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Úvod

Srážková voda byla v minulosti využívána ve velké míe jako významný zdroj vody.
Lidská sídla byla budována s ohledem k zákonitostem pírody, geografie a
hydrologického cyklu. ím se naše civilizace stává vysplejší, tím více tyto pirozené
zákony ignoruje. Srážkové vody se pi nevhodném hospodaení mohou stát pro sídla
hrozbou. Na konkrétním píkladu obce Kunín bych chtla vypozorovat a popsat
negativní zásahy v krajin, které vedou až k situacím ohrožujícím nejen hmotné
majetky obyvatelstva, v nejhorším pípad i jejich životy.
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Všeobecn o problematice hospodaení se srážkovou vodou

Nejvýraznjším problémem souasné moderní civilizace, z pohledu hospodaení se
srážkovou vodou, je zvýšený povrchový odtok, který je zapíinn zvyšováním podílu
zpevnných ploch na úkor ploch s pirozenou retencí a následným vsakem. Dalším
negativním jevem, který se týká pevážn nevhodn obhospodaované zemdlské
pdy, je její vodní a vtrná eroze. Dochází tak k znaným ztrátám pdy, zhoršení její
úrodnosti a schopnosti pirozené retence vody. Tyto jevy jsou zárove jednou z píin
poklesu hladiny podzemních vod. Také zvýšené nároky na zásobování pitnou vodou
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z podzemních zdroj situaci ješt zhoršují. Vyšší poteba vody v domácnostech dále
vyvolává zvýšení nárok na zneškodnní odpadních vod, které je vtšinou
zabezpeováno odkanalizováním pod povrchem. Díky tomuto ešení nastávají
situace, kdy pi pívalových deštích a jednotné kanalizaci dochází k petžování
istíren odpadních vod a naopak pi nízkých intenzitách srážek k toxickému
zneiš ování recipient.
V reakci na tyto problémy se zaíná mnit filozofie hospodaení s vodami, která se
snaží piblížit pírod blízkému odvodnní, kdy se 99% srážek v míst dopadu
vsákne, vypaí nebo je využijí rostliny (evapotranspirace). Zavádí se pojem „ source
control“, kdy se jedná o rzná technická opatení pímo u zdroje (vtšinou objekt).
V pípad deš ové vody se jedná o její užívání, retenci a infiltraci u jednotlivých
rezidencí.
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Konkrétní oblast v obci Kunín, objekt . p. 90

Obrázek 1: VÚV TGM Povodí Luhy a Jiínky. Zdroj: Podklady VÚV TGM Brno
Obec Kunín se nachází v blízkosti bývalého okresního msta Nového Jiína.
V ervenci roku 1997, kdy eskou republiku postihly rozsáhlé povodn, byla
zasažena také obec Kunín. Její dolní konec byl zaplaven vodou z eky Odry a na
horním konci nkolik rodinných dom v míst, kde nebyl zregulován tok potoka.
V ervnu roku 2009 byla celá oblast kolem eky Jiínky a Luhy zasažena tzv.
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bleskovou povodní. Tento typ povodn se v podstat nedá pedpovdt. Mže
zasáhnout kteroukoliv lokalitu eské republiky. Povod ové vlny vznikají na menších
tocích a mají výrazn lokální charakter. V textu píspvku se ovšem nechci pímo
zabývat touto problematikou, ale spíše na konkrétním píkladu popsat oblast, kde
dochází k zesílení a zhoršení dsledk pívalových deš  vlivem nesprávného
užívání území.
Oblast, kterou se zabývám, byla zahrnuta do prostorové analýzy VÚV TGM, který
v rámci celé eské republiky mapuje plochy, na kterých by v pípad zasažení
pívalovými srážkami mohlo docházet k významnému povrchovému odtoku a s ním
spojeným škodám na majetku v intravilánech obcí. Tyto postupy byly navrženy
v rámci vyhodnocení povodní v ervnu a ervenci roku 2009.
Nejprve jsou v lokalit vygenerovány dráhy soustedného odtoku. Následn jsou
vymezeny kritické body, které se nacházejí ve styku dráhy odtoku a zastavného
území. Poté se urí rozvodnice a sbrné plochy kritických bod. Jsou stanoveny
fyzicko-geografické charakteristiky sbrných ploch kritických bod. Nakonec se
stanoví finální výbr kritických bod. Vymezení kritických míst dále slouží jako
podklad k tvorb povod ových a krizových plán nebo jako další informace ke
zpracování územn plánovací dokumentace apod.
Tento pracovní postup je dokumentován na následujících obrázcích.

