




Blíží se prázdniny

Vyrazíme do hor, lesů, luk a na vodu, zkrátka do přírody. 
Tedy do míst, které často požívají různé druhy ochrany. Zhusta 
se setkáme s cedulkou upozorňující, že vstup je zakázán a řeku 
sjíždět není povoleno. Nebude se nám to líbit a zanadáváme si, 
že si ta krásná místa uzurpují ochránci jen pro sebe. 

Stoupenci co nejliberálnějšího pohybu turistů po přírodě se 
ptají, proč je bráněno vstupu lidí do některých chráněných oblastí, 
když přece člověk tam žil po staletí! Příkladmo na Šumavě prý 
třeba společně i s tetřevem, který přežil. Tak co brání, aby tomu 
tak nemohlo být i dnes? Ale! Ještě moje babička, která se narodila 
na konci devatenáctého století, věřila na světýlka a do lesa šla jen, 
když musela – na klestí či soušku, houby, byliny, lesní plody. Cho-
vala se v lese tiše, s úctou, ba s panickým strachem a neřvala jako 
na lesy. Svět byl po dlouhá staletí řízen pověrami a atavistickými 
vzorci chování. Místní od nepaměti chodili do lesa jen za prací, 
přivýdělkem, či přilepšením. V zimě dřevorubci a v pozdním létě 
a na podzim děti a ženy sbíraly lesní plody, houby a byliny. Ale 
až po svatém Jánu! (Tedy do doby, kdy tetřev vyvádí mláďata). 
Do té doby nebylo radno do lesa vstupovat. Byl plný čar, kouzel. 
Celoročně se v lese mohli potkat jen hajný a pytlák, finanční stráž 
a pašerák. Těch věru bylo o několik řádů méně než turistů. A ani 
jeden z nich neměl zájem, aby o nich kdokoliv jiný věděl. Chovali 
se obezřetně a tiše, úplně jinak než dnešní turista.

Nikomu nepřišlo na mysl trávit čas zbůhdarma tím, že bude 
splouvat řeku. Tak možná dříví po ní splavovat! Ale dnes? Na 
Teplé Vltavě šnorchlaři převrací kameny, aby pod nimi objevili 
fantastický vodní svět. U Soumarského mostu se do raftu naloží 
soudek piva a může se odrazit od břehu. Raft se nechá volně 
unášet proudem. Občas se to sice zadrhne, ale plavidlo se 
pádlem odrazí ode dna a jede se dál. Bez převracení kamenů 
se to neobejde. Takže se ochráncům nedivím, když se snaží 
i splouvání některých toků omezit či úplně zakázat. 

Já jsem pro to, aby byla některá místa zapovězená pro nás lidi 
(a tedy i pro mě, a že bych se na mnohé lokality rád podíval!!!). 
Nebo aby do nich bylo možné vstupovat jen s průvodcem, jen 
v určitý čas a za poplatek. Průvodcovství by mohlo ostatně 
zvýšit i zaměstnanost v regionu. Vstupné se vybírá i při vstupu 
do Himalájí anebo – nechoďme tak daleko - i tehdy, když chcete 
zhlédnout historické a kulturní památky. Některé je možné vidět 
dokonce jