




Základem bytí je hnití,
řekl před několika sty lety Francis Bacon. Jaká pravda! Vždyť 

každý uzavřený systém produkující odpady, které ten systém 
dále neumí využít, jest odsouzen k tomu, aby se ve svých od-
padcích udusil, utopil, zalkl a otrávil. Systém musí být nastaven 
tak, aby toho svinčíku vyprodukovával co nejméně a v té materii 
odpadků musí systém umět efektivně využít nejen hmotu, nýbrž 
i energii. Nepouštět je, jak se říká, Pánu Bohu do oken. Z tohoto 
pohledu se jako nejvýhodnější jeví, aby vše živé, se nakonec 
hnitím přeměnilo v materii, z které opět vše živé vyrůstá. Proto 
jsou v přírodě masařky, červi, žížaly, šváby, bakterie a další 
nevábná žoužel. Cílem záměru, který tyto organismy přivedl na 
svět, je, aby, co jednou bylo krásné, shnilo a znova v krásu vyrůst 
mohlo. Nic naplat, onou nehezkou mrtvou masou či exkrementy 
všeho živého, co v přírodě jest, se živí organismy, které v nás 
povětšinou libé pocity nevzbuzují, jež však dělají svět fyzicky 
obyvatelným a povětšinou i emotivně nádherným.

Obdobou těch nevábných organismů jsou v lidské společnosti 
žumpy a čistírny, popelnice a skládky. Ani ony v nás nevzbu
zují libé pocity. I  z nich  by  však  vyrůstat mohla účelnost 
(jsteli pragmatici) či krása (jsteli estéti). Potřebné by bylo, aby 
ty kanály a popelnice pozřely jen to, co už jinak využít nejde 
a že v těch kloakách skončí toho co nejméně. Ale nějak se nám 
do toho nechce. V kanálech a následně na čističce končí třeba 
i prostřednictvím drtiče kuchyňských odpadků to, co by tam 
podle mého zdravého rozumu končit nemělo. A zhusta i konečný 
produkt čištění (kaly) odpadních vod končí nevyužit na sklád-
kách draze zajištěných, protože jsme příliš opatrní… Já bych 
však ve většině případů řekl příliš cimprlich.

Protože mottem letošního Světového dne vody je sanitace, 
tak by i o tom mělo být letos na Světový den vody diskutováno. 
Tedy nejen o tom, „kolik procent lidí bude odkanalizováno“ 
(I tuto kouzelnou formulku jsem slyšel), ale co všechno je 
rozumné prostřednictvím kanálů odvádět. Určitě by v kanálu 
neměly končit už zmíněné kuchyňské zbytky, ale měli bychom 
začít stále více považovat za rozumné neodvádět kanály vodu 
z koupelen. Abych parafrázoval pana Vančuru z Rozmarného 
léta, tak i způsob odvádění pár deci moče pomocí několika litrů 
pitné vody se mi jeví poněkud nešťastným.

Možná by si provozovatelé ČOV mohli vzít inspiraci od 
distributorů elektřiny, kteří občas svým odběratelům finančně 
přispívají na koupi úsporných žárovek či dalších elektrických 
spotřebičů a přispívat lidem na koupi výrobků na šetření vody.

Ing. Václav Stránský
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Představují navržené hájené 
lokality pro akumulaci 
povrchových vod omezení 
pro rozvoj zasažených obcí?
Lenka Slavíková, Viktor Květoň

Klíčová slova
změna klimatu – hájené lokality – socioekonomická analýza

Souhrn
Článek představuje závěry socioekonomické studie, jež se 

zabývala analýzou dopadů územního hájení lokalit vhodných 
pro akumulaci povrchových vod v minulosti na rozvoj dotče-
ných obcí. Studie byla zpracována jako jeden z podkladů pro 
aktualizaci seznamu lokalit hájení, který má vstoupit v platnost 
po roce 2009.

u

Úvod
V roce 2006 proběhla v souvislosti s veřejným projednáním Plánu 

hlavních povodí ČR (dále PHP) bouřlivá debata o zařazení sezna-
mu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod do tohoto 
plánu. Tzv. hájení vybraných lokalit institutem „územní rezervy“ 
má zabránit znehodnocení (zastavění) morfologicky a hydrologicky 
vhodných profilů pro výstavbu budoucích nádrží. Případné nové 
akumulační či retenční nádrže jsou považovány za účinný nástroj ke 
zmírnění dopadů předpokládané klimatické změny [VÚV, 2005]. 
Tým  Institutu pro  ekologickou  a ekonomickou politiku  (dále 

IEEP) byl v první polovině roku 2007 osloven pracovníky MZE ČR 
a následně zpracoval studii s názvem „Socioekonomická analýza 
územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci 
povrchových vod“. Cílem zpracované studie bylo postihnout socio
ekonomické dopady územního hájení – tj. vyhodnotit dopad zvo-
leného územního limitu na rozvoj dotčených obcí při zohlednění 
demografických, hospodářských a jiných kritérií. Výsledky studie 
obsahuje tento článek. 

Vymezení problému 
Seznam lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod, dří-

ve lokality vhodné pro výstavbu vodních nádrží (dále jen hájené 
lokality),  jsou v aktuálním platném znění uvedeny ve Směrném 
vodohospodářském plánu ČSR z roku 1988. Tento plán „obsahuje 
464 plánovaných nádrží,  z toho 210 územně hájených. Zbytek 
je pouze evidovaný, územně nehájený. Některé z těchto nádrží již 
byly postaveny, jedná se asi o 5 nádrží.“ [VÚV, 2005] Původní účel 
hájených lokalit byl různý, od zajištění zdrojů pitné vody, rozvoje 
průmyslu a zemědělství, energetické účely aj.. Respektoval politické 
priority konce 80. let. 
V letech 2005 – 2006 byl spolu se zpracováním nového strate-

gického dokumentu vodní politiky státu – Plánu hlavních povodí 
ČR (PHP) – platný seznam 210 hájených lokalit aktualizován. Na 
seznam byly zařazeny některé doposud pouze evidované lokality, 
u 120 hájených lokalit mělo územní hájení i nadále pokračovat. 
Zařazení  aktualizovaného  seznamu hájených  lokalit  do  PHP 
významně podpořila  studie Výzkumného ústavu vodohospodář-
ského T. G. Masaryka  (dále VÚV), která na základě existujících 
klimatických scénářů vyčíslila předpokládaný úbytek vody v jed-
notlivých povodích [více viz VÚV, 2005].
Návrh PHP byl včetně aktualizovaného seznamu 206 hájených 

lokalit v květnu 2006 zveřejněn k připomínkám veřejnosti. V říjnu 
2006 proběhlo jeho veřejné projednání v rámci procesu SEA a v lis-
topadu byly na veřejném zasedání vypořádány připomínky. 
Zapojení veřejnosti do projednávání mělo od zveřejnění prvního 

návrhu plánu dramatický průběh – veřejnost (především předsta-
vitelé obcí a ekologických nevládních neziskových organizací) se 
postavila na  silný odpor proti  tomu,  aby  strategický dokument 
obsahoval konkrétní seznam hájených  lokalit,  i proti výhledové-
mu budování dalších přehrad na území ČR. Původním záměrem 

ministerstev bylo  i přes  tento odpor ponechat  seznam hájených 
lokalit jako součást PHP. V prosinci 2006 však ministři zemědělství 
a životního prostředí rozhodli o tom, že součástí verze návrhu PHP, 
který bude předložen vládě, „nebude seznam lokalit vhodných pro 
akumulaci povrchových vod. Bude proto projednán další postup  
řešení  problému pro  vymezení  vodohospodářsky  významných 
území k roku 2009 (lokalit pro akumulaci vod, území pro retenci 
vod – poldry, území pro rozlivy povodní)...“. Tímto způsobem bylo 
rozhodnutí o konečné podobě seznamu odsunuto, aby byl vytvořen 
prostor k širší diskusi zainteresovaných stran, lepší informovanosti 
veřejnosti o účelu a možných dopadech územního hájení a vytvo-
ření  dodatečných  analýz.  Jednou  z těchto  analýz  je  i zmíněná 
socioekonomická studie IEEP VŠE v Praze. 
V rámci dalšího postupu je v současné době rovněž projednávána 

tzv. „malá“ novela vodního zákona, která navrhuje vymezit území 
chráněná pro  akumulaci povrchových vod. Předpokládá  se,  že 
v těchto územích bude možné měnit dosavadní využití, umisťovat 
stavby a provádět činnosti pouze v případě, že  tyto neznemožní 
nebo  podstatně  neztíží  jejich  budoucí  využití  pro  akumulaci 
povrchových vod. Vláda by po schválení novely vodního zákona 
(tj. pravděpodobně v průběhu roku 2008) měla nařízením stanovit 
seznam vymezených území chráněných pro akumulaci povrcho-
vých vod s uvedením jejich jména, zeměpisné polohy, mapy a jejich 
rozlohy. Ke zveřejněnému seznamu by mělo následovat připomín-
kové řízení ve lhůtě 60 dnů, ve kterém by se vlastníci dotčených 
pozemků a staveb měli vyjádřit k tomuto návrhu a zaslat MZE ČR 
oficiální připomínky. 

Cíle studie 
Určit  konkrétní  socioekonomické  dopady  režimu hájení  na 

zasažené obce  je v současné situaci obtížné. Starostové  i občané 
obvykle vyhlášení hájené lokality spojují přímo s otázkou výstavby 
přehradní nádrže, zatímco zástupci MZE ČR zdůrazňují rozdíl mezi 
hájením území a rozhodnutím o realizaci  samotné  stavby. Prav-
děpodobnost naplnění klimatických scénářů (tj. naplnění hrozby 
nedostatku vody v povodích) je obtížné určit a důvěra veřejnosti ve 
vědecké závěry na tomto poli je spíše nízká. Objevují se názory, že 
potenciální výstavba vodních nádrží řeší důsledky, nikoliv příčinu 
celého problému, kterým je relativně nízká schopnost české krajiny 
zadržet vodu. 
V této  situaci  vysoké míry nejistoty  a nízké úrovně konsensu 

o dalším postupu jsme se rozhodli při analýze socioekonomických 
dopadů zaměřit na historická data – tj. na hodnocení reálného vlivu 
hájených lokalit v obcích, které jsou zahrnuty v aktuálním seznamu 
Směrného vodohospodářského plánu od roku 1988. Omezení pro 
závěry analýzy pramenící z této volby jsou diskutována dále. Cílem 
zpracované studie tedy bylo zodpovědět tyto otázky: 
•	 Mělo v minulosti vymezení hájených lokalit (negativní) vliv na 
rozvoj dotčených obcí? Pokud ano, v jakém směru? Pokud ne, 
z jakých důvodů? 

•	 Jaká jsou klíčová socioekonomická kritéria pro posouzení míry 
rozvoje obcí spadajících do výhledových hájených lokalit? 

•	 Jaké jsou historické zkušenosti s hájenými lokalitami v jednotli-
vých obcích? 
Studie se nezabývá hydrologickými, morfologickými, ekologic-

kými a jinými charakteristikami vybraných hájených lokalit. Tyto 
informace jsou pracovníky MZE ČR shromažďovány v rámci jiných 
úkolů. Soustředíme se pouze na dopady, které pramení ze skuteč-
nosti, že v hájených lokalitách jsou často umístěna lidská sídla a že 
zde žijí lidé. Z časových důvodů nebylo bohužel možné navštívit 
všechny hájené  lokality a zkušenosti místních aktérů  jsou proto 
ve studii zpracovány pouze formou několika případových studií. 
Socioekonomická studie se dále nevěnuje analýze dalších existují-
cích nástrojů ke snížení dopadů klimatické změny ani hodnocení 
míry jejich vhodnosti. Volbu pokud možno vhodných (efektivních) 
nástrojů k eliminaci dopadů sucha a povodní považujeme za poli-
tické rozhodnutí.

Metody a postup řešení
V úvodní  fázi bylo nezbytné vytvořit seznam obcí,  které  jsou 

„zasaženy“ režimem hájení. Analýza pracovala s aktuálním sezna
mem navržených hájených lokalit (stav červen 2007),  jenž obsa-
hoval 186  lokalit  (jejich  seznam obsahuje příloha 1  zpracované 
studie). Pro tento úkol byly využity statistické podklady MZE ČR, 
které obsahují seznam katastrálních území v České republice spa-
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dajících do režimu hájení. Pomocí identifikačních čísel dotčených 
územních jednotek byl vytvořen seznam obcí, který obsahuje 599 
jednotek. Z tohoto počtu bylo 401 obcí historicky zasaženo režimem 
hájení od roku 1988 a 198 obcí doposud hájením zasaženo není, 
v budoucnu se však o zavedení limitu uvažuje – tj. jsou součástí 
aktuálního  seznamu navržených hájených  lokalit po  roce 2009. 
Dále  tedy hovoříme o „starých“  a „nových“ hájených  lokalitách 
– viz tabulka 1.
Porovnáním socioekonomického vývoje v obcích postižených 

režimem hájení  od  roku  1988  dodnes  a obcích  nezasažených 
hájením byla ověřována hypotéza, zda existence režimu hájení má 
negativní vliv na rozvoj příslušné obce (viz dále). 
V průběhu prací bylo shromážděno velké množství socioekono-

mických dat o všech 599 obcích. Jednalo se zejména o ukazatele: 
•  demografického vývoje  (např. vývoj  emigrace,  imigrace, podíl 
důchodců aj.);

•  rozvoje bytové výstavby (např. intenzita výstavby);
•  rozvoje  sociální  a technické  infrastruktury  (přítomnost pošty, 
policie,  školy,  zdravotnického zařízení,  vodovodu, kanalizace 
a plynofikace);

•  ekonomického rozvoje (vyjížďka za prací, počet pracovních pří-
ležitostí aj.). 
Zdrojem dat byla Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001, která 

dostatečně vystihují období od vymezení hájených lokalit v roce 
1988 do nedávné minulosti. Vybrané  statistické ukazatele byly 
zjišťovány i za rok 2006 (např. počet obyvatel, imigrace a emigra-
ce z obce). Pro analýzu byly využity zejména statistické metody 
(korelační analýza aj.). Výsledky analýzy byly dále konfrontovány 
s reálným vývojem v 6 vybraných obcích ČR, které v rámci zpra-
covávaných případových studií řešitelé navštívili.  
Sestavená databáze ukazatelů byla využita pro navržení metodiky 

hodnocení (ne)vhodnosti lokalit, které jsou navrženy k hájení po 
roce 2009 (viz dále Metodika). 

Výsledky 
Provedené  statistické  analýzy  vypovídají  o velmi malé míře 

ovlivnění rozvoje obce režimem územního hájení v minulosti. 
Z analýz větších souborů dat vyplývá, že režim hájení buď přímo 
neměl v letech 1988 – 2006 vliv, nebo zapadl v dalších dynamic-
kých procesech, kterými obce v 90. letech procházely. Významnou 
skutečností v této souvislosti je, zda bylo hájení respektováno a pře-
devším, jestli byli lidé v dotčených obcích informováni o existenci 
hájené lokality na území obce. Tyto skutečnosti ověřovaly případové 
studie v jednotlivých obcích (viz dále). 
Hypotéza o míře vlivu režimu hájení na rozvoj obcí byla testová-

na jak porovnáním celých souborů dat (401 hájených versus 198 
nehájených obcí), tak v rámci jednotlivých velikostních skupin obcí 
(tabulka 2.). I zde však lze vysledovat velmi podobné trendy. Z hle-
diska velikostní kategorie obcí 0 – 500 obyvatel dochází v hájených 
obcích dlouhodobě k úbytku obyvatel, avšak tento úbytek je zapříči-
něn ztrátou obyvatel přirozenou obměnou, nikoliv vystěhováváním 
a s režimem hájení tak pravděpodobně nesouvisí

V poslední  fázi  analýzy  byl  porovnáván  rozvoj  v 6  obcích 
vybraných pro účely případových studií v rámci mikroregionů, ve 
kterých se nachází. Ke každé obci byly vybrány další dvě párové 
obce z blízkého okolí. Klíčovým kritériem pro výběr byla obdobná 
populační velikost na počátku 90. let, kdy mezi obcemi existovaly 
minimální  rozdíly v důsledku uplatňované nivelizace minulého 
režimu a současně se ještě nemohly projevit případné vlivy režimu 
územního hájení.  Při  výběru byla  respektována  také  vzájemná 
poloha obcí a poloha v dopravních sítích, která má často  reálný 
vliv na  rozvoj. Výsledky  analýz vývoje  v párových obcích  jsou 
nejednoznačné – zatímco jedna z vybraných obcí zasažená hájenou 
lokalitou  (Liblín) vykazuje lepší rozvojové charakteristiky než k ní 
přiřazené obce z jejího okolí, dvě další vybrané obce (Bojanov, Dolní 
Kalná) a s nimi i celé mikroregiony stagnují. Další dvě vybrané obce 
(Česká Metuje, Vranová Lhota) vykazují mírně zhoršené rozvojové 
charakteristiky oproti párovým obcím a v jednom případě se obec 
zasažená hájenou lokalitou (Horní Lomná) rozvíjí podstatně hůře, 
než obce v jejím okolí. 

Ověření výsledků analýzy dat rozhovory  
ve vybraných obcích
Je zřejmé, že doposud interpretované výsledky analýzy dat svádí 

k závěru, že územní hájení je „neškodný“ nástroj, který prakticky 
nijak neovlivňuje reálný život obyvatel v zasažených obcích. Tento 
závěr je však možné akceptovat pouze v případě, že: 
a) hájené  lokality byly v 90.  letech zaneseny v územně plánova-
cích dokumentech obcí a vyšších územně správních celků – tj. 
představitelé obcí a místně příslušné stavební úřady o územních 
limitech věděli a respektovali je, 

b) občané byli  o existenci územního  limitu  informováni,  a tudíž 
tento limit ovlivnil reálné rozhodování občanů o míře výstavby 
a jiných aktivit v obci.
Významným faktorem je také forma územního limitu, která určuje 

míru povědomí občanů a představitelů obce o jeho existenci. Zatím-
co dnes se v souvislosti s navrhovaným seznamem hájených lokalit 
po roce 2009 hovoří o institutu „územní rezervy“ podle nového 
stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), dříve mohlo územní 
hájení nabývat  různých  forem. Z rozhovorů často vyplynulo,  že 
v obcích byly za minulého režimu kvůli plánované stavbě nádrží 
vyhlašovány (a následně rušeny) stavební uzávěry, což negativně 
ovlivnilo  jejich  rozvoj. Naopak dnes navrhovaná  regulace nemá 

v budoucnu  omezovat  výstavbu  objektů 
k bydlení a má bránit pouze stavbám strate-
gického charakteru, apod.
Výše uvedené skutečnosti a závěry statis-

tické  analýzy byly ověřeny v rámci 6 pří-
padových studií. Jejich cílem bylo přiblížit 
problematiku hájených  lokalit  z pohledu 
starostů (tj. jejich názory a postoje), jejichž 
obce významným způsobem zasahuje něk-
terá  z hájených  lokalit  vyhlášená od  roku 
1988, u které se rovněž počítá s jejím pokra-
čováním po roce 2009. Tyto obce obsahuje 
tabulka 3. 
Obce byly v průběhu září 2007 navštíve-

ny  a byly provedeny  řízené  rozhovory  se 
starosty. Z řízených  rozhovorů vyplynuly 
tyto hlavní poznatky,  které  jsou dále  roz-
pracovány v rámci jednotlivých případových 
studií:
•	Neplatí, že hájené lokality obsažené v plat-
ném Směrném vodohospodářském plánu 
z roku 1988 jsou v současné době vždy zane-
seny v podobě územních limitů v územních 

 Pokračující 
(staré)

Nově 
navržené  
k hájení

CELKEM

Hájené lokality 120 66 186

Zasažené obce 401 198 599

Tabulka 1. Přehled “nových” a “starých” hájených lokalit a jimi 
zasažených obcí podle aktuálního seznamu.

Zdroj: vlastní

Obce dle 
velikostní 
kategorie

Průměrný 
přírůstek/úbytek 
stěhováním v % 

(mezi roky  
1995 – 2006)

Průměrná změna 
celkového počtu 

obyvatel v % (mezi 
roky 1991 – 2006)

Průměrná změna 
výstavby sociální 

a technické 
infrastruktury 

(mezi roky  
1993 – 2003)

Průměrná změna 
pracovních 

příležitostí v obci 
(mezi roky  

1991 – 2001)

Hájené Nehájené Hájené Nehájené Hájené Nehájené Hájené Nehájené

0 – 500 4,94 7,89 6,62 0,35 1,25 1,22 0,98 1,14

501 – 1000 5,84 4,65 1,47 1,44 1,6 1,55 0,98 0,89

1001 – 3000 6,34 1,60 3,85 2,25 1,35 1,36 0,98 1,02

více než 
3000 0,51 0,09 0,85 0,52 1,34 1,15 0,88 0,92

CELKEM 4,94 4,89 2,28 0,99 1,35 1,31 0,97 1,02

Tabulka 2. Porovnání vývoje obcí zasažených a nezasažených režimem hájení na příkladu 
vybraných socioekonomických ukazatelů

Zdroj: vlastní
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plánech obcí nebo vyšších územních celků. Čtyři z šesti navštíve-
ných obcí o platné hájené lokalitě na svém území nic nevědí. 

•	 Režim hájení se tedy v období 1988 – 2009 prosazuje v různých 
obcích v různé míře – např. v obci Horní Lomná byla v roce 1988 
vyhlášena v části  intravilánu obce stavební uzávěra, která platí 
dodnes. Rozvoj obce je tímto územním limitem negativně ovlivněn. 
V jiných obcích hájená lokalita nepředstavuje žádné reálné ome-
zení výstavby nebo není v příslušných plánovacích dokumentech 
vůbec zanesena – vliv hájení na rozvoj obce je proto nulový.

•	 Občané byli o platných hájených lokalitách ve svých obcích infor-
mováni pouze v případě, že územní limit představoval konkrétní 
omezení pro rozvoj obce. Taková situace nastala pouze v jednom 
případě ze šesti provedených případových studií (v Horní Lomné). 
V některých obcích  jsou občané seznámeni pouze se současnou 
diskusí o budoucí podobě seznamu hájených lokalit po roce 2009. 

•	 Informovanost o hájených  lokalitách pro účely vodohospodář-
ských plánů platných po roce 2009 je z pohledu starostů téměř 
nulová. Z oficiálních míst se starosty zpravidla nikdo nekomu-
nikuje. Dvě z navštívených obcí  se o existenci hájené  lokality 
na svém území (a o jejím možném pokračování) dozvěděly až 
při provádění řízeného rozhovoru. Jediným kvalitním zdrojem 
informací je pro některé starosty nevládní aktivita Stop přehradě 
– tj. její internetové stránky a komunikace s panem Beránkem. 

•	 Starostové nevěří současným argumentům pro hájení lokalit po 
roce 2009  (sucho). Ve čtyřech ze šesti případových studií bylo 
uvedeno, že o přehradě se průběžně hovoří už od 2. světové války 
a její účel se stále mění podle politických zájmů. Vypadá to tak, že 
důvod pro přehradu ve vhodném údolním profilu se vždy najde. 
Z uvedeného vyplývá, že závěr statistické analýzy o nízkém či 

nulovém vlivu hájených  lokalit na socioekonomický  rozvoj obcí 
nelze interpretovat bez detailní znalosti lokální situace v konkrétní 
obci. Výsledky rozhovorů zpochybňují statisticky podložený „uni-
verzální“  závěr  o minimálním vlivu  režimu hájení  v minulosti. 
V rámci představené  studie  bohužel nebylo možné  z časových 
i finančních důvodů provést  reprezentativní  šetření  a navštívit 
např. třetinu obcí zasažených hájením a zjistit skutečné povědomí 
o hájené  lokalitě platné od  roku 1988. Přesto  se domníváme,  že 
zpracované případové  studie  jsou  významným příspěvkem do 
diskuse především o budoucí komunikaci o hájených lokalitách ze 
strany navrhovatelů regulace. 

Metodika 
Studie dále obsahuje návrh metodiky  k určení  (ne)vhodných 

hájených lokalit z hlediska socioekonomického rozvoje. Tato meto-

dika je využitelná v dalších diskusích o roz-
sahu seznamu hájených lokalit po roce 2009 
zejména v případě, pokud se bude uvažovat 
o snížení jejich počtu. Metodika tedy urču-
je pořadí 186 hájených  lokalit podle míry 
rozvoje  (viz  dále).  Toto  navržené  pořadí 
doporučujeme chápat  jako pilotní aplikaci 
vytvořeného nástroje, který využívá pouze 
některá  socioekonomická data. V žádném 
případě nelze rozhodovat o zařazení či na
opak vyřazení hájené lokality pouze s pomo-
cí této metodiky bez zohlednění hydrologic-
kých,  ekologických a jiných charakteristik 
a zejména bez detailní  znalosti  lokálních 
poměrů v místě navrhované lokality. 
Relativní vhodnost výběru hájené lokality 

v rámci seznamu 186 lokalit byla určena pomocí souhrnného uka-
zatele míra rozvoje, přičemž je nezbytné zohlednit i míru zásahu 
hájené lokality do urbanizované části katastrů obcí. 

Míra rozvoje  je  souhrnným ukazatelem  celkového  úbytku 
(přírůstku) obyvatelstva v obcích, úbytku (přírůstku) stěhováním, 
změny bytového fondu a vývoje infrastruktury. Ukazatel informuje 
o relativním rozvoji v obci oproti ostatním obcím, případně porov-
nává i míru rozvoje různých skupin obcí zasažených jednotlivými 
hájenými  lokalitami.  Přijímáme předpoklad,  že  ze  socioekono-
mického hlediska je vhodné preferovat vyhlášení hájených lokalit 
v obcích s relativně nižší mírou rozvoje. Podle tohoto kritéria byl 
seznam 186 lokalit setříděn. 

Míra zásahu  indikuje  relativní  rozsah zasažení obce režimem 
hájení  –  jedná  se o to,  jaký podíl plochy  (či  absolutně kolik ha) 
hájená lokalita v katastru obce zasahuje a především kolik objektů 
celkem a objektů k bydlení do hájené lokality spadá. Podle těchto 
ukazatelů není vytvářeno pořadí lokalit, je však nutné k nim při-
hlédnout, jelikož lze předpokládat, že hájeny by měly být přednost-
ně lokality, které nezasahují zastavěná území obcí a to bez ohledu 
na míru rozvoje. Tyto ukazatele je nezbytné individuálně posoudit 
pro každou lokalitu. Jako příklad je možné uvést lokalitu Kyselka, 
která se nachází na posledním místě podle ukazatele míry rozvoje, 
ale hájená lokalita zasahuje celkem 20 objektů bydlení. Tři další 
lokality  (Amerika, Ledný, Valdek)  vykazují  také horší  rozvojové 
charakteristiky, avšak hájené lokality zde nezasahují žádné stavební 
objekty. Z uvedeného vyplývá,  že vytvořené pořadí není možné 
chápat jako absolutní a neměnné – zohlednění zasažených objektů 
může např. způsobit změnu pořadí po sobě jdoucích obcí. Detailní 
postup v rámci tvorby metodiky včetně pořadí 186 hájených lokalit 
obsahuje kap. 4 zpracované studie. 

Závěr 
Významným zjištěním zpracované studie je skutečnost, že rozvoj 

obcí s dlouhodobým režimem hájení (v letech 1988 – 2007) a obcí, 
které  žádným  takovým  omezením doposud  zasaženy  nebyly, 
nevykazuje významné rozdíly. Sledované závislosti socioekono-
mických indikátorů mají velmi podobné trendy a je zřejmé, že se 
režim územního hájení v zásadě neprojevuje. Příčinou tohoto stavu 
však není – jak by se mohlo zdát – „neškodnost“ režimu hájení, ale 
spíše absence veřejného povědomí o existenci regulace. Je nutné 
také upozornit,  že výše uvedené výsledky o velmi malém vlivu 
územního hájení se vztahují k celému souboru obcí a je pravdě-
podobné, že existují obce, u nichž mohou být negativní rozvojové 

Obec Kraj Hájená lokalita
Počet 

obyvatel 
(2006)

% 
zasaženého 

území

% 
zasažených 

objektů 
bydlení

Lublin Plzeňský Skryje 307 16,54 50,67

Bojanov Pardubický Nad Křižanovicemi 650 10,19 45,33

Vranová Lhota Pardubický Loštice 466 12,8 83,73

Horní Lomná Moravskoslezský Horní Lomná 375 1,22 5,69

Dolní Kalná Královéhradecký Vestřev 631 32,58 100

Česká Metuje Královéhradecký Vlčinec 300 5,42 37,58

Tabulka 3. Základní charakteristika vybraných případových studií

Zdroj: vlastní
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trendy ovlivněny právě hájením. Tento vliv  se však v celkovém 
kontextu neprojeví. 
Dnes platné hájené lokality byly často považovány za přežitek 

minulého režimu. V průběhu transformačního období obce začaly 
řešit nové otázky rozvoje a limit územního hájení byl v řadě obcí 
prakticky zapomenut (tj. regulativ nebyl zanesen v územním plánu 
obcí ani vyšších územních celků). Případné negativní  rozvojové 
trendy  (např.  vyšší míra  emigrace)  v dotčených obcích  se  tedy 
mohou reálně projevit až v souvislosti s otevřením nové diskuse 
o seznamu hájených  lokalit po  roce 2009.  Jelikož  se však  jedná 
o situaci posledních 12 let, nelze tuto domněnku s využitím sta-
tistických dat v současné době vyvrátit ani potvrdit.

Celý text studie je ke stažení na stránkách IEEP (http://www.
ieep.cz/cz/publikace.html). 

Literatura
[1]  IEEP  (2007): Socioekonomická analýza územního hájení výhledových  lokalit 

vhodných pro akumulaci povrchových vod. Studie IEEP VŠE v Praze. (online: 
http://www.ieep.cz/cz/publikace.html, 25. 11. 2007).

[2]   VÚV (2005): Odhad objemu nádrží potřebného pro kompenzaci poklesu odtoku 
vlivem klimatické změny. Peláková, Boersema, VÚV T. G. Masaryka Praha, 
listopad 2005. (online: http://www.mze.cz/attachments/VUV_klim_zmen.pdf, 
23. 8. 2007).

[3]   Vyhodnocení  připomínek  (2006): Vyhodnocení  připomínek  k SEA Plánu 

hlavních povodí ČR. Praha, listopad 2006. (online: http://www.mze.cz/Index.
aspx?ch=79&typ=1&val=38132&ids=0, 20. 8. 2007). 

Ing. Lenka Slavíková
Mgr. Viktor Květoň

IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku 
při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze

nám. W. Churchilla 4
130 00 Praha 3

e-mail: slavikova@ieep.cz, kveton@ieep.cz
www.ieep.cz

Are areas conserved for the purpose of the water accumu-
lation a limitation for the municipality development? 
(Slavíková, L.; Květoň, V.)

Key words
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The article presents results of the socioeconomic study dealing 
with consequences of the historical conserved areas for the pur-
pose of the water accumulation on the development of affected 
municipalities. The study was developed as the one of background 
documents for the up-date of the current list of areas.

