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I. Cíl metodiky 
 
Metodika má za cíl formulovat souhrnná kritéria pro posuzování vhodnosti pozemků při 
záměru jejich zalesňování zvláště se zřetelem k existenci stávajícího, částečně nebo zcela 
funkčního systému odvodnění, případně navrhnout způsoby realizace technických opatření, 
minimalizující rizika budoucí nevhodné funkce takto dotčené stavby odvodnění. V metodice 
je řešen častý nesoulad hranice stavby odvodnění s pozemkovou držbou, čímž dochází 
k podílovému spoluvlastnictví meliorační stavby. Pokud nejsou během zpracování projektu 
zalesnění identifikována zásadní rizika takové změny využití pozemků, doporučuje metodika 
vhodná technická opatření pro sladění zájmů všech dotčených vlastníků. Metodika se tak 
vedle odborných témat dotýká i legislativního problému zajistit bezkonfliktní management 
hydromeliorací v rámci procesu zalesňování zemědělské půdy. 
 Pod názvem zemědělské odvodnění je zahrnut soubor různých, zpravidla se 
vzájemně doplňujících, hydromelioračních opatření na zemědělské půdě s účinkem 
snižování zamokření půdy a odvádění přebytků vod (od způsobů biologických, 
agrotechnických až po biotechnická a stavebně-technická) – viz ČSN 75 0140. Mezi 
technická hydromeliorační opatření řadíme odvodnění povrchové (prováděné soustavou 
otevřených příkopů nebo kanálů) a odvodnění podzemní (zpravidla realizované pomocí 
drenáže) – viz ČSN 75 4200.  
 Důvody pro zalesnění technicky odvodněné zemědělské půdy by měly být závažné 
a posouzené komplexně z hledisek dlouhodobých cílů zemědělství, ochrany přírody a krajiny 
i vodního hospodářství, nejen tedy parciálních zájmů vlastníka pozemku resp. stavbou 
dotčené skupiny vlastníků, neboť se jedná o nemalé investice, v minulosti vložené do 
pozemku, s cílem zvýšit hodnotu půdy, její produkční potenciál a tedy i cenu, je-li 
hydromeliorační stavba v řádném stavu. V opačném případě může zalesnění vyvolat další 
následné investice nebo vyžadovat nápravná opatření. 
 

II. Vlastní text metodiky 
1. Úvod 
 
Stavby zemědělského odvodnění jsou v našich podmínkách rozšířeným melioračním 
opatřením, evidovaným až na čtvrtině zemědělských půd. Je proto velká pravděpodobnost, 
že existence odvodnění ovlivní záměr zalesňování dříve zemědělsky využívaných půd, liniové 
výsadby dřevin nebo zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin. Působení kořenového balu 
na podzemní objekty odvodňovací stavby vyvolá ve všech zmíněných případech zpravidla 
stejný efekt – omezení průtočnosti nebo úplné vyřazení odvodňovacího prvku (drenážních 
výustí, podzemních šachtic nebo drenážního potrubí). 

Existence stavby zemědělského odvodnění v krajině nebývá vždy důsledně 
respektována, schází často evidence, zejména u starších staveb, i přesné údaje o plošném 
rozsahu odvodnění nebo o situování podzemních objektů. Pokud je projektová 
dokumentace staveb odvodnění dochována, v řadě případů neobsahuje zákresy 
skutečného provedení. Ani podrobný terénní průzkum lokality nemusí identifikovat stavební 
objekty. Projektem navržené nadzemní drenážní šachtice (kontrolní, zavzdušovací atd.) totiž 
nemusely být při stavbě vůbec realizovány. Drenážní výusti mohou být po letech nedůsledné 
údržby zarostlé v břehových porostech a zanesené sedimenty, nebo jsou poškozené 
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neodbornou údržbou hlavního odvodňovacího zařízení a nelze je tedy ani v rámci 
pozemního šetření dohledat. Vždy je třeba provést jako součást průzkumu šetření u majitelů 
pozemků, u bývalých nebo současných hospodařících zemědělců a případně u pamětníků 
meliorační výstavby z dob její realizace. Všichni tito mohou poskytnout cenné informace 
o existenci systému odvodnění, o specifikách výstavby nebo dokáží lokalizovat jednotlivé 
objekty. Také se osvědčuje provedení průzkumu na dostupných leteckých snímcích, kdy lze 
identifikovat nepřímý vizuální projev liniových podzemních prvků formou obrazových 
diferencí (barva, kontrast) typické stromovité topologie a odpovídající rozteče i směru vůči 
sklonu pozemku. 

Na změnu režimu odtoku vod z pozemku tak může upozornit, někdy až 
s odstupem let, progrese závad odvodňovacího systému. Pokud není brán zřetel 
na koncepci odvodňovacího systému a na projektované funkce stavby, může se 
nekoordinovaná změna užívání pozemku projevit nežádoucím zamokřením či vývěrem 
drenážních vod na povrch území, ale může také negativně ovlivnit funkce ostatních, 
zachovávaných, částí stavby. Důležitým aspektem je i respektování platné vodoprávní 
a stavební legislativy při změně projektovaných a kolaudací schválených funkcí 
hydromelioračního díla, případně regulérní odstranění stavby bez vedlejších negativních 
vlivů na pozemek samotný i na pozemky sousední. 
 

2. Souvislosti existence odvodnění na 
pozemcích zemědělského půdního fondu  
a záměru zalesňování těchto pozemků 
 
Během uplynulých dvaceti pěti let prodělalo české zemědělství několik korekcí svých 
hlavních strategií, což se projevilo mimo jiné v oblasti státních podpor, preferencí způsobů 
využívání pozemků i péčí o související infrastrukturu, do níž stavby odvodnění zahrnujeme. 
Stavba zemědělského odvodnění, ať je provedena povrchovými příkopy, svodnicemi nebo 
zpevněnými průlehy, či podpovrchovými drenážními systémy, sporadickými nebo plošnými, 
má za cíl podpořit zemědělské aktivity úpravou – řízením, vláhových režimů půd. 

Záměr změnit využití odvodněných pozemků, například jejich zalesněním, otevírá 
několik obecných, přitom klíčových problémů. V první řadě jde o administrativní, správní 
i funkční rozdělení celistvosti stavby odvodnění na část podrobného odvodňovacího zařízení 
(POZ), který je převážně v majetku soukromých osob, jako vlastníka pozemku, a na část 
hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), kterým bývá prvek hydrografické sítě (odvodňovací 
kanál otevřený či krytý nebo přirozený vodní tok či vodní nádrž) a který je zpravidla ve 
vlastnictví státu. Institut vlastnictví jednotlivých pozemků pak komplikuje management 
údržby celistvého systému. Péče o POZ náleží ze zákona vlastníkovi pozemku, který by ve 
vlastním zájmu měl přenést součinnost údržby na hospodařícího zemědělce (například 
v rámci uzavřené pachtovní smlouvy), potažmo na uživatele k zalesnění určených pozemků. 
Problém může nastat při rozdělení stavby odvodnění na dílčí části, s různým způsobem 
využití, což může generovat v budoucnu spory ohledně fungování společných objektů 
stavby. Údržba HOZ náleží zpravidla státu a je zajištěna prostřednictvím Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ), podniků Povodí, Lesů ČR nebo obcí tak, jak byly kompetence při 
správě tohoto vodního díla po transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) 
a Pozemkového fondu ČR (PF ČR) v roce 2013 nastaveny. 
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Na koordinovanou údržbu uceleného systému zemědělského odvodnění 
rezignovali ve většině případů jak vlastníci odvodněných pozemků, potažmo uživatelé, tak 
do určité míry i stát, který nepodpořil systematickou péči o vlastní investice, vložené 
v minulosti do půdy (viz tab. 1). Strategickou příčinou byl zejména v 90. letech do extrémů 
gradující spor mezi zemědělstvím a melioracemi na jedné straně a uplatňovanými 
environmentálními principy péče o krajinu na straně druhé. V té době současně probíhala 
transformace zemědělství, které muselo řešit existenčně významnější témata, 
a dlouhodobé úkoly tak byly odsunuty na okraj pozornosti. Tato situace se jen pozvolna 
mění. Pozornost začíná být systémům odvodnění věnována tam, kde dochází ke zhoršování 
odtokových poměrů území v důsledku poruch nebo nežádoucí funkce odvodnění. Zalesnění 
pozemků je jedním z případů, kdy by vodoprávní úřady měly prošetřovat, a zpravidla tak činí, 
vliv stavby odvodnění na změny využití pozemku, zejména na hranicích půdních bloků, 
a v souvislosti s oprávněnými zájmy majitelů sousedních pozemků. Samostatnou kapitolou 
je dostupnost věrohodných územních podkladů o stavbách odvodnění a klesající odborná 
znalost problematiky u hospodařících subjektů. Velká fragmentace držby půdy 
v podmínkách ČR a vysoký podíl pronájmu zemědělsky využívaných ploch, až 83% 
(Sklenička, P. a kol, 2014), dále komplikuje efektivní správu uceleného systému odvodnění. 
 
Zalesnění snižuje podíl zornění půdy, a to bez rizika zvýšení podílu neobhospodařované 
zemědělské půdy [Jarský, Pulkrab, 2013]. Koncem 90. let bylo např. v ČR evidováno cca 
100 tis. ha dočasně nevyužívaných a neobdělávaných zemědělských ploch. Právě takové 
pozemky, zvláště pokud nejsou odvodněny, jsou přednostně vhodné k zalesnění. 
V současnosti řada evropských zemí využívá instrumentu zalesňování zemědělských 
pozemků [MCPF report, 2003] a zalesňování podporuje (viz Nařízení vlády č. 239/2007 Sb. 
a metodika k provádění nařízení vlády). 
 
V podmínkách ČR je převážná část odvodnění zemědělsky využívaných půd realizovaná 
drenážemi. Předmětem hlavního zájmu metodiky je z tohoto důvodu problematika 
pozemků, cíleně zalesňovaných nebo s liniovou či jednotlivou výsadbou dřevin, 
odvodněných drenáží, neboť zde spatřujeme těžiště možných rizik, nesprávného provedení 
nebo opomenutí řešit možné budoucí problémy. 

Porovnání rozdílných trendů intenzity melioračních investic do zemědělsky 
produkčních oblastí a celého území ČR dokumentuje obr. 1, Na příkladu povodí horního 
a středního Labe, s rozlohou cca 2 tis. km2, jsou patrny rozdíly dle časových etap do roku 
1938 a po roce 1961. 

Poměrně vysoké stáří staveb (viz obr. 1, graf vpravo) a absence pravidelné údržby 
má za následek zvyšující se počet poruch, které se projevují lokálním zamokřením nebo 
vynucenými změnami užívání pozemků, čímž negativně ovlivňují i ostatní části systému 
zemědělského odvodnění. Plošný účinek odvodnění přitom sehrává významnou roli při 
transformaci odtoku vod z povodí [Hirt a kol., 2011] – ať se jedná o srážky atmosférické 
nebo o vody podzemní. Nevhodný zásah do systému odvodnění nebo absentující údržba 
stavby potom mohou způsobit závažné vnější projevy, jakými jsou vedle trvalého zamokření 
také zvýšení složky povrchového odtoku, často s následnou vodní erozí povrchu půdy. 
Důsledky zalesnění v minulosti drenáží odvodněných pozemků se projevují nejen v případě 
vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a převodu na PUPFL, ale i při změně pěstované 
kultury zakládáním plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD) nebo při liniové výsadbě dřevin 
v rámci realizace environmentálních opatření, KPÚ nebo z jiných důvodů. 
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Obr. 1 Věková struktura evidovaných staveb zemědělského odvodnění 

v ČR a srovnání podílu intenzity výstavby odvodňovacích staveb  

v časových etapách (zpracoval VÚMOP z podkladů [ZVHS, 2008]) 
Zpracováno pro ucelené území České republiky (červená barva)  
a parciálně pro povodí Labe k soutoku s Vltavou u Mělníka (modrá barva). 

 
Poznámka ke grafu nahoře: Histogram četnosti meliorační výstavby, vycházející z následujícího grafu, 
avšak zpracovaný pro typická časová období (členěná s ohledem na historické etapy vývoje republiky), 
jinou formou dokumentující potřebu odvodnění v tradičních zemědělských oblastech (zpracováno 
povodí Labe) např. v letech 1919-38. Tyto stavby, budované odlišnými metodami návrhu i odlišnými 
technologiemi výstavby, měly jednoznačně za cíl zvýšit produkční potenciál pozemků. 
Poznámka ke grafu na další stránce: Distribuční a součtová čára celkových ploch odvodnění, 
zpracovaná odděleně pro zemědělsky tradiční oblast (povodí horního a středního Labe) a pro celé 
území ČR, vyjadřuje velmi významný objem evidovaných staveb odvodnění, realizovaných 
v předválečném období na rozdíl od popisu celého území ČR, kde se uplatnil nárůst intenzity meliorační 
výstavby po roce 1960. 
 

Tab. 1 Hlavní etapy rozvoje oboru zemědělských meliorací, vyjádřené zpracováním 

databáze evidence staveb odvodnění ČR dle podkladů ZVHS [ZVHS, 2008] 

 Celé území ČR Povodí Labe k Mělníku 

Rok kolaudace F [tis. ha] tj. % F [tis. ha] tj. % 

Bez uvedení roku 48,8 4,4 21,9 8,1 

do roku 1918 35,8 3,2 27,7 10,2 

1919 – 1938 92,3 8,3 59,9 22,1 

1939 – 1948 7,5 0,7 2,5 0,9 

1949 – 1960 16,1 1,4 4,2 1,6 

1961 – 1970 260,0 23,3 41,8 15,5 

1971 – 1980 377,9 33,9 61,1 22,6 

1981 – 1990 267,1 23,9 49,8 18,4 

po roce 1991 10,0 0,9 1,4 0,6 

CELKEM 1 115,5 100,0 270,3 100,0 
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Obr. 2 Projevy zarůstání kořenů dřevin a bylin do drenážního potrubí 
s efektem úplného snížení průtočnosti potrubí. 

 Lokalita Pokřikov, Mrákotín a Libice n. Doubravou 
 (foto P. Pražák, M. Čmelík a P. Mikšíček) 
 
 
Lesní porosty jsou nejen důležitým zdrojem obnovitelné suroviny, ale v první řadě určujícím 
ekosystémem pro veškeré energomateriálové toky v krajině. Jejich rozloha, charakter i stav 
zásadním způsobem ovlivňují i zemědělsky využívanou půdu (zejména vodní režimy 
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pozemků). Lesní ekosystémy plní řadu funkcí, podmíněných jak přírodními procesy, tak 
kulturním vývojem a společenskými potřebami. Jejich role pro zachování ekologické 
stability, krajinného rázu a zdravého životního prostředí je nezastupitelná. V zahraniční 
literatuře je poukazováno v souvislosti se zalesňováním odvodněných zemědělských půd 
především na změnu režimu odnosu živin [Eckehard a kol., 2009] nebo na ovlivnění 
bilančních složek hydrologických procesů. Hansen [Heil a kol., 2007] např. zmiňuje vliv 
artefaktů drenáží nebo odvodňovacích příkopů na ovlivnění transportu půdní vody ve 
vlhkých obdobích, avšak pouze v souvislosti se snižováním zásoby podzemních vod. Toto 
ovlivnění podle něho ustává, pokud se v důsledku zalesnění „vytrácí“ funkce odvodňovacích 
prvků. Na šíři praktických aspektů zalesňování, mimo jiné z hlediska žadatelů, poukazuje 
např. Topka (2003). Problematiku existence odvodnění na ploše však nezmiňuje. 
Pozitivních aspektů zakládání plantáží RRD bude z hlediska ochrany přírody a krajiny 
evidentně méně, oba způsoby změny užívání pozemku však působí na stavbu odvodnění 
obdobně. Dalším příkladem kontroverzí nevhodného liniového zápoje dřevin vzhledem 
k systému drenážního odvodnění je zarůstání drenážních výustí nálety nebo dokonce 
nekoordinovanou výsadbou břehových porostů (nerespektující existenci objektů stavby 
odvodnění). Zalesnění zemědělské půdy může být považováno také za opatření k cílové 
eliminaci negativních funkcí odvodnění drenáží, neboť je zde vysoký předpoklad zarůstání 
drenážního potrubí kořeny dřevin [Kulhavý a kol., 2013] – viz ukázky na obr. 2. 

