském majetku“, program odvČtví vodního hospodáĜství MZe. Nejedná se však
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o setrvalou možnost a hodnotovČ výraznou pomoc, toto odvČtví preferuje pouze sanace škod na vodohospodáĜsky významných tocích.
Jaké jsou možnosti v rámci odvČtví lesního hospodáĜství? MČly by to být možnosti rozhodující a setrvalé. Ale ve skuteþnosti nejsou. Zákon þ. 289/1995 Sb. (lesní zákon) v § 35 uvádí co je opatĜením na
ochranu pĤdy a péþí o vodohospodáĜské pomČry, co jsou preventivní þinnosti vþetnČ odstraĖování následkĤ živelních pohrom. Uvádí i za jakých podmínek je hradí stát nebo se na nich podílí. V tomto pohledu se jedná o nárokové požadavky tČchto opatĜení. Možnosti získání finanþních prostĜedkĤ na jejich
úhradu od státu jsou ovlivnČny možnostmi státního rozpoþtu a stanovením priorit v odvČtví. Výsledkem
je, že pro tyto nároky ze zákona jsou uvolĖovány prostĜedky asi z 50% nezbytných potĜeb, které dosahují 280 mil. Kþ roþnČ. OdstranČní povodĖových škod z roku 1997 je asi ze 66% jejich celkového rozsahu k 31. 12. 2002. Opožćování preventivních opatĜení na bystĜinách ve správČ LesĤ ýR zpĤsobuje, že
povodĖové a erozní nebezpeþí trvale narĤstá. Nedá se opomenout, že ustanovení § 35 lesního zákona
nelze využít pro úhrady tohoto nároku, kdy opatĜení jsou realizována v intravilánech. Takové je zatím
využívání tohoto ustanovení lesního zákona.
Další možností v rámci odvČtví jsou podpory hospodaĜení v lesích podle § 46 lesního zákona, jmenovitČ na opatĜení k zajištČní mimoprodukþních funkcí lesa. Tyto podpory nejsou nárokové, ale mohou
být použity i na opatĜení realizovaná v intravilánech. Ale od roku 2001 nejsou finanþnČ naplĖovány a
tedy poskytovány.
Struktura financování hrazení bystĜin a strží prostĜednictvím oblastních správ tokĤ LesĤ ýR,
s.p. je následující:

Rok
Státní rozpoþet
Vlastní zdroje LesĤ ýR
Celkem

OdstraĖování povodĖových škod v mil Kþ
1997
1998
1999
2000
83
167
213
170
38
43
45
52
121
210
258
222

2001
41
137
178

2002
87
159
246

Rok
Státní rozpoþet
Vlastní zdroje LesĤ ýR
Celkem

Preventivní protipovodĖová a protierozní opatĜení
1997
1998
1999
2000
109
145
152
144
16
109
145
152
160

2001
79
68
147

2002
76
129
205

PĜehled hrazení bystĜin a strží, provedených lesnicko technickým oddČlením pro hrazení bystĜin,
odbor Královské Vinohrady, na náklad fondu pro úpravu Ĝek v Praze dle stavu koncem roku 1921.
1. Velké Labe:
2. Chrudimka:
3. Lužnice:
4. Lužnice:
5. Vltava:
6. Úhlava:
7. Litavka:
8. Kocába:
9. Vltava:
-

32

Velké Labe mezi údolím Weisswasser a Klausenwasser (km 0,00-2,05), Klausenwasser
Malé Labe: Kotelný potok s pĜítoky (Weissbach, Schwarzwasser, Hantengraben, Pommersberggraben, Goldhohenbach)
Velká Úpa: ObĜí DĤl s pĜítoky (Stumpengrund, Blaugrund, Zehgrund, Grunbach)
Úpa: Splavný potok (Grosskuhnelbandengraben)
Malá Úpa: Schwarzwasser s pĜítoky (Fichtigbach, Seidelgraben, Klausenwasser, Maschelbach, Kolbengraben,
Kammel-Bruchenbach)
Bubeneþský potok
Pustý potok, Vlþí potok
Strže u Hvožćan þ. 1, 2 a 3
Kremžský potok
Vodokrtský potok
Podlužský potok, Chumavka, Strž v BČhþínČ, 3 pĜítoky Stroupinského potoka, Suchomastský potok, Strž ve
Velkém Chlumci
Strž þ. 2, Strž þ. 3 (Ve Spáleném), Strž þ. 4, Strž þ. 6 (Bílá Struha), Strž þ. 7 (Krámská strž), Strž þ. 8 (Babí DĤl),
Strž þ. 9 (Malá Leþice), Strž þ. 10, Strž þ. 11, Strž þ. 12, Strž ve Velké Leþici
menší pĜítoky Vltavy nad ŠtČchovicemi:
Chlumský potok km 142,8, Pexova strouha km 154,2,

10. Sázava:
11. Sázava:
12. Vltava:
13. Zlatý potok:
-

KrĖanský potok km 157,9, KĜenský potok km 143,9,
3 strže u MČĜína km 148,2 – 148,5 – 148,7,
SladovaĜský potok km 150,2, Lahozský potok km 151,5,
ZáhoĜský potok 151,8, Strž þ. I, II, III, IV km 122,0,
Strž v Županovicích km 123,6, Musík km 137,6,
Strž v Živohošti km 141,8, Meredy km 146,1,
Jablonský potok, km 146,1, Strž v Moráni-Povalilce km 146,5,
Dušno km 160,5
Pikovické strže
Vltava: ZahoĜanský potok (LibĜický)
PČtihostský potok, LštČnský potok
PodmoráĖský potok, Klecanský potok, VČtrušická strž

Strž ve VeleþínČ, Veleþínský potok, Horní tok potoka Lumnet, Strže nad Lubencem, Strže ve Velké Vrbici, Strže
u ěepan a Libína, Strž Grund, Strž v MukodČlích, Nátrže strání v MukodČlích, Dolní tok potoka Lumnet, Strž
Rovna, Strž þ. 22 (v Krýrách), Strž þ. 23 (ve Vroutku), Strž þ. 1 (v LiboĜicích), ZalesĖovací plocha
v LibČšovicích, Strž þ. 2a a zalesĖovací plocha (v ŠíĜemi), ZalesĖovací plocha 2a (v ŠíĜemi), Strž þ. 3, 4, 5 (v
SobČchlebích), Strž þ. 11, 6, 7, 10 (v Malé ýernoci), ZalesĖovací plochy þ. 1, 2 v Malé ýernoci, Oþihovský potok
ve Vrbici, Strže þ. 12 – 20 (v DČkovČ), Strž þ. 21 (v HokovČ)
14. OhĜe:
Sesuv v ZáhoĜí, Strž v Stroupeþi, Strž v PĜívlakách
15. Labe:
Pruþelský potok, ýeĜenišĢský potok, Zálezlský potok
16. BČlá: Hostovický potok, Újezdský potok
Pozn.: názvy tokĤ a místní názvy pĤvodní

Uvedený pĜehled prací provedených službou hrazení bystĜin se týká realizaþního období 1905 až 1921.
KromČ tČchto finanþních prostĜedkĤ byla služba pĜedevším financována podle zákona þ. 116 Ĝ.z. ze
30. þervna 1884, aby zemČdČlství zvelebeno bylo stavbami vodními. PostupnČ sekcí v TČšínČ, LanškrounČ, Královských Vinohradech byly následné úpravy zahajovány po roce 1883 a provedeny do konce roku 1894. V ýechách to byly úpravy strží v povodí Rakovnického potoka a jmenovitých bystĜin
v této oblasti. Na MoravČ se upravovala prameništČ Beþev, Malá a Velká HanzlĤvka, PodĢatý, PlĤskovec, MiloĖovek, Jezerný, PlĤskoveþek, Bzový, Stanovnice, Kobylská, Brodská, Vranþa, Babínek, BĜežitá, Provazný, Hluboký, Dinotice, ýerný, BratĜejĤvka, Kýchová, Huslenky, HoĜanský, Bradov, Senica,
Rokytenka, BystĜice, HovČzí. Ve Slezsku byly v tomto období upraveny zejména Bílá, StĜední a ýerná
Opava, Suchý, Holþina, Lešnice, Javorník, Dopka, BČlka, RaduĖka, Malinka, Kopidlo.
Uvedené pĜehledy z þasových úsekĤ historie hrazení bystĜin v þeských zemích jsou jen názorné
pĜehledy o úspČšnosti této služby. Na nich se dá sledovat, která území jsou nejþastČji postihována vysokými i katastrofálními srážkami a následnČ povodnČmi. Z nich jednoznaþnČ vyplývá, že tento pĜírodní
fenomén se opakuje a nedá se vylouþit, že následný mĤže mít horší prĤbČh než pĜedešlý. ZároveĖ se
potvrzuje, že povodeĖ s mírou opakování 1% a vČtší je úpravou pĜevážnČ neškodnČ odvedena za pĜedpokladu, že je ĜádnČ udržována.
Ke konci roku 1981 byl proveden jednorázový pĜehled údajĤ o bystĜinách v þeských zemích, který
do souþasnosti nebyl upĜesnČn. Tehdy bylo zjištČno, že délka tokĤ ve správČ podnikĤ státních lesĤ byla
19 654 km, z toho upravených bystĜin bylo 1 283 km (upravenost 6,5%). Délka upravených strží byla
130 km. ZdČných pĜehrážek bylo asi 850 ks, ostatních pĜehrážek bylo asi 1 500 ks. StupĖĤ bez rozlišení
konstrukce bylo asi 6 300 ks. PĜehrážky jsou umístČny pĜedevším v pramenných þástech bystĜin a ve
stržích s velmi nestálou vodností koryta. PrĤmČrná þetnost stupĖĤ je asi 5 kusĤ na délkový km úpravy.
Tyto údaje se však zásadnČ neodlišují od souþasného stavu, kromČ toho, že technický stav Ĝady úprav
bystĜin se výraznČ zhoršil. To znamená, že preventivní þinnosti pĜi protipovodĖové ochranČ bystĜinných
povodí musí zahrnovat i péþi o vybudovaná opatĜení.
Kontakt:
Ing. JiĜí BČlský
Ministerstvo zemČdČlství ýR
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DLOUHODOBÝ LESNICKO-HYDROLOGICKÝ
VÝZKUM V LESNÍCH POVODÍCH
Milan Bíba
Oblast stĜední Evropy je již mnoho století pod intenzivním vlivem þlovČka. Lesní porosty se
zde zachovaly na vČtších souvislých plochách pĜevážnČ v horských a pahorkatinných oblastech.
A i zde byla jejich dĜevinná skladba z velké þásti zmČnČna. Velký vliv na to mČla skuteþnost, že
zejména v poþátcích lesnického hospodaĜení byla oceĖována využívána témČĜ výhradnČ dĜevoprodukþní funkce lesa. Teprve v prĤbČhu 20. století si zaþala lidská spoleþnost více uvČdomovat
i mnohé další funkce lesĤ. Jednou z tČchto mimoprodukþních funkcí je i funkce vodohospodáĜská
a pĤdoochranná. Tento zájem periodicky akcentovaly i mnohé živelní události – aĢ už sesuvy
pĤdy na odlesnČných horských svazích, tvorba strží a eroze nebo katastrofální povodnČ
s rozsáhlými škodami na lidském osídlení. Vodní úþinky lesĤ zaþaly být podrobnČji zkoumány
a objevovala se snaha je cílenČ využívat. Již tehdejší poznání dospČlo k tomu, že je nutno sledovat
celé povodí. Již v 1. polovinČ 20. století byla založena Ĝada výzkumných objektĤ. V ýeských
zemích byla prvními dvČ povodí v oblasti východní Moravy – povodí Kýchové a ZdČchovky.
Tam bylo zahájeno mČĜení v roce 1928.
Po 2. svČtové válce pak bylo zahájeno experimentální sledování jednotlivých prvkĤ srážkoodtokového procesu na povodích v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Bylo to v roce 1953. MČĜení bylo zahájeno na dvou povodích. Prvním z nich bylo povodí ýervík v oblasti tzv. Zadních hor (poblíž Starých
HamrĤ). Druhým pak povodí Malá Ráztoka nad Trojanovicemi (oblast tzv. PĜedních hor). V obou pĜípadech jde o malá povodí o rozloze okolo 2 km2 (ýervík 1,85 km2, Malá Ráztoka 2,076 km2). Povodí
Malá Ráztoka bylo pokryto souvislými dospČlými porosty buku, na povodí ýervík pĜevažovaly mýtné
smrkové porosty. Na obou povodích probČhla v prvních 12 letech (do roku 1966) kalibrace – tzn. mČĜení v období bez úmyslných tČžebních zásahĤ. Poté zapoþala na obou povodích urychlená holoseþná obnova porostĤ. Na povodí ýervík, které je tvoĜeno dvČma dílþími povodími, bylo jedno z nich ponecháno
jako kontrolní, bez úmyslných tČžeb. Cílem experimentu bylo simulovat vliv intenzivní obnovní tČžby
(nČkolikanásobnČ zrychlené oproti praxi) a zámČny dĜevin na odtok vody z povodí. V povodí Malá
Ráztoka probČhla témČĜ úplná zámČna smrku bukem (umČlou obnovou), která reprezentovala tehdy
bohužel velmi þastou a ekologicky nevhodnou variantu. Na povodí ýervík byla snaha o opaþnou zmČnu,
tedy náhradu hlavní dĜeviny smrku bukem. Ta se z pochopitelných dĤvodĤ zcela nezdaĜila a tak
i v obnovených porostech dodnes pĜevládá smrk. PĜesto se zastoupení buku zde zvýšilo na 24,6 %
(podle plochy).
MČĜení na obou povodích probíhá nepĜetržitČ od roku 1953 do souþasnosti. Do konce roku 1979 bylo zdejší pracovištČ souþástí Výzkumného ústavu meliorací v Praze – Zbraslavi, od 1. 1. 1980 je dodnes
detašovaným pracovištČm Výzkumného ústavu lesního hospodáĜství a myslivosti JílovištČ – Strnady. Na
tomto místČ je tĜeba vzpomenout jména alespoĖ nČkolika osobností, jejichž život byl ze zdejší þinností
spojen. Založení výzkumu v padesátých letech je spojeno se jmény akademikĤ Bohuslava MaĜana
a Otakara Lhoty. Vlastní praktické vČdeckovýzkumné þinnosti se zde dlouhodobČ vČnovali pĜedevším
pánové Ing. Václav Zelený, CSc, Ing. Alois Chlebek, Ing. Milan JaĜabáþ, CSc a jako dlouholetý koordinátor výzkumných úkolĤ v ústĜedí VÚLHM ve Strnadech rovnČž Ing. Václav Lochman, CSc. Ale nelze
zapomenout i na množství technických pracovníkĤ a pozorovatelĤ, kteĜí se v þasto extrémních terénních
a klimatických podmínkách zasloužili o kontinuitu mČĜení za všech okolností.
Od roku 1987 pĜibylo k uvedeným dvČma povodím ještČ malé lesní povodí „U vodárny“ v pohoĜí
Hrubého Jeseníku. To slouží jako kontrolní, s metodikou mČĜení analogickou s pĤvodními dvČma sledovanými povodími v Beskydech.
Postupem doby se urþitým zpĤsobem mČnily jak cíle experimentu, tak i dílþí dĤrazy. Základní metodika však byla našimi pĜedchĤdci natolik dobĜe zvolena, že umožnila zhodnotit celý experiment
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i v dobČ, kdy se zásadním zpĤsobem promČĖovaly celospoleþenské vlivy a požadavky na les. Zaþalo to
od pĤvodní, ponČkud idealizované pĜedstavy o lesu jako snadno cílenČ ovlivnitelném zdroji vody pro
tehdejší preferovanou prĤmyslovou oblast Ostravska. Poté nastala v horských lesích ýR imisní kalamita, která se projevila i v lesních porostech Moravskoslezských Beskyd. Zde sice nedošlo k celoplošnému
odumírání porostĤ, jako v oblasti severozápadních ýech, ale zdravotní stav porostĤ se zde též výraznČ
zhoršil. A právČ sledovaná povodí s rychlou holoseþnou tČžbou porostĤ pomohla do urþité míry simulovat dĤsledky velkoplošných kalamitních tČžeb V poslední dobČ je pak znaþnČ diskutovaná napĜíklad
otázka klimatických zmČn. Také pro verifikaci tČchto hypotéz je existence dlouhé þasové Ĝady experimentálnČ zjištČných hydrologických a klimatických dat velkým pĜínosem.
Další epizodou, která akcentovala pozornost, byly katastrofální povodnČ v roce 1997 na MoravČ
(obr. III.) a o 5 let pozdČji v létČ 2002 v ýechách. Objevila se celá Ĝada zjednodušených, odbornČ nepodložených až zcela neobjektivních názorĤ na vliv lesa, resp. lesnického hospodaĜení na vznik a prĤbČh
povodní. Také tyto názory je nutno neustále korigovat na základČ skuteþnČ zmČĜených hodnot.
V uplynulých nČkolika letech byl v rámci Ĝešených výzkumných úkolĤ probíhající hydrologický
výzkum doplnČn o nČkteré další aspekty. Cílem je rozšíĜení komplexního pohledu na lesní ekosystém.
Proto zde bylo provedeno dendroklimatologické vyhodnocení porostĤ hlavních dĜevin – smrku, buku
a jedle. U smrkových porostĤ na povodí ýervík byla provedena analýza genetické variability populací
metodou isoenzymových analýz. Pozornost je vČnována i vývoji chemického složení pĤd a odtékající
vody. V letošním roce budou provádČny i analýzy stavu výživy lesních porostĤ na povodích.
PĜedstavení hlavních výsledkĤ celého dlouhotrvajícího výzkumu je v tomto krátkém referátu znaþnČ obtížné. SouþasnČ i stále narĤstající délka pozorování nás neustále utvrzuje v pĜesvČdþení, že lesní
ekosystém je natolik složitý a na vnitĜní vazby bohatý systém, že jakoukoli jeho dílþí složku (kterou je
bezesporu i voda) nelze zcela jednoznaþnČ a jednoduše vyjádĜit izolovanČ. VČtšinou zde nefungují jednoduché závislosti typu srážky – odtok, zmČna dĜevinné skladby – zmČna odtoku, tČžební zásah – zmČna
odtoku a podobnČ. Celá Ĝada dalších tČžko odlišitelných nebo kvantifikovatelných vlivĤ pak þasto zpĤsobuje, že výzkumy tohoto typu nemohou podat zcela statisticky prĤkazné odpovČdi na zjednodušené
otázky. Obþas je to prezentováno jako neúspČch výzkumu. Jde ale spíše o problém nereálných oþekávání. DĤležitým momentem je zde pĜedevším stanovení zásadních trendĤ vývoje a i vþasné upozornČní na
nČkteré významné momenty, které mohou zpĤsobit problémy v budoucnosti. A zásadní je i to, abychom
si uvČdomili, že stejnČ obtížnČ, jak prokazujeme vliv nČkterých pĜírodních vlivĤ, mĤžeme ještČ obtížnČji
oþekávat rychlý a jednoznaþný vliv nápravných opatĜení, pokud jsme již ekologickou rovnováhu porušili.
Následujících nČkolik bodĤ je tedy nutno chápat jako podklad k tvoĜivé lesnické þinnosti pochopením
velké rĤznorodosti pĜírodních, stanovištních i hospodáĜských podmínek jednotlivých území:
x V rámci zkoumaných povodí nebyla prokázána pĜímá souvislost mezi jednotlivými zpĤsoby lesnického hospodaĜení a celkovou výší odtoku. Jako dĤležitČjší se jeví udržení lesní pĤdy v trvale pĜíznivém stavu (struktura, fyzikální vlastnosti, obsah humusu, vegetaþní kryt) a zabránČní soustĜedČnému povrchovému odtoku a erozi.
x Z hlediska dĜevinné skladby by hlavním kriteriem mČla být stanovištní vhodnost pĜíslušné dĜeviny.
Bez respektování širších stanovištích souvislostí nelze jakoukoliv dĜevinu jako takovou oznaþovat
za vodohospodáĜsky vhodnou þi nevhodnou. ObecnČ lze doporuþit spíše porostní smČsi oproti monokulturám.
x Z hlediska protipovodĖové ochrany má les dĤležitou, nicménČ zcela limitovanou schopnost transformace odtoku. Enormní srážkové úhrny není ani les v témČĜ pĜirozeném stavu schopen zadržet.
Retenþní kapacita je limitována – uvádí se 50 – 150 mm srážek v závislosti na pĤdních pomČrech.
V oblasti Beskyd byla zjištČna retenþní kapacita okolo 50 mm srážek.
x BČžné lesní hospodaĜení, jak je v souþasné dobČ pĜevážnČ uplatĖováno, s respektováním zásad trvalé udržitelnosti, je z hlediska protipovodĖové ochrany obecnČ zcela adekvátní. RozhodnČ nelze pĜijmout názory, že katastrofální povodnČ v uplynulých letech byly dĤsledkem špatného hospodaĜení
v lesích, nebo již jen samotného faktu, že se v lesích hospodaĜí a nejsou ponechány bez tČžeb.
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DĤležitým opatĜením k minimalizaci škod, zpĤsobených odtokem vody, je zabránit narušení pĤdního povrchu. A to zejména pĜi tČžbČ v místech, kde mĤže dojít k pĤdní erozi. Jde o volbu a vhodnou
aplikaci odpovídajících tČžebnČ – dopravních technologií.
x Specifickou pozornost je nutno vČnovat bĜehovým porostĤm (hlubokokoĜenící dĜeviny), zajištČní
prĤtoþnosti profilĤ koryt a odstranČní všech pĜekážek, které by mohly v pĜípadČ zvýšených prĤtokĤ
v korytČ tvoĜit zátarasy a vzdutí s rizikem protržení.
x V dnešní kulturní krajinČ, þlovČkem znaþnČ využívané, mají nezastupitelný význam biotechnické
objekty na vodních tocích. RacionálnČ navržené a udržované objekty pĜispívají k harmonizaci požadavkĤ na toky, které jsou þasto protichĤdné.
Závislost lesa a vody není jednoduchá, je to pouze þást velmi složitých a dosud ne zcela prozkoumaných vnitĜních vazeb v lesním ekosystému. Jaké z toho plyne ponauþení pro naši praktickou þinnost?
Domnívám se, že nejlepší odpovČdí je dnes snad již ve vČtší míĜe pĜijímaná snaha co nejvíce respektovat pĜírodní procesy, chápat les jako živý ekosystém a snažit se co nejménČ odchylovat od pĜírodČ blízkého stavu. To ale samozĜejmČ nebrání rozumnému využívání všech užitkĤ, které les þlovČku nabízí.
Ze všech zpĤsobĤ, kterými je dnes naše krajina využívána, je lesní hospodáĜství zcela urþitČ nejekologiþtČjším a k pĜírodČ nejšetrnČjším. I když to snad vČtšina veĜejnosti ví nebo tuší, mČli bychom to jako
lesníci umČt obþas s hrdostí na svoji práci nahlas pĜipomenout. A to zejména v situacích, kdy je veĜejnost pro naši problematiku vnímavČjší.
Roþní chod srážek (Hs) a odtokĤ (Ho)
na povodí ýervík
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Obrázek I
PrĤmČrné mČsíþní srážky a odtoky na povodí ýervík
v letech 1954 až 2001