Modelování proudění 
podzemní vody v linii 
protipovodňových prvků 
v Praze – Troji
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Souhrn
Článek se zabývá hodnocením průsakových poměrů v místě 

protipovodňových prvků na pravém břehu Vltavy v Praze – Troji 
při průchodu návrhové povodně ve Vltavě (povodeň ze srpna 
2002). První obraz o režimu proudění podzemní vody v zájmovém 
území poskytly výsledky sbližovacích výpočtů provedených mode-
lem plošného proudění. Odezva nástupu povodně ve zvodni byla 
řešena nejprve parametricky jednorozměrným modelem. Detail 
linie ochranných hrází byl následně hodnocen dvojrozměrným 
modelem proudění ve vertikální rovině. Pro řešení v prostorově 
komplikovaných podmínkách v místě křížení protipovodňové 
linie s tunelem rychlostní komunikace byl použit trojrozměrný 
model proudění podzemní vody. Výsledky modelových řešení 
byly podkladem pro návrh protiprůsakových a odvodňovacích 
prvků, tj. přísypů vzdušní paty ochranných hrází, liniových drénů 
a odlehčovacích studní.

u

1  Úvod
Koncepce protipovodňové ochrany (PPO) je v hlavním městě Praze 

založena na technických (strukturálních) opatřeních. V Praze – Troji 
tvoří protipovodňovou linii ochranné hráze procházející v nadjezí 
Trojského jezu v souběhu s Vltavou ve vzdálenosti 75 až 105 m od 
břehové hrany a podél rychlostní komunikace městského okruhu, 
kterou ochranné hráze kříží v místě portálu tunelu vedoucího pod 
Vltavu. V prostoru Trojského jezu se ochranné hráze stáčí směrem od 
koryta Vltavy, na úrovni podjezí jsou vedeny jako odsazené ve vzdá-
lenosti cca 175 až 190 m od břehu koryta Vltavy (obr. 1.). Z obrázku 
je patrné umístění lokality a jednotlivých stavebních objektů (SO) 
v blízkosti současného tramvajového mostu a Trojského jezu.
Geologická skladba podloží protipovodňových prvků naznačuje 

přítomnost propustných kvartérních štěrků a pískových náplavů 

řeky Vltavy  (viz dále). To vyvolalo potřebu objasnit  průsakové 
poměry při průběhu povodně. Cílem bylo zejména:
•	 posoudit opatření, která zvýší bezpečnost a spolehlivost ochran-
ných hrází při průchodu povodně;

•	 navrhnout opatření pro eliminaci nepříznivých důsledků zvýšené 
hladiny podzemní vody v chráněném území; 

•	 posoudit vliv hluboko založených prvků rychlostní komunikace 
na režim podzemních vod za běžných situací mimo povodeň i při 
povodni;

•	 navrhnout prvky zajišťující bezpečnost PPO, jako např. přísypy 
vzdušní paty hrází, drenážní prvky, apod. 
Řešení bylo provedeno pomocí matematických modelů proudění 

podzemní vody, a to převážně s použitím jednorozměrných a dvoj
rozměrných modelů  využívajících předpokladů umožňujících 
snížení rozměrovosti úlohy. V místech s výrazně prostorovým cha-
rakterem proudění, kde kříží protipovodňová linie tunel rychlostní 
komunikace, bylo řešení provedeno trojrozměrným modelem.

2  Charakteristika lokality
Městská část Prahy – Troja  se nachází na pravém břehu  řeky 

Vltavy v místě odbočení plavebního kanálu u Císařského ostro-
va. Pravý břeh Vltavy má v údolní nivě zprvu pozvolnější sklon 
a ve vzdálenosti cca 200 až 600 m od břehové čáry Vltavy se zvedá 
směrem k sídlišti Bohnice.
Předkvartérní podloží zájmové oblasti  je  tvořeno prvohorními 

břidlicemi, eventuálně drobou s lokálním výskytem poloh žilné-
ho křemene. Povrch  skalního podloží vykazuje několikametrové 
rozdíly vyvolané erozí řeky Vltavy a podle provedených sond se 
nachází v hloubce od 4,5 m do 15,5 m. Tyto horniny lze považovat 
za relativně nepropustné.
Kvartérní zeminy tvořené štěrkovými a pískovými náplavy řeky 

Vltavy jsou uloženy na prvohorních horninách. Jedná se o drobný 
až hrubý štěrk, při bázi s kamenitou až balvanitou frakcí. Tyto vrstvy 
jsou ulehlé, mají mocnost od 1,3 m do 8,3 m a jsou velmi dobře 
propustné s hydraulickou vodivostí k = 1,4.104  až 2,4.104 m.s1. 
Mocnost štěrkopískového kolektoru je největší v nadjezí Trojského 
jezu, kde v příbřežní zóně dosahuje od 5,2 m až do 8,3 m, směrem 
od toku ve vzdálenosti cca 100 m klesá na 2,0 m až 3,0 m. V podjezí 
byly průzkumnými sondami zastiženy menší mocnosti štěrkopísků 
(1,3 až 2,5 m).
Na povrchu  štěrků  a písků  jsou uloženy holocénní  náplavy 

tvořené převážně  soudržnými povodňovými písčitými hlínami. 
V linii ochranných hrází dosahují mocnosti náplav od 1,0 m do cca 
4,0 m. Jejich propustnost nebyla v rámci geologického průzkumu 
hodnocena. S přihlédnutím k propustnosti těchto vrstev zjištěné na 
jiných lokalitách obdobného charakteru byla hydraulická vodivost 
uvažována v řádu k = 10-6  až 107 m.s1. Hlíny místně vystupují 
na povrch,  a to  zejména v břehové  linii. Dále od břehu  jsou na 
nich místně uloženy značně nehomogenní  antropogenní vrstvy 
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Obr. 1. Situace zájmové oblasti.

Obr. 2. Současná ochranná hráz u tramvajového mostu (pohled 
po toku).

– navážky  tvořící násypové  těleso  značně 
proměnlivé mocnosti od 0,0 do 5,5 m. Hyd-
raulická vodivost navážek byla  stanovena 
podrobným hydrogeologickým průzkumem 
v rozmezí 2,0.10-5 až 5,7.10-5 m.s1.
Podzemní voda je v úrovni cca 1,5 až 3 m 

pod původním terénem. Její hladina vytváří 
souvislou zvodeň v průlinově propustných 
terasových sedimentech – písčitých štěrcích 
a štěrkovitých píscích. Hladina podzemní 
vody se udržuje přibližně v úrovni hladiny 
vody v řece, jejíž kolísání sleduje ve volném 
až mírně napjatém  režimu. Při  zvýšených 
vodních  stavech  lze  předpokládat  velmi 
rychlý nástup hladiny podzemní vody ve 
velmi  propustných  štěrkopíscích  a také 
v navážkách. Místy, zejména v místech vět-
ších mocností souvislých hlín, lze považo-
vat geologický systém za dvoukolektorový. 
Podložní štěrky jsou odděleny od relativně 
propustných navážek málo  propustnými 
hlínami.
Stávající  ochrana  před  povodněmi  je 

v Troji navržena ochrannou hrází, která vede 
souběžně s tokem ve vzdálenosti cca 75 až 
105 m, resp. 175 až 190 m od břehové čáry. 
Převýšení koruny hráze nad terénem je cca 
4 m. Po koruně vede místy  stezka a místy 
asfaltová komunikace pro pěší a pro cyklisty 
(obr. 2.). Lokálně v místě křížení s komunika-
cemi, zejména pak u SO1 a SO5, je ochrana 
před povodněmi tvořena železobetonovými, 
popř. mobilními stěnami.
Podle návrhu protipovodňové ochrany [5, 6] jsou nově navrhova-

né protipovodňové prvky v této lokalitě členěny do pěti stavebních 
objektů (SO):
•	 SO1 – u mostu Barikádníků je PPO tvořena mobilním hrazením 
se zavazovacími křídly;

•	 SO2 – nynější ochranné hráze tvořené písčitými a štěrkopísčitými 
zeminami  značné propustnosti  budou navýšeny  a dotěsněny 
tenkou těsnicí stěnou (obr. 6);

•	 SO3 – v souběhu s podzemní částí projektované rychlostní komu-
nikace je navržena ochranná hráz tvořená přísypem k návodní 
dokonalé podzemní  stěně hluboké  cca 16 m zapuštěné  až do 
nepropustných podložních břidlic. V místě podzemního obsluž-
ného bloku tunelů, kde začíná jejich ražená část (zhruba linie 
Trojského  jezu),  kříží  ochranná hráz portál  tunelů  rychlostní 
komunikace a míří směrem od Vltavy;

•	 SO4 – nová ochranná hráz podél ulice Povltavská je uvažována 
alternativně jako sypaná z místního netříděného relativně pro-
pustného materiálu s tenkou těsnicí stěnou, nebo jako homogenní 
z vhodného relativně nepropustného nesoudržného materiálu;

•	 SO5 – u zámečku v Troji je navržena železobetonová ochranná 
betonová zeď s podzemní stěnou v kombinaci s mobilní stěnou.
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3  Koncepce modelového výpočtu
Režim výskytu  a proudění podzemní vody v lokalitě pravého 

břehu Vltavy je ovlivněn již popsanou morfologií a geologií tohoto 
území. Vrstva štěrkopísků tvoří hydrogeologický kolektor ohrani-
čený zespodu bází břidlic  a seshora vrstvou povodňových hlín, 
případně navážek. Podzemní voda za běžných podmínek mimo 
povodeň proudí  od  severních  svahů  směrem k Vltavě.  Režim 
podzemní  vody  je  rovněž  ovlivňován vzdutím Trojského  jezu. 
Tyto podmínky byly ověřeny sledováním stavu hladiny podzemní 
vody v cca 35 průzkumných vrtech umístěných na pravém břehu 
Vltavy. Pro průběh povodní neovlivněné hladiny podzemní vody 
v širší pravobřežní zvodni byla provedena kalibrace modelu plošné 
filtrace, jehož výstupy byly východiskem pro další úvahy a výpočty. 
Jejich úkolem bylo:
•	 stanovit vliv zářezu a tunelů  rychlostní komunikace na  režim 
pozemních vod v období mimo povodeň i při povodni;

•	 stanovit rychlost nástupu hladiny podzemní vody při povodni;
•	 posoudit účinek proudění podzemní vody v detailu protipovod-
ňových prvků a při jejich křížení se zářezem a tunely rychlostní 
komunikace.
Jako návrhová povodeň byla pro ochranu Prahy zvolena skuteč-

ná povodňová vlna ve Vltavě ze srpna roku 2002 [1]. Předběžné 
propočty ukázaly, že již při 2 až 3denním zvýšení vodních stavů 
ve Vltavě dochází v příbřežní zóně k výraznému nástupu hladiny 
podzemní vody do úrovně hlín, resp. navážek. Přitom lze předpo-
kládat jejich značné nasycení jak v důsledku infiltrace srážek, tak 
směrem od jejich báze z podložních štěrkopísků. Současně dojde ke 
značnému přetlaku na bázi méně propustných přípovrchových hlín, 
které se vyskytují prakticky v celém rozsahu řešeného území.
Navržená protipovodňová ochrana bude zajištěna převážně kom-

binací ochranných hrází  s protipovodňovými zdmi v alternativě 
s mobilními stěnami. S ohledem na složitost situace danou členitou 
trasou PPO a jejím křížením s tunely rychlostní komunikace byly při-
jaty následující předpoklady a zjednodušení a navržen postup řešení 
s využitím kombinace jednotlivých matematických modelů:
•	 S přihlédnutím k relativně malým hydraulickým gradientům 
při přírodním proudění byly parametrické výpočty vlivu tunelů 

Obr. 8. Prostorový model proudění - detail dle obr. 3. - izoplochy 
piezometrické výšky.

rychlostní  komunikace na  režim pozemních  vod provedeny 
dvojrozměrným (2D) stacionárním modelem proudění v přibližně 
horizontální  rovině ve  smíšeném  (napjatém a volném)  režimu 
proudění, a to pro variantu vyšších a nižších vodních stavů. Pře-
tok stropním izolátorem byl pro malou propustnost povodňových 
hlín zanedbán.

•	 S ohledem na liniový charakter ochranných hrází a v době povodně 
převládající směr proudění podzemní vody směrem od řeky Vltavy 
byla při  řešení přijata aproximace obecně  trojrozměrného  (3D) 
proudění  jednodušším  jednorozměrným (1D) a dvojrozměrným 
(2D) nestacionárním modelem plošné filtrace. Toto řešení si kladlo 
za cíl parametricky stanovit časový průběh nástupu piezometrické 
výšky ve zvodni směrem od Vltavy a získat okrajové podmínky 
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Obr. 3. Náhradní oblast (rozměru cca 750 x 300 m) prostorového 
modelu s makroprvky s vyznačením detailu dle obr. 8.

Obr. 4 Průběh hydroizohyps před výstavbou (slabě) a po výstavbě 
(silně) s vyznačením dokonalého zavázání rychlostní komunikace 
- méně vodné období

pro modelování v detailu jednotlivých protipovodňových prvků. 
Výsledky výpočtů ukázaly rychlý nástup hladiny podzemní vody 
v příbřežní zóně a ustálení hladiny podzemní vody již po několika 
dnech setrvalých zvýšených stavů ve Vltavě.

•	 Simulace proudění při limitním stavu hladiny podzemní vody ve 
Vltavě byla u liniových prvků PPO řešena stacionárním dvojroz-
měrným modelem proudění podzemní vody ve vertikální rovině 
s volnou hladinou. Pro toto řešení byly sestaveny schematizované 
příčné profily procházející pravým břehem Vltavy a ochrannou 
hrází, rychlostní komunikací a prostorem za ochrannými prvky. 
Tyto  simulace byly provedeny v řadě  variant  zohledňujících 
vybrané protiprůsakové a drenážní prvky.

•	 Podrobný hydraulický  rozbor v tvarově komplikovaných pod-
mínkách u portálu tunelů rychlostní komunikace byl proveden 
trojrozměrným modelem. S ohledem na rozsah výpočtů a jejich 
praktickou realizovatelnost byl pro řešení vymezen výřez oblasti 
proudění podzemní vody v prostoru navrhovaného městského 
okruhu (obr. 3.). Okrajové podmínky byly převzaty z výsledků 
řešení jednoduššími modely.
Po zhodnocení přírodního režimu proudění, kdy Vltava drénuje 

v celém svém úseku přilehlou zvodeň, byly z případných návrhů 
technických opatření předem vyloučeny dokonalé, do nepropust-
ného podloží zavázané protiprůsakové prvky. Ty by nesplňovaly 
požadavek na zachování přírodního  režimu proudění podzemní 
vody a způsobovaly by při běžném stavu mimo povodeň vzdouvání 
podzemní vody v chráněném území. Tam, kde bylo zavázání nut-
né (v případě rychlostní komunikace v zahloubení před portálem 
tunelů), byla provedena analýza vlivu  tohoto opatření na  režim 
proudění podzemní vody.

4  Matematický model a numerické řešení
Matematické modely proudění podzemní vody jsou odvozeny ze 

zákona zachování hmotnosti a ze zobecněného Darcyho vztahu. Při 
řešení byly použity následující modely proudění podzemní vody:
•	 1D model neustáleného proudění s využitím předpokladu para-
lelního proudu a Dupuitových předpokladů;

•	 2D model ustáleného a neustáleného proudění v horizontální 
rovině (plošné proudění) s využitím Dupuitových předpokladů;

•	 2D model ustáleného proudění ve vertikální rovině;
•	 3D model ustáleného proudění.
Matematická formulace jednotlivých úloh je dostatečně známá 

a je uvedena v řadě dostupných pramenů, např. v [2]. Pro přibližná 
numerická řešení jednotlivých úloh proudění podzemní vody byla 
použita metoda konečných prvků.
Pro  vytvoření  představy  o rozsahu  a tvaru  oblasti  řešení  3D 

modelem je na obr. 3. znázorněna náhradní oblast s dělením na 
makroelementy.
Prostorová  (3D) oblast má půdorysný  rozměr cca 750 x 300 m. 

Geologické poměry byly  schematizovány do vrstev naplavených 
štěrků, povodňových hlín, navážky a materiálu ochranné hráze. 
Ostění hloubeného zářezu, tunelů i jejich portálu, který je ve střední 
části oblasti, bylo uvažováno jako zcela nepropustné (Neumannova 
okrajová podmínka). Levou hranici modelu na obr. 3. představuje 
břehová čára Vltavy se zadanou Dirichletovou okrajovou podmínkou, 
horní, dolní a pravý okraj byl potom zvolen v dostatečné vzdálenosti 
od břehu tak, aby případnou nepřesností ve 
stanovení okrajové podmínky  (Dirichletova 
a Neumannova okrajová podmínka) nebylo 
ovlivněno proudění v detailu PPO.

5  Výsledky řešení

5.1 Vliv rychlostní komunikace na 
režim pozemních vod
Posouzení vlivu dokonalých podzemních 

stěn v prostoru  rychlostní komunikace na 
režim proudění podzemní vody bylo prove-
deno dvojrozměrným stacionárním mode-
lem proudění podzemní  vody v přibližně 
horizontální rovině. Řešení bylo provedeno 
pro tři scénáře vždy před a po vybudování 
rychlostní komunikace:
•	 stav při vodnějším období a vyšších sta-
vech hladiny podzemní vody;

•	 stav při méně vodném období  a nižších 
stavech hladiny podzemní vody;

•	 stav při povodňové situaci.
Ve dvou prvních případech výsledky výpočtů ukazují,  že by 

v důsledku výstavby rychlostní komunikace došlo za jejím tělesem 
směrem od řeky ke zvýšení hladiny podzemní vody o cca 1,45 m 
(obr. 4.) ve vodném období a o cca 0,55 m v méně vodném období. 
Při povodni bude naopak piezometrická hladina za tělesem rych-
lostní komunikace o cca 1,5 m níže než v současnosti.

5.2 Propagace zvýšené hladiny ve Vltavě do zvodně
Z dostupných pokladů byla patrná variabilita geologických a hyd-

rogeologických podmínek a parametrů ovlivňujících hydrodynami-
ku podzemní vody. Nástup hladiny podzemní vody byl proto řešen 
variantně 1D modelem, resp. 2D nestacionárním modelem plošné 
filtrace pro kombinace  realisticky zvolených hodnot  součinitele 
hydraulické vodivosti  (k = 1,4.104  a 2,4.104 m.s1)  a součinitele 
zásobnosti  (S = 1.104  a 2.10-5). Tyto hodnoty vystihují proudění 
ve štěrkopískovém kolektoru v napjatém režimu proudění za pří-
tomnosti stropního izolátoru – vrstvy povodňových hlín. Výsledky 
řešení logicky ukazují, že nejrychlejší nástup piezometrické hladi-
ny bude ve variantě s vyšším součinitelem hydraulické vodivosti 
a s nižší  zásobností. Kulminační hladina ve Vltavě  se propaguje 
poměrně rychle do velkých vzdáleností od břehové čáry. Příklad 
průběhu hladiny podzemní vody v nadjezí v různých vzdálenos-
tech od břehové čáry je ve srovnání s průběhem hladiny ve Vltavě 
uveden na obr. 5.

5.3 Opatření v trase ochranných hrází a zdí
Řešení proudění v trase jednotlivých opatření bylo provedeno pro 

charakteristická umístění ochranné hráze, a to pro hráz vedenou 
podél Vltavy ve vzdálenosti  cca 75 až 105 m od břehové hrany 
a ve vzdálenosti hráze 175 až 190 m od Vltavy u ulice Povltav-
ská. Součástí bylo řešení ve variantách různé šířky koruny hráze 
s podvariantami  s plovoucí  těsnicí  stěnou při homogenní hrázi 
z propustnějšího materiálu.
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Obr. 5. Časový průběh hladiny podzemní vody pro variantu 
k = 1,4.10-4 m/s a S = 2.10-5.

Obr. 6. Poměry v řezu hráze s těsnicí stěnou umístěné blíže toku – bez povodňových hlín.

Obr. 7. Poměry v řezu odsazené hráze – bez povodňových hlín – pouze zemní hráz.

Ukázalo se, že u hráze umístěné blíže toku dojde v případě pří-
tomnosti povodňových hlín k relativně vysokým tlakům na bázi 
stropního izolátoru. To může představovat při vzdušní patě hráze 
nebezpečí hydraulického prolomení, které bylo doporučeno elimi-
novat přísypem vzdušní paty ochranné hráze až na úroveň 4 m pod 
kótou příslušné návrhové hladiny vody ve Vltavě při povodni.
V případě absence povodňových hlín dojde k vysakování pro-

sáklé podzemní vody při její vzdušní patě (obr. 6). Vztlaky na bázi 
propustnějších navážek nasazených na vrstvě štěrkopísků nejsou 
z hlediska hydraulického prolomení tak nebezpečné jako v případě 
velmi málo propustných povodňových hlín. Z hlediska  vzniku 
filtračních deformací  je nejnepříznivějším  jevem vysakování při 
vzdušní patě hráze, kde jsou překročeny mezní hydraulické gradi-
enty. V tomto případě bylo doporučeno snížit hydraulické gradienty 
prodloužením průsakové dráhy návodním kobercem, popř. adekvát-
ním prohloubením těsnicí stěny v ochranné hrázi (obr. 6.).
Výsledky výpočtů pro železobetonové, resp. mobilní povodňové 

stěny ukazují, že pro zajištění jejich bezpečnosti bude zapotřebí pro-
vést těsnicí prvek v podloží do hloubky alespoň 7,5 m v kombinaci 
s drenáží při vzdušní patě hráze. V případě kolize se stávajícími 
komunikacemi  či  podzemními  vedeními může  být  odvodnění 
provedeno odvodňovacími vrty. 
Obdobná  situace může nastat  v případě založení odsazených 

hrází na propustnějších navážkách  (obr. 7.). V případě zavázání 
hrází do mocnějšího stropního izolátoru v tomto případě nebezpečí 
nehrozí.

5.4 Řešení v detailu souběhu PPO s rychlostní komunikací 
Řešení proudění v detailu souběhu ochranných hrází s rychlostní 

komunikací bylo provedeno trojrozměrným modelem ustáleného 
proudění podzemní vody  (obr. 3.  a obr. 8.). Okrajové podmínky 
ze strany od Vltavy byly převzaty z modelového průběhu kulmi-
nace hladiny při návrhové povodni v srpnu 2002. V zahrází, kde 
podzemní voda vysakuje na terén, byla zadána okrajová podmínka 
piezometrickou výškou podle geodetické výšky terénu. V případě 
přítomnosti povodňových hlín (stropního izolátoru) byla v zahrází 
zadána piezometrická výška získaná z nestacionárního dvojrozměr-
ného modelu (kapitola 5.2). Podzemní stěna v ochranné hrázi byla 
uvažována jako zavázaná do povodňových hlín. 

Výsledky  řešení ukazují,  že  ve  všech variantách dochází při 
povodni k relativně velkým tlakům podzemní vody na bázi povod-
ňových hlín v zahrází, resp. k poměrně vysokým gradientům vody 
vysakující při patě ochranných hrází.  Jednotlivé varianty  řešení 
a jejich výsledky jsou následující:
•	 Vrstva povodňových hlín se uvažuje jako prakticky nepropustná. 
Jde o mezní variantu, kdy vychází největší hodnoty vztlaku na bázi 
hlín v zahrází. Ty na bázi stropního izolátoru odpovídají až 9,6 m 
vodního sloupce. V tomto případě byl doporučen přísyp paty hráze 
do úrovně 3,2 m pod kótou návrhové hladiny ve Vltavě.

•	 Přípovrchové vrstvy (navážky) jsou uvažovány jako méně pro-
pustné. Tato varianta ukazuje na reálnější poměry v hydrogeolo-
gickém kolektoru v záhrazí. Odpovídající tlakové výšky na bázi 
těchto vrstev jsou až 9,0 m vodního sloupce. Pro tyto poměry byl 
doporučen přísyp provedený do úrovně 4,4 m pod návrhovou 
hladinou ve Vltavě.

•	 Vrstva hlín zcela chybí a místo ní jsou na štěrcích nasazeny vrstvy 
propustných navážek. Jde o limitní stav, kdy dojde k největšímu 
vysakování  vody na povrch  terénu  v zahrází. Doporučeným 
opatřením je prodloužení průsakové dráhy v kombinaci s vhodně 
koncipovaným drenážním prvkem. Poměrně značná prosakovaná 
množství je třeba přečerpávat přes ochranné hráze zpět do toku.

6  Závěr
Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy v Tro-

ji vyvolávají v souvislosti s návrhem a realizací jednotlivých prvků 
potřebu zabývat se prouděním podzemní vody a jejím vlivem jak na 
samotné prvky protipovodňové ochrany, tak na chráněné objekty 
v zahrází. Pro hydraulické hodnocení režimu proudění podzem-
ních vod  se v současné době používá výhradně matematického 
modelování. V případě Troji byla použita ve vzájemné kombinaci 
celá škála programových prostředků postavených na matematic-
kých modelech 1D, 2D a 3D ustáleného i neustáleného proudění 
podzemní vody. Zajímavé  je  zjištění,  že  i v místech prostorově 
složitého uspořádání  vrstev  různé vodivosti  lze v řadě případů 
získat velmi přijatelné výsledky pomocí 2D modelu ve vertikální 
rovině. Jde především o místa s převažujícím prouděním od Vltavy 
směrem do zahrází. 
Na základě modelových řešení byla navrhována diferencovaně 

podle místních podmínek jednotlivá protiprůsaková a odvodňovací 
opatření. Jejich základ tvoří podzemní stěny, liniové drenážní prvky, 
popř. alternativně odvodnění podloží odlehčovacími vrty. V něk-
terých případech bylo třeba na vzdušní straně ochranných hrází 
zvýšit pasivní tíhu nadloží přísypy zemními lavičkami. Výsledná 
protiprůsaková opatření  směřují  zejména k zajištění přiměřené 
bezpečnosti samotných prvků protipovodňové ochrany.
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Modelling Groundwater Flow at the Flood Levee Subbase 
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During the flood the increased water level is usually propagating 
to high permeable Quaternary aquifers. Therefore the part of the 
design of flood protection measures should be the study of seepage 
conditions and proposals for the seepage control arrangements. 
In the paper the use of groundwater flow modelling methods at 
flood protection levees design is described. 

In Prague – Troja, the flood levees are located at the vicinity of 
the speed motorway passing along the levees and then submerging 
to tunnels crossing the Vltava river close to the Troja weir. The 
subsurface parts of the speedway are obstructing groundwater 
flow in both natural and flood conditions. In principle the flood 
protection levees are respecting the layout of the speedway, how-
ever the groundwater flow conditions are influenced considerably. 
For the groundwater flow modelling at quite difficult conditions 
the one-, two- and three-dimensional steady and unsteady math-
ematical models were used. 

The results of the modelling were the recommendations for the 
design of anti-seepage and drainage arrangements of the flood 
levees and flood walls respectively.
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působil ve státní správě jako vodo
hospodářský orgán, do r. 2000 ve 
funkci vedoucího referátu život-
ního prostředí okresního úřadu 
(Náchod). Od roku 2000 působí 
jako  vodoprávní  specialista  na 
Povodí Labe, státní podnik. 

Jaroslava Nietscheová, prom. práv., po absolvování Právnické 
fakulty University Karlovy pracovala na vodohospodářském orgánu 
2. stupně, následně byla pracovníkem ústředního vodohospodář-
ského orgánu. Od roku 1992 pracuje na Povodí Vltavy. Je lektorkou 
a členkou zkušební komise  Institutu pro veřejnou správu Minis-
terstva vnitra pro úsek vodního hospodářství, členkou Výkladové 
komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství a členkou Roz-
kladové komise ministra zemědělství.

Ing. Dagmara Adámková vystudovala VUT Brno, obor vodní-
ho hospodářství  a vodních  staveb. Pracovala na Povodí Moravy 
nakonec jako vedoucí dispečinku. Následně byla vedoucí referátu 
životního prostředí  v Břeclavi  a v současnosti  je místostarostou 
Břeclavi, kde má na starosti mimo jiné i životní prostředí.

Ing. Tomáš Just je absolventem ČVUT, obor vodní stavby a vodní 
hospodářství. Pracoval ve VÚV T. G. M. a následně v AOPK, stře-
disko Praha, Střední Čechy, kde nyní  zastává  funkci vedoucího 
oddělení péče o krajinu. Jako vodohospodář se zabývá především 
zlepšováním ekologického stavu vodních toků. Je členem potamo-
logického klubu Vodomil při ČSOP Troja v Praze 7.

Doc. Ing. Karel Vrána, CSc. pracuje na katedře hydromeliorací 
a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT a je předsedou České 
společnosti krajinných inženýrů. Jeho specializací jsou malé vodní 
nádrže, srážkoodtokové procesy, erozní a transportní procesy.

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. absolvoval obor meliorací, Agro-
nomicke fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, poté prošel praxí 
v provozu meliorací a správy vodních toků. Následně se zabýval geo-
ekologií v Ústavu ekologie krajiny SAV Bratislava a výzkumem život-

ního prostředí v Geografickém ústavu ČSAV 
v Brně a poradenstvím v Ekologickém institutu 
Veronica. Od r. 1993 je aktivní v občanském 
sdružení Unie pro řeku Moravu.

Stránský: Chystaná novela zákona o vo
dách bude reflektovat i vztah vodního hos-
podářství a ochrany přírody. Co by tam mělo 

být? A naopak, nemělo by se z vodohospodářského pohledu něco 
změnit na zákoně o ochraně přírody a krajiny? 

Nietscheová: Právě probíhající novela zákona o ochraně přírody 
se vodohospodářských záležitostí nedotýká. Nedotýká se jich proto, 
že nebyly přijaty návrhy, které byly v tomto směru podány. 

V novele vodního zákona musí 
být  lépe  upraven  vztah mezi 
povinnostmi  a právy  správců 
vodních toků, vlastníků vodních 
děl  a ochranou přírody. V sou-
časné  době  je  právně  nejistý. 
Správci  vodních  toků,  vlastní-
ci nebo uživatelé  vodních děl 
nemají jistotu o tom, zda  jejich 
konání vyplývající z povolené-
ho  nakládání  s vodami, popří-
padě  z povinností,  které  jim 
ukládá zákon, budou v souladu 
s požadavky ochrany přírody.

Vrána:  Větší  důraz  by měl 
být  kladen  na  ochranu  vody 
mimo koryto – v ploše a povodí: 
měla by být posílena pravomoc 
postihovat nedodržování zásad 

protierozní ochrany, protože dopad do těch koryt je neoddiskutova-
telný. Děláme x studií, posudků týkajících se návrhů protierozních 
opatření, a když se setkáme se zemědělcem, který řekne, ano to by 
šlo,  tak  to  je světlá výjimka. Většina řekne, ne,  to nás nezajímá, 
i když to ve vodním zákoně vágně z důvodu ochrany podzemních 
vod a níže ležících oblastí řečeno je.
Myslím si, že by to šlo propojit na pozemkové úpravy, kde se 

to  řeší,  ale  ta vodohospodářská  část  je  tam často velmi odbyta, 
protože to leckdy dělají třeba geometři a od toho se odvíjí i kvalita. 
Čili řešení protierozní ochrany, plošné řešení v krajině a společná 
vodohospodářská zařízení by se měly nějakým způsobem propojit 
mezi pozemkovými úpravami a vodním zákonem.

Just: Jak protipovodňové ochraně, tak i péči o příznivý ekologický 
stav vodních toků by pomohla silnější právní podpora společenské-
ho zájmu na ochraně přirozených povodňových rozlivů. Tedy aby 
po vzoru německé právní úpravy i u nás byly přirozené povodňové 
rozlivy hájeny co nejobecněji a co nejšířeji. Ne v dnešní okleštěné 
podobě,  kdy  jsou právně hájeny pouze  vyjmenované  zátopové 
plochy. Dále máme velký zájem, aby lepší právní pozici získala při-
rozená obnova příznivého ekologického stavu vodních toků. Cílem 
je jednodušší právní zabezpečení procesů renaturací samovolných 
nebo částečně podporovaných – např. institutem rekolaudace na 
postupné chátrání technické úpravy vodních toků.

Ungerman: Mělo by  se umožnit,  aby  formálně upravený  tok 
mohl být převeden do  jakéhosi  statutu neupraveného  toku,  aby 
byla možnost odepsat majetek, který je na toku, a jehož existence 
brání vhodným úpravám. S tím souvisí i možnost snížení průtočné 
kapacity toku. Měli bychom umožnit, aby volná krajina, která je 
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dnes často chráněna i na stoletou vodu – třeba u Lanžhota – byla 
chráněna jen na vodu pěti nebo dokonce dvouletou. Tedy zákon 
by měl podporovat možnosti rozlití.