Souběh několika výše popsaných vlivů a nastartovaný program zalesňování 
(v rámci Programu rozvoje venkova; Osa II.; podopatření 2.1. Zalesňování zemědělské půdy) 
a pěstování RRD (Osa I.; podopatření 1.1.3. – založení porostů rychle rostoucích dřevin, pro 
energetické využití) je právě s ohledem na historické souvislosti meliorační výstavby do 
určité míry specifický pro ČR a obtížně lze nalézt zahraniční paralely. 

 
 

3. Specifika posouzení vhodnosti  
pozemku k zalesnění 
 
Protože mladší stavby odvodnění, budované po roce 1948, nerespektovaly de facto členění 
hospodářských bloků na pozemky jednotlivých majitelů, může při současném nakládání se 
stavbou být tato skutečnost významnou překážkou. Evidovaný stavební objekt se zpravidla 
skládá z několika drenážních skupin. Statistickou analýzou vybraných katastrů 
odvodněných území [Sklenička, 2014; Kulhavý, 2014] byla popsána roztříštěnost 
vlastnických vztahů v rámci vlastnictví ke stavbě, a to rozpětím až několika desítek 
dotčených vlastnických parcel na jednotkový hektar plochy odvodnění (viz obr. 5). 

Jako zásadní kritérium pro popis rizik změn funkčnosti stavby odvodnění na 
pozemcích, určených k zalesnění, se jeví situování zalesněné části vzhledem k topografii 
celého drenážního systému (viz obr. 4). Zpravidla se nezalesňuje celá zájmová plocha 
stavby odvodnění, ale pouze její některé partie (horní, střední nebo dolní). Dalším 
posuzovaným kritériem je aktuální stav systému drenážního odvodnění, rozsah výskytu 
závad a tendence stárnutí systému. Tato kritéria pak předurčují způsob realizace zalesnění 
(například náležitosti projektu zalesnění dle metodiky MZe k provádění nařízení vlády 
č.239/2007 Sb.), jak je uvedeno dále. 
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Obr. 3 Zamokření zemědělské půdy na horní hranici lesa, způsobené poškozením 

svodného drénu v úseku později realizovaného zalesnění části drenážního 

odvodnění. 

 nahoře: Králíky, okr. Ústí n. Orlicí, stávající stav (2013) bez provedené opravy 
 vlevo dole: Pokřikov, okr. Chrudim (2012) stavební úprava drénů nad lesem 
 vpravo dole: odvodnění Zdobnice, Kolava, okr. Ústí n. Orlicí 
 (foto Z. Kulhavý) 
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Obr. 4 Typová situace stavby odvodnění drenáží s vyznačením kategorií vhodnosti 

částí stavby k zalesnění. Jednotlivé oblasti jsou vymezeny hranicemi parcel 

nebo skupinami parcel a vyjadřují náročnost zpracování projektu zalesnění. 
 

Poznámky k obrázku: 
Horní část drenážního systému (modrá plocha) – zásah do sběrných drénů, případně do horních 
koncových částí drénů záchytných způsobí při zalesnění nejméně závažné problémy, neboť se pouze 
zmenšuje zájmová plocha stavby plošného odvodnění. Rizika souvisí pouze s transportem zemitých 
částic a odumřelých kořenů po proudu níže, což lze technicky snadno ošetřit. Tato oblast je s ohledem 
na záměr zalesnění nejméně problematická, 
Střední část (žlutá plocha) – velmi problematická část drenážního systému. Odvodňovací funkci plní 
jak sběrné, případně záchytné drény, tak svodné drény převádějící shora drenážní vody z horních partií 
odvodňovacího systému. Při návrhu opatření v této části je nutné řešit jak koncové části systému 
odvodnění (klasifikováno jako „horní část“), tak zejména dílčí „střední části“. 
Dolní část (červená plocha) – pozornost je třeba věnovat zejména svodným drénům, které zajišťují 
převedení drenážních vod směrem k recipientu. Z hlediska vodnosti těchto parcel k zalesnění se jedná 
o extrémně exponovanou část drenážního systému, kdy se v návrhu uplatní všechna výše popsaná 
hlediska. 
Pokud se zalesňuje současně více pozemků ležících z hlediska topologie odvodňovací sítě nad sebou, 
přiřazení do oblasti náročnosti zpracování projektu se posuzuje až k závěrovému profilu té dané 
skupiny pozemků. V takovém případě se například zde vyznačená „střední část“ překlasifikuje na část 
„horní“. 
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Obr. 5 Příklad reálné struktury vlastnických vztahů na odvodněných 

pozemcích, dokumentované z map katastru nemovitostí 

vlevo: přehledná situace evidovaných staveb odvodnění v měřítku 1:10 000 
oblasti Pištín – Češnovice (okres České Budějovice), 
vpravo: detail drenážních souřadů u obce Pokřikov (okres Chrudim – stavba 
okr.č. 0120 z r. 1962), M. 1:2000. 
Červené polygony vyjadřují plochu stavby odvodnění, resp. čárkované čáry 
znázorňují liniové odvodňovací prvky – drény, šedé linie polygonů jsou hranice 
pozemků, převzaté z map katastru nemovitostí. 

 
Poznámka k obrázku vlevo:  Z doloženého typického příkladu vyplývá značná členitost držby pozemků 
v podmínkách ČR, která ve vazbě na stavbu drenážního odvodnění zvyšuje nároky na projektování 
jakéhokoli zásahů do meliorační stavby, pokud jsou prioritou zájmy jednotlivého vlastníka dílčího 
pozemku nad stavbou odvodnění. Červené polygony staveb odvodnění, převzaté z vrstvy LPIS (aniž 
diskutujeme přesnost a věrohodnost takových zákresů), nejsou dostatečným podkladem pro návrh 
opatření, neboť nepopisují topologii detailu stavby, což je nutnou podmínkou kvalifikovaného návrhu, 
jak je zobrazeno na následujícím obrázku. 
Poznámka k obrázku vpravo: Vlastní topologii drenážního systému popisují v příslušné podrobnosti až 
výkresy projektové dokumentace. Teprve na základě těchto podrobných podkladů a po jejich ověření 
v terénu lze navrhovat takové úpravy funkce stavby odvodnění, které nezvýší provozní rizika stavby 
a neohrozí stavbou dotčené pozemky. Příklad členění plochy stavby odvodnění na tři typické oblasti 
s vyjádřením náročnosti řešení zásahů do stavby uvádí obr. 4. 

 
Pokud dojde při zalesnění k přerušení drah odtoku drenážních vod (např. zarůstáním 
kořeny), bude pro další hodnocení důležité, jakým způsobem se půdní profil přirozeně 
odvodní, resp. zda nedojde v určitých odtokových situacích k zamokření pozemku nebo 
dokonce k vývěru drenážních vod na povrch. Vývěr drenážních vod na povrch území se 
zpravidla projevuje erozním účinkem vody – dojde totiž k soustředění drenážního odtoku ze 
sběrné plochy celé drenážní skupiny do jednoho místa vývěru. Tyto případy jsou hlavním 
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dokumentovaným projevem na modelových plochách, pokud zalesnění nebylo provedeno 
v potřebných souvislostech (viz obr. 3). 
 
 
3.1 Efekty dosahované zalesněním 

 
Lesy i zemědělské pozemky hodnotíme nejen svými produkčními, ale i mimoprodukčními 
funkcemi. Zalesněním odvodněných zemědělských pozemků dojde ke změnám jejich 
vodního režimu zejména s efektem mimoprodukčním v oblasti funkcí hydrických a funkcí 
ochrany půd (protierozní působení). Přitom plně vyvinutá lesní půda supluje očekávané 
funkce odvodnění jak z hlediska zvýšení retenčního potenciálu pozemku, tak schopnosti 
infiltrovat dešťové a povrchové vody. Dále popsaných významných funkcí lesa je 
dosahováno po jeho stabilizaci, tj. v horizontu 25 až 35 let. Tyto funkce plní les plně vrostlý, 
zdravý, tj. odpovídající místním stanovištním podmínkám. 
 
Zalesněním jsou, vzhledem ke změnám vodního režimu drenáží odvodněného pozemku, 
obecně dosahovány následující efekty: 
- zvýšení vlhkosti půdy v zóně aerace 
- snížení kulminace velkých vod až o polovinu 
- snížení maxim objemů velkých vod a zvýšení minim odtoků v suchém období, tj. vyrovnání 

vodního režimu krajiny 
- snížení povrchového odtoku a jeho transformace na méně škodlivý odtok podpovrchový 
- zvýšení ochrany půdy před erozí (vodní i větrnou), tj. posílení protierozní funkce 

zalesněného území 
- zvýšení vodní kapacity pramenů zvýšením retenční schopnosti lesní půdy 
- snížení sumy odtoků z lesního území oproti pozemkům zemědělským 
- zvýšení infiltrační schopnosti lesních půd 
- zvýšení intenzity filtrace vod do nižších zvodní vlivem zvýšení vlhkosti půdy 

(hydrogeologický aspekt) 
- zvýšení úrovně hladiny podzemní vody první zvodně (zóny nasycení) 
- zvýšení podílu intercepce a často i evapotranspirace ve srovnání s ornou půdou 
- zlepšení tepelné bilance území zejména snížením přehřívání suššího povrchu půdy 
- lepší zachycení a využití zimních srážek (zlepšení podmínek infiltrace do půdy) 
- zvýšení diverzifikace vodních režimů v rámci povodí s dopady na zvýšení biodiverzity 
- podpora procesů tvorby kyselého humusu a rašelinění organické hmoty 
- snížení procesů mineralizace organické hmoty v půdě 
- zvýšení denitrifikace půdní a podzemní vody (redukcí dusičnanů na oxidy dusíku  

a vzdušný dusík) 
- zvýšení kvality odtékajících vod z lesa 
- zvýšení ekologických funkcí krajiny 
- zvýšení funkcí zdravotních, sociálních, kulturních a rekreačních, les je významným 

krajinným prvkem 
- dosažení změny poměru produkčních a mimoprodukčních funkcí území směrem k posílení 

krajinně-ekologických hodnot území, které jsou zpravidla v komplementárním vztahu  
a které se druhotně dotýkají řady dalších aspektů 
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Specifické jsou z tohoto pohledu plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD), neboť důraz 
kladený na produkční funkce porostu, krátká doba obmýtí i skutečnost, že se pozemek 
nevyčleňuje ze zemědělských ploch, nezaručuje trvalé dosažení optimálních 
hydrofyzikálních vlastností povrchu půdy jako tomu je u lesních pozemků a jak je popsáno 
výše. Vlastnosti kořenového balu RRD (zejména jeho hloubka) se budou výrazně 
diferencovat podle místních, klimatických a hydrologických podmínek, avšak 
v dlouhodobém časovém horizontu zpravidla nebudou závislé na genotypu dřeviny, nýbrž na 
vodním režimu stanoviště. K prorůstání do drenáže bude docházet prakticky vždy, budou-li 
se měnit v okolí drénu vzdušné a vláhové podmínky. Působí zde jak efekt přivádění vody 
drénem v době sucha a tak odvodňovací/zavzdušňovací efekt drenážní rýhy a drénu v době 
přemokření – tento efekt je zřetelně patrný např. na leteckých snímcích při osychání 
povrchu orných půd bez porostu a projevuje se stejnou měrou i na půdách zalesněných, kde 
je drenáž dosud funkční. Aktuální funkčnost drenáže v konkrétním místě systému 
odvodnění se bude měnit. 
Pozn.: Kořeny topolů při pěstování v hustém sponu prorůstají půdní profil v dlouhodobějším 
časovém horizontu do hloubky přibližně 60cm, kořeny vrb cca 40–50cm, avšak v případě 
trvalejšího nedostatku vláhy v půdě mohou proniknout i hlouběji, zejména do míst s vyšší 
vlhkostí v prostoru drenáží. V rámci průzkumu bylo dokumentováno opakované prorůstání 
kořenů vrb do potrubí z pálené hlíny v hloubce 110 cm a jeho úplné zneprůchodnění 
(„zatemování“) v délce kolem dvou metrů (viz obr. 2). 
 
 

 

 

Obr. 6 Schéma možných vlivů revitalizačních či zalesňovacích opatření na 

drenážní systémy. 

 (Legenda k obrázku je nahoře, obrázek na další straně) 
 
Poznámka: čísla v obrázku odkazují na položky z tab. 2. 
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Tab. 2 Přehled důsledků zalesnění, příčin snížení funkčnosti drenážního 
systému a návrh opatření pro snížení rizika vlivu zalesnění na územně 

rozsáhlejší drenážní systém (DS) 

 

č.pol. typ opatření možné důsledky 
zalesnění, 
související jevy 

příčina navržená řešení, 
doporučení 

1 změna trasy 
vedení 
svodného 
drénu, 
zkrácení 
sběrných 
drénů  
a přeložení 
drenážní výusti 

- omezení funkčnosti 
DS, snížení průtočnosti 
- ztráta obslužnosti 
pozemků mimo 
předmětnou plochu, 
podle konfigurace 
terénu také 
v předmětné ploše 
- povrchové výrony vody 
a zatopení na 
nežádoucích místech 
- intenzifikace 
povrchového splachu 
- destabilizace svahů 

- hydraulické 
omezení 
odtoku 
zarůstáním 
kořeny 
- postupné 
zanášení 
drénů,  
s odezvou proti 
spádu DS 

- přeložení svodného 
drénu na 
zalesněním 
nedotčené pozemky 
- řešení širších 
souvislostí zalesnění 
i na nepřímo 
dotčených 
pozemcích 
- napojení sběrných 
drénů, jejich 
zkrácení či 
přizpůsobení trasy 
- případně 
vybudování 
záchytného drénu 
či příkopu dle  
opatření 2 

2 vybudování 
záchytného 
(ochranného) 
drénu či 
otevřeného 
příkopu 

- poškození drénů 
v blízkosti hranice 
zalesnění 
- zvýšení přítoku cizích 
vod 
- zvýšení provozu na 
hranici zalesnění, 
budování nových 
komunikací apod. 

- zarůstání 
drénů kořeny 
dřevin i mimo 
hranici 
zalesněného 
pozemku 
- změna 
režimu odtoku 
vod vlivem 
zalesnění 

- ochrana funkčnosti 
svodného drénu 
- podchycení cizích 
vod 
- eliminace rizika 
poškození drénů 
koncentrací dopravy 
na okraji pozemku 

3 podchycení 
sběrných 
drénů, změna 
topologie 
původní stavby 
odvodnění 

- vybudování nového 
otevřeného 
odvodňovacího příkopu 
- převedení svodného 
drénu nebo trubního 
odpadu na otevřený 
příkop 
- řešit souběh svodného 
drénu s příkopem a 
řešit zaústění 
jednotlivých sběrných 
drénů 

- nelze 
zaúsťovat 
jednotlivé 
sběrné drény 
do otevřeného 
příkopu 

- vytvořit nový 
svodný drén 
k podchycení 
sběrných drénů 
- vybudovat novou 
drenážní výusť se 
zaústěním do 
recipientu nebo do 
nového příkopu 

 
Tabulka pokračuje na další straně 
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4 Výsadby 
dřevin v 
kontrolovaném 
pásu (např. 
břehových 
porostů, 
biokoridorů 
apod.) 

