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Perspektiva budování vodních nádrží z hlediska boje proti požárům vegetace 
 
Anotace 
 
Obsahem článku je perspektiva budování vodních nádrží z hlediska boje proti požárům 
vegetace, s důrazem na velkoplošná území přírody, zejména pak národní parky v České 
republice. Zmíněn je jak koncept budování „200 přehrad“ v rámci České republiky, tak 
perspektiva budování menších požárních nádrží v rámci velkoplošných chráněných území 
přírody. 
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Summary 
 
This article is concentrated on the constuction of the water tanks that might be used during 
fire extinguishing, regarding the large scale vegetation fires, with an special emphasis on 
large-scale natural reserves, especially national parks in the Czech Republic. Mentioned is 
also the concept called „200 Dams“ in the Czech Republic and the prospect of building  
a small fire reservoirs within large protected natural areas.  
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Koncept budování „200 přehrad“ v rámci České republiky 
 

Myšlenka o budování několika stovek nebo alespoň desítek vodních nádrží na území 
dnešní České republiky není žádný nový koncept. Jedná se o myšlenku, která sahá zpět 
přinejmenším do 70. let XX. století. Počet těchto děl bývá uváděn různě (od 2011 až po 
zhruba 65 – viz mapa2).  

 

 

                                                 
1
 Seznam lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod. Příloha č. 5 k návrhu Plánu hlavních povodí České 

republiky 
2
 Zatopí právě nás? Seznam nových přehrad vylekal desítky obcí; in: iDnes, 31. X. 2011 

<http://zpravy.idnes.cz/mapa-zatopi-prave-nas-seznam-novych-prehrad-vylekal-desitky-obci-pho-
/domaci.aspx?c=A111030_205648_domaci_brd>. 
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Argumentace ve prospěch budování těchto děl operuje jednak snahou zajistit pitnou 
vodu pro obyvatelstvo v kontextu předpokládané klimatické změny jednak snahou o regulaci 
řek a předcházení povodním.3 Pokud může řešitelský tým soudit, argumentace ve prospěch 
budování se zatím ve větší míře neopírala o snahu zajistit dostatek vody pro hašení požárů 
(vegetace). Naopak odpůrci budování přehrad často konstatují, že tato díla se vyskytují na 
nebo v blízkosti chráněných území přírody (Chráněné krajinné oblasti, Natura 2000).4 
 
 V blízkosti nebo přímo v rámci Národního parku Šumava je zmínka o projektovaných 
přehradách: 
 

 Ondřejovice (Plzeňský kraj). 

 Čachrov (Plzeňský kraj). 

 Hradiště (Jihočeský kraj). 

 Větší Vltavice (Jihočeský kraj). 
 

Ani jedna z nich ale zřejmě nemůže důležitostí (přinejmenším co se týče požární 
ochrany) konkurovat vodním dílům Lipno I a Lipno II. 
 

                                                 
3
 Seznam míst, která chtějí zatopit: Tady postaví přehrady!; in: Aha! online, 1. XI. 2011 

<http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/65495/seznam-mist-ktera-chteji-zatopit-tady-postavi-
prehrady.html>. 
4
 Viz společné stanovisko náměstků ministra zemědělství a ministra životního prostředí. V něm Pavel Punčochář 

z Ministerstva zemědělství a František Pojer z Ministerstva životního prostředí konstatují, že klimatické změny 
se v příštích padesáti až sto letech projeví zvýšenou extremitou výskytu suchých období a povodňových situací. 
Podle nich se Plán hlavních povodí "zabývá ochranou lokalit, které lze využívat k eliminaci důsledků 
předpokládané klimatické změny". Žádné jiné odůvodnění společné stanovisko obou ministerstev  neobsahuje. 
STEJSKAL, Jan, Ministerstvo zemědělství chce místo pro dvě stě přehrad. Obce a ochranáři zásadně proti; in: 
Ekolist, 29. XI. 2006. <http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mze-chce-misto-pro-dve-ste-prehrad-obce-a-
ochranari-zasadne-proti>. 
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 V blízkosti nebo přímo v rámci Národního parku Krkonoše je zmínka o projektovaných 
přehradách (viz mapa5): 
 

 Fořt (Královéhradecký kraj). 

 Babí (Královéhradecký kraj). 
 

 
 

V blízkosti nebo přímo v rámci Národního parku Podyjí je zmínka o projektovaných 
přehradách: 
 

 Vysočany (pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje). 

 Plaveč (Jihomoravský kraj). 
 

V blízkosti nebo přímo v rámci Národního České Švýcarsko není zmínka o žádných  
v tomto kontextu projektovaných přehradách. 

                                                 
5
 Plánované přehrady? Obavy mají v Rudníku; in: Krkonošský deník, 10. XI. 2011 

<http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/tema-planovane-prehrady-obavy-maji-v-rudniku.html>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656, Mgr. Jan Tvrdek; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., 
Perspektiva budování vodních nádrží z hlediska boje proti požárům vegetace (2013-2014_D_15) 

 

 
5 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Z vyjádření odpůrců přehrad, mezi kterými dominují starostové a obyvatelé 
potenciálně zatopených obcí, stejně jako představitelé platforem pro ochranu přírody, je 
často kladen důraz na to, že zatopena budou cenná přírodní území: 
 

„Několik míst pro přehrady na Šumavě, několik v Krkonoších, dlouhá přehrada na 
Berounce v nejcennějších partiích Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, obrovská nádrž na 
Třeboňsku a další desítky a desítky míst - 115 by jich mělo být v povodí Labe, 72 v povodí 
Moravy a 14 v povodí Odry. Jedna z lokalit, Býčí skála, je dokonce navržena v Národním 
parku Podyjí. Ten je přitom národním parkem právě proto, že jde o výjimečně zachovalé říční 
údolí ... Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace prý budou tlačit na to, aby 
byla z dokumentu vyřazena aspoň místa, která leží uvnitř národních parků, případně  
v nejpřísněji chráněných zónách Chráněné krajinné oblasti.“6 
 

Šumava: "Oficiálně jsme zatím nedostali žádné přesné pokyny, jak s územím, které 
může skončit pod vodou, nakládat. V tom místě bychom přitom například potřebovali 
postavit čističku odpadních vod, vůbec ale netušíme, je-li to reálné," říká starostka 
pošumavského městyse Čachrov Jana Kocurová.“7 
 

Krkonoše: „Ještě dlouhé měsíce se Rudník a více než 2 200 jeho obyvatel bude 
vzpamatovávat z ničivé letošní povodně, kterou nezažil žádný z tamních pamětníků. Už 
desítky let přitom existuje na papíře řešení, které se může jevit jako spása před ničivou silou 
vody: přehrada u zaniklých lázní Fořt, jen necelé tři kilometry od obce, kde voda zaplavila  
i obecní úřad. Starosta Rudníku Aleš Maloch je ale přesvědčený, že přehrada by ničemu 
nezabránila. Přehrada Fořt na říčce Čistá by se svými více než 130 hektary plochy byla 
největší, avšak nikoli jedinou stavbou svého druhu, o které ministerstvo zemědělství v regionu 
uvažuje. Resort v celé republice vytipoval 65 míst a dvanáct z nich je ve východních Čechách. 
Čtyři přímo v Královéhradeckém kraji. Kromě někdejších lázní Fořt by přehrada v budoucnu 
mohla být v Pěčíně (80 hektarů) a Lukavici na Rychnovsku (69,5 hektaru) a v Babí u Trutnova 
(59,4 hektaru). Kromě majitelů pozemků a budov, které by zmizely pod hladinou, brání stavbě 
přehrad také výskyt chráněných živočichů. Z toho důvodu už ministerstvo zemědělství po 
protestech místních obyvatel i Krkonošského národního parku vyškrtlo ze seznamu 
navrhovaných přehrad údolí Jizery poblíž Harrachova.“8 „V případě klimatických změn by 
měly zajistit dostatečné zdroje povrchové vody, ale zasaženým vesnicím či městům by mohly 
způsobit komplikace. Například v podobě stavebních uzávěr, poklesu cen některých 
nemovitostí a případně i omezenou prodejností majetku ... Na Trutnovsku se objevila 
myšlenka na vybudování vodních nádrží Fořt a Babí. Teoreticky by ta první zasáhla obce 
Černý Důl, Rudník, Prosečné a Lánov. V druhém případě by se jednalo o část Trutnova. Nutno 
podotknout, že obě vodní nádrže jsou zařazeny do tzv. kategorie B, u níž se budou možnosti 

                                                 
6
 STEJSKAL, Jan, Ministerstvo zemědělství chce místo pro dvě stě přehrad. Obce a ochranáři zásadně proti; in: 

Ekolist, 29. XI. 2006. <http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mze-chce-misto-pro-dve-ste-prehrad-obce-a-
ochranari-zasadne-proti>. 
7
 KÁNDLOVÁ, Lucie, Na jihu Čech by mohlo být až sedm nových vodních nádrží; in: iDnes, 1. XI. 2011 