Obrázek 2: VÚV TGM Pispívající plochy kritických bod, dráhy soustedného
odtoku, kritické body. Zdroj: Podklady VÚV TGM Brno
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Obrázek 3: VÚV TGM Mapa erozní ohroženosti. Zdroj: Podklady VÚV TGM
BrnoHistorie a souasnost situace kolem objektu . p. 90
Ped regulací potoku Jiínka byl Kunín nejprve v roce 1958 a poté v roce 1966
zasažen niivými povodnmi. Bývalý majitel rodinného domu . p. 90 ovšem uvedl, že
objekt vytopen nikdy nebyl.
Jak jsem se zmínila již výše v textu, v roce 1997 byla zasažena velká ást (cca 1/3)
území eské republiky povodnmi. Novojiínsko a obec Kunín patí k zasaženým
oblastem, ovšem Kunín byl díky regulaci Jiínky a vybudování záchytných hrází
v podstat ušeten. Srážky v Moravskoslezském kraji v ervenci toho roku
dosahovaly hodnoty 384 mm. Obec Kunín byla zasažena na obou koncích. Objekt .
p. 90 a blízké pozemky nijak zvláš zasaženy nebyly.
V ervnu roku 2009 byl rodinný dm . p. 90 vytopen. Zatopen byl nejen sklep, ale i
první nadzemní podlaží do výšky cca 10 cm. Záplavová vlna šla ze dvou smr. První
vlna z pozemk položených nad objektem. Druhá vlna o prtoku až 156 m3. s-1 od
eky Jiínky.
Namené denní srážkové hodnoty z msíce ervna roku 2009 jsou zaznamenány
v tabulce:
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Zdroj: eský hydrometeorologický ústav
V kvtnu roku 2010 se situace opakovala. Sledovaný objekt a okolní pozemky byly
zaplaveny pi pívalovém dešti vodou staženou z pozemk situovaných nad
objektem. Množství srážek v Moravskoslezském kraji za msíc kvten bylo nameno
280 mm.
Z výše uvedených dat vyplývá, že v lokalit muselo dojít k uritým zmnám, které
zmnily odtokové pomry ve sledované oblasti.
Dm . p. 90 byl postaven ped více než 100 lety nmeckými usedlíky. Na leteckém
snímku z 50. let je patrné, že blízké okolí nebylo až tak významn zmnno.
Pozemky nad objektem . p. 90 byly zemdlsky obhospodaovány. Ovšem na
snímku z 50. let je patrné, že doposud nedošlo ke scelení polí. Pozorujeme menší
obdlávané plochy, stídání rzných druh plodin, dlicí cesty. Pozdji došlo ke
slouení polí a rozorání dlicích cest. Tato skutenost jist negativn ovlivnila erozi
pdy, odtok srážkových vod a zrychlila je. V pat pole prosakuje vodote, do které je
pole v souasnosti drenážemi po spádnici odvodnno smrem k objektu . p. 90.
Nejpodstatnjším zásahem do krajiny je zregulování eky Jiínky.

Obrázek 4: Letecký snímek z 50. let a ze souasnosti. Zdroj: Archiv autorky a
maps.google.cz
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Další zásah do krajiny na pozemku p. . 828 se udál bhem 70. let, kdy se tehdejší
majitel rozhodl rozšíit využitelnou plochu svého pozemku, a proto zatrubnil vodote,
která jej protíná. Stoku svedl do dvou betonových trub Ø 600 mm umístných nad
sebou. Pi povodních v roce 1997 se toto opatení neprojevilo negativn. Po roce
1997 došlo k dalšímu zásahu v lokalit. Na sousedním pozemku p. . 826 se majitel
rozhodl také zarovnat terén a zasypat vodote, aby si na vzniklé ploše postavil altán.
Stoku ovšem svedl pouze do jedné trubky, kterou napojil na jednu ze stávajících na
pozemku 828. Druhou (spodní) trubku zahrnul zeminou.