180
160
140
mm

120
100

Hs
Ho

80
60
40
20
0
XI

XII

I

II

III

IV

V

mČsíc

Obrázek II
36

VI

VII

VII

IX

X

p o þ á te k

ý e r v ík 7 . 7 . 1 9 9 7

6 .7 . 1 9 9 7 v 0 1 h o d in

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Obrázek III: ýervík – prĤbČh odtokové vlny v období extrémních srážek v þervenci 1997
(pĜíþinné srážky 25,4 + 115,5 + 61,1 + 139,6 = 341,6 mm) X: doba trvání (hod) Y: prĤtok (l/s)
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PģSOBENÍ LESģ V OCHRANċ PěED
POVODNċMI PODLE PěÍKLADģ Z BESKYD
Milan JaĜabáþ
Katastrofy v ýR v letech 1997 a 2002 zvýšily potĜeby lépe se chránit proti povodním, pohotovČ
sanovat škody, vþas dČlat nová preventivní opatĜení. TradiþnČ bylo stále uchováváno tvrzení, že
lesy znaþnČ tlumí povodnČ, což je jedním z dĤvodĤ, proþ obhospodaĜováním nesmí být tato funkce
narušována. Ale teprve nedávno bylo napsáno do odborného tisku (bez uvedení pĤvodu této
informace), že jejich pĜíznivé protipovodĖové úþinky vždy jsou a zĤstanou v pĜírodČ omezeny.
Nedávné mimoĜádné povodnČ daly nové pĜíležitosti odborníkĤm uveĜejnit mnoho názorĤ a rad,
pĜesto výhody ochrany proti povodním spolupĤsobícími lesy nelze pomíjet.
Lesní pĤda zaujímá 1/3 rozlohy území ýR. NejlesnatČjšími jsou hory s prameništi. To je dĤležité,
protože právČ tam bývají nejvydatnČjší a nejintenzivnČjší deštČ. Ale z lesĤ odtékají potĤþky a Ĝíþky
s velkými pohyby látek a energií v pĜírodních cyklech. Mají jen obtížnČ mČĜitelné a málo mČĜené hydrologické úþinky. Doložit lesnicko-politickou praxi správnými daty proto není snadné. Vysoké a nebezpeþné povodĖové vlny vznikají od pramenišĢ a postupují složitČ, neþekanČ a náhle. NaštČstí se þasto
neopakují, a proto teprve dlouhá mČĜení dávají data potĜebná pro matematická hodnocení a pro ovČĜování odtokových modelĤ.
Impulzem škodících vln jsou intenzivní lijáky v malých povodích nebo ménČ intenzivní, ale dlouhotrvající, vydatné a rozlehlé regionální deštČ. PĜíkladem se staly extrémní deštČ a odtoky v þervenci 1997
a v srpnu 2002. Dlouhá období mezi tak silnými dešti jsou pro ochranu ménČ dĤležitá. NamČĜená data je
tĜeba tolerantnČji vyhodnotit, protože mají v pĜírodČ velikou þasovou a v horách i plošnou rozkolísanost,
proto jsou jen obtížnČ mČĜena. Jejich pĜedpovČdi obþany varují, i když povodeĖ nemusí vždy vzniknout.
MČĜení deštČ v jediné stanici je jen místnČ informujícím. Hustota stanic musí být pĜimČĜená podle
reliéfĤ hor a pahorkatin. Intenzity je nutné mČĜit digitálnČ. Ombro- i pluviografy registrovaly deštČ
hrubČji a ne vždy spolehlivČ. Nové pĜístroje jsou výraznČ dražší, ale náklady se vrací snižováním škod.
Taxaþní charakteristiky lesĤ více ovlivĖují bilance srážkovČ-odtokových vztahĤ za delší období, ale pĜi
silných deštích se ménČ uplatĖují. Vodní úþinky lesĤ lze všude orientaþnČ zmČĜit.
Pro ochranu pĜed škodlivými povodnČmi jsou dĤležitými lesní pĤdy s podložími. Bývá žádáno, aby
voda pod porosty neustále jen vsakovala do pĤdy. PĤvod a vlastnosti pĤd se místnČ liší, ale platí pro nČ
obecnČjší schéma. Je dĤležité, že:
x i v lesním prostĜedí vznikne krátkodobČ a nepĜíliš þasto plošný, soustĜedČný, povrchový a rychlý
podpovrchový odtok formující prĤtokové vlny (obr. 7), které zþásti obnažují koĜeny dĜevin (obr. 8)
a tvoĜí erozní rýhy s pohyby splavenin (obr. 9);
x mČĜení nás pouþila, že v beskydských experimentálních povodích jsou nejnebezpeþnČjšími jen prĤtoky vČtší než 1 000 l/s km2. V letech 1954 až 2002 takových bylo pod návČtrnými svahy s NW
expozicí v Malé Ráztoce jen 11; nejvyšší byla vlna po noþní bouĜce v þervenci 1966, a jen o málo
nižší po regionálním dešti v þervenci 1997. V tzv. Zadních horách, v povodí ýervíku vln bylo jen 7,
ale žádná z nich, tedy ani v þervenci 1997, nebyla prĤtokem i množstvím extrémní. Všechny silné
deštČ dnes v témČĜ již padesátileté þasové ĜadČ tam byly zaznamenány jen od þervna do záĜí,
pĜevážnČ v þervenci;
x pro snížení nebo zastavení vsaku do pĤdy jsou dĤležitými podíly takových ploch v % celkové rozlohy povodí, jejich poloha a sklon. Zejména plošný nárĤst staveb v povodích odtoky zrychluje
a zvČtšuje;

38

x

x

x

nasycenost povodí pĜed poþátkem silného deštČ není snadno pĜímo zmČĜitelná. Do rozborĤ vln bývají Ĝazeny srážkové úhrny za pĜedcházejících 5 nebo 30 dnĤ. Dobrou charakteristikou je hodnota
m-denního prĤtoku na poþátku vzestupu vlny formovaná pĤdní a podzemní vodou;
porovnáními þasových rozdílĤ vrcholĤ kĜivek v pluvio- a limnigramech byly prokázány pozdČjší
odtoky o 20 až 40 minut. To je dĤkazem prĤbČhĤ povodní v beskydských lesnatých povodích, která
ukazují postupovou rychlost rozhodující pro vþasnou výstrahu v osídlených údolích. ýasový rozptyl
vrcholĤ kolísá podle místních podmínek pro vznik vln. PovodnČ na bystĜinách nemají ani dlouhá
trvání. Nejdelší v þervenci 1997 trvala v Beskydech jen 8 dnĤ. Na stĜedních a dolních úsecích tokĤ
se þasy nástupĤ a trvání vln prodlužují;
dĤležitým mČĜítkem je specifický prĤtok vrcholící vlny. Protože hydrometrování za kritických
situací je v prameništích, v malých povodích hor a pahorkatin nesmírnČ obtížné až vylouþené,
nezbývá, než hodnoty zpČt vypoþítat, ale s rizikem nadhodnocení. Z beskydských dat za uplynulých
50 let bylo zjištČno, že vrcholy tam nepĜekroþily q = 3 až 3,5 m3/s km2 s odtokovým souþinitelem
f = 0,8 - 0,9. Proto retence vody v lesnatých povodích kolísala jen kolem 50 mm. Pro pĜekonávání
kritických stavĤ jsou lesnaté, nesesouvající se horské svahy lépe pĜizpĤsobeny než údolí a zastavČná
podhĤĜí. Po bouĜkových lijácích v jiných oblastech a povodích bývají vypoþítávány velmi vysoké
specifické odtoky, ale jejich správnost je nutno stĜízlivČji hodnotit jako informativní odborný odhad.

PĜírodní zmČny prvkĤ prostĜedí v povodích jsou dlouhodobé a jen zvolna se vracejí do pĤvodních.
VČtší a rychlejší zmČny však zpĤsobují lidé (komunikace, zástavba, jiná infrastruktura, využití pozemkĤ, zmČny v obhospodaĜování lesĤ, imise, aj.). Je otázkou, pĜibude-li nebezpeþných povodní oteplováním ovzduší. Pro získání dĤkazĤ bude tĜeba dlouho mČĜit srážky a odtoky dokonalejšími pĜístroji
a správnČ je vyhodnocovat.
Je tĜeba systémovČ poznávat prvky lesního vodního kolobČhu, a zejména jejich vztahy. Pro toto
velmi dynamické prostĜedí jsou sestavovány poþítaþové modely, ale jejich platnost musí být stále provČĜována novými daty. Proto modely mají být dynamickými a samostatnČ se uþícími (ýihák, 2002).
Nelze tvrdit, že povodnČ v lesích vždy jen škodí. Ekologicky prospívají odplavením nežádoucích
hmot a látek. Malé povodí mĤžeme zjednodušenČ pĜirovnat k nádobČ, do níž prší až pĜeteþe. SoustĜedČnČ odtékající voda sice silnČ eroduje terén, ale tvoĜí též i nové niky pro obnovu a regeneraci živého.
Naopak musí být zachovávány prostory potĜebné pro odtok pĜebyteþné vody z povodí. Zrušení systémové dynamiky v povodích by patrnČ mČnilo nČkteré prvky a vztahy negativnČ.
Dynamika prostĜedí si žádá o úpravy v lidském nazírání. MČjme v pamČti pĜíklad dvou malých javornických povodí, z nichž jedno bylo lesnaté a druhé témČĜ bezlesé. Po mimoĜádném lijáku tam byly
zaznamenány rozdílné prĤbČhy i vrcholy odtokĤ, a ty byly pĜipsány lišící se lesnatosti, ale bez podrobnČjších rozborĤ jiných prvkĤ prostĜedí. ZávČr odpovídal dané úrovni poznání vztahĤ v tom prostĜedí, ale
dnes pobízí k jejich novým studiím.
Velmi nebezpeþným jevem je odplavování spláví – bylin a dĜevin, jejich þástí až celých stromĤ.
Ucpávají vtoky do propustĤ, mohou být zachyceny pod mosty i jinými pĜekážkami proudČní v tocích.
Hrozí vzdutím vody a záplavami sousedících pozemkĤ. Po povodni leží spláví v korytech nebo plave na
hladinČ vodních nádrží. Lze uvést jen pĜíklad z þervence 1997 v jesenické obci Karlovice s náklady na
sanaci v desítkách milionĤ Kþ. Po dalších úpravách koryta toku jeho správce radikálnČji zmýtil zbytky
porostĤ na obou bĜezích, ale to bylo brzy úĜednČ zastaveno. PĜirozenČ, že povodĖovým škodám nelze
úplnČ zabránit, ale nutnými hospodáĜskými úpravy lze jejich opakování a výši výraznČ snížit. Je tĜeba
posuzovat náklady na prevence ve vztahu k ekonomickým rizikĤm škod.
S ochranou proti povodním zrychlujícím erozi úzce souvisí výrazné ekologické úsilí zachovávat nedotþenČ dĜeviny na svazích s potenciálními sesuvy i na bĜezích tokĤ v pĜírodním stavu bez mýcení
a redukce. Toto úsilí je užiteþné na pozemcích a plochách intenzivnČ hospodáĜsky neužívaných, je-li
spojeno s odpovČdností za pĜíští povodĖové škody. Jiná mČĜítka musí být užívána pro místa bez zvlášĢ
pĜísného režimu. Správce toku nesmí ekologii škodit, ale musí umožĖovat lidem existenci v daném prostĜedí. K obþas škodlivým odtokĤm vody z lesnatých povodí je tĜeba pĜipomenout, že lesní hospodáĜství
nesmí porosty zpĜístupĖovat technologiemi bránícími vsaku již od pramenišĢ, zrychlujícími soustĜedČný
povrchový odtok s velikou erozní intenzitou. Trvá zásada nepodporovat vsak do lesní pĤdy na nevhod39

ných místech (sesuvy, podmáþení), ale uchovávat linie pro neškodný odtok nadbyteþné vody z povodí.
Na bĜezích malých tokĤ jde þasto též o vrĤstání vegetace do prĤtoþných profilĤ snižující jejich prĤtoþnou kapacitu s riziky škod. Proto je nutná výchova, redukce a vþasná obnova bĜehových porostĤ nejen
podle ekolických pĜedstav nebo výnosových zámČrĤ, ale také pro pĜedcházení povodĖovým rizikĤm
a škodám. Je tĜeba hledat a urþovat tolerantní zpĤsoby pro tato funkþnČ-preventivní opatĜení dohodami
ekologĤ s lesníky i vodohospodáĜi.
V rámci pĜíspČvku upozorĖuji na dvČ studie ýHMÚ (Dostál – ěehánek – Papšíková 2002; ěehánek
2002), které co podrobnČji vyhodnotily hydrologická data namČĜená v þervenci 1997 v povodích Moravy a Odry. Jejich pĜínosem je bilanþní zpracování dat z obou povodí, které umožnilo posoudit data
z jednotlivých hydrometrických stanic, vyhledat mezi nimi ne zcela správná, a vysvČtlit je. PĜíþinou
byly nesmírná nároþnost tČchto mČĜení i škodlivé nádledky povodnČ. NČkolik mČĜících stanic bylo velmi poškozeno nebo zniþeno. Na této bilanci je nutné ocenit, že sestavila hydrologická data a zmČny
podle rostoucích ploch pro celá povodích bez neobjektivních pĜedstav. Jako lesníci, kteĜí se staráme
o horská prameništČ, však musíme vyslovit námitku, že data o odtocích v obou uvedených studiích
témČĜ pomíjejí horská údolí a víc se vČnují až Ĝíþním úvalĤm. Potom lze sotva z dat odhadnout vodní
úþinky lesĤ. PĜíþinu nevytýkejme zpracovatelĤm studie, ale zamČĜené pĤsobnosti ýHMÚ s urþeným
zájmem o povodĖovou ochranu obþanĤ, kulturních i hmotných hodnot ve stĜedních a dolních úsecích
tokĤ. Z toho plyne úkol pro lesní hospodáĜství dále vČnovat úsilí lesnicko-hydrologickým mČĜením
v lesnatých prameništích hor a v podhĤĜích s malými povodími nejen k produkþnímu úspČchu, ale též
pro plnČní jiných funkþních a preventivních spoleþenských potĜeb. Zrychlující se vývoj mČĜících pĜístrojĤ a metod vyhodnocování dat nese spolu odborné i ekonomické nároky. Bude neúþelným poĜád jen
mČĜit a pĜedávat data vyhodnocená vlastními metodami bez kontaktĤ na mezinárodní lesnickohydrologický výzkum, protože to hrozí stagnací v poznávání pĜírodních procesĤ.
Se srážkovČ-odtokovým režimem v malých bystĜinných povodích dost souvisí zahrazovací práce.
ýeská republika má tradici v hrazení bystĜin poþínaje prvním útvarem zĜízeným na Královských Vinohradech v roce 1890, ještČ v Rakousku–Uhersku. Proto pracovní technologie vycházely z alpských vzorĤ, ale následnČ je provČĜovala pĜíroda. Lze najít mnoho pĜíkladĤ úspČšného hrazení na þástech našeho
území, která byla pĜírodními výkyvy i obhospodaĜováním narušena. Jejich dnešní stav je argumentem,
že práce HB byly pro krajinu i obþany užiteþné. Nelze pominout, že to nebylo všude a stále dokonalé,
protože i pevné objekty na zahrazených bystĜinách mají jen omezenou životnost. Žel, nebyly všude
podle potĜeb udržovány ani obnovovány.
Koncepce prací hrazení bystĜin prochází nejen v alpských, ale i v jiných zemích vývojem. VesmČs
dobĜe slouží pro sanace (v ýR naštČstí jen povodĖových) škod, ale jejich pĜíþinami nejsou jen silné deštČ, sesuvy svahĤ a horských úboþí po tajfunech, zemČtĜeseních, výbuších vulkánĤ, a ve vysokých horách
laviny. Preventivní zmČny proto leckde jsou skromnČjší. VČtší pozornost je nyní vČnována pĜesnČjšímu
mČĜení prvkĤ prostĜedí digitálními pĜístroji a pohotovým spojĤm, aby vþas byly možnými výstrahy pro
ochranu obþanĤ a hmotných hodnot, nasazení záchranných sil a prostĜedkĤ. Preventivní opatĜení mají
smČĜovat již do územního plánování, a to se poþíná uplatĖovat ve správní þinnosti v ýR. Hrazení však
pĜíliš podléhá subjektivním rozhodnutím, pĜiþemž trvají nároky na opravy i obnovy objektĤ. ZpoždČní
prací mohou mít nežádoucí dĤsledky: za kritických jevĤ nemusí být objekty HB všude dost úþinné
a spolehlivé. Následky povodnČ v roce 1997 na zahrazených úsecích beskydských bystĜin ukázaly, že
i když tam již bylo za témČĜ sto let zahrazeno snad až 10 % z délky pĜedevším v podhorských a obydlených úsecích, voda neopustila koryta a sousedící pozemky i domy byly jen málo niþeny. PĜevaha délek
bystĜin zĤstává uchována v pĜírodním stavu, sanovány jsou jen erozí až pĜíliš poškozené úseky. Rostou
nároky na péþi. Objekty HB mají statickou funkci v dynamickém pĜírodním systému; proto teprve až
v provozu ukazují, jsou-li systémovČ vhodné. Stavby i údržby jsou nároþnými na energii, ještČ víc na
pokrytí nákladĤ. Proto i v ekonomicky vyspČlých zemích jsou sanace škod a pĜedcházení jim omezovány. Každá zemČ hledá nejúþinnČjší metody, prostĜedky a zdroje, jak odstraĖovat škody, posilovat plánovací a varovná opatĜení, ale nemĤže zmČnit režim pĜírody dle svých pĜedstav a potĜeb. Kritika zahrazování podle idejí návratĤ k pĜírodČ se þasto opakuje, ale vždy je nutné sladit ekologické nároky,
spoleþenské potĜeby a ekonomické možnosti. PĜi krátkém studiu ochranných opatĜení v Japonsku jsem
vidČl, že v sanacích povodĖových škod po prudké erozí svahĤ a sesuvech jsou víc uplatĖována technická než ekologická hlediska, protČžováno bezpeþí obþanĤ. Ochrana pĜírody je tam zamČĜena na þetné
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a pĜísnČ Ĝízené národní parky. Jsou pĜístupné pro návštČvníky, ale jen s velmi dobrými službami a s
pĜísnČjším režimem pro pobyt.
MČĜítka prevence ochrany pĜed povodnČmi a erozí se sanacemi škod musí být v každé zemi upravena, a to všude platí, podle místních podmínek. NámČty doporuþovanými k ochranným opatĜením proti
povodním a erozi lesních pĤd v lesnatých povodích jsou:
x pro hodnocení povodní a povodĖových škod i v lesnatých povodích zavést jednotnou mezinárodní
metodiku DOMODIS;
x vypracovat návod, jak stanovit pĜíþiny poškozování a zpĤsoby ochrany lesní pĤdy. Plány opatĜení
dát jako doplnČk do lesních hospodáĜských plánĤ;
x þetnČji digitálnČ mČĜit srážky a odtoky z lesnatých povodí hor a pahorkatin;
x zkoordinovat dílþí výzkumné lesnické i hydrologické úkoly v malých lesnatých povodích; prohloubit tématickou spolupráci s ýHMÚ v Praze;
x v lesnicko-hydrologickém výzkumu zpĜesnit jeho další tématické zamČĜení, sjednotit pĜístrojové
vybavení a metody zpracovávání dat;
x vyhodnotit dosavadní výsledky zahrazování bystĜin – evidenci, technické ukazatele, stav úprav
podle nárokĤ na údržby a rekonstrukce, se zĜetelem na životnost a náklady; otevĜít dílþí výzkumný
úkol o nejlepším pojetí prací hrazení bystĜin; zpracovat jeho víceletý výhled s aktuálním odhadem
nákladĤ;
x doĜešit pojetí správ vodohospodáĜských a ostatních tokĤ v bystĜinných povodích.
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POPISKY OBRÁZKģ V PěÍLOZE
Obr. 7:
SoustĜedČnČ na lesní pĤdČ, v prĤlezích, na pĜibližovacích a vývozních liniích odtékající
voda nebezpeþnČ zrychluje erozi s pohyby splavenin do tokĤ.
Obr. 8:
Plošným i rýhovým odtokem vody z lesĤ jsou místy obnaženy i poškozeny koĜeny
dĜevin.
Obr. 9:
Sanace erozních rýh v porostech lesĤ jsou stálou povinností lesního provozu.
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MOŽNOSTI PROTIPOVODĕOVÉ PREVENCE
NA MALÝCH VODNÍCH TOCÍCH
A V PRAMENNÝCH OBLASTECH VE
VZTAHU K HOSPODAěENÍ NA LESNÍ PģDċ
Aleš Sekanina
V letech 1997 a 2002 postihly rĤzné oblasti ýeské republiky katastrofální povodnČ. Sledovali jsme
tuto katastrofu jako drama v pĜímém pĜenosu. Následovalo zjišĢování stavu po povodni, výþet
škod, jejich sanace a úhrada tČchto škod. Pro ilustraci si dovolím uvést informaci z ekonomického
a zpravodajského serveru hospodáĜských novin www.ihned.cz z ledna 2003: ýeská pojišĢovna
(ýP) dosud vyĜešila v jižních ýechách pĜes 80 procent pojistných událostí ze srpnových záplav
roku 2002. Z celkem 52 000 pojistných událostí, které pojišĢovnČ nahlásili v souvislosti se srpnovými povodnČmi roku 2002 její klienti, je jich 20 284 evidováno právČ na jihu ýech. ýP jenom
v jižních ýechách vyplatí 1,53 miliardy korun. Stejný zdroj uvádí, že Státní podnik Povodí Vltavy
musí po loĖských srpnových záplavách sanovat škody za 2,4 miliardy korun.
To, co jsem právČ uvedl je pouze dílþí výþet následkĤ povodní. Jejich celkový rozsah a dosah nutnČ
vyvolává otázky po pĜíþinách, ochranČ a prevenci. Myslím, že k definování otázek a hledání odpovČdí
na nČ slouží mimo jiné také tato konference. Jsem potČšen, že se mohu svým pĜíspČvkem úþastnit v odborné diskusi.
SvĤj pĜíspČvek jsem oznaþil pomČrnČ dlouhým názvem - "Možnosti protipovodĖové prevence na
malých vodních tocích a v pramenných oblastech ve vztahu k hospodaĜení na lesní pĤdČ" ve snaze co
nejlépe pojmenovat obsah pĜíspČvku. ZároveĖ naznaþuje moje pĜesvČdþení o dĤležitosti preventivních
opatĜení pĜevážnČ v pramenných oblastech a na malých vodních tocích, geograficky umístČných
v horních þástech povodí velkých tokĤ. Ve svém pĜíspČvku bych chtČl hovoĜit o dĤvodech, které mČ
k tomu vedou. Dále bych chtČl v souvislostech uvést nČkteré svoje zkušenosti pĜi projektování hrazení
bystĜin, revitalizací a biotechnických projektĤ po 17-ti letech projektové þinnosti jako lesní inženýr.
Podle toho co víme o našem území podle souþasných vČdeckých poznatkĤ mĤžeme Ĝíci, že vČtšina
území ýeské republiky byla ještČ na zaþátku našeho letopoþtu pokryta lesy; uvádí se až 90 %. Naopak
poþet lidí žijících v té dobČ pravdČpodobnČ na tomto území se uvádí ve statisících. Dnes, v roce 2003, se
uvádí lesnatost ýeské republiky okolo 34 % a na jejím území žije pĜibližnČ 10 miliónĤ obyvatel ve více
než 7 tisících obcí a mČst. Vývoj v þasovém období 2000 let, ve kterém došlo ke zmČnČ od prvního
popsaného stavu ke druhému, vedl k vytvoĜení þlovČkem zmČnČné – nČkdy se Ĝíká kulturní – krajiny.
Mechanismus tČchto zmČn vedl k trvalým záborĤm pĤdy na osídlených území s odlesĖováním z dĤvodu
získání zemČdČlské pĤdy, a to pĜedevším v nížinách a inundaþních území vodních tokĤ. NeodlesnČné
nakonec zĤstaly pĜevážnČ nejménČ kvalitní pĤdy z hlediska zemČdČlství. Vzhledem ke známým mechanismĤm pĤdotvorných procesĤ a podílĤ vody, vodní eroze a vodních tokĤ na tomto procesu víme, že
nejménČ kvalitní pĤdy z hlediska zemČdČlství jsou geograficky pĜevážnČ v nejvyšších polohách, a souþasnČ vzhledem ke známým zákonitostem vzniku vodních tokĤ, jsou tyto pĤdy zároveĖ pramennými
oblastmi. Tak se dostáváme až k vyvození skuteþnosti, že v pramenných oblastech je vyšší podíl lesních
pozemkĤ s lesními porosty. Z opaþného vyplývá, že podél vodních tokĤ a v nížinách jsou nejvíce kvalitní pĤdy pĜevážnČ zemČdČlské. To však také znamená nejvíce osídlené.
Výše uvedené vypovídá o jedné velmi dĤležité skuteþnosti: vazba lidského osídlení na vodní toky
a jejich inundaþní území je odvČká a zásadního významu. Bohužel právČ proto jsou následky povodĖových vln pro nás tak katastrofální.
Mohli bychom se pĜít, jestli v minulosti byly záplavy a jestli byly þastČjší nebo rozsáhlejší než
v souþasnosti. Podle všech dostupných poznatkĤ je ale zĜejmé, že zatímco v dobách þlovČkem nezmČ42

nČné krajiny fungovaly procesy, kterými byla voda v krajinČ maximálnČ zadržována, v souþasnosti pĜevážnČ odlesnČná krajina pĜívalové deštČ nepojme, voda rychle stéká po povrchu a dosahuje vodních
tokĤ, kterými zrychlenČ odtéká do nížin a vytváĜí povodĖové vlny. Z toho, co jsem zde ve zkratce uvedl
mČ vyplývá, že jedním z dĤležitých úkolĤ protipovodĖové ochrany a prevence je navracet proces nežádoucího rychlého odtoku vody z krajiny k pomalému, tedy co nejvíce zadržovat vodu v krajinČ.
Pokud bychom pĜijali tezi o nutnosti zadržení vody v krajinČ a zpomalení jejího odtoku jako správnou, mohli bychom ji jako úkol dále Ĝešit. K tomu je zapotĜebí mnoha pĜedpokladĤ. NejdĤležitČjšími
jsou patrnČ SCHOPNOST a OCHOTA k Ĝešení. K tomu bych mohl uvést opČt jednu zajímavou informaci, kterou uvedl ekonomický a zpravodajský server hospodáĜských novin www.ihned.cz 14. 1. 2003:
Vláda rozhodla o investici do vylepšení pĜedpovČdí povodní. Stovky miliónĤ korun si vyžádá modernizace PĜedpovČdní a výstražné služby, aby ýeský hydrometeorologický ústav mohl lépe odhadnout
nebezpeþí povodní. ProtipovodĖová opatĜení v krajinČ jsou sice úþinná, ale jsou drahá, výstavba trvá
dlouho a jejich dosah je místní; vylepšení systému výstražní služby, který bude platit celorepublikovČ,
není relativnČ tak nákladné.
Aby bylo jasno, pĜeji meteorologĤm všechny peníze, které dostanou a nijak to nezpochybĖuji. Jak si
však vysvČtlit závČr oné zprávy? Možná, že teze, kterou jsem uvedl není ta pravá. Nebo není prioritní.
Lze ji však zkonfrontovat opČt s informací z již citovaného zdroje: sladká a pitná voda je jednou z nejdĤležitČjších vČcí pro lidstvo; na tuto základní skuteþnost i hrozící nebezpeþí jejího globálního nedostatku upozorĖuje OSN svými studiemi již Ĝadu let; neblahé tendence v podobČ stále rostoucí spotĜeby ve
svČtČ naznaþují, že se pitná voda v blízké budoucnosti stane zdrojem, který bude vyvolávat napČtí a vášnivé soutČžení mezi národy; o vážnosti situace svČdþí i to, že letošek byl OSN vyhlášen Mezinárodním
rokem pitné vody.
To mČ vede k tomu, abych u teze o nutnosti zadržení vody v krajinČ a zpomalení jejího odtoku zĤstal, aniž tvrdím, že je jediná, nebo nejdĤležitČjší. Dovolím si alespoĖ tvrdit, že není chybná. Mohu ji
tedy dále rozvádČt v úvahách, co by se mČlo v krajinČ stát, aby došlo k žádoucímu procesu zadržování
vody v krajinČ a zpomalení jejího odtoku.
Myslím si, že þlovČk nemĤže pĜírodu Ĝídit. Pokud však pĜipustíme, že lidé jsou souþástí pĜírody
a chtČjí si v ní udržet svoje místo, mohou a pravdČpodobnČ musí se uþit, jak v ní žít trvale udržitelným
zpĤsobem života. Uþit se pak mohou jedinČ od pĜírody samé, z prostĜedí, ve kterém žijí.
Pokud vezmeme v úvahu vlastnosti lesních porostĤ ve vztahu k vodČ a vodnímu režimu, mĤžeme
Ĝíci, že lesní porosty mohou rozhodujícím zpĤsobem pozitivnČ ovlivnit žádoucí proces zadržování vody
v krajinČ a zpomalení jejího odtoku. Víme, že velké vodní toky jsou naplĖovány vodou z ĜádovČ tisícĤ
pramenných oblastí, dílþích povodí malých vodních tokĤ, lokalizovaných do oblastí hor, vrchovin,
pahorkatin. PlošnČ jsou to rozsáhlá území, která násobnČ pĜesahují plochy zastavČných území a koryt
velkých Ĝek – hlavních tokĤ s jejich inundaþním územím. Když si nyní poskládám všechny tyto skuteþnosti - význam lesĤ ve vztahu k vodnímu režimu, souþasné geografické rozmístČní lesĤ, význam pramenných oblastí, povodí malých vodních tokĤ na nČ navazujících a jejich geografické umístČní, dojdu
k vyslovení názoru, že jedním z dĤležitých nástrojĤ protipovodĖové prevence je hospodaĜení v lesích
zvláštČ v pramenných oblastech a povodích malých tokĤ, a dále v péþi o drobné vodní toky a v systému
technických a biotechnických opatĜení na nich, jejich inundaþních území a v pramenných oblastech.
Tím se dostávám k možnostem protipovodĖové prevence zadržením vody v krajinČ a zpomalení jejího
odtoku, a to na malých vodních tocích a v pramenných oblastech ve vztahu k hospodaĜení v lesích.
Pro þinnosti v krajinČ existují urþité rámce a podmínky, lze uvést pĜedevším pĜírodní, právní, ekologické, technické, sociální, politické, etické, estetické. Ve chvíli, kdy se zaþnu v úvahách zabývat konkrétním Ĝešením navržené protipovodĖové prevence, vyvstávají otázky: kdo, kdy, kde a jak.
Uvedu nČkterá fakta z oblasti lesního a vodního hospodáĜství, která mohou odpovČdČt na otázky
KDO a KDE.
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Vodní hospodáĜství
Vodní hospodáĜství se zabývá správou povrchových a podzemních vod, nakládání s nimi za úþelem
jejich využití, ochranou vod a vodních ekosystémĤ a zmírĖování dopadĤ škodlivých úþinkĤ vod
a extrémních hydrologických situací.
Podle pĜíslušných právních pĜedpisĤ je stanovena pĤsobnost ústĜedních orgánĤ státní správy takto:
Ministerstva zemČdČlství (MZe) - pro vodní hospodáĜství, souþasnČ je ústĜedním vodoprávním úĜadem,
pokud není ustanovena tato pĤsobnost jinému orgánu státní správy; a dále Ministerstva životního prostĜedí (MŽP) - pro ochranu pĜirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojĤ a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod.
ýeská republika leží na rozvodí tĜí moĜí: Severního, Baltského a ýerného a tvoĜí tĜi hlavní hydrologická povodí – Labe, Odry a Dunaje. Prakticky všechny významné toky pramení a teþou výluþnČ po
našem území až k hraniþnímu profilu a odvádČjí vodu na území sousedních státĤ. DĤsledkem je naprostá závislost našich vodních zdrojĤ na atmosférických srážkách. Hlavní povodí v ýR jsou dále dČlena na
5 oblastí povodí. Správci tČchto povodí jsou stejnojmenné státní podniky Povodí, spravující toky o celkové délce – Povodí Vltavy 4632 km, Povodí OhĜe 2742 km, Povodí Labe 4090 km, Povodí Odry 1112
km a Povodí Moravy 4016 km, to je celkem 16 592 km. Podniky Povodí ze zákona provádČjí pĜedevším
výkon funkce správce vodohospodáĜsky významných, hraniþních a urþených drobných vodních tokĤ,
a další þinnosti definované právními a jinými pĜedpisy a dokumenty.
Správu drobných vodních tokĤ jsou oprávnČny vykonávat obce, fyzické nebo právnické osoby
urþené MZe. NejvýznamnČjšími správci drobných vodních tokĤ v ýR jsou: Lesy ýeské republiky, státní
podnik a ZemČdČlská vodohospodáĜská správa, organizaþní složka státu.
Lesy ýeské republiky, s.p. jsou od roku 1992 organizací lesního hospodáĜství, která zajišĢuje
v rámci celé republiky péþi o 19 628 km vodních tokĤ. Jedná se pĜedevším o drobné vodní toky a bystĜiny, které se rozkládají pĜedevším v pramenných oblastech hor a podhĤĜí s vysokým podílem lesnatosti. O jejich správu a související majetek se stará sedm Oblastních správ tokĤ. Ty zabezpeþují pĜedevším
správu urþených vodních tokĤ a vodohospodáĜských dČl, lesotechnické meliorace a hrazení bystĜin, realizaci protipovodĖových opatĜení a preventivní þinnosti k pĜedcházení nebezpeþí svahových sesuvĤ
a strží.
ZemČdČlská vodohospodáĜská správa, organizaþní složka státu, dĜíve Státní melioraþní správa založená ke dni 1. 1. 1970 zĜizovací listinou, naposledy novelizovanou 1. ledna 2001, zajišĢuje pĜedevším
výkon správy drobných vodních tokĤ urþených MZe vþetnČ zajištČní provozu, údržby a oprav vodních
dČl s drobnými vodními toky spjatých a výkon péþe o hlavní melioraþní zaĜízení ve správČ PF ýR. Organizaþní strukturu ZVHS tvoĜí ÚstĜedí ZVHS a ZVHS - Oblasti povodí Labe, Vltavy, OhĜe, Odry a
Moravy, jejichž základní územní vymezení upravuje právní pĜedpis.
Lesní hospodáĜství
Podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodáĜství ýeské republiky ke dni 31. 12. 2001 vydané MZe,
odvČtvím LH (známé také jako Zelená zpráva), je plocha lesních pozemkĤ v ýR 2 638 917 ha. Z toho
podle vlastnictví je 61,5% ve vlastnictví státu, 14,6% ve vlastnictví obcí a mČst, 0,9% ve vlastnictví
družstev a 23% ve vlastnictví ostatních fyzických a právnických osob. HospodaĜení v lesích, jejich
ochrana a státní správa jsou v ýR upraveny právními pĜedpisy. HospodaĜení v lesích na základČ právních pĜedpisĤ má v ýR mnohasetletou tradici. Souþasná právní úprava obsahuje pĜedpoklady trvale udržitelného hospodaĜení v lese. V souvislosti s diferenciací hospodaĜení jsou v právním pĜedpisu definovány oblastní plány rozvoje lesĤ jako metodický nástroj státní lesnické politiky, doporuþující zásady
hospodaĜení v lesích. V þásti hospodáĜská úprava lesĤ jsou definovány lesní hospodáĜské plány (LHP),
lesní hospodáĜské osnovy (LHO) a inventarizace lesĤ. LHP je nástrojem vlastníka pro hospodaĜení
v lesích vyhotovovaný pro lesy ve vlastnictví státu a lesy nad 50 ha ostatních právnických a fyzických
osob. LHO slouží pro zjištČní stavu lesa a výkon státní správy pro lesy o výmČĜe menší než 50 ha ve
vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro nČ není zpracován LHP. Vlastníci lesa, pro které je
zpracován LHP, podle nČj hospodaĜí a jsou povinni dodržovat závazná ustanovení plánu. HospodaĜení
v lesích je vlastník lesa povinen zajišĢovat v souþinnosti s odborným lesním hospodáĜem, pĜi splnČní
stanovených podmínek jím mĤže být sám. Orgány státní správy ovlivĖují hospodaĜení v lesích v rozsahu
svých kompetencí daných právními pĜedpisy. Stát podporuje hospodaĜení v lesích poskytováním služeb
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nebo finanþních pĜíspČvkĤ. Vrchní státní dozor nad dodržováním právních pĜedpisĤ v oblasti lesního
hospodáĜství vykonává zákonem povČĜený orgán státní správy. HospodaĜením v lese se rozumí obnova,
ochrana, výchova a tČžba lesních porostĤ a ostatní þinnosti zabezpeþující plnČní funkcí lesa. Funkcemi
lesa jsou pĜínosy podmínČné existencí lesa, které se þlení na produkþní a mimoprodukþní. Mezi ostatní
þinnosti zabezpeþující plnČní funkcí lesa patĜí napĜíklad meliorace a hrazení bystĜin v lesích, lesní doprava a další. Meliorace a hrazení bystĜin v lesích jsou definovány jako biologická a technická opatĜení
zamČĜená na ochranu pĤdy a péþi o vodohospodáĜské pomČry. Jejich provádČní je v povinnostech vlastníka lesa, pokud orgán státní správy nerozhodne, že jde o opatĜení ve veĜejném zájmu, nebo pokud
nejsou opatĜení souþástí povinností správce drobných vodních tokĤ. V takovém pĜípadČ hradí náklady
stát. K tomu je možné uvést, že služba hrazení bystĜin je v þeských zemích nepĜetržitČ od roku 1884
v pĜímé vazbČ na lesní hospodáĜství.
Uvedl jsem zde známé a obecnČ dostupné informace o vodním a lesním hospodáĜství pokud možno
v co nejstruþnČjším rozsahu. PĜesto postaþuje, abychom mohli dovodit, kdo by mohl být nositelem opatĜení v souvislosti s protipovodĖovou prevencí na lesních pozemcích v pramenných oblastech a na drobných vodních tocích, kdo je oprávnČn k rozhodování a v jakém rozsahu.
Pokud se zamýšlím nad otázkou JAK, pak bych opatĜení protipovodĖové prevence pro úþely tohoto
pĜíspČvku pracovnČ rozdČlil do první skupiny každodenního provádČní povinností, definovaných právními pĜedpisy, platnými naĜízeními nebo projektovou dokumentací v rámci bČžného hospodaĜení nebo
péþe, a dále do druhé skupiny návrhĤ a realizaci opatĜení, která jdou nad rámec pĜedchozích a mají
obvykle povahu jednotlivých projektĤ, i když tĜeba dlouhodobých nebo vČcnČ a þasovČ provázaných
s projekty jinými napĜ. v podobČ ProgramĤ.
V pĜípadČ první skupiny mám na mysli úkony spojené s hospodaĜením v lesích a pĜi správČ drobných tokĤ jak bylo výše uvedeno. Zde je zásadním faktorem z hlediska protipovodĖové prevence, jak
jsou jednotlivé úkony provádČny. Mohu uvést konkrétní pĜíklad zmČn v krajinČ pĜi zmČnČ hospodaĜení.
Když jsem zpracovával na jednom povodí drobného vodního toku studii odtokových pomČrĤ, zjistil
jsem pĜi venkovním i kanceláĜském šetĜení následující: se zmČnou ekonomického prostĜedí došlo
v oblasti k zániku státních statkĤ a vzniku vlastnických farem, ustala masivní dotace energií a chemických prostĜedkĤ do pČstování nevhodných plodin v málo produkþní oblasti charakteru vrchoviny, se
zmČnou skladby zemČdČlské výroby ustalo orání pozemkĤ v údolní nivČ, které byly pĜemČnČny na louky
nebo pastviny. PrĤmyslová výroba neproduktivních provozĤ v oblasti skonþila a tím se snížila zátČž
celého území z hlediska imisí, splaškových vod atd. V hospodaĜení v lese jsem zaznamenal rovnČž
znaþný posun: zmenšila se plocha holoseþí, snížil se poþet holoseþí v souvislosti s uplatĖováním podrostního zpĤsobu hospodaĜení, zaznamenal jsem nČkterá zalesnČní zemČdČlských pĤd. Všechny tyto
zmČny zvyšovaly ekologickou stabilitu pozemkĤ. Na drobném vodním toku došlo k obnovČ nČkolika
pĜehrážek s retenþním prostorem. V tomto konkrétním pĜípadČ bylo patrné, jak zmČny v ekonomice
vyvolaly zmČny v hospodaĜení a zapĤsobily pĜíznivČ na stav krajiny. Pro hospodaĜení v lese s prvky
protipovodĖové prevence lze z toho zobecnit urþité zásady: v oblastech citlivých pro vodní režim krajiny minimalizovat holé seþe a maximálnČ využívat zpĤsobĤ podrostního hospodaĜení, dĤslednČ odklízet
z holin zbytky po tČžbČ, které mohou být po splachu do koryt vodních tokĤ vážnou pĜekážkou jejich
prĤtoþnosti, pĜi dopravČ dĜíví volit zpĤsoby minimalizující škody na pĤdČ i porostech, odbornČ volit
rozsah a trasy lesních cest, úþelnČ využívat melioraþních a zpevĖujících dĜevin a zvyšovat podíl listnatých dĜevin, nevysoušet zamokĜené lokality a k jejich zalesnČní využít vhodnou druhovou dĜevinnou
skladbu, pĜi tČžbČ porostĤ, které zároveĖ svým okrajem tvoĜí bĜehový porost drobných vodních tokĤ
v lese, využít diferencované hospodaĜení a bĜehový porost vychovávat a obnovovat odlišným zpĤsobem
s dĤrazem na jeho mimoprodukþní funkce, navrhovat a realizovat zalesnČní málo produkþních zemČdČlských pĤd. Pokud si pĜeþteme statistické údaje z aktuální Zelené zprávy o stavu lesĤ, mĤžeme zjistit, že
tyto trendy byly za poslední desetiletí výraznČ posíleny. To bezpochyby slouží ke cti vlastníkĤ lesĤ,
odborných lesních hospodáĜĤ a dalších subjektĤ podílejících se na lesním hospodáĜství. Bylo by jen
dobré, aby se o tom dozvídala také široká veĜejnost, které jsou jako mediálnČ efektnČjší pĜedkládány
pĜevážnČ jen katastrofické zprávy o devastaci lesĤ a témČĜ nekompetentnosti lesníkĤ.
Druhý pĜíklad smČĜovaný zase více do oblasti vodního hospodáĜství dokladuje, jaké následky má
nerespektování pĜírody, nedostateþná péþe o vodní tok a jeho nevhodné úpravy. PĜi jedné z velkých
povodĖových vln uvádČných jako pČtisetletá voda došlo k zaplavení inundaþního území. Porosty se ocitly v zaplaveném bezodtokém prostoru, ve kterém výška hladiny dosahovala až 2 metry. Bylo nutné pro45

vést havarijní opatĜení k odvodu vody. Po tĜech mČsících, kdy voda postupnČ opadala, odumĜely všechny javory a jasany, pĜežilo nČkolik dubĤ a z porostĤ zĤstaly pouze topoly s vtroušenou vrbou. Ukázalo
se, že v inundaþním území byla pĤvodnČ síĢ hrází s propustmi, prĤtoþných kanálĤ a otevĜených koryt
vodoteþí, která zajišĢovala odtok vody z celého území. PĜi kolísání hladiny v korytech tokĤ sice voda
krátkodobČ zaplavila níže položené þásti pozemkĤ, ale zase opadla. V prĤbČhu desetiletí byly nČkteré
þásti tokĤ napĜímeny a pĜeloženy jiným smČrem, þásti byly zasypány, propusti v hrázích se staly po nedostateþné údržbČ nefunkþní. Drobná zamokĜení ustala a nikdo nepĜedpokládal, že pĜijde povodeĖ takového rozsahu. Tento negativní pĜíklad je opČt možné zobecnit: pokud jsou zásahy do krajiny provádČny
nekoncepþnČ a hlavnČ bez respektu k pĜírodČ a jejím zákonitostem, následky se dĜíve nebo pozdČji dostaví. Pokud zobecním své zkušenosti z projektové þinnosti hrazení bystĜin a úprav tokĤ v posledním
desetiletí, musím Ĝíci, že zaznamenávám stejnČ jako u hospodaĜení v lesích kvalitativní zmČny.
V podstatnČ vČtší míĜe jsou respektovány zájmy ochrany pĜírody pĜi navrhování a realizaci stavebních
opatĜení na drobných vodních tocích. Stavební firmy jsou schopny provádČt velmi kvalitní stavby
s využitím pĜevážnČ lomového kamene, popĜípadČ v kombinaci se dĜevem, s vysokým podílem ruþní
práce. V obcích je upĜednostĖováno opevnČní koryta kamennou rovnaninou bĜehĤ s ponecháním dna
bez opevnČní a s doplnČním výztužnými úrovĖovými pásy pĜed kamennou kynetou ze zdiva na cementovou maltu, pokud je to možné na základČ hydrotechnických výpoþtĤ. OdstranČní bĜehového porostu je
provádČno selektivnČ. PĜíþné objekty – stupnČ jsou voleny do jednoho metru, þasto s balvanitým skluzem s prolitím C.M. tak, aby byla umožnČna migrace vodní fauny, pĜednostnČ je navrhován systém prahĤ výšky do 30 cm. Profil pĜelivné hrany pĜíþných objektĤ je upravován do tvaru U stejnČ jako dno toku
pĜi þištČní nánosĤ, aby byla zajištČna alespoĖ minimální hloubka vody pĜi nízkých prĤtocích pro život
vodní fauny. ýasto se polemizuje o tom, jak daleko by mČla jít snaha ponechat toku maximálnČ pĜirozený charakter a zdali vĤbec provádČt jeho úpravy. Podle svých zkušeností a na základČ výše uvedené
struktury lidských sídel si myslím, že v intravilánech obcí je nejdĤležitČjší provést bezeškodnČ povodĖové vlny, mimo obce pak ponechat toku co nejvíce pĜirozený charakter. V obci tedy navrhovat spíše
opatĜení stavebního charakteru – napĜ. podélná opevnČní, pĜíþné objekty; mimo obce naopak využívat
biologická a biotechnická opatĜení – napĜ. péþe o bĜehové porosty, vegetaþní opevnČní aj.
Ve druhé skupinČ projektĤ a opatĜení, ĜeknČme zkrácenČ „ProgramĤ“, jde o projekty a jejich systémy v rámci krajinotvorných programĤ. Lze uvést napĜ. Program revitalizace Ĝíþních systémĤ, Program
péþe o krajinu, Program obnovy venkova, monitoring pĤda - voda - krajina dle schválených programĤ a
projektĤ MZe ýR, sledování a vyhodnocování ekologické stability krajiny, vytváĜení, inovace a správa
informaþních systémĤ. V inundaþních území tokĤ a lokalitách pramenných oblastí s nevhodnou dĜevinnou skladbou by bylo úþelné napĜ. provádČt rekonstrukce porostĤ, realizovat opatĜení k zachování a
obnovČ mokĜadĤ místo jejich odvodnČní, navracet toky do pĤvodních koryt s meandry a odstraĖovat
jejich nevhodná zatrubnČní, budovat malé vodní nádrže a pĜehrážky s retenþním prostorem, zĜizovat
poldery a vymezovat rozlivná území v inundaþních území vodních tokĤ mimo zastavČné oblasti, to vše
za úþelem maximálního zpomalení odtoku a zadržování vody v krajinČ.
ýasové vymezení provádČní opatĜení v souvislosti s protipovodĖovou prevencí, tady odpovČć na
otázku KDY, je ovlivnČno jejich charakterem podle výše uvedených skupin. ýinnosti uvedené v první
skupinČ jsou nezbytné nebo povinné a prvky protipovodĖové prevence obsahují tím, že pĜi konkrétní
provádČní þinností byla protipovodĖová prevence zohlednČna. Jsou tedy provádČny prĤbČžnČ a stále.
NČkteré prvky protipovodĖové prevence mohou zvyšovat náklady hospodaĜení nebo bČžných þinností.
Kompenzace nákladĤ na nČkterá opatĜení jsou uvedena pĜímo v právních pĜedpisech, u mnoha tomu tak
není. Bude spoleþnost ochotna ocenit tyto prvky protipovodĖové prevence v rámci hospodaĜení v lesích
a uhradit jejich realizaci? Ocení opatĜení provádČná ve veĜejném zájmu?
ýinnosti uvedené ve druhé skupinČ jsou již jednoznaþnČ podmínČny úþelovČ vymezenými finanþními zdroji. Zde hraje rozhodující úlohu státní správa a samospráva, i když finanþní zdroje nemusí být
vždy jen státní nebo obecní. Tím je ovlivnČno také jejich zahájení, doba realizace a jejich þetnost. Zde je
více než v pĜedchozím pĜípadČ naléhavá otázka, jak bude spoleþnost ochotna uhradit jejich realizaci.
Budou místo miliard vynakládaných na sanace po povodních alespoĖ þásteþnČ tyto prostĜedky vynakládány pĜedem na preventivní opatĜení v krajinČ, nebo budou shledány pĜíliš drahými, ménČ prioritními,
málo efektivními?
V této souvislosti je nutné Ĝíci ještČ nČkolik myšlenek k projektování a inženýrské þinnosti
v souvislosti se protipovodĖovou prevencí. Preventivní opatĜení, která zde byla uvedena vyžadují zna46

losti z pomČrnČ širokého spektra odborností. PĜi navrhování tČchto opatĜení je namístČ hovoĜit o krajinném plánování. Zde se mohu pĜidat k navrhovatelĤm tohoto oboru jako samostatné autorizace, protože
mám praxí potvrzeno její opodstatnČní. ZaþlenČní hrazení bystĜin a lesnickotechnických meliorací, sanací a rekultivací, návrhĤ ÚSES, pozemkových úprav a jiných þinností tu k vodohospodáĜským stavbám, tu zase k oborĤm architektury není pĜíliš šĢastné. Mnohdy jsou tyto þinnosti samostatnČ právnČ
definované, historicky byly mnohé samostatnými obory, pĜipomeĖme jen již zmínČné lesotechnické
meliorace s jejich tradicí. VČcná definice jednotlivých odborností v rámci autorizace krajinného inženýrství by byla jednoznaþná a vytváĜela by také lepší profesní uplatnČní absolventĤ tČch škol, které mají
odpovídající profil studia.
Co Ĝíci závČrem?
ZmČny prostĜedí vyvolané þlovČkem mají své limity. Možná jsme došli k jejich hranicím. Možná
jsou miliardové škody ze stále þastČjších a rozsáhlejších záplav jedním ze signálĤ. Proto si dovoluji tvrdit, že revitalizace krajiny s využitím odborností krajinného plánování je doslova životní nezbytností.
Do tohoto rámce patĜí také navrhovaná opatĜení pro zadržení vody v krajinČ a zpomalení jejího odtoku.
Zde vidím dĤležitost forem a zpĤsobĤ lesnického hospodaĜení na lesních pozemcích v pramenných oblastech a v péþi o drobné vodní toky a jejich povodí s pĜevahou lesĤ

Kontakt:
Ing. Aleš Sekanina,
LHProjekt a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
tel/fax: 541 219 027
e-mail: lhpro@lhprojekt.cz
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NEJLEPŠÍMI A NEJLACINċJŠÍMI
PěEHRADAMI JSOU LESY
Vladimír Švihla
Již naši pĜedkové vČdČli, že lesy jsou zeleným pokladem republiky. Mají totiž mnohoþetné funkce,
kromČ funkce dĜevoprodukþní mají funkce hydrologické, pĤdoochranné, zdravotnČ-hygienické,
ekologicko-stabilizaþní a rekreaþní. Hodnocením a rozvojem tČchto funkcí lesa u nás se zabývá
„Národní lesnický program“, schválený vládou v roce 2002.
Významnou hydrickou funkcí lesa je ovlivĖování srážko-odtokových vztahĤ v zalesnČných þástech
povodí snižováním kulminaþních prĤtokĤ velkých vod oproti bezlesí.. Tento složitý problém je
v popĜedí pozornosti lesníkĤ-hydrologĤ od poþátkĤ lesnické vČdy. Základy hodnocení vlivu lesĤ
na kulminaþní prĤtok velkých vod položili u nás Skatula, Dub, NČmec, Válek, JaĜabáþ a
v poslední dobČ VÚV.
Tento pĜíspČvek je pokusem objasnit funkci lesní pĤdy ve srážko-odtokových procesech za povodní. Je pokusem o dĤkaz, že je to lesní pĤda, která je hlavním nositelem kladného vlivu lesních
komplexĤ na snížení kulminaþních prĤtokĤ velkých vod ve srovnání s bezlesím.

LESNÍ PģDA JAKO FAKTOR RETENCE A RETARDACE VELKÝCH VOD
Hydrologickou bilancí v povodí za þasový úsek ǻ t lze psát zjednodušenČ:
Q = HS – V – W (mm)
kde:
Q - odtoková výška
HS - úhrn ovzdušných srážek

V - úhrn územního výparu
W - suma pĜírĤstku úbytku zásob vody v povodí za þasový interval ǻ t

Charakter zmČn W lze urþit z totálního diferenciálu rovnice hydrologické bilance:
dQ=-dV-dW
tj. zvýšení V a W má za následek pokles Q. PĜi povodĖové situaci je bČžnČ d V ĺ 0 a d Q je dáno velikostí retence vody v povodí. Podstatnou rozhodující složkou retence vody v povodí je retence srážkové
vody pĤdou.
Lesní pĤdy jsou typické po stránce hydrologické uspoĜádáním svrchních vrstev pĤdy. Na jejich povrchu se nachází hrabanka, tj. opad listí, jehliþí a vČtviþek v rĤzném stupni rozpadu. (AO horizont). Pod
hrabankou je vrstva s rĤzným nahromadČním humusu, se zvýšenou biologickou þinností (A horizont).
Oba horizonty jsou typické vysokou infiltraþní kapacitou pro ovzdušné srážky. Pod nimi se u nČkterých
typĤ pĤd nachází B horizont, bČžnČ prokoĜenČný s vysokou vzdušnou kapacitou, (15 - 20 %) danou
makropóry vytvoĜenými þinností a odumĜením koĜenové vrstvy stromového a keĜového patra. V podloží pĤd leží Cd vrstva, která tvoĜí pĜechod mezi A anebo B horizontem a podložní nezmČnČnou horninou.
Je to zvČtralina podložní horniny, s rĤznou propustností dle charakteru podloží.
Oproti zemČdČlským pĤdám má lesní pĤda obecnČ nČkolikanásobnČ vyšší infiltraþní kapacitu a intenzitu prĤsaku srážkové vody pĤdou. Je to dáno podstatnČ vyšším obsahem gravitaþních pórĤ v lesní
pĤdČ, které jsou hlavní vstupní branou pro prĤnik srážkové vody z malých, vodou naplnČných proláklin
na povrchu pĤdy do pĤdního profilu. V pĤdním profilu pak gravitaþní póry pĜedstavují síĢ preferenþních
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cest pro pohyb vody v pĤdČ vlivem gravitaþních sil. DĤsledkem je snazší retence srážkové vody v lesní
pĤdČ a tvorba mČlkého odtoku vody v pĤdČ aeraþní vrstvou pĤdy, tj. hypodermický odtok, který tvoĜí u
lesních pĤd významnou složku celkového odtoku z lesního povodí. Lesní pĤda tak významnČ transformuje srážko-odtokový proces snížením odtoku povrchového pĜemČnou 10 – 40 % úhrnu srážkové vody
v odtok podpovrchový, který kulminuje ve vodních tocích se zpoždČním za kulminací odtoku povrchového. V nČkterých pĜípadech mĤže to být i 100 % ovzdušné srážky.
Infiltraþní kapacita
Infiltraþní kapacita lesní pĤdy pro srážkovou vodu je vysoká. Z hydropedologických prĤzkumĤ
v ýeském krasu v NPR Karlštejn (MaĜan 1947, Šamonil 2003) pro lokalitu Velká Hora vyplývá vysoká
pórovitost nadložní vrstvy pĤdy 0 – 5 cm v habrové doubravČ 77 % a její infiltraþní kapacita 15 mm .
min-1, v humusovém horizontu (5 – 10 cm) pak pórovitost 59 % a infiltraþní kapacita 7 mm . min-1.
Retenþní vodní kapacita, (RVK) ve svrchní vrstvČ lesní pĤdy tj. množství srážkové vody, které pĤda je
schopna zadržet kapilárními silami ve vrstvČ 0 – 10 cm þiní v prĤmČru 40 mm. Na zemČdČlských
pĤdách je to pĜibližnČ 30 - 40 mm.
Z Pelíškových pedologických prĤzkumĤ na þokoládovČ hnČdých horských lesních pĤdách na fylitické žule v Orlických horách (Pelíšek 1964) lze odvodit rovnČž vysokou pórovitost nadložní vrstvy
pĤdy 0 – 6 cm 78 % a její infiltraþní kapacitu 14 mm . min-1, ve vrstvČ 6 – 13 cm pak pórovitost 61 %
a infiltraþní kapacitu 3,4 mm.min-1. RVK vrstvy 0 – 13 cm pĤdy þiní 58 mm.
Pro pomČry na Slovensku udává KĖazovický (Skatula 1960) pro smíšené porosty smrku a buku
v povodí Váhu a ve Vrátné dolinČ infiltraþní kapacitu 19 – 26 mm . min-1, zatímco pro extenzivní pastviny v tČchto podmínkách udává 0,2 mm.min-1. Pro porosty bukové na Lysice udává 11 - 26 mm.min-1,
pro porosty dubové ve Vyšných Radslavicích 5,7 mm.min-1.
Rozsáhlý výzkum infiltraþní kapacity lesních pĤd byl proveden v USA (Wen Te Chow 1964):
PĤda
žlutá siltovitá
(Illinois)
rudá siltovitá hlína (Arkansas)

písþitá pĤda (Arkansas)

PĤdní pokryv
dubové porosty
dubové porosty po požáru
extenzivní pastviny

Infiltraþní kapacita (mm . min-1)
12,7 – 19,2
1,6
0,5

dubový porost po požáru
extenzivní pastviny
borový porost na starém poli

3,1
2,8 – 6,4
14,7

dubové porosty
extenzivní pastvina

18,3
7,8

Podobné výsledky pĜinesl výzkum MaĜana a Lhoty (MaĜan, Lhota 1953).
V ýeském Krasu pozoroval autor stati (Švihla, 2000) dešĢovou srážku 40 mm . 30 min-1, tj. 1,33
mm.min-1, která se 100 % vsákla do pĤdy borového porostu. PodobnČ Kreþmer (2003) pozoroval
v Beskydech srážku 120 mm na holé seþi pruhové, kde bylo dĜevo vyklizováno šetrnou technologií
lanovkou bez poškození pĤdy. Ani tak vysoká srážka nevyvolala žádný povrchový odtok.
Proces infiltrace srážkové vody do lesní pĤdy záleží ovšem na vČku, zakmenČní a složení porostĤ
a jejich zdravotním stavu a na vlastnostech jejich pĤd. Pouze les zdravý, svým dĜevinným složením odpovídající vlastnostem stanovištČ je plnČ hydrologicky aktivní ve smyslu snižování povrchového odtoku
zvýšenou infiltrací ovzdušných srážek do lesní pĤdy.
PrĤsak
PrĤsak (perkolace) srážkové vody pĤdou je komplikovaný proces, daný pĜevážnČ charakterem sítČ
makropórĤ (gravitaþních pórĤ) a vlastnostmi sítČ pórĤ kapilárních. Vlivem gravitaþní síly prosakuje
srážková voda makropóry do spodních vrstev pĤdy a þásteþnČ infiltruje z makropórĤ do sítČ pórĤ kapilárních. Je-li spojitost mezi makropóry v pĤdČ a navČtralým podložím pĤdy, þást gravitaþní vody odtéká
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geologickým podložím jako odtok základní, který vychází na povrch vČtšinou pramenními vývČry.
TvoĜí-li bázi pĤd nepropustné nebo málo propustné pĤdy, srážková voda prosakující pĤdou jednak infiltruje do kapilárních pórĤ pĤdního prostĜedí, jednak odtéká jako mČlký podpovrchový, tzv. hypodermický odtok makropóry smČrem po spádu do hydrografické sítČ. Výskyt hypodermického odtoku je pro
lesní pĤdy typický a je hlavním faktorem vedle statické retence srážkové vody v lesní pĤdČ pro snižování kulminací velkých vod ve vodních tocích v lesnatých povodích oproti povodím nelesním nebo
zalesnČným jen nepatrnČ. Rychlost, kterou postupuje hypodermický odtok lesní pĤdou, je pĜibližnČ 200
až 500 krát nižší než rychlost postupu odtoku povrchového po ploše povodí.
Z autorových mČĜení (Švihla, 1991) vyplývá rychlost pohybu gravitaþní vody makropóry vt = 139
cm.h-1 = 23,2 mm.min-1 v þasovém intervalu 0 – 50 min. V þasovém intervalu 50 – 70 min poklesla tato
rychlost na hodnotu vt = 5,2 cm.h-1 = 0,9 mm.min-1. Tato mČĜení demonstrují skuteþnost, že po urþité
dobČ se síĢ makropórĤ naplní dešĢovou vodou a nastane pouze infiltrace do sítČ pórĤ kapilárních, pĜípadnČ odtok gravitaþními póry z pĤdního profilu, který je ovšem v dolních partiích pĤdy mnohem ménČ
intenzivní než ve svrchních vrstvách pĤdy, tj. nastává zde pomČrnČ radikální pokles propustnosti pĤdy
pro vodu.
Podle MaĜanových mČĜení (MaĜan, 1947) na rendzinách Velké hory v NPR Karlštejn je Darcyho
rychlost prĤsaku vody v lesní pĤdČ:
hloubka
(cm)
0–5
5 – 10
10 – 20
20 – 40
40 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 100
100 – 130
130 – 150

prĤmČrná rychlost prĤsaku dešĢové vody pĤdním profilem
mm.min-1
15,4
7,1
3,4
4,1
3,4
1,3
0,2
0,7
0,3
3,0

Proces prĤsaku infiltrované vody stĜednČ tČžkou lesní pĤdou porostlou Ĝídkým dĜevním porostem,
podrostlým trávou, s mocným humusovým pokryvem, nedostateþnČ drénovanou, uvádí Ven Te Chow
(Ven Te Chow, 1964).
Horizont

Retence
statická

detence
mm

povrch
A0
A
B1
B2
C


23
37
39
43
142

3
10
19
20
11
63

Rychlost
perkolace
mm . min-1
m . d-1
6,6
9,79
2,8
3,9
1,1
1,8
0,6
0,9
0,13
0,2
-

Objem
infiltrace
mm

Srážkový
úhrn
mm

175

234

Povrchový odtok nastal po 3 h 40 min po vsaku 89 mm do lesní pĤdy. Odtokový proces trval 57 h
10 minut a objem povrchového odtoku byl 59 mm. Kapacita infiltrace srážkové vody do pĤdy byla i(P)
= 6,6 mm.min-1, intenzita ovzdušné srážky i(HS) = 2,03 mm.min-1. Povrchový odtok nastal po nasycení
gravitaþních pórĤ dešĢovou srážkou ve svrchních horizontech pĤdy A0, A. Rychlost prĤsaku
v horizontech B1 a B2 je podstatnČ nižší než intenzita infiltrující srážky, což vedlo ke snížení i(P) a následnému povrchovému odtoku.
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Hydrologická bilance srážko - odtokového procesu na lesní pĤdČ dává:

234 = 59 + 142 + 33 [mm]
(Z detence 63 mm odteklo povrchovým odtokem 30 mm a 33 mm zaplnilo gravitaþní póry a odteklo
odtokem podpovrchovým: 142 + 33 = 175 mm), tj. 25 % ovzdušné srážky odteklo po povrchu lesní pĤdy, 61 % bylo trvale zadrženo pĤdou a 14 % odteklo podpovrchovým a podzemním odtokem. PĤda tedy
transformovala 75 % objemu katastrofální srážky 234 mm na 25 % povrchového odtoku. Podle zjednodušeného schématu hydrogramu velkých vod trojúhelníkem lze pĜedpokládat i snížení kulminace velké
vody.

Q( Sn)
Q( Sp)

1

W ( R)
W ( HS )

1

175
234

0,25

Q (Sn) = 0,25 Q (P)
Q (Sn) – snížená kulminace velké vody
Q (P) – potenciální kulminace velké vody

K tomuto hodnocení je nutno konstatovat, že celý proces transformace ovzdušné srážky pĤdou závisí na momentální pĤdní vlhkosti. Je-li obsah vody v pĤdČ blízký plné vodní kapacitČ pĤdy, statická retence vody v pĤdČ nenastane a do pĤdy mĤže infiltrovat pouze to množství vody, které podpovrchovým
nebo základním odtokem odteþe do vodního toku. PĜi nasycení studované pĤdy vodou na poþátku mohla
by pĤda snížit povrchový odtok o 14 %. Z citovaného experimentu vyplývá dĤležitý závČr, totiž že i pĜi
katastrofálních úhrnech ovzdušných srážek, jako napĜ. pĜi povodni na MoravČ v þervenci 1997, uplatní
se retenþní úþinek lesĤ ve snížení kulminací velkých vod vlivem hypodermického a podzemního odtoku
vyvolaných lesní pĤdou, které kulminují se zpoždČním za kulminací povrchového odtoku a retencí þásti
srážkového úhrnu zadržením v lesní pĤdČ, což sníží objem povrchového prĤtoku na poþátku povodnČ
a vede nutnČ k prodloužení þasového intervalu do kulminace povodnČ. Ukázalo se tedy, že dominantní
roli ve srážko-odtokových procesech hraje pĤda.
Pro testování rozdílĤ ve srážko-odtokových procesech na lesní a zemČdČlské pĤdČ je vhodný drenážní model KirkhamĤv (Kirkham, Tököz 1971). Porovnáme parametry orné pĤdy na experimentální
ploše Ovesná Lhota (Švihla 1992) a lesní pĤdy v Orlických horách (Pelíšek 1964)
Ovesná Lhota: 500 – 550 m n. m., oblast vrchovinná, hnČdá pĤda na pararule, svahovina
Hloubka pĤdy (cm):

0 – 20

20 – 40

K(S) (cm d ):

24

19

10

8

pĤdní horizont:

ornice

B

B

B

-1

40 – 60

60 - 150

Orlické hory: 600 – 700 m n. m., oblast podhorská, þokoládovČ hnČdá lesní pĤda na rule
Hloubka pĤdy (cm):

0 - 20

20 – 40

K(S) (cm d ):

219

97

38

pĤdní horizont:

A

(B)

(B)

-1

40 – 100

K(S) - koeficient nasycené hydraulické vodivosti

Pro tĜívrstevný pĤdní profil o hloubce 120 cm a intenzitČ infiltrace i = 100 mm d-1 dává model podpovrchový drenážní odtok pro lesní pĤdu v Orlických horách Q(D) = 0,24 m3 d-1.bm-1, pro ornou pĤdu
na ýeskomoravské vysoþinČ Q(D) = 0,046 m3.d-1.bm-1. Podpovrchový odtok z tĜívrstevné lesní pĤdy
v Orlických horách je tedy 5 x vyšší než ze zemČdČlské pĤdy na ýeskomoravské vysoþinČ. PĜíþinou je
více než 2 x vyšší obsah nekapilárních pórĤ v lesní pĤdČ.
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VLIV ROZSÁHLÝCH TċŽEB DěEVNÍ HMOTY V LESÍCH JIZERSKÝCH HOR
NA VELIKOST POVODĕOVÝCH PRģTOKģ
Pro sledování vlivu imisních škod v lesích na jejich na vodní režim bylo vybráno území 37 km2
v západní þásti Jizerských hor, kde bylo vybráno 7 malých povodí na Lužické Nise, Kamenici, Blatném
potoku, Jedlové, Jizerce, Bílé a ýerné SmČdé. Podrobnosti obsahují závČreþné zprávy, jejich soupis
obsahují publikace ýHMÚ úkolu VaV/510/1/99 Ochrana a užívání vodních zdrojĤ v rámci uceleného
povodí a pĜílohy. Výsledky modelových experimentĤ jsou publikovány VÚV (Blažková, KoláĜová
a kol. 1994).
ModelovČ byl TANK Modelem (Sugawava 1984) zkoumán stav odtokĤ pĜed poþátkem imisních tČžeb do r. 1970, který byl srovnáván se stavem srážko-odtokových vztahĤ po postupném 85 % vytČžení
dĜevní hmoty z experimentálního povodí SmČdé po mČrný profil v obci Bílý potok (26,13 km2) do roku
1992. Z provedených výpoþtĤ vyplývá, že nenastaly žádné prokazatelné zmČny parametrĤ modelu
v období od roku 1957 – 1992 pro povodí do max. prĤtoku 70 m3s–1 . (q = 2,7 m3 . s–1 . km-2), takže vliv
tČžeb dĜevní hmoty na povodĖový odtok lesních povodí se neprojevil. Výsledky práce prokazují, že
v pĜírodních podmínkách þeských hornatých oblastí nenastávají ihned po intenzivních tČžbách dĜevní
hmoty tak výrazné zmČny ve velikosti povodĖových prĤtokĤ, aby je bylo možno prĤkaznČ identifikovat.
PodobnČ viz JaĜabáþ (1984).
Na základČ rozborĤ TOPMODELEM (Beven, 1987) prokázala Blažková (1994), že modelováním
þar pĜekroþení na Blatném potoce a KristiánovČ se ukázalo, že pouze parametry modelu deštČ a náhodné
složky hyetogramu ovlivĖují rozdíly ve tvaru þar pĜekroþení maximálních prĤtokĤ v Jizerských horách
v období pĜed a po tČžbách. PĜíþiny tohoto jevu vysvČtlují závČreþné hydropedologické šetĜení (Císlerová, Šanda, Vogel, 2000), které prokázalo, že ve zdrojových oblastech povodí UhlíĜská hraje pĤdní profil
podstatnou roli pĜi tvorbČ hydrogramu odtoku. Odvádí pĜevážnou þást celkového podpovrchového odtoku, bČhem pĜívalových déšĢĤ pak celý rychlý podpovrchový odtok. Pro proudČní vody pod povrchem
pĤdy má zásadní dĤležitost heterogenní profil hnČdé pĤdy. Ve zvČtralinovém plášti žulového podloží je
pohyb vody jen omezený. Významný vliv na tvorbu podpovrchového odtoku má mikrotopografie povrchu terénu a podloží spádového území. Podpovrchový odtok probíhá v pĜímé závislosti na prĤbČhu
srážkové þinnosti. Ukazuje se zjevná závislost mezi stupnČm nasycení pĤdního profilu vodou a výtokovou rychlostí, t. j. mezi obsahem vody v pĤdČ a velikostí podpovrchového odtoku. PodobnČ viz Švihla
(1992). Lze tedy uzavĜít, že v Jizerských horách v povodí SmČdé ani masivní tČžby nepĜinesly po dobu
pĜibližnČ 20 let podstatné zmČny v hydrologické funkci lesních pĤd.
Výzkumy v Jizerských horách potvrzují výsledky uvedené v této kapitole. PĜedevším je patrno, že:
x dominantní roli ve srážko-odtokových vztazích hraje pĤda, pĜiþemž lesní pĤda ve srovnání se
zemČdČlskou pĤdou tlumí kulminaþní odtok velkých vod podstatnČ úþinnČji;
x složka územního výparu v hydrologické bilanci velkých vod nehraje témČĜ žádnou roli;
x retenþní schopnost lesních pĤd zĤstává zachována dlouho i po masivním odtČžení dĜevní hmoty
z lesních porostĤ (Jizerské hory), þi pĜi velkoplošných pĜemČnách dĜevinné skladby lesĤ (Beskydy).
Podobné závČry publikovali Hewlett a Helvey z povodí Cooweta (1970). V ýR se vČnovali této
otázce zejména Kreþmer a KĜeþek (1980, 1981).
ODHAD VLIVU LESA NA SNÍŽENÍ VELIKOSTI KULMINACÍ
POVODĕOVÝCH PRģTOKģ
Jak bylo podrobnČ doloženo, na snížení kulminací velkých vod má podstatný vliv lesní pĤda, která
se uplatĖuje snížením rychlosti dobíhání vody do toku. Na rychlost dobíhání má podstatný vliv i hustota
cestní sítČ, svážnic, pĜibližovacích a vyklizovacích linek v lese. Rychlost dobíhání povodnČ je obvykle
v bezlesí 3 – 5 krát vyšší než v lese v závislosti na spádu území. To znamená v zemČdČlsko-lesním povodí prodloužení a zploštČní hydrogramu povodnČ vlivem lesních komplexĤ.Urþitý vliv na transformaci
srážko-odtokového procesu lesem mají i vlastnosti lesních porostĤ, jako jejich druhová skladba, prostorové uspoĜádání, vČk i zdravotní stav.
Stanovení vlivu lesních komplexĤ na povodĖové prĤtoky vodních tokĤ s vyšší pĜesností je možné
jen komplexními modely, které vystihují povrchový, podpovrchový i hydrogeologický proces transfor52

mace ovzdušných srážek v hydrogram odtoku ve vodním toku. Tyto modely však vyžadují mnoho parametrĤ a jsou limitovány mnoha okrajovými a vstupními podmínkami Ĝešení. To vede nutnČ k þetným
zjednodušujícím pĜedpokladĤm, takže vČtšina modelĤ odpovídá jen na to, co do nich bylo vloženo.
Lesnatostí jako hydrologické charakteristiky povodí se u nás zabývali Kreþmer a KĜeþek (1981).
V globálním pohledu se vyjadĜuje vliv lesnatosti na kulminaþní prĤtoky velkých vod (Dub, NČmec
1969)

O 1 k *

F1
FP

F1
FP

f1

Fl – plocha lesĤ v povodí
Fp - plocha povodí
k – konstanta = 0,5 dle Duba, 0,4 dle ýermáka (in ýerkašin 1963).