<http://budejovice.idnes.cz/na-jihu-cech-by-mohlo-byt-az-sedm-novych-vodnich-nadrzi-ppj-/budejovice-
zpravy.aspx?c=A111101_120815_budejovice-zpravy_pp>. 
8
 Nové přehrady: Prý marná naděje; in: Naše voda, 11. VI. 2013  

<http://www.nase-voda.cz/nove-prehrady-pry-marna-nadeje/>. 
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pravidelně vždy jednou za šest let aktualizovat a přezkoumávat. Babí je v seznamu snad 
nedopatřením Miloslav Diviš, vedoucí odboru životního prostředí na trutnovské radnici  
k myšlence postavit na Babí přehradu řekl: „Myšlenka je stará již několik desetiletí, vznikla 
dokonce možná už za první republiky. V současném seznamu zůstala spíše nedopatřením.” 
Podle Divišových slov by bývalo bylo vhodnější ji vyřadit, a to z mnoha zásadních důvodů. 
„Přehrada figuruje v seznamu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, ale plocha 
nádrže by přitom byla pouhých 59 hektarů a rovněž její objem by byl s ohledem na mělké 
údolí nevýznamný. Přítok uvažované přehrady má tak malý průtok vody, že v létě by výpar 
vody mohl snadno převýšit její přítok do nádrže. V této lokalitě navíc nejsou povodně, 
přehrada tedy není nutná ani z tohoto důvodu,” vypočítal důvody proti Diviš a dodal: 
„Vodních zdrojů má Trutnov dostatek a zádrž vody v této lokalitě není potřebná ani pro účely 
zavlažování polí. Z důvodu malého přítoku by tu neměla smysl ani vodní elektrárna.”  
V příštích sto letech se tak podle Diviše na Babí přehrada zcela určitě budovat nebude ...  
„Z těchto plánů nemáme vůbec žádnou radost. Podle toho, co máme k dispozici, by část naší 
obce Lázně Fořt úplně zanikla. Navíc by byla také byla voda ve třetině podniku Avon. To by 
znamenalo ztrátu zaměstnání pro mnoho lidí nejen od nás, ale také z okolních obcí,” 
poznamenal starosta ... „V rámci dobrých sousedských vztahů bych čekal, že se připojí naši 
sousedé, dále oporu od Svazku měst a obcí Krkonoše, případně i Správy Krkonošského 
národního parku. Ale to je vše zatím otázka budoucnosti,” dodal starosta Maloch.“9 
 

Pro přehradu v údolí řeky Kněžné u Lukavice jsou podle tamního starosty Jiřího 
Hanuše dvěma největšími překážkami kriticky ohrožený modrásek a také zařazení území do 
sítě chráněných lokalit Natura 2000. 
 

Proti stavbě nových přehrad ostře vystupuje například Jana Vitnerová, vedoucí 
programu Ochrana přírody sdružení Arnika. „Základem je dát prostor vodě tam, kde to jde,“ 
poukazuje na důležitou funkci mokřadů a jiných přirozených záplavových území. 
 

Podle plánů by přehrada u nás měla zaplavit třetinu obce, jenže u potoka s tímto 
průtokem by byl odpar vodní hladiny větší než přítok,“ říká starosta Písečné Josef Zámečník. 
 

Koncept budování menších požárních nádrží v rámci velkoplošných chráněných 
území přírody 
 
V rámci národních parků, ale i dalších velkoplošných chráněných území přírody, a obcí 

všeobecně, je možné narazit na zmínky o: 
 

 Sledování průtoku řek a budování požárních nádrží; 

 využívání existujících vodních ploch, koryt atd. jako požárních nádrží (Šumava); 

 budování víceúčelových zásobníků na vodu, které v létě slouží v boji proti požárům  
a v zimě pro zasněžování svahů (Kralický Sněžník). 
 

                                                 
9
 Plánované přehrady? Obavy mají v Rudníku; in: Krkonošský deník, 10. XI. 2011  

<http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/tema-planovane-prehrady-obavy-maji-v-rudniku.html>. 
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Národní park Šumava 
 