Kašlík: Ochranu rozlivů řeší i nový zákon o územním plánování 
a stavebním řádu vymezením vodohospodářských ploch v územ-
ních plánech. Správci povodí do budoucna počítají  s nápomocí 
přirozené obnovy vodních  toků  rekolaudací  či  odpisem staveb. 
Pro připravovanou velkou novelu vodního zákona správci vodních 
toků navrhují, že úprava vodního toku, kterou by se vracel k při-
rozenému stavu, by nebyla klasickým vodním dílem, ale jednalo 
by se o tzv. vodohospodářské úpravy prováděné pouze zemními 
pracemi – bez použití stavebních výrobků, konstrukcí apod. Stav-
by, které tam dnes třeba jsou, by byly odepsány a buď odstraněny, 
nebo ponechány přírodní destrukci. Zákonem by bylo řečeno, že 
při provádění takovéhoto opatření se nejedná o vodní dílo.

Adámková: Samospráva by přivítala spolupráci s ochranou pří-
rody. Např. při těžení nánosů a zkapacitnění koryta. To je zrovna 
u zmiňovaného Lanžhota zásadní problém na řece Kyjovce. Dlouhá 
léta jsme nebyli schopni vyřešit výjimku s ohledem na škeble v tom 
úseku žijící.

Vrána: Já mám zkušenosti spíše s investorem ZVHS, tedy drob-
nými vodními toky. Jim se vůbec nechce do toho, aby žádali o povo-
lení odstranění stavby. Takže to řeší formou odprodeje a to tak, že 
ten, kdo tam bude dělat nějakou revitalizaci, si může zvolit svého 
odhadce, který to odhadne na symbolickou částku, za kterou to pak 
vykoupí. Kdyby to měl vykupovat za zůstatkovou cenu třeba milion 
korun, tak by to nikdo nerealizoval. Přitom když přijde povodeň, 
která to vezme, tak je to příroda a je to odepsané.

Stránský: Pořád vzpomínám, jak v roce 2002 byly u Vimperka na 
Volyňce smeteny dva za sebou jdoucí stupně, které tam dle mého 
žádnou funkci neměly. Proto mě překvapilo, když ty stavby byly 
obnoveny. Je to nutné?

Nietscheová:  Co  říká  současný  vodní  zákon  o odstraňování 
vodních děl a jejich obnově? Říká, že vodní dílo (a jím může být 
jez, hráz, vodní nádrž, úprava koryta vodního toku apod.) je jeho 
vlastník povinen udržovat po celou dobu v řádném stavu. Tedy 
musí být v kterékoliv  chvíli  ve  stavu neohrožujícím bezpečnost 
lidí a majetku. Nepřipadá v úvahu myšlenka, že by se vlastník sám 
mohl  rozhodnout vodní dílo neudržovat  a nechat ho přirozeně 
rozpadnout. Ne že by  ten proces nemohl  takto proběhnout,  ale 
musí předcházet povolení vodoprávního úřadu k odstranění stavby 
vodního díla. To se může stát třeba i samovolným rozpadem. 
Od  stolu  se nedá posoudit,  jestli Vámi zmiňované vodní dílo 

nějakou  funkci má. Ale  jestliže  je  vodní  dílo  poškozené nebo 
dokonce zničené povodní, vodní zákon stanovuje přesný postup: 
jednáli se o vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, má vlast-
ník tohoto díla rok na to, aby ho obnovil. Chceli toto vodní dílo 
obnovit,  pak nepotřebuje  žádné povolení,  stačí pouhé ohlášení 
příslušnému vodoprávnímu orgánu,  který  do patnácti  dnů  od 
ohlášení může zakázat obnovu takovéto stavby. Pokud to neřekne, 
vlastník takovéhoto díla může, ale také nemusí vodní dílo obnovit. 
Pokud ho vlastník obnovoval, jak jste uváděl, pak patrně proto, že 
to z nějakých důvodů bylo třeba. 

Sedimenty. Těžit? A co s nimi?
Ungerman: Z ekologického pohledu na toky vyplývá, že těžení 

nánosů  je nepříznivý  zásah do biotopu vodního  toku.  Je  třeba 
hledat jiné cesty pro zprůtočnění vodního toku – např. rozšířit ho 
laterálně, tedy do stran.

Adámková: Tomu rozumím, ale měli bychom hledat kompro-
misní  řešení. Neměl by být  jednostranně prosazován požadavek 
na změnu vodohospodářského díla nebo na  respektování zájmů 
ochrany přírody  samosprávou a už ne obráceně. Zrovna případ 
Kyjovky byl ochranou přírody nahlížen velmi jednostranně a nehle-
dal se kompromisní způsob: ano částečné revitalizaci, ale i odtěžení 
nánosů. Starosta obce i občané se musí bránit – chtějí mít ochranu 
před povodněmi. 

Vrána: Jsem spíše pro těžbu sedimentů, pokud to nejsou štěrkové 
náplavy v Berounce, z nichž se udělají lavice. Ale co s nimi? Vyhláš-
ka není, jen se o ní asi dva roky mluví. Uložit sediment z rybníka 
na pozemky je často nemožné.

Nietscheová: Novela Zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu ukládání sedimentů řeší.

Vrána: A když ty sedimenty na zemědělskou půdu uložit nepů-
jde?

Nietscheová: Když se ukáže, že sediment má nevyhovující slo
žení, pak může být uložen jedině na zabezpečenou skládku.

Kašlík: A v tom je právě problém. Protože s vytěženým sedimen-
tem se musí nakládat jako s odpadem, těží se sedimenty poskrovnu! 
Správci toků prosazovali, aby se stanovila kritéria a řeklo se: když 
obsah daných škodlivých látek v sedimentu nepřekročí stanovené 
meze, nebude to odpad. Ale to není možné prosadit.

Just: Když  se na Berounce  těžily  štěrkové  lavice,  tak některá 
ekologická sdružení měla velké podezření, že silným motivem pro 
tu těžbu je zmocnit se toho štěrku a nakládat s ním jako se stavební 
hmotou. On je to skutečně dobrý štěrk…

Nietscheová: Nikdo ho nechce, pane inženýre.
Just: Tlak těch sdružení vedl k tomu, že se měl štěrk kontrolo-

vaným způsobem vozit na skládky a tam měli aktivisté sledovat, 
jestli ho odtamtud někdo zvečera nevozí někomu do betonárky. Já 
si myslím, že je volovina vozit štěrk na skládku. Kdyby záleželo na 
mně, tak se štěrk bude někde deponovat a až budeme revitalizovat, 
bude to moc dobrý materiál na vysypávání koryt. Když dnes revita-
lizujeme, máme problémy sehnat pěkný ohlazený přírodní kámen, 
aby se nemusel používat hranatý lomový kámen. Takže vždycky 
individuálně a podle zdravého rozumu. 

Přirozené a upravené koryto, břehové porosty
Stránský: Velké spory se vedou o to, co je to přirozené a co upra-

vené koryto. Možná by nejdříve mohl říci názor pan Vrána, jako 
zástupce vysokých škol, představitelů teorie.

Vrána: Všechny úpravy vodních toků se týkají umělého koryta, 
ať je to kanál nebo upravené koryto. Všechno je snahou o přiblížení, 
ne úplný návratu k přirozenému korytu. Vývoj v revitalizacích byl 
bouřlivý, od prvopočátků, kdy se začínalo jen úpravou stávajícího 
koryta – stejného – tedy stejná trasa, stejný sklon, stejná hloubka, 
stejný příčný profil, opevnění, vkládání příčných objektů. Dnes jsme 
výrazně dále. Jde se vymezením nové trasy, vymělčením koryta či 
opouštěním původní trasy a hlavně se využívá celá údolní niva. 
Tady je další věc. Jsou představy, kolik asi by měl stát ten metr (asi 
2 000 Kč jako limitní hodnota revitalizace toku) a jestliže se jde do 
nivy a vykupují se pozemky, jsou zde nesmírné vlastnické problémy, 
které velmi prodražují realizaci stavby. 
S panem Justem máme zkušenosti z Německa, kde se do  toho 

zapojuje celé spektrum úrovní veřejné správy, která ty peníze na to 
dává. Tam tedy jsou ty možnosti daleko snadnější a pokud je inves-
tor omezen pouze pásmem vymezeným tokem, tak tam neudělá nic. 
Jsou to, skoro bych řekl, vyhozené peníze.

Nietscheová:  Při debatě o novele vodního  zákona  se dospělo 
k závěru, že definice přirozeného koryta vodního toku z čistě práv
ního hlediska musí být  součástí  vodního zákona a že nepostačí 
dosavadní právní úprava, kdy je tato definice v podzákonném před-
pisu – ve vyhlášce 470/2001 Sb. „Přirozené koryto vodního toku 
je jeho koryto nebo jeho část, které vzniklo přirozeným působením 
tekoucích povrchových vod a dalších přírodních  faktorů a které 
může měnit svůj směr, podélný sklon, příčný profil v území a není 
změněno nebo upraveno vodním dílem nebo jinou stavbou. Přiro-
zeným korytem vodního toku je i koryto vodního toku, v němž byly 
provedeny vodohospodářské úpravy nebo revitalizace“.
Tedy  revitalizace  zřejmě z hlediska zákona musí být  stavbou. 

To nebrání ale tomu, aby výsledkem takové stavby bylo přirozené 
koryto vodního toku, ale musí to být nějak ošetřeno. A řekla bych, 
že právní ošetření nebude úplně jednoduchá věc.

Just: Mě podrobná specifikace právní, morfologická nebo biolo-
gická  tolik netrápí. Zlepšování ekologického stavu vodních  toků 
bych bral pragmaticky.  Jsme v omezených podmínkách kulturní 
krajiny, takže ve většině případů nebudeme moci usilovat o obnovu 
důsledně autentického přírodního koryta. Úlohou je v dané situaci, 
za panujících omezujících podmínek a s existujícími možnostmi 
daný úsek vodního toku co nejvíce zlepšit. Co to znamená? Tech-
nické úpravy vodních  toků poškozovaly ekologický  stav  tím,  že 
omezovaly prostorový rozsah vodních prvků v krajině a zbavovaly 
je členitosti. Takže cokoliv se dnes udělá pro alespoň částečnou 
obnovu přirozených nebo přírodě blízkých vodních prvků v krajině 
a co se udělá pro zvětšení jejich členitosti, která se dá popisovat asi 
30 různými parametry, tak to je příznivé pro zlepšení stavu vodního 
toku. Nejsem nakloněn přístupům, podle nichž musíme udělat 
na 120 % přírodně autentické koryto včetně cílených opatření na 
podporu vyjmenovaných zvláště chráněných organismů, jinak to 
není revitalizace a radši nebudeme dělat nic. 
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Vrána: Revitalizované koryto je stavbou, která musí skončit ko
laudací. Zároveň je ale revitalizace iniciačním stavem k dalšímu 
samovolnému dotváření vodního toku. Bojím se, aby někdo neřekl: 
takto to bylo zkolaudováno a vy to neudržujete – tady vznikla nátrž, 
tak tu chceme zához.

Nietscheová: Je pravda, že stavební zákon si s tímto příliš neumí 
poradit. Ten předpokládá, že kolaudovaná respektive dokončená 
stavba nějak vypadá a vlastník je povinen ji udržovat v tomto stavu 
po celou dobu životnosti. S tím se bude muset vodní zákon určitě 
vyrovnat.

Kašlík: Stavební zákon chápe pojem stavba ve dvou rovinách. 
Stavba jako provádění stavby a stavba jako věc. Při revitalizaci kory-
ta se kloníme k tomu, aby výsledkem stavebních prací a stavebních 
úprav nebyla věc, tedy stavba jako taková.

Stránský: Jedním z okruhů správy vodních toků, které jsou jabl-
kem sváru, je údržba břehových porostů.

Nietscheová: Nová definice přirozeného koryta vodního  toku, 
kterou  jsem  tady zmiňovala, má  sloužit především k tomu,  aby 
správci vodních  toků měli  rozdílné povinnosti k správě přiroze-
ných a jiných než přirozených,  tzn. upravených koryt  vodních 
toků. Dospívá se k závěru, že pokud bude mít vodní tok v některém 
úseku přirozené koryto, správce vodního toku nebude mít, tak jako 
doposud, za povinnost udržovat dostatečnou hloubku a průtočnost. 
Takovou povinnost bude mít pouze na úsecích vodního toku upra-
vených vodními díly, poněvadž je vlastník povinen udržovat vodní 
dílo v řádném stavu. Břehový porost bude zřejmě nově definován 
ve vodním zákoně. 

Just: Mně se tento způsob diferencování vodních toků nezamlou-
vá. Myslím si, že v tocích – ať už jsou přírodní, polopřírodní nebo 
upravené – by se mělo vždycky dělat to nejlepší, co se dělat dá. Mj. 
i z hlediska ekologického. Myslím si,  že  i současný vodní zákon 
umožňuje  správci vodního  toku,  aby  se choval  rozumně. Závisí 
jen na  tom,  jak  si vodní  zákon bude vykládat. Třeba  sedimenty 
v korytech. Zákon  říká,  že k povinnostem správců vodních  toků 
patří udržovat průtočnost. Ale nikde neříká,  že  se má udržovat 
nějaká absolutní průtočnost, nebo stav absolutně bez splavenin, 
a to  i ve vodních dílech – upravených  tocích. Ostatně byl by  to 
nesmysl. Vždyť hned první hodinu po pročišťování toku se v něm 
začnou ukládat první zrnka písku. Takže se zákon musí číst tak, že 
se bude udržovat ne absolutní průtočnost, že ne absolutně všechny 
usazeniny se budou odstraňovat a že ne absolutně všechny porosty 
podél upraveného koryta se budou přizpůsobovat kolaudačnímu 
stavu. Ve volné krajině by neměl být problém ponechávat technicky 
upravené koryto do jisté míry zanesené sedimenty. Jinak se ovšem 
budeme chovat ke korytu v intravilánu obce. Podporoval bych tedy 
diferenciaci podle skutečných potřeb.
Správci vodních toků by podle mého měli zásadně oproti dosa-

vadním zvyklostem vylepšit svoje chování v oblasti péče o zeleň. 
Povodeň v roce 2002 Povodí Vltavy využilo jako vhodnou příležitost 
k zúčtování skoro se všemi porosty podél řeky. O půl roku později 
tracheomykóza ve  velkém napadla  topoly,  tak  se muselo  kácet 
znova. Správci  toku by  si měli uvědomit,  že nejsou  jen udržo-
vateli plavební cesty, ale že mimo jiné udržují řeku jako součást 
krajiny a ty stromy k ní patří. Měli by být schopni chovat se jako 
zdatní udržovatelé kvalitních břehových a doprovodných porostů. 
V intravilánech jako parkoví zahradníci, ve volné krajině by se měli 
chovat aspoň  jako  lesníci. Měli by začít více oceňovat pozitivní 
vodohospodářské funkce břehových porostů, které zatím opomíjeli. 
Např. porost na břehu a v nivě jako činitel tlumení a dekoncentrace 
povodňových průtoků. Dosavadní stav, kdy o břehových porostech 
rozhoduje úsekový technik s kvalifikací vodostavebního inženýra, 
který pomalu nerozezná olši od vrby, je nevyhovující. Jeho jediné 
rozlišovací kriterium je pokácet, nebo nechat stát.

Kašlík: Pane  inženýre, připadá mi,  jakoby  jste nevnímal  to, co 
správci vodních toků v oblasti péče o břehové porosty dělají. Všechny 
podniky Povodí mají své ekologické skupiny, které se péčí o břehové 
porosty zabývají. Pokud se plánuje údržba břehového porostu, tak 
samozřejmě se všemi ohledy na zájmy ochrany přírody a krajiny. 
Správci vodních  toků už dávno a dávno nečiní  to,  co  se možná 
stávalo před 20 – 30 lety, kdy se porosty odstranily holosečí podél 
celého vodního toku. Při údržbě břehových porostů  je prováděna 
i jejich vhodná dosadba.

Ungerman: Diferencovaný přístup k upraveným a neupraveným 
vodním tokům bych dokonce nazval vodohospodářským aparthei-
dem. Stejně se nám nelíbí dělení toků v chráněných územích a těch 

dalších. Když platí RSV a tok se musí upravit, tak už v projektu tam 
musí příroda dostat své odpovídající místo.

Kašlík: Požadavek správců vodních toků na rozdílné povinnosti 
správce vodního toku upraveného a neupraveného vyplývá z násle-
dujícího: pokud je vybudována jakákoliv vodohospodářská stavba, 
přitom jejím účelem vůbec nemusí být úprava vodního toku, tak je 
povinností jejího vlastníka udržovat ji v řádném (projektovaném) 
stavu. Dále ze zákona musí správce toku koryto toku udržovat ve 
stavu, který zajišťuje naprojektovanou průtočnost a hloubku vody 
v korytě.  Pokud upravené  koryto  vodního  toku bude  zaneseno 
a přijde povodeň při které dojde ke škodám, tak první, co poškozený 
udělá je, že řekne: vodní tok byl zanesený a zažaluje správce vodní-
ho toku za neplnění povinností uložených mu zákonem při údržbě 
upraveného koryta. Aby se toto nebezpečí eliminovalo, je tu proto 
návrh na odlišné povinnosti správců vodních toků pro upravená 
a neupravená koryta.

Nietscheová: Snaha odlišit povinnosti správců na přirozených 
a upravených korytech má vést k tomu, aby nebylo možné jako je 
tomu dosud, že každá případná povodňová škoda může vést k žalo-
bám na náhradu škody za neplnění povinností správce vodního 
toku. Správci si uvědomují prekérní situaci a jsou toho názoru, že by 
nebezpečí žalob mělo být eliminováno zejména u těch koryt, která 
by podle nové definice mohla být koryty přirozenými. Předpoklá-
dá se proto, že u přirozených koryt by měl správce povinnost jen: 
pečovat o koryta vodních toků udržováním břehových porostů na 
pozemcích koryt vodních toků, na pozemcích s nimi sousedícími, 
tak aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při 
povodni s přihlédnutím k tomu, aby jejich skladba co nejvíce odpo-
vídala původnímu přírodnímu stavu. Tedy udržování průtočnosti 
by se vázalo jen k vodnímu dílu nikoliv ke korytu vodního toku, 
nota bene přirozenému korytu vodního toku. 
Na neupraveném toku by péče spočívala v péči o porosty a jejich 

úpravě. Pokud by správce vodního toku chtěl zasáhnout do kory-
ta, protože by to z nějakého důvodu bylo třeba, musel by ohlásit 
vodohospodářské úpravy, nebo by musel požádat o povolení stavby 
vodního díla: úprava koryta vodního toku taková a taková. Pokud 
by  se  jednalo o vodní koryta upravená, udržoval by vodní díla 
v řádném stavu. Zdá se mi, že je to velmi rozumná cesta. Velmi mě 
překvapuje, že taková vstřícnost z hlediska ochrany přírody není 
přijímána.

Just: My  jsme  snahy  tohoto druhu  zažili  před několika  lety, 
kdy se začala vyvíjet jakási divná dohoda mezi resorty a vedením 
AOPK. Mělo se provést velkolepé mapování a vodní toky se měly 
rozdělit na –  jak se  tehdy říkalo – zajímavé z hlediska ochrany 
přírody a ty ostatní. Přírodní toky měly být „obětovány“ ochraně 
přírody,  ale naopak  ochrana přírody neměla mít  co mluvit  do 
toho, co správci toků budou dělat na těch ostatních, možná 85 % 
vodních toků, technicky upravených. Proto se poněkud obávám, 
abyste se neumanuli na celkem zbytečnou záležitost. Podobně, 
jako když jste v nedávné době podle mého soudu zbytečně mnoho 
energie vynakládali na boj proti instituci souhlasů orgánů ochrany 
přírody se zásahy do významných krajinných prvků. Ona snaha 
o diferenciaci  pochází  z našeho  resortního  schizmatu,  a ne  ze 
skutečných potřeb péče o vody. Prostě je špatně rozdělit si to – my 
budeme mít tohle a ti druzí ono. Kolega Ungerman správně říká, 
že se to příčí duchu RSV.

Adámková: Kolega Just zmínil, že jsme dle něho nadmíru času 
věnovali hledání přístupu k významným krajinným prvkům. Ale 
to byla reakce na to, jaké požadavky při projednávání úprav a čiš-
tění koryt vodních toků si kladly orgány ochrany přírody a krajiny. 
Proto byla snaha dát přesnou kuchařku na hodnocení významných 
krajinných prvků na různých vodních tocích. Chtělo se po ochraně 
přírody, aby vytvořila seznam zvláště chráněných druhů v jednot-
livých lokalitách, aby samospráva, případně správci vodních toků 
mohli na základě těchto seznamů dopředu volit postup v případě 
zásahu do koryt vodních  toků. Nakonec  tento  seznam nevznikl, 
byť byl z naší strany velice požadován, protože by to v praxi velice 
usnadnilo práci.
O extravilánových a intravilánových vodách mohu mluvit z po

hledu Břeclavska. Snahou  je čistit  zejména v intravilánu. Pokud 
ale se nebudou odstraňovat nánosy i mimo něj – to platí především 
o tocích, které jsou nosné – tak to zásadně ovlivní i průtočnost řeky 
v městě samotném. Proto má samospráva zájem, aby se vodní toky 
čistily nejen v intravilánu, ale aby se čistil celý vodní tok, zejména 
jsouli na něm protipovodňová zařízení.
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Kašlík: Správci vodních toků věnovali velké úsilí, aby se vyjasnilo, 

pro které případy je nutné žádat orgány ochrany přírody o souhlas se 
zásahem do VKP – vodního toku. Je nesmírnou a zbytečnou admi-
nistrativní zátěží o  tento souhlas žádat při  jakémkoliv zásahu do 
břehových porostů, kterých máme na povodí Labe stovky kilometrů 
a hektarů. Obzvlášť nepříjemné je to tehdy, kdy je vhodné stromy 
odstranit z důvodů snížení nebezpečí v době povodní, kdy padlé 
stromy mohou způsobit ucpání mostů,  zúžení profilů atd. Není 
možné, aby správce v takových případech žádal pro každý jednotlivý 
odstraňovaný strom o závazné stanovisko k zásahu do významného 
krajinného prvku. Proto  jsme chtěli,  aby orgány ochrany přírody 
stanovily, co už je zásah, který může poškodit, snížit nebo ohrozit 
ekologickou stabilitu významného krajinného prvku a co za takový 
zásah nemusí být považováno. Bohužel  se nám nepodařilo,  aby 
takový výčet byl dohodnut a tím se zjednodušila administrativa při 
takových zásazích do VKP. Naši nejistotu mohu zdokumentovat na 
více případech, zmíním zde situaci, kdy při snaze o natření zábradlí 
na mostku nad potokem orgán ochrany přírody a krajiny vyžadoval 
závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. To 
je dle mého přehnané, hraničící s obstrukcí.

Nietscheová: Domnívám se, že musí dojít k přesnému rozčlenění 
toků, protože  jejich správci mají své zákonné povinnosti. Naopak 
zákon o ochraně přírody a krajiny dává  jejím orgánům velmi vý
znamné kompetence: mohou zasahovat do činnosti správců vodních 
toků, vlastníků vodních děl, držitelů povolení k nakládání s vodami 
atd. Ale tyto subjekty musí mít jistotu, že jejich činnost, navíc činnost, 
kterou mají často uloženu zákonem, je v řádném poměru k požadav-
kům orgánů ochrany přírody. Správci vodních toků mají z poslední 
doby tristní zkušenosti s postupem ČIŽP, která sděluje, že při povole-
ném nakládání s vodami správce vodního toku ohrozil zvláště chrá-
něné organismy a byl usmrcen určitý počet jedinců, a proto ukládá 
správci pokutu několika set tisíc korun. Přitom správce vodního toku, 
resp. vlastník vodního díla, je tu od toho, aby nakládal s vodami tak, 
jak má vodní dílo sloužit. Není možné, aby se po celou dobu třásl 
strachem, že někdo přijde a dá mu pokutu, protože podle něho není 
něco v pořádku z pohledu ochrany přírody a krajiny. Proto tady jistota 
a předvídatelnost postupu orgánů ochrany přírody musí být.

Just: Zareaguji po zemanovsku: když Vám dávají orgány ochrany 
přírody pokuty za chráněné druhy a vodoprávní orgány vám ne
dávají pokuty za neodtěžené sedimenty, tak z toho víte, jak se máte 
chovat…

Nietscheová: Vodoprávní úřady nám sice nedávají pokuty  za 
neprůtočná koryta vodních  toků,  ale vlastníci nemovitostí hrozí 
žalobami o náhradu škody. 

Just: Otázka  chráněných druhů a informací  o nich  je  složitá. 
Proto, ještě než jsem sem šel, jsem to konzultoval s kolegy, kteří se 
zabývají druhovou ochranou. Vícekrát jsem se setkal s požadavkem 
kolegů ze správy vodních toků, abychom jim dali seznam, kde co 
chráněného žije, s tím, že v jiných místech by se pak mohlo kopat 
do řeky neomezeně. Domnívám se, že takovéto informace nebudeme 
nikdy poskytovat.
Vyvíjí  se databáze  informací o chráněných zájmech. Území  je 

zmapováno podle potřeb soustavy NATURA 2000. Pracuje se na 
mapování  výskytu  druhů  chráněných podle  naší  ochranářské 
právní úpravy. Časem, prý je to otázka několika let, by měla být tato 
databáze k dispozici orgánům veřejné správy. Nikdy ta databáze ale 
nebude mít takovou podobu, aby se o čemkoliv dalo rozhodovat 
jenom od stolu. Je to jen dílčí informace. Budeli správce vodního 
toku nebo kdokoliv jiný mít záměr, který by v sobě mohl skrývat 
kolizi s chráněnými zájmy, tak stejně bude muset získávat aktuální 
informace. Např. chci provádět údržbu koryta v nějakých kilome-
trech, tak si musím zabezpečit přírodovědecký posudek, který na 
odpovídající odborné úrovni identifikuje zvláště chráněné zájmy, 
navrhne,  jak postupovat,  aby  se  jim co nejméně uškodilo, nebo 
naopak, aby se jim co nejvíce prospělo.
Ptáci přelétají a měkkýši popolézají po dně, proto si nelze předsta-

vovat, že bude existovat seznam, který bude platit trvale a staticky. 
Samozřejmě – a to už vyplývá z povahy zákona – ani provedení 
přírodovědeckého posudku není stoprocentní ochranou proti tomu, 
že zrovna když z jedné strany pojede bagr a z druhé strany půjde 
inspektor Kerouš,  se  tam přichomýtne nějaký  zvláště  chráněný 
druh, bagr ho přejede a bude z toho nepříjemnost.

Stránský: Měla by být nějaká benevolence, nebo stoprocentní přís-
nost na povoďáky? Jde o to, kolik zahyne denně zvláště chráněných 

organismů na silnicích nebo při zemědělské činnosti jako je třeba 
sklizeň sena či obilí. 

Just: Nelze dost dobře bazírovat na absolutních výkladech ani 
v oblasti povinností správců vodních toků, ani v ochraně přírody. 
Myslím si, že se dá poznat, kdy při přípravě a provádění nějaké-
ho projektu jeho nositel postupuje seriózně se snahou chovat se 
dobře…

Nietscheová: Pak je třeba vědět, co to znamená chovat se dobře? 
Stačí mít umyté ruce, usmívat se, pilně pracovat a pak nedostanu 
pokutu od orgánu ochrany přírody?

Just: Např. pro uskutečňování nějakých potenciálně  rušivých 
záměrů si pořídíte seriozní přírodovědecký průzkum, který samo-
zřejmě musíte zaplatit.

Stránský: Vidím, že tato představa v některých tvářích vzbudila 
úsměv.

Kašlík:  Jakou informaci by měli mít správci povodí a vodních 
toků pro provádění běžné údržby? Já bych řekl, že podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny mají správní orgány na tomto úseku prá-
vě za povinnost mj. sledovat, jaké druhy se ve VKP a vymezených 
systémech ekologické stability vyskytují, ostatně stejnou povinnost 
mají tyto orgány uloženu i v systému NATURA 2000. Proto byl od 
nás, správců vodních toků, vznesen požadavek na informace, aby-
chom věděli, že v daném místě můžeme počítat s výskytem toho či 
onoho chráněného druhu rostlin či živočichů. To ze strany ochrany 
přírody a krajiny plněno není. 

Just: Pro mě velká škola ve správě vodních toků a protipovod-
ňových opatření byla Berounka v roce 2002. To byla velká media-
lizovaná aféra – sedimenty v říčním korytě. Nakonec byl za účasti 
správce toku a pracovišť ochrany přírody proveden přírodovědecký 
průzkum, který identifikoval konkrétní rozložení zvláště chráně-
ných zájmů. Byly provedeny práce popisující  skutečný význam 
sedimentů v řečišti a jejich vliv na průběh povodní. Výsledek byl, 
že v Berounce ty sedimenty, o které jsme se hádali, mají význam pro 
průběh zhruba jedno až pětileté vody. Po asi půl roce vzdorování si 
Povodí Vltavy vyřídilo agendu s vyžádáním souhlasu se zásahy do 
významného krajinného prvku. Ani jeden orgán ochrany přírody 
v tom nečinil problémy. Mimo jiné i proto, že bylo žádáno již na 
základě pragmatické dohody zúčastněných o rozsahu a diferenco-
vání těžení. To bylo jádro, rozumně se dohodnout, že budou odstra-
něny sedimenty z míst, kde mohou mít nějaký vliv na zastavěná 
území, kdežto mimo zastavěná území se do řeky nebude zasahovat 
nebo se do ní bude zasahovat méně. A zároveň se úpravy budou 
provádět tak, aby v sobě měly prvek kompenzace – tedy těžilo se 
třeba ze středu řeky a naopak u břehu se vytvářely štěrkové lavice, 
které jsou zajímavé pro vodní živěnu i pro rybáře. 
Došlo se k věcně rozumné dohodě, přestože víme, že se to všechno 

dělalo hlavně z důvodů psychologických, protože na skutečně velké 
povodně sedimenty nemají prakticky žádný vliv. Orgány ochrany 
přírody mohly v klidu vydat a také vydaly  souhlas  se zásahy do 
významného krajinného prvku. Celá věc se ovšem protáhla. I když 
neznám všechny souvislosti a pozadí, troufám si tvrdit, že na tom 
měl vinu správce vodního toku, který byl těžce ochoten skousnout, že 
se vůbec někoho má na něco ptát. Před povodní v roce 2002 nebyla 
zkušenost s tak velkými zásahy. Dříve dělal správce toku spíše drob-
nější zásahy, které nebylo třeba administrativně příliš řešit. Po velké 
povodni mu připadalo, že ho nemístně omezuje, když má postupovat 
podle nějakého zákona o ochraně přírody. Myslím, že když se s tímto 
omezením smířil, už to šlo dobře. Pak už se nemuselo mávat prapory 
na jedné straně extrémního pojetí povinností správce vodního toku, 
na  straně druhé extrémní ochrany každé užovky. Mohli  jsme se 
dohodnout, že se provedou jakési zásahy v rozumném rozsahu. 
Správce toku se ale v tomto konkrétním případě také málo proje-

voval jako odborná autorita vůči obcím i místní veřejnosti. Místní 
veřejnost má právo požadovat, volat, psát do novin cokoliv, co ji 
napadne,  avšak  správce  toku  tu není od  toho,  aby  skákal podle 
všech extrémních výkřiků. Měl by obcím, starostům říct: Podívejte 
se,  tohle má  smysl,  tohle nemá smysl. Tohle udělejte  tak,  tohle 
jinak a tohle nedělejte vůbec. Ve zmiňovaném případě Berounky 
tato role zůstala spíš nám, pracovištím ochrany přírody a krajiny. 
Správce byl ze všech povodňových záležitostí asi  trochu v šoku 
a na takové vystupování se příliš nevzmohl. My jsme ovšem měli 
jednu výhodu. Pro jiné účely jsme byli nuceni po povodni provést 
systematické zmapování obou břehů Berounky v  kritickém úseku 
mezi Berounem a Prahou. To se nám pak náramně hodilo, když 
páni  starostové začali volat,  že  sedimenty ohrožují  životy  jejich 
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občanů. My jsme mohli jít od jedné obce k druhé a říkat: Pane sta-
rosto Karlštejna, souhlasili jste s tím, že mlynář si postavil napříč 
nivou dva metry vysokou zeď, která Vám bude vzdouvat vody do 
obce? Pane starosto, nevadí Vám, že vyděláváte na parkovišti pro 
hrad Karlštejn, což je vlastně náplava, a tím parkovištěm stabilizu-
jete zatarasení toku přímo v intravilánu? Paní starostko Černošic, 
nevadí Vám, že ve Vaší obci je jez, který zcela evidentně podporuje 
rozlévání průtoku do zástavby? Nevadí Vám, že pod Černošicemi 
je betonárka, která zatarasila řeku do třetiny štětovnicemi, aby si 
vytvořila zákoutí pro kotvení  lodí? Pane starosto Dobřichovic,  ta 
veliká stará skládka na levém břehu Berounky pod městem, ta Vám 
nevadí? To je přece povodňová překážka jako hrom oproti štěrkové 
lavici, která tam stejně za jednoleté vody už nejspíš není, protože 
dno se zfluidizuje.

Kašlík: Za umístění takové stavby jako je parkoviště, zeď napříč 
nivou apod. nenese žádnou zodpovědnost správce povodí. Musíme 
si uvědomit, že zde působí v tomto směru orgány územního pláno-
vání a obecné stavební úřady, které vydávají územní  rozhodnutí 
o umístění takovéto stavby, a vodoprávní úřady, které – pokud se 
jedná o umístění stavby v záplavovém území a tato by mohla nega-
tivně ovlivnit odtokové poměry v území – tak musí k její realizaci 
vydat souhlas případně nesouhlas. Mnohdy se stává, že tyto orgány, 
které jsou rozhodující, vydají územní rozhodnutí či souhlasné sta-
novisko, aniž by bylo negativní stanovisko správce povodí k takové 
stavbě respektováno.

Nietscheová: Ochrana před povodněmi  je  záležitostí  každého 
ohroženého subjektu. Takže správce vodního toku tady není žádnou 
odbornou autoritou, která by měla říkat obci: tobě stačí ochrana na tři-

cetiletou vodu a tobě nestačí na padesátiletou. Do toho nemá správce 
co mluvit. To je záležitost obce. Jestliže má obec pocit, že je určitým 
stavem toku ohrožována, tak je na ní, aby činila, jak činit hodlá.
Vy jste se, pane inženýre Juste, zmínil o odstraňování povodňo-

vých škod na Berounce po povodni 2002. Situace tam opravdu byla 
problematická, vykrystalizovala však do změny vodního zákona. 
V současnosti se zásahy do koryt vodních toků z hlediska zákona 
rozdělují na dvě kategorie: na odstraňování povodňových  škod 
a ty ostatní. Co se  týče odstraňování povodňových škod,  tak  jeli 
po povodni zapsána v protokole z popovodňové prohlídky, které 
se účastní  i orgány ochrany přírody a krajiny, nějaká povodňová 
škoda, pak je odstraňována, aniž do toho dál jakýmkoliv způsobem 
vstupoval orgán ochrany přírody, leda by takovou činnost zakázal 
svým rozhodnutím. Jiné zásahy do koryta vodního toku probíhají 
obvyklým způsobem,  tj.  orgány ochrany přírody  jsou dotčeným 
orgánem při  takovéto  činnosti.  Jde  o to,  zda by  tomu  tak mělo 
být všude. Na Berounce se jednalo i o úseky, které byly upraveny 
vodním dílem a nebyly uvedeny do řádného stavu, a to na nátlak 
orgánů ochrany přírody. 
Tento nesoulad se zákonem je ovšem třeba řešit.
Abychom se tady jenom nepošťuchovali, tak bych poprosila: jak 

si ochrana přírody představuje, že se myšlenky, které tady zazněly, 
promítnou do zákonů?

Stránský: Takže pánové – zdvihněte rukavici a navrhněte, jak 
převést do práva ty myšlenky, které jste zde řekli.

Ungerman: Budu zase  radikální.  Jestliže  se dělá nová novela 
vodního zákona,  tak by se měla udělat zgruntu, aby  tam nebyly 
tzv. zohledněny požadavky ochrany přírody, ale naopak aby tento 
vodní zákon byl zákonem, který vodní ekosystém chrání a spravuje 
ho k naplnění všech funkcí, které voda v krajině má.

Nietscheová: Spravovat ekosystém je záležitost, kterou si já jako 
právník, který ekosystémům nerozumí, vůbec nedovedu přestavit. 
Ekosystém je, jak jsem se naučila, něco, co se pořád vyvíjí, neustále 
to klokotá a bují. Takže si myslím, že jestli to vůbec někdo spravuje, 
je to Bůh. Takže si myslím, že správci vodních toků nemohou vodní 
systém ani spravovat ani rozvíjet, oni ho mohu zohledňovat.

Ungerman: Musím  ještě  jednou říci. Vy  jste právník, který má 
objekt své náplně vodní toky. Ty jsou ale stále vnímány očima začát-
ku 20. století. České vodní hospodářství se mi tady zdá poněkud 
retardované. Znáte vodní zákon  francouzský?  Jak zní  jeho první 
věta?

Nietscheová: To opravdu nevím, ale těší mně, že to víte Vy. Musí 
to být důležité, když ho můžete citovat jen tak z hlavy.

Dokončení příště

Projekt splavnění Vltavy v úseku Hluboká 
nad Vltavou – VD Hněvkovice získal kladný 
posudek vlivů na životní prostředí 

Praha, 31. ledna 2008 – Ředitelství vodních cest ČR plánuje letos 
zahájení prací na splavňování Horní Vltavy pro rekreační plavbu. 
Dnes byl pro jeden úsek celého projektu mezi Hlubokou nad Vlta-
vou a Vodním dílem Hněvkovice vydán kladný posudek z hlediska 
vlivů projektu na životní prostředí.
„Cílem projektu je obnovení splavnosti Horní Vltavy v úseku mezi 

Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu“ 
říká Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. Projekt se 
skládá z několika samostatných podprojektů, které celý úsek dělí 
do tří částí: České Budějovice – Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad 
Vltavou – Vodní dílo Hněvkovice, Hněvkovice  Týn nad Vltavou. 
V každé části úseku je třeba pro obnovení splavnosti udělat celou 
řadu úprav. V roce 2006 získala první část České Budějovice – Hlu-

Redakce časopisu Vodní hospodářství si předsevzala vytvořit archiv dokumentů vztahujících se k oboru. 
Snahou je, aby i v budoucnu byly zachovány různé materiály z oblasti vodního hospodářství, obzvlášť 
ty, které mají krátkou životnost (např. prospekty). Prosíme proto jednotlivé firmy, ústavy, školy, úřady 
o průběžné zasílání katalogů, prospektů, průvodců, instruktážních CD, DVD, podnikových časopisů, 
knih, ale i propagačních materiálů apod. na adresu: Vodní hospodářství s.r.o., archiv, Bohumilice 89, 
384 81 Čkyně.

boká nad Vltavou kladný posudek vlivů staveb na životní prostředí, 
dnes se tak stalo i pro druhou část. 
Po dokončení projektu, který je plánován na několik příštích let, se 

„jihočeská“ Vltava plavebně napojí na nádrž vodního díla Orlík, což 
dále významně rozšíří turistický potenciál o celou Orlickou nádrž na 
Vltavě a Otavě. V budoucnu (po dokončení plavebních zařízení na 
Orlíku a Slapech) pak vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napo-
jená díky Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest.
Stavby na Horní Vltavě jsou zařazeny do harmonogramu výstavby 

dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013, který byl v září 2007 
schválen vládou České republiky.
V roce 2008 je v části České Budějovice  Hluboká nad Vltavou 

plánována modernizace jezu České Vrbné a prohloubení koryta ve 
zdrži jezu Hluboká nad Vltavou, dále pak v části vodní dílo Hněv-
kovice – Týn nad Vltavou vystrojení plavební komory vodního díla 
Hněvkovice a úprava horní rejdy plavební komory.
Více informací o projektu naleznete na http://www.rvccr.cz/vltava.

htm.
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Znečištění srážkových vod odtékajících 
z dálniční sítě 

Danuše Beránková, Helena Brtníková, Josef Kupec,  
Hana Mlejnková, Jiří Huzlík

Klíčová slova
povrchový odtok – jakost vody – PAU – toxické kovy – ekotoxicita

Souhrn
Prezentace informuje o výsledcích výzkumného projektu 

zabývajícího se jakostí a množstvím povrchového splachu 
odtékajícího z dálnice D1. Jsou prezentovány výsledky 
měření koncentrací PAU, kovů, chloridů a testů toxicity za 
období 2005 – 2007.



Úvod
Posterové sdělení seznamuje s některými poznatky získa-

nými v průběhu řešení tříletého výzkumného projektu MD ČR 
č. 1F54G/011/120, který se zabýval jakostí a množstvím srážko-
vých vod odtékajících z dálnic [1]. Výstavbou liniových staveb jako 
jsou dálnice a rychlostní komunikace dochází k nárůstu zastavě-
ných ploch a při intenzivních srážkách má odváděný soustředěný 
povrchový odtok negativní dopad nejen na odtokové poměry u drob-
ných recipientů, ale je také zdrojem řady škodlivých látek, které jsou 
uvolňovány v důsledku provozu automobilů. Několik z těchto polu-
tantů je uvedených jako prioritní nebezpečné látky v příloze X Rám-
cové směrnice 2000/60/ES (benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen), indeno (1,2,3-cd) pyren, 
fluoranthen a Cd, Pb, Hg a Ni) a je povinností členských států jejich 
koncentrace v životním prostředí snižovat. 

V současné době dochází v naší republice k další výstavbě 
a rozvoji dálniční sítě a nárůstu počtu automobilů. Ke znečištění 

Od Českého národního komitétu  
IWA (CZ IWA) k České společnosti  

pro vodu CzWA

Ti čtenáři Vodního hospodářství, kteří alespoň částečně sledují 
vývoj v oblasti profesního sdružování odborníků v oblasti, které 
se dříve výstižně říkalo „malá voda“, vědí, že v České republice 
působila po roce 1989 v této oblasti tato uskupení: 
•	 Český národní komitét IAWQ (International Association on 

Water Quality ) 
•	 Český národní komitét IWSA (Inernational Water Services 

Association) 
•	 Asociace čistírenských expertů ČR, která zastupovala Českou 

republiku v EWPCA (European Water Pollution Kontrol Asso-
ciation), která se v r. 1999 transformovala do EWA (European 
Water Association) 
IAWQ a IWSA se na mezinárodní úrovni spojily v roce 2000 za 

vzniku nové profesní asociace IWA (International Water Associa-
tion). Česká scéna na to reagovala s jistým zpožděním, nutným 
pro jednání mezi národními komitéty původních asociací, které se 
do té doby v podmínkách ČR poněkud „míjely“. Kromě toho byla 
hledána forma nového zastoupení ČR v IWA, přičemž vznik nové-
ho národního komitétu byl jen jednou z nabízených možností. 
Nakonec se prosadila myšlenka vytvoření samostatného Českého 
národního komitétu IWA (ve zkratce CZ IWA). Tento poněkud 
nesourodý konglomerát individuálních a korporativních členů 
IWA z ČR se sešel na ustavující valné hromadě v červnu 2001. 
Valná hromada rovněž zvolila předsednictvo komitétu v čele 
s předsedou prof. Wannerem a místopředsedou doc. Kynclem. 
Oba se pak střídali (dle svých možností) v zastupování CZ IWA 
na jednáních governing boardu IWA. 

Schůzky předsednictva CZ IWA byly nepravidelné a obtížné 
bylo i svolat valnou hromadu členů s dostatečnou účastí. Exis-
tence komitétu byla stále více jen formální, hlavní náplní práce 
předsedy bylo shánět finanční prostředky na zaplacení ročního 
národního poplatku do IWA v (původní) výši 2.000,- liber. Komitét 
nepořádal žádné vlastní akce a nijak se neprojevoval ani v odbor-
ném tisku. Proto bylo např. téměř nemožné přesvědčit příslušné 
pracovníky ministerstev o nutnosti podpory komitétu. Přitom ale 
myšlénka českého národního členství v IWA byla i nadále živá, 
a to jednak z „historických“ důvodů (ČSSR byla kdysi zakláda-
jícím členem jak v IAWQ tak v IWSA), jednak kvůli snaze udržet 
si možnost pořádat velké mezinárodní konference IWA v ČR 
(naposledy např. konferenci o velkých ČOV v Praze 2003). 

Na základě jednání AČE ČR s Ministerstvem životního prostře-
dí vznikla v r. 2007 smlouva o přenosu informací z IWA do ČR 
a o podpoře ministerstva českému členství. Nositelem spolupráce 
s IWA se tak stala Asociace čistírenských expertů ČR. Mezitím 
však asociace sama vyhlásila na bienální konferenci v září 2007 
v Brně svým předsedou Dr. Krňávkem svůj cíl přeměnit se z úzce 
specializované AČE ČR na Českou asociaci pro vodu (Czech Water 
Association CzWA). Tato asociace bude pokrývat kromě tradičních 
oblastí jako stokování, čištění odpadních vod, zpracování kalů 
a ochranu jakosti vod jako takovou i jímání, úpravu a distribuci 
pitných vod, zásobování průmyslu vodou a další oblasti, jejichž 
odborné zastoupení lze nalézt jak v IWA, tak v EWA. 

V lednu 2008 se podařilo svolat usnášeníschopnou valnou 
hromadu CzIWA. Členové národního komitétu posoudili danou 
situaci a hlasováním rozhodli o rozpuštění CzIWA a předání 
všech funkcí a povinností spojených s národním členstvím ČR 
v IWA Asociaci čistírenských expertů při vědomí její budoucí 
transformace na CzWA. 

J. W. 
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Ukazatel kvality vody Jedn. Průměr Medián Q90 Nař. vl. 
229/2007 Sb.

Prac. cíl 
2005

Pb µg.l-1 3,82 2,40 6,10 14,4 5
Cd* µg.l-1 0,406 0,190 0,770 0,7 0,2
Ni* µg.l-1 45,3 21,8 132 40 5
Hg µg.l-1 0,199 0,140 0,270 0,1 0,1
Cr* µg.l-1 4,83 4,50 6,80 35 2
Cu µg.l-1 19,0 13,7 52,8 25 2
Zn µg.l-1 142 69,0 400 160 10
Cl mg.l-1 1095 726 1 510 250
C10-C40 mg.l-1 0,145 0,145 0,88 0,1
benzo(b) fluoranten ng.l-1 7,66 3,75 20,4 60 30
benzo(k) fluoranten ng.l-1 5,87 3,65 15,7 60 30
benzo(a)pyren ng.l-1 5,63 2,10 11,8 100 50
benzo(g,h,i)perylen ng.l-1 6,29 3,33 13,1 30 16
indeno(1,2,3-cd)pyren ng.l-1 5,69 3,25 15,5 30 16
fluoranten ng.l-1 21,2 9,80 63,0 200 90
Σ 6 PAU ng.l-1 7,66 3,75 20,4 200

Tab. 1. Statistické charakteristiky výsledků měření z oblasti km 61,5 – 81,5 dál-
nice D1 

*vyskytují se statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami
Q90 překračuje hodnoty Nařízení vlády 229/2007 Sb

Obr. 1. Porovnání maximálních hodnot koncentrací na kilo-
metru 149 dálnice D1 s kontrolní lokalitou

odtékajících dešťových vod se proto nelze stavět jako k neexistu-
jícímu. Významnými argumenty jsou zejména stoupající intenzita 
provozu ve městech i na hlavních dálničních tazích a také proká-
zané doprovodné znečištění ovzduší v důsledku automobilových 
emisí. Z pohledu vodohospodářské legislativy není problém zne-
čištěných srážkových vod dosud obecně dořešen, je však potřebné, 
směřovat k eliminaci uvedených polutantů ve vodním prostředí 
různými extenzivními technologiemi. 

Metodika
Jedním z cílů uvedeného výzkumného úkolu bylo blíže speci-

fikovat zatížení, které přináší provoz na dálnicích a zabývat se 
také možnostmi řešení.

Hlavními transportními procesy vzniklého znečištění z komu-
nikací do okolí jsou rozptyl do atmosféry, odplavení látek akumu-
lovaných na povrchu dešťovou vodou a rozstřik jemných disperzí 
[2]. Obecně lze emise z dopravy rozlišit na dlouhodobé a převážně 
„nerozložitelné“, zastoupené těžkými kovy (např. Pb, Cd, Ti, 
skupiny Pt a dalšími toxickými kovy a jejich sloučeninami), které 
v přírodě zůstávají a migrují, a dále jsou to emise “rozložitelné“ 
nebo časem pasivované, jako např. PAU, benzen, perzistentní 
organické látky, oxidy dusíku aj. Specifický typ emisí je tvořen abrazí 
a rozkladem asfaltu a pneumatik, korozí svodidel, úniky kapalin 
z vozidel. Ke znečištění přispívají také odpadky a další odhazova-
ný materiál, stejně tak jako četné silniční havárie. Negativní jsou 
i důsledky zimní údržby, kdy je sjízdnost udržována pluhováním 
a zejména používáním posypových solí a solných roztoků. Při 
dešťových srážkách a v období tání sněhu dochází k povrchovému 
splachování akumulovaných složek a jejich odvedení z komunikace. 
Většina látek nezůstává v rozpuštěné formě ve vodě, ale je vázaná 
na přítomné jílovité částice, které postupně sedimentují v různých 
odvodňovacích zařízeních, příp. recipientech.

Výzkumné terénní práce byly soustředěny na tři vybrané dálnič-
ní úseky: oblast dálnice D1 Praha – Brno v úseku mezi dálničními 
kilometry 61,5 až 81,5 podél vodárenské nádrže Švihov na řece 
Želivce (cca 40 000 vozidel/24 hod). Zde byla sledována jakost vody 
v dálničním splachu a v přilehlém recipientu, analyzovány vzorky 
odebraného sněhu a měřeny srážkové a odtokové parametry. 
Druhým sledovaným místem byl kilometr 149,5 dálnice D1 u Vel-
kého Meziříčí s obdobnou intenzitou provozu. K odběrům vzorků 
odtékající vody na tomto profilu bylo využito automatické odběrné 
zařízení. Za třetí odběrné místo k porovnání zátěží byl zvolen profil 
na kilometru 233 dálnice D1 ve směru na Kroměříž. Tento úsek 
dálnice byl zprovozněn v roce 2006 a současná intenzita provozu 
je odhadována na cca 3-5 tisíc vozidel/ 24 hod.

S ohledem na nutnost zajistit bezpečnost práce při odběrech na 
dálnici, byly vzorky vody na profilech u nádrže Švihov odebírány 
na přítoku do dešťových usazovacích nádrží (DUN). Do těchto 
nádrží přitéká dešťová voda z dálničního odvodnění, pevný podíl 
zde sedimentuje a voda odtéká do recipientů, které byly také vzor-
kovány. K záchytu PAU bylo využito paralelně i metody pasivního 
vzorkování pomocí semipermeabilních membrán. 

Byly prováděny i testy toxicity na vybraných organismech 
vodního prostředí – zelené sladkovodní řase Scenedesmus qua-
dricauda a korýši Daphnia magna.

Vzorky vody, sněhu i kalu byly zpracovávány v akreditovaných 
laboratořích brněnské pobočky Výzkumného ústavu vodo-

hospodářského T.G.M, v.v.i., kde jsou standardně prováděny 
analýzy vod i pevných materiálů v širokém rozsahu ukazatelů 
od základních ukazatelů jakosti, těžkých kovů až po stanovení 
specifických organických látek.

Pro základní vyhodnocení srážkoodtokových poměrů byl vybrán 
objekt dešťové usazovací nádrže na kilometru 72,1 dálnice D1 
s 5,38 ha odvodněný plochy. Bylo využito stávajícího zařízení 
s možností automatické registrace a dálkového přenosu namě-
řených dat.

Výsledky měření za období 2005 – 2007
Koncentrace látek ve vodě byly porovnávány s imisními limity 

danými nařízením vlády ČR 229/2007 Sb. a s pracovními cíli pro 
dobrý stav vodních útvarů z roku 2005. Zjištěné hodnoty ve vodách 
(tab. 1.) ve většině případů nepřesahovaly stanovené limity.

Při porovnání všech profilů se z polyaromatických uhlovodí-
ků vyskytoval fluoranthen s rozmezím naměřených hodnot 2 
až max. 143 ng·l-1 a fenanthren 3 až max 205 ng·l-1 – (limit pro 
sumu PAU 200 ng·l-1). Z kovů jsou významnější nálezy mědi 2 až 
81 µg·l-1, niklu 2 až 174 µg/l a zinku 30 až 903 µg/l, koncentrace 
Pb se pohybovaly v rozmezí 0,5 – 40 µg·l-1, Cd 0,1 – 2,7 µg·l-1, Cr 
1 – 18 µg·l-1, Cu 1 – 136 µg·l-1. Uvedené maximální hodnoty byly 
nalezeny ve vzorcích odebraných na kilometru 149,5 dálnice D1 
automatickým odběrákem, kde nedochází k nařeďování drenážní 
vodou a odsedimentování.

Vzorky kalu usazeného v nádržích vykazovaly až rizikové 
znečištění. Je to důsledek vazby organických látek a kovů na 
sedimenty. 

Graf na obr. 1. ukazuje porovnání procentního zastoupení 
sledovaných látek na profilu D1 – 149. km, který vykazoval nára-
zově nejvyšší hodnoty PAU, s kontrolní lokalitou. 

Měsíční expozicí semipermeabilních membrán v prostoru příto-
ku do dešťových nádrží byly získány další poznatky o zátěži PAU 

ve vodě na obou lokalitách (obr. 2.). V DUN 
na dálničních kilometrech 61,5 a 71,5 je 
zřejmá dominance fenantrenu, fluorantenu 
a pyrenu, což je důkazem vstupu ze spalo-
vacích procesů. 

Na obr. 3. je znázorněn celoroční průběh 
koncentrací chloridů spolu s naměřenými 
hodnotami konduktivity. Na profilech 
u nádrže Švihov celoročně převyšují tyto 
koncentrace stanovené imisní hodnoty 
pro povrchové vody (naměřené hodnoty 
se pohybovaly mezi 149 – 9 000 mg·l-1, 
dokonce v letním období bylo zaznamená-
no maximum až 1 275 mg·l-1 chloridů).

V odebraných vzorcích dálničních splachů 
nebyly nalezené koncentrace škodlivých 
látek v řadě případů dostatečně průkazné, 
jejich souhrnné působení však bylo zjištěno 
provedenými ekotoxikologickými zkouškami. 
Akutní toxicita vody a vodních výluhů zemi-
ny a kalů byla epizodně prokázána prakticky 
na všech odběrných místech. S vysokými 
koncentracemi rozpuštěných chloridů přímo 
souvisí častější a vyšší toxicita pro zelenou 
řasu Scenedesmus quadricauda.
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Izolace DNA z čistírenských kalů

Eva Bezděková, Jana Říhová Ambrožová

Klíčová slova
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Souhrn
V průběhu procesu čištění odpadních vod se neustále setká-

váme s kalem. Kaly jsou tudíž nevyhnutelným produktem 
při čištění odpadních vod a představují okolo 1 – 2 % obje-
mu čištěných vod a je v nich zkoncentrováno až 50 – 80 % 
původního znečištění.

Kaly jsou suspenzí pevných látek a sloučených koloidních 
látek původně přítomných v odpadních vodách a vzniklých 
při různých způsobech čištění odpadních vod. Kaly obsahují 
směsnou kulturu mikroorganismů a mohou obsahovat i pato-
genní mikroorganismy a proto jsou podle zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech klasifikovány jako nebezpečný odpad.

Znalost mikrobiální populace nám proto může poskytnout 
řadu výhod, např. stanovení optimálních podmínek při bio-
logické likvidaci sirného znečištění, při odstraňování dusíku, 
při nakládání s kaly (dle Vyhlášky 382/2001 Sb.).

Současným trendem je snaha využívat molekulárně biologic-
ké metody (PCR, FISH, TGGE, DGGE) pro rychlou a spolehlivou 
identifikaci mikroorganismů. Molekulárně biologické metody 
jsou velmi perspektivní, poskytují spolehlivé informace, jsou 

přesnější a rychlejší a jsou vhodné na zpracování velkého 
množství vzorků.

Úvod
V běžné praxi je přínosné zejména mikroskopické hodnocení 

aktivovaného kalu. Struktura a skladba aktivovaného kalu 
poskytuje informace i o stavech technologických procesů (aerace, 
toxicita, zatížení, doba zdržení, stáří, hydrofobicita apod.). Mikro-
skopickým rozborem lze zjistit aktuální stav čerstvě odebraného 
vzorku, nicméně fyziologický stav (vitalita × mortalita) bakteriál-
ních populací nelze zjistit. Proto zde nastupují mikrobiologické 
techniky (kultivace), které zjistí fyziologický stav bakteriálních 
populací a dále pak i přítomnost fyziologických skupin bakterií, 
které nelze mikroskopicky zachytit (bakterie jsou stíněny vločka-
mi aktivovaného kalu, nejsou v kultivovatelném stavu), protože 
vyžadují specifickou dobu pomnožení a živiny.

Bakteriální populace mají definované podmínky pro svůj růst 
a množení (doba, živiny, teplota), které jsou nám známé a jsou 
využívány v kultivačních postupech. Jsou směrované přímo na 
indikační organismus anebo na fyziologickou skupinu bakterií, 
např. denitrifikační, sulfátredukující, amonizační či nitrifikační 
bakterie.

Mikrobiologické techniky, které jsou běžně používané v labora-
toři bývají často velice pracné a v případě stanovení fyziologických 
skupin bakterií i časově náročné. Časová náročnost je významná 
u zpracování větších množství vzorků (ředění, paralelní vzorky, 
replikáty, metody MPN, titr). 

Obr. 2. Výsledky měření PAU v dešťových nádržích pomocí 
semipermeabilních membrán v období 03/2007

Obr. 3. Hodnoty el. vodivosti a koncentrace chloridů v dál-
ničním splachu na přítocích do DUN v úseku D1 na km 61,5 
– 81,5

Závěr 
Z provedeného výzkumu vyplynulo, že v dálničních koridorech 

vzniká a do okolního prostředí je distribuováno určité množství 
znečišťujících látek, jejichž koncentrace v odtékajících vodách 
nedosahuje žádných kritických koncentrací. Toto znečištění je 
tvořené jak signálními polyaromatickými uhlovodíky a toxickými 
kovy sledovanými EU, tak i problémovými chloridy. Při odtoku, 
ale i rozstřiku se však tímto způsobem společně vytváří stálé 
kumulativní zatížení okolního prostředí, které může dosáhnout 
až toxické úrovně. 

Je nezbytné, obdobně jako v ostatních evropských státech [3], 
se existencí této potenciální zátěže zabývat a nejen ji monitoro-
vat, ale současně také projektovat a hlavně realizovat mnohá 
z navrhovaných ochranných opatření.
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This presentation brings short information about results 
of research project dealing with the quality and quantity 
of rainfall-runoff conditions of D1 highway in The Czech 
Republic in the period 2005 – 2007. Results of contents of 
PAHs, heavy metals, chloride and performed ecotoxicity 
testing in runoff are given. 
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Předmětem tohoto příspěvku je využití PCR (Polymerase Chain 
Reaction) jako jedné z molekulárně biologických metod. 

Důležitým krokem je validace a robustnost metody. Na tomto 
se významně podílí typ vzorku (matrice) a současně i jeho objem. 
V případě aplikace molekulárně biologické metody na vzorcích 
aktivovaného kalu narážíme na problém skladby matrice (bohatá 
populace organismů i anorganických látek), kterou musíme upra-
vit tak, aby z ní bylo možno izolovat a amplifikovat cílovou DNA. 
V literatuře jsou dostupné různé separační metodiky, z nichž 
na matrici aktivovaného kalu lze použít pouze zlomek z nich. 
Cílem práce řešené v rámci Vědecko výzkumného záměru MSM 
6046137308 a GAČR 104/05/2501 je výběr vhodných metod 
separace a izolace DNA, jejich vzájemné porovnání a uplatnění.

PCR (Polymerázová řetězová reakce)
Podstatou PCR je enzymatické zmnožení určitého úseku nebo 

více určitých úseků DNA. Pro diagnostiku virových infekcí jsou 
tyto úseky vybrány z již známých sekvencí virových NK. Při jiných 
aplikacích se mohou amplifikovat i o úseky, o jejichž složení 
není nic známo. K vybraným úsekům komplementárních vláken 
denaturované DNA vzorku se přihybridizují krátké syntetické 
oligonukleotidy (primery), od nichž probíhá syntéza nové DNA 
dependentní DNA polymerázou. V reakčním prostředí jsou pří-
tomny deoxynukleotidy, které představují stavební kameny pro 
nově syntetizovanou DNA.

PCR je velice citlivá metoda, která umožňuje detekci „jediné 
kopie“ DNA (prakticky 102 – 105 kopií templátové molekuly) 
ve vzorku tím, že určenou sekvenci namnoží do té míry, že ji 
můžeme po separaci gelovou elektroforézou a obarvení snadno 
detekovat.

Reakce je tvořena opakovanými reakčními cykly. Každý cyklus se 
skládá ze tří kroků, které jsou charakterizovány odlišnými teplotní-
mi požadavky. Jsou to denaturace (95 °C), hybridizace s primerem 
(50 – 55 °C) a syntéza komplementárního řetězce (72 °C).

V každém cyklu dojde (teoreticky) k dvojnásobnému zmnožení 
přítomné matricové DNA a celkově k exponenciálnímu nárůstu 
množství DNA. Počet cyklů bývá 20 – 35, což je pro většinu apli-
kací dostatečný počet. [1]

Metodika PCR stanovení
Metodiky byly otestovány na čistírenském kalu a na vodě 

s bakteriální kulturou (základní organismus Escherichia coli). 
Metodik pro izolaci DNA bylo otestováno mnoho, na ukázku 

typů metodik byly vybrány tři, které jsou uvedeny níže.
Izolace DNA pomocí alkalické extrakce
1. centrifugace 1 ml kalu 10 min při 6000 ot/min
2. extrakce ve 20 μl 0,1 M KOH
3. povaření po dobu 10 min
4. neutralizace lyzátu 30 μl HEPES. [2]
Izolace DNA minipreparací

Metoda tzv. minipreparace alkalickou lyzí, která slouží k rychlé 
přípravě DNA v množství a čistotě dostatečné pro sekvenování 
či restrikční štěpení a transformaci buněk. Nejprve se provede 
kultivace buněk. Lyze buněk a izolace DNA spočívá v několika 
krocích. Podrobný postup je uveden ve skriptech Genové inženýr-
ství, VŠCHT Praha 2002, Ruml, T., Rumlová, M., Pačes, V. [3]
Izolace pomocí Na4P2O7
1. 10 ml kalu extrahovat třepáním s 90 ml sterilního 0,1% roz-

toku pyrofosfátu (Na4P2O7) se skleněnými kuličkami (0,1 mm), 
2 hod, 35 rpm

2. 1,5 ml extraktu do zkumavky typu Ependorf
3. následuje alkalická extrakce
úsek genu specifický pro Escherichia coli
cyd – kóduje cytochrom-d-oxidázu. Je to enzym respiračního 
řetězce, který je aktivní při nízkých koncentracích kyslíku, veli-
kost 393 bp [4].
složení PCR směsi
1x PCR pufr, 200 µM dNTP, 1U Taq polymerázy, 0,5 µM každého 
primeru, 2,5 µl templátové DNA, doplnit do 25 µl sterilní desti-
lovanou vodou.
postup vlastní amplifikace
úvodní denaturace při 94 °C
30 cyklů s anelační teplotou – Tm = 60 °C
extenze 72 °C
separace a vizualizace PCR produktů
Separace probíhala gelovou elektroforézou v 0,8% gelu při 
92 V za přídavku ethidium bromidu, na vizualizaci byl použit 
UV transluminátor.