Obrázek 5: Schéma vodotee v 50. letech a v souasnosti na parcele . 828. Zdroj:
Archiv autorky
3.1

Fotodokumentace

Obrázek 6: Katastr nemovitostí. Zdroj: eský úad zemmický a katastrální;
Obrázek 7: Situace fotodokumentace. Zdroj: archiv autorky a maps.google.cz

Obrázek 8: Fotodokumentace ze dne 28. 12. 2011. Zdroj: Archiv autorky
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F1: Pohled na vodote smrem k objektu . p. 90. Z fotografie je patrné, že koryto je
tém suché.
F2: Pohled na vodote protékající parcelou 826. V tomto míst voda v koryt
prosakuje, netee.
F3: Vodote na pozemku 826. Fotografie zachycuje úpravu vtoku, která vznikla po
roce 1997 po zarovnání pozemku.
F4: Dodatená úprava pvodního vtoku na pozemku 826 sousedícím s pozemkem
objektu . p. 90 (p. . 828). Pvodn zde byly dv betonové trubky Ø 600 mm
umístné nad sebou, do kterých ústila vodote. Pi úprav došlo k zasypání vodotee
a spodní trubky.

4

Závr

Oblast kolem rodinného domu . p. 90 a okolních pozemk 826 a 828 je po
neodborných
a nešetrných zásazích postihována daleko astji jarními záplavami z pívalových
deš . Je to jeden z ukázkových píklad v lokalit, kde byl stanoven kritický bod dle
analýzy VÚV TGM .
Pro posuzovanou oblast existují v souasném stavu znalosti problematiky dva
soubory základních nápravných opatení, které jsou spolu úzce svázány:

4.1

-

Technická opatení

-

Opatení v krajin
Technická opatení

Technickým nápravným opatením by mlo ideáln být znovu odkrytí vodotee po
celé její délce, popípad v míst vyústní drenáže z pole vybudovat záchytný poldr
s regulovaným odtokem. Toto opatení umož uje ídit odtok z pole, po celou dobu
sledovat cestu vody, a její pípadné škody. Je ovšem velmi nepravdpodobné, že se
majitelé pozemk, kterých se tento problém týká, uchýlí k tomuto ešení. Jako
pravdpodobnjší se jeví vyištní zaneseného trubního systému a nové
nadimenzování profil v pípad pozemku 826. Pokud by to nebylo z jakéhokoliv
dvodu možné, musel by se na pozemku objektu . p. 90 po vyištní trubního
systému vytvoit záchytný prleh svádjící vodu ze sousedního pozemku, který by
odvedl pebytenou vodu bezpen do propustku pod pilehlou silnicí. Toto ešení
bude vyžadovat složitjší terénní úpravy. Jako další krok by ml být navržen zpsob
využívání srážkových vod stékajících ze zpevnných povrch a stech a tím odlehit
obecní kanalizaci.
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Obrázek 9: Schéma možné úpravy jímky na hranici pozemk p. . 826 a 828 (F4).
Zdroj: Archiv autorky

Obrázek 10: ez záchytným prlehem. Zdroj: Archiv autorky
4.2

Opatení v krajin

Pro omezení rychlosti povrchového odtoku a smyvu pdy je dležité, jaké jsou
zvoleny osevní postupy vetn volby plodin. Obecn platí, že na plochách, které jsou
siln ohrožovány erozí, nemají být vysazovány širokoádkové plodiny jako kukuice,
brambory, epa, bob setý, sója a slunenice. Dležitým faktorem je optimální velikost
a tvar pozemk. Po scelování pozemk v 50. letech jsou v souasné dob polnosti
prmrn 8 – 10x vtší, chybí pásové stídání plodin, polní cesty s protierozním
charakterem, meze apod.
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