Systém přirozených povrchových vod Národního parku Šumava tvoří prameniště  

a rašeliniště, síť vodních toků a ledovcová jezera. Tento systém doplňují umělá vodní díla, 
jako jsou plavební kanály a náhony a umělé nádrže (bývalé plavební, rybochovné nebo 
přehrady). Celé území Národního parku Šumava je zahrnuto do Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV), která téměř koresponduje s hranicí Chráněné krajinné oblasti 
Šumava. V CHOPAV jsou uplatňována ochranná opatření, jejichž cílem je zabránit snižování 
vodního potenciálu území, nepříznivým změnám jakosti vod a takovým zásahům do 
přírodních poměrů, které by mohly negativně ovlivnit vodohospodářskou funkci území 
(přirozená retenční schopnost a možný zdroj pitné vody). Celkový průměrný odtok z území 
Národního parku Šumava je 14,1 m3/s. Přitom do Otavy odtéká 61 % uvedeného množství, 
což je dáno vyšším specifickým odtokem z povodí. Na celkovém odtoku z povodí Labe  
v profilu státní hranice se podílí odtok z Národního parku Šumava 4,6 %, přitom plocha 
povodí Národního parku Šumava činí pouze 1,4 % povodí Labe na území České republiky. To 
dokumentuje význam tohoto území jako zdrojové oblasti, kde specifický odtok dosahuje více 
než trojnásobek průměrné hodnoty specifického odtoku z celého povodí Labe. Příznivé 
klimatické podmínky a přírodní podmínky s množstvím mokřadních a rašelinných ploch 
ovlivňují příznivě akumulaci vod v území a regulaci jejich odtoku. To dokazuje malá 
rozkolísanost odtoků z území, která je 1:15. Řeka Vltava odvádí vody z jihočeské části 
Národního parku Šumava. Po soutoku s Vltavským potokem u Borových Lad se stává Teplou 
Vltavou, sbírá další přítoky (nejvodnatější Řasnice) a od Černého Kříže, po soutoku se 
Studenou Vltavou, se volně meandrujícím tokem blíží Želnavě. Zde již začíná vzdutí Lipenské 
přehrady, která je nejvýznamnějším umělým vodním dílem v území. Umělé stojaté vody, 
kromě již zmíněné přehrady, se omezují na nemnoho bývalých plavebních nádrží, které se 
však k tomuto účelu již nevyužívají (Žďárské jezírko, Horní Polecká nádrž, Tokaniště, Tišina  
a další). Malé rybníky (příp. požární nádrže) se místy vyskytují také v blízkosti obcí 
(Modrava, Kvilda, České Žleby).10 
 

Národní park zřídil v únoru první jednotku hasičů, která je připravena v případě 
požáru okamžitě zasáhnout. Nyní plánuje obnovení nádrží, z nichž by bylo možné na území 
Šumavy čerpat vodu. Zatímco starostové obcí si plán nových nádrží pochvalují, ekologičtí 
aktivisté jsou proti. Neshodnou se v základním. Je potřeba obnovovat nádrže? „Určitě ano, 
protože i když to byl v minulosti zásah do přírody, tak nádrže fungují jako rezervoáry. Voda je 
pro přírodu životodárná. Šumava vždy byla její zásobárnou, a když tomu bude tak znovu, je 
to jen dobře,” říká předseda Svazu šumavských obcí Antonín Schubert, starosta Modravy. 
Naopak ekologičtí aktivisté tvrdí, že správa parku chce jen zatraktivnit území pro turisty  
a slova o nádržích pro hasiče a podobně jsou zástěrkou. „Požáry daleko více hrozí  
v hospodářských lesích, kde se kácí a pracuje s technikou, než v národním parku. Rozhodně 
bychom protestovali, kdyby se nádrže obnovovaly v území ponechaném přírodě,” varuje 
ekologický aktivista Jaromír Bláha z Hnutí DUHA. Správa parku je s plány na obnovu 
retenčních nádrží na samém začátku. „Je to zatím ve fázi nápadu a úvah,” říká mluvčí 
šumavského národního parku Pavel Pechoušek. Náměstek správy šumavského parku Tomáš 
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 Hydrologie; in: Národní park Šumava 
<http://www.npsumava.cz/cz/1275/312/clanek/priroda-np-a-pece-o-ni---hydrologie/>. 
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Fait o obnově historických nádrží hovořil už před několika měsíci. Postupně chceme obnovit 
některé původní historické vodní nádrže, takzvané klauzy, které v minulosti sloužily jako 
zásobárna vody pro plavení dřeva. Tím bude zajištěn dostatečný zdroj vody v případě požáru. 
Plány na obnovu nádrží ale znovu ukazují absurditu šumavského sporu. Správa parku a obce 
na straně jedné a ekologičtí aktivisté na straně druhé se nedokážou shodnout v podstatě 
na ničem. „Je to škoda, protože třeba ohledně nádrží by mohl vzniknout kompromis. Ale 
příkopy na obou stranách jsou tak hluboké, že je těžké je překonat,” říká zaměstnanec správy 
parku, který nechce uvést své jméno.11 
 