Podrobným rozborem hodnoty koeficientu k v DubovČ – NČmcovČ rovnici se zabýval autor statČ ve
studii „Lesy a povodnČ“. Zde je podrobnČ na pĜíkladech z naší i svČtové literatury prokázán vliv lesĤ na
tlumení prĤtokĤ velkých vod. Z provedeného rozboru vyplývá, že k v rovnici DubovČ a NČmcovČ mĤže
nabývat hodnot
O d k d 0,77
v závislosti na okrajových podmínkách, poþáteþních hodnotách parametrĤ stanovištČ a vstupĤ ovzdušných srážek do celku lesního povodí.
PĜi globálním pohledu v mČĜítku velikosti lesních povodí nČkolik desítek až stovek km2 je
v dlouhodobém prĤmČru podle provedeného rozboru pĜibližnČ
k # 0,4 - 0,6
tj. velký lesní komplex sníží v širokém prĤmČru povodĖový prĤtok oproti nezalesnČnému povodí asi o
polovinu. Z velkého zemČdČlsky obdČlávaného bezlesého povodí je v globále kulminaþní povodĖový
prĤtok asi 2 x vyšší než by byl z téže plochy zalesnČné. Je dĤležité, že k podobnému závČru dospČli hydrologové Dub a NČmec (1969) rozborem odtokĤ ze zemČdČlsko-lesních povodí.
Veliké rozpČtí hodnot k ukazuje jasnČ složitost pĤsobení pĜírodních podmínek v lesích a naznaþuje
dĤležitost znalosti alespoĖ základních faktorĤ srážko-odtokového procesu, chceme-li odhadnout vliv
lesních komplexĤ na snižování kulminaþních povodĖových prĤtokĤ. Je nutno vzít v úvahu, že:
x vliv lesĤ na snížení kulminace velkých vod klesá s rĤstem intenzity i síly extrémních srážek (zjištČná limita k = 0,16 pĜi povodni na MoravČ v roce 1997)
x vliv lesĤ na snížení kulminace velkých vod v þásteþnČ zalesnČné krajinČ je asi o 5% vyšší než
v povodí 100% zalesnČném (Caspary 1990).
O celkovém vlivu lesĤ na snížení kulminace velkých vod v povodí Labe nás pĜibližnČ informuje následující rozbor:
Labe v DČþínČ má povodí 51.104 km2. Výška 100 leté srážky, která by zasáhla celé území tohoto
povodí Labe je pĜibližnČ 106 mm a trvala by asi 3,3 dne. Stoletá povodeĖ je zde 5.144 m3/s. Desetidenní
100 letá velká voda zde má objem 2 217 628 800 m3 (údaj ýHMÚ). Je-li globálnČ k = 0,5 a lesnatost
povodí Labe 33%, pak
O1 = 1 – 0,50 . 0,33 = 0,84
Pro bezlesé povodí by byl pĜibližnČ zvýšený prĤtok 100 leté vody
1
1
* Q(100)
Q' (100)
* 5144 6124 m 3 sec
Q1
0,84
Lesy tedy pĜibližnČ mohou snížit v závČru povodí Labe kulminaci 100 leté velké vody asi
o 980 m3/s, tj. 16%. Pro kompenzaci této mimoprodukþní hydrické funkce lesa by bylo nutno vybudovat
retenþní vodní nádrže o objemu cca 422 mil. m3 odhadnutelným nákladem asi 127 mld. Kþ. To je velmi
pĜibližnČ sociálnČ-ekonomická hodnota protipovodĖové funkce lesĤ v povodí Labe v ýR. Na 1 ha
pĜipadá v prĤmČru 82 000 Kþ. Jde ovšem o hodnotu limitní a globální. Skuteþné podmínky místní pak
dávají vznik celé mozaice hodnot snížení velkých vod vlivem lesních komplexĤ.
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ZávČrem k této kapitole zbývá podotknout, že historicky ovČĜená je skuteþnost, že odlesnČním velkých ploch a jejich pĜemČnou na zemČdČlské pozemky došlo vždy ke zvýšení povodĖových prĤtokĤ
v Ĝekách a ke zniþení sídelních oblastí u Ĝek (viz pĜíklady z Velké Moravy nebo z rekultivací v USA).

ZÁVċR
PĜedložená staĢ je pĜíspČvkem k bohaté literatuĜe o vlivu lesĤ na snížení kulminace velkých vod.
Vliv lesĤ je zde mnohoznaþný a podmínČný pĜedevším podmínkami stanovišĢ lesních komplexĤ. Dominantní úlohu v této otázce hraje lesní pĤda, samozĜejmČ zdravá a dobĜe hydrologicky fungující.
Vliv lesĤ na kulminaci velkých vod mĤže být nulový v lesích na hlubokých, písþitých pĤdách na
rovinách. Naopak mĤže být velmi významný na hlubokých, pĜevážnČ hlinitých, bohatých lesních pĤdách na svazích. V podmínkách horských, kamenitých pĤd je tento vliv prĤmČrný. Z podrobného rozboru výsledkĤ modelových analýz a rozsáhlého množství experimentĤ v terénu lze pro lesní pĤdy odvodit
tyto závČry:
x HortonĤv povrchový odtok je výjimeþný,
x povodĖový prĤtok je hlavnČ produkován podpovrchovým odtokem, vratným proudem a pĜímými
srážkami na vodou nasycené okrsky pĤdy, tj. tzv. nasyceným povrchovým odtokem,
x tyto tĜi odtokové procesy dávají vznik povodĖovým odtokĤm na špatnČ drénovaných pĤdách odtokových depresí, stĜednČ - špatnČ drénovaných pĤdách velkých vlhkých míst a též na dobĜe drénovaných pĤdách svahĤ, které stimulují podpovrchový odtok,
x vzhledem k diferencím v topografické poloze, hloubce hladiny podzemní vody a hloubce nepropustného podloží retenþní kapacita lesních pĤd se mČní od 0 v zamokĜených depresích k malé
v mČlkých vlhkých okrscích a velké na hlubokých dobĜe drénovaných svazích,
x pokud jde o modely srážko-odtokového procesu v lesích , jsou v souþasné podobČ jen kvalitativním
zobrazením skuteþných kvantitativních vztahĤ. PĜíroda si nedČlá hlavu z problémĤ, které matematikĤm pĤsobí (Laplace).
Nedostatky matematicko-fyzikálních modelĤ se kompenzují kalibrací na skuteþnČ namČĜené hodnoty povodĖových vln. BČžnČ používaná optimalizaþní technika vede k opravám na vstupu Ĝešení použitých hodnot parametrĤ modelĤ. Ty se ovšem zpravidla mČní od jedné povodĖové vlny ke druhé. Dokonce se ukazuje, že nČkteré parametry rovnic, jako napĜ. koeficient nasycené hydraulické vodivosti
konstantou není, právČ tak jako drenážní pórovitost. PĜi modelových Ĝešeních je užiteþné tato fakta zohledĖovat a nepovažovat je za dokonalý obraz objektivní skuteþnosti.
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POVODĕOVÉ ŠKODY
V OBLASTI KRKONOŠ
Radko Novotný
V posledních letech se staly pĜívalové srážky þastým jevem v oblasti Krkonoš. PovodnČ zpĤsobily
znaþné škody na vodních tocích, mostech a komunikacích. Docházelo pĜi nich i k podmáþení svahĤ a následnČ erozním sesuvĤm þasto až na skalní podloží. Jinde zas vybĜežil vodní tok, podemlel
bĜeh a nakonec ujel svah i se stromy. Splaveniny pak unášela divoká voda do údolí, kde þást splavenin sedimentovala v místech zmírnČní spádu vodoteþe. Kmeny splavených stromĤ a zbytky dĜíví ucpávaly koryta pod mosty. To vše se stávalo pravidelným prĤvodním jevem povodní, trvajících þasto jen pár hodin.
Na likvidaci následkĤ a škod byly vynaloženy znaþné finanþní prostĜedky. Jen pro pĜedstavu uvádíme
rekapitulaci povodní za poslední léta:
záĜí r.1994
x povodeĖ v povodí Klínového potoka (obec Dolní DvĤr)
x dle údajĤ HMÚ 80 letá voda
x odhad škody 35 mil. Kþ
þervenec r. 1995
x povodeĖ v povodí Vebrova potoka, JavoĜího potoka a Poustevníkova potoka (obec Pec pod SnČžkou)
x dle údajĤ HMÚ 100 letá voda
x odhad škod 25 mil. Kþ
kvČten r. 1996
x povodeĖ v povodí Vejpalického potoka a v povodí horní Mumlavy (obec Vítkovice a Harrachov)
x 50 letá voda
x odhad škod 7 mil. Kþ
þervenec r.1997
x velkoplošná povodeĖ zasáhla celé Krkonoše.Místy dosáhla 100 leté vody.
x odhad škod jen u Správy KRNAP pĜesahoval 40 mil. Kþ
bĜezen r.2000
x prudké tání snČhu s dlouhotrvajícím deštČm ve stĜedních polohách Krkonoš a podhĤĜí zpĤsobilo
rozsáhlou povodeĖ a sesuvy pĤdy (Benecko, Strážné, Rudník, Mladé Buky)
x škody jen u KRNAP pĜedstavovaly 20 mil. Kþ
záĜí r.2001
x povodeĖ v oblasti Malé Úpy a Pece p.Sn. (východní Krkonoše)
x škody dosáhly 15 mil. Kþ
30.srpen 2002
x opČt rozsáhlá povodeĖ v oblasti Malé Úpy a v povodí AlbeĜického potoka a Lyseþinského potoka
(obec Horní Maršov)
x srážky dosahovaly 160 mm (SnČžka), až 190 mm (Pomezní Boudy) a spadly bČhem nČkolika málo
hodin
x škody odhadnuty jen na majetku Správy KRNAP 25 mil. Kþ
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Nutno upozornit, že uvedené údaje o škodách jsou jen na majetku Správy KRNAP. Rozsáhlé škody
vznikly obcím, Správám silnic, Povodí Labe a dalším subjektĤm.
Z uvedených faktĤ vyplývá, že problematika povodní je znaþná a je nutné provádČt pravidelnou
údržbu objektĤ na vodních tocích, þasto i budovat nové objekty a provádČt preventivní opatĜení
v povodích.
Jako pĜíklad modelového povodí mĤžeme uvést povodí Vebrova potoka zasaženého lokální povodní v r. 1995. V povodí, které bylo z vČtšiny v dĤsledku imisních škod odlesnČno a mladé porosty ještČ
neplnily plnČ funkci dospČlého lesa spadlo bČhem pár hodin 200 mm srážek.toto zpĤsobilo lokální sesuvy pĤdy a totálnČ zniþilo komunikace.Vodní tok na nČkolika místech zmČnil svoji polohu a došlo
k jeho zahloubení víc, než 1 m. Splaveniny byl unášeny až do Ĝeky Úpy, kde vytvoĜily na soutoku ze
splavenin klín, který témČĜ ucpal koryto Ĝeky Úpy.
V povodí Vebrova potoka byla následnČ provedena Ĝada protierozních opatĜení, povrchy komunikací byly zpevnČny a dobĜe odvodnČny. Na toku byl provedeny pĜíþné objekty (srubovina,drátokoše) a
byla zde vybudována zdČná retenþní pĜepážka o objemu 2 500 m3.
Uvedená opatĜení se stihla provést do povodnČ v r.1997, kdy v stejném povodí opČt spadlo 190 mm
srážek. Sledováním pĜi povodni a následné kontrole objektĤ po povodni bylo konstatováno, že tato provČrka pĜírodním živlem dopadla dobĜe. Uvedený pĜíklad ukázal cestu investorĤm i projektantĤm, pĤsobícím v oblasti Krkonoš, nejen jak Ĝešit povodní postižená území, ale i jak minimalizovat pomocí preventivních opatĜení škody. Náklady na preventivní opatĜení mohou být vysoké, ale na likvidaci škod
budou mnohem vyšší.

POPISKY OBRÁZKģ V BAREVNÉ PěÍLOZE
Obr. 10:
Sjetá stráĖ, stromy v korytČ, zniþená lesní cesta – ýerná voda.
Obr. 11:
Obr. 12:
Bezejmenný potok, živený vodou pádící po sjezdovce, niþil neþekanou silou (Dolní Malá
Úpa nad kostelem).
Obr. 13:
Zkáza zaþíná tam, kde þlovČk skonþil s Údržbou koryta
(Malá Úpa pod Spáleným Mlýnem).
Obr. 14, 15: Dramatické okamžiky na dolním toku Malé Úpy zpĤsobilo zanesení mostku
u Myslivny.Svou zápornou roli zde sehrál opČrný pilíĜ uprostĜed oblouku Ĝeky.
Obr. 16:
ěeka se vrací zpČt. Voda podemílající silnici se zastavila u opČrné zdi pĤvodní staré
cesty, kterou lidé dodateþnČ rozšíĜili (státní silnice na Malé ÚpČ).
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KATASTROFÁLNÍ PRģTOKY
NA HORSKÝCH BYSTěINÁCH
František KĜovák a Pavel KováĜ
Charakteristickou pro bystĜinné toky je náhlá zmČna prĤtokĤ, ke které dochází za pĜívalových dešĢĤ.
PrĤtok má strmý vzrĤst, krátkou dobu trvání a po dosažení maxima opČt rychle klesá, což je zpĤsobeno
malým bystĜinným povodím, které je þasto celé zasaženo vysokými srážkami, a velkým sklonem povodí
i vlastního toku. Vedle toho je pro bystĜiny typická i znaþná rozkolísanost prĤtokĤ tj. pomČr mezi min.
a max. prĤtoky, který mĤže þinit i 1:5000 a více. Dalším dĤležitým faktem je skuteþnost, že k nejvČtším
škodám nedochází kvĤli vybĜežení velkých vod a následným zaplavením znaþných území jako u nížinných vodních tokĤ, ale k poškození až devastaci znaþných úsekĤ toku a objektĤ na toku vlivem velkého
namáhání dna a bĜehĤ koryta proudící vodou. Nezanedbatelná je také akumulace splavenin v dolních
þástech tokĤ. Vzhledem k tČmto faktĤm je nutné navrhovat úpravu bystĜinných tokĤ tak, aby vyhovČla
jak požadavkĤm úþelovým, tj. pĜedevším na kapacitu koryta a odolnost proti proudČní, tak požadavkĤm
ekologickým, zamČĜeným hlavnČ na migraþní prostupnost. Uvedený pĜíspČvek se zabývá hydrotechnickým posouzením koryta bystĜinného toku a jeho inundaþní zóny pĜi rĤzných návrhových prĤtocích se
zamČĜením na vybrané hydraulické charakteristiky: kapacitu koryta, rychlost proudČní a tangenciální
napČtí. K výpoþtĤm je použit matematický hydraulický model HEC-RAS verze 3.0. Výpoþet je demonstrován na pĜípadové studii JindĜichovického potoka.

MATERIÁL A METODY
Úprava bystĜin þi revitalizaþní opatĜení obvykle podstatnČ zmČní pĤvodní návrhové parametry koryta.
Nový návrh hydraulických charakteristik musí být zamČĜen zejména na:
x Kapacitu koryta s ohledem na návrhové prĤtoky a objekty na toku
x Stabilitu dna a bĜehĤ koryta proti úþinkĤm proudící vody
x Hloubku, rychlost, objem vody, možnosti zanášení a zarĤstání koryta pĜi nízkých prĤtocích dĤležitých pro biotu
x Vliv technických a biologických opatĜení na proudČní v korytČ a pĜíbĜežní zónČ
STRUKTURA MODELU
Jako prostĜedek výpoþtu požadovaných údajĤ byl zvolen matematický hydraulický model HECRAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System). Program HEC-RAS využívá integrovaného prostĜedí MS Windows s vynikajícím grafickým uživatelským rozhraním (GUI) podrobnČ Ĝešenou hydraulikou ustáleného proudČní v otevĜených korytech a objektech na umČlých i pĜirozených tocích. Výpoþet vyžaduje zadání tĜí hlavních kategorií dat: geometrie koryta a objektĤ, hydraulické
ztrátové souþinitele a okrajové podmínky. S výhodou lze využít vazby na systémy CAD a GIS
v zobrazení 3D. Pro hydraulické posouzení kapacit systému otevĜených koryt a objektĤ z hlediska maximálních odtokĤ lze použít v zásadČ dvou principĤ:
1. Ĝešit prĤchod návrhové povodĖové vlny hydraulickým modelem, založeným na numerickém Ĝešení
neustáleného proudČní. Tento zpĤsob vyžaduje znalost tvaru vstupní návrhové vlny v horním uzávČrovém profilu sledovaného úseku toku a podobnČ jako následující, podrobný popis geometrických a hydraulických parametrĤ koryta. Tento pĜístup je výpoþtovČ nároþný a obvykle se nevyužívá
pro toky místního významu,
2. využít metod hydrauliky ustáleného nerovnomČrného proudČní pro stanovení podélných profilĤ
hladin, odpovídajících jednotlivým návrhovým N-letým vodám. Tato metoda sice neumožĖuje Ĝešit
neustálený režim, její pĜedností však je možnost podrobnČjšího vyjádĜení proudČní v objektech na
toku.
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Program Ĝeší oddČlenČ hydraulické režimy Ĝíþního a bystĜinného proudČní.
x proudČní objekty mĤže být velmi podrobnČ analyzováno a Ĝešeno pro rĤzné hydraulické režimy
a poskytuje záruku spolehlivého posouzení, pĜedevším v lokalitách, kde ovlivnČní hydraulického
režimu objekty dominuje proudČní v korytČ. Tak je tomu i v pĜípadČ JindĜichovického potoka,
Ĝešeného jako pĜípadová studie.
x ustálený model poskytuje vyšší hodnoty pĜi Ĝešení hladinového režimu; jeho výsledky jsou tedy na
stranČ bezpeþného návrhu.
Z výše uvedených dĤvodĤ byl v této studii pro posouzení kapacit koryta a objektĤ použit programový prostĜedek HEC-RAS. Systém umožĖuje Ĝešení ustáleného nerovnomČrného proudČní v pĜirozených otevĜených korytech, doplnČného možností vyjádĜení obecných objektĤ na toku. Podrobný popis
programu, uživatelský manuál a detailní hydraulické Ĝešení jsou uvedeny v pĜíruþce >HEC-RAS 2001@.

POPIS POVODÍ
JindĜichovický potok je levostranný pĜítok Rotavy v Ĝíþním km 2. Potok má charakter bystĜiny
s prĤmČrným sklonem 4 %. Plocha povodí F < 35 km2, H > 200 m n.m., J > 3 %, velmi promČnlivý
sklon toku, velká rozkolísanost prĤtokĤ, enormní eroze, transport a sedimentace splavenin, kamenité až
balvanité koryto, proudové stíny a úkryty, rybí pásmo pstruhové.
Hydrologické þíslo povodí
celková plocha povodí
plocha dílþího povodí k profilu zaþátku úpravy
Lesnatost dílþího povodí
Délka povodí
Délka rozvodnice
Tvarový koeficient povodí
Typ povodí
Koeficient bystĜinnosti

1-13-01-114
5,964 km2
1,33 km2
47 %
1,62 km
4,35 km
A=0,653
vČjíĜovité, bez rozvinuté hydrografické sítČ
KB=0,118

Hydrologické údaje o N-letých byly vypoþteny pomocí hydrologického modelu HEC-HMS a jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 1
N (let)
3

Q (m /s)

1

2

5

10

20

50

100

0,9

1,2

2,2

2,9

3,7

5,4

6,9

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU POVODÍ PěED ÚPRAVOU
Zaþátek úpravy navazuje na opevnČní kamennou dlažbou v dolní þásti potoka. Prvních cca 80 m má
potok pĜímkový prĤbČh. Koryto má tvar jednoduchého lichobČžníka se šíĜí ve dnČ 1-1,5 m a hloubkou
0,6-1 m. Mezi km 0,8-0,15 je koryto zdevastováno rozsáhlými bĜehovými a dnovými nátržemi se zahloubením až 2 m. Dál koryto pokraþuje obloukem až k propustku v km 0,216. Kruhový propustek
prĤmČru 0,60 m je situován kolmo na lesní cestu má poškozené parapetní zídky a je þásteþnČ zanesený.
Úhel kĜížení s trasou toku je nevyhovující a zpĤsobuje pĜekážku v proudČní. Od návodní strany propustku má koryto opČt pĜímkový prĤbČh až do km 0,360, dál pokraþuje dlouhým obloukem až do km 0,5.
V tomto úseku je koryto víceménČ stabilizované s pĜíþným Ĝezem podobným jako na zaþátku úpravy.
V km 0,518-0,530 a 0,580-0,6 je koryto opČt zdevastováno rozsáhlými bĜehovými a dnovými nátržemi,
s þetnými kamennými výchozy, které obnažila dnová eroze. V km 0,619 je zleva zaústČn pĜítok od silniþního propustku. Dál opČt pokraþuje koryto bez výrazných bĜehových nátrží s obþasnými nátržemi
dnovými ve formČ skokových zmČn nivelety. Rozsáhlá devastace koryta je v úseku 0,790-0,880. V km
0,863 je dĜevČná lávka. Až do km 0,975 je na pravém bĜehu rozsáhlejší zamokĜená oblast. V km 0,995
koryto bifurkuje. Pravá, hlavní þást koryta pokraþuje až k horní opevnČné þásti do km 1,055. Levá þást
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koryta tvaru mČlkého lichobČžníka vede pod náspem silnice. Dno potoka je kamenité se zrnitostí krycí
vrstvy 5-10 cm, resp. zrnitostí balvanité vrstvy 20-30 cm, které byly urþeny odhadem. V místech nátrží
je koryto odhaleno až na skalnaté podloží, v místech poklesu rychlosti jsou rozsáhlejší písþité lavice.
Celá údolní niva je zarostlá smíšeným lesem s pĜevahou smrku. Podrost tvoĜí bylinná vegetace
s pĜevahou mokĜadních a ruderálních druhĤ.