- poškození drénů při 
výsadbě 
- ztráta obslužnosti DS 
(časem obtížná 
lokalizace v terénu 
mezi náletovými 
dřevinami)  
- další vlivy viz 
opatření 5 

- prokořenění  
a sedimentace 
v drénech 
- tlak 
kořenových 
systémů na 
drény 
- sukcese 
vegetace 

- označení výusti 
(málo účinné) 
- průběžná péče  
o porost, 
odstraňování náletu 
(účinnější) 
- instalace 
odolnějšího typu 
drenážní výusti 
anebo úseku potrubí 
- vybudování 
kontrolní šachtice 

5 převedení 
svodného 
drénu přes 
pozemek 
plošně 
zalesněný 

- zmenšení světlosti 
svodného drénů 
zarůstáním a 
zanášením 
- mechanické 
poškození drénu 
- povrchové výrony vody 
a zatopení na 
nežádoucích místech 
výše v dílčím povodí 
i v trase potrubí 
- kombinace 
s opatřením 6 

- prokořenění  
a sedimentace 
zeminy 
v drénech 
- tlak 
kořenových 
systémů na 
drény 
- poškození 
drénů 
následnou 
stavební 
činností 
(povrchové 
odvodnění 
a cestní síť) 

- výměna 
perforovaného 
drénu za potrubí 
odolné proti 
zarůstání (v části 
zalesnění) 
- přerušení 
napojených 
sběrných drénů (viz 
opatření 6) nebo 
řešit svodem 
- převedení 
trubního odvodnění 
na povrchový typ 
(nutno zohlednit 
případný navazující 
DS na dolním konci 
zalesněného 
pozemku)  

6 zalesnění části 
DS (viz obr.4) 

- poškození drénů při 
výsadbě 
- poškození drénů při 
budování povrchového 
odvodnění a cestní sítě 
- zarůstání drénů 
kořeny dřevin 
- ztráta funkčnosti části 
DS 
- zmenšení světlosti 
drénů 
- povrchové výrony vody 
a zatopení na 
nežádoucích místech 
výše v dílčím povodí 

- prokořenění  
a sedimentace 
v drénech 
- tlak 
kořenových 
systémů na 
drény 
- sukcese 
vegetace 
- nová stavební 
činnost 
(lesnické 
meliorace) 

- přerušení drénu na 
hranici zalesnění 
(záslepky, vyjmutí 
části drénu apod.) 
- napojení drénů na 
nově zřízený svodný 
drén a převod vody 
resp. jeho napojení 
- výměna 
perforovaného 
drénu za potrubí 
odolné proti 
zarůstání (v části 
zalesnění) 
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3.2 Rizikové aspekty zalesňování 

 
Zalesněnou půdou se rozumí lesnicky obhospodařovaná půda, na které se pěstují dřeviny 
určené k plnění funkcí lesa a která byla v evidenci půdy před jejím zalesněním vedena jako 
zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou. 

Pokud dojde k zalesnění celé drenážní skupiny (její hranice ve výkresech určuje 
středně silná, čárkovaná, zelená linie a podle topologie drenážní sítě vyjadřuje příslušnost 
k jedné drenážní výusti – viz obr. 4), jedná se o optimální variantu zpracování návrhu 
zalesnění, kdy se minimalizují rizika současných i budoucích střetů zájmů vlastníků či 
uživatelů dalších, nezalesněných částí odvodňovací stavby. 

S ohledem na velký plošný rozsah u nás vybudovaných drenážních systémů, 
budou v praxi nastávat situace, kdy se zalesnění, nebo výsadba dřevin, dotkne alespoň 
části drenážního systému. Nejpříznivější je, pokud se zalesňují horní partie stavby 
odvodnění (na obr. 4 jsou vyznačeny modrou barvou). V těchto případech je ze stavebního 
hlediska vhodné ošetřit hraniční oblast záslepkami na jednotlivých drénech, aby podmínky 
užívání stavby na zalesněném pozemku neovlivňovaly níže ležící části. Při vrůstání kořenů 
do drénu může docházet k jejich odtržení a odplavování proudem vody níže, kde mohou být 
iniciátorem zanášení průtočného profilu drenážního potrubí. Změnou složek odtoku na 
zalesněné části (např. zvýšením podílu infiltrace srážkových vod, zvýšením objemu retence 
vod, zvýšením intercepce atd.) se mění i režim odtoku drenážních vod, což by mělo být 
zohledněno při návrhu opatření na rozhraní částí stavby. Může docházet i k ovlivnění vlivem 
změny organizace provozu na zalesněném pozemku s riziky poškození drenážního potrubí 
také s následkem vplavování zemitých částic do drenážního potrubí, což opět zvýší riziko 
jeho zanášení a ucpání. V případě, že je nově realizováno odvodnění zalesněných pozemků 
otevřenými příkopy, není přípustné provádět zaústění těchto příkopů do svodných drénů, 
aniž by došlo k technickým úpravám potrubí například jeho přeložením či zkapacitněním po 
celé délce až k zaústění do recipientu. Součástí realizace opatření na zalesněných plochách 
je likvidace objektů (šachtic, výustí, zavzdušovacích drénů případně čerpacích stanic atd.), 
které již nebudou potřebné. Je přitom třeba podotknout, že obdobný zásah do vodního díla, 
jakým je kolaudovaný systém odvodnění, je nutné vodoprávně projednat. 

V situacích, kdy je zalesněna střední nebo dolní část odvodňovacího systému, 
případně kdy je v této části provedena solitérní nebo liniová výsadba dřevin, je vždy nutné 
posouzení vlivu výsadby na životnost a dlouhodobou funkčnost drenážního potrubí. 
V takovém případě je nutné znát přesnou trasu vedení potrubí vzhledem k místu výsadby 
dřevin. Postupy návrhu, uvedené pro zalesnění horních partií stavby odvodnění platí 
při zalesnění střední a dolní části o to naléhavěji, neboť je třeba dlouhodobě zachovat 
podmínky užívání výše ležících pozemků, případně řešit jejich ovlivnění v majetkoprávní 
i vodoprávní rovině. 

Hranice pozemků s různým způsobem využívání není hranicí probíhajících 
hydrodynamických procesů, a tak i dobře míněný zásah na řádně vykoupeném pozemku 
může způsobit negativní odezvu v ploše sousedního zemědělského půdního fondu (dále jen 
ZPF). Dále je třeba brát v úvahu, že aktuální hydraulickou účinnost drenážní rýhy nelze ani 
při vyřazení drénu zcela eliminovat (je třeba ji posoudit ve vztahu k okolnímu rostlému 
terénu). V řadě případů drenážní rýha dlouhodobě (až po několik desítek let) zůstává půdní 
„nehomogenitou“, působící samostatným odvodňovacím účinkem (daným mimo jiné 
i sklonem dna rýhy v době výstavby). 
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Podcenění hydrologických funkcí a zanedbání legislativních souvislostí existence 
vodohospodářské stavby již vedlo v některých případech k soudním sporům. Stavba 
zemědělského odvodnění je přitom chráněna jak zákonem stavebním (zákon č. 183/2006 
Sb.), tak zákonem o vodách (zákon č. 254/2001 Sb.) a zemědělská půda je proti 
poškozování zamokřením chráněna zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu 
(zákon 334/1992 Sb.). 

Tabulka tab. 2 se strukturovaným přehledem častých důsledků výsadby dřevin při 
revitalizacích nebo při zalesňování pozemků na funkce drenážních systémů je pro 
přehlednost doplněna schématem na obr. 6. 
 
 
3.3 Shrnutí hlavních poznatků 

 
- Funkce drenáže se obecně podceňuje a nejsou realizována opatření, minimalizující 

negativní ovlivnění dalších částí drenážního systému, tj. sousedních, zejména výše ležících 
pozemků. Tyto jsou pak ve vlhkých letech trvale zamokřeny. Důvodem je např. nesprávné 
převedení vody přes zalesněný pozemek, chybějící instalace nových drenážních výustí po 
zkrácení délky svodného drénu na hranici lesa atd. – viz obr. 6 a tab. 2. 

- Schází právní i odborné vědomí o tomto typu staveb. Vlastníky či uživateli pozemků nejsou 
stavby důsledně respektovány jako vodohospodářská díla, která vyžadují zákonem 
i technickými normami předepsanou péči. Pokud nevlastní dokumentaci o provedení 
stavby, objektivně nemohou ani plnit uložené povinnosti. Údržba rozsáhlých drenážních 
systémů je dále ztížena absencí sdružení vlastníků a uživatelů odvodněných pozemků 
(obdoba Vodních družstev), neboť pak neexistuje platforma pro koordinaci činností. Chybí 
prevence údržby, nápravné kroky volí zemědělci zpravidla až při vzniku závažných 
problémů. 

- Z důvodu nedostatku praxe mladších pracovníků vodoprávních úřadů, neboť se 
problematice zemědělského odvodnění v uplynulých dvou desetiletích nevěnovala 
odpovídající pozornost, jsou vyjádření a rozhodnutí správních orgánů nejednotná a velmi 
individuální. 

- Výkup pozemků pro zalesňování nebo pro výsadbu plantáží RRD se provádí bez ohledu 
na jeho umístění v rámci plošného systému odvodnění. Často se kupující dozvídají 
o existenci drenáží až později (existuje sice ve formuláři žádosti položka o existenci 
„meliorací“, nejsou však vytvořeny podmínky pro objektivní získání takové informace – viz 
dále). 

- Zlepšuje se povědomí o dostupnosti alespoň povšechných, ovšem často nepřesných 
a neúplných údajů o stavbách odvodnění – např. doplněná informační vrstva 
v informačním systému LPIS; jinou otázkou je úplnost a správnost takto evidovaných 
údajů (cca 10–15% staveb je zakresleno chybně nebo nejsou evidovány vůbec ! [Kulhavý 
a kol., 2013]). 

- Evidentně chybná státní politika uplynulých let při správě archivů k hydromelioračním 
stavbám způsobila nepřehlednost působností jednotlivých orgánů (podniky Povodí, Lesy 
ČR, dříve také ZVHS a Pozemkový fond, nyní SPÚ). To mělo za následek četné ztráty 
projektové dokumentace. Absence podrobné dokumentace snižuje úspěšnost návrhu 
účinných opatření nebo jej značně prodražuje. 

- Historické letecké snímky jsou vhodným prostředkem k získání informací o minulém 
způsobu užívání pozemku a stejně jako aktuálně pořizované materiály metodou 
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dálkového průzkumu Země (DPZ) [Tlapáková a kol., 2014] mohou potvrdit existenci 
drenážního odvodnění a ve vhodných podmínkách mohou poskytnout podklady pro 
vytyčení podzemních liniových prvků drenážního systému. 

- Drenážní systém ovlivňuje tvorbu povrchového odtoku, a to jak v případě, kdy systém 
správně funguje (mimo jiné tak zvyšuje infiltrační schopnost povrchu půdy i svrchních 
půdních vrstev), tak v případě lokálních poruch (přemokřená půda nemá schopnost 
infiltrovat povrchovou vodu, často dochází k vývěrům drenážních vod na povrch – obojí 
generuje erozivně účinný povrchový odtok). 

- Zalesněním a rozvojem kořenového balu se zvyšuje retence vody (dosahuje řádu jednotek 
procent objemové vlhkosti půdy). Zalesnění mění vodní režim stanoviště obvykle směrem 
k vyššímu zamokření mimo jiné postupným znefunkčněním drenážního systému, jehož 
funkci přebírá mělčí systém povrchového odvodnění příkopy. Plně vyvinutý a stabilizovaný 
les postupně převezme funkce odvodnění přeskupením bilančních složek. 

- Zalesněním se zlepší struktura půdy, zvýší se podíl infiltrace povrchové vody do půdy, zvýší 
se intercepce a zvýší se hypodermický odtok. 

- Zalesnění zpomalí mineralizaci organického dusíku, zvýší se denitrifikační činnost (viz 
efekty související se zvýšením vlhkosti půdy), dále odpadne vstup látek hnojením 
a ochranou rostlin; může se však dočasně zvýšit intenzita vyplavování organických látek 
(huminové kyseliny) do dočasně funkčních částí drenážního systému. 

 
Pokud dochází k zalesnění celé drenážní skupiny (ta je identifikována dle příslušnosti 
skupiny drénů k jedné drenážní výusti), jedná se o optimální variantu zpracování návrhu 
zalesnění, kdy se minimalizují rizika poškozování zájmů vlastníků či uživatelů dalších, 
nezalesněných částí stávající stavby. Zároveň se mění podmínky existence systému 
odvodnění jako celku. S ohledem na zpravidla větší plošný rozsah u nás vybudovaných 
drenážních systémů (viz tab. 1), budou v praxi nastávat situace, kdy se zalesnění, nebo 
výsadba dřevin dotkne pouze určitého segmentu drenážního systému (viz obr. 2). 

Pro účel kvantifikace vlivu zalesnění na režim odtoku vod z dotčených pozemků 
jsou cenné průzkumy, popisující stav před realizací odvodnění, a tedy podrobně vymezující 
také příčiny zamokření. Tato informace je obsažena v technické zprávě projektové 
dokumentace stavby odvodnění. Průzkum stavu a projevů systému odvodnění je třeba 
provést i aktuálně v době návrhu zalesnění. 

Při úplné nebo částečné eliminaci odvodnění dřevinami nesmí docházet 
k negativnímu ovlivnění sousedních pozemků a společných pozemků v rámci funkční stavby 
odvodnění (tj. s přihlédnutím k systémům odvodnění území – zvláště k topologii drenáží). 
V tomto smyslu jde o základní hledisko posuzování účinku zalesnění zemědělských ploch, 
dříve odvodněných systematickou drenáží. Předchází se tak případným budoucím sporům 
v rámci sousedství jednotlivých pozemků i v rámci stavby odvodnění jako celku. 
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4. Průzkum a informační zdroje 
 
Po roce 2013, kdy byla zrušena ZVHS, mohou nastat problémy při potvrzení existence 
stavby zemědělského odvodnění na konkrétním pozemku. Prvotně by takovou informací 
měl disponovat vlastník parcely (avšak vydání pozemku oprávněné osobě a převod POZ po 
roce 1991 nezaručovalo vlastníkovi poskytnutí takové informace dřívějším správcem – 
SMS), následně by informací o existenci stavby odvodnění měl disponovat uživatel pozemku 
a to zvláště, pokud je nástupnickým subjektem dříve zde hospodařícího zemědělského 
družstva nebo státního statku. S existencí stavby totiž souvisí řada povinností např. dle 
stavebního zákona i vodního zákona. Existenci odvodnění lze také ověřit u stávajícího 
správce HOZ (zpravidla je jím SPÚ, případně Lesy ČR nebo územně příslušný podnik Povodí). 
Informace o systematickém (plošném) odvodnění, uváděná mimo jiné např. v LPIS (zde je 
zařazeno do sekce „Nitrátová směrnice –> Uložení hnojiv-detail –> Meliorace“), odpovídají 
podkladům, zpracovaným v ZVHS v měřítku 1:10 000 (v některých regionech 1:5 000), je 
zatížená chybou, neboť podklad nebyl po digitalizaci konfrontován s podrobnou projektovou 
dokumentací. Nejvěrohodnější je tudíž pro lokalizaci šetření na místě, využití metod 
dálkového průzkumu Země (DPZ) – např. využití leteckých snímků, jak bude uvedeno dále.  
 
 
4.1 Šetření pro doložení existence drenážního odvodnění 

a pro popis jeho aktuální funkčnosti 

 
Obě tato šetření na sebe navazují. K doložení vlastní existence zemědělského odvodnění 
prvotně slouží evidenční podklady dřívějšího investora hydromeliorační stavby (SMS, 
následně ZVHS, nyní IS podniků Povodí a Lesů ČR, resp. SPÚ)1, případně znalost 
hospodařících zemědělských subjektů, místních obyvatel apod. K popisu aktuální funkčnosti 
stavby se využívá metod pozemního průzkumu. Pro podporu obou typů šetření však lze 
v některých případech s výhodou využít ortofotomap. Vhodné postupy budou v další části 
kapitoly upřesněny. 
U lokalit, kde byly nad sebou vybudovány dva a více drenážních systémů, je věrohodnost 
podkladů a přesnost identifikace v terénu zásadním problémem při realizaci účinných 
opatření. Často však ani evidence těchto systémů v informačních systémech nebývá 

                                                           
1 Komentář ke kompetencím archivace projektů staveb zemědělského odvodnění. 

Ke dni 30. 6. 2012 byla opatřením MZe zrušena ZVHS, do té doby mimo jiné působící také jako 
správce archivu dokumentace melioračních staveb, a její aktivity při správě drobných vodních toků 
resp. HOZ přebraly nejčastěji podniky Povodí a Lesy České republiky. V rámci zachování provozu správy 
HOZ se zbylého majetku a správy HOZ ujal Pozemkový fond České republiky se sekcemi správy 
vodohospodářských děl s odděleními v Praze, Brně, Hradci Králové a Českých Budějovicích. I ten byl 
ale opatřením ministra zemědělství zrušen a od 1.1.2013 přešla správa HOZ na nově vzniklý SPÚ. 

