
Dovoluji si pár poznámek k příspěvku ing.Víta.

Především postrádám jakékoliv vysvětlení,proč je situace taková 
jaká je nebo se tak jeví.Z nástinem možných řešení plně 
souhlasím,jsou li v současných ekonomicko politických 
podmínkách,proveditelná.Obávám se ovšem spíše opaku.
A tím bychom vlastně měli začít naše úvahy.

Bohužel,celá ta záležitost má především politický 
kontext.Zamysleme se jen na postupnou likvidací lodní dopravy v 
Česku.
Mocné lobby silniční i železniční dopravy rozhodně nemají zájem na 
konkurenci v podobě říční dopravy a tudíž ji jakékoliv hydrologické 
problémy s ní nutně spjaté, nezajímají.

Vcelku souhlasím z názorem který jsem kdysi slyšel,že usplavňovací 
práce prováděné našimi předky,jaksi samozřejmě počítaly se 
zátopovými oblastmi pro případ povodní.Pravidelné prohrábky dna a 
vůbec těžba štěrkopísků,udržovaly nejen dostatečný průtokový 
průřez,ale navíc zvyšovaly absorbční schopnost podloží.Už jen 
tím,že byly odstraňovány pravidelně nánosy bahna a velice jemných 
jílovitých sedimentů,zanášejících hrubší podkladní vrstvy.
Domnívám se dokonce,že i poměrně na svou dobu,rušná lodní 
doprava,přispívala k procesu samočištění dna vytvářením 
turbulentního proudění a tím i přemisťování sedimentů,zejména těch 
organického původu.
Dalo by se též dlouho hovořit o kladném přínosu v podobě 
okysličování vody propulzními prostředky,ať již kolesy,či lodními 
šrouby.

Je nutno ale přihlédnout k podstatným klimatickým změnám v 
uplynulých desetiletích. A především k vysoce destruktívnímu úsilí 



novodobého kapitalismu,podporovaného zeleným 
banditismem,různých těch nikým nevolených organizací,co se jich  
všude vyrojilo po zániku bývalého politického systému.
A které si platíme ze svých daní.
Ten změnil původně docela funkční vodohospodářství naších předků 
v kanalizační systém záchodového typu.
Hned vysvětlím,co tím autor chce říci.To ostatně byla myšlenka 
autorů vodohospodářských sítí i za komunismu.Naštěstí ji nedotáhli 
až do konce.
Prostě spláchnout a hotovo!Poslat velkou vodu sousedům,ať si s ní 
oni lámou hlavu.
Díra,či raději použijme slovo,profil,je schopna za dobu T průřezu D 
a tlaku P, propustit určitou kvantitu tekutiny,obvykle měřenou v v 
metrech krychlových za hodinu.Úmyslně zanedbávám faktor její 
konzistence,tedy  viskozity.S ním je nutno počítat obvzvláště 
tehdy,pokud se na nás z hor řítí lavina bahna a štěrku.Ale i když to 
hydrologové vědí,bohužel ne všichni to zahrnují do svých 
výpočtů.Takže zpravidla bývají na kočku.Ty výpočty,pochopitelně!

Pak se diví,jak je možné,že se najednou dá do pohybu nějaká ta 
dlouhodobě erozí a nekulturní těžbou dřeva poničená stráň,a 
pěkně,hezky zčista si to šplouchne do vod nejlépe nějaké 
přehrady,která to zcela jistě,nevydrží a přinejlepším,jen přeteče.
Italové s tím mají velice nepěknou zkušenost.Jaksi si už 
nevzpomínám,kdy a kde to přesně bylo,ale na tom zas tak moc 
nezáleží.Výsledkem bylo kompletně spláchnuté město.Moc lidí 
tenkrát nepřežilo.