NÁVRH TECHNICKÉHO A VODOHOSPODÁěSKÉHO ěEŠENÍ
PĜevážná þást nové trasy bude kopírovat trasu stávající, protože ta je vedena údolnicí území
a vzhledem ke znaþnému podélnému sklonu nemá velké tendence k meandrování. K drobným korekcím
dojde pouze v km 0,0781-0,1662, 0,2062-0,2209, 0,805-0,815, kde bude nepravidelnost koryta nahrazena volnČ loženým obloukem. Souþasný vymletý prostor nátrží bude využit k vytvoĜení tĤnČk. Stabilizace tĤní bude provedena pomocí pĜíþných objektĤ kamenného záhozu a kamenné rovnaniny.
Upravené koryto bude mít tvar lichobČžníka se šíĜkou ve dnČ 1 m a pĜíþným sklonem 1:1,5 až do
úrovnČ bĜehových hran, s výjimkou úsekĤ tĤní. Dno koryta paty svahu a bĜehy na výšku 0,25-0,30 m
budou opevnČny kamennou rovnaninou. Zbývající þást svahu nad kamenným opevnČním bude oseta.
Vzhledem ke znaþnému podélnému sklonu je nutné pĜi návrhu nivelety vybudovat pomČrnČ znaþné
množství pĜíþných a spádových objektĤ. Ty se skládají z dĜevČných prahĤ, kamenitých stupĖĤ a kamenitých skluzĤ. Konstrukþní úpravy objektĤ jsou navrženy tak, aby umožĖovaly migraþní prostupnost
v obou smČrech, tzn. že jejich konstrukþní výška není vČtší než 0,4 m a pĜíþný Ĝez skluzovou plochou
zabezpeþuje prĤtok souvislým vodním paprskem. Objekty jsou navrženy jako hydraulicky úþinné na
kapacitní prĤtok pod objekty. PĜi konstrukci objektĤ budou použity vesmČs pĜírodní materiály a jejich
tvar „kopíruje“ pĜirozené spádové útvary na bystĜinách. Celá úprava zahrnuje následující objekty:
Celková délka úpravy............................................................................ 1055 m
DĜevČný práh ........................................................................................... 12 ks
Práh pro opevnČní..................................................................................... 15 ks
Kamenitý stupeĖ ...................................................................................... 23 ks
Kamenitý skluz .......................................................................................... 3 ks
Propustek ................................................................................................... 1 ks

VÝSLEDKY A DISKUSE
Posouzení kapacity koryta ,rychlosti a objemu vody bylo provedeno pro dva scénáĜe výpoþtu
v závislosti na upravenosti þi neupravenosti koryta:
x režim pĤvodní ve stávajícím korytČ (PUV)
x režim upravený po revitalizaci (UPR)
Vstupní hydrologické údaje toku
Výpoþet byl proveden v obou výše uvedených scénáĜích pro všechny N-leté vody ze zadání.
Z dĤvodu pĜehlednosti jsou grafické výsledky demonstrovány pouze pro Q100=6,9 m3/s.
Vstupní geometrické údaje koryta a objektĤ
Do výpoþtu byly zahrnuty všechny objekty na upraveném toku na základČ podrobného zamČĜení
podélného a pĜíþných profilĤ. Tyto objekty významnČ ovlivĖují hladinový režim.
Vstupní hydraulické charakteristiky toku
Základní hydraulickou charakteristikou je drsnostní souþinitel dle Manninga. S ohledem na materiál
pĤvodního koryta a materiál objektĤ byly voleny rĤzné hodnoty a stanoveny v souladu manuálem programu HEC-RAS, a na základČ místního šetĜení individuálnČ pro každý pĜíþný profil.
Výsledky výpoþtĤ
Výpoþty v režimu nerovnomČrného proudČní byly provedeny pro celý upravený úsek koryta pro
pĤvodní koryto (J-staré) resp. upravené koryto (J-nové). NČkteré výsledky jsou shrnuty do následujících
grafĤ.
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Graf 1: PrĤtok Q100 pro pĤvodní koryto
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Graf 2: PrĤtok Q100 pro upravené koryto
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Graf 3: RozdČlení rychlostí pro pĤvodní koryto
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Graf 4: RozdČlení rychlostí pro upravené koryto
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Graf 5: RozdČlení tangenciálního napČtí Ĳ pro pĤvodní koryto
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Graf 6: RozdČlení tangenciálního napČtí Ĳ pro upravené koryto
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ZÁVċR
Z uvedených výpoþtĤ vyplývá, že s ohledem na kapacitu koryta pro návrhové prĤtoky k podstatným
zmČnám nedošlo. K vybĜežení návrhových prĤtokĤ dochází jen na tĜech izolovaných místech úpravy,
takže dojde k neškodnému vylití do údolní nivy. Je zde však vidČt naprosto prokazatelný vliv zmČn
sklonĤ nivelety a pĜíþných objektĤ ve vlastním korytČ toku na zmČny v jeho namáhání. Na to je tĜeba
reagovat patĜiþným zpĤsobem opevnČní. Dále je evidentní, že pokud by k úpravám toku nedošlo, dále
by pokraþovala rozsáhlá devastace koryta bystĜinného toku.
Pokud se týká zpracování a interpretace dat, ukazuje se, že vzhledem k obrovskému množství údajĤ,
které jsou díky matematickým modelĤm k dispozici, je jejich zpracování s použitím GIS procedur,
témČĜ nezbytností.
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PROJEVY EROZE NA LESNÍCH PģDÁCH
A MOŽNOSTI JEJÍ PREVENCE
Jaroslav Herynek
Není tomu tak dávno, kdy ještČ vládlo takĜka obecné pĜesvČdþení, že na lesních pĤdách se erozní
jevy prakticky nevyskytují. Ale již dlouhodobá intenzifikace našeho lesního hospodáĜství zpĤsobila vyvrácení tohoto názoru. SouþasnČ využívané a zejména pĜevážnČ a plnČ mechanizované technologie všech fází lesnického provozu zpĤsobují zákonitČ i nebezpeþí vzniku a rozvoje pĜedpokladĤ zrychlené eroze na lesních pĤdách. A to již poþínaje pĜípravou pĤdy pĜes zakládání, ošetĜování
a ochranu kultur, pĜi výchovČ, pČstování a ochranČ porostĤ až po tČžbu a následnou dopravu dĜíví
i všech produktĤ. Závažnými zásahy do lesního prostĜedí jsou pak Ĝešení všech zpĤsobĤ a forem
zpĜístupnČní a v neposlední ĜadČ také odvádČní srážkových a povrchových vod doþasnou i trvalou
vodní sítí drobných a bystĜinných vodoteþí. Bohužel se pak mĤžeme na lesních pĤdách setkat
se zdánlivČ nevinnými a relativnČ neškodnými projevy plošné eroze, ale i s erozí rýhovou
a v nároþnČjších, zvláštČ pahorkatinných a horských terénech pak i se závažnČjšími typy a formami eroze výmolové a stržové i s intenzivními projevy podélné a pĜíþné eroze bystĜinné.
Erozní dĤsledky se pak projevují nejen poškozováním až likvidací hrabanky a humusových horizontĤ, ale þasto se dotýkají i svrchních vrstev lesních pĤd a pĜedstavují tak závažná negativní ovlivnČní
pĜirozené úrodnosti a dopady na bonitu lesních stanovišĢ. KromČ tČchto primárních poškození jsou pak
odnosy erozních produktĤ vyvolávány následnČ škody sekundární. Vznikají nežádoucím a nevhodným
ukládáním erodovaných materiálĤ v širších údolních nivách bystĜinných a drobných tokĤ nebo pĜímo
v údolních tratích vodoteþí a ve všech typech vodních dČl (pĜehrážky, jezy, vývary objektĤ, vodní nádrže).
V našich lesnatých povodích je také vybudováno 9,5 tis. km zpevnČných lesních cest a kromČ toho
ještČ okolo 53 tis. km zemních nezpevnČných cest a svážnic kromČ dalších vnitroporostních vyklizovacích a pĜibližovacích linek. ZpĜístupĖovací trasy a jejich odvodĖovací zaĜízení a objekty (pĜíkopy, svodnice, propusti a mostky) jsou vždycky a zákonitČ zdroji soustĜedČných výtokĤ, které pak vyúsĢují do
doþasných nebo i trvalých prĤlehĤ a vodních tokĤ. Jen hrubý odhad objemĤ vznikajících a transportovaných erozních produktĤ dosahuje roþnČ až 2,5 mil.m3. Výše zmiĖované trvalé drobné a bystĜinné vodoteþe zpravidla katastrálnČ a pozemkovČ evidované pĜedstavují aktuálnČ dalších 60,7 tis. km drah soustĜedČných odtokĤ. Jejich správní zaþlenČní je menším dílem 1,7 tis. km garantováno podniky Povodí ,
ZemČdČlské vodohospodáĜské správy (ZVS) se starají o 34,5 tis. km, Oblastním správám tokĤ LesĤ
ýeské republiky (OST LýR) je delimitována správa 19,7 tis. km drobných tokĤ pĜevážnČ bystĜinného
charakteru a na další správní subjekty právnické nebo fyzické povahy zbývá 4,8 tis. km. Poslední decennium výraznými srážkoodtokovými excesy (1997, 1998, 2002) s rozsáhlými povodĖovými dĤsledky
a škodami na pozemcích, majetcích a dokonce i na zdraví a životech obþanĤ nás dostateþnČ dĤraznČ a
opakovanČ pĜesvČdþují, že jak pĜívalové a krátkodobé, tak i plošné regionální srážkové situace vyžadují
naši stálou pozornost a pĜíslušnou pĜipravenost. Nejen ve smyslu Ĝešení povodĖových stavĤ a následného odstraĖování jejich niþivých dĤsledkĤ, ale také na úseku preventivních opatĜení a zásahĤ. Cílem každé a tedy i protipovodĖové a protierozní prevence je do jisté míry pĜedejít a alespoĖ zmírnit popĜ. i vylouþit negativní dopady krizových a mimoĜádných povodĖových situací. Je zcela zĜejmé, že totální
zamezení podobných velmi obtížnČ a vždy jen s urþitou mírou nejistoty pĜedvídatelných jevĤ není reálné a možné. Je ale nepochybnČ nutné pĜijmout a realizovat celý systém vhodných a uskuteþnitelných
zásad pro hospodaĜení a opatĜení na lesních pĤdách a v lesnatých povodích. I tak bude možno pĜispČt
k postupnému a cílevČdomému zvyšování retenþních kapacit našich lesních pĤd a vhodnými úþelnými,
úþinnými a pĜírodČ blízkými systémy opatĜení pĜispívat k retardaci a zadržování kulminaþních odtokĤ.
PrávČ tČmito cílenými a systémovČ aplikovatelnými zásahy a úpravami jsme totiž schopni právČ
v koncových, pramenných povodích našich drobných a bystĜinných tokĤ zvláštČ na lesních pĤdách posilovat protipovodĖovou a protierozní ochranu a prevenci. MĤžeme tak pĜispČt zprostĜedkovanČ také
k omezení a zmírnČní niþivých dopadĤ i na stĜedních a dolních tocích našich tokĤ a Ĝek i na nich budo65

vaných vodních a nádržných dílech. Dokonce tato opatĜení a zásahy se mohou promítnout i do protipovodĖové ochrany sousedících státĤ EU (Slovenska, NČmecka, Polska, Rakouska, Maćarska). PĜi návrzích, projektech a realizaci komplexních lesotechnických systémových opatĜení je nutno využívat historicky osvČdþených a již témČĜ 120-letou praxí ovČĜených metod a forem. Ze závažných a nepominutelných hledisek ekologických se jedná o preferenci pĜírodČ blízkých pĜístupĤ využívajících i pro kombinaci biotechnických opatĜení pĜednostnČ autochtonní místní materiály biologického i technického
charakteru. StČžejní zamČĜení lze struþnČ shrnout do následujících nejzávažnČjších zásad, doporuþení
a opatĜení:
1) Pro plochy lesnatých povodí
x dĤsledné a trvalé respektování ochrany neporušenosti humusu a svrchních krycích pĤdních horizontĤ pĜi všech hospodáĜských aktivitách a þinnostech
x hledisku úþelné a úþinné plošné ochrany podĜizovat všechny navrhované a využívané technologie
x respektovat nejen statické, ale i dynamické pĤsobení a úþinky použitých mechanismĤ a dopravních prostĜedkĤ
x dodržovat striktnČ hlediska plné a trvalé provozní spolehlivosti všech mechanismĤ i dopravních
prostĜedkĤ vþetnČ ekologických dĤsledkĤ používaných pohonných a mazacích medií
x uplatĖovat dĤslednČ komplexní lesotechnický systém protierozní ochrany pĜi sanaci vzniklých
závad nebo poškození
x podĜizovat všechny provozní zásahy a opatĜení na lesních pĤdách stavu jejich vlhkosti a únosnosti
2) Pro zpĜístupĖovací sítČ a objekty
x optimalizovat dĤslednČ existující zpĜístupĖovací trasy z hlediska jejich povodĖového a erozního
pĤsobení a úþinnosti
x podle konkrétních a individualizovaných potĜeb respektovat a Ĝešit vybavenost odvodĖovacími
prvky, objekty a zaĜízeními
x zásadnČ pĜihlížet k zájmĤm ochrany pĜírody, polyfunkþního pĤsobení ve zpĜístupĖovaném prostoru a ke krajinnému rázu
x klasifikaci souþasné sítČ, návrhy, trasování i sanace zásadnČ podĜizovat hlediskĤm žádoucí
a úþinné protipovodĖové a protierozní prevence
x pĜi všech doplĖujících a rekonstrukþních opatĜeních dodržovat historicky a realizaþnČ ovČĜené
standardy smČrových i spádových pomČrĤ
x odpovČdné a hydrologicky i hydraulicky oprávnČné Ĝešení podélných i pĜíþných odvodnČní
a objektĤ na všech typech zpĜístupĖovacích sítí
x trvale pamatovat na výkony Ĝádné a odpovČdné správní služby vþetnČ vþasných a pravidelných
provozních prohlídek, nutných údržeb, oprav a pĜíp. rekonstrukcí
3) Pro vodní sítČ a objekty
x zabezpeþit trvalou péþi o prĤtoþnost a bezeškodný stav všech drah soustĜedČných odtokĤ, drobných a bystĜinných tokĤ vþetnČ objektĤ na nich
x zĜizovat, rekonstruovat a revitalizovat odvodĖovací prvky, systémy a jejich zaĜízení v souladu
s hledisky ochrany pĤd, vod a ochrany pĜírody
x posilovat retenþní a retardaþní kapacity koncových pramenných úsekĤ a povodí všemi úþelnými a úþinnými metodami a opatĜeními
x vČnovat zvláštní pozornost vytváĜení vhodných nádržných, zdržných a odlehþovacích prostor
k zachycování a akumulaci vod i splavenin a spláví co nejblíže místĤm a úsekĤm jejich vzniku
a pĤvodu
x podstatnČ zlepšit a zkvalitnit alespoĖ periodickou péþi o druhovou a prostorovou skladbu vegetaþních doprovodĤ ( bĜehových i doprovodných porostĤ )
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zajišĢovat trvale výkon Ĝádné správní služby a alespoĖ periodické provozní prohlídky, údržby,
opravy, rekonstrukce a revitalizace na všech evidovaných vodoteþích a zvláštČ na spravovaných
dílech, stavbách a objektech

UvádČné zásady a doporuþení shrnují základní a historicky ovČĜené principy a pĜedpoklady odpovČdné péþe a ochrany lesnatých povodí našich drobných a bystĜinných tokĤ. Realizace tČchto opatĜení
mĤže ve svých dĤsledcích pĜispívat trvale k posilování tolik potĜebné a žádoucí protierozní a protipovodĖové prevence nejen v tČchto koncových a pramenných povodích, ale i na stĜedních a dolních tocích
naší Ĝíþní sítČ. PĜispČjí tak ke zvýšení ochrany a bezpeþnosti i Ĝady vodních staveb a dČl hydrotechnického, prĤmyslového i energetického charakteru. PĜedpokládá to ovšem soustavnou tvorbu a péþi o související organizaþní, správní, administrativní, návrhové, projekþní i realizaþní a hospodáĜsko-ekonomické
zázemí a nutné pĜedpoklady. PodmínČno je to koneþnČ i souvisejícím kontinuálním výchovnČ vzdČlávacím a uvČdomovacím pĤsobením nejen na odbornou, ale i na laickou obþanskou veĜejnost v zájmu jejího vztahu k pĜírodnímu a krajinnému prostĜedí i k jeho základním hodnotám - lesĤm, pĤdám a vodám.
Pokud se celoevropsky i celosvČtovČ pĜihlašujeme k zásadám trvale udržitelného využívání pĜírodního
bohatství a jeho zdrojĤ vþetnČ nutné ochrany a zachování pro budoucí generace, pak je to naše jedineþná
šance pro poþátek tĜetího tisíciletí.
Práce souvisí s Ĝešením a je souþástí institucionálního výzkumného zámČru þ. 1035 9 ZA 05.
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KRITICKÉ PODNċTY Z KATASTROFÁLNÍCH
POVODNÍ V NEDÁVNÝCH LETECH V RAKOUSKU
PRO SNIŽOVÁNI POVODĕOVÝCH ŠKOD
Ingo E. Merwald
Lidé nemohou ovlivnit - obdobnČ jako v létČ roku 2002 - po suchých obdobích se obþas vyskytující
velmi vydatné i prudké deštČ, ale mohou tlumit jimi zpĤsobené povodĖové škody. PĜíkladnČ déšĢ
v þervenci 2002 v povodí Fischbach u Thalgau v Rakousku dosáhl 96 mm za 36 minut. Pro tuto
hodnotu není v pamČti místních obþanĤ žádný pĜíklad. VČdecky nemohu prokázat zda jsou pĜíþinou katastrofálních dešĢĤ lidmi pĤsobena globální oteplovaní ovzduší emisemi z prĤmyslu, dopravy, domácností, rozsáhlá mýcení pĜírodních lesĤ, velkoplošné využívání pĤd, úþinky EI-NiĖo
þi jiné pĜíþiny, nebo jde jen o obvyklé kolísaní klimatu. K Ĝešení tČchto obtížných a složitých
otázek nutno pĜizvat vČdce z mnoha oborĤ.

KATASTROFY KLIMATU, POýASÍ A POVODNÍ
Z archeologického bádání a ze starých kronik jsou prokazovány opakující se katastrofy. Pro ty nedávné však platí, že se jejich þetnosti a intenzity po silných deštích mohou zvyšovat.
Již ve starovČku zanikly mnohé kultury. Máme zato, že to souviselo se zhozšením klimatu a nadmČrným využíváním pĤdy. V Orientu byla mnohá mČsta zniþena, jako první Habuba Kabira u Eufratu
kolem roku 3100 pĜ. Kr. domnČle po nadmČrnČ rostoucí zátČži okolní krajiny. Též v PalestinČ a Jordánsku byla založena þetná mČsteþka (Khirbet Kerak), témČĜ po pČti stech letech byla opuštČna. PovodnČ s rozsáhlými záplavami byly respektovány podél Nilu pĜi zakládání Nekropole Amarna, Sakkara a
Memphis. PĜi založení Mari bylo prozíravČ vzato v úvahu postavit mČsto bezpeþnČ vzdáleno od Ĝeky a
spojit je s ní kanálem.
Zhoršení klimatu donutilo národy k migraci. To vedlo k objevu východního pobĜeží Severní Ameriky protože v Grónsku zemČdČlství nemohlo uživit Vikingy a oni byli pĜinuceni osidlit nový prostor.
Na Americkém kontinentu upozorĖuji na zánik Mayské kultury na Yucatanu, kultury Atacama v
dnešním severním Chile, Pueblo - kulturu Anasazi, osídlení jeskyní Puye v kaĖonu Frijoles na plošinČ
Mesa - Verde v Novém Mexiku a v ArizonČ, které musely být opuštČny po sledu extrémnČ. suchých
rokĤ. Anasazi zaĜídili v Pueblo Bonito (nejvČtším sídle Severní Ameriky), v Pueblo Una Vida, Pueblo
Arroyo, Chetro Keti a v jiných v kaĖonu Chaco v dnešním Novém Mexiku kvetoucí mČsta a zemČdČlství s kukuĜici.
Na Ĝece Enns v Horním Rakousku byly napĜ. v Kastenreith u Weyeru znamenávány na staré vorové
propusti od roku l567 povodĖové hladiny, nejvyšší je z roku 1787. Vrchol povodnČ v roce 2002 je tČsnČ
pod stĜedem tamních znakĤ ale výraznČ nad rokem 1997. Tento vodoþet dává názorné pĜíklady o
tČžkých povodních i v minulých stoletích.
V kronice Vrbna pod PradČdem ve Slezsku s poþátkem zápisu v roce 1611 lze pĜeþíst, že v letech
1623,. 1667, 1670, 1677, 1709 a 1740 tam byly tak veliké zimy, že umrzlo mnoho obþanĤ i dobytka. V
letech 1662 a 1722 byla zima tak mírná, že dobytek zĤstal na pastvČ a nebylo nutné topit. PodobnČ se
stĜídaly i suché a mokré roky s povodnČmi, katastrofální byly v letech 1768, 1784, 1829, 1884, 1903,
1940 a 1997.
PĜiklady ze zemí vybízejí vČnovat dost pozornosti i historii výkyvĤ klimatu následovaných povodĖovými katastrofami, protože naše vČdecká mČĜení sotva pĜesahují 100 let.
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POVODĕOVÉ ŠKODY
Tyto pĜírodní jevy závisí nejen na trvání a intenzitČ deštČ, ale též na tvarech území, geologických
faktorech, strmosti prĤtokových vln, pohybech a ukládání splavenin pĜi záplavách okolních pozemkĤ
pohybu, spláví atd. v lidmi neovlivnČném i v neosídleném území. V opaþném prostĜedí musí lidé peþovat o toky a starat se o snížení katastrofálních škod na únosnou míru. V Rakousku byla provádČna protipovodĖová opatĜení pĜedevším pro snižování škod na soukromém vlastnictví bez zĜetele na nejjednodušší ekologické potĜeby. Preventivní ochrana by mČla být silnČji prosazována, protože je dlouho
levnČjší, snižuje utrpení lidem a zlepšuje estetiku povodí. Teprve nyní bereme na vČdomí, že koneþnČ
nacházejí své místo potĜeby ekologie a estetiky vod i v zákonech, projektech a zahrazovacích
opatĜeních, ale ochrana proti povodním má být zlepšována v souladu s ekologickými potĜebami.
PRÁVNÍ OPATěENÍ
Jsou obsažena v zákonČ o hrazení bystĜin z r. 1884, ve vodním právu z r. 1959 a v novelách, v
lesním zákonČ z r. 1975 s navazujícími pĜedpisy o plánování nebezpeþných zón, lesĤ ochranných a
chránících pĜed bystĜinami a lavinami v územních plánech, s dodatky, které již naléhavČ vyžadují novelizovat. Zákony musí být využívány úĜady a služebnami hrazení bystĜin jako celek, pokud si neodporují (rozpory mezi spolkovými a zemskými úĜady), aby snižovaly povodĖové škody až na únosnou
míru.
Žel, pĜes naléhavou potĜebu zmČn po mnohaletém úsilí odborníkĤ, se nepodaĜilo zlepšit územní
plánování dík odporu právníkĤ a politikĤ. Poþetné pĜísliby návrhĤ novel zákonĤ jsou dávány po každé
katastrofČ z míst Ĝídících spoleþnost. Výjimkou se stal Dolnorakouský snČm, který po povodni v roce
1997 schválil 8. novelu územního plánování s þetnými zlepšeními.
V právním sektoru musí být koneþnČ jednou vyĜešeno:
Zákon o hrazení bystĜin
Stále platný, témČĜ 120 let starý zákon je velmi všeobecný a struþný, i když tvoĜí dobrý základ, ale
sotva mĤže být dále využíván. MČl by být pĜizpĤsoben novému pojetí hrazení bystĜin a lavin.