Velké množství suchých stromů (odumřelé dřevní hmoty) zvyšuje reálné nebezpečí 
vzniku lesního požáru a možnost jeho nekontrolovatelného šíření. Navíc podmínky pro 
případný zásah jsou zde zcela specifické – těžko dostupný terén a velké dojezdové 
vzdálenosti. „Posudek soudního znalce a rozhodnutí státního orgánu požární ochrany  
– Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje proto vedly ke zřízení Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů podniku Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava  
... Nejdůležitějším a také nejnákladnějším vybavením parkových hasičů budou tři 
velkoobjemové hasící cisterny pro hašení lesních požárů. Ty budou pořízeny letos  
z Integrovaného operačního programu který poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky. Na Modravě, Prášilech a ve Stožci pak budou zřízeny základny, kde budou tyto 
cisterny parkovat. Zajištění plné funkčnosti hasičské jednotky musí být splněno do konce 
letošního roku, jinak hrozí parku milionová pokuta od orgánu státního požárního dozoru. 
„Postupně chceme také obnovit některé původní historické vodní nádrže, tzv. klauzy, které 
v minulosti sloužily jako zásobárna vody pro plavení dřeva. Tím bude zajištěn dostatečný 
zdroj vody v případě požáru,“.12 

 
Kritikem opatření v oblasti požární ochrany v rámci Šumavy je Hnutí Duha13 

 
 Hnutí Duha nevynechá žádnu příležitost komentovat situaci v rámci velkoplošných 
chráněných území přírody. Ve vztahu k Šumavě je komentován statut parku, respektive jeho 
pasáže o mimořádných událostech: 
 

§ 11 Mimořádné události na území národního parku 
 

(1) Správa se podílí na předcházení mimořádným událostem na území národního 
parku,  zejména předcházení požárům, haváriím, úrazům a ztrátám orientace osob. 

(2) Správa spolupracuje se základními a ostatními složkami integrovaného 
záchranného systému, s dotčenými správními orgány a obcemi při záchranných nebo 
likvidačních pracích při vzniku mimořádných událostí na území národního parku.  

                                                 
11

 JANOUŠ, Václav, Napustí na Šumavě nádrže, které sloužily při plavení dřeva?; in MFD; Silvarium, 23. VII. 2013 
<http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi/napusti-na-sumave-nadrze-ktere-slouzily-pri-plaveni-dreva-
mf-dnes>. 
12

 Národní park Šumava zřídil novou jednotku dobrovolných hasičů; in: Naše voda, 8. II. 2013 
<http://www.nase-voda.cz/narodni-park-sumava-zridil-novou-jednotku-dobrovolnych-hasicu/>. 
13

 Návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava: Připomínky Hnutí DUHA k návrhu v meziresortním 
připomínkovém řízení; in: Hnutí DUHA, 2012 
<http://www.sumavazije.cz/sites/default/files/ruzne/pripominky_zakon_NPS.pdf>. 
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(3) Správa zřizuje Informační a strážní službu k plnění úkolů podle tohoto zákona  
a podle zákona upravujícího ochranu přírody a krajiny. 

(4) V rámci opatření proti vzniku a šíření požáru správa  
a) zabezpečuje v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru opatření pro včasné zjištění 

požáru a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti, 
b) zpracovává operativně taktickou studii dokumentace zdolávání požáru, ve které 

vyhodnotí možnosti vzniku a šíření požáru, možnosti požárního zásahu a případné zřízení 
vlastní jednotky požární ochrany, 

c) označuje a udržuje vodní zdroje k hašení požárů na území národního parku; zdroje 
požární vody a jejich počet musí vyhovovat potřebám požárního zásahu podle operativně 
taktické studie dokumentace zdolávání požáru, 

d) označuje a udržuje síť účelových komunikací a lesních cest se zpevněným povrchem 
tak, aby bylo území výměry lesů rovnoměrně dosažitelné pro požární techniku a vedení 
požárního zásahu podle operativně taktické studie dokumentace, a 

e) zpracovává operativní plán zdolávání požáru. 
 

Hnutí Duha navrhuje celé toto ustanovení vypustit. V zákoně, kterým se vyhlašuje 
Národní park Šumava, nemá tento paragraf žádné opodstatnění. To by pak bylo zapotřebí 
přijmout i speciální úpravu pro ochranu před povodněmi atd. Matérie mimořádných 
událostí, kterou se snaží řešit tento paragraf, je dostatečně upravena v jiných předpisech 
(například zákon  č. 133/985 Sb., o požární ochraně, č. 238/2000 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru České republiky, č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 
stavy). Dochází navíc ke kolizi s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny. Některá 
opatření, které toto ustanovení předvídá, povedou ke změnám vodního režimu či  
k fragmentaci lesních porostů zejména v jádrových oblastech národního parku (vytváření 
nových vodních nádrží, povinnost udržovat veškeré účelové komunikace a lesní cesty  
a vytvářet nové přístupové cesty apod.). Na okraj poznamenáváme, že v tomto paragrafu 
předvídaná opatření nejsou zdaleka spojena s nulovými náklady. V důvodové zprávě se však 
jako jediná zátěž pro veřejné rozpočty uvádí jen náklady na vyznačení nových zón ve výši  
1 milionu Kč.  