Výsledky a závěry
PCR reakce byla odzkoušena na izolátech z uvedených meto-

dik. Pro vodu s bakteriální kulturou Escherichia coli byla PCR 
reakce úspěšná, ale pro izoláty z čistírenského kalu ne. I přes 
velké naředění čistírenského kalu se nepodařilo bakteriální DNA 
vyizolovat. Metodika s použitím pyrofosfátu se požívá na izolaci 
mikroorganismů z půdy, tudíž by se dalo soudit, že bude mít 
stejné účinky i na čistírenský kal. Ale opět se nepodařilo pomocí 
PCR provést identifikaci bakterie E. coli.

Na tomto projektu se bude i nadále procovat. Cílem bude najít 
vhodnou metodiku pro izolaci DNA z kalů ČOV a její následné 
uplatnění v praxi. Další prací bude porovnání identifikací mik-
roorganismů pomocí PCR a pomocí kultivačních metod.
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During the process of waste water treatment we ecounter 
sludges at all stages. Sludges are unavoidable products in 
the treatment of waste water accounting for 1 – 2 % of total 
volume of water being purified and have up to 50 – 80 % of 
original contamination concentrated in their mass.

Sludges are suspensions of solids and compound colloid 
substances that were originally present in the waste waters 
or were formed during various methods of waste water treat-
ment. The sludges contain mixed cultures of microorganisms 
and may also contain pathogenic microorganisms. From this 
reason they are classified as dangerous wastes according to 
Waste Act no. 185/2001 Coll.

A good knowledge of microbial population can bring us 
a series of benefits, e.g. for determining optimum condition 
in biological disposal of sulphurous contamination, in nit-
rogen removal, in disposing sludge (according to Regulation 
no. 382/2001 Coll.)

The present trend is to use molecular biologic methods 
(PCR, FISH, TGGE, DGGE) for rapid and reliable identification 
of microorganisms. The molecular biologic methods are very 
promising, more precise and quick to perform and they are 
suitable for processing of large series samples. The subject 
of this paper is the use of PCR (Polymerase Chain Reactin) 
as one of the molecular biologic methods for identifying 
microorganisms.
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Integrace řízení stokových sítí a ČOV  
do centrálního dispečinku

Jiří Kašparec, Oldřich Hladký
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dispečink

Souhrn
Automatizované systémy řízení (ASŘ) se staly v posledních 

letech naprosto nedílnou součástí vodárenských systémů 
v ČR. Jejich masivní rozšíření a využívání jejich možností 
při provozování, optimalizaci a údržbě vodovodních sítí 
jen potvrzuje správný směr vývoje trvajícího již několik 
desetiletí. O to překvapivější je fakt, že další rozšiřování 
systémů, zejména co se týká jejich efektivnějšího využívání 
je již mnohem pomalejší. Vinu na tom může vést také stále 
nedostatečná informovanost a také mírné opomíjení ASŘ 
mezi odbornou veřejností. Bohužel i způsob řešení průběhu 
veřejných soutěží, které v současnosti dominují v oblasti 
vodohospodářského financování, nese částečně vinu na 
nedostatečném rozvoji kvality automatizovaných systémů 
řízení. Právě proto je nanejvýš potřebné k tomuto tématu 
stále obracet pozornost odborné veřejnosti. K tomu se snaží 
přispět i autoři tohoto článku.



Obecné charakteristiky řídících systémů
Automatizovaný systém řízení umožňuje řízení technologic-

kých procesů téměř libovolné složitosti a navíc přináší možnosti 
dohledu nad jednotlivými procesy, sběru dat, jejich archivace 
a předání těchto dat ke zpracování dalším systémům. Na základě 
těchto potřeb jsou vyvíjeny a implementovány tzv. SCADA sys-
témy, které se dnes používají snad ve všech oblastech průmyslu 
pochopitelně tedy i ve vodárenství a čistírenství. 

Z hlediska struktury má systém SCADA 3 základní části:
• Telemetrické stanice, které se umisťují na jednotlivé technolo-

gické objekty (úpravny vody, ČOV, čerpací stanice, vodojemy, 
jímky, atd). Jejich úkolem je sběr dat z instalovaných snímačů 
nebo z místního řídícího systému, vyhodnocování případných 
alarmních stavů, odesílání požadovaných údajů na dispečink 
a příjem řídících a konfiguračních dat. Telemetrické stanice 
také často přímo řídí místní technologii.

• Centrální dispečink, kde probíhá vlastní zpracování dat z tele-
metrických stanic, jejich interpretace operátorům a dalším 
autorizovaným osobám (ve formě mimik, grafů, tabulek, repor-
tů), archivace dat a případný export dat do dalších aplikací 
(analytické nástroje, modelování, atd.). Jak je dále popsáno, 
při správném postupu může být velmi efektivní využívat jeden 
centrální dispečink pro řízení vodárenských i kanalizačních 
objektů a sítí.

• Komunikační kanály, které zajišťují přenos dat mezi objekty 
a dispečinkem. V našich podmínkách se jedná nejčastěji 
o rádiové nebo optické sítě, časté je i využití mobilních tech-
nologií GSM.

Podmínky pro zavádění systémů řízení
Jak již bylo uvedeno, pokrytí vodárenských systémů v ČR 

automatizačními prostředky je velmi vysoké. Pokud byl provozo-
vatelem vybrán systém, jehož význačným rysem byla modularita 
a nezávislost na dodavateli při jeho užívání a dalším rozšiřování, 
byla splněna jedna ze základních podmínek (zdá se, že v tomto 
případě rozhodující) pro zavádění systému řízení na nově budova-
ných stokách a objektech na nich. Investice vložené do takového 
systému tím mohou být trvale zhodnocovány.

Při zavádění nebo rozšiřování řídícího systému je však 
nanejvýš žádoucí brát jej do úvahy již v projektové části sta-
vební a technologické. Nedostatky v této první fázi mohou vést 
i k následným chybám v řízení způsobeným např. nevhodným 
dodatečným umístěním měřících sond, nesprávným popisem 
řízení technologického procesu apod. Tyto systematické chyby 
pak způsobují značné komplikace a prodlevy především ve fázi 
zkušebního provozu.

V neposlední řadě je potřeba vybrat dodavatele, který dispo-
nuje kvalitním produktem a lidmi schopnými analyzovat potřeby 
uživatele už v počáteční fázi, zajistit správnou implementaci 
systému a také dlouhodobou následnou péči a řešení případných 
vzniklých problémů. Naprosto zásadním požadavkem by měla být 
rozšiřitelnost a otevřenost systému k uživateli a také k systémům 

jiných dodavatelů. Může se jednat např. o podnikový informační 
systém, GIS, modelovací nástroje apod. Požadavek na dostatečné 
reference domácí i zahraniční by pak měl být samozřejmostí.

Podrobná analýza systému odvodnění (generel), která by měla 
celému dílu předcházet, musí řešit také problematiku diagnostiky 
poruch, priority při jejich odstraňování a také obsahovat požadavky 
na systém řízení podle Normy EN 12255, části 12 – Automatizovaný 
systém řízení. Tato norma nestanovuje jen technické prostředky 
ASŘ, ale i způsob nakládání s technologickými daty určenými 
k přenosu na navazující ČOV. Největší význam této normy spočívá 
v účinnějším prosazení potřeb dokonalé součinnosti všech provoz-
ních souborů vodárenského nebo čistírenského objektu.

Systém řízení při alternativním způsobu odkanalizování
Nutno nejprve připomenout, že tento způsob odkanalizování je 

v našich podmínkách poměrně vzácný. Alternativní kanalizace 
obsahují na rozdíl od gravitační kanalizace složitější technická 
zařízení (vakuové stanice, čerpadla u zdrojů odpadní vody) s vyš-
šími nároky na řízení jejich činnosti a dohled nad ní. 

Dále lze u alternativních způsobů odkanalizování (ale nejen 
u nich) využít procesů probíhajících během dopravy odpadních 
vod na ČOV. Předpokládá to však jejich sledování a vyhodnocová-
ní za použití automatizovaného systému řízení. Alternativní způ-
soby odkanalizování obvykle mají své vlastní systémy místního 
řízení, které je nutno ještě doplnit o zařízení dálkového přenosu 
dat na již vybudovaný centrální dispečink. 

Už v období zkušebního provozu mohou být na místní řídící 
systém na potřebnou dobu postupně připojeny měřiče nebo 
analyzátory standardních ukazatelů. Veškeré zjištěné hodnoty je 
možno přenášet na vodárenský dispečink, ukládat automaticky 
do datových souborů a průběžně zpracovávat. Této možnosti 
současná praxe dosud využívá v nedostatečné míře. 

Pro integraci takového objektu do systému řízení ČOV nebo 
ÚČOV je nezbytné dodat a propojit místní řídící systém se zaří-
zením umožňujícím dálkové propojení s vodárenským dispečin-
kem. Jedině tak je možné postupně budovat sdružený centrální 
dispečink pro vodovodní i kanalizační síť.

Systém vzájemného řízení stokové sítě a ČOV
Potřeba vzájemného řízení stokové sítě a ČOV si vynucuje 

nové pohledy na řídící systémy umožňující splnění přibývajících 
požadavků na rozsah měření, regulace a řízení procesů v reál-
ném čase. K tomu přistupují ještě potřeby cíleného zpracování 
datových souborů o průběhu technologických procesů a stavu 
řízených objektů. Datové soubory obsahující technologická data 
mohou být využity pro dosažení optimálního režimu při uvádění 
nových nebo rekonstruovaných objektů do provozu. 

Dosud nedostatečně jsou využívány technologické datové 
soubory například pro průběžné zjišťování opotřebení strojních 
částí nebo určování spolehlivosti zaměřené na vodohospodářská 
díla. Podmínkou pro zlepšení tohoto stavu je usnadnění přístupu 
k technologickým a datovým souborům dalším uživatelům. 

Pro dosažení zásadního obratu ve vzájemném řízení stokové 
sítí a ČOV je nutné vzít tyto okolnosti v úvahu už při zpracování 
projektové dokumentace všech objektů. Dodatečné požadavky na 
rozšíření řídícího systému o další funkce totiž následně naráží 
na překážky převážně finanční povahy.

Instalace technických prostředků řídícího systému (snímače, 
převodníky a zařízení dálkového přenosu dat) bezprostředně 
k technologickým zařízením stokových sítích umožňuje jejich 
monitorování a řízení. Lze připojit i snímače jiného druhu, jakým 
může být třeba průběžné měření dešťových srážek. Všeobecné 
požadavky provázející návrh systému řízení jsou následující: 

Současným trendem je sdružování vodárenských a kanali-
začních dispečinků.
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• ASŘ musí být navrhován v počátečním stádiu návrhu všech 
procesů v plném rozsahu.

• Při navrhování ASŘ musí být zohledněny požadavky vedení 
společnosti na informace. Ty mohou být přenášeny na vzdálené 
útvary společnosti např. po internetu.

• Koncepce ASŘ musí být navrhována speciálně pro každou 
čistírnu s ohledem na proces čištění a odbornou kvalifikaci 
obsluhy. Současně má být zajištěn soulad s požadavky na 
spolehlivost systému a na provoz při výpadku části čistírny. 
V případě potřeby má být systém řízení navržen tak, aby umož-
ňoval řízení stokové sítě v povodí čistírny. 

• ASŘ mají být budovány modulárně s možností rozšiřování nebo 
změn v závislosti na změnách v síti. 

• ASŘ má podporovat komunikaci přes internet s cílem prezen-
tovat on-line data a archivní informace v podobě webových 
stránek.
Dosavadní poznatky z rekonstrukcí a staveb nových ČOV 

bohužel stále ukazují, že ASŘ nestojí v počátečním stádiu návrhu 
vždy jako část zcela rovnocenná ostatním částem ČOV. Jednou 
z příčin může být menší informovanost zainteresovaných pracov-
níků oboru o způsobech, možnostech a významu řídících systé-
mů. Následně pak přetrvává dodatečné předkládání požadavků 
na zpracování provozních dat a propojení s informačními systémy 
vodárenské společnosti. 

Závěr
Je tedy možné konstatovat, že ASŘ používané k řízení ČOV 

splňují nebo dokonce překračují současné požadavky na ně 
kladené. Řídící systémy umožňují plnit i další požadavky provo-
zovatelů, které vyplývají z potřeb provozu ČOV i dalších útvarů 
vodárenských společností, jako jsou například sledování život-
nosti zařízení, náhradních dílů a spotřeby materiálů a energií. 
Očekává se, že takové požadavky na tvůrce řídících systémů 
v následujícím období budou stále více přicházet i v souvislosti 
s žádoucí integrací řízení stokové sítě a ČOV a to i proto, že jsou 
vymezeny základními hledisky normy EN 12255, části 12 – Auto-
matizovaný systém řízení. 
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We can say that automation systems currently used for 
controlling of waste water cleaning plats (WWCP) fulfil or even 
excess actual requests put on them by operation staff. Auto-
mation systems have capability to fulfil also other requests 
from other company departments, like monitoring of tech-
nology equipment and spare parts lifetime, consumption of 
raw materials and energy. It is expected that those requests 
will be more and more common. One of the reason is integra-
tion of management systems of water distribution, sewage 
network and WWCP because it is describe also in technical 
standard EN12255, part 12 - Automation systems.

Zasedání výkonných ředitelů EWA 
v Bruselu 

V pátek dne 15. února se konalo v Bruselu v budově zastoupení 
spolkové země Bádensko – Würtembersko jednání tzv. výkonných 
ředitelů národních členů EWA se zástupci sekretariátu asociace. 
Většina tradičních členů EWA má ve své organizační struktuře 
poměrně jasně oddělenou výkonnou složku, která je tvořena 
placenými zaměstnanci, od složky řídící. I ve velkých asociacích 
je řízení svěřeno voleným funkcionářům (výbor či rada v čele 
s předsedou nebo prezidentem). Výkonná složka vedení zodpovídá 
pak za provádění rozhodnutí přijatá výborem a za financování 
všech aktivit asociace. Ve vztahu k EWA (European Water Asso-
ciation) jsou národní asociace zastupovány svým delegátem do 
Rady EWA. Tímto delegátem bývá obvykle předseda/prezident 
nebo jiný pověřený člen výboru. U některých nových členů EWA ze 
střední a východní Evropy toto rozdělení není tak zřetelné, neboť 
mnohdy si tyto asociace nemohou dovolit placené výkonné funk-
cionáře (sekretariát je obvykle tvořen placenými sekretářkami či 
asistentkami/asistenty, někdy i jen na částečný úvazek). 

Jednání Rady EWA se koná jednou do roka a program jed-
nání bývá obvykle tak napjatý, že se jen obtížně stačí projednat 
základní body, které k projednání Radě ukládají stanovy a orga-
nizační řád. Obvykle nezbývá čas na projednání otázek týkajících 
se vlastního chodu národních asociací, na výměnu zkušeností 
z řízení a financování běžné agendy i z organizace národních 
odborných akcí. Vedení EWA se proto rozhodlo již před několika 
lety organizovat setkání s těmito výkonnými funkcionáři. První 
pokusy o zorganizování takových setkání nebyly příliš úspěšné. 
Problém byl zejména ve dvou faktorech: 
•	 Nedostatek času v běžné agendě výkonných ředitelů národních 

asociací, případně v kombinaci s nedostatkem finančních pro-
středků určených v rozpočtu asociací zahraniční cesty těchto 
funkcionářů. 

•	 Jazyková bariéra, neboť při výběru výkonných funkcionářů na 
národní úrovni nebyla většinou znalost angličtiny požadována. 
Po neúspěchu prvních setkání požádal Prof. Wanner jako 

prezident EWA členy Rady, aby myšlénku setkávání výkonných 
ředitelů podpořili ve svých národních asociacích. Zároveň bylo 
dohodnuto, že těchto setkání se nemusí zúčastňovat jen výkonní 
ředitelé (nedostatek času, jazykové problémy), ale asociace mohou 
na tato setkání delegovat další funkcionáře. 

První takové úspěšné setkání se konalo v Bruselu v únoru 2007 
(o zasedání bylo referováno v květnových Čistírenských listech 
2007). Výsledky jednání projednala i Rada EWA na zasedání 
v dubnu 2007 v Dubrovníku a souhlasila s pravidelným koná-
ním takovýchto schůzek. Zároveň byl takovému shromáždění 
výkonných ředitelů přiznán statut určitého poradního sboru Rady 
EWA, se kterým budou konzultovány otázky organizační, finanční 
a programové povahy, zejména ve vztahu od EWA k národním 
členům a opačně. 

Letošnímu zasedání v Bruselu dominovalo několik téma: 
•	 Seznámení se „byznys plánem“ Asociace na období 2007 

– 2010. 
•	 Vývoj poplatku za národní členství v Asociaci. Struktura 

poplatku a základ pro jeho výpočet. Ze všech diskutovaných 
variant se nejvíce přítomných funkcionářů přiklánělo k výpo-
čtu na základě hrubého ročního příjmu asociací v průměru za 
posledních cca 5 let. 

•	 Nová kancelář EWA v Bruselu ke stávající kanceláři v Hennefu. 
Tato otázka přítomné funkcionáře rozdělila do dvou jasných 
skupin. Zatímco zástupci těch velkých asociací typu CIWEM 
z UK, ASTEE z Francie nebo NVA z Holandska by reprezentační 
kancelář v Bruselu uvítala, menší asociace jsou většinou proti 
ze dvou základních důvodů: 

	 o	Náklady na bruselskou kancelář by neúměrné zvýšila ná-
rodní poplatek do EWA. 
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	 o	Menší asociace by kancelář nevyužily, mj. i kvůli vysokým 
cestovním a pobytovým nákladům při jednáních v Bruselu. 

•	 Program odborných konferencí v Evropě v období 2008-2010. 
Při této příležitosti bylo opět konstatováno, že ačkoli bylo toto 
memorandum dotaženo až k podpisu, nakonec kvůli postoji 
IWA nebyl podepsán tento nový základní materiál o spolupráci 
EWA a IWA, který se měl týkat i odborných akcí. Přítomní ředi-
telé však doporučili aby tam, kde je to množné, byla spolupráce 
EWA s IWA na odborných akcí řešena individuálně. 

•	 Byla podpořena myšlenka, aby na národních konferencích 
byla vždy část programu věnována obdobné problematice na 
evropské úrovni. V případě vícedenních akcí je možno uvažo-

Konference Vodárenská biologie 2008  
v Praze

Jana Říhová Ambrožová

Klíčová slova
vodárenská biologie – nové metody a technologie – vodárenství 
– cyanotoxiny – nádrže

Souhrn
Příspěvek je zhodnocením konference Vodárenská biolo-

gie 2008 a stručným přehledem vybraných, zúčastněnými 
nejvýše hodnocených příspěvků.

24. ročník konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 se 
konal ve dnech 29. ledna až 30. ledna 2008 v prostorách Masa-
rykovy koleje v Praze 6. Na odborném a organizačním zaštítění 
konference se podílely tyto instituce: Ministerstvo zemědělství 
ČR (sekce vodního hospodářství), Vysoká škola chemicko-tech-
nologická v Praze (Ústav technologie vody a prostředí), Vodní 
zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. a Česká limnologická společnost. 
Odbornými garanty akce byli za Ministerstvo zemědělství ČR 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., za Vodní zdroje Ekomonitor Olga 
Halousková,  za VŠCHT Praha RNDr. Jana Říhová Ambrožová, 
Ph.D. a Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., za SZÚ Praha Mgr. Petr 
Pumann. Do programu konference byly zařazeny bloky zabývající 
se právními a technickými předpisy, vodárenstvím, taxonomií 
a indikátorovými organismy, vodními zdroji, cyanotoxiny a toxici-
tou, čistírenstvím. Bylo předneseno celkem 30 odborných témat, 
do programu byla zařazena i posterová sekce (5 plakátových 
sdělení). Konference se zúčastnilo celkem 150 účastníků. 

Zájemce o sborník, prezentace přednášejících a další informa-
ce, týkající se akcí pořádaných firmou Vodní zdroje Ekomonitor 
spol.s.r.o. odkazuji na stránky www.ekomonitor.cz.

V roce 2009 se bude konat jubilejní 25. ročník; uvažuje se 
o přesunutí místa konání konference mimo Prahu. Uvažuje se 
o Sezimově Ústí popř. Žďáru nad Sázavou. 

V rámci bloku „Právní a technické předpisy“ zazněly informace 
o biologických metodách v technických normách (Ing. L. Fremro-
vá) a smysluplnosti provádění metod vhodných pro požadovaný 
účel, zjm. stanovení fytoplanktonu a drobného biosestonu (Mgr. 
P. Pumann). Připravuje se velká novela vodního zákona č. 254/
2001 Sb. Malá novela je předložena do parlamentu a umožní 
vyvlastnění, např. při řešení protipovodňových opatření, dle 
zákona č. 184/2006 Sb., také řeší směrný vodohospodářský plán 
a zaměřuje se na výhledové nádrže. Velká novela pod tlakem 
veřejnosti uvažuje o možnosti vypouštění řádně vyčištěných vod 
do vod podzemních. Předpokládá se uzákonění stavu – znemožnit, 
aby z polí odtékalo množství nerozpuštěných látek (prom. práv. 
J. Nietscheová). 

V bloku „Vodárenství“ zazněla např. problematika nutnosti 
sledování nebezpečných bakterií rodu Mycobacterium vysky-
tujících se ve veřejných vodovodech (Chlupáčová). Bylo řešeno 
téma hydrobiologického auditu, který jednoznačně prokázal 
účinnost provedených preventivních opatření k omezení růstu 
bakterií a jejich pronikání do technologie úpravny vody, a dále 
pak nevhodnost recyklace odsazené vody z lamelové usazovací 
nádrže zpět do technologie výroby pitné vody a odhalil nevhodně 
zvolené místo dávkování koagulantu (Ing. M. Korabík). Varovné 
byly výsledky ze sledování bakteriální kontaminace zásobníků na 
pitnou vodu, které jednoznačně poukazují na nesprávnou údrž-
bu (Ing. E. Bezděková). Výstupem ze sledování v rámci projektu 
„Výzkum a degradace jakosti pitné vody při její akumulaci“ bude 
zpracování technického doporučení pro provoz vodojemů, které 
bude zahrnovat mikrobiologická, biologická, fyzikálně-chemická, 
hydraulická, konstrukční a materiálová hlediska (Ing. J. Hubáč-
ková). Jedním z výstupů z projektu je také návrh vhodné a účinné 

vat i s pořádáním tzv. Evropských dnů, jejichž program může 
zajišťovat technický a vědecký výbor EWA. 
Na závěr byla diskutována otázka národní účasti na veletrhu 

IFAT. EWA umožní vystavit na svém stánku příslušné propagační 
materiály, na druhé straně Asociace očekává, že zástupci národ-
ních asociací podpoří svou účastí letošní 14th European Water, 
Wastewater and Solid Waste Symposium, 5.-9. května 2008 na 
Novém výstavišti Mnichov. 

Jiří Wanner 
Zástupce AČE ČR 

na setkání výkonných ředitelů EWA 

filtrační jednotky osazované do větracích průduchů v akumu-
lacích a zabraňujících vzdušné kontaminaci (RNDr. J. Říhová 
Ambrožová). Zazněla i ryze chemická, popř. fyzikálně chemická 
témata, např. vliv teploty na odstraňování železa a manganu 
z důlních vod (Ing. J. Máca) a porovnání spektrofotometrických 
stanovení anorganických fluoridů (Ing. Ľ. Kollerová).

V bloku „Taxonomie a indikátorové organismy“ byla přednesena 
problematika masového výskytu  obrněnek druhu Peridiniopsis 
kevei v nádrži Vranov, který byl pozorován jako intenzivní rudo-
hnědé zabarvení vody. Pomnožení nemělo negativní dopad na 
vodárenskou technologii (Mgr. R. Geriš). Do bloku byla zařazena 
témata o výskytu sinic (RNDr. P. Vágner) a speciálně pak jednoho 
významného rodu Cylindrospermopsis (Mgr. L. Šejnohová).

Bloku „Vodní zdroje“ uvedly zkušenosti z revize ochranných 
pásem zdroje podzemní vody Rudolec, lokality, která je od 
roku 2007 zařazená mezi zranitelné oblasti (Ing. P. Oppeltová). 
Obdobně byl zaměřený příspěvek podávající rámcové informace 
o nejvýznamnějších projektech tzv. ekotechnologických zásahů 
ve prospěch kvality vody, realizovaných v České republice (RNDr. 
J. Duras). S aktuálním stavem byly konfrontovány změny vzniklé 
v oblasti vodní nádrže Karhov (Ing. J. Potužák). Dále byl zmíněn 
vliv rybářského obhospodařování rybníků na jakost vody ve 
vodárenské nádrži Mostiště (doc. Ing. J. Hejzlar). Takto tématicky 
zaměřený blok byl doplněn vyhodnocením průběhu vodního květu 
a jeho vztahy k celkovému reaktivnímu fosforu, zooplanktonu 
a pH na dvou údolních nádržích (doc. RNDr. J. Hrbáček).

V rámci bloku „Cyanotoxiny a toxicita“ byly převážně prezen-
továny výsledky pracovního kolektivu Centra pro cyanobakterie 
a jejich toxiny (doc. Ing. B. Maršálek). Témata byla zaměřena na 
sledování mikrocystinů ve vodě, vývoj a optimalizaci pasivního 
vzorkovače, akumulaci mikrocystinů v rybách a následně i na 
sledování nových mikrocystinů, v tomto případě cylindrosper-
mopsinu. Toxikologickou část bloku prezentoval příspěvek hod-
nocení interakcí mezi čtyřmocným a šestimocným selenem 
a vybranými kovy na řasovém médiu (prof. RNDr. A. Fargašo-
vá). Do tohoto tématického bloku byly dále zařazeny příspěvky 
týkající se biodegradability (Ing. H. Macharová) a bioremediace 
(Mgr. Ľ. Jánovová). 

Přednášky bloku „Čistírenství“ byly zaměřeny na sledování 
indikátorů fekálního znečištění v poloprovozním reaktoru typu 
SBR (Ing. A. Benáková), na zjištění faktorů ovlivňující zanášení 
membránových jednotek (Ing. M. Dvořáková), na aplikaci on-line 
měření na ČOV Žatec zaměřené na dlouhodobé vyhodnocení 
odstraňování dusíkatého znečištění (Ing. M. Kočárník), na mini-
malizaci emisí sloučenin dusíku v odpadních vodách chemického 
kombinátu (Ing. L. Dvořák), na způsob on-line měření respirační 
a nitrifikační rychlosti aktivovaného kalu (Ing. M. Srb) a na 
studium nitrifikace a denitrifikace v imobilizovaných kulturách 
(Ing. D. Vejmelková).

RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí

Technická 3
166 28 Praha 6

tel.: 220 445 123
e-mail: jana.ambrozova@vscht.cz

Conference Biology in water industry 2008 in Prague 
(Říhová – Ambrožová, J.)

Key words
biology in water industry – new methods and technologies – water 
treatment – cyanotoxins – basins

The paper evaluates program of the conference Biology in 
water industry 2008 and presents a brief review of chosen 
the most interesting and high evaluated presentations.
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Regulace procesu městských ČOV 

Odborná skupina AČE ČR - Městské čistírny odpadních vod 
uspořádala dne 27. února 2008 v Praze odborný seminář „Regu-
lace procesu městských ČOV“. Odborný seminář byl výsledkem 
spolupráce Asociace čistírenských expertů ČR a Asociacie čis-
tiarenských expertov SR a Ústavu technologie vody a prostředí 
z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Hlavním part-
nerem semináře byla firma HACH LANGE. Seminář navazoval 
na předloňský úspěšný seminář „Praktické zkušenosti s řízením 
a monitorováním ČOV“, který se konal v září 2006 v Praze. Takže 
je to už druhý odborný seminář který společně připravili AČE ČR, 
VŠCHT a HACH LANGE v dané tématické oblasti.

Program semináře byl rozdělený do tří bloků. Ranní blok byl 
zaměřený na teorii a koncepční otázky regulace procesů. V tomto 
bloku odezněly přednášky: 
• Úvodní přednáška prof. Wannera se věnovala rozsahu a kom-

plexnosti požadavků na regulaci jednotlivých častí technologie. 
V přednášce bylo vysvětleno, které parametry je nevyhnutelné 
regulovat pro dosažení stanovených kvalitativních cílů. Připo-
menula, které parametry i když jsou měřitelné, se zatím v praxi 
na regulaci procesů dostatečně nevyužívají. Přednáška se blíže 
zabývala způsobem řízení jednotlivých systémů ČOV. 

• Praktické zkušenosti firmy Hydroprojekt ukázaly, že díky zvýše-
nému důrazu na přípravu projektové dokumentace a s použitím 
instrumentace pro měření a regulaci procesů je možné ušetřit 
miliony korun, které by se jinak utratily na extenzivní rozvoj ČOV. 
Je škoda, že v praxi se v rámci přípravy projektové dokumentace 
nevěnuje náležitá pozornost i budoucímu systému řízení ČOV.

• Možnosti širšího využití a zhodnocení monitorovaných kvalitativ-
ních parametrů na řízení ČOV prezentovala firma HACH LANGE. 
Na příklade ČOV v Peel Common (GB) byla doplněna existující 
SCADA o kvalifikovaný regulační systém (QCS). Tento systém 
na základě modelů pracujících v reálném čase hodnotil chování 
procesu a reguloval používané kontrolní veličiny procesu. Sys-
tém také hodnotil chování jednotlivých senzorů a zabezpečoval 
validaci aktuálně měřených veličin.
Během dopoledního bloku zazněly přednášky o zkušenostech 

z aplikací regulačních systémů na ČOV v České republice.
• V oblasti působení SčVK na ČOV v Žatci byl realizovaný moderní 

regulační systém na základe RBC strategie. V technologii ČOV 
s přerušovanou aerací se podařilo dosáhnout stabilizace procesu 
a zvýšení efektivity odstraňování dusíku.

• ÚČOV Praha je největší provozovaná ČOV v České republice, pro-
to si z hlediska regulace procesů vyžaduje zvýšenou pozornost 
provozovatele. V přednášce zazněly pozitivní i negativní zkuše-
nosti hlavního technologa ÚČOV Praha s regulací jednotlivých 
častí technologie.

• Kontinuální měření N-NOX sondou Nitratax SC na ČOV Klatovy 
pomohlo testovat možnost změny technologie z R-(C+AN)-D-N 
na R-D-N systém. Měření potvrdily nevyhnutelnost regulačního 
systému pro efektivní řízení systému.
V odpoledním bloku zazněly přednášky o zkušenostech z apli-

kací regulačních systémů ve Slovenské republice.
• Praktické zkušenosti firmy Regotrans-Rittmeyer s realizací 

regulačního systému provzdušňování na ČOV Poprad, Piešťany 
a Nitra upozornily na nevyhnutelnou potřebu souladu mezi 
projektovanými parametry, dodaným systémem provzdušňování 
a reálným způsobem provozu ČOV. Regulace vyžaduje udržování 
proměnné veličiny zařízení v rozsahu blízkém optimálnímu pro-
vozování stavu systému. Pro kvalitní řízení systému je potřebný 
dostatečný počet stupňů regulačních elementů. 

• Zkušenosti s regulací stáří kalu na ČOV Poprad Matejovce 
prokázaly opodstatněnost monitorování koncentrace kalu 
v aktivaci prostřednictvím sondy Solitax SC a regulací odtahu 
přebytečného kalu. 

• Dávkování externího substrátu G-fáze na podporu denitrifikace 
bylo testované na ČOV Martin-Vrútky. S podporou rozsáhlého 
monitorovacího systému se testovalo chování systému na dáv-
kování externího substrátu. Optimalizovalo se místo dávkování, 
umístění sond. Výsledky monitoringu prokázaly opodstatněnost 
monitorovacího systému a aplikaci regulačních algoritmů na 
řízení procesu.
Program doprovázela živá odborná diskuse a výměna zkušeností 

nejen za každým příspěvkem ale i v době přestávek.
Aktuálnost zvoleného tématu semináře potvrzuje i vysoký zájem 

účastníků. Semináře se zúčastnilo 162 registrovaných platících 
účastníků, což představuje zatím historické maximum v počtu 
účastníků na seminářích uspořádaných odbornými skupinami 
AČE ČR. V porovnání s předcházejícím seminářem je to nárůst 
o více než 40 účastníků. Seminář se konal v prostorách Kongreso-
vého centra VŠCHT Praha, které tímto zažívalo maximální zatěžká-
vací zkoušku. Kapacita Kongresového centra VŠCHT byla obsazená 
do poslední židle. Aby se uspokojil zájem všech účastníků, museli 
organizátoři operativně otevřít i vedlejší sál, kde zabezpečili přenos 
obrazu i zvuku. Zajímavé je, že jen asi 10 % účastníků semináře 
byli současní členové AČE ČR a SR. A přitom se sále nacházel 
velký počet známých odborníků kteří v oblasti čištění odpadních 
vod aktivně působí. To odkrývá další potencionální oblasti pro růst 
členské základny Asociace čistírenských expertů. 