Počínaje 31.12.2010, kdy byla administrativně zahájena likvidace ZVHS, byla započata také 
delimitace archiválií. Členění evidence zbývajícího majetku státu souviselo s charakterem investice 
(drobný vodní tok, malá vodní nádrž nebo hlavní odvodňovací zařízení – HOZ) a tomu byl podřízen 
následný převod kompetencí na podniky Povodí, Lesy ČR resp. SPÚ. Přitom archivy PD byly zpravidla 
převezeny pouze do archivu podniků Povodí nebo Lesů ČR. Tyto subjekty převzaly uvedené materiály  
a podle svých možností s nimi naložily; tj. podklady pro některé regiony ČR jsou poměrně slušně 
archivovány, včetně moderního archivačního systému, v některých případech je část dokumentace na 
základě našich zkušeností převážně bez možnosti dohledání. 
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kompletní a na existenci dvou etáží drenážních systémů nad sebou upozorní právě letecké 
snímky (viz obr. 7). 
 
Doporučený postup prokázání existence stavby zemědělského odvodnění: 
- šetření v terénu: pochůzka, mapování, jednání s místními obyvateli a hospodařícími 

zemědělci, 
- šetření v archivech bývalé ZVHS, v archivech vodoprávních či stavebních úřadů  

a v evidenci katastrálních úřadů, případně v Oblastních státních archivech (zde jsou 
archivovány dokumenty odborů vodního hospodářství dříve krajského úřadu) nebo 
Okresních státních archívech (zde jsou archivovány dokumenty vodního hospodářství 
dříve okresního úřadu), 

- šetření s uplatněním metod DPZ (např. dohledání na dostupných leteckých snímcích), 
- ověření získaných archivních a evidenčních podkladů v terénu, případně provedení 

doplňujícího průzkumu včetně geodetického zaměření a zakreslení skutečného provedení 
dohledaných částí stavby. 

 
 

 
Obr. 7 Příklad uplatnění leteckých snímků při dokumentování existence dvou 

funkčních drenážních systémů nad sebou s rozdílnou příčinou i projevem 
na snímku (viz Tlapáková a kol., 2014) 

 vlevo: lokalita ZD Maleč 
 vpravo: lokalita ZD Mrákotín (obojí okr. Chrudim) 
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Existence otevřených, trubních či jiných typů HOZ se provádí šetřením v terénu a dotazem 
na příslušného správce odvodňovacího zařízení. Otevřené kanály a technologické stavební 
objekty jsou na první pohled patrné, existenci zatrubněných odpadů signalizují kontrolní 
šachty, vtokové objekty a výusti. 

U HOZ bývá v naprosté většině případů znám vlastník i správce. Obtížné však může 
být dohledání vazeb mezi POZ a HOZ, pokud není detail odvodnění evidován a pokud nejsou 
známa místa zaústění (drenážní výusti apod.). Nefunkční vazba HOZ a POZ bývá nejčastěji 
identifikována na poškozených drenážních výustích a projevuje se ve vodných obdobích 
zamokřením pozemku v blízkosti HOZ. 
 
Dalším jedinečným zdrojem informací jsou archivy projektových dokumentací staveb 
odvodnění, soustředěných do roku 2010 v archivech pracovišť ZVHS. Po tomto roce byly 
v rámci převodů kompetencí na další správce informačních systémů veřejné správy (na 
podniky Povodí, na Lesy ČR, na obce, na Pozemkový fond ČR, res. později na Státní 
pozemkový úřad) archivy převezeny. Aktuálně se projevuje výrazně nižší dostupnost PD. 
 
Mapová část územního informačního systému 
Územní informační systém Zemědělské vodohospodářské správy (ÚIS ZVHS), složený 
z tabulkových databází a grafické části v měřítku 1 : 10 000 (v okrese Rychnov n. Kn. 
v měřítku 1 : 5 000), obsahuje informace o provedené meliorační investiční výstavbě, 
přičemž každý druh melioračních opatření tvoří samostatný soubor (např. odvodnění, úpravy 
toků, malé vodní nádrže). Mapové podklady ZVHS byly po roce 2002 digitalizovány 
a vektorizovány, podklad pro celou ČR je k dispozici od roku 2009. Aktuálně jsou 
digitalizované mapové podklady součástí LPIS 
(http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/) nebo průběžně vyvíjeného Informačního 
systému melioračních staveb (http://meliorace.vumop.cz) jak uvádí např. Vopravil a kol., 
2013. 
 
Pozemní průzkum k popisu funkčnosti staveb odvodnění 
Průzkum je třeba provádět v rozsahu přiměřeném účinku eliminačního opatření. Vodítkem 
pro rozsah a zaměření průzkumu by měla být technická norma ČSN 75 4100, využitá 
při návrhu melioračního opatření. Průzkum prováděný před návrhem opatření na 
minimalizaci rizik vedlejších negativních dopadů zalesnění má zahrnovat: 
-  průzkum klimatických poměrů 
-  pedologický a hydropedologický průzkum (viz TNV 75 4102) 
-  hydrologický průzkum 
-  geodetické zaměření včetně uplatnění materiálů DPZ 
-  hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum (zejména viz TNV 75 4112) 
-  fytocenologický a zoologický průzkum 
-  průzkum zemědělsko-výrobních poměrů 
- vymezení územního rozsahu stavby zemědělského odvodnění a zakreslení hranic 

zalesnění ve vztahu k jednotlivým objektům stavby odvodnění (drénům, šachticím, 
drenážním výustím atd.); součástí je dokumentace odchylek skutečného provedení stavby 

- průzkum stávajícího stavu drenážních systémů a identifikaci problematických či 
poškozených míst 
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Průzkum poskytuje informace pro vymezení skutečného územního rozsahu podzemních 
části stavby odvodnění. Další úlohou prováděného průzkumu je poskytnutí pokud možno 
přesných polohových údajů k vytyčení důležitých částí drenážního systému při realizaci 
navrhovaných preventivních opatření. Průzkum k uvedeným dvěma účelům je buď pozemní 
nebo distanční. 

Tradiční vyhledávací průzkum zahrnuje zejména terénní rekognoskaci 
(s identifikací a kontrolou nadzemních částí hydromelioračních staveb a jejich případným 
geodetickým zaměřením). Mezi speciální metody pozemního průzkumu patří geofyzikální 
metody zaměřené na popis elektrických vlastností (anomálie elektrického pole – odporové 
profilování), magnetických vlastností (měření hodnot vektoru geomagnetického pole pomocí 
protonových magnetometrů), geotermických vlastností (vztah tepelné vodivosti a pórovitosti 
– měření v sondách), měrné hmotnosti (anomálie gravitačního pole – projev drenážní rýhy) 
nebo akustického vlnění (zejména šumu vyvolaného proudící vodou v drenáži – rezonance 
v uzavřeném prostoru). Ke speciálním doporučovaným postupům lokálního průzkumu náleží 
také metoda elektroakustická (s cizím zdrojem signálu, využívaná pro hledání svodných 
drénů), telestézická indikace (tzv. proutkaření) a další perspektivní technologie, rozvíjené ve 
vodárenství a stokování při vyhledávání nekovových potrubí (např. vysílače 
elektromagnetického signálu a inspekční kamery) – viz Tlapáková a kol., 2014. 

Obecně platí, že pozemní observační postupy poslouží dobře především pro 
ověření detailu (např. situování vyústění drenáží, lokálních poruch) a k případné evaluaci 
výsledků z technologií DPZ. Pro rutinní operace pořízení, zpracování a analýzy velkého 
množství tematických geodat z rozsáhlých zemědělských oblastí se však jeví výhodnější 
a prakticky nezastupitelné nadzemní – distanční detekční metody (zejména letecké snímky 
s vysokým rozlišením pozemního detailu), jak je uvedeno dále. 
 
Využití záznamů pořizovaných metodou DPZ – ortofotomap 

K danému účelu je doporučeno využití nepřímé interpretační metody, založené na 
fytoindikačním principu. Metoda využívá vizualizace lokálních diferencí vývoje růstu rostlin 
jako dominantního vlivu drenážní rýhy, která z hlediska pěstovaných kultur dlouhodobě 
optimalizuje vodně vzdušný a živinný režim výstavbou odvodnění porušeného půdního 
profilu. Tyto projevy drenážní rýhy se na leteckých snímcích vymezují jako výrazně 
ohraničené linie (šířka linie koreluje s projevem diferencovaného vodního režimu drenážní 
rýhy v konkrétních podmínkách snímkování). Po zpracování leteckých měřických snímků, 
resp. mračen bodů do podoby fotogrammetricky přesného podkladu, je vytvořen podklad 
pro velmi přesné vytyčení drenážního systému v terénu. Doporučená metoda je podrobně 
popsána v článcích (Tlapáková, Kulhavý, 2009; Tlapáková a kol., 2014, Kulhavý a kol., 
2013), abstrakty článků lze získat na adrese http://www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna/). 
Metodu lze využít jak při novém návrhu opatření před zalesněním pozemku, tak i v případě 
dodatečně realizovaných úprav na systému drenážního odvodnění, který byl již zalesněn. 
K tomu účelu lze využít historické letecké snímky předmětné oblasti. V takovém případě 
však úspěšnost metody může být nižší v závislosti na kvalitě záznamů historického 
snímkování. 
 
Přednosti uplatnění metody leteckého snímkování: 
- materiály pořízené metodou DPZ jsou v současnosti cenově dostupné nebo volně 

přístupné na internetu (postačuje černobílý nebo barevný měřický snímek), zpravidla je již 
ortorektifikován (jde o proces odstranění geometrického zkreslení snímku způsobeného 
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nestejnou předmětovou vzdáleností předmětů měření. Výsledkem ortorektifikace měřické 
fotografie je ortofoto.) 

- nevyžaduje kalibraci v průběhu snímkování 
- současně je prováděna identifikace svodných i sběrných drénů a povrchových objektů, 

odpovídající jejich skutečnému umístění v terénu, tzn. reálnému stavu stavby včetně 
možných stavebních zásahů, ke kterým od výstavby mohlo dojít a které nejsou 
dokumentovány 

- vysoká přesnost stanovení polohy drénů (podle velikosti pixelu snímku do 30 cm) 
- současná lokalizace zamokřených míst a poruchových částí drenážního systému 
- podmíněně použitelné i při scházející situační části projektové dokumentace resp. při 

chybějících zákresech skutečného provedení stavby 
- lze využít archivů leteckých snímků 
- ekonomická efektivnost ve srovnání s pozemním průzkumem 
 
Nedostatky metody: 
- závislost na aktuálních vláhových poměrech (srážky, teplota, nasycenost půdního profilu) 

ve vazbě na vegetační kryt, jeho fenofázi i agrotechnický management – podmínkou je 
splnění pedologických kritérií (odlišnost (míra heterogenity) vlastností drenážní rýhy od 
okolního prostředí), 

- podmínkou je výkopová technologie výstavby drenáže, kdy se uplatní efekty půdní 
nehomogenity drenážní rýhy na rozdíl od bezvýkopové technologie, při níž byly drény 
zasouvány do půdy strojově a to bez odtěžení výkopku (technologie nebyla dostatečně 
rozšířena), 

- podmínkou je převažující plošná funkčnost drenážního systému v době pořízení snímku. 
 
 
4.2 Kritéria návrhu zalesnění 

 
Vlastní kritéria lze členit do následujících skupin a podskupin: 
- hledisko vlastnictví a užívání pozemku 

- záměr majitele pozemku jej zalesnit 
- vliv zalesnění na užívání pozemků sousedních 
- závazky související se stávajícím využitím pozemku (uzavřené pachtovní smlouvy 

apod.) 
- širší souvislosti (věcná břemena, závazky, vazby na nadřazené územní systémy atd.) 

- ekonomické hledisko a využití aktuálně vypsaných dotačních titulů 
- rozvaha o hodnotě pozemku a jeho produkčních potenciálech při zachování 

odvodňovací funkce stavby 
- rozvaha o ekonomické náročnosti údržby, oprav nebo rekonstrukcí stavby odvodnění 
- rozvaha o ekonomickém potenciálu pozemku po zalesnění (při vyloučení metodikou 

naznačených a v daných podmínkách reálných rizik uplatněním doporučených typů 
opatření) 

- technická náročnost přípravy a realizace projektu zalesnění (může např. souviset 
s úplnou absencí věrohodných podkladů o vlastní stavbě odvodnění) 

- pravděpodobnost dosažení zamýšleného účelu zalesnění nebo na druhé straně 
riziko vyvolaných následných opatření 

- vodohospodářské hledisko 
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- vliv změn vodního režimu vlastního pozemku po zohlednění variant řešení (od 
zachování stavby a její údržby, přes opravy nebo rekonstrukce a modernizace stavby 
až po zalesnění pozemku s přihlédnutím k naznačeným rizikům) 

- dtto při zohlednění vlivu na sousední pozemky a na ostatní zájmy vodního 
hospodářství (změna retenční schopnosti krajiny, ovlivnění odtoku vod za povodní 
a v obdobích sucha atd.) 

- splnění dlouhodobých územně-technických a vodohospodářských cílů 
- ekologické hledisko 

- ovlivnění environmentálních hledisek (u zalesnění zpravidla vnímáno pozitivně, 
avšak při výsadbě RRD nemusí záměr tato hlediska vždy pozitivně naplnit), vlivy na 
krajinný ekosystém 

- vliv na povrchovou a podzemní vodu (platí poznámka v závorce jako u bodu výše) 
- vliv na půdu, případně na horninové prostředí 

- sociální a další hlediska 
- mimoekonomické aspekty zalesnění (estetická, zdravotní, rekreační a další) 
- bezpečnostní a jiná rizika 

 
Postup hodnocení vlivu zalesnění předpokládá nejprve vybrat z výše uvedených kritérií 
taková, která jsou relevantní v konkrétní lokalitě a v konkrétních podmínkách. Poté provést 
přiřazení reálně dosažitelných negativních či pozitivních efektů po realizaci zalesnění (tj. typ 
preference) a následně ohodnotit míru ovlivnění (tj. stanovit váhy kritérií). Vhodným 
nástrojem k vícekriteriálnímu zhodnocení variant, resp. komplexu různých dopadů zalesnění 
na související procesy (popsané výše) je multikriteriální analýza (MKA). Návodným řešením 
mohou být postupy, popsané a uplatněné v metodice „Pracovní postupy eliminace 
negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině“ [Kulhavý, Z. – Fučík, P. – Tlapáková, L. 
a kol., 2013]. Zmíněné postupy se uplatní jak při posuzování vlivu resp. rizik zalesnění (dle 
hledisek uvedených výše), tak při územním vymezení bezkonfliktního rozsahu zalesnění (na 
konkrétních parcelách) nebo při posouzení variant zalesnění či zachování částí stavby 
odvodnění (např. které pozemky zalesnit a které nikoli, v jakém rozsahu a při využití jakého 
vhodného opatření, resp. na kterých částech stavby odvodnění, atd.). 

Platí zde, že u územně menších a technicky jednodušších zásahů při zalesnění 
může být použita metoda jednodušší, u územně rozsáhlejších a technicky náročnějších 
případů je třeba přiměřeně nárokům zvolit i složitější metodu hodnocení. 
 