 
Šumava v Bavorsku aktuálně v této oblasti zažívá problémy: 
 
Požár na německé straně Šumavy jen asi dva kilometry od české hranice, se kterým 

bojují od úterý bavorští hasiči, se stále nepodařilo úplně uhasit ... Kvůli nepřístupnému 
terénu se bavorští hasiči nejprve snažili požár uhasit shazováním vody z vrtulníku. Tento 
způsob však nedokáže zlikvidovat oheň v kořenovém systému lesa. Dnes proto policejní 
vrtulník dopravil do vzdálenosti asi 500 metrů od požáru velkou nádrž na vodu, hadice  
a hasiče, aby se pokusili zbytky plamenů uhasit přímo na místě. Vrtulník jim přitom bude do 
nádrže doplňovat vodu. Požár zničil asi 5000 metrů čtverečních porostu v Národním parku 
Bavorský les a vypukl pravděpodobně samovznícením při nedávných tropických teplotách  
... Hašení v nepřístupném terénu je velice obtížné, protože kvůli rušení cest v bavorském 
parku se nyní přímo na místo k požáru nemohou dostat hasičské cisterny. Lokalita, ve které 
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v Bavorsku hoří, je v podstatě noční můrou hasičů. Kořenový požár v rašelinném podloží  
v lokalitě nedostupné hasičskou technikou jsou důvody, proč nebyl požár ještě uhašen.14 
 
 Národní park Podyjí 
 

Ve vztahu k Národnímu parku Podyjí lze zaznamenat informaci, že v okolí Čížova 
vznikne relativně hustá síť cest a pěšin. Správa parku tak bude moci realizovat svůj záměr 
vytvořit malý turistický okruh kolem obce. Kromě místních jej budou moci využít méně zdatní 
turisté, senioři nebo rodiny s dětmi. Uvítají ho i učitelé škol, jejichž žáci přijíždějí na výukové 
programy návštěvnického střediska národního parku. Plánovaný okruh povede z velké části 
otevřenou krajinou. Umožňuje tak nádherné výhledy do okolí a seznámení se strukturou 
krajiny, která je nejen zemědělsky využívaná, ale zároveň esteticky i přírodovědně cenná. 
Nejdůležitějším úkolem komplexní pozemkové úpravy je však zlepšení vodního režimu  
a ochrana krajiny proti erozi. To se samozřejmě dotkne i Čížova. Správci parku zatravní 
několik ploch, například část pole pod návštěvnickým střediskem nebo pás na terase nad 
požární nádrží, kde v minulosti docházelo k velkým splachům orné půdy. Na stráni Větrníku 
zase Pozemkový úřad vytvoří celkem pět zatravněných protierozních pásů. Násep cesty 
vedoucí úpatím kopce na severozápad k Ledovým slujím dříve sváděl přívalovou vodu  
z Větrníku směrem do obce, kde způsobovala nepříjemné záplavy.15 
 
 Národní park České Švýcarsko, Chráněná krajinná oblast Labské Pískovce 
 

Posílení populace a monitoring žabníčku vzplývavého (Luronium natans) na území 
Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce: Žabníček vzplývavý je znovu objeveným druhem 
pro českou flóru a v současné době zařazen v červeném seznamu do kategorie C1 – kriticky 
ohrožený druh. V přírodním prostředí se nachází pouze v Labských pískovcích, kde má  
v současné době čtyři lokality. Dvě jsou původními lokalitami výskytu tohoto druhu. Jedná se 
o Královomlýnský rybník a požární nádrž poblíž obce Maxičky. Pro posílení populace tohoto 
druhu bylo vytvořeno Správou Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce několik tůní. Do 
těchto tůní bylo přeneseno v roce 2001 okolo 5 rostlinek žabníčku, ale pouze ve dvou 
vodních plochách se žabníček uchytil. V tůňce nad požární nádrží, při kontrole v měsíci 
červnu roku 2002 žabníček vytvořil populaci čítající do 30 jedinců. Koncem roku 2002 se 
dokonce rozrostl na ploše do 1 m2 s více jak desítkou kvetoucích rostlin a celkovým počtem 
přes 100 jednotlivých kusů a vytvořil homogenní hustý zápoj. Vytvořila se zde velmi silná 
populace a bylo rozhodnuto, že od roku 2004 na ní bude rovněž monitorován početní stav.  
V další nové tůňce je pouze jen několik slabších jedinců s omezenou vitalitou. Z praktických 
pozorování a zkušeností lze říci, že limitujícími podmínkami úspěšného vysazení se zdají být 
kvalita vody a světelné podmínky. Žabníček vyžaduje velmi kvalitní pramenitou vodu  
s nízkým obsahem minerálních látek; jde tedy o oligotrofní prostředí a nároky na světlo jsou 
také velmi vysoké. V nově vybudovaných tůních se žabníček uchytil pouze v té, která je plně 