O sponzorovaní semináře projevily zájem významné dodavatelské 
společnosti a provozovatelé aktivní v této oblasti: HYDROPROJEKT, 
SčVK, K&H KINETIC, REGOTRANS-RITTMEYER. Tyto společnosti 
do programu semináře přispěly i zkušenostmi a referenčními pro-
jekty, které byly odpřednášené v jednotlivých přednáškách. 

Seminář potvrdil, že problematice regulace procesů na měst-
ských ČOV bude zapotřebí se pravidelně věnovat i v budoucnosti, 
ať už zachováním započatého cyklu bienálních seminářů, anebo 
zařazením tématu i do programu bienální konference AČE.

Ing. Miroslav Kollar, PhD.
Miroslav.Kollar@hach-lange.sk 
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Revitalizace vodních toků 
v Jihočeském kraji
Eva Lencová, Vladimír Šámal

Klíčová slova
revitalizace – jižní Čechy – popis výchozího a konečného stavu

Souhrn
Obsahem článku je popis a analýza revitalizačních akcí, které 

byly provedeny ve spolupráci Povodí Vltavy, státní podnik a AOPK 
ČR. Projekty byly realizovány v rámci Programu revitalizace 
říčních systémů. U každé akce je uveden popis výchozího stavu, 
technického řešení a podrobná analýza vodohospodářských, 
ekologických a ekonomických aspektů revitalizace.

Výsledky této analýzy ukazují, že revitalizace jsou vhodnou 
alternativou klasických vodohospodářských úprav vodních toků, 
především ve volné krajině. Budoucí spolupráce mezi správci 
vodních toků a složkami ochrany přírody a krajiny je vzájemně 
výhodná a nezbytná, zvláště v oblasti přípravy a realizace opat-
ření Plánů oblastí povodí v rámci Rámcové směrnice o vodách, 
jejímž cílem je mj. i dosažení dobrého ekologického stavu vodních 
toků.

u

Úvod
Při naplňování cílů revitalizací vodních toků, které budou jedním 

ze zásadních opatření při realizaci opatření Plánů oblastí povodí 
je nezbytná úzká  spolupráce  správců  toků  s AOPK ČR, která  je 
odborným garantem Programu revitalizace říčních systémů (PRŘS) 
a následně Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 
Spolupráce mezi Povodím Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava 
a AOPK ČR,  stř. České Budějovice byla na základě předchozích 
kontaktů v rámci Regionálního poradního sboru pro PRŘS navázána 
v roce 2004, kdy byly na základě vyhodnocení vodohospodářských 
zájmů správce  toku a zájmů ochrany přírody a krajiny v oblasti 
obnovy říčních ekosystémů navrženy 2 lokality na vodních tocích, 
optimální pro uskutečnění  revitalizačních opatření. Na základě 
společných vstupních jednání byly zpracovány investiční záměry, 
které byly obvyklým postupem projednány a doporučeny v Regio-
nálním poradním sboru pro PRŘS a následně realizovány v létech 
2006 – 2007.

Revitalizace Blanice pod Osekami
Akce byla koncipována jako přírodě blízká úprava stavu koryta 

Blanice, který vznikl při povodni v roce 2002. Původní koryto Blani-
ce bylo posunem štěrkopískových lavic při povodni zcela zaneseno, 
povodeň zároveň vytvořila nové koryto vpravo, obě koryta zůstala 
oddělena ostrovem z nánosů.
Původní záměr správce toku byl navržen jako odstranění povod-

ňové škody na původní katastrální stav, tj. zprůtočnění původního 

a zasypání nového koryta, vzniklého po povodni. Po společných 
konzultacích  s přihlédnutím k přirozenému charakteru  koryta, 
výskytu  zvláště  chráněných druhů  živočichů  a situaci  lokality 
v extravilánu byl původní záměr změněn na revitalizační úpravu, 
která zahrnuje zprůtočnění původního a zachování nového koryta 
– obr. 1.

Vlastní stavba zahrnovala:
1) Zprůtočnění původního ramene Blanice odtěžením nánosů na 
vtoku  a pomístním odtěžením nánosů v trase,  při  zachování 
přirozené  členitosti  podélného  a příčného profilu  (zachování 
původní nivelety dna,  rozvlnění proudnice bočními balvany, 
osazení balvanitých prahů a skluzů ve spáditých úsecích).

2) Stabilizaci podélného sklonu pravého ramene balvanitými skluzy 
z říčních balvanů.

3) Zaměření stavby a výkup pozemků pod pravým ramenem a ost-
rovem.
Realizace akce potvrdila, že za určitých podmínek existuje vhod-

ná alternativa k obvyklému vodohospodářskému přístupu k odstra-
ňování povodňových škod, který je častým zdrojem konfliktů mezi 
správci toků a složkami ochrany přírody a krajiny. Přínos akce lze 
vyhodnotit následovně:
•  z hlediska správce vodního toku byla vyřešena situace s odstra-
něním povodňové škody;

•  byl využit přirozený revitalizační účinek povodně;
•  zprůtočněním obou  ramen  byly  zlepšeny  odtokové  poměry 
zájmového území při zachování přirozených parametrů koryt;

•  byl vytvořen biotop říčního koryta o délce 460 m v úseku řeky 
s výskytem vranky obecné a perlorodky říční. 
Základní údaje o stavbě:

•  délka trasy toku před revitalizací: 231 m
• délka trasy toku po revitalizaci: 460 m
• náklady stavby: 1 680 tis.Kč bez DPH, 100% dotace z PRŘS
•  realizace: 2006

Revitalizace Polečnice pod Kájovem
Koryto  významného vodního  toku Polečnice pod obcí Kájov 

bylo v 80.  letech přeloženo  jako  součást  stavby  silnice 1.  třídy 
Č. Krumlov – Černá v Pošumaví. Nové koryto bylo vybudováno 
v stroze prizmatickém profilu se značným zahloubením nivelety 
dna, s opevněním betonovými deskami nebo souvislým kamenným 
pohozem. Zvýšení podélného sklonu, které vzniklo napřímením tra-
sy, bylo kompenzováno několika více než 1 m vysokými, migračně 
neprostupnými příčnými prahy z dřevěné kulatiny.
Pro  tento  vodní  tok  jsou  charakteristické  strmé  kulminace 

průtoků, které vznikají zejména při letních přívalových srážkách 
v rozsáhlém povodí. Při častých zvýšených průtocích tak docházelo 
ke vzniku nátrží, poškozování opevnění a zejména k soustavnému 
zaklesávání nivelety dna v hlubokých hlinitopísčitých náplavech. 
Oprava koryta byla správcem toku řešena zasypáváním břehových 
nátrží a zvyšováním nivelety dna těžkými záhozy. Prizmatický profil 
koryta s opevněním zároveň nesplňoval požadavky na funkci říční-
ho biotopu, zejména na vhodné prostředí pro přirozenou skladbu 
rybích obsádek v pstruhovém pásmu. Proto bylo po konzultacích 
správce toku a AOPK ČR přistoupeno k revitalizaci úseku 900 m na 

Obr. 1. Blanice- pohled na neprůtočné koryto před revitalizací Obr. 2. Blanice- zprůtočnění koryta
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Obr. 3. Blanice - pohled na soutok koryt 2 roky po revitalizaci Obr. 4. Polečnice – původní stav koryta

Obr. 5. Polečnice – původní příčné prahy

okraji intravilánu obce, jejíž cíle byly stanoveny následovně:
•  zajistit trvalou stabilizaci koryta a zvýšit jeho maximální průtoč-
nou kapacitu;

•  obnovit přirozený charakter koryta a regenerovat biotickou složku 
významného toku pstruhového pásma;

•  zajistit v plném rozsahu migrační prostupnost;
•  částečně obnovit původní trasu koryta Polečnice;
•  ověřit účinek revitalizačních úprav na významném vodním toku 
s vyšší četností průchodu velkých vod.
Vzhledem k umístění vodního toku v příměstské části je důleži

tým aspektem této úpravy i přiblížení revitalizací veřejnosti, zpří

stupnění  koryta  a využití  rekreačního  a estetického potenciálu 
přirozeného vodního toku podle bavorského modelu.

Vlastní realizace stavby zahrnovala:
1) Snížení strmého sklonu břehů původního koryta při zachování 
původní nivelety dna, rozšíření koryta ve dně, maximální stra-
nové rozvlnění kynety.

2) Stabilizaci paty svahů, dna a rozčlenění podélného a příčného 
profilu oblohrannými  říčními balvany 50 – 500 kg  (vytvoření 
brodů a tůní, proudných úseků, tišin, proudových stínů).

3) Odstranění původních příčných prahů z kulatiny a jejich nahra-
zení migračně prostupnými balvanitými skluzy.

4) Obnovu úseku původního, nyní paralelního koryta Polečnice 
v délce 250 m.
Přestože v současné době nelze vzhledem k nedávnému dokon-

čení  stavby komplexně vyhodnotit  revitalizační  efekt,  je možné 
přínos akce shrnout následovně:
•  z hlediska zájmů správce toku bylo vybudováno koryto s větší 
maximální průtočnou kapacitou,  bez nároků na pravidelnou 
údržbu;

•  z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny byl podstatně zvětšen 
omočený povrch koryta a jeho členitost v příčném a podélném 
profilu, která je základním předpokladem pro regeneraci přiro-
zených populací vodních bezobratlých a rybích populací;

•  v plném rozsahu byla zajištěna migrační prostupnost.
Přirozený vývoj biotické složky říčního koryta bude monitorován 

ve spolupráci s Českým rybářským svazem a Jihočeskou univerzitou 
v Č. Budějovicích. Dále bude sledován vývoj koryta vodního toku, 
zejména po průchodu velkých vod a ledochodů tak, aby bylo možné 
využití těchto poznatků při navrhování dalších revitalizací.

Základní údaje o stavbě:
• délka trasy toku před revitalizací 900 m

Obr. 6. Polečnice – pohled na balvanitý skluz  v místě původních 
prahů

Obr. 7. Polečnice – pohled na nové paralelní koryto
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• délka trasy toku po revitalizaci 1150 m
• náklady stavby: 7 661 tis. Kč bez DPH, 100% dotace z PRŘS
•  realizace: 20062007
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Restoration of rivers and streams in SouthBohemian 
region (Lencová, E.; Šámal, V.)

Key words
restorations – South Bohemia – description of initial state of sites 
and technical arrangements of the projects

The aim of the paper is to describe and to analyze river and 
stream restoration projects, that were implemented in cooperation 
of „Administration of Vltava Catchment“, state enterprise, and 
Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the 
Czech Republic, regional office České Budějovice. Projects were 
implemented within the „Program of river systems restoration“. 
Description of initial state and technical arrangement is mentioned 
for every site, as well as detailed analysis of water management, 

ecological and economic aspects of river and stream restorations. 
The results of the analysis shows that implementation of restorati-
on projects is suitable alternative of classical regulation of water 
courses, first of all in an open landscape (outside settlements). 
Future cooperation between administration of water courses and 
state nature conservation bodies is mutually advantageous and 
necessary, particularly within preparation and implementation 
of „Plans of catchment areas“ according to EU Water Framework 
Directive.. The aim of those plans is, among others, to achieve 
good ecological state of rivers and streams.

Obr. 8. Polečnice – celkový pohled na koryto po revitalizaci

Vápnění  
Brněnské údolní nádrže
V poslední únorové dekádě  letošního roku  již podruhé pokryl 

obnažené dno a sedimenty Brněnské údolní nádrže dolomitický 
vápenný hydrát. Letecké ošetření sedimentů navázalo na úspěšnou 
podzimní aplikaci  a  společně  s podrobným monitoringem změn 
kvality sedimentů i vodního prostředí před aplikací a v průběhu 
vegetační  sezóny završuje  studijní práce projektu  „Čisté povodí 
Svratky“. Výsledky aplikace mají dokumentovat  efekt urychlení 
přirozené mineralizace organickým sedimentů dna Brněnské údolní 
nádrže,  redukci  živin obsažených v sedimentech  s cílem omezit 
jejich využití sinicemi a řasami v následující sezóně, redukci počtu 
bakteriálních spór sinic přezimujících v těchto sedimentech, a to 
vše s cílem zlepšení hygienických podmínek na nádrži.
Aplikace byla provedena v návaznosti na přípravu rozsáhlého 

projektu opatření na vodní nádrži Brno a v jejím povodí a vychází 
ze  závěrů  všech dílčích  etap projektu  „Čisté  povodí Svratky“, 
zejména v současnosti dokončené společností Pöyry Environment, 
a.s. „Studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní 
nádrži“. Aplikaci vápenného hydrátu doporučila „řídící rada“ tohoto 
projektu státnímu podniku Povodí Moravy, jako správci nádrže, a to 
s ohledem na sníženou hladinu v nádrži v zimním období o téměř 
4,5 m (mimořádná manipulace na vodním díle z důvodu opravy 
stavidel bezpečnostního přelivu).
Aplikováno od 21. do 26. února 2008 bylo na obnažené sedimen-

ty v ploše téměř 120 ha celkem 48 tun dolomitického vápenného 
hydrátu – tzn. 400 kg/ha. Tato dávka byla doporučena pro jarní apli-
kaci nezávislým limnologických konziliem expertů ČR na podzim 
loňského roku (podzimní aplikace provedená v termínu 21. – 23. 
listopadu 2007 představovala koncentraci 200 kg/ha, tzn. aplikace 
24  tun dolomitického vápenného hydrátu). Finanční náklad na 
letecké ošetření jednoho hektaru obnaženého dna aplikační dávkou  
200 kg/ha nepřekročil částku 2.500 Kč (bez DPH).
Aplikace dolomitického  vápenného hydrátu  byla provedena 

v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
odboru životního prostředí ze dne 6.11.2007, č.j. JMK 125609/2007 
při  splnění  všech  podmínek  účastníků  řízení,  včetně  orgánů 
ochrany  přírody.  Již  provedený  podrobný monitoring  kvality 
vodního prostředí i sedimentů v listopadu (před první aplikací) 

a prosinci minulého roku a únoru letošního roku prokázal a vylou-
čil jakékoliv negativní ovlivnění vodního prostředí, kvality vody 
na  odtoku  z nádrže  i  kvality  sedimentů  v nádrži. K vyloučení 
dopadu aplikace na živočichy byl před první aplikací proveden 
jejich záchranný transfer (zabezpečen Povodím Moravy, s. p. ve 
spolupráci s Moravským rybářským svazem v počtu téměř 15 tis. 
škeblí rybničních).  
Každé aplikaci předcházelo vyrozumění široké veřejnosti sdělo-

vacími prostředky a v součinnosti s Městskou policií Brno zabez-
pečení informovanosti veřejnosti osazením 180 výstražných tabulí, 
informování ubytovacích kapacit a restauračních zařízení v okolí, 
účastníků řízení, správců sousedních pozemků (Lesy města Brna, 
Lesy ČR a další) prostřednictvím internetu a mailové pošty. Vyhod-
nocení vlastního efektu aplikace vápenného hydrátu na obnažené 
dno Brněnské údolní nádrže bude provedeno  (analyzováno) po 
dokončeném celkovém monitoringu v závěru roku 2008  (celkem  
4 kontrolní odběry – před první aplikací, před druhou aplikací, na 
počátku vegetační sezóny a po vegetační sezóně).
Urychlení přirozených procesů v sedimentech sice neodstraní 

podmínky pro masový rozvoj toxických sinic v nádrži, ale omezí 
přístup živin pro jejich masový rozvoj z jejich jednoho zdroje – ze 
sedimentů. Tato opatření  spolu se změnou složení  rybí obsádky 
z bentofágního společenstva na rybu dravou můžeme však realizo-
vat okamžitě. Omezení přísunu živin přítoky do nádrže je sice pri-
oritou správy celého povodí, ale s ohledem na náročnost investiční 
přípravy a vlastní realizace lze výsledný efekt snížení obsahu živin 
v přítocích očekávat v horizontu  řádu  let,  či desetiletí. Omezení 
přísunu živin přitom nepředstavuje jen odstranění zdrojů znečištění 
a  živin v místě  jejich vzniku  (dostavba ČOV,  jejich  intenzifikace 
a dobudování třetích stupňů čištění, ale také realizace protierozních 
opatření v povodí, opatření ochrany před povodněmi a zpomalení 
odtoku z území. Podaříli se však zabezpečit finanční prostředky na 
komplex opatření dle dokončené studie proveditelnosti a opatření 
realizovat  souběžně,  lze v nejbližších  letech po  realizaci  těchto 
opatření již očekávat snížení masového rozvoje sinic a prodloužení 
koupací sezóny.

Dr. Ing. Antonín Tůma
ředitel pro správu povodí

Povodí Moravy, státní podnik
e-mail: tuma@pmo.cz
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IFC 100 -  
nový převodník pro 

magneticko-indukční 
průtokoměry od firmy 

KROHNE

KROHNE CZ spol. s r.o.
sídlo společnosti:

Soběšická 156, 638 00 Brno
tel.: 545 532 111 (ústředna), fax: 545 220 093

email: brno@krohne.cz

KROHNE CZ spol. s r.o.
pracoviště Praha:

Žateckých 22, 140 00 Praha 4
tel.: 261 222 8545, fax: 261 222 856

email: praha@krohne.cz

KROHNE CZ spol. s r.o.
pracoviště Ostrava:

Koláčkova 12, 724 00 Ostrava  Stará Bělá
tel.: 596 714 004, fax: 596 714 187

email: ostrava@krohne.cz

Magneticko  indukční  průtoko-
měry  firmy  KROHNE  řady 
OPTIFLUX  jsou  od  počátku 

roku  2008  dodávány  s novým  typem 
převodníku  IFC  100,  který  nahrazuje 
oblíbený převodník  IFC 010 pro  stan-
dardní aplikace magnetickoindukčních 
průtokoměrů. 
Nový převodník byl vyvinut ve  spo-

lupráci  s významnými uživateli průto-
koměrů KROHNE  a představuje  nový 
standard pro magnetickoindukční  průtokoměry používané  ve 
vodním hospodářství.

Oblasti použití
Převodník  IFC 100  je  tou nejlepší volbou pro měření průtoku 

surové, pitné i odpadní vody, kalových vod a čistírenských kalů ve 
vodním hospodářství. 
Dalšími oblastmi použití jsou chlazení a klimatizace a zavlažo-

vací systémy.

Základní vlastnosti
IFC 100 je plně kompatibilní s libovolným snímačem magnetic-

koindukčního průtokoměru řady OPTIFLUX pro světosti DN 2,5 
až DN 1200. 
Převodník se vyznačuje rychlým zpracováním signálu, je vyba-

ven interními filtry a dá se použít i pro rychlé procesy, které se ve 
vodním hospodářství vyskytují při dávkování chemikálií membrá-
novými čerpadly.
Je  rovněž  kompatibilní  se  všemi  staršími  snímači  s pulzním 

buzením. Převodník IFC 100 je vybaven grafickým displejem pro 
zobrazení měřených hodnot a pro nastavení všech parametrů čtyřmi 
tlačítky. Vyrábí se ve třech verzích – kompaktní provedení (převod-
ník je instalován přímo na snímači) pro svislá potrubí, kompaktní 
provedení pro vodorovná potrubí a oddělené provedení pro montáž 
IFC 100 na stěnu. Všechny varianty se vyznačují vysokým stupněm 
krytí  IP 66/67. Kryt převodníku je vyroben z tlakově odlévaného 
hliníku a je opatřen čtyřmi vývodkami pro napájení a výstupy.
Pro oddělené provedení  je možná vzdálenost mezi  snímačem 

a převodníkem až 600 m (v závislosti na vodivosti měřené kapa-
liny).

Přesnost měření a diagnostika
Přesnost měření je lepší než ± 0,3% z měřené hodnoty, opako-

vatelnost je lepší než ± 0,1% z měřené hodnoty. Průtokoměr má 
integrovány  sofistikované  interní diagnostické  funkce  (kontrola 
tvaru a velikosti budicího proudu, neporušenost obvodu buzení), 
měření vodivosti, měření teploty měřené kapaliny a rozeznávání 
prázdného potrubí. 

Snadná obsluha pomocí grafického displeje a tlačítek
IFC 100 je vybaven podsvětleným grafickým displejem o rozměru 

60 x 30 mm. Uživatel má k dispozici 2 strany pro zobrazení měře-

ných hodnot a stavu interních počítadel, 
grafickou stránku pro zobrazení trendu 
a stránku  stavových hlášení. Všechna 
nastavení je možno provádět bez otevírá-
ní krytu převodníku pomocí čtyř tlačítek. 
Menu je přehledné a umožňuje obsluze 
snadnou a rychlou orientaci v programo-
vých krocích.

Unifikované výstupy, komunika-
ce a různé možnosti napájení

Převodník  IFC 100  je vybaven proudovým výstupem 0/4 – 20 
mA  (při komunikaci HART® pouze 4 – 20 mA), který  je možno 
zapojením svorek zvolit jako pasivní i aktivní.
Pulzní  výstup  je plně programovatelný, pasivní,  s maximální 

frekvencí 10 kHz. Šířku impulzu je možno nastavit v rozmezí 0,05 
až 2000 ms.
Stavový výstup je možno nastavit pro rozeznávání směru průto-

ku, překročení nastaveného průtoku nebo pro chybová hlášení.
Proudový výstup  je  standardně vybaven komunikací HART® 

a připravuje se DTM soubor pro PactWare.
Převodník je vyráběn ve třech verzích pro napájecí napětí 100 

– 230 Vstř, 24 Vss a 24 Vstř/ss. 

Závěr
Nový převodník pro magnetickoindukční průtokoměry IFC 100 

od firmy KROHNE představuje výkonný převodník s diagnostickými 
funkcemi, který  je plně kompatibilní se všemi pulzně buzenými 
snímači magnetickoindukčních průtokoměrů firmy KROHNE. 
Vyznačuje se vynikajícím poměrem výkon / cena, jeho obsluha je 
snadná a přijemná. Grafický displej a unifikované výstupy spolu 
s komunikací HART® poskytují zákazníkovi veškeré  informace o 
okamžitém průtoku, protečeném množství i bezchybné funkci prů-
tokoměru. Obsluha a nastavení průtokoměru jsou díky grafickému 
displeji jednoduché a uživatelsky příjemné. Magnetickoindukční 
průtokoměry firmy KROHNE řady OPTIFLUX s převodníkem IFC 
100  jsou  tou nejlepší  volbou pro  spolehlivé měření průtoku ve 
vodním hospodářství. 
Více informací o novém převodníku IFC 100 i dalších výrobcích 

firmy KROHNE pro vodní hospodářství získáte v technických kan-
celářích firmy KROHNE v Praze, Brně a v Ostravě.

Petr Komp
KROHNE CZ, spol. s r.o.

pkomp@krohne.cz

Zkušební aplikace měření průtoku vápenného mléka za peristal-
tickým čerpadlem
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Z hlediska optimalizace investičních nákladů na stokový systém 
je stále víc zmiňována problematika srážkových vod. Je zde jasně 
vidět, že stará koncepce, odvádějící vodu co nejrychleji z povodí, 
je nahrazována přirozenější  a  logičtější koncepcí, kterou  již  léta 
podporuje i společnost ASIO. Jde o zadržení co největšího množství 
srážkových vod na daném povodí a zde zajistit její likvidaci, a to 
využitím  jako vody užitkové nebo vsakem. V případech, kdy  to 
nelze, například v důsledku špatné geologie,  je dobré  tyto vody 
zretenovat a pouštět do stokového systému pouze v malých obje-
mech. Tato nová koncepce přispívá nejen k minimalizaci nákladů 
na stokové systémy, ale i k přirozenějšímu návratu koloběhu vody 
před urbanizací území, což v globálním důsledku může znamenat 
i omezení extrémů jako jsou povodně a sucha. Tato problematika 
se dá rozdělit na likvidaci dešťových vod u menších a soukromých 
objektů,  jako  jsou například rodinné domy, a na likvidaci dešťo-
vých vod z velkých zpevněných ploch,  jako jsou například haly, 
parkoviště, ulice, hřiště atd. Pro obě tyto části má společnost ASIO 
připravené řešení v podobě kusových vodohospodářských výrobků, 
převážně v provedení plastbeton. Jedná se o:
•  odlučovače lehkých kapalin AS-TOP,
•  zasakovací systémy AS-NIDAPLAST a AS-KRECHT,
•  čerpací stanice AS-PUMP,
•  prefabrikované odlehčovací komory AS-ŠOK a AS-BALOK.

Problematika srážkových vod  
aneb řešení blízko vám

Výhody plastbetonové konstrukce:
•  snadná a rychlá realizace,
•  betonáž na místě bez bednění a armování,
•  100% oboustranná vodotěsnost objektu,
•  100% ochrana proti korozi betonu,
• dlouhodobá životnost a statická únosnost.

Obr. 1. Kontrola dvouplášťových sestav před betonáží

Obr. 2. Postupná betonáž OLK na stavbě

Ing. Milan Uher
ASIO, spol. s r.o.

www.asio.cz

IFAT 2008 – Světový veletrh č. 1  
pro odpadové hospodářství: voda, 
odpadní voda, odpady a recycling 
a technika pro zimní údržbu měst

Na veletrhu  IFAT, 15. mezinárodním odborném veletrhu pro 
vodu, odpadní vodu, odpady a recycling, který se bude konat ve 
dnech 5. až 9. května 2008 na výstavišti v Mnichově, mohou 
návštěvníci očekávat  inovativní  řešení v oboru a nejnovější  stav 
techniky pro řešení svých komunálních problémů.
Nejdůležitější veletrh pro životní prostředí bude letos ještě větší 

než před třemi lety, a to o rovných 22 000 m2. Veletrhu se zúčast-
ní 2300 vystavovatelů ze 40 zemí na rekordní výstavní ploše 
192 000 m2. Jedním z hlavních témat letošního ročníku veletrhu bude 
získávání energie z odpadních látek. Proto bude téma bioplyn silněji 
zastoupeno než na minulém ročníku veletrhu. Veletrh tak reaguje 
na aktuální vývoj na trhu s odpady. Doprovodné odborné programy 
a přednášky na téma povodně a ochrana před katastrofami doplňují 
aktuální nabídku letošního veletrhu. 

Biogas na veletrhu IFAT 2008
Představí se nejnovější technologie od získávání přes přípravu 

vstupních materiálů až po výrobu elektřiny a tepla – využití bio-
masy nabízí ještě větší prostor pro růst efektivnosti a inovace.
Každý projekt bioplynu se musí ekonomicky vrátit ve srovnání 

s jinými koncepty. Při rostoucích cenách surovin se vyplatí taková 
zařízení na bioplyn, které vyrábějí co možná nejvíce bioplynu při 
nejnižší spotřebě materiálu, surovin, energie a finančních prostřed-
ků. Proto přicházejí na veletrh IFAT 08 vystavovatelé s nejnovějšími 
technologiemi a systémovými řešeními, která budou vyrábět bio-
plyn co nejefektivněji.

Ochrana před povodněmi na veletrhu IFAT 2008
Nejen klimatické změny dělají z ochrany před povodněmi 

jednu z nejdůležitějších priorit při ochraně životního prostředí. 
Jak podpořit přirozené zachytávání vodních mas a která ochrana 
nabízí nejefektivnější řešení? Veletrh IFAT se touto tématikou bude 
velmi podrobně zabývat.
Dle údajů Evropské  komise  způsobily  povodně  v Evropě  od 

r. 1998 hospodářské  škody ve výši min. 25 miliard euro. Simu-
lace dostupných odborných údajů ukazuje, že se riziko povodní 
v důsledku  déle  trvajících  srážek  bude  zvětšovat.  Ve  střední 
a východní Evropě by se situace v důsledků rychlejšího tání hor-
ského sněhu mohla velmi zostřit.

Technika pro zimní údržbu na veletrhu IFAT 2008
Nové evropské normy pro odklízecí a posypová vozidla definují 

jejich výkonnost a standardizují technické parametry. Tyto nové 
regulační normy budou mít velký vliv na budoucí techniku sloužící 
zimní údržbě. Nejen to, díky těmto normám se budou moci snadněji 
srovnat technické parametry strojů rozličných výrobců. 
Před šesti lety odstartoval evropský normalizační institut CEN 

celoevropský projekt norem v oblasti silničního provozu, ke které-
mu se řadí i zimní údržba.
Cílem tohoto projektu je stanovit jednotné technické požadavky 

na stroje a zařízení na zimní údržbu, např. sněžné frézy. V pozadí 
projektu je posílení konkurence v Evropě. Pro uživatele to má jednu 
obrovskou přednost, a sice, že nářadí bude universální. Například 
se bude moci montovat sněžný pluh vyrobený v Itálii na německý 
Unimog.  První  evropské normy  v tomto  oboru  vstoupily  kon-
cem uplynulého roku v platnost. Staly se například automaticky 
i německými normami DIN.
Veletrhu se opět účastní  řada předních českých a  slovenských 

výrobců jednak čistíren odpadních vod a jednak výrobců techniky 
pro zimní údržbu. Celkově se veletrhu účastní 25 českých vystavova-
telů a 2 vystavovatelé ze Slovenska na celkové ploše asi 800 m2.

Kompletní servis pro české a slovenské návštěvníky
Oficiální zástupce pořadatele veletrhu Messe Munchen – firma 

ECS – organizuje dvoudenní autobusové zájezdy s odjezdem z Bra-
tislavy přes Brno a Prahu s přenocováním v blízkosti Mnichova. 
Přes www.expocs.cz  lze  objednat  zlevněné vstupenky,  zájezdy 
i individuální ubytování v různých cenových kategoriích.
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Souhrn
Vyhláška o dokladech je od 1. ledna 2002 jedním ze základních 

stavebních kamenů platného vodního práva. Princip propojení 
typových žádostí s návodem, jak je vyplnit, a soupisem příloh, 
které se k žádosti přikládají, byl ve své době ojedinělý a dodnes 
zůstává vzorem i pro jiné právní úpravy. Novela této vyhlášky 
č. 40/2008 Sb. se pokusila v návaznosti na dosavadní praxi i nově 
přijímanou legislativu s účinností od 15. února 2008 ještě více 
přizpůsobit dokladování žádostí na úseku vodního hospodářství 
moderním trendům ve veřejné správě. 

u

Úvod
S účinností  k datu  15.  února  2008  byla  ve  Sbírce  zákonů 

pod  číslem 40  publikována  v pořadí  již  třetí  novela  vyhlášky 
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřa-
du (dále jen „vyhláška o dokladech“). Přestože leitmotivem přípravy 
této novely byla v počátečních fázích zejména snaha o přizpůsobení 
nové  stavebněprávní  legislativě,  výsledek práce  legislativního 
týmu publikovaný pod označením č. 40/2008 Sb. znamená další 
zjednodušení vodoprávní agendy nejen pro žadatele samotné, ale 
především pro úředníky vodoprávních úřadů. Je tomu jednak proto, 
že do legislativního procesu byly ve větší míře zapojeni pracovníci 
vodoprávních úřadů všech  stupňů,  jejichž prostřednictvím byly 
artikulovány dosavadní zkušenosti s aplikací vyhlášky o dokladech, 
a jednak proto,  že v roce 2007 naznačila probíhající  informační 
kampaň k zániku vybraných povolení některé mezery  stávající 
úpravy – např. v podobě složitosti prokazování / dokladování práv-
ního nástupnictví při prodlužování platnosti dosavadních povolení 
k nakládání s vodami. Všem, kdo se do novelizačních prací zapojili, 
patří zcela oprávněný dík.

Tři pilíře novely: pilíř první – formuláře žádostí
Již od účinnosti vyhlášky o dokladech byly v příloze její součástí 

vzory  žádostí  odpovídající  vybraným  typům  rozhodnutí  podle 
vodního zákona. Výkladová praxe ovšem nebyla  zcela  jednotná 
v tom smyslu, zdali jsou tyto vzory závazné do té míry, že nebu-
deli žádost podána na předepsaném vzoru, může vyústit postup 
vodoprávního úřadu až k zastavení řízení pro nedostatek spočívající 
v absenci předepsaných náležitostí žádosti, či zda se jedná o jakési 
administrativnětechnické doporučení  „ideální“ podoby návrhu 
na zahájení vodoprávního řízení. Inspirace stavebněprávní legis-
lativou tak nebyla pouze co do variability vyhláškou upravených 
žádostí, ale  rovněž v podobě zezávaznění  jednotlivých vzorů do 
podoby formulářů. Po účinnosti novely č. 40/2008 Sb. tak nemůže 
být více pochyb o tom, že kvalifikovaná žádost může být podána 
pouze na předepsaném formuláři, jichž nyní vyhláška o dokladech 
obsahuje celkem 17.
V souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je mož-
né učinit podání nejen písemně v listinné podobě, ale mj. rovněž 
v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpi-
sem. Vzory žádostí jsou proto k dispozici také v elektronické podobě 
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz 
v sekci Vodní hospodářství v záložce Státní správa ve VH. Lze pouze 
doporučit jejich zveřejnění rovněž na internetových stránkách všech 
vodoprávních úřadů.

Tři pilíře novely: pilíř druhý – nové formuláře
Od  1.1.2007  nabyl  účinnosti  nový  stavební  zákon  [zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)]. V souvislosti s tím bylo třeba uvést znění vyhlášky o dokla-

dech do souladu s  jeho dikcí a dikcí  jeho prováděcích právních 
předpisů. Formuláře žádostí podle vyhlášky o dokladech tak nyní 
tomuto modelu odpovídají  a jsou  jak po  stránce  obsahové,  tak 
i vizuální sjednoceny v maximální možné míře se vzory stavebně-
právních žádostí uvedených ve vyhlášce č. 526/2006 Sb.
Význam  této  části novely vyhlášky o dokladech  tkví  zejména 

v tom,  že vodoprávní úřady  jsou  speciálními  stavebními úřady. 
Novelou  tak  bude  zaveden  jednotný  systém prvků  stavebních 
i speciálních (stavebně)vodoprávních vzorů žádostí.
Zároveň bylo přistoupeno k tvorbě nových vzorů žádostí a ozná-

mení, které reflektují nejen změny v právním řádu zavedené staveb-
ním zákonem, ale vycházejí také z požadavků vodoprávních úřadů, 
resp. z jejich zkušeností z každodenní praxe při vedení vodopráv-
ních řízení. Příkladem takového formuláře je žádost o prodloužení 
platnosti povolení k nakládání s vodami. Zde je dokonce na místě 
přiznat, že legislativa v tomto případě dohání osvědčenou praxi, 
která téměř totožný vzor využívá od počátku informační kampaně 
k zániku vybraných povolení k nakládání  s vodami.  Informační 
kampaň  k zániku  vybraných povolení  upozornila  na  závažný 
problém při prodlužování platnosti stávajících povolení, kdy bylo 
v řadě případů pro  vodoprávní úřad  složité prokazovat,  zda  je 
žadatel oprávněným ze stávajícího povolení, jež k 1.1.2008 zanikalo 
a jehož prodloužení platnosti  tedy žádal. Bez aktivní kooperace 
ze strany žadatele se takový problém mohl z hlediska působnosti 
vodoprávního úřadu stát začasté neřešitelným. Proto je nově jedním 
z podkladů žádosti o prodloužení platnosti povolení k nakládání 
s vodami doklad o tom, že žadatel je oprávněným (§ 8 odst. 2 vod-
ního zákona) ze stávajícího povolení v případě, kdy platné povo-
lení bylo vydáno jinému subjektu. Uplynulý rok ukázal, že takové 
případy (např. zdědění nemovitosti s vypouštěním odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních či odkoupení nemovitosti 
se studnou sloužící k podnikání) nejsou v praxi ojedinělé.  Je tak 
napříště v zájmu žadatele, aby takový doklad vodoprávnímu úřadu 
předložil. Dosavadní praxe totiž mohla být pro vodoprávní úřady 
v mnoha ohledech bezvýchodnou a vodoprávní úřady tak mnohdy 
čelily neopodstatněné kritice ze strany neuspokojených žadatelů, 
aniž by  z jejich  strany byly  reflektovány vodoprávním úřadům 
zákonem přiznané kompetence.
Nový formulář byl zaveden rovněž ve vazbě na kolaudační sou-

hlas, oznámení užívání stavby vodního díla a pro případ ohlášení 
udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohro-
mou nebo havárií či pro případ ohlášení stavebních úprav pro změ-
ny v užívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona.
Suma nově schválených formulářů by se tímto mohla zdát kom-

pletní. Přesto po pečlivém studiu vyhlášky o dokladech ve znění 
novely č. 40/2008 Sb. zjistíme, že výše uvedený celkový počet for-
mulářů (17) není přesný. Podstatné novum nejen ve vztahu k těmto 
formulářům, ale především ve vztahu k podkladům, které se k žádosti 
přikládají, totiž představují do některých ustanovení nově vložené 
odst. 2 (např. § 2, §3a, § 3c), jejichž význam se ozřejmí v okamžiku, 
kdy zjistíme, že ve své podstatě upravují obsah a přílohy žádosti 
v případě návrhové změny povolení. Žadatel tak v tomto případě 
k žádosti o změnu povolení přikládá pouze doklady (dle odst. 1 pří-
slušného paragrafu) podle povahy požadované změny. Zároveň také 
dokladuje, že je právním nástupcem, v případě nakládání s vodami 
„oprávněným“,  z povolení,  které požaduje  změnit. Tento prvek, 
který byl  inspirován procesem prodlužování platnosti  stávajících 
povolení, je pro vodoprávní úřady velmi podstatný. Analogicky jako 
v případě institutu prodloužení platnosti nakládání s vodami je tak 
z vodoprávního úřadu sejmuto břemeno o ověřování a prověřování 
postavení žadatele. Zároveň by měla být nová úprava vnímána kladně 
i ze strany jednotlivých žadatelů, kteří, pokud prokáží oprávněnost 
své žádosti, mohou ze strany vodoprávního úřadu očekávat stan-
dardní procesování své žádosti bez další nutnosti prověřování svého 
postavení v předmětné kauze.

Tři pilíře novely: pilíř třetí – spojené formuláře
Dalo by se  říci, že vodní právo  je historicky charakterizováno 

specifikem, kdy vysoké procento všech vodoprávních řízení končí 
vydáním více  rozhodnutí  (výroků) v rámci  jediného rozhodnutí. 
Souvisí  to  s tím,  že  většina vodních děl  vyžaduje  též povolení 
k nakládání s vodami, které pak musí být podle ustanovení § 15 
odst. 1 vodního zákona vydáno nejpozději se stavebním povolením. 
V praxi dochází k vydání stavebního povolení i povolení k naklá-
dání s vodami tradičně najednou. Typickými příklady jsou odběr 
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podzemní vody + povolení studny či jiného vodního díla potřeb-
ného k odběru podzemní vody a povolení k vypouštění odpadních 
vod + povolení domovní čistírny odpadních vod. Z uvedeného 
důvodu se jedná o jednu z determinant vodního práva.
Z hlediska  snižování  administrativní  zátěže  je  proto  třeba 

považovat  za velmi významný počin  schválení dvou  formulářů 
žádostí právě výše uvedených příkladů,  jež v sobě zahrnují  jak 
žádost o povolení k nakládání  s vodami,  tak  i žádost o povolení 
souvisejícího vodního díla. V případě těchto spojených žádostí je 
administrativa spojená s jejich podáním snížena o bezmála 25 %.
Tato alternativa nachází oporu i ve vodním zákoně v ustanovení 

§ 115 odst. 11, podle kterého platí, že vydáváli vodoprávní úřad 
témuž žadateli současně několik rozhodnutí, může tak (bez dalšího) 
učinit v jediném rozhodnutí.

Administrativně-technická báze novely
Pro představu je třeba uvést, že vyhláška č. 40/2008 Sb. má ve 

vztahu k vyhlášce o dokladech celkově 95 novelizačních bodů. 
Označení „malá“ novela by tak jistě nebylo na místě, uvážímeli 
navíc,  že dosavadní  text vyhlášky o dokladech obsahoval  toliko 
24 paragrafů. Na druhé straně je třeba podotknout, že řada změn 
zejména  legislativnětechnického charakteru bylo opakovaných. 
Bylo je totiž třeba, vzhledem ke konstrukci vyhlášky o dokladech, 
promítnout do každého dotčeného paragrafu.
První významnější změnou tohoto druhu je nahrazení mapového 

podkladu v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 
1 : 10 000), jako jednoho z podkladů většiny žádostí, termínem situa-
ce širších vztahů. Inspirativně zde opět sehrála svoji úlohu stavebně
právní legislativa, tentokrát reprezentovaná vyhláškou č. 499/2006 
Sb. Žadateli se  tak dává na výběr,  jaký mapový podklad (v jakém 
měřítku) předloží vodoprávnímu úřadu, resp. je žadateli tímto nově 
umožněno mapový podklad nahradit jiným grafickým znázorněním 
místa, ve kterém má docházet např. k předpokládanému nakládání 
s vodami. Je tedy věcí žadatele, aby vodoprávnímu úřadu předložil 
doklad, ze kterého budou zřejmé (pro požadované nakládání s voda-
mi) relevantní poměry na místě samém a v jeho okolí.
Lidová tvořivost při interpretaci právních norem je velmi pestrá 

a nemálo se dotýká i činnosti vodoprávních úřadů. Jedním z tako-
vých příkladů byl nikoliv výjimečný výklad ustanovení vyhlášky 
o dokladech o tom, že žadatel doloží k žádosti mj. kopii povolení 
stavby vodního díla aj., pokud je má k dispozici. Veškerá výkladová 
pravidla i kontext celého ustanovení měl evidentně na mysli přípa-
dy, kdy povolení bylo v minulosti bez pochyby vydáno, nicméně 
je žadatel neměl nyní z různých příčin k dispozici. Obvyklá pak 
však byla při podání žádosti argumentace žadatele o tom, že tyto 
doklady nepředkládá, protože je prostě nemá a nikdy neměl, ať si 
úřad poradí. Otázka, zda takové povolení bylo vůbec v minulosti 
vydáno (a jaký je tedy např. rozsah povoleného vodního díla), zůstá-
vala  (překvapivě) z jeho strany bez povšimnutí. Aktuální novela 
vyhlášky o dokladech se s tímto snažila vyrovnat tak, že uvedené 
spojení pokud je má k dispozici  z vyhlášky vypustila  a žadateli 
uložila předložit kopii uvedeného dokumentu. To v případě vodních 
děl zcela jistě odpovídá i povinnosti uchovávat po celou dobu trvání 
stavby ověřenou dokumentaci, popř. pořídit dokumentaci skuteč-
ného provedení stavby  (§ 125 stavebního zákona), na což nejen 
nově formulovaná ustanovení vyhlášky o dokladech, ale i příslušné 
formuláře žadatele upozorňují [(srov. např. § 2 odst. 1 písm. d)].
Nejen obecná správněprávní legislativa je postavena na principu, 

že po žadateli je možné požadovat podklady jen tehdy, stanovíli tak 
právní předpis (srov. § 6 odst. 2 správního řádu). Proto bylo třeba 
uvedený princip explicitně vyjádřit i ve vyhlášce o dokladech, a to 
ve vztahu k rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením apod., které má 
žadatel přiložit k žádosti, pokud se týkají dané věci. Nakolik nově 
vložené  spojení  „po žadateli“ mění  (či  spíše  zpřesňuje) význam 
uvedeného ustanovení [(srov. např. § 2 odst. 1 písm. b)], je zřejmé 
na první pohled: …pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní 
předpisy.
Pokud se týká vodních děl (ale též např. povolování některých 

činností  podle  §  14  vodního  zákona),  vnesla  novela  vyhlášky 
o dokladech do vodoprávní agendy další prvek,  jehož předobraz 
nalezneme v nové stavební legislativě. Povinnost žadatele doložit 
vlastnická či jiná práva k nemovitostem přímo dotčeným požado-
vaným povolením je tak nově podmíněna tím, že vodoprávní úřad 
nemůže existenci takových práv ověřit sám v katastru nemovitostí. 
Jedná se o další z přínosů uvedené novely, které ve svém souhrnu 

potvrzují pokračující trend ve snižování administrativy ve veřejné 
správě. Tím totiž v mnoha případech odpadá povinnost žadatele 
práva k nemovitostem vůbec dokladovat.
Pro jednoznačné určení polohy pozemků, budov a vodních děl 

se využívá určení souřadnic jednoho bodu umístěného uvnitř dané 
nemovitosti ve stanoveném souřadnicovém systému Jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální. Tento bod se v katastru nemovitostí 
označuje  jako definiční bod parcely, budovy nebo vodního díla. 
Souřadnice definičních bodů budov,  které  jsou označeny  čísly 
popisnými  a evidenčními,  jsou  katastrálními úřady  evidovány 
v souboru popisných informací katastru nemovitostí. Postupně se 
do katastru nemovitostí doplňují i definiční body parcel. Obsahem 
katastru  nemovitostí  jsou  i souřadnice  definičních  bodů  vod-
ních děl. Co se  rozumí pro účely katastrální vyhlášky  (vyhláška 
č. 26/2007 Sb.) definičním bodem je stanoveno v § 2 odst. 1 písm. f) 
této vyhlášky. Poloha vodního díla, které je předmětem evidování 
v katastru nemovitostí,  by měla  být  definována,  pokud možno 
ve všech případech, ve všech  informačních  systémech,  shodně, 
tzn. s využitím  jednoznačně  stanoveného bodu,  který  bude  ve 
všech informačních systémech označen jako definiční bod vodního 
díla. Vzhledem k tomu, že ve vyhlášce o dokladech je nutné tento 
definiční bod  stanovit  i u vodních děl,  která nejsou předmětem 
evidování v katastru nemovitostí, nestačilo se v této vyhlášce pouze 
odkázat na výše zmíněný § 2 katastrální vyhlášky. Bylo tedy nutné 
pojem  „definiční  bod vodního díla“  stanovit. Definice  vychází 
zcela z dosud užívané a všeobecně přijímané konvence zavedené 
vyhláškou o vodoprávní evidenci (č. 7/2003 Sb.) v její příloze č. 3 
v poznámce pod čarou č. 3. S touto konvencí již dlouho platné vzory 
žádostí podle vyhlášky o dokladech pracují. Nicméně po dohodě 
s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním se na příště zvolilo 
zavedení definice tohoto bodu přímo do textu vyhlášky a nikoliv 
pouze jako obecně přijímaná konvence uvedená v poznámce pod 
čarou, jež nemá normativní charakter. 
Změnou provedenou v ustanovení § 8 odst.  1 písm.  c) došlo 

opět spíše k potvrzení stávající praxe, než k rozšíření obsahových 
náležitostí dokumentace předkládané k žádosti pro udělení  sou-
hlasu podle ustanovení § 17 vodního zákona k zamýšlené stavbě, 
zařízení či činnosti. Posouzení, zda a jak může zamýšlená stavba, 
zařízení nebo činnost ovlivnit odtokové poměry, znamená, že  je 
třeba odborně posoudit možnost ovlivnění odtokových poměrů 
v daném území, jak se předpokládá přímo v ustanovení § 17 vodní-
ho zákona. Posouzení vlivu na odtokové poměry je tak (již většinou 
i dnes) součástí projektové dokumentace, a to např. ve formě stano-
viska autorizovaného inženýra vyhotoveného podle ustanovení § 18 
písm. g) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Ve  zbývající  části  novely  se dále  jedná  zejména o zpřesnění 

některých pojmů (např. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) 
nebo dokladů,  které  se přikládají  k jednotlivým žádostem,  a to 
především z důvodu reflexe související dotčené legislativy. I tyto 
úpravy by měly vést k dalšímu snížení administrativy ve vztahu 
úřad – klient.

Závěr
Jelikož  je  legislativní  proces  oddělen  od  vlastního  výkonu 

správní agendy do té míry, že většinou nelze zajistit bezvýjimečný 
a okamžitý časový okamžik, od kdy by se nová úprava aplikovala 
bez ohledu na dosavadní praxi, mohou právní předpisy obsahovat 
ustanovení např. o tom,  jakým způsobem, popř. v jakém období 
se ukončí řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti právního 
předpisu. Tzv. přechodné ustanovení  tak  obsahuje  i vyhláška 
č. 40/2008 Sb., když stanoví, že řízení, která nebyla pravomocně 
skončena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí 
podle vyhlášky (včetně vzorů žádostí a připojovaných dokladů) ve 
znění účinném do 14. února 2008.
Kdo si pečlivě přečetl název vyhlášky č. 40/2008 Sb., která byla 

doposud  zmiňována pouze  ve  vztahu k vyhlášce  o dokladech, 
mohl zjistit, že přestože 95 novelizačních bodů se skutečně týkalo 
vyhlášky o dokladech, není to pouze vyhláška o dokladech, která 
zaznamenala  od 15. února  2008  změnu. Odpověď  a vysvětlení 
čtenáři poskytne článek II. vyhlášky č. 40/2008 Sb., kterým došlo 
k novelizaci vyhlášky č. 7/2007 Sb., jež sama byla pouze novelou 
vyhlášky  o vodoprávní  evidenci. Tato  legislativně  vcelku kom-
plikovaná  konstrukce  znamená  v podstatě  jediné:  poskytnout 
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vodoprávním úřadům delší časové období pro splnění povinnosti 
exportovat údaje již dosud do vodoprávní evidence v elektronické 
podobě zaevidované, a to (nově) až do 31. prosince 2009 (původně 
do 31. prosince 2007). Vodoprávní úřady tak mají povinnost pře-
dat údaje zaevidované ve vodoprávní evidenci do 30. června 2007 
znovu, a to včetně souvisejících rozhodnutí v elektronické podobě, 
v datu do 31. prosince 2009 správcům povodí a ministerstvu země-
dělství. Editor vodoprávní  evidence,  jež  splnění  této povinnosti 
vodoprávním úřadům umožní,  jim bude opět bezplatně předán 
v první polovině tohoto roku.

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad
zástupce ředitele

Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: + 420 221 812 249

 e-mail: zdenek.strnad@mze.cz 

Application blanks: version 2008 (Strnad, Z.)

Key words
Public administration – state administration – legislative – water
legal autority – wateradministrative procedure – administrative 
kodex – application blanks

The Regulation of application blanks has built the fundamental 
of the actual water-law since the 1st of January 2002. The principal 
of combination defined application blanks with the instructions 
how they should be filled in and what for supplements should 
be inclosed was unique and is still today an inspiration for other 
regulations. Its novel Nr. 40/2008 Coll., which came into force on 
the 15th of February 2005, tries according to present experiences 
in a more adjust this model on the water-management field to the 
modern tendencies in the public administration.

u

Vodní biotopy a slaniska
Vodní biotopy patří mezi dobře známé a oblíbené biotopy, a to jak 

mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Zahrnují vodní toky a nádrže, 
stojaté vody, včetně rybníků, mrtvých říčních ramen, kanálů a zato-
pených pískoven. Vodními biotopy jsou rovněž jezírka a tůně. 
Vodní biotopy jsou zajímavé nejen z hlediska botanického a zoo

logického, ale rovněž i z hlediska krajinářského. Podílejí se význam
nou měrou na vytváření  krajinného  rázu  a modelování  krajiny 
obecně, jsou to místa s vysokou koncentrací rostlinných i živočišných 
druhů, z nichž mnohé jsou zařazeny do kategorie ohrožených. Jsou 
vyhledávaným stanovištěm pro vodní ptáky jako zastávky při migraci 
a jako lokality pro hnízdění, zdroj potravy a úkryt. Vodní biotopy jsou 
vázané na toky řek, stojaté vody u nás najdeme zejména v Polabí, 
Poodří, dolním Podyjí a v jižních a západních Čechách. Cílem péče 
o tyto biotopy je jejich udržení v optimálním stavu, a to nejen z hle-
diska ochranářského, ale i pro plnění všech jejich dalších funkcí. 
Vodní biotopy  jsou obecně ohroženy zejména vodohospodář-

skými  úpravami,  zasypáváním  tůní  a říčních  ramen,  absencí 
přirozených záplav, odvodňováním, napřimováním vodních toků, 
přerybněním, intenzivním chovem ryb a chovem býložravých dru-
hů ryb (amur, tolstolobik), masovou rekreací, silným znečištěním 
vod a používáním herbicidů. 

K méně známým biotopům patří slaniska, tedy louky, pastviny 
a ruderální trávníky rostoucí na těžkých, slaných půdách. Slanost 
půd je dána vysokou koncentrací lehce rozpustných solí, jejichž pří-
tomnost působí na mnoho organismů toxicky a jen málokterý druh 
tyto extrémní životní podmínky přežívá. Slaniska jsou nenápadná 
stanoviště, která jsou v zimě a na jaře zamokřená a po zbytek roku 
zpravidla vyschlá. Vznikají v okolí minerálních pramenů, v mok-
řadech sušších oblastí s vysokým výparem a na ruderalizovaných 
místech,  zejména kolem návesních  rybníčků a v okolí  solených 
vozovek. V České  republice nalezeme  slaniska na  jižní Moravě 
v oblasti Mikulova (např. Slanisko u Nesytu), v nížině od Mostecka 
po Neratovicko a vzácně v nejzápadnějších Čechách (např. Soos, 
Slavkovský les). V optimálním stavu se slaniska udržují pastvou 
a kosením, neméně důležité je udržování vhodného vodního režimu 
v oblastech jejich výskytu, neboť změny vodního režimu by mohly 
slaniska vážně poškodit.

Mgr. Libuše Vlasáková
Kontaktní osoba pro Ramsarskou úmluvu

Tajemnice Českého ramsarského výboru
Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity

Ministerstvo životního prostředí
libuse_vlasakova@env.cz

V předcházejícím čísle Vodního hospodářství 
byla informace o Ramsarské úmluvě. V násle-
dujících číslech představíme české mokřady 
chráněné Ramsarskou úmluvou.

1. Třeboňské rybníky
Třeboňské rybníky jsou jedním z našich nej-

známějších mokřadů mezinárodního významu. 
Území splňuje kritérium 3a Ramsarské úmlu-
vy o mokřadech  svým významem pro vodní 
ptáky nejen jako hnízdiště, ale především jako 
významná tahová zastávka. Na Seznam mokřa-
dů mezinárodního významu zapsány v r. 1990.
Jedná se o uměle vytvořený rozsáhlý systém 

mělkých nádrží různé velikosti (1  420 ha) propojených stokami, 
které byly vybudovány v ploché pánvi odvodňované řekou Lužnicí 
a Nežárkou na místě původních  lesů a 
mokřadů. Výška vodní hladiny je ve všech 
nádržích udržována uměle.
Do mokřadu mezinárodního významu 

je zahrnuto celkem 159 rybníků a biotopy 
na ně bezprostředně navazující  a dále 
mokřadní společenstva v inundaci řeky, 
propojené stokami s rybničními soustava-
mi. Celý mokřad leží uvnitř CHKO a Bio-
sférické rezervace Třeboňsko a zahrnuje 
mimo jiné Horusický rybník, Horusická 
blata,  rybníky Kaňov, Rod, Rožmberk, 
soustavu  rybníků u Vitmanova,  Staré 
Jezero, Velký a Malý Tisý a Vizír a říční 

inundaci Novořecké močály. Celková výměra 
mokřadu je 9 710 ha.
Na močálovité prostředí Třeboňských rybní-

ků je vázána celé řada vodní a bažinné květeny 
a cenná společenstva bezobratlých živočichů 
a obratlovců, zejména ptáků. Mnohé druhy jsou 
v kategorii ohrožených nebo vzácných. Pozoro-
vat zde můžeme např. orla mořského, pochopa 
rákosního, volavku popelavou, volavku bílou, 
kvakoše nočního, čápa bílého i černého, řadu 
druhů vrubozobých a potápek, v období  tahu 
desítky druhů bahňáků či hejna severských hus. 
Ze savců vydru říční. 
Jedním z hlavních problémů ochrany Třeboň-

ských rybníků je vysoká eutrofizace vod způso-
bená splachy ze zemědělsky obhospodařovaných ploch a vlastním 
rybářským obhospodařováním a dále vysoké obsádky kapra.. V loka-

litách probíhá komplexní monitorování 
vodních ptáků,  sčítání ptáků v období 
tahu a v hnízdním období, sledování kva-
lity vody, potravních podmínek a dalších 
faktorů určujících výskyt vodních ptáků 
na rybnících. Probíhá i základní botanic-
ký a zoologický výzkum. Bližší info: www.
trebonsko.ochranaprirody.cz

Mgr. Libuše Vlasáková
Tajemnice  

Českého ramsarského výboru
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Využití GIS 
a hydrologických modelů 
v managementu povodí
Jan Unucka

Klíčová slova
GIS – srážkoodtokové modely – hydrodynamické modely

Souhrn
Ve vodě můžeme spatřit strategickou surovinu a také živel. Aspekt 

informací je velice důležitý jak v extrémních fázích projevů vody 
coby živlu (sucha, povodně), tak v oblasti správy přírodní suroviny. 
Geoinformační technologie (GIT) a geografické informační systémy 
(GIS) nyní reprezentují v podstatě nejpokročilejší nástroj v analý-
zách prostorových dat a modelování přírodních a krajinných pro-
cesů. Další kombinování GIS, hydrologických a hydrogeologických 
modelů je proto logickým krokem v modelování na úrovní povodí. 
Srážkoodtokové, hydrodynamické a hydrogeologické modely nyní 
představují výkonné programové prostředí a spolu s erozními 
modely, environmentálními modely, dálkovým průzkumem Země 
a GIS přinášejí komplexní řešení pro management povodí, udá-
lostní a scénářové modelování. Jakkoliv je samotné napojování 
hydrologických a hydrogeologických modelů stále ve fázi výzkumu 
a validace, některá řešení mohou být využita již nyní. Jednak je 
zde možnost využít komplexní řešení jako představuje např. model 
MIKE SHE a jednak je možno jednotlivé typy modelů zkombinovat 
v modulárním systému, kde jsou definována rozhraní a datové 
toky. Některé příklady a aspekty založené mimo jiné na principu 
modularity jsou demonstrovány v tomto článku.

u

Úvod
Voda je v současnosti fenoménem, který vzbuzuje pozornost hned 

z několika důvodů a aspektů. Jedním a nejdůležitějším aspektem 
pro lidstvo bude nejspíš voda jako nositelka života, tedy voda jako 
strategická surovina. Tím spíš proto, že lidstvo de facto hospodaří 
přibližně s jedním procentem zásob vody na Zemi. Dalším aspektem 
neméně důležitým je voda jako klíčový faktor dynamiky životního 
prostředí,  její kvantitativní  i kvalitativní ukazatele ovlivňují stav 
suchozemských a vodních ekosystémů. Zde pak vyvstává aktuální 
problém změn přírodního prostředí a tolik diskutovaná problema-
tika změny klimatu. A v této souvislosti se voda ve svých extrém-
ních podobách (sucha, povodně) projevuje jako živel, který může 
dramatickým způsobem zasáhnout do přírodních i společenských 
poměrů celých  regionů. Ať  již na  tato  fakta nazíráme z různých 
úhlů pohledu, je zřejmé, že v dnešní době jsou klíčovým faktorem 
informace  a znalosti  o vodě,  které  jsou nezbytnou podmínkou 
pro uvážlivé hospodaření  s vodou  jako  surovinou  i pro úspěšné 
zvládání prevence i následků projevů vody coby živlu. V dnešní 
době  informací  a informatiky  si bez výpočetní  techniky  toto  jen 
stěží představíme. V této  a nejen  této  souvislosti  pak přirozeně 
zasluhují pozornost geografické informační systémy (GIS), jejichž 
potenciál při práci  s prostorovými daty  je prakticky nenahradi-
telný. Proto  je  celkem přirozené,  že  se GIS etablovaly  i v oblasti 
hydrologie a vodního hospodářství a zvláště v kombinaci s hydro-
logickými modely vytvářejí velice výkonný a účinný nástroj, který 
v podstatě pro daný typ úloh nemá ekvivalent. Problematika GIS 
a hydrologických modelů je široká a věnuje se ji spousta publikací, 
z nichž ty nejvýznamnější jsou z těch dřívějších především práce 
Maidmenta  (1993), Maidmenta  a Djokice  (2000),  Lyona  (2003), 
z těch novějších pak Vieuxe (2004), Shamsiho (2005) a Bedienta, 
Hubera a Vieuxe (2007). Všechny aspekty dané problematiky není 
možné na několika stránkách nastínit, proto bude účelné omezit se 
jen na několik příkladů. 

Využití GIS a numerických modelů pro komplexní 
management povodí 
Pojem GIS poučeným laikům často evokuje „mapy v počítači“. 

Přesto toto nepředstavuje hlavní potenciál daného typu software. 