Vodní zákon
x Základem všech vodoprávních rozhodnutí k ochranČ sousedících pozemkĤ by mČla být hodnota
Q100 a odstup od nelogické hodnoty Q30, jde-li o zástavbu s byty jen doþasnými, veĜejnými objekty,
atd.
x Pro službu hrazení bystĜin by mČly být vodoprávnČ zaĜazeny potĜeby všech zúþastnČných stran,
protože dosud bylo jednáno jen s obcemi a postiženými. Mnoho obcí i soukromníkĤ však rozhodnutí okresu nezajímalo a snažili se vyhnout úĜedním jednáním.
x Zástupce služby hrazení bystĜin by mČl být znalcem v jednáních o projektech, což dosud v Dolním
Rakousku nebylo dost využíváno pro vodoprávní rozhodnutí ve vztahu k omezování spláví (dĜíví),
rizik s ucpáním koryt, ohrožení tĜetích stran atd., což lze doložit.
x PĜísnČ bránit zužování prĤtoþných profilĤ, nedávat dodateþný vodoprávní souhlas ani náhradní
Ĝešení. To se týká násypĤ na bĜezích pro vyrovnání pozemkĤ nebo jejich nezákonná zvČtšování se
snahami více zkanalizovat povodí. Vodoprávní rozhodnutí byla obþas vyšší instancí zmČnČna.
x Energické dodržování § 47 pro stav povodí a zaplavovaných pozemkĤ. Dosud byl pĜíliš velkoryse
projednáván. Podle služby hrazení bystĜin byla þastá dodateþná jednání s okresními úĜady dosáhnout jen poloviþní, ale sotva užiteþné Ĝešení. To se týká napĜíklad oplocení podél nebo napĜíþ
sousedících parcel, která ohrožují zvČĜ, odložení sutČ, slámy, prutĤ z klestu dĜevin, domovních odpadĤ a smetí, aj. Odstranit pĜedstavy, že kompostováním odpadu na bĜezích se tvoĜí humus! Souvisí
s tím hygienická stránka - podpora potkanĤ. Pro toto neuspokojivé a ledabylé pojímání paragrafu
jsou þetné pĜíklady. Má být rychle postihováno místními orgány ochrany prostĜedí.
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Ve vodním právu zakotvit, že provozovatelé malých vodních elektráren (MVE) musí mít v místČ
umístČny dešĢomČr a prĤtokomČr v trvalém chodu bez rizika jejich zniþení povodní. Nejlepším je
zdvojený systém vþas varující provozovatele MVE. Je nutné za dlouhého deštČ nebo prudkého
lijákĤ zabránit vzdutí nad spádovým objektem a ucpání odbČru vody pro MVE.
Provozní Ĝády vodních dČl musí být upraveny na hodnoty vrcholĤ povodní v nedávných letech.
Je nutno pamatovat, že existuje i zemČtĜesení!
Jsou nutné postihy pĤvodcĤ prokazatelných škod podle vodního zákona! Dosud není znám žádný
postih nebo pokuta pĤvodce.

Lesní zákon
Striktní ustanovení §101 (6) ukládá, že bystĜiny mají zástupci obcí, nejlépe po jarním tání, 1x roþnČ
projít a ohlásit závady. Ale v Dolním Rakousku to žádná obec dĤslednČ nedČlá, pĜes opakované urgence
ani v zájmĤ prevence škod, aþ k tomu není dost pracovníkĤ služby hrazení bystĜin. Obcím by mČlo být
uloženo pĜedkládat o tom protokol do konce kvČtna/þervna nadĜízenému orgánu a službČ hrazení
bystĜin. Pokud se to nestane, uzavĜít jim zdroj veĜejných prostĜedkĤ na opravy škod. Protože dĜíve pĜedepsané, „þisté lesní hospodáĜství" na ochranu pĜed žírem kĤrovcĤ bylo smČrováno ochránci pĜírody
a ornitology po ledabylém mýcení stromĤ ponechávat klestový odpad v lese ve prospČch nČkterých druhĤ ptákĤ a hmyzu, leží nyní klest a nevyužitelné dĜíví i v korytech bystĜin, potokĤ i Ĝek. Odtud musí být
vyklizován namáhavČ a nákladnČ i velikými mechanismy, jinak vznikají obrovské škody. Proto bude
úþelné mít þisté lesní hospodáĜství všude, kde mĤže na povrchĤ terénu, v rýhách, prohlubních a v korytech a na zaplavovaných plochách voda souvisle odtékat.
Zákon o územním plánování
x V Dolním Rakousku byly pohotovČ v 8. novele zákona uplatnČny povodĖové zkušenosti z rokĤ
1997.
x § 22 - zmČna místního programu o plánování je promítnuta do odst. 1 a 2. Tyto nemohou být bČžnČ
využity a paragraf je neúþinným, protože obce se nenamáhají z osobních nebo taktických pĜíþin
zmČnit program územního uspoĜádání. Proto musí být problémy staveb Ĝešeny až v plánech nebo ve
stavebním Ĝízení, a to už je pozdČ.
x V § 23 odst. 2 je urþeno, že tam, kde chybí prostor pro stavbu roky nebo desítku let po obecním
rozhodnutí o darování parcel ještČ pĜed stavbou (související událost, aktuální plán nebezpeþných
zón atd.), je obec povinna to projednat. To mĤže spoþívat v tom, že musí být zajištČna ohrožená
pĜehrážka. Z toho plyne nevýhoda, že pĜehrážka nemĤže být pohotovČji zabezpeþena pĜed vydáním
úĜedního rozhodnutí.
x Další problém prací podle vodního zákona spoþívá v tom, že obcemi je zákon þasto znevažován.
Je obtížnČjší, že obce se odvolávají na nesprávné právní informace od zemských orgánĤ a neukládají vþas postavit pĜehrážky v þervených zónách nebezpeþí, a nerozhodnou se roþnČ projít povodí podle lesního zákona (§101 odst. 6).
x Striktní návrat zaplavovaných pozemkĤ z dĜívČjších nevhodných vČnování a jejich pĜedání pro zahrazení a vylouþením všech politických intervencí je rovnČž nutný.
Plány pro využívání pozemkĤ, plány ohrožovaných zón
x Vypracování plánĤ, které se týkají ohrožených pásem, náleží jen expertĤm pro pĜírodní prostĜedí.
V jiných pĜípadech musí být do plánĤ vþas a dostateþnČ zapojeny složky místních služeben pro
hrazení bystĜin.
x Je nutné udržovat volné prostory pro záplavy podle § 15 odst. 3 a zákaz staveb podle § 23 odst. 2
zákona o územním urþení 1976, i.d.F. záĜí 1999, i když jsou plochy vybrány jako stavební místa, až
do doby pĜedložení nového plánĤ ochrany a nových projektĤ v souladu s plánem ohrožených
pozemkĤ nebo územního rozhodnutí. To je sice v dolnorakouském zákonČ o územním prostoru
zahrnuto, ale ignorováno zemskými právníky.
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Úkolem je urychlenČ dokonþit chybČjící plány ohrožovaných zón a staré zrevidovat podle
nedávných zkušeností.
Je tĜeba zlepšit a využívat nové poznatky, zvyšovat jimi úroveĖ plánĤ ohrožovaných zón, a tím mít
pĜesnČjší podklady k rozhodnutím.
Aby se zrychlilo dokonþení rozpracovaných nebo revidovaných plánĤ ohrožených zón, je nutné
doplnit stavy pracovníkĤ a neredukovat je v oblastních správách hrazení bystĜin. Snižování stavĤ je
vinou nedorozumČní stále prosazováno ministerstvem zemČdČlství, lesĤ a životního prostĜedí.
Stávající personál je byrokraticky pĜetČžován a plánování zón ustupuje do pozadí.
Je nutný urychlený pĜevod pozemkĤ z jiného urþení do ohrožovaných zón s budoucí možností pro
zahrazení bez politických intervencí.

Stavební Ĝád
x Ve stavebním Ĝízení musí být stanoviska hrazení bystĜin pĜijímána a hodnocena jako znalecká; ale
je zkušenost, že jsou využívána jen tehdy, zní-li pĜíznivČ pro obec.
x Dolnorakouský stavební Ĝád byl již novelizován a plány ohrožovaných zón tam už platí, i když ještČ
nebyly zaþlenČny do územního plánu. ZaþlenČní bývá zpožćováno z finanþních nebo taktických
pĜíþin. Proto ještČ obce, stavební družstva i soukromnicí žádají o povolení stavČt i v þervené zónČ.
PĜi následných povodĖových škodách bývá fond na katastrofy þerpán i v tČch pĜípadech. OdpovČdnost za škody by mČly pĜebírat obce, které nezakázaly stavby v rozporu s plánem ohrožených zón.
x DĤvČra obcí ve stavební místo bezpeþné pĜed hrozícími pĜírodními jevy má být podpoĜena ještČ
i dobrým pĜíjezdem na pozemek s jistotou jeho ochrany pĜed povodnČmi a lavinami.
x Všeobecné návrhy
x Zajistit prostor pro zaplavení pĜíbĜežních parcel pĜedevším na nárazových bĜezích (v konkávách
obloukĤ), kde se mĤže zachycovat spláví.
x ObjektivnČ odhadovat škody, odškodnit jen povolené a úþelnČ postavené objekty.
x Žádná spoleþenská pomoc þerným stavbám, dát postihy za zpĤsobené škody.

OCHRANA PěÍRODY
x OprávnČný a úþelný lidský požadavek preferovat pĜed zvlášĢ pĜísnou ochranou pĜírody.
x Znalci ochrany pĜírody by mČli energicky bránit privátním pĜestupkĤm a pĜekroþením stavebního
povolení , nezúþastĖovat se jen stavebních Ĝízení pĜed povolením stavby.
x Dnes jsou þetné požadavky ochráncĤ pĜírody vþetnČ zájmových sdružení pĜemrštČné nebo sotva
uplatnitelné, ukazují neznalost a jednostrannost, þasto jsou v ostrém rozporu se stanovisky oprávnČných znalcĤ prostĜedí. Na mnoha místech jsou vinni zástupci sekcí pro hrazení bystĜin, protože naléhavé požadavky jim pĜedkládané oblastními stavebními správci ignorují nebo málo energicky
prosazují. Mnohým z nich chybí osobní autorita v úrovni oblastního vedení staveb. Nebývají jednotni v potlaþování závisti a nedorozumČní, a proto žádáme o Ĝešení rozporĤ. Budou-li jim pĜiznávány vedoucí pozice i podle bodového systému obdobnČ jako ve Švýcarsku, problémy mohou být
dĜíve vyĜešeny. Mnohé znalosti a zkušenosti pracovníkĤ by mohly dávat cenné podnČty i pracovníkĤm spolkového ministerstva pro zemČdČlství, lesnictví, životního prostĜedí a vodu (BMLFUW) k
pohotovČjším zákrokĤm proti dĤrazným a neodborným požadavkĤm dávaným místním služebnám
pro hrazení bystĜin.
MOŽNOSTI OCHRANNÝCH VODNÍCH STAVEB A OPATěENÍ
x Vodní stavby a hrazení bystĜin lze provádČt pro jejich pasivní i aktivní ochrannou funkci jen s ohledy na ekologické potĜeby vþetnČ potĜeb prostupností pro ryby.
x Zahrazování bystĜin a vodní stavby rozvíjet v souladu s výrobou vodní energie.
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Zlepšovat tvrdČ zahrazené a zregulované toky podle biologických zhodnocení stavu tokĤ a povodí
(Werth 1987). Podle uvedeného þtyĜtĜídního hodnocení se tĜemi mezistupni je vČtšina zahrazených
bystĜin ekomorfologicky silnČ zmČnČna a je ve tĜetí tĜídČ, žel mnohé až ve þtvrté tĜídČ (jsou pĜírodČ
cizí). Proto se musí bystĜiny dostávat ze þtvrté do tĜetí a z tĜetí do druhé kategorie. Vodní rámcové
linie (WRRL) smČĜují k tomu, aby zaruþovaly jednotný evropský systém ochrany a- proto byly pro
hrazení bystĜin stanoveny tyto zásady:
nezhoršit, ale docílit ekologicky dobrý stav;
v pozmČnČném nebo pĜírodČ cizím stavu vodních objektĤ vytvoĜit pĜíznivý ekologický potenciál
(Merwald 2002).
využíváním jednoduché klasifikace podle Merwalda (1987) nebo Costa (1988) bude možné zahrazovat bystĜiny metodami bližšími k pĜírodČ;
þetnČjší a dĤsledné využíváni pasivní ochrany proti povodním;
zvČtšování pasivní ochrany protČžováním plánĤ ohrožených zón jednotnČ a kvalitnČ vypracovaných,
dokonþit revize, pokraþovat- v dohledu . na stav prostĜedí- a využívání plánĤ (novela zákona o stavbách);
zadávat projekci privátním projektantĤm jen ve zvláštních pĜípadech, jinak odbornČ uznávaným
organizacím;
projektovat pĜimČĜenČ k poslednímu stavu techniky; to je podporováno pĜedpisy, ale výsledek tomu
obþas neodpovídá;
management nebezpeþí v prostĜedí není jen vČdeckým úkolem, ale má spoþívat ve spolupráci úĜadĤ
a institucí, vČdy a praxe, ve vysvČtlování od postižených, jak se pĜíkladnČ vypoĜádat s pĜírodními
nebezpeþími a s riziky škod v alpské krajinČ;
zvyšovat v obecném povČdomí znalosti o pĜírodČ blízkých možnostech hrazení bystĜin;
preventivnČ udržovat dostateþnou kapacitu pro prĤtok povodĖových vln opatĜeními proti zmenšování prĤtoþných profilĤ;
vodní stavitelství a hrazení bystĜin mají pĜecházet od služby pro odstraĖování škod na plnČní preventivních prací. Tomu by prospČla zvláštní služba vybavená a þinná v širokém mČĜítku krajiny.
Tyto práce by mohly vykonávat i specializované firmy. Dosavadní pokusy o zadávání prací skonþily žalostnČ a pro odborníka bolestnČ jako zdroj státních a zemských zakázek pro firmy, bez urþení
místa poþátku prací podle rozpoþtu. To je tĜeba zohlednit ve fondech pro sanace povodĖových katastrof;
pro pohotové sanace založit rezervní skládky záhozového kamene pro správce bystĜin i tokĤ.
V krizových pĜípadech bývá použit stavebnČ i ekologicky nevhodný kámen;
žádné další snižování poþtĤ pracovníkĤ v oblastních správách pro hrazení bystĜin a na staveništích,
protože to zpĤsobuje snižování efektivnosti práce;
tyto práce jsou velikým polem pĤsobnosti pro pomoc pĜispČvatelĤ oceĖovanou veĜejností; podnítí
estetiþtČjší a hydrobiologicky pĜíznivČjší projekty jen s mírným rĤstem nebo i se snížením nákladĤ.
První kroky už naznaþily, že po plošných opatĜeních i technických pracích mĤže být retence v povodích vČtší a úþinnČjší než jednoduché zahrazovací práce. Poskytování podpĤrných prostĜedkĤ se
však mĤže stávat obtížnČjším.
opatĜení je tĜeba v obcích vysvČtlovat pĜednáškami, pĜi slavnostech i jiných vhodných pĜíležitostech;
-je vhodná vČtší spolupráce s vČdeckými ústavy, obzvláštČ s universitami; žádný vlastní píseþek;
-pĜetahování se o penČžní prostĜedky na výzkum a vývoj podle osobních zájmĤ škodí, žádná dvojkolejnost nebo konkureþní þiny, protože Rakousko je malou zemí.
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PRģBċH POVODNċ
Kritické profily pĜi prĤchodu povodnČ
Jan Papež
Jedním z velkých problémĤ pro povodĖové orgány je zabezpeþení prĤchodu povodĖových prĤtokĤ pĜes kritická místa na vodních tocích, jako jsou napĜ. mosty, lávky apod. Budu se zabývat
pouze praktickými pĜíklady z prĤbČhu povodnČ z bĜezna 2000 v Mladé Boleslavi, bleskové povodni v Choceradech v þervenci 2002 a katastrofální povodnČ v srpnu 2002. Celý mĤj pĜíspČvek je
na CD v PowerPointu, který každý z úþastníkĤ ode mČ obdrží.
PĜi povodni v bĜeznu 2000 v Mladé Boleslavi došlo k odplavení velkého kontejneru, který se zachytil v profilu inundaþního mostu v RožátovČ, což je þást mČsta Mladá Boleslav. BČhem povodnČ se nepodaĜilo kontejner vyprostit, až teprve po povodni musel být vyzvednut.
V þervenci 2002 postihla obec Chocerady blesková povodeĖ, která zniþila nČkolik komunikací
v obci. Vzhledem k tomu, že potok má velký spád a v minulých letech bylo provedeno nČkolik neodborných zatrubnČní, stalo se, že vlivem vysoké rychlosti a množství vody byla veškerá navezená zemina, která sloužila k zakrytí zatrubnČní, odnesena. Výsledek byl takový, že na místČ zĤstaly pouze stavební prvky, které tam byly umČle dány a voda si obnovila své pĤvodní koryto. Dále po proudu stál
strom pĜímo v korytČ potoka a protože byl mohutný, došlo k prudkému obtékání jeho kmene a v pravém
bĜehu, kde byla komunikace, se vytvoĜila obrovská nátrž, která znemožnila používat komunikaci a odĜízla horní þást obce. Nátrže, které zpĤsobily sesunutí komunikací a dalšího terénu narušily také založení stožáru pro trafostanici a došlo k dlouhodobČjšímu výpadku elektrické energie pro horní þást obce.
V srpnu 2002 byla v ýR katastrofální povodeĖ. Na VltavČ na mostČ v MiĜejovicích se zachytilo obrovské množství plavenin, ale vzhledem k tomu, že most je uzavĜené pĜíhradové konstrukce, nebylo
možné použít žádnou mechanizaci a plaveniny pĜed pilíĜi a mostní konstrukcí, musely být odstraĖovány
odstĜelem malými náložemi. Výsledek byl velmi pozitivní a díky použití malých náloží, se podaĜilo
plaveniny uvolnit a nepoškodit nic jiného. Velkým problémem pĜi tČchto pracích vždy bývá urþení optimálního množství trhaviny a bezpeþného zpĤsobu vložení náloží do nestabilního prostĜedí plavenin.
Tato problematika povodĖové služby je definována jako PĜirozené povodnČ ovlivnČné mimoĜádnými pĜíþinami, velmi dĤležitým prvkem prevence proti tČmto komplikacím je kvalitní a vþasné provádČní
PovodĖových prohlídek. Bohužel ze strany povodĖových orgánĤ obcí není této problematice vČnována
patĜiþná pozornost.
Kontakt:
Ing. Jan Papež
Prezident ýeské asociace zpracovatelĤ povodĖových plánĤ
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VEGETAýNÍ ZPEVNċNÍ TOKģ
NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVċ
Vlastimil Hudeþek
HISTORIE SLUŽBY LESNICKO-TECHNICKÝCH MELIORACÍ
A HRAZENÍ BYSTěIN NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVċ
Služba lesnicko-technických meliorací a hrazení bystĜin má na jihovýchodní MoravČ, konkrétnČ na
stĜedisku v Bojkovicích v okr. Uh. HradištČ, více než 80-ti letou tradici. Založení výkonu správy bystĜinných tokĤ sahá obecnČ až do roku 1884, kdy po katastrofálních povodních zejména v Alpských zemích tehdejšího Rakouska-Uherska došlo k vydání zákona o opatĜeních k neškodnému odvádČní horských vod. Po vzniku samostatného þeskoslovenského státu pĜešlo hrazení bystĜin do pĤsobnosti novČ
vzniklého Ministerstva zemČdČlství, které zĜídilo Státní stavební správy pro hrazení bystĜin, jejichž úkolem bylo provádČt správní, projekþní, údržbáĜskou a stavební þinnost, jakož i rozsáhlá pĤdoochranná
zalesnČní v povodích bystĜin. Touto þinností byla zajištČna protierozní ochrana pozemkĤ a omezení
škod zpĤsobovaných pĜívalovými vodami na bystĜinných tocích.
BystĜinami jsou nazývány toky horských a podhorských oblastí, pro nČž je charakteristický nepravidelný a velmi rozkolísaný prĤtok vod a znaþný podélný spád dna, ovlivĖující rychlost protékající vody. Jsou to toky, které za normálních okolností vypadají velmi nevinnČ, þasto až romanticky, ovšem až
do okamžiku, kdy se v dĤsledku pĜívalového deštČ nebo prudkého jarního tání snČhu zmČní v dravé
a vše niþící proudy vody, nerespektující svá koryta ani þlovČkem stanovená pravidla využití krajiny.
O tČchto skuteþnostech se mohli obyvatelé jihovýchodní Moravy pĜesvČdþit v letech 1910, 1919, 1959,
1972, 1987, 1997 a 2000, kdy vodní toky Olšava, Koménka, Lutoninka, Všeminka a DĜevnice pĜedvedli
svou niþivou sílu a velmi razantnČ provČĜily civilizaþní zmČny a technická opatĜení v jednotlivých povodích.
PrávČ s nápravou rozsáhlých povodĖových škod po roce 1919 souvisí vznik služby hrazení bystĜin
v Bojkovicích na UherskohradišĢsku, kde byla právČ v roce 1919 zĜízena ZemČdČlsko-technická stavební správa, pozdČji závod LTM - HB. Po slouþení se Stavebním závodem JmSL v BrnČ se Bojkovice
staly samostatným stĜediskem. Posledním obdobím þinnosti stĜediska se stalo pĤsobení pod hlaviþkou
podniku Lesy ýeské republiky, s.p., Oblastní správy tokĤ Brno, a to od jeho vzniku v roce 1992 až do
zrušení stĜediska v dĤsledku reorganizace podniku LýR k 31.12.2002. V souþasné dobČ je výkon správy
bystĜinných tokĤ na jihovýchodní MoravČ realizován detašovaným pracovištČm v Luhaþovicích v rámci
novČ zĜízené Oblastní správy tokĤ Vsetín. ýinnost bojkovské správy byla úzce spjata s takovými odborníky jako jsou Ing. Skatula – pozdČjší profesor lesnické fakulty v BrnČ, Ing. Zenker, Ing. Kamler,
Ing. Berka, Ing. Švehlík a Ing. MinaĜík.
Náplní þinnosti správy byla zpoþátku pouze náprava katastrofálních povodĖových škod ,a to i pĜi
všech následných povodních. PostupnČ se þinnost zamČĜila na prevenci škod nejen v rámci vlastních
koryt bystĜinných tokĤ, ale i v rámci celých povodí. Nedílnou složkou veškerých technických zásahĤ se
stala i do té doby témČĜ neexistující péþe o bĜehové porosty.
BĜehovým porostĤm vČnovalo pracovištČ vždy velkou pozornost, neboĢ si plnČ uvČdomovalo jejich
nezastupitelnost krajinotvorných a pĜedevším vodohospodáĜských funkcí. HospodáĜský efekt porostĤ
z hlediska produkce dĜevní hmoty se proto nikdy nemohl vyrovnat klasické produkci na lesních pozemcích. Péþe o bĜehové porosty se však stala nedílnou souþástí preventivních opatĜení na tocích, kde
v kombinaci s technickými prvky významnou mČrou pĜispívá ke stabilizaci a optimální funkþnosti významného krajinného prvku – vodního toku.
BĜehové porosty byly v minulosti zakládány podle speciálních hospodáĜských plánĤ a podle projektĤ biologické þinnosti. Cílem projektové pĜípravy prací bylo dosáhnout optimální stabilizace koryt tokĤ
pokud možno bez narušení pĜírodního rázu krajiny. Velké množství tokĤ v oblasti jihovýchodní Moravy
pĜišlo v minulosti v dĤsledku neuvážené tČžby témČĜ kompletnČ o doprovodný porost a následná intenzivní pastva dobytka znemožĖovala jeho pĜirozenou obnovu. Následkem pak byla pravidelná destrukce
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koryt takových tokĤ se silným erozivním úþinkem na pobĜežní pozemky. Zde bylo úkolem novČ zakládaných porostĤ v podstatČ definovat v celém prostoru údolní nivy vlastní koryto toku, ovšem se zachováním pĜirozených inundaþních území mimo zastavČná území obcí. NovČ zakládané porosty jsou uplatĖovány i v souþasnosti všude tam, kde v rámci intenzifikace využití pobĜežních pozemkĤ, dochází
k technickým zásahĤm do koryt vodních tokĤ v podobČ jejich úprav.
K likvidaci nČkterých úsekĤ bĜehových porostĤ v rámci þinnosti služby HB docházelo v rozsahu víceménČ poplatnému momentálnímu stavu poznatkĤ v oblasti zakládání a obnovy porostĤ. PomČrnČ nepĜíznivČ se projevilo pĜedevším období intenzivní výsadby topolových porostĤ a to ještČ s využitím jejich nespoþetných kultivarĤ. Ovšem i takto, byĢ negativnČ získávané zkušenosti, se v prĤbČhu let staly
nepostradatelnou souþástí vývoje péþe o bĜehové porosty, která ovšem ani po tolika letech není jednoznaþnČ definovanou þinností.