                                                 
14

 Požár na německé straně Šumavy stále není definitivně uhašen; in: Ekolist, 8. VIII. 2013 
<http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pozar-na-nemecke-strane-sumavy-stale-neni-definitivne-uhasen>. 
15

 Lenka REITEROVÁ, Lenka, Okolí Čížova čekají změny: Přibudou cesty i protierozní; in: Národní park Podyjí 
<http://www.nppodyji.cz/okoli-cizova-cekaji-zmeny-pribudou-cesty-i-protierozni>. 
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osluněna a přímé světelné paprsky dopadají téměř celý den na vodní hladinu. Hloubka tůní 
se pohybuje okolo 0,5 – 1 metru a rozměry jsou v průměru mezi 20 až 30 m2.16 
 

                                                 
16

 BENDA, Pavel; BAUER, Petr; KOPECKÝ, Vladislav, Druhová ochrana; in: Národní park České Švýcarsko 
<http://www.npcs.cz/druhova-ochrana>. 
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NATURA 2000, Králický Sněžník 
 
Oznámení o záměru vybudování zasněžovacího zařízení a požární nádrž ve 

stávajícím lyžařském areálu podle zákona 100/2001 Sb. Ve smyslu § 6, přílohy č. 3 a zákona 
163/2006 Sb. Obec Výprachtice, Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí: Doplnění areálu  
o zasněžovací systém prodlouží průměrné využití areálu v období prosinec až březen a to  
z 65 dní až na 100dní. Jedná se o podzemní stavby – podzemní zařízení bez vlivu na okolí. 
Toto zasněžovací zařízení bude vybudováno ve stávajícím lyžařském areálu ve Výprachticích. 
Hlavním důvodem ke stavbě je nedostatek požární vody pro celý lyžařský areál a přilehlé 
budovy. Dostatek vody je zajištěn ze stávající studně, ale je potřeba tuto vodu akumulovat  
a získat patřičný tlak. Instalace zasněžovacího systému je záležitostí, která se nabízí  
s ohledem na investiční náklady a celkové využití této stavby. Kapacita záměru je dána 
vybudováním podzemních nádrží /2ks/ podzemním rozvodem výtlačného potrubí, 
elektropřípojkou. Zasněžovací zařízení jsou vodní děla /2ks/osazená na spádovém 
vodovodním řadu. Spádové vodovodní potrubí je vybaveno 5 ks hydrantů, na které budou 
připojována sněžná děla. Podzemní nádrže a vodovodní rozvod vyřeší i zásobování 
stávajících objektů požární vodou. Zásoba v horní nádrži předpokládá objem vody cca 350 
m3. Využití zasněžování se předpokládá cca 30 dní v roce, využití požární nádrže je celoroční. 
Úkolem hodnocení je posoudit vliv stavby na Ptačí oblast Králický Sněžník (CZ0711016), která 
byla vymezena nařízením vlády České republiky č. 685/2004 Sb., částka 232 ze dne  
8. prosince 2004. Vliv na jiné ptačí oblasti a lokality soustavy Natura 2000 se vzhledem  
k lokalizaci a charakteru stavby nepředpokládá. Celková délka rozvodného potrubí bude asi 
380 m.17 

 

 
 

Vrtaná čerpací studna a podzemní akumulační nádrž o objemu 20 m3 budou 
umístěny v dolní části sjezdové dráhy. Horní víceúčelová nádrž o objemu 350 m3 bude ležet 
vedle horní stanice vleku a bude řešena jako uzavřená. Stavba vleku si vyžádá provedení 
výkopu pro uložení potrubí a elektrorozvodu pro napájení čerpadel a sněžných děl. Provoz 
stavby bude zahájen v zimním období roku 2007. Lyžařská sezóna v areálu trvá obvykle do 