Podmínky realizace 
Zalesnění zemědělské půdy se řídí nařízením vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek 
pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, a nařízením vlády č. 308/2004 
Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské 
půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro 
energetické využití, ve znění pozdějších předpisů. Zalesnění lesní půdy je nutno provádět dle 
zpracovaného lesního hospodářského plánu, lesní hospodářské osnovy dle zákona  
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), hlava IV. 
Údaje o „vhodnosti zalesnění“ (písm. t) slouží k efektivnímu a environmentálně cílenému 
zalesňování zemědělské půdy, které je podporováno v rámci podopatření podle čl. 22 
nařízení EU č. 1305/2013 – zalesňování a zakládání lesů. 

Při zásahu do stavby odvodnění nesmí docházet k negativnímu ovlivnění 
sousedních pozemků a společných pozemků v rámci funkčního systému odvodnění (tj. 
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s přihlédnutím k topologii odvodnění území – zvláště drenáží). Ve smyslu předložené 
metodiky jde o základní hledisko posuzování účinku zalesnění zemědělských ploch, 
odvodněných systematickou drenáží. 

 
Možné střety zájmů 
Zalesňování je v NP a CHKO řízeno dle zvláštních předpisů (zákon č. 114/1992 Sb. 
O ochraně přírody a krajiny). Mimo tato území není zalesňování ve střetu s veřejnými zájmy. 
Změnu druhu pozemku na les lze provést pouze na pozemku, který je identifikovatelný 
v terénu, tedy na celou parcelu vyznačenou v katastru v platné katastrální mapě nebo na 
její část, oddělenou geometrickým plánem. Pro účely převodu ZPF na PUPFL se nevyžaduje 
provedení skrývky a rovněž se neplatí odvod za odnětí ZPF, protože tato změna se 
nepovažuje za trvalou (§ 11 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb.). Pro potřeby vydání souhlasů se 
změnami druhu pozemků a jejich využívání do 1 ha jejich výměry je orgánem ochrany ZPF 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, od 1 ha do 10 ha krajský úřad a nad 10 ha MŽP. 
Ke střetům zájmů může docházet mezi společnými vlastníky odvodňovacího systému, 
pokud zůstává některá část funkční a pokud ji eliminovaná část ovlivňuje. Je třeba 
disponovat projektovou dokumentací stavby odvodnění, nebo alespoň jeho dobrou znalostí, 
aby se vyloučila možná negativní vzájemná ovlivnění dotčených pozemků. 

Drenážní systém je vodohospodářská stavba, která byla kolaudována a musí být 
provozována v souladu s provozním a manipulačním řádem, zpracovaným v rámci PD až do 
doby jejich případné změny, schválené v rámci vodoprávního a stavebního řízení. 

Přestože neexistuje direktiva nařizující povinnost zachovat drenážní systém na 
pozemku vlastníka, existuje povinnost vlastníka udržovat stavbu v řádném stavu a bez 
vodoprávního projednání neměnit způsob jejího využívání (včetně způsobu nakládání 
s drenážními vodami) – viz zákon č. 254/2002 Sb. §56 odst. 4., technické náležitosti 
údržby specifikuje TNV75 4922. 

Některé drenážní systémy nejsou již funkční, starší systémy nemusí být stávajícím 
evidenčním systémem vůbec evidovány, přesto mohou být nadále funkční a případné nově 
vyvolané projevy poruch funkce mohou být řešeny v občansko-právních sporech vlastníků 
sousedních pozemků. 

Při záměru zalesňování odvodněného pozemku tedy bude zásadní znát stanoviska 
všech vlastníků pozemků, dotčených jedním společným drenážním systémem. Pokud bude 
takový pozemek navíc pronajímán, měl by vlastník pozemku nájemci jasně definovat práva 
k využívání příslušné části odvodňovacího systému, resp. vymezit současně i povinnost 
údržby či oprav, pokud nebude tato tématika ve smlouvě ošetřena jiným způsobem (je třeba 
preventivně ošetřit možnost poškození systému odvodnění činnostmi na pozemku). 
 
 

5. Technická opatření na drenážích 
 
Záslepky 
Důvody k zásadnímu omezení odtoku drenážních vod jsou v zásadě dva: buď není drenážní 
odtok, coby hydrologická veličina, z různých důvodů žádoucí (například při záměru zvyšovat 
retenci vody v krajině, měnit jakost povrchových vod atd.) nebo vytváří rizika fungování 
dalších částí stavby v souvislosti s transportem splavenin a zbytků rostlin (vzniká riziko 
nekontrolovaného zanášení potrubí v nevhodných místech, eroze půdy nebo drenážní rýhy 
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u zemin náchylných na introskeletovou erozi, tvorba kaveren apod.). V souvislosti se 
zalesňováním části stavby odvodnění bude klíčový zejména druhý důvod a cílem 
doprovodného opatření bude neohrozit zbývající, nadále funkční, část drenážního systému. 

Přerušení drenážního odtoku v liniových konstrukčních prvcích odvodňovacího 
systému (v drénech sběrných, za uvedených předpokladů i svodných – viz obr. 8) lze 
dosáhnout instalací záslepky na drenážním potrubí. Tento, dodatečně instalovaný 
konstrukční prvek slouží k úplnému zahrazení v celém průtočném profilu (světlosti) 
drenážního potrubí. Nadále však může zůstat hydraulicky účinná drenážní rýha a okolní 
půdní prostředí! Toto řešení nemá funkční obdobu „bezpečnostního přelivu“ a může být 
příčinou negativního projevu podpovrchového odtoku. Proto je nutné stanovit maximální 
povolenou vzdálenost instalace jednotlivých záslepek. 

Záslepky je vhodné umísťovat vně průsečíku hranice zalesnění s drény, mimo 
dosah předpokládaného prorůstání kořenů dřevin – viz tabulka 2 resp. obr. 6, položka 6. 
Důvodem vytvoření takové „bariéry“ na všech vyústěných drénech je snížení rizika zanášení, 
zarůstání i transportu zbytků odumřelých částí kořenů ze zalesněné části pozemku, které 
voda odplaví níže v trase drénu do zachované funkční části systému, kde mohou 
způsobovat provozní rizika. 

Záslepku tvoří deska s vnějším rozměrem podle průměru drenážního potrubí. 
Záslepka se vkládá do mezery mezi dvěma drenážními trubkami nebo do rozšířené či 
vyříznuté svislé spáry ve stávajícím potrubí. Mechanicky je záslepka fixována materiálem 
(stěnami) potrubí a následným zásypem a zhutněním výkopku. Zhutnění je důležité 
z důvodu eliminace vyšší hydraulické vodivosti nakypřeného výkopku a tím způsobeného 
rizika vytvoření obtoku s erozním účinkem. 

Předností záslepky oproti přerušení např. zborcením klenby drenážní trubky 
(drcením stavební technikou nebo prohrábnutím místa v trase drénu) nebo vyjmutím části 
drenážního potrubí a zahozením následně zhutněným výkopkem je v případě použití 
záslepky eliminace rizik rozplavení přehrážky shora přitékající drenážní vodou a současně 
dostatečnou mechanickou tuhostí materiálu záslepky. Instalace záslepky tak poskytuje 
dlouhodobě stabilní a účinné přerušení potrubí s životností, korespondující se životností 
vlastních drénů. Alternativa např. přiložení střepu rozdrcené drenážní trubky z pálené hlíny 
nebo sešlápnuté trubky z PVC na odkryté čelo úseku drenážního potrubí přináší rizika 
vytvoření netěsnosti takto vytvořené záslepky. 

Přírodní podmínky (svažitost terénu a směrové vedení drénů, resp. půdní vlastnosti 
– propustnost, zrnitost, rozbředavost a ztekucení) ovlivňují návrhovou vzdálenost záslepek. 
Zkrácení vzdálenosti pod určitou hodnotu (např. pod 5 m) může vyloučit vhodnost tohoto 
opatření z důvodů nehospodárnosti provádění. Dále je třeba zohlednit aktuální stav 
drenáže, hloubku uložení, případně složitost topologie sítě (riziko vývěrů eliminovat 
zahuštěním záslepek) a úspěšnost i přesnost vytyčení místa pro provedení odkopu drénu. 
U výkopové technologie výstavby je třeba navíc hydraulicky posoudit materiál zásypu 
drenážní rýhy. Použití záslepek je vhodné u funkčních systémů s indikovaným intenzivním 
drenážním odtokem vod – ve srovnání např. s následujícím opatřením. 
 
Pro návrh účinných opatření je optimální disponovat projektovou dokumentací včetně 
výsledků hydropedologických a hydrogeologických průzkumů pro stanovení příčin 
zamokření. Technické řešení přerušení drénů na hranici pozemku k zalesnění je vhodné 
doplnit nově provedeným průzkumem lokality včetně systematického monitoringu množství 
a režimu odtoku drenážních vod z oblasti určené k zalesnění. Vyhodnocením podkladů lze 
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reagovat na místní specifika a vhodně kombinovat jednotlivé typy opatření (záchytné 
a ochranné drény, podchycení drénů novým svodným drénem a jejich svedení do recipientu 
apod.). 
 
V místě předpokládaného přerušení je třeba zohlednit následující parametry: 
- sběrnou dílčí plochu úseku děleného drénu a z ní odvozený specifický přítok drenážní 

vody k místu přerušení 
- tlakové poměry při zaplnění výše ležícího úseku drenážního potrubí 
- rychlostní poměry v potrubí a kritickou vymílací rychlost (erozní účinnost vodního proudu, 

působící na obsyp drénu, na drenážní rýhu a na okolní půdu) 
 

 
 
Obr. 8 Příklad instalace záslepky na drénu, kdy je záslepka vložena do stávajícího 

drénu o průměru 0,13 m. Foto M. Soukup 
 
Vyjmutí úseku sběrného drénu a zavezení zeminou 

Vybudovaná drenáž působí odvodňovacím účinkem minimálně ve dvou úrovních: vlastní 
trubní drén (účinek je dán průtočnou kapacitou, stavem, sklonem) a drenážní rýha 
(popisujeme šířku, účinnou výšku, hydrofyzikální vlastnosti materiálu rýhy). Pokud byla 
výstavba realizována bezvýkopovou technologií, účinek drenážní rýhy se neprojeví. 

Při návrhu tohoto typu opatření, sloužícího k hydraulickému rozdělení stávajícího 
drenážního systému při vnějším okraji zóny zalesnění s nadále provozovanou vnější částí 
stavby odvodnění (viz obr. 6, položka 6), je třeba vycházet z topologie odvodňovacího 
systému, z jeho situačních a výškových poměrů i ze vztahu k sousedním pozemkům. Řešení 
odpovídá principem použití záslepek, vlastní provedení je však mnohem jednodušší (lze 
provádět např. vybagrováním a následným zasypáním a zhutněním drenážní rýhy). Použití je 
doporučeno tam, kde je drenážní systém již poškozen zanášením, zarůstáním či degradací 
materiálu potrubí a kde není tak intenzivní odtok drenážních vod. Omezení souvisí 
s přírodními podmínkami, zejména sklonitostí území, hydrofyzikálními vlastnostmi zeminy, 
použité pro zához vyjmutého úseku drénu (zpravidla se bude jednat o místní materiály). 
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Při tomto opatření je třeba zohlednit: 
- Propustnost (nasycenou hydraulickou vodivost) rostlého materiálu – ovlivňuje potřebu 

eliminovat obtékání při přerušení drénu. 
- Propustnost drenážní rýhy – ovlivňuje potřebu eliminovat obtékání prvku přerušení 

a hydraulické namáhání nového zásypu (riziko eroze a vznik kaveren je minimalizováno 
důkladným hutněním vrstev zásypu). 

- Materiál potrubí (pálená hlína, flexibilní potrubí, hladké PVC potrubí) – souvisí se 
způsobem provedení přerušení drénu. 

- Sklonové poměry drénu a terénu (ve většině případů je shodný sklon drénu a terénu). 
Sklon souvisí se stanovením maximální přípustné diference hladin při dosahu opatření ve 
směru osy drénu. 

- Způsob využití hraničního pozemku – může ovlivnit technické řešení s ohledem na 
diference zamokření. Řešením může být realizace nového záchytného drénu, ochranného 
drénu nebo příkopu (viz obr. 6, položka 2), zaústěného do stávající zachované části 
odvodňovacího systému. 

- Schopnost s dostatečnou přesností vytyčit míst odkrytí drénu. Pokud jsou podklady pro 
vytyčení méně přesné, je vhodné postupovat podle následujícího opatření – přerušení 
úseků potrubí příčným překopem drenážní rýhy. 

 
Je-li hydraulicky totožná propustnost drenážní rýhy jako u rostlé zeminy; půdy středně těžké, 
hlinité, lehčí hlíny (K = cca 15–50 cm.den-1) vyhoví přerušení úseku vyjmutím jedné 
drenážky, tj. 33 cm (u flexibilního potrubí jeho přeříznutím, sešlápnutím a např. zarolováním 
v délce 10–20 cm. Toto provedení pak bude mít účinek záslepky). Pokud bude navrhováno 
širší pásmo přerušení funkce drénů, doporučujeme postupovat podle Metodiky [Kulhavý 
a kol., 2013]. Zde jsou uvedeny také vzorové výkresy technického řešení. 
 
Přerušení úseků potrubí příčným překopem drenážní rýhy 
Jedná se o alternativu výše uvedeného opatření v případech, kdy podklady pro vytyčení 
drénu nejsou dostatečně kvalitní, kdy je topologie drenážního systému v místě přerušení 
členitá a nepravidelná nebo kde je rozchod drénů natolik malý, že jednotlivé výkopy 
prakticky splývají. V rámci tohoto opatření je navrženo přerušit drenážní potrubí po úsecích 
provedením příčného výkopu až na úroveň uložení drénů. Přitom šířka výkopu je volena 
s ohledem na přírodní (zejména půdní) vlastnosti lokality tak, aby přerušení a zasypání bylo 
dlouhodobě stabilní (viz podmínky uvedené u předchozích opatření). Nesmí docházet 
k odplavování zemitého materiálu a k vytváření podzemních kaveren (které by se postupně 
propadaly). 
 
Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění 
Přestože není v rámci zalesňování drenáží odvodněných pozemků předem indikována 
nutnost odstranění drénů, může tato potřeba nastat v situaci nadměrného odvodňovacího 
účinku drénů, při návrhu a realizaci dalších vodohospodářských děl (vodních nádrží a jejich 
hrází, cestní a příkopové odvodňovací sítě) nebo z jiných příčin. 

Vybrané trasy svodných drénů jsou likvidovány odkrytím, vyjmutím drenážek 
(případně jejich mechanickým poškozením: zborcením, rozdrcením atd.) a opětovným 
zasypáním rýhy. Toto opatření může být efektivní v případech, pokud je počet potřebných 
dílčích přerušení potrubí vysoký a vzdálenost těchto přerušení je malá. Tento způsob je také 
třeba zvolit v případě, kdy neexistuje kvalitní podklad pro vytyčení podzemního drenážního 
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systému pro spolehlivé určení místa odkopání drénů (viz využití leteckých snímků pro určení 
trasy drénu a jeho zpětné vytyčení v terénu), resp. neexistuje projektová dokumentace nebo 
bylo na lokalitě prováděno několik následných zásahů, oprav a doplnění a lokalita je 
z tohoto důvodu pro vytyčování "problematická". 

Při zemních pracích se postupuje po trase drénu od místa jeho odkrytí (zpravidla 
od drenážní výusti, od šachtice nebo od vytyčeného a odkrytého místa) a průběžně se při 
výkopu drénu provádí směrové korekce. Zásadní je termín provádění prací (z hlediska 
vodnosti) a s tím související koncept postupu prací. Za mírně vodného období by měly práce 
postupovat shora, kdy se eliminuje přítok drenážních vod. Naopak v období bez drenážního 
odtoku lze připustit (se zvážením rizika dešťové přeháňky a důsledků zatopení výkopu shora 
přitékající vodou) postup zdola nahoru, ale jen výjimečně a v případě plošně nevelkých 
staveb. Šířka rýhy nutná pro vyjmutí sběrných drénů by neměla být větší (širší) než byl 
původní ruční nebo strojní výkop. Drenážní rýhy vesměs v podstatě fungují jako drény, resp. 
jsou také drenážním prvkem, z tohoto důvodu bude v některých půdních podmínkách nutné 
přikročit k důkladnému zhutnění zásypu nad dnem rýhy. 