SOUýASNOST PÉýE O BěEHOVÉ POROSTY
NA ÚZEMÍ JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
V souþasné dobČ se péþe o bĜehové porosty na jihovýchodní MoravČ soustĜećuje pĜedevším na
údržbu a obnovu stávajících porostĤ na vodních tocích urþených do správy Oblastní správČ tokĤ Vsetín,
jako organizaþní jednotky podniku Lesy ýeské republiky, s.p. Hradec Králové.
Bohaté zkušenosti získané v minulých letech i v reálném þase jsou plnČ využívány pĜi souþasnČ Ĝešené problematice, zda bĜehové porosty na bystĜinných tocích mají svĤj úþel a jak se naše péþe o nČ
sluþuje se souþasným stupnČm poznání a s tím souvisejícími i právními normami. Jak jsme zvyklí již
z minulých dob, nebyla právČ péþe o bĜehové porosty vodních tokĤ stČžejní oblastí zájmu legislativy.
Ani ekonomika této þinnosti, ovlivnČná dlouhodobou koncepþností prací, nemČla masovČjší podporu
veĜejného mínČní z dĤvodu všeobecného dĤrazu na okamžitý efekt prevence pĜed škodlivými úþinky
vod. S tímto postojem se dnes a dennČ setkáváme na jednáních s pĜedstaviteli státní správy v oblasti
ochrany životního prostĜedí, kteĜí jsou až na výjimky jedinými partnery pĜi urþování druhu a rozsahu
naší þinnosti v bĜehových porostech. Tak zcela pravidelnČ pĜevažují požadavky ochrany pĜírody nad
hlediskem bezpeþnosti a prevence, což jsou ovšem stČžejní oblasti naší þinnosti v obydlených územích.
ZajištČní druhové skladby odpovídající místním podmínkám, ovšem s ohledem na plnČní i stabilizaþních, hydraulických a hydrologických funkcí vodního toku, jsou pĜi naší þinnosti už samozĜejmostí.
Je nutné si uvČdomit, že bĜehový porost je nedílnou souþástí vodního toku, a to i bystĜin. Jak nám
pravidelnČ dokazuje dlouholetá praxe je kvalitní bĜehový porost, vhodnČ a citlivČ doplnČný stabilizaþními prvky technického rázu, nejvýznamnČjším prvkem stabilizace vodních tokĤ a to nejen jako významného krajinného prvku, ale i jako nezkrotného pĜírodního živlu. Tam, kde bylo možno realizovat
práce s bĜehovým porostem bez zavádČjících vlivĤ, jsou dnes zcela zĜetelné výsledky nejen na kvalitČ
bĜehového porostu, ale pĜedevším na stabilitČ vodního toku. Následkem toho je samozĜejmČ i kvalita a
relativní bezpeþnost koryta vodního toku v níže položených zastavČných územích. Za nepĜíliš vysoké
finanþní náklady je tedy možno realizovat ochranu pĜed škodlivými úþinky vod i pĜírodČ blízkou péþí o
vodní toky. SamozĜejmČ, ne vždy jsou tato opatĜení stoprocentnČ úþinná, ale minimálnČ co do úþinnosti
srovnatelná s finanþnČ nákladnými technickými opatĜeními, kolikrát s ne zcela definovatelným vlivem
na životní prostĜedí. Ovšem pro zajištČní bezpeþnosti pĜímo v zastavČných územích obcí bude zvláštČ i
z hlediska prostorových možností dominovat technický prvek. V tČchto pĜípadech se z bĜehového porostu stává pouze opravdu pouze doprovodný porost.
Je zĜejmé, že jako všechny veĜejnČ prospČšné práce, bude rozsah péþe o bĜehové porosty pĜímo závislý pĜedevším na financích ale pĜesto je nutné tuto þinnost i nadále rozvíjet a neztratit tak kontakt
s prací našich pĜedchĤdcĤ.
Kontakt:
Ing. Vlastimil Hudeþek
LýR, s. p., Oblastní správa tokĤ Vsetín
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PģSOBENÍ BěEHOVÝCH POROSTģ
NA VYSOKÉ PRģTOKY VOD
Jan Pokorný, Luboš Bodlák, Richard Lhotský
Následující staĢ není kategorickým stanoviskem nebo hájením vyhranČného názoru na úlohu bĜehových porostĤ, mČla by sloužit spíše jako podklad k diskusi jak Ĝešit konkrétní situace. V naší
krajinČ obecnČ chybí trvalá funkþní vegetace. Je to patrné ze srovnání souþasnosti s mapami stabilního katastru pocházejících z poloviny devatenáctého století. Ubylo zejména rozptýlené trvalé
vegetace, solitérních stromĤ, poklesla hladina podzemní vody (ubylo nivních podmáþených luk).
Je proto snahou zachovat a pokud možno obnovovat trvalou vegetaci v krajinČ, ke které patĜí
bĜehové porosty. Její základní ekologickou funkcí je podpora krátkého cyklu vody, zadržování
(recyklace) živin v pĤdČ, vázání oxidu uhliþitého, zvyšování biodiverzity a navíc poskytuje biomasu.
Po povodních na MoravČ v roce 1997 a opČt po povodni v roce 2002 vyvstala otázka úlohy bĜehových porostĤ. V podstatČ lze uvést dva extrémní názory:
a) bĜehové porosty je potĜeba odstranit, protože zdržují odtok vody a pĤsobí její rozlití, odplavené
porosty ucpávají propustky, mohou tak zpĤsobit poškození mostĤ atd., navíc vyvrácené stromy, staré
stromy poškozují hráze a pĜetékající voda rozebírá hráz.
b) nedostatek vegetace v horních þástech povodí vede k rychlému odtoku vody, voda odtéká rychle
strhává stromy. Krajina s mírnými povodnČmi byla pĜevážnČ zarostlá trvalou vegetací, voda mČla
možnost se rozlévat a povodĖová vlna se tlumila již od horních þástí povodí.
BĜehové porosty vþetnČ porostĤ nivních pĤsobí na vysoké prĤtoky vod mechanicky (na místČ nebo
po odplavení tvoĜí zátarasy). Zapomíná se na hlavní energetickou funkci porostĤ – výdej vody transpirací. Porosty dobĜe nasycené vodou vypaĜí ve slunném poþasí nČkolik mm vody za den. Vegetace je
schopna odpaĜit (transpirovat) více vody nežli pĤda nebo vodní hladina. Platí to ovšem pro stromy
a keĜe, které jsou adaptovány na zatopení. Po loĖských dlouhotrvajících záplavách se mĤžeme pĜesvČdþit, že místy uhynuly po zatopení bĜízy, smrky i olše. Naopak vrby i osiky snesly dlouhodobé zaplavení
velmi dobĜe. K nivním dĜevinám s vysokou hodnotou patĜí i jasany a duby (jaké jsou zkušenosti s jejich
odolností ke dlouhotrvající záplavČ?). Rostliny, které nejsou pĜizpĤsobeny k zaplavení koĜene tedy
nevydávají pĜi zaplavení vodu transpirací a nesnižují výparem vody její odtok ze zatopeného území.
Konkrétních studií na toto téma je nedostatek. HodnČ by ukázaly i snímky v Iý oblasti, relativnČ nízká
teplota porostĤ ukazuje totiž na jejich na vysokou transpiraci. V prĤbČhu slunného dne se evapotranspirací odpaĜí ze zatopených funkþních porostĤ cca 5 mm vody (5 litrĤ z m2), tedy 50 m3 z jednoho hektaru. Navíc se tak upravuje místní klima (vyrovnávají se teploty), zadržují se živiny a snižuje
množství látek transportovaných tokem do nižších þástí povodí. Látky zĤstávají v krajinČ.
Z širšího pohledu bĜehové porosty váží oxid uhliþitý a pĜispívají tak ke snížení obsahu oxidu uhliþitého v atmosféĜe a tím pĜispívají i k redukci skleníkového efektu a tím i ke snížení intenzity pĜívalových
dešĢĤ. NepochybnČ, aby se tento positivní efekt projevil musí být porosty na velkých plochách. Tuto
strategickou funkci je si tĜeba uvČdomit, protože souvisí s potlaþováním klimatických zmČn.
Z neošetĜovaných bĜehových porostĤ se pĜi povodni uvolĖují klády a kusy dĜeva, které nČkde dole
na toku mohou ucpat koryto, propustky a zpĤsobují rychlé stoupání vodní hladiny, pĜípadnČ poškození
konstrukcí mostĤ atp.
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Je Ĝešením odstranit bĜehové a nivní porosty?
Snad je to Ĝešením tam, kde by pĜispČly k protržení hráze a ohrožení lidí. OšetĜené porosty by mČly
záplavu vydržet, vČtším nebezpeþím jsou ponechané klády, dĜevo a velké plovoucí pĜedmČty.
Nyní se na þetných místech bĜehové porosty totálnČ odstraĖují, pĜi stoupající vodČ totiž vytváĜejí
dojem, že zvyšují hladinu vody a tím pĤsobí záplavu. Letecký pohled na zaplavenou oblast však ukáže
þasto jezero v nČmž jsou jako ostrĤvky bĜehové porosty a voda tak stála i nČkolik dnĤ, bĜehové porosty
výši povodĖové hladiny neovlivnily. Není tĜeba je odstraĖovat totálnČ.
Zvláštním pĜípadem, který bude nutno diskutovat na základČ zkušeností jsou porosty na hrázích.
Je zĜejmé, že narušená hráz na návodní stranČ se pĜi pĜelivu v místČ narušení nejsnáze rozrušuje proudem tekoucí vody a mĤže dojít k jejímu protržení. Spolehlivou ochranou je souvislý travní porost, naopak vyvrácený, vykotlaný strom mohou být pĜíþinou vymletí hráze pĜetékající vodou. V této souvislosti
bude vhodné zhodnotit zkušenosti o jednotlivých druzích stromĤ a jejich vhodnosti na hráze. Vzájemné
porozumČní správcĤ toku a orgánĤ ochrany pĜírody jistČ vyžaduje situace, kdy je se vodní dílo (napĜíklad NovoĜecká hráz) stalo souþástí První zóny ChránČné krajinné oblasti a Biosférické rezervace.Toto
téma si zaslouží odborný semináĜ.
Dále uvádíme pĜíklad z terénu, abychom s jeho pomocí ilustrovali souþasnou situaci.

PRAKTICKÉ ASPEKTY ÚDRŽBY BěEHOVÝCH POROSTģ VODNÍCH TOKģ
(NA PěÍKLADU NOVOHRADSKA)
Rozlišujeme:
- vodní toky neregulované
- vodní toky regulované
- drobné vodoteþe regulované
- drobné vodoteþe neregulované
Souþasný pĜevládající stav údržby bĜehových porostĤ na neregulovaných tocích
Údržbu provádí správci tokĤ ( Povodí Vltavy; ZemČdČlská melioraþní správa)
Hlavní hlediska zásahĤ (pro všechny toky obecnČ):
- zprĤtoþnČní koryta
- odstranČní pĜekážek v pĜíþném profilu
Doprovodná hlediska zásahĤ
- ozdravČní bĜehového porostu
- doplĖková výsadba
PĜevládající stav zásahĤ na regulovaných tocích:
Zásadní problémy – na údržbu bĜehových porostĤ chybČjí finance, správci tokĤ nemají dostatek
vlastních pracovníkĤ. Údržby se proto Ĝeší zadáváním „kácení“ jiným subjektĤm tzv. za dĜevo. V praxi
to mnohdy vypadá tak, že dochází k nekontrolovanému kácení vzrostlých a perspektivních dĜevin (pĜevážnČ olše a dubu), jež by naopak mČly být ponechány jako základní kostra. Pro absenci kvalifikovaných pracovníkĤ vČtšinou není v silách pĜíslušných obecních úĜadĤ, vykonávajících v této oblasti pĜenesenČ výkon státní správu, aby jednak rozsah a správnost zásahu ovlivnily, jednak dohledaly a v rámci
správního Ĝízení potrestaly viníky. Po formální stránce navíc správci toku nepochybí, neboĢ oznámení
zásahu ve vČtšinČ pĜípadĤ vþas na pĜíslušný úĜad odešlou. Jestliže ten do 14 dnĤ nezareaguje, nelze zásah, byĢ by byl proveden jakkoliv neodbornČ postihnout.
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Konkrétní pĜíklad Ĝešení (lze jej považovat za modelový):
Zásah na Svinenském potoce v RychnovČ
Základní údaje:
- správce toku – Povodí Vltavy
- pĜíslušný úĜad – Obecní úĜad v Horní Stropnici
- další úþastníci – MČstský úĜad Nové Hrady - OŽP, Okresní úĜad ý. B. – RŽP; ýSOP
Odborný pracovník Povodí Vltavy vyznaþil za pĜítomnosti pracovníkĤ zmínČných orgánĤ ochrany
pĜírody stromy tvoĜící pĜekážku v toku, stromy vyvrácené, nemocné þi jinak poškozené. Pracovníci
ochrany pĜírody odsouhlasili, resp. upravili rozsah kácení tam, kde pĜevládl zájem ochrany pĜírody nad
zájmem vodohospodáĜským (nenarušit významný biotop, zachování keĜového podrostu, zachování jednotlivých doupných a hnízdních stromĤ apod.)
NáslednČ byl úsek zásahĤ rozdČlen do dílþích úsekĤ a urþeny osoby, které budou práce provádČt.
VesmČs se jednalo o vlastníky pĜilehlých pozemkĤ, takže se pĜedešlo problémĤm s vlastnickými právy.
PĜímý dohled, zejména kvalita ĜezĤ a jejich následné ošetĜení, si vzali na starost þlenové nevládní
ýSOP. PrĤbČh prací a pĜípadné problémy, které se vyskytly pak byly Ĝešeny v rámci kontrolních dní
svolávaných správcem toku.
Po skonþení kácení a odklizení dĜevní hmoty byla zahájena náhradní výsadba za úþelem druhového
posílení stromové kostry bĜehového porostu. Jednalo se pĜedevším o dub, jilm, jasan, pĜípadnČ lípu.
Podmínkou bylo použití pĤvodního genetického materiálu. Na zakázku správce toku byly práce zadány
nevládní organizaci (ýSOP). Výsadby byly provádČny i na jiných místech toku. ýást prací byla hrazena
správcem toku, þást z vlastních grantových programĤ (pĜíkl. ýSOP N: Hrady – Ing. Švarc – záchrana
genofondu jilmu drsnolistého ..).
PĜevládající stav bĜehových porostĤ na regulovaných tocích:
I pĜes to, že v projektových dokumentacích regulací tokĤ þi úprav melioraþních odpadĤ bývá þást
týkající se obnovení doprovodné bĜehové zelenČ, je souþasný stav (alespoĖ na Novohradsku a Stropnicku ) tristní. Vyjma nČkolika set metrĤ regulované Stropnice a pár drobných vodoteþí osázených jilmem
drsnolistým (zmiĖovaná akce ýSOP, které lze vytknout nanejvýš malou druhovou pestrost a absenci
keĜového patra) tvoĜí sporadicky doprovod nevhodné náletové dĜeviny - bĜíza, osika (údržba takových
ploch se zredukovala na þistou proĜezávku – pĜíklad Váþkový potok na Stropnicku), jinak jsou takovéto
toky zcela bez vegetace (o keĜovém patru nemluvČ).
Návrh Ĝešení:
Doprovodné pásy stromové a keĜové zelenČ je nutné neoddČlitelnČ spojit s celkovou revitalizací krajiny a konkrétních vodoteþí. Pozor na nevhodnČ zvolený sadební materiál, chybnČ zvolené odrostky;
geneticky nepĤvodní materiál apod. Jsou známy pĜíklady, že se náletové dĜeviny odstraní a dosadí se
dĜeviny zakoupené ze školek, nČkdy téhož druhu jako byl nálet.
Stav zásahĤ na neregulovaných drobných vodoteþích:
Co do úrovnČ zásahu shodná s vČtšími toky. Co do rozsahu minimální (nedostatek finanþních prostĜedkĤ). Prakticky se zásahy provádČjí pouze na základČ žádostí vlastníkĤ okolních pozemkĤ a prostĜednictvím tČchto žadatelĤ.
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ZávČrem
PĜi posuzování úlohy bĜehových porostĤ bychom si mČli klást nejdĜíve otázku þeho chceme dosáhnout. ObecnČ na horních tocích bychom mČli zadržet vodu v krajinČ, nepustit povodeĖ rychle dolĤ. PĜitom ovšem v konkrétních pĜípadech je nutné chránit sídla a jednotlivé stavby. MČli bychom se snažit
vytváĜet prostor pro rozlití vody do nivních ploch a porostĤ s vegetací tolerující záplavu, takové vegetaci záplava prospČje. V zastavČných územích je tedy prioritou péþe o stabilitu a koryt, zatímco v úsecích
ve volné krajinČ lze podporovat tlumivé rozlivy povodní v nivách. Z tohoto hlediska shrnul poznatky
z povodnČ T. Just (Vodní hospodáĜství 2003, 55-59), ProtipovodĖový význam pĜirozené údolní nivy na
pĜíkladu Litovelského Pomoraví uvádí I. Machar (Krajina a voda, AOPK Praha 1998, 30 – 32).
Prezentace bude doprovozena snímky ze záplav s dĤrazem na stav a funkci bĜehové vegetace.
Kontakt:
Jan Pokorný a Luboš Bodlák a Richard Lhotský
ENKI o.p.s., Dukelská 145, TĜeboĖ
pokorny@enki.cz tel.: 384 724 346
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Obrazová příloha

Obr. 1: Interiér dospělého smrkového porostu s řadou ombrometrů pro měření porostních srážek na výzkumných
plochách v Orlických horách.
Foto: Petr Kantor

Obr. 2: Měření vodního režimu v experimentálních porostech v Orlických horách probíhá i v zimních obdobích
– sněhoměrné latě v bukovém porostu.
Foto: Petr Kantor

Obr. 3: Erozní procesy na holých sečích nejsou důsledkem pouhého vykácení stromů, ale jsou vždy projevem
neodborné antropické činnosti.
Foto: Petr Kantor

Obr. 4: Erozní procesy na holých sečích nejsou důsledkem pouhého vykácení stromů, ale jsou vždy projevem
neodborné antropické činnosti.
Foto: Petr Kantor

Obr. 5: Lesní ekosystémy, a to i běžné hospodářské lesy, plní své vodohospodářské poslání vždy účinněji,
než zemědělské půdy.
Foto: Karel Ježek

Obr. 6: Lesní ekosystémy, a to i běžné hospodářské lesy, plní své vodohospodářské poslání vždy účinněji,
než zemědělské půdy.
Foto: Karel Ježek

Obr. 7: Soustředěně na lesní půdě, v průlezích, na přibližovacích a vývozních liniích odtékající voda nebezpečně
zrychluje erozi s pohyby splavenin do toků.
Foto: Milan Jařabáč

Obr. 8: Plošným i rýhovým odtokem vody z lesů jsou místy obnaženy i poškozeny kořeny dřevin.
Foto: Milan Jařabáč

Obr. 9: Sanace erozních rýh v porostech lesů jsou stálou povinností lesního provozu.
Foto: Milan Jařabáč

Obr. 10: Sjetá stráň, stromy v korytě, zničená lesní cesta – Černá voda.
Foto: Radko Novotný

Obr. 11: Zničený břeh.
Foto: Radko Novotný

Obr. 12:

Obr. 13: Zkáza začíná tam,
kde člověk skončil
s údržbou koryta.
(Malá Úpa pod
Spáleným Mlýnem).
Foto: Radko Novotný

Bezejmenný potok,
živený vodou pádící
po sjezdovce, ničil
nečekanou silou
(Dolní Malá Úpa
nad kostelem).
Foto: Radko Novotný

Obr. 14: Dramatické okamžiky
na dolním toku Malé
Úpy způsobilo zanesení
mostku u Myslivny.
Svou zápornou roli zde
sehrál opěrný pilíř
uprostřed oblouku
řeky.
Foto: Radko Novotný

Obr. 15: Dramatické okamžiky
na dolním toku Malé
Úpy způsobilo zanesení
mostku u Myslivny.
Svou zápornou roli zde
sehrál opěrný pilíř
uprostřed oblouku řeky.
Foto: Radko Novotný

Obr. 16:

Řeka se vrací zpět.
Voda podemílající
silnici se zastavila
u opěrné zdi
původní staré
cesty, kterou
lidé dodatečně
rozšířili (státní
silnice na
Malé Úpě).
Foto: Radko Novotný

Obr. 17: Etážová svážnice ve
výstavbě. Jeseníky 1992.
Foto: Jaroslav Herynek

Obr. 18: Vyústění přibližovací
linky. Beskydy 1981.
Foto: Jaroslav Herynek

Obr. 19:

Dolní tok bystřiny
Dolní Rozpitý 1997.
Foto Jaroslav Herynek

Obr. 20: Povodňové poškození
trubní propusti Tubosider. Beskydy 1997.
Foto: Jaroslav Herynek

Obr. 21: Poškození lesní cesty
souběžnou bystřinou.
Beskydy 1997.
Foto: Jaroslav Herynek

Obr. 22: Stav průtočného
profilu neupravené
bystřiny.
Foto: Jaroslav Herynek

Obr. 23: Vyústění vyklizovací
linie na zemní
cestu. Beskydy 1997.
Foto: Jaroslav Herynek

Obr. 24: Nevhodné ukládání
vytěžených sortimentů.
Beskydy 1997.
Foto: Jaroslav Herynek

Obr. 25: Závažná poškození souběžné lesní cesty. Beskydy 1997.
Foto: Jaroslav Herynek

Obr. 26 Závažná poškození souběžné lesní cesty. Beskydy 1997.
Foto: Jaroslav Herynek