Ten je především analytický. Jak již bylo mnohokrát demonstrováno 
a diskutováno, kombinace GIS, hydrologických a hydrogeologic-
kých modelů představuje výkonné a logické řešení pro komplexní 
analýzu a management povodí. Logické proto, že jak GIS a DPZ, tak 
samotný modelovací  software pracují  s prostorovými daty  (angl. 
spatial data). Přijmemeli tento koncept, můžeme pak data vyžado-
vaná hydrologickými modely rozdělit na „statická“ (relativní pojem, 
zejména se jedná o data o povodí a říčních úsecích) a „dynamická“ 
(časové  řady hydrometeorologických dat). Na úrovni  statických 
a dynamických dat nabízí GIS interpolační, geostatistické a další 
analytické funkce. 
Trend hlavních  tvůrců komerčního hydrologického  software 

(DHI, USACE/HEC, EMSI a další) roli GIS potvrzuje a je zřejmý: pří-
mé napojení na GIS software (SW) (zejména platforma ESRI) nebo 
implementace vybraných GIS funkcí přímo na úrovni modelovacího 
SW (WMS, MIKE Zero). Třetí možností je zde implementace mode-
lovacího  software přímo do GIS platformy  (TOPMODEL/GRASS 
GIS). První ucelenou publikací věnující se napojení GIS (na úrovni 
platformy ESRI) a hydrologických modelů (USACE/HEC) byla práce 
Maidmenta a Djokice (MAIDMENT ET DJOKIC EDS. 2000), z dal-
ších lze například jmenovat práci Vieuxe (VIEUX 2004). Dynamika 
vývoje  v tomto odvětví  jednoznačně  rozšiřuje možnosti  analýz 
a výstupů z hydrologických modelů a GIS, ale často také zvyšuje 
nároky na erudici uživatele, aby model nedegradoval na „black box“. 
Dalším nezanedbatelným faktem je, že sebesofistikovanější software 
není schopen vyprodukovat uspokojivý výsledek bez adekvátních 
datových vstupů – a zde se otevírá další možnost spolupráce s GIS 
a DPZ  (sběr  a interpolace hydrometeorologických dat,  asimilace 
dat, zpracování dat o povodí apod.)
Typický scénář využití takového komplexu software je pak úvodní 

sběr a preprocesing dat, simulace v numerickém modelu (mode-
lech) a následná vizualizace a analýza výsledků (vizualizace hladin 
a záplavových zón,  tvorba animací  změn hladin,  apod.). Takový 
scénář lze pak bodově popsat například následovně (srovnej např. 
ŘÍHA ET AL. 2002):
1. Dálkový průzkum Země  DPZ (sběr a předzpracování dat)
2. GIS (sběr dat, analytické nástroje, prezentace a vizualizace vstup-
ních dat)

3. Numerické modelování (srážkoodtokové, hydrodynamické, hyd-
rogeologické)

4. GIS  (citlivostní  analýza,  kalibrace,  prezentace  a vizualizace 
výstupních dat)
Samotné napojení těchto produktů může být směřováno k řeše-

ním na úrovni komplexnějších modelů, jako je např. MIKE SHE, 
nebo lze zvolit cestu modulárního řešení. Modulární řešení je často 
složitější a pracnější, má však nespornou výhodu právě v modu-
laritě, to znamená, že je možno využít alternativ nebo kombinací 
modelů pro každou úlohu. Vychází se přitom z faktu, že sebevy-
spělejší model a použité metody mají své výhody a nevýhody často 
specifické pro určité kombinace fyzickogeografických podmínek na 
povodí a příčinné hydrosynoptické situace. 
Jeden z významných zdrojů aktuálních dat o využití ploch v úze-

mí (angl. land use) a krajinném pokryvu (angl. land cover), které se 
literatuře slučují do akronymu LULC, představuje dálkový průzkum 
Země (DPZ). DPZ zdroje byly využity při tvorbě databáze CORINE 
Land Cover  (http://reports.eea.europa.eu/COR0-landcover/en), 
která je dnes ve velké míře využívaná v krajinném managementu 
a s ním spojeným modelováním změn LULC (první CLC je aktuální 
k roku 1990, druhá k roku 2000 a další bude k roku 2010). Je také 
hojně využívaná při schematizaci povodí pro účely srážkoodtoko-
vého (dále jen so) modelování. Databáze CORINE Land Cover byla 
vytvořena  interpretací družicových  snímků LANDSAT a dalších 
podpůrných dat do kategorií CORINE LC nomenklatury. Přestože 
je využívaná jako zdroj LULC pro so modelování, jeví se mnohdy 
nedostatečná především pro modely menších povodí  (tedy pro 
měřítka větší než 1:25 000). Jde zejména o výjimečnost členitosti 
české krajiny  (CORINE nomenklatura některé  jevy nepostihuje, 
např. mozaikovitý  ráz  krajiny),  dále  o nedostatečné  rozlišení 
zemědělských ploch, které je třeba pro so proces odlišit vzhledem 
k různým infiltračním schopnostem půd podmiňovaným rostoucí 
vegetací.
V úvahu pak přicházejí jiné zdroje dat LULC a dojde většinou na 

samotnou klasifikaci družicových dat podle vlastního klasifikačního 
schématu či  jakéhokoli  standardně užívaného schématu  (USGS, 
UNESCO atd.). Na základě potřebného měřítka či velikosti studo-
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vané oblasti lze využít následujících zdrojů dat DPZ:
1 : 25 000 – 1 : 5 000 Data s velmi vysokým rozlišením (prostorové 
rozlišení v řádu 1 m) (IKONOS, QuickBird, OrbView 3, Formosat2)
1 : 100 000 – 1 : 25 000 Data s vysokým rozlišením  (prostoro-
vé  rozlišení  v řádu 10 m)  (LANDSAT, SPOT, ASTER,  IRS, ALI, 
HYPERION)
Typickým příkladem může být ve vztahu k hydrologickým mode-

lům využití DPZ pro tvorbu tzv. CN křivek, což je metoda vyvinutá 
SCS (Soil Conservation Service) a hojně je využívána zejména v USA. 
Tato metoda  je poměrně  transparentní pro  stanovení základních 
odtokových charakteristik území  a je hojně využívána  zejména 
pro její jednoduché vyjádření a analýzy v prostředí GIS. Odtokové 
charakteristiky jsou reprezentovány jediným číslem odtokové křivky 
– angl. Curve Number, tedy CN. Odtokové charakteristiky v podobě 
čísel CN křivek pro třídy LULC lze v literatuře (Mishra et Singh, 2003) 
poměrně snadno nalézt. GIS v tomto případě sehrává významnou roli 
jako nástroj pro asociaci CN křivky s LULC, kde dalším rozměrem 
této asociace jsou půdní poměry (hydrologická skupina půd, HSP). 
Pomocí GIS analýz typu UNION, DISSOLVE a úpravou atributové 
části dat  lze vytvořit kombinaci LULCHSPCN, která při simulaci 
scénářů poskytuje přímější vazbu LULC a so procesu  (viz např. 
Adamec, Březková, Hanzlová, Horák a Unucka 2006).
Ve vztahu k samotnému numerickému modelování so a hydro-

dynamických (dále jen HD) procesů pak GIS reprezentuje efektivní 
nástroj pro analýzu dat o povodí (schematizace povodí pro potřeby 
hydrologických modelů) a zpracování vstupních hydrometeorolo-
gických dat (zejména interpolační funkce v případě stacionárního 
měření  staniční  sítí).  Pro  schematizaci  povodí  existuje několik 
nástrojů na úrovní  komerčního  software  i freeware.  Přitom  lze 
vytvářet celistvé, semidistribuované (dodnes nejrozšířenější) a plně 
distribuované modely (často nadále integrované v prostředí GIS). 
Zde jsou nejdůležitějšími GIS daty zejména digitální model terénu 
(DMT), krajinný pokryv, půdní pokryv a hydrografie území, přičemž 
samotnou odtokovou síť umožňují pokročilejší nástroje jako ArcGIS 
Spatial Analyst,  IDRISI, GRASS GIS, TOPAZ či HECGeoHMS 
vytvořit. Výslednou datovou vrstvou je pak tzv. DEDNM  Digital 
Elevation Drainage Network Model, což je volně přeloženo digitální 
model terénu a odtokové sítě (Lyon ed. 2003). 
Nejrozšířenější nástroje pro schematizaci povodí jsou následu-

jící:
1. HECGeoHMS
2. BASINS
3. MIKE BASIN
4. AVSWMM
5. GRASS GIS / r.watershed
6. AVSWAT
7. TOPAZ / WMS
Pro schematizaci říčních úseků pro hydrodynamické modely se 

celosvětově nejčastěji používají:
1. HECGeoRAS
2. MIKE 11 GIS
V obou skupinách jsou zastoupena komerční i freewarová řeše-

ní. 
Pro samotné numerické modelování slouží v rámci GIS platfor-

my hned několik nástrojů. Nejrozšířenější a zároveň nejslibněji se 
rozvíjející jsou modely TOPMODEL a SIMWE na platformě GRASS 
GIS a model AVSWAT pro ArcView GIS a ArcGIS. Model AVSWAT 
je  rozšířením so  a dynamického erozního modelu SWAT  (angl. 
Soil and Water Assessment Tool),  jehož volný překlad je Nástroj 
pro zhodnocení půdy a vody. Tento model  je semidistribuovaný, 
programy TOPMODEL a SIMWE jsou distribuované. 

Příklady možností propojení GIS a hydrologických 
modelů 
Napojení GIS a hydrologických modelů lze ilustrovat nezměrným 

množstvím příkladů a scénářů. V tomto článku budou uvedeny 3 
a sice:
1. Generování  záplavových  zón napojením  srážkoodtokových, 
hydrodynamických modelů a GIS

2. Vizualizace rastrů kumulativní infiltrace
3. Stanovení míry fluviální  eroze v území pomocí dynamického 
erozního modelu
Níže uvedené příklady ilustrují konkrétní výstupy z konkrétních 

analýz za využití GIS a numerických modelů.

Generování záplavových zón napojením s-o, HD 
modelů a GIS
Pokud  tento postup  extrémně  zjednodušíme,  vygeneruje  so 

model průtok (Q) pro zvolené profily. Vygenerovaný Q jako vybraná 
diskrétní hodnota (ustálené proudění) nebo kontinuální hydrogram 
(neustálené proudění) pak vstupuje do HD modelu jako okrajová 
podmínka. V HD modelu proběhne hydraulické numerické řešení 
a vygenerování  výšek hladin v jednotlivých příčných profilech 
a vyinterpolují se v rámci profilu podélného. Na úrovni GIS post-
procesingu se mapovou algebrou nad DMT vygeneruje výsledný 
rastr nebo vektor rozlivů, pokud k vybřežení dochází. Rastr rozlivů 
kromě samotného vymezení záplavového území předává informaci 
i o hloubce vody v rámci záplavy (viz obrázek 5). 
Konkrétní ukázka se vztahuje k povodí Olše (20303) a Stonávky 

(203030520 až 203030640). Simulace se vztahuje k srážkood-
tokové epizodě 18. – 20. 7. 2002.  Jedná se o povodeň typu flash 
flood, kdy extrémní srážkové úhrny územně omezeného rozsahu 
indukují rychlý povrchový odtok v postiženém povodí. S ohledem 
na podmínky zájmového území došlo k orograficky podmíněnému 
zesílení  srážek v povodí Stonávky v odpoledních hodinách dne 
18. 7. (Unucka 2007)
Jako so model byly použity programy HECHMS 3.1.0 a HYD-

ROG 9.0. Jako HD model byly pak aplikovány modely HECRAS 
3.1.3 a MIKE 11 2005. 
Datové vstupy pro so modely byla použita data ze srážkoměrné 

staniční  sítě  a dále  radarové  odhady  srážek  (sumace SRA_R1) 
vztažené  k souřadnicím  staniční  sítě  na  povodí Olše  (ČHMÚ, 
Povodí Odry). Vygenerované hydrogramy pro závěrový profil Věř-
ňovice jsou znázorněny na obrázku 1. Tyto pak vstoupily v podobě 
okrajových podmínek do HD modelů HECRAS a MIKE 11, které 
vygenerovaly hladiny v jednotlivých úsecích Stonávky  (obrázky 
2. a 3.). Vizualizace  rozlivů v rámci GIS postprocesingu  je poté 
ilustrována obrázky 4. a 5.
Jako pilotní území bylo zvoleno povodí Olše. Povodí Olše  (2

0303) náleží k povodí Odry  (203), kdy  se pod Věřňovicemi na 
Bohumínsku Olše vlévá do Odry. Olše jako taková tvoří na podstatné 
délce toku hranici mezi ČR a Polskem. Geologicky a geomorfologic-
ky patří k Severním vněkarpatským sníženinám (Ostravská pánev) 
a Vnějším západním Karpatům (Západobeskydské podhůří, Západ-
ní Beskydy). Geologicky  je území budováno karpatským flyšem 
a v nižších polohách pak kvartérními fluviálními a glacifluviálními 
sedimenty. Ve střední a západní části jsou reliéf a hydrogeologické 
poměry povodí  intenzivně přeměněny hlubinnou  těžbou uhlí 
a souvisejícími povrchovými projevy (haldy, poklesy, laguny). Podle 
Quitta  (1971) patří povodí do klimatických oblastí MT9, MT10, 
CH6 a CH7. Plocha povodí činí k profilu Věřňovice 1068 km2. Dle 
rajonizace povrchových toků, zpracované ČSAV, lze danou oblast 
zařadit do kategorie IIIB4d , značící středně vodnou oblast s maxi-
mem odtoku v březnu až dubnu. Specifický odtok z povodí q činí 
6 – 10 l.s1.km-2. Retenční schopnost povodí (schopnost kumulovat 
srážkovou vodu) je malá – q355d/q100 = 11 – 20. Odtok lze hodnotit 
jako silně rozkolísaný, koeficient odtoku je dosti vysoký – k = 0,31 
– 0,45. Půdy jsou zastoupeny především kambizeměmi, fluvizemě-
mi a podzoly. V potenciální přirozené vegetaci převládají květnaté 
bučiny, acidofilní bučiny a jedliny, v nižších polohách pak dubo-
habřiny a lipové doubravy a dále lužní lesy. Vegetační doprovod 
významnějších toků tvoří podhorské olšiny a podmáčené dubové 
bučiny (Weissmannová et al. 2004). 

Vizualizace rastrů kumulativní infiltrace 
V období hydrologických extrémů je jedním z klíčových fakto-

rů též míra nasycení povodí. K jejímu vyjádření se používají  jak 
nepřímé ukazatele,  jako  je ukazatel  předchozích  srážek  (UPS), 
tak  je  lze  s pomocí hydrologických modelů kvantifikovat přímo. 
To je však poplatné použité metodě. Mezi nejrozšířenější metody 
infiltrace v této souvislosti patří metoda Greena a Ampta (viz např. 
Maidment ed. 1993, Bedient et Huber 2001). Ta našla konkrétní 
uplatnění v modelech jako jsou HECHMS, CASC2D (v aktuálních 
verzích SIMWE, GSSHA) a MIKE SHE. Metoda samotná má svá 
omezení zejména v horských povodích (vyplývající z řešení gravi-
tačního pohybu infiltrační fronty), přesto je zejména v USA jednou 
z nejrozšířenějších. Hlavním faktorem zde stejně jako u Hortonovy 
metody je hydraulická vodivost daná parametry půdního profilu 
a jeho pokryvu. Výsledky  simulace  infiltrace půdním profilem 
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Obr. 1. Hydrogramy pro profil Věřňovice vygenerované programem 
HYDROG 9.0 (vpravo) a HEC-HMS.

Obr. 2. Perspektivní pohled na generované hladiny v modelu HEC-
RAS (Stonávka nad ústím do Olše).

Obr. 3. Podélný profil hladin v MIKE 11/MIKE View (Stonávka nad 
ústím do Olše a Olše pod soutokem se Stonávkou).

Obr. 4. Vizualizace hladin Stonávky v HEC-GeoRAS 4.1/ArcGIS 
9.1(stav před lokálním vybřežením).

Obr. 5. Vizualizace hladin u soutoku Olše a Stonávky v MIKE 11 
GIS 2005 / ArcView 3.2 (stav po vybřežení).

Obr. 6. Rastr kumulativní infiltrace v MIKE SHE 2005.

a změn jeho nasycení znázorňují obrázky 6. (MIKE SHE 2005) a 7. 
(SIMWE/GRASS GIS). 
Změny nasycení půdního profilu v průběhu srážkoodtokové epi-

zody mohou představovat důležitou informaci o změnách retenční 
kapacity povodí, vytipování kritických míst a slouží jako nástroj pro 
podporu rozhodování často ještě před fází, kdy dochází k vybřežení 
a rozlivům v jiných částech území. GIS zde může posloužit  jako 
znalostní systém pro podporu rozhodování, kdy data exportována 
z výše jmenovaných modelů uložená v geodatabázi umožní archi-
vovat a srovnávat jednotlivé hydrosynoptické situace a podchytit 
včas potenciální rizika ještě před jejich samotným příchodem.
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Obr. 7. Rastr kumulativní infiltrace SIMWE/GRASS GIS 6.3/
NVIZ.

Obr. 8. Vizualizace výsledku simulace odnosu sedimentů z dílčích 
subpovodí Stonávky dynamickým erozním modelem SWAT 
2005.

Obr. 9. Schéma online systému pro kombinaci GIS, hydrologických 
a hydrogeologických modelů.
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Stanovení míry ohrožení území fluviální erozí pomocí 
dynamického erozního modelu
Vzhledem k tomu,  že  část povodí Olše  leží na území Polska, 

proběhla detailní schematizace pro dynamický erozní model SWAT 
pouze pro  subpovodí Stonávky po  soutok  s Olší. Scénářem pro 
modelování je zde dlouhodobý (třicetileté období) odnos sedimentů 
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ze subpovodí a jeho transport závěrovými profily povodí za aktu-
álních podmínek využití ploch území (současná míra zalesnění) 
a pro současné klimatické poměry území (průměry teplot, srážek, 
evapotranspirace, sněhové pokrývky a ostatních ukazatelů). Tyto 
dlouhodobé  scénáře  ať už pro model SWAT či pro  so modely 
GSSHA, HSPF či SMA umožňují mimo  jiné  simulovat dopady 
změn klimatu na hydrologické či ostatní fyzickogeografické pod-
mínky území. 

Modulární řešení
Výše uvedené příklady mimo  jiné demonstrovaly  „kaskádové 

napojení“ GIS → srážkoodtokový model → hydrodynamický model 
→ GIS. Toto řešení je dobře proveditelné v režimu offline, pokud 
uživatel  zná  formáty dat,  se kterými dané  typy modelů pracují. 
Pokud však chceme z jakéhokoliv důvodu použít  toto řešení on
line, musíme pro daný systém definovat rozhraní, aby celý systém 
splňoval  podmínku modularity,  tj.  vzájemné  zastupitelnosti  či 
kombinace hydrologických a hydrogeologických modelů. Návrh 
takového modulárního systému a jednotlivé komponenty a rozhraní 
ilustruje obrázek 9. 
Obecně  jakékoliv podobné  schéma musí  splňovat podmínky 

modularity, která je právě dána jasnou specifikací rozhraní mezi 
modely, datovým úložištěm (hydrometeorologická data a schema-
tizace povodí či úseků toků), GIS (pre a postprocesing dat) a mezi 
modely navzájem. Pokud má systém navíc fungovat v oblasti inter-
netu či sítí obecně, lze pro daná rozhraní a komunikaci využít webo-
vých služeb (angl. Web Services). Pak může takový systém sloužit 
jako komplexní nástroj pro podporu rozhodování a modelování růz-
ných procesů a scénářů v daném povodí či oblasti. Výpočty přitom 
mohou probíhat i paralelně, což umožňuje například vyšší rychlost 
a efektivitu ansámblových předpovědí, taktéž se může zefektivnit 
kalibrace jednotlivých modelů pomocí inverzních úloh apod.

Závěr
Výše uvedené příklady se snažily ilustrovat možnosti a kapacity 

GIS  ve  vztahu k hydrologii  a vodnímu hospodářství.  Prakticky 
ten nejjednodušší případ využití je analýza a správa dat o území 
s pomocí nástrojů DPZ a GIS. Pro náročnější aplikace nebo přímý 
management povodí slouží pak spojení GIS a numerických modelů. 
Dosavadní zkušenosti prokázaly, že napojení GIS a hydrologických 
modelů zvyšuje efektivitu a přesnost práce s hydrologickými mode-
ly na úrovni analýz a předzpracování (preprocesingu) dat, dále pak 
vizualizační  a analytický potenciál GIS  (postprocesing)  výrazně 
zvyšuje vypovídací schopnost modelů pro širokou veřejnost. Pokud 
díky kvalitnějším datovým vstupům, jako jsou např. rastrové rada-
rové odhady srážek nebo snímání terénu pomocí LIDARu či radaru, 
bude sílit trend k účelnému používání distribuovaných srážkoodto-
kových modelů, pak je preprocesing s pomocí GIS a DPZ jediným 
možným řešením pro efektivní výstavbu a provoz takových typů 
modelů. Napojení GIS a hydrodynamických modelů pak umož-
ňuje v rámci postprocesingu vizualizovat a zpřesňovat informaci 
o rozlivech při extrémních odtokových situacích. Je však nezbytné 
pamatovat na  fakt, že základním předpokladem pro vybudování 
kvalitního a provozuschopného modelu je obecně dostupnost dat. 
A to nejen při  výstavbě  srážkoodtokových a hydrodynamických 
modelů, ale i při postprocesingu jako je např. vizualizace záplavo-
vých zón apod. Modely nejsou dokonalé, jsou jen účelovou abstrak-
cí složitých přírodních procesů, ale jsou výkonným a „pracovitým“ 
pomocníkem v předpovědní hydrologické praxi, při analýze scénářů 
změn přírodního prostředí a v neposlední  řadě pro management 
a plánování na úrovni povodí různých velikostí a řádů. V neposled-
ní řadě je pak možnost simulace scénářů změn v povodí, což mohou 
být postupné nebo i skokové změny podmínek povodí (např. využití 
půdy, krajinný pokryv, změny klimatických podmínek či změny 
hydrografické sítě vlivem povodňových situací) v případě využití 
GIS a hydrologických modelů prakticky nejefektivnější alternativou 
nástrojů pro daný typ výzkumu. 

Poznámka:
Výzkum byl financován z následujících projektů, za což by autor 
rád poděkoval.
•	GA 205/06/1037 „Využití geoinformačních technologií pro zpřes-
ňování srážkoodtokových vztahů“
•	Výzkumný projekt Moravskoslezského kraje 01562/2006/RER 
„FLOREON  FLoods REcogniton On the Net“ http://floreon.vsb.cz
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GIS and the Hydrologic Models Utilization in the Water-
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Keywords
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Water can be considered both as the important natural resource 
and as the element. The information aspect is the very important 
factor during the extreme phases of water conditions (droughts, 
floods) or in the resource management. Geoinformation techno-
logies (GIT) and geographic information systems (GIS) nowadays 
represent the state of the art in the analysis of the geospatial data 
and the modelling of the Earth and landscape processes. Further 
combination of GIS and the hydrologic & groundwater models 
is the logical consequence for the analysis and modelling in the 
watershed scale. Rainfall-runoff, hydrodynamic and groundwater 
models represent now the ensemble of powerful and advanced 
software and together with dynamic erosion models, environmen-
tal models, remote sensing and GIS bring the complex solution 
for the watershed management, event and scenarios modelling. 
However the linkage of the hydrologic and groundwater models is 
still in the state of development and validation, some capabilities 
of these combinations can be utilized presently. There is a possi-
bility to use the complex commercial products such as MIKE SHE 
or combine the standalone models in the modular system with 
defined interfaces for the communication and data exchange of the 
modelling software. Some illustrative cases of such linkages based 
among others on the principle of modularity are demonstrated and 
discussed in this article. 
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Nejsilnější pramen  
aneb Co se všechno může stát
Husarský kousek  se podařil dvěma proutkařům, kteří hledali 

místo pro studnu nedaleko Říčan u Prahy, na nové stavební parce-
le v k. ú. Srbín, v obci Mukařov. V místě není vodovod, a tak byl 
budoucí stavebník rodinného domu opravdu rád, že se oba dva přes-
ně shodli na místě neobyčejně silného pramene. Aby ušetřil, objed-
nal si k vyhloubení studny lomařskou vrtačku a ta na vyznačeném 
místě vyhloubila „průzkumný vrt“. Když ve dvou metrech narazila 
na skálopevnou žulu, sejmuli vrtaři valivé dláto, přešli na menší 
průměr a vrtali  skálu příklepem. Hned nato ale  tvrdota skončila 
a z vrtu začala znovu vycházet hlína a jílovitý písek. Teprve v osmi 
metrech vešel vrt znovu do pevné horniny, ale přestože byl nakonec 
hluboký 29 metrů a voda v něm vystoupala až k terénu, nebyla jeho 
vydatnost  ani  zdaleka  ten  slibovaný zázrak. Navíc  z něho  tekla 
kalná voda, zatímco ze všech podobných okolních vrtů tekla čistá. 
Majitel tedy povolal ke konzultaci klasické studnaře a ti správně 
usoudili,  že  se  skutečný vrt  asi nepodobá  tomu oxeroxovanému 
výkresu z normy, který byl  jako součást dokumentace předložen 
k vodoprávnímu řízení a ke kolaudaci studny. Řekli, že mezi stěnou 
vrtu a jeho vnitřní umělohmotnou vložkou protéká k čerpadlu mělce 
podpovrchová voda. Provedli výkop, aby mezeru ucpali a přitom 
narazili na žulový balvan, uzavřený uvnitř svahové hlíny. Vrt ho 
trefil doslova na komoru, prošel jím přímo v jeho těžišti. Objevení 
balvanu objasnilo, proč z okolních vrtů tekla čistší voda. U všech 
vrtů spustili vrtaři na dno jejich širší části umělohmotnou rouru 
o průměru 160 mm, která dosedla na skálu a u ostatních vrtů sice ne 
dokonale, ale přece jenom dosti podstatně bránila volnému stékání 
kalné vody do spodní části vrtu. V nešťastném vrtu ale končí již ve 
dvou metrech. I když se balvan podařilo obkopat, rozdělit sbíječkou 
na menší části a z jámy vytěžit, je vrt nepoužitelný a neopravitelný, 
protože jeho spodní část nezastihla žádné propustné pukliny a skoro 
nemá přítok. Majitele stál téměř tolik, co další, nový vrt, provedený 
vrtnou soupravou Rotamec AC, který nejen na nákresu,  ale  i ve 
skutečnosti plně odpovídá ČSN 75 5115 – studny individuálního 
zásobování vodou.
 Při hloubení nového vrtu se zjistilo, že na pozemku je skalní pod-

loží překryto 6,5 m mocnou vrstvou jílovitopísčité hlíny, nasycené 
půdní a mělce podpovrchovou podzemní vodou. Pod touto vrstvou 
je granodiorit do hloubky 8 m úplně rozvětralý až do eluvia a pod 
ním regionálně kaolinicky zvětralý do hloubky 40 m. Teprve pod 
ní začíná čerstvá hrubozrnná hornina, ve které byl vrt  zastaven 
v hloubce 61 m. Hladina podzemní vody byla naražena v pásmu 
zvětrávacího rozpukání v hloubce 8 m a 11 m. Ačkoliv vrt po celou 
dobu procházel silně rozpukanou horninou, byla dlouho nepropust-
ně jílovitá a využitelný přítok byl zjištěn až v čerstvém granodioritu, 
od hloubky 44 m. Při vystrojení byla mělká podzemní voda oddě-
lena od spodní části vrtu zapažnicovou cementací. Ve vystrojeném 
vrtu  se pak ustálila hladina v hloubce 6 m pod  terénem, což  je 
nepochybně shodné s úrovní hladiny podzemní vody uvnitř hlu-
bokých skalních puklin. Při 24 hodinové čerpací zkoušce, provedené 
měsíc po dokončení vrtu, byla tato klidová hladina snížena čerpáním 
do hloubky 20 m, kde se ustálila vydatnost 0,028 l·s1 (2 419 l/den). 
Jedná se o podzemní vodu typu Ca Na Mg HCO3 SO4, nadměrně 

měkkou (0,94 mmol/l, slabě kyselého charakteru (pH 6,8), s nízkou 
mineralizací (214 mg/l). V porovnání s požadavky na pitnou vodu 
podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. má voda nedostatek 
vápníku a hořčíku, naopak však obsahuje nadměrné množství dusi-
tanů (0,95 mg/l) a manganu (0,26 mg/l) a zvýšené množství železa 
(0,38 mg/l). Stanovení  stopových prvků,  organických  sloučenin 
a radiochemie nebyly prováděny.
Mámeli moudřet špatnými zkušenostmi, musíme si z nich vyvo-

zovat poučení. Domnívám se, že v tomto případě trojí:
-	 územní plánování, které převádí zemědělské pozemky na sta
vební  parcely  bez  předchozího  posouzení  jejich  vhodnosti 
inženýrsko–geologickým a hydrogeologickým průzkumem není 
výrazem rozvinuté demokracie, ale blbosti;

-	 protože je již téměř patnáct let geofyzikálně odzkoušeno, jakým 
způsobem reaguje proutek na spád gradientu geofyzikálních polí, 
bylo by vhodné zavést jednotnou metodiku k jeho odbornému 
používání a to bez ohledu na očekávatelné běsnění jak psycho
troniků, tak i spolku Sysifos; 

-	 držitelé kulatých razítek z oboru hydrogeologie, autorizovaní inže
nýři pro obor vodohospodářských staveb a úředníci na vodopráv-
ních úřadech by měli dostat alespoň tu nejzákladnější instruktáž 
o metodách a reálných možnostech zeměvrtné techniky.

RNDr. Petr Čížek
e-mail: info@aazzet.cz

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. 
v spolupráci s firmami Siemens s.r.o, GLYNWED s.r.o. a DISA v.o.s

usporadúva študijnú cestu.

Predmetom cesty bude návšteva: Úpravne vôd, čistiarne 
odpadových vôd v oblasti Mannheimu, Gunzburgu, 

Stutgardu, Mníchova a Frankfurtu a návšteva firmy Friatec 
a Wallace&Tiernan

Účastnit sa môžu aj záujemci z ČR
Bližšie informácie o pripravovanej odborno-študijnej ceste získate  

na adrese:
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.

Ing. Jana Buchlovičová 
Čajakova 14, 811 05 Bratislava

tel. 02/572 014 28,  fax. 02/572 014 27, mobil: 0903 268 508
e-mail : buchlovicova@hydrotechnologia.sk

Česká společnost krajinných inženýrů, Český svaz 
stavebních inženýrů ve spolupráci s Ministerstvem 

zemědělství ČR a Zemědělskou vodohospodářskou správou
si Vás dovolují pozvat na

WORKSHOP
ZKUŠENOSTI PRAXE S VODNÍM ZÁKONEM

konaný dne 24. dubna 2008 od 9.30 hod
v zasedací místnosti č. 101, Ministerstva zemědělství ČR, 

Těšnov 17, Praha 1

Program
Aktuální stav novely vodního zákona  

(Ing. Miroslav Král, CSc.)
Činnost správců vodních toků ve vztahu k ochraně přírody 

(Jaroslava Nietscheová, promovaný právník, Bc. Ing. Lubor Kašlík)

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a byl jí 
přidělen 1 akreditační bod. Potvrzení lze získat u presence.

Pracovní workshop je bez účastnického poplatku. Pro omezený 
počet míst si pořadatel vyhrazuje nabídnout zájemcům i oznámil 

náhradní termín.
ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na workshop zašlete  

do 15. dubna 2008 na adresu:
Ing. František Kulhavý. CSc.
Nová 209, 530 02 Pardubice

nebo faxem na číslo 466 430 357,
případně emailem : fr_kulhavy@quick.cz

V přihlášce uveďte: Příjmení, jméno, titul účastníka/ů, název, 
adresu, PSČ, tel. a email vysílající organizace 
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Povodí Labe, státní podnik  
a Světový den vody 2008

Státní podnik Povodí Labe při příležitosti Světového dne vody 
2008 pořádá již tradičně na svých pracovištích Den otevřených dveří 
pro odborníky i širokou laickou veřejnost. V letošním roce je možno 
v sobotu dne 22.3.2008 navštívit v působnosti závodu Hradec 
Králové jez Hučák v Hradci Králové a přehrady Les Království 
(u Dvora Králové nad Labem) a Pastviny (Nekoř u Letohradu). 
Zaměstnanci závodu Pardubice připravili akci na přehradě Pařížov 
na řece Doubravě. Přehradu Mšeno v Jablonci nad Nisou a přehradu 
Harcov v Liberci otevřou pro zájemce zaměstnanci závodu Jablonec 
nad Nisou. Dále je možno navštívit a získat informace o labských 
zdymadlech – v Pardubicích a Brandýse nad Labem (v působnosti 
závodu Střední Labe) a v Roudnici nad Labem, Lovosicích 
a Střekově (v působnosti závodu Dolní Labe).

V pátek dne 28.3.2008 pokračují akce ke Světovému dni vody 
2008 Dnem otevřených dveří na ředitelství státního podniku 
v Hradci Králové. Návštěvníci mohou navštívit vodohospodářský 
dispečink a dále si mohou prohlédnout nově zrekonstruované 
prostory vodohospodářských laboratoří.

Bližší informace a podrobnosti k dalším akcím pořádaných 
státním podnikem Povodí Labe při příležitosti Světového dne vody 
2008 naleznete na internetové adrese www.pla.cz.

Zejména chceme upozornit na následující akci:
U příležitosti Světového dne vody 2008 Statutární město 

Hradec Králové, Povodí Labe, státní podnik, Vodovody 
a Kanalizace Hradec Králové, a.s., Královéhradecká provozní 
a.s., Zemědělská vodohospodářská správa – oblast povodí Labe, 

Lesy České republiky, s.p. a Městské lesy Hradec Králové pod 
záštitou primátora města Hradec Králové Ing. Otakara Divíška 
vyhlašují VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ. 

Jedná se o soutěž zaměřenou na životní prostředí, jejímž 
hlavním smyslem je připomenout lidem význam vody, nutnost 
ochrany vodních zdrojů a jejich uvážlivého využívání. Soutěž bude 
probíhat písemnou a elektronickou formou a je určena pro všechny 
věkové kategorie obyvatel. Slavnostní vyhodnocení a předání cen 
výhercům se uskuteční dne 19. června 2008 na akci „Den Labe“ 
v Hradci Králové.

Bližší informace a podrobnosti k vědomostní soutěži naleznete 
na internetových stránkách podílejících se subjektů.

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951

500 03  Hradec Králové
www.pla.cz
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