Hloubka rýhy je dána hloubkou uložení původních drénů, ta se pohybuje v rozmezí 
0,7 až 1,0 m, u drénů velmi starých (z období před 2. světovou válkou) se hloubka uložení 
může pohybovat i kolem 2 m. Je třeba věnovat velkou pozornost průzkumu, zda neexistují 
na jedné lokalitě nad sebou dva i více funkčních drenážních systémů. To by významně 
snížilo efektivitu navrženého řešení, neboť by nadále pozemek odvodňoval systém, který 
nebyl identifikován a vyjmut. V případě likvidace jak sběrných, tak svodných drénů se 
nejdříve zruší sběrné drény a teprve potom drény svodné. Pokud je zvoleno vyjmutí drénů 
svodných, musí být zároveň vyjmuty také drény sběrné. Další podrobnosti jsou uvedeny 
v Metodice [Kulhavý a kol., 2013]. 
 
Převedení svodného drénu přes zalesněný úsek 

Pokud se nachází drenážní systém nad pozemkem určeným k zalesnění (viz obr. 4, střední 
a dolní část systému), je účelem navrženého opatření převést drenážní vodu z horní části 
přes zalesněný pozemek, aniž by se snížila funkčnost odvodnění nebo aniž by drenážní voda 
způsobila přemokření horních partií zalesněného pozemku (viz příklady na obr. 3). Situace 
je schematizována v tabulce 2 resp. na obr. 6, položka 5. Horní část stávajícího drenážního 
odvodnění je svedena na okraj zalesněného pozemku, kde je vyústěna do otevřeného 
odvodňovacího kanálu a převedena přes zalesněný pozemek do recipientu. Výjimečně je 
možné převádět drenážní vodu přes zalesněný úsek trubním odpadem. Délka zatrubnění by 
měla být minimální a zatrubnění by mělo být navrženo jen v odůvodněných případech. 
Trubní odpad je v takovém případě proveden z neperforovaného potrubí, odolného proti 
zarůstání kořeny. Takové provedení trubního odpadu nemá odvodňovací účinek. Pokud 
přivádí rušené sběrné drény vodu do místa svodu, je výhodné tyto vody podchytit otevřeným 
příkopem, nebo v odůvodněných případech jejich svedením do souběžného svodného drénu 
(viz položka 3 na obr. 6), zaústěného níže. 

Pokud dochází k výsadbě dřevin v trase stávajícího svodného drénu, je žádoucí 
vyloučit zarůstání kořenů do drénu. Toho lze dosáhnout výměnou stávajícího potrubí 
(perforovaného PVC nebo z pálené hlíny, sesazovaného na sraz apod.) za potrubí 
neperforované, případně obetonováním nebo obalením fólií. Dva příklady situačního řešení 
uvádí obr. 6, položka 4. Pokud se jedná o břehový porost, zarůstající do drénů těsně před 
drenážní výustí, je vhodné provést úpravu obetonováním potrubí současně s čištěním, 
opravou či rekonstrukcí drenážní výusti. Křížení liniové výsadby (nebo výsadba solitérů) se 
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svodným drénem je vhodné provést výměnou úseku drenáže za nepropustné potrubí 
v délce 15–20 m od dřevin. Pro účely provádění pravidelné kontroly stavu potrubí, případně 
pro čištění drénů poblíž tohoto kritického úseku, je doporučeno vybudovat nad úsekem 
křížení nadzemní kontrolní šachtici, pokud její instalace významně neomezí provoz na 
zemědělské ploše. 

Pokud se kříží výsadba se sběrným drénem, je nutné rozhodnout o realizaci 
opatření výběrem z výše uvedených typů. Riziko změny funkce stavby odvodnění je 
u sběrného drénu nižší. Sběrný drén může plnit funkci ochranného drénu. K tomu je 
následně třeba přihlédnout při plánování údržby a prohlídek. Ochranu drenáže proti 
zarůstání kořeny dřevin a bylin řeší ČSN 75 4200 v kapitole 6.3.7. a v přiměřené míře lze 
tato doporučení aplikovat i na úpravy stávajícího drenážního systému. 
 
Odkrytí svodného drénu a jeho nahrazení otevřeným odvodňovacím kanálem 

V úseku pod nově vysázeným lesem je vhodné převést drenážní vody z horních částí 
stávajícího drenážního systému pomocí otevřeného odvodňovacího kanálu, výjimečně 
pomocí krytého odvodňovacího kanálu. Pokud do původního svodného drénu zaúsťovaly 
v tomto úseku drény sběrné, je nutné provést jejich napojení na nový svodný drén, vedený 
paralelně s odvodňovacím kanálem, ve vzdálenosti odpovídající navrženému rozchodu 
drenáže a zaústěný v nejnižším místě do nově vybudovaného kanálu nebo do jiného 
vhodného recipientu. Situační příklad uvádí obr. 6, položka 3. V úseku mezi novým svodným 
drénem a novým odvodňovacím kanálem se sběrné drény vyřadí z funkce (zpravidla 
postačuje jejich zaslepení vlivem provádění zemních prací, neboť délka těchto úseků 
nebude velká). 
 
Vybudování ochranných či záchytných drénů nebo kanálů 

Pokud zalesnění pozemků nebo výsadba dřevin vytváří svojí blízkostí ke stávající stavbě 
odvodnění riziko prorůstání kořenů do drénů nebo pokud lze předpokládat změnu režimu 
odtoku z výše ležících (zalesněných) pozemků, což původní návrh stavby odvodnění 
nepředpokládal, je třeba realizovat ochranná opatření. Situační řešení je popsáno na obr. 6, 
položka 2. Ochranný drén či příkop zajišťuje ochranu ostatních částí stavby odvodnění, 
zejména svodných drénů, před zarůstáním kořeny. Záchytný drén či kanál (příkop) slouží 
k podchycení přítoku vnějších vod a k jejich bezpečnému převedení. Výhodnější z hlediska 
údržby i pro plnění krajinotvorných funkcí, je upřednostnění ochranného či záchytného 
odvodňovací kanálu před provedením drénem. Limitující však může být narušení celistvosti 
pozemku a omezení dopravy v místě příkopu. Otevřený kanál nemůže být v dolní části 
zaústěn do stávajícího svodného drénu, ale pouze opět do otevřeného kanálu nebo 
přirozeného vodního toku či do nádrže. Varianty zaústění otevřeného odvodňovacího kanálu 
do trubního odvodňovacího kanálu řeší ČSN 75 4210. 
 
Přeložení svodného drénu 
Pokud je uvažováno se zalesněním pozemků, jichž se dotýká jen část stávajícího systému 
drenážního odvodnění (příklad uvádí obr. 6, položka 1), je řešením provést přeložení 
svodného drénu. Přeložka je buď dostatečně vzdálena od linie dřevin (zpravidla postačuje 
20 m), nebo je vhodné chránit nový svodný drén paralelně vedeným drénem či příkopem 
ochranným (viz výše). Do nově přeloženého svodného drénu jsou zaústěny všechny dotčené 
drény sběrné. Zpravidla je třeba vybudovat i novou drenážní výusť (pokud situační řešení 
neumožňuje napojení na dolní úsek svodného drénu a tedy i na stávající drenážní výusť). 
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Kritéria pro uplatnění kontrolovaného stárnutí drenáží 
Drenážní systémy postupně ztrácí svoji odvodňovací účinnost. Děje se tak snižováním 
funkčnosti objektů na drenáži (šachtic, drenážních výustí) a liniových prvků systému 
(drenážního potrubí, drenážní rýhy, zvláštních opatření na drenáži – filtrů atd.). Důvodem 
jsou fyzické stárnutí konstrukčních prvků (degradace stavebních hmot, kolmatace zemitými 
částicemi, zarůstání biologické a chemické), výskyt extrémních jevů zejména přívalových 
srážek a povodní (s důsledky např. vtékání erozních produktů netěsnostmi šachtic do 
potrubí, zpětný vtok kalné vody z recipientu do drenáže, progrese erozních rýh až na úroveň 
uložení drénů atd.), nedostatečná údržba, mechanické poškození a kolize se zemědělskou 
technikou, vandalismus. 

Pokud se celý drenážní systém, resp. jeho část určená k zalesnění, nalézá na 
pokraji svoji funkčnosti, nemusí být nutné realizovat nákladná opatření na eliminaci rizik 
dalšího poškozování částí systému vně oblasti zalesnění. Můžeme v takovém případě zvolit 
tzv. "kontrolované stárnutí drenážního systému". Termín v tomto případě reprezentuje 
dohled, případně asistenci. Předpokladem je znalost procesu degradace konkrétního 
drenážního systému (podmínkou je dostupnost projektové dokumentace a její rektifikace se 
situací v reálných podmínkách, dále pravidelné provádění kontrolních prohlídek, v případě 
potřeby přistoupení k nápravě lokálních negativních projevů stárnutí atd.). Souhrn těchto 
činností směřuje k brzkému a bezkonfliktnímu ukončení funkčnosti příslušné části systému 
drenážního odvodnění. 
 
 

6. Vymezení vazeb krajiny a systémů 
zemědělského odvodnění 
 
Potenciál navrhovaných opatření ve vazbě na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou: 
- zakomponování do komplexních pozemkových úprav (výsadba liniové zeleně, podpora 

účinku travních pásů, doprovodná vegetace nově navržené cestní sítě apod.) 
- zakomponování jako prvků ÚSES – biokoridor, biocentrum, interakční prvek – dle 

odpovídajícího typu a plošného rozsahu zalesnění či výsadby dřevin 
- obnova a tvorba krajinných prvků i významných krajinných prvků dle zák. č. 114/1992 Sb. 

(lesní porosty, břehové porosty, větrolamy apod.) 
- plány péče o ZCHÚ 
- nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací 

na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů 
 
Pro zohlednění širších vazeb v krajině je třeba změny krajinného pokryvu (land use/land 
cover, resp. LU/LC) plynoucí z realizace navrhované výsadby dřevin v místě existence 
odvodnění konzultovat s odborným orgánem ochrany přírody a krajiny (místně příslušné 
středisko AOPK), a to zejména s přihlédnutím k následujícím skutečnostem: 
- ovlivnění managementu zvláště chráněných území, pokud se dotčený pozemek nachází 

uvnitř nebo v sousedství takovýchto území, 
- les coby významný krajinný prvek ze zákona podléhá obecné ochraně přírody a krajiny dle 

§ 4 zák. č. 114/1992 Sb. 
- změna kultury pozemku – zalesnění pozemku druhy odpovídajícími stanovištním 

podmínkám nebo požadavkům z hlediska zvýšení biodiverzity a ekologické stability, 
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- výsadba liniové zeleně, remízů odpovídajícího druhového a porostního složení (stromové, 
keřové i bylinné patro). 

 
Dále je zásadní zohlednit vlastnické vztahy nejen k zalesňovaným pozemkům, ale 
i k pozemkům sousedním, resp. k pozemkům dotčeným jedinou ucelenou odvodňovací 
stavbou. Tyto majetkové vztahy mohou být složité s ohledem na často členitou topologii 
drenážních sítí a jejich plošnou rozsáhlost. Navíc se mohou projevit až s odstupem času tak, 
jak se začnou uplatňovat změny vodního režimu dotčených pozemků. Tedy např. po 
úvodním nezájmu majitelů dotčených sousedních pozemků může mít nesprávně provedené 
opatření důsledky při intenzitě a rozsahu zamokření, které je až následně těmito vlastníky 
vytýkáno. Z těchto důvodů je třeba postupovat obezřetně a důsledně s ohledem na 
následující předpokládané efekty: 
- změny vodního režimu lokality (jednotlivých zalesněných pozemků a jejich částí) s dopady 

na využití pozemku samotného, 
- ovlivnění sousedních pozemků (v souvislosti s topologií systému odvodnění a jejich 

aktuální funkčností). Tj. zejména pozemků níže ležících, ale i pozemků sousedních 
a v některých případech i pozemků ležících výše (při omezení odtoku vody z těchto výše 
ležících míst), 

- dopadů postupné eliminace odvodnění na zájmy vodního hospodářství a na ochranu 
životního prostředí a ochranu přírody; zde lze předpokládat spíše pozitivní dopady, přesto 
návrat zvýšeného zamokření pozemků může negativně ovlivnit složku povrchového 
odtoku, vodní erozi i režim odtoku za přívalových dešťů, 

- dopadů eliminace na ostatní zájmy (veřejný zájem, ochrana před povodněmi, protierozní 
ochrana). 

 
Obsah dokumentace navrhovaných opatření na systému drenážního odvodnění je 
v jednotlivých fázích zpracování třeba přizpůsobit velikosti a složitosti stavby, rozsahu 
dotčení stavby záměrem zalesnění či výsadbou dřevin, místním stanovištním podmínkám, 
smluvně podchyceným požadavkům vlastníků dotčených pozemků v rámci ucelené stavby 
odvodnění a schvalujícím institucím (podle aktuálně platné legislativy, tj. stavebního  
a vodního zákona a odpovídajících prováděcích předpisů) a současně možnosti 
bezproblémově realizovat úpravy stavby resp. zalesnění při plném zajištění ochrany a trvale 
udržitelného využívání krajiny. 

Je třeba akceptovat skutečnost, že v současné době jsou stavby odvodnění 
využívány v jiných majetkoprávních i hospodářských podmínkách, než tomu bylo v době 
jejich výstavby, a je proto vhodné i oprávněné v každé lokalitě diferencovaně posuzovat 
jejich hospodářské i ekologické efekty. 

Zalesňování a výsadba dřevin nemají v zásadě žádná teoretická omezení, a proto 
jsou metody hodnocení návrhu směrovány pouze na posouzení limitů realizace, mimo jiné 
s ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům dotčených realizací opatření, dosažení 
cílového stavu a trvalost opatření i na celkovou finanční náročnost, resp. efektivitu 
vynaložených finančních prostředků. Zásadní je zohlednění aktuálního stupně funkčnosti 
odvodnění, dosah účinků odvodnění a vymezení negativních i pozitivních aspektů odvodnění 
vzhledem k řešenému území. 
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7. Právní rámec korekce funkcí stavby 
zemědělského odvodnění 
 
Vlastnické vztahy k pozemkům jsou evidovány v Katastru nemovitostí (ČÚZK) na základě 
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR ve znění pozdějších předpisů 
(katastrální zákon). Meliorační stavba je součástí pozemku a je tudíž ve vlastnictví majitele 
pozemku. Aktuálně platí úprava podle Občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.), 
historicky se vlastnictví meliorační stavby vyvíjelo od roku 1991. Při vydání pozemku přešlo 
podrobné odvodňovací zařízení, včetně zařízení umístěného pod povrchem pozemku, do 
vlastnictví oprávněné osoby. 

Převážná část „mladších“ staveb odvodnění (realizovaných od roku 1960) však 
nerespektuje členění podle vlastnických vztahů. Starší stavby (předválečné) jsou sice lépe 
spjaty s vlastnictvím pozemků, ale ani tam nebyl vztah z hlediska dnešní držby pozemků 
jednoduchý. Odvodňovací stavba se tak zpravidla vždy dotýká několika pozemkových parcel. 
Mnohdy docházelo k překrytí těchto starších systémů systémy novými, což situaci dále 
komplikuje. 

Systémy zemědělského odvodnění jsou vodohospodářskými stavbami podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon) i podle Zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon). Rozsah vodoprávní evidence je stanoven vyhláškou MZe č. 619/2004 Sb., která 
upravuje vyhlášku č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci (projektů, listin, výkresů a ostatní 
dokumentace potřebné k vydání rozhodnutí). Vyhláška vymezuje také rozsah údajů 
a způsob jejich ukládání do informačního systému veřejné správy. 