                                                 
17

 Lyžařský areál Ovaz Výprachtice; in: InfoČesko <http://lyzovani.infocesko.cz/content/orlicke-hory-
pardubicky-kraj-lyzovani-lyzarsky-areal-ovaz-vyprachtice.aspx>. 
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15. března. Během provozu bude sněhová vrstva na sjezdové trati upravována rolbou  
a v případě potřeby sjezdovka umele zasněžována. Zemní práce budou zahájeny před 
začátkem reprodukční sezóny chřástala polního, nejpozději tedy v první dekádě května. 
Pokud nebude možné tento termín dodržet, bude třeba provést terénní průzkum zaměřený 
na přítomnost chřástala polního v dotčeném území. Pokud by tento průzkum prokázal výskyt 
hnízdících jedinců chřástala na lokalitě, mohou být zemní práce zahájeny až po skončení 
hnízdního období, tedy v druhé polovině srpna. Horní nádrž bude provedena jako uzavřená, 
aby byla vyloučena možnost úhynu mláďat chřástala polního při pádech do nádrže.18 
 
 Všeobecný postřeh k tématu renesance menších hasičských nádrží v řadě obcí 
 

Hasičské nádrže nacházejí nové využití: upravené pro koupání nedráždí hygieniky, 
obcím šetří peníze a nabízejí čistou vodu. I hasiči si u nich libují, že nemají zanesené 
stříkačky. Originální trik umožnil desítkám obcí po celé republice upravit staré požární nádrže 
na neoficiální koupaliště. Provoz "požárních bazénů" je stojí mnohem méně než u oficiálních 
koupališť - nemusejí platit plavčíky a další zaměstnance. Koupání je v nich totiž jako dřív na 
vlastní nebezpečí. Radní zjistili, že nechat upravit desítky let staré nádrže a pouze k nim 
přistavět úpravny vody či další zázemí je o miliony korun levnější než stavba nových 
koupališť. Zásadní je pak jediné: Nevybírat na místě vstupné. V takovém případě na nádrže 
stále hygienici hledí stejně jako například na rybníky … Místa, kde se lidé dříve stejně koupali, 
byť v žabinci s bahnem na dně, nyní září křišťálovou vodou. A často u nich vznikly i malé 
hospůdky. I když radnice musejí provoz technologie platit ze svého, náklady na provoz 
"požárních koupališť" jsou výrazně nižší než dotace na skutečná koupaliště se vším 
zázemím... 

 

 
 

Například v Rožné na Vysočině tuto částku odhadují na šedesát až osmdesát tisíc 
korun ročně. "Je to jako jít k rybníku, nemůžete tu čekat nějaké velké zázemí. Ale je tu 
zadarmo čistá voda," shodují se důchodci ležící poblíž okraje bazénu. Čistička zpracovává 
všechnu vodu přitékající do nádrže, kterou v Rožné berou z nedaleké říčky. Hasičům nijak 
takové využití nádrží nevadí. Je pro ně podstatné, aby voda byla v případě potřeby 
připravena. Takhle víme, že je o nádrž pečováno, že se k ní dostaneme přes pokosenou 
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Posudek Natura 2000. Stanovisko orgánu ochrany přírody: Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí, 
11. V. 2005. 
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trávu. A v důsledku je dokonce lepší, pokud můžeme nabrat čistou vodu než obsah nádrže  
s bahnem na dně ... Ničemu to nevadí, je tam pěkně, vedle je hospoda, takže je to  
i s občerstvením, řekl zástupce stavebního odboru. O tom, kolik požárních nádrží dostalo 
úpravnu vody a změnilo se tak v neoficiální koupaliště, neexistuje statistika. Český statistický 
úřad totiž eviduje jen "oficiální" koupaliště, kde se vybírá vstupné. Těch je po celé republice 
přibližně 1 300.19 

 

 
Závěr 
 
Nakolik se v souvislosti s velkoplošnými „přehradami“ hovoří nikoli v souvislosti 

s bojem proti požárům, ale s ohledem na zadržování pitné vody a regulaci povodní, svou roli 
v této oblasti mohou sehrávat. Jejich budování je ale záležitostí v horizontu desetiletí. 
Mnohem rychlejší by bylo budování a reaktivace menších nádrží, kterých by bylo řádově více 
a které by byly blíže případným místům zásahů. Obě varianty se navzájem nevylučují, stejně 
jako další eventuality (využívání podzemní vody atd.). Vždy je přitom třeba poměřovat 
stěžejní proměnné, jako je pořizovací cena – objem případně kvalita zadržované vody – čas 
nutný na vybudování nádrže – vzdálenost od potenciálního místa zásahu atd. 
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