Dámy snad prominou,ale ony dobře vědí,jakou škodu dokáže nadělat 
ucpaný záchod,třeba vložkami.Když jsem se plavíval na ruských 
lodích,tak se do hajzlíku nesměl házet ani papír na vytření pozadí. 
Na každém hajzlíku býval koš,speciálně pro tento papír určený.Z 



vlastní zkušenosti mohu podoktnout,že zejména Izvestie dokázaly 
poškrábat konečník až do krve.Komsomolskaja pravda byla o něco 
lepší!Toaletní papír tam neexistoval,vozil jsem si raději svůj.
Ale,to jsem trochu odbočil.
Záchod,jak známo,se ucpe především z důvodu zmenšení 
průtokového průřezu.V podstatě,přítok převyšuje odtok.Ale také i v 
případě,že přítok ze splachovacího zařízení postrádá kvantity a 
rychlosti nutné na odstranění případné překážky v podobě již 
zmíněné vložky.
My ucpáváme,aniž by nám to vůbec došlo,říční odtoky splavenou 
zeminou a humusem.Kácíme a mýtíme pobřežní porosty.Ze dna o 
původním profilu mělkého V,vyrábíme úspěšně jakousi placku plnou 
poměrně lehkých sedimentů,které se za určitých podmínek dají do 
pohybu,aby v místech,kde rychlost proudění vodního toku 
poklesne,se znova usadily.Nemusím podotýkat,že tak z oblibou učiní 
zrovna na těch nejméně vhodných místech.To je ale pro řeky 
naprosto normální jev,baví se tak již od doby kdy vznikly.A dokud 
lidí nebylo,tak to nikomu ani moc nevadilo.

Mé srdce plesalo nad videem,které mi kdysi poslal Jiří 
Laube.Konečně jsem se dožil spojení Dunaje a Rýna.A viděl na 
vlastní oči,že to dílo dobré jest!
Jen jsem hluboce litoval,že já už asi si tu štreku neprojedu.
Tam bych povinně nahnal tu českou zelenou čeládku, aby viděla na 
vlastní oči,že se dá ekologicky usplavňovat a navíc,mít další příjmy 
z turistického ruchu.Jistě se nebudu příliš mýlit,ale vsadím se,že se 
ten kanál již mnohonásobně zaplatil.
Aby ta povětšinou,rádoby intelektuálská hovádka viděla, jak se 
takový,byť uměle vytvořený říční systém,chová i v nepohodě.
Nakonec mi nezbývá alespoň z části souhlasit z názorem strýce mé 
bývalé manželky,totiž kdyby byl Hitler začal válku jen o dva roky 
později,tak jsme dnes jezdili parníkem z Brna do Bratislavy.



Za tento výrok dostal chudák strýček osm měsíců natvrdo.Nebyl 
vodohospodář,nýbrž elektrikář.
Jak donutit ty různé,často i pochybné, restituenty zemědělské 
půdy,aby sami od sebe ucpali drenáže a dobrovolně vytvářeli 
mokřady,kde by jim za odměnu zpívali večer spokojení žabáci.
To přeci od novodobého kapitalisty nemůžeme snad ani chtít!Natož 
od církevního hodnostáře!Každá píď země  přeci musí vydělávat!!!!
Proč jsem tedy, hned v úvodu napsal,že se jedná spíše o politický 
problém?
Inu,milí přátelé,dokud budou politici potřebovat volební hlasy od 
zelené verbeže a různých ekoteroristů,tučné obálky od představitelů 
různých lobby,a co jich tam u vás je,tak se řešení jaksi v 
dohlednu,nenaskýtá.
Jak donutit zkorumpovanou vládu,aby z tím něco dělala,to snad až 
Mafie dojde k názoru,že by to mohlo sypat!A,ono by to sypat 
opravdu mohlo!Pak dojde k radikální změně.
Ostatně,ani pojišťovny by nebyly opravdu nadšené,pokud by se tento 
problém počal úspěšně řešit.Nebylo by asi co pojištovat.A pak 
nevyplácet pojistné z důvodů přírodní,a tedy nepředvídatelné 
katastrofy.