Pokud se zalesněním dotčené drenážní systémy nacházejí v ochranných pásmech 
vodních zdrojů a vodárenských nádrží nebo ve zranitelných oblastech, je nutné přednostně 
navrhovat opatření neúčinnější z hlediska zlepšení jakosti vod. Pokud spadá odvodňovací 
soustava nebo její část (drenážní skupina) do některé ze skupin vymezených Zákonem 
o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. (EIA), provádí se zjišťovací řízení 
a stanovení tzv. impaktu. 
 
Současné znění zákona (EIA) rozlišuje vodohospodářské stavby podle plošného rozsahu: 
- podle přílohy č. 1. kategorie I. (záměry vždy podléhající posouzení) číslo odst.  

1.6 – Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících odtokové 
poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické 
meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha; s označeným sloupcem A, což znamená, že 
posuzovatelem záměru je podle § 21 zákona EIA Ministerstvo životního prostředí;  

- podle přílohy č. 1. kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení) číslo odst.  
1.3 –  Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. 
odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, 
atd.) na ploše od 10 do 50 ha; s označeným sloupcem B, což značí, že posuzovatelem 
záměru jsou podle § 22 tohoto zákona orgány kraje, vykonávající státní správu v oblasti 
posuzování vlivů na životní prostředí.  
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8. Doporučený postup zpracování návrhu 
úpravy odvodnění při záměru zalesnění 
pozemku 
 
Zemědělské odvodnění tvoří zpravidla soubor dílčích zásahů a komponent (stavebních 
objektů), které jsou pospojovány do jednoho funkčního celku. Hovoříme o „systému“ 
odvodnění, přestože v původní projektové dokumentaci navrhovaná další podpůrná 
opatření (organizačního charakteru) již dlouhodobě nebývají uživateli pozemků realizována. 
Změna parametrů jedné jeho stavební části může ovlivnit fungování jiné jeho části. 
Předpokladem opodstatněného návrhu úprav stavby odvodnění je prokázání, že úprava 
nevyvolá potřebu dalších navazujících investic (na vlastním i sousedních pozemcích či 
stavbách) mimo těch, se kterými návrh uvažuje. 
 
Doporučuje se v první fázi provést: 
- Prostou rozvahu o cílovém stavu funkce odvodnění po stabilizaci lesa či výsadby dřevin. 

Rozvaha je vhodná zejména při jednodušších situacích a při malém počtu vnějších vazeb 
a kritérií. 

- Ve složitějších situacích je vhodné použít metody sofistikovanější (např. vícekriteriální 
analýzy), které umožní zpracovat a přehledně vyhodnotit členitou soustavu kritérií  
a variant řešení a poskytnout vedle optimálního pořadí variant i jejich vzájemné 
hodnotové porovnání. 

 
Aktuální stav POZ není v současnosti systematicky monitorován, proto musí být šetření 
provedeno pro každou stavbu individuálně (viz kapitola 4.1). Rozsah a zaměření průzkumu 
podrobně popisuje ČSN 75 4100, jejíž použití je v zásadě vhodné i pro průzkum cílený na 
návrh opatření při záměru zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků. 
Opatření mají odůvodnění pouze tehdy, pokud je doloženo, že příslušná část odvodnění je 
funkční a aktivně se podílí na odtokovém procesu (že je v charakteristických obdobích 
vodná). 
 
Doporučený postup pro zpracování návrhu za složitějších podmínek je uveden např. 
v Metodice [Kulhavý a kol., 2013]. Shrnuto v bodech: 
1. Provést základní průzkum, zejména: 

- popsat koncepci stavby odvodnění (evidenční údaje, plošný rozsah, v případě 
chybějících evidenčních údajů provést odhad stáří stavby), 

- vymezit území odvodňovací stavby včetně jejích stavebních objektů (tzn. zpravidla na 
základě pořízených map, schémat, projektové dokumentace), 

- popsat přírodní a technické podmínky existence stavby odvodnění (půdní, 
hydrogeologické, hydrologické, morfologické a klimatické charakteristiky 
předmětného území; základní technicko-stavební parametry odvodňovacího 
systému), 

- definovat vlastnické vztahy k systému odvodnění (dle dotčených pozemků). 
2. Definovat případné problémy na systému odvodnění, tyto lokalizovat a popsat jejich 

příčinu. Dát výskyt závad na stavbě odvodnění do souvislostí s uvažovaným zalesněním 
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a zhodnotit oboustranně negativní rizika ovlivnění, případně podmínky na eliminaci 
těchto rizik. 

3. Na základě předchozích dvou kroků konkretizovat v systému zemědělského odvodnění 
konstrukční prvky, kterých se plánované zalesnění může týkat (drény, šachtice, výusti 
pramenní jímky, HOZ a jeho technické řešení). 

4. Zvážit rozsah realizace zalesnění v souvislosti s: 
- územním rozsahem předpokládaného zásahu při zohlednění vlastnických vztahů 

a souvislostí k ostatním dotčeným pozemkům, objektům či stavbám, 
- střetem zájmů z hlediska: zemědělství a lesnictví, vodního hospodářství, ochrany 

přírody a krajiny, dotčených subjektů, osob atd., 
- náročností technického řešení a s tím související potřebou zpracování projektové 

dokumentace, vodoprávního projednání atd. (na základě požadavků Vodního zákona, 
Stavebního zákona a po projednání s územně příslušným vodoprávním či stavebním 
úřadem), 

- finanční náročností nutných opatření k eliminaci rizik a střetů zájmů ve všech dalších 
souvislostech. 

5. Seznámit se s kritérii uplatnění každého konkrétního typu opatření na systému 
odvodnění (souvisí s jednotlivými, zalesněním dotčenými, objekty odvodnění 
a s relevantními způsoby jejich technické úpravy). 

6. Provést návrh vhodných opatření pro řešenou lokalitu (jednotlivé opatření či soubor 
opatření, předběžně stanovit jejich návrhové parametry). Doporučuje se zpracovat 
několik variant návrhů. U složitějších systémů je toto podmínkou. 

7. Finalizace návrhu opatření nutných při záměru zalesnění / výsadby dřevin: 
- posouzení očekávaných efektů a dosahů pro konkrétní navrhované řešení, 
- projednání konkrétního návrhu s vodoprávním úřadem, vlastníky dotčených pozemků 

případně s dalšími účastníky stavebního řízení (mj. je třeba získat vyjádření správců 
a vlastníků podzemních vedení, aby nedošlo k poškození podzemních sítí),  

- finalizace návrhu řešení na základě všech připomínek dotčených subjektů a osob 
a dostupných podkladů. 



- 43 - 

 

9. Literatura 
 
Eckehard, G. B.; Hervé, J.; Parrotta, J. A. et all. (2009): Plantation Forests and Biodiversity: 

Oxymoron or Opportunity? Topics in Biodiversity and Conservation. Springer Science & 
Business Media, 2010, 296 pgs, ISBN 978-90-481-2806-8 

 
Heil, G. W.; Muys, B.; Hansen, K. (2007): Environmental Effects of Afforestation in North-

Western Europe: From Field Observations to Decision Support. Springer Science & 
Business Media, 328 pgs, ISBN 1-4020-4568-9, 978-1-4020-4567-7 

 
Hirt, U.; Wetzig, A.; Amatya, M. D.; Matranga, M. (2011): Impact of Seasonality on Artificial 

Drainage Discharge under Temperate Climate Conditions. International Review of 
Hydrobiology. Volume 96, Issue 5, pages 561–577 

 
Jarský, V.; Pulkrab, K. (2013): Analysis of EU support for managed succession of agricultural 

land in the Czech Republic. Land Use Policy, Vol.35, pages 237-246, DOI: 
10.1016/j.landusepol.2013.05.020  

 
Kulhavý, Z.; Fučík, P.; Tlapáková, L. (2013): Pracovní postupy eliminace negativních funkcí 

odvodňovacích zařízení v krajině. Metodická příručka pro žadatele OPŽP, MŽP,  
VÚMOP v.v.i., 28+79 stran, ISBN 978-80-7212-589-0 
http://www.mzp.cz/cz/prirode_blizka_opatreni nebo 
http://www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna/ 

 
Kulhavý, Z. (2014): Rizika zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků. 

Vodní hospodářství č. 11/2014, str.19-23, ISSN 1211-0760 
 
MZe ČR (2013): Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení 

podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění 
pozdějších předpisů. ISBN 978-80-7434-105-2. Vydalo MZe, 22 stran. 

 
Sklenička, P.; Janovská, V.; Šálek, M.; Vlasák, J.; Molnárová, K. (2014): The Farmland Rental 

Paradox: Extreme land ownership fragmentation as a new form of land degradation. 
Land Use Policy. Volume 38, Issue 5, pages 587–593. 

 
Tlapáková, L.; Kulhavý, Z. (2009): Využití materiálů DPZ při sestavení atlasu drenážního 

odvodnění, Vodní hospodářství č. 20/09, str. 229–231, ISSN 1211-0760 
 
Tlapáková, L.; Žaloudík, J.; Pelíšek, I.; Kulhavý Z. (2014): Identifikace drenážních systémů 

pomocí dálkového průzkumu Země – úvod do problematiky, Vodní hospodářství č. 
2/2014, str.18–24, ISSN 1211-0760 

 
Topka, J. (2003): Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu. Lesnická práce. 

Roč. 82, č.7 
 



- 44 - 

 

United Nations Economic Commission for Europe (2003): State of Europe's Forests 2003: 
the MCPFE report on sustainable forest management in Europe. Ministerial 
Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), Liaison Unit Vienna 
Marxergasse 2, A-1030 Vienna, Austria, 
http://www.foresteurope.org/documentos/forests_2003.pdf , ISBN 3-902073-09-8 

 
Vopravil, J.; Chlubna, L.; Vlček, V.; Kulhavý, Z.; Kulířová, P. (2013): Návrh Identifikačního 

systému pro řešení problematiky melioračních staveb v ČR. Sborník konference “Voda, 
půda a rostliny“, Křtiny, ISBN 978-80-87577-17-2 

 
VÚMOP, v.v.i. (2013) Informační systém melioračních staveb ČR. Mapserver 

http://meliorace.vumop.cz 
 
ZVHS (2008): Databáze zemědělského odvodnění, pořízená digitalizací zákresů staveb do 

map M 1:10 000. Původní informační vrstva, nyní také jako součást serveru LPIS 
(Land Parcel Identification System) http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/. 



- 45 - 

 

 
Zákony, normy a nařízení 
ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydromeliorací  
ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy 
ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními 
ČSN 75 4100 Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách – Základní 

ustanovení 
ČSN 75 4200 Hydromeliorace – Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním 
ČSN 75 4210 Hydromeliorace – Odvodňovací kanály 
Zákon č. 195/1993 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů http://www.lesnizakon.cz/ 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 

zákonů 
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
Vyhláška č. 590/2005 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 

předpisů 
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánované 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 

hospodářských souborů 
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací 

na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na 
zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na 
Zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 



- 46 - 

 

10. Výklad použitých termínů  (více viz ČSN 75 0140) 

 
meliorace – soubor biologických, technických a vodohospodářských opatření a činností, 

směřujících k zachování nebo zlepšení půdních, vodohospodářských 
a mikroklimatických poměrů. Meliorace, jako multidisciplinární obor, zahrnují 
problematiku úpravy vodního režimu půd pomocí hydromeliorací, dále pozemkové 
úpravy, kultivace a rekultivace půd. 

meliorace půd – soubor zásahů a opatření, kterými se plošně zlepšují vlastnosti půdy 
především z hlediska její úrodnosti, odolnosti proti erozi, schopnosti zadržovat živiny 
a srážkovou vodu apod. Způsoby zlepšování vlastnosti půd mohou být technické, 
organizační, biologické, fyzikální, chemické apod. 

zemědělské meliorace – agrotechnická, biologická, technická a vodohospodářská opatření 
ke zlepšení půdních, vodohospodářských a mikroklimatických poměrů, k zamezení 
nebo alespoň tlumení eroze a zamokření zemědělské půdy 

lesnické meliorace – meliorační opatření zaměřená na zachování nebo zlepšení 
stanovištních poměrů využitím polyfunkčního působení lesních porostů na půdy a na 
životní prostředí 

lesnickotechnické meliorace – biologická, technická a vodohospodářská opatření ke 
zlepšení půdních, vodohospodářských a mikroklimatických poměrů, k zamezení nebo 
alespoň tlumení eroze a zamokření půdy 

hydromeliorace – souhrn činností, staveb a zařízení zajišťujících zlepšení přírodních 
podmínek využívání půdy úpravou vodních poměrů v půdě. Hydromeliorace, jako 
multidisciplinární obor, zahrnují problematiku odvodňování, závlah, protierozní 
ochrany půd, malých vodních nádrží a mokřadů, hrazení bystřin a strží, úpravy 
drobných vodních toků. 

hydromeliorační opatření – jednotlivá vodohospodářská díla, stavby a zařízení nebo jejich 
soubory, plnící v zemědělsky či lesnicky využívané krajině funkce odvodňování, závlah, 
protierozní ochrany půd, hrazení bystřin a strží, a s tím související úpravy drobných 
vodních toků a budování malých vodních nádrží a mokřadů. Uplatňování těchto 
opatření vede ke zlepšení přírodních podmínek pro technické (například zemědělské 
či lesnické) využití krajiny člověkem. 

hydromeliorační soustava – soubor vzájemně se doplňujících hydromelioračních děl 
a stavebních objektů, spojených v účelový celek. Soustava odvodňovací slouží 
k odvodnění pozemků 

hydromeliorační dílo – vodní dílo plnící funkce vodohospodářských meliorací pozemků, 
tvořené uzavřeným souborem vzájemně se doplňujících hydromelioračních staveb 
a opatření vytvářejících samostatný provozní celek. Odpovídá zúžené definici „vodního 
díla“, povoleného podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) 

hydromeliorační stavba – stavební objekt nebo jejich soubor budovaný za účelem realizace 
hydromelioračního opatření 

rekonstrukce stavby – konstrukční a technologická úprava stavby nebo jejích části, kterými 
se docílí obnovení funkčnosti alespoň v rozsahu, pro který byla postavena a která má 
obvykle za následek změnu alespoň některých technických parametrů této stavby. Ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádku (stavební 
zákon) se jedná o změnu dokončené stavby 
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modernizace stavby – změna stavby s cílem přizpůsobení nejnovějším potřebám 
a požadavkům, kterou se při uplatňování prvků technického pokroku zvyšují užitné 
vlastnosti stavby, aniž se mění její hmotová a prostorová skladba nebo účel 

eliminace vlivu stavby odvodnění – provedení souboru technických, biologických nebo 
organizačních opatření s cílem dosažení zásadní změny funkce stavby odvodnění, 
zejména snížení jejich negativních projevů, vnímaných vzhledem k ochraně přírody  
a ochraně životního prostředí. Nejedná se o odstranění stavby ve smyslu stavebního 
zákona, neboť některé její funkce dále přetrvávají byť třeba jen ve významně omezené 
míře 

recipient hydromeliorační soustavy – vodní nádrž nebo vodní tok, do něhož se odvádí 
drenážní nebo závlahová voda 

hlavní hydromeliorační síť – část hydromeliorační sítě určená k páteřnímu rozvodu nebo 
svodu vody 

podrobná hydromeliorační síť – část hydromeliorační sítě určená k zajištění požadované 
vlhkosti půdy v daných mezích a k rozvodu vody po pozemku. U systému odvodnění 
slouží k lokálnímu zachycování nadbytečných povrchových a podzemních vod a k jejich 
odvádění do hlavní odvodňovací sítě 

odvodnění – soubor opatření směřujících k odvedení povrchových a podpovrchových vod  
s cílem zkrácení doby zaplavení a k optimalizaci vodního a vzdušného režimu 
v půdním profilu 

místní odvodnění, místní; sporadické odvodnění – odvodnění místně zamokřené části 
zájmového území nebo určené k odvedení vody z jednotlivých vývěrů, pramenišť 
a mikrodepresí 

plošné odvodnění; systematické odvodnění – odvodnění souvisle, intenzivně a trvale 
zamokřených poloh a ploch 

odvodňování půdy – vědní a technický obor zabývající se výzkumem, navrhováním, 
výstavbou a provozem staveb a zařízení k regulaci vodního režimu v půdním prostředí 
prostřednictvím odvádění přebytečné vody 

odvodňovací objekt – stavební prvek nebo zařízení odvodňovací soustavy, umožňující 
vsakovací a odvodňovací funkci. Obdobně „drenážní objekt“. 

odvodňovací zařízení – souhrnný název všech objektů a zařízení, sloužících ke sbírání vody 
ze zamokřených nebo zaplavovaných poloh a k jejich odvedení do recipientu. 
Odvodňovací zařízení se člení na hlavní a podrobná (odvodňovací detail). 

odvodňovací stavba s regulací; odvodňovací stavba dvojfunkční – stavební objekt nebo 
jejich soubor sloužící k optimalizaci vlhkosti vrstev půdního profilu v prostoru i čase. 
Klasická stavba odvodnění je považována za jednofunkční, pokud je však stavba 
vybavena objekty pro regulaci odtoku (hradítka, regulační prvky, nápustné objekty 
apod.), je označována za dvojfunkční. V době přebytku vody v půdním profilu odvádí 
vodu do recipientu nebo do zásobní nádrže, pro období nedostatku vody v půdním 
profilu je možno odtok vody regulovat, vodu zadržovat a vzdouvat systémem 
speciálních hradítek, nebo přivádět vodu ke vzdutí v půdním profilu z recipientu či ze 
zásobní nádrže. 

kanál – otevřený nebo krytý umělý vodní tok. Termín kanál lze ve vodním hospodářství 
použít pouze ve spojení s bližším určením, např. odvodňovací kanál, závlahový kanál, 
plavební kanál, derivační kanál apod. 

záchytný kanál – ochranný kanál určený k zachycení a odvedení vnějších vod 
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odvodňovací příkop – umělé otevřené odvodňovací zařízení. Může se dále členit na: 
sběrný, svodný, záchytný, dočasný atd.  

drenáž – způsob podzemního odvodnění soustavou drénů s drenážními objekty a zařízeními 
drenážní systém – funkční soubor komplexně pojatých vzájemně propojených stavebních 

objektů a konstrukčních dílů pro odvádění přebytků vody, jejichž hlavním 
konstrukčním prvkem je drén 

výkopová technologie výstavby drenáže – způsob provádění drenáže s hloubením 
drenážní rýhy, se současným nebo dodatečným kladením drenážních trubek 

drén – podzemní odvodňovací liniový trubní prvek určený ke sbírání, zachycování 
a odvádění vody ze zamokřeného prostředí 

sběrný drén – drén sbírající vodu ze zamokřeného prostředí. Zpravidla je zaústěn do 
svodného drénu 

svodný drén – drén odvádějící vodu ze sběrných drénů do dalšího svodného drénu, do 
příkopu, kanálu nebo přímo do vodního recipientu. Zároveň plní funkci sběrného 
drénu 

drenážní šachtice – drenážní objekt umožňující soutok svodných drénů, překonání 
výškových rozdílů, provzdušňování, kontrolu funkce drenáže a její údržbu 

drenážní výusť – drenážní objekt umožňující vyústění drénů do povrchových odvodňovacích 
zařízení nebo do vodního recipientu 

drenážní tvarovky – tvarovky používané pro výstavbu drenážního systému. Tvarovky jsou 
konstrukční díly, vyráběné jako doplňkový sortiment drenážního potrubí. Tvarovky 
umožňují napojení sběrných a svodných drénů (zaúsťovací kolena), změnu průměru 
(redukční kusy), spojení drénů (přesuvky), změnu směru, ukončení potrubí (koncovky, 
zátky) apod. 

záslepka na drenáži – typ regulačního prvku deskovitého tvaru vkládaný do osy stávajícího 
drénu (např. mezi dvě drenážní trubky) k místnímu zaslepení drénu a dočasné nebo 
trvalé eliminaci funkce drenážního odvodnění 

drenážní síť – systém sběrných a svodných drénů na odvodňované ploše 
drenážní skupina – sběrné a svodné drény náležející k jedné drenážní výusti nebo 

k jednomu zaústění do krytého odvodňovacího kanálu 
trubkový drén – drén z drenážních trubek. Drenážní trubky jsou obvykle vyrobeny z pálené 

hlíny, flexibilního PVC, hladkého perforovaného PVC apod. 
záchytný drén – drén sloužící k zachycení vnějších vod nebo vývěru podzemní vody 
ochranný drén – drén sloužící k ochraně drenáže před zarůstáním nebo před jinými 

nežádoucími vlivy. Zpravidla vedený podél stromových a keřových porostů 
hloubka drénu – svislá vzdálenost mezi povrchem půdy a dnem drenážní rýhy nebo proryvu 

půdy 
rozchod drénů – vodorovná vzdálenost os sousedních rovnoběžných sběrných drénů, 

měřená kolmo k osám drénů 
sklon drénů – jednotkové vyjádření podélného sklonu nivelety drénů. Uvádí se nejčastěji  

v % nebo ‰ 
drenážní rýha; odvodňovací rýha – dočasně uměle vytvořená podélná rýha nebo příkop, 

určená k uložení uzavřeného odvodňovacího zařízení. Odvodňovací zařízení: např. 
drén, trativod apod. 

zásyp drenážní rýhy – výplň drenážní rýhy původním, popř. upraveným výkopkem nebo 
zvláštním materiálem 
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drenážní voda – voda odvodňovacím zařízením zachycená a odváděná do vodního 
recipientu. V užším významu se drenážní vodou rozumí voda zachycená a odváděná 
drenáží. 

drenážní odtok – odtok drenážní vody odvodňovací sítí. V užším významu se drenážním 
odtokem rozumí odtok podzemní vody drény 

retardace drenážního odtoku – omezení drenážního odtoku technickým zařízením tak, aby 
došlo k zdržení vody v drenážní síti a přilehlém půdním profilu 

převod drenážních vod – systém umožňující soustředění drenážních vod, jejich transport 
a infiltraci. Uplatňuje se infiltrace podpovrchová (přímo z drenážního potrubí) nebo 
povrchová (rozlitím po povrchu). Využívány jsou typy závlahy: podmok, přeron, výtopa. 

norma odvodnění – se zřetelem na potřeby pěstovaných kultur potřebné snížení volné 
hladiny podzemní vody v půdním profilu pod její průměrnou stávající úroveň v terénu 

zamokření půdy – déletrvající nadměrná vlhkost půdy, jejímž důsledkem je kvantitativní 
a kvalitativní poškození pěstovaných kultur 

příčiny zamokření – činitelé způsobující zamokření půdy. Mohou mít charakter místní, 
oblastní i kombinovaný (poměry hydrologické, orografické, geologické, morfologické, 
hydropedologické, hydrogeologické, agrobiologické, technické, klimatické apod.). 

zamokřené pozemky – pozemky, jejichž půdy obsahují vodu v množství, které ztěžuje jejich 
hospodářské a obvykle i jiné využití 

přípustná doba zamokření – časový úsek, v němž se zamokření půdního prostředí na 
pěstovaných kulturách neprojeví škodlivě 

dřevina – víceletá rostlina, jejíž stonek nebo kmen dřevnatí při tloušťkovém a výškovém 
růstu 

funkce lesa – účinky a úlohy lesů jako souborů ekosystémů, hospodářských procesů 
a objektů na lesních pozemcích, odpovídající potřebám lidí a přímo nebo nepřímo 
využívané 

splaveniny – minerální částice nepravidelně přemísťované proudem vody posouváním, 
valením nebo skokem 

hydraulická vodivost – vlastnost nasycené půdy vést vodu charakterizovaná součinitelem 
K v Darcyho rovnici 

půdní voda – veškerá voda obsažená v půdě bez ohledu na její skupenství nebo původ 
(zdroj), která obvykle nevytváří souvislou hladinu 

krajinné inženýrství – multidisciplinární obor zajišťující koncepční a soustavné prostorové 
plánování a tvorbu krajiny v souladu s vodohospodářskými, environmentálními, 
hospodářskými, společenskými a kulturními záměry společnosti na využívaný prostor 
a směřující k zajištění trvale udržitelného využívání krajiny a jejího vodního 
hospodářství 
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11. Seznam použitých zkratek 
 
AOPK  – Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 
DPZ – dálkový průzkum Země 
EIA – Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
HOZ – hlavní odvodňovací zařízení 
CHKO – chráněná krajinná oblast 
LPIS – Land Parcel Identification systém 
LU/LC – Land Use/Land Cover 
MKA – multikriteriální analýza 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
NP – národní park 
ODVS – odvodňovací systém 
PD – projektová dokumentace 
POZ  – podrobné odvodňovací zařízení 
PRV – Program rozvoje venkova (aktuálně na období 2014–2020) 
PUPFL – pozemek určený k plnění funkcí lesa 
RRD – rychle rostoucí dřeviny 
SMS – Státní meliorační správa (po 1.1.2001 transformována na ZVHS) 
SPÚ  – Státní pozemkový úřad (od 1.1.2013) 
SW – software 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
ZPF – zemědělský půdní fond 
ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa (od roku 2001) 
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12. Summary  

 

Afforestation of formerly drained agricultural lands 
The methodology formulates comprehensive criteria for assessing the suitability of land 
with the intention of afforestation. The methodology takes into account the existence of the 
current drainage system, partially or fully functional. It suggests ways of implementation of 
technical measures to minimize the risk of future improper function of drainage system 
affected by afforestation. It solves the frequent mismatch between boundaries of drainage 
system and land tenure, leading to a co-ownership of ameliorative construction. If a major 
risk of this land use change is not identified during an afforestation project processing, the 
methodology recommends appropriate technical measures to reconcile the interests of all 
the owners. The methodology is related both to specialized topics and a legislative issue to 
ensure conflict-free management of amelioration in the process of agricultural land 
afforestation. 
Reasons for afforestation of technically drained agricultural land should be serious and 
assessed comprehensively. The viewpoint of assessment should be long-term regional 
objectives for agriculture, nature and landscape protection and water management. It 
means not only the vested interests of the landowner, respectively, group of owners 
affected by the drainage system. Because the drainage represents investments in land in 
order to increase the value of land, its production potential and hence the price. If these 
aspects aren't taken into account, together with the current state of construction, 
afforestation may cause subsequent investments or require a corrective action. 
Key words: afforestation – agricultural land drainage – defects on tile drainage – changes 
of landuse 
 
 

III. Srovnání novosti postupů 
 
V podmínkách ČR se jedná o první dílo, popisující možné konflikty stavby zemědělského 
odvodnění se záměrem vlastníka pozemku jej zalesnit, založit plantáže RRD nebo vysázet 
liniovou výsadbu dřevin. S tím související rizika nežádoucí změny vodního režimu půd na 
pozemcích zalesněných nebo na stavbou dotčených pozemcích sousedních, jsou popsány 
způsobem, který umožňuje těmto rizikům předcházet a volit adekvátní technická řešení pro 
stabilizaci zalesněním nedotčených částí stavby odvodnění. Metodika se dotýká i dosud 
legislativně nedořešených témat – kterými jsou podílové vlastnictví meliorační stavby 
a různé podnikatelské či nájemní zájmy jednotlivých uživatelů. V metodice jsou známá 
technická řešení z dob návrhu melioračních staveb přizpůsobena novým podmínkám. Po 
desítky let trvající životnosti stavby odvodnění jsou návrh a realizace jejích změn třeba 
přizpůsobit také aktuálnímu stavu a funkčnosti. 
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IV. Popis uplatnění certifikované metodiky 
 
Metodika je určena zejména pro projektanty staveb krajinného inženýrství, pro pracovníky 
vodoprávních úřadů i pro vlastníky a uživatele pozemků s vybudovanými hydromelioračními 
stavbami. Zvláště je cílena pro vlastníky pozemků a pro investory, kteří hodlají zalesnit dříve 
zemědělské pozemky, na nichž byly v minulosti vybudovány systémy odvodnění. Metodika 
může být informačním zdrojem pro investory při nákupech nových pozemků, které upozorní 
na rizika existence melioračních staveb. Příkladem mohou být pěstitelé rychle rostoucích 
dřevin. Dále je metodika určena pro žadatele o poskytnutí dotace na zalesnění pozemku 
(aktuálně dle nařízení vlády č.239/2007 Sb. resp. pro zpřesnění podmínek pro podávání 
žádostí o dotace, uváděných v Metodice k provádění tohoto nařízení, aktualizované MZe). 
Upřesněny jsou náležitosti zpracování projektu zalesnění v podmínkách konfliktu se stavbou 
zemědělského odvodnění. 
Metodiku využijí také projektanti pozemkových úprav, zpracovatelé územních studií, 
projektanti lokálních ÚSES, pracovníci ochrany přírody a krajiny, zahradní a krajinní 
architekti vždy tehdy, pokud se pohybují na pozemcích odvodněných drenáží, kde navrhují 
liniovou nebo solitérní výsadbu dřevin. 
 
Metodika je cílena pro pracovníky dále vyjmenovaných institucí: 
odbor ochrany vod a další útvary MŽP, odborné útvary MZe, ČHMÚ, státní podniky Povodí, 
Lesy ČR, AOPK ČR, Státní pozemkový úřad, úřady státní správy (referáty životního prostředí, 
vodního hospodářství). 
 
 

V. Ekonomické aspekty 
 
Metodika poskytuje a návodně formuluje postupy pro předcházení škod a ekonomických 
ztrát při zalesňování pozemků a při výsadbě dřevin, pokud se přímo či nepřímo dotýkají 
stavby zemědělského odvodnění. Ekonomické škody vzniklé opomenutím širších souvislostí 
kolaudovaných a stavebním i vodním zákonem chráněných hydromelioračních staveb 
mohou vznikat samotnému investorovi do zalesnění, ale také vlastníkům pozemků 
sousedních.  
Navržené postupy minimalizují realizační náklady při zohlednění rizik, způsobených 
zvoleným technickým řešením. Certifikovaný postup prakticky přispěje ke zvýšení efektivity 
realizace zalesnění i výsadby dřevin na odvodněných pozemcích a bude poskytovat rámcové 
informace pro žadatele o dotace na zalesnění nebo pro investory při nákupech pozemků 
následně k zalesnění určených. Tím může minimalizovat jejich ztráty při zamítavých 
stanoviscích vodoprávních orgánů nebo při volbě optimálního postupu zalesnění. 
 
Náklady na zavedení postupů, uvedených v metodice 
Obecné zavedení či aplikace postupů, uvedených v metodice, se předpokládá bez zvláštních 
nákladů. V opodstatněných případech jsou pro konkrétní opatření zahrnuty v jejich 
projektové přípravě (nacenění viz Výkonový a honorářový řád Českého svazu stavebních 
inženýrů) a realizaci (viz níže). 
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Vyčíslení ekonomického přínosu pro uživatele 
Aplikací principů a opatření z metodiky je možné dosáhnout ekonomického přínosu (dle 
charakteru a rozsahu opatření) ve výši jednotek až desítek tis. Kč na hektar zalesněné půdy. 
Dále je v metodice nepřímo poukázáno na investice, v minulosti vložené do půdy 
vybudováním systémů drenážního odvodnění. I zde je třeba, aby vlastník pozemku 
(současně také jako vlastník části odvodňovacího systému) zvážil hodnotu předchozích 
investic (po přepočtu na aktuální ceny dosahující řádu stovek tis. Kč/ha2) na základě 
kvalifikovaného posouzení stavu a funkcí odvodňovacího systému. V případě dobrého stavu 
zvyšuje odvodnění zpravidla produkční funkce půdy a tedy i cenu pozemku. 
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a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině“. 

                                                           

2 Pro srovnání: nová výstavba odvodnění drenáží bude v cenové úrovni roku 2014 
zpravidla převyšovat rozpočtovou částku 170 tis. Kč/ha 
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