Z pohledu na geologickou strukturu Polabí a částečně i Vltavy je 
celkem zřejmé,že situace je alespoň teoreticky,přeci jen řešitelná.
Potencionální záplavové oblasti by opravdu mohly snížit jak 
počty,tak velikost protizáplavových stěn či podobných 
opatření.Ovšem,ing.Vítem zmiňované budování poldrů na způsob 
těch,jak je známe z Holandska,by bylo opravdu dosti 
nákladné.Navíc,v mnoha lokalitách jen stěží proveditelné,nebo 
vůbec.Ať už z hlediska stávající zástavby ale též geologického 
složení terénu.
Zřejmě by bylo dobré,pokud tomu již tak není,vytvořit síť 
automatisovaných senzorů na kritických vodních tocích neustále 



vyhodnocujicích průtoky a řízených počitači.Ty by pracovaly z 
algoritmy umožňujícími alespoň krátkodobé prognozy.Podle nich by 
se mohla regulovat výška hladin ve stávajících vodních zdržích z 
alespoň částečným předstihem.Pochopitelně,to vše by muselo 
pracovat také z meteorologickými podklady.
Mohla by se také již předem vybraná záplavová místa,vybavit,já 
bych to nazval,obětovanými hrázemi,které by povolily,pokud by 
průtok přesáhl jisté hodnoty.Myslím si,že by to vyšlo omnoho 
levněji než systémy holandského typu z dálkově ovládanými 
výpustmi.Po povodni,by stačilo pár buldozerů aby daly během 
několika dní hráz zase do původního stavu.
V létě 1965 jsem jako voják,zažil povodeň na Jižním 
Slovensku.Dokonce jsem byl ve službě tu noc,co povolila inondační 
hráz v Patincích.Byl to opravdu úchvatný pohled když se najednou 
daly do pohybu ty stoleté stromy spolu z masou zeminy.Pak začaly 
padat rodinné domky,jeden za druhým,byly postaveny převážně z 
vepřovic,čili nevypálených cihel.Tenkrát se mezi lidmi šířila fáma,že 
té hrázi pomohli Maďaři aby ochránili své území na druhé straně 
Dunaje.Čert ví kde na to ti lidé přišli!

Náš svět se pomalu, ale jistě probojovává k nedostatku pitné i 
užitkové vody.
Není daleko doba,kdy i v Evropě bude pitná voda na příděl.U nás v 
Québecu pomalu, ale jistě,počínají instalovat měřiče spotřeby vody.
A omývat vjezd před barákem,za to je někde i docela mastná 
pokuta.A to nemluvím o zavlažování trávníků-pýchy místních 
domorodců.A to tu máme desetitisíce jezer a to nemluvím o super 
kvalitní podzemní vodě z z bývalých ledovcových morén.

Přitom tam u vás máte v určitých regionech dostatečně velká 
štěrková podloží,schopná zachytit převážnou část srážek.Opravdové 
akumulátory pitné i užitkové vody.



Jak tak vidím,máte u vás hodně intelektuálů,zabývajích se ochranou 
zelených žabiček či mloků.Popřípadě jiných potvůrek,které by prý 
velice utrpěly,kdyby se postavily Labské stupně,od Hřenska nahoru 
až do Ústí nad Labem.
Zdá se mi ale,že těm načančaným slečinkám a poněkud nemužně 
vypadajícím mládencům,vůbec ale nevadí,že každé jaro skončí 
miliony milovaných žabiček,rozpláclých na silnici pod koly 
těžkotonážních mastodontů,nemluvě o miliardách broučků,pro 
změnu zase rozpláclých na čelních sklech automobilů,dokonce i 
těch,řízených právě těmi ochránci broučků.
A těch auťáků by ale nemuselo být tolik,hlavně by ubylo kamionů.
A také jim zřejmě nedochází,že kvůli výrobě jediného mobilu či 
tabletu bez kterých si ani nedovedou představit svůj život,hynou 
nejen zvířátka,ale také lidé.
Z Kanady
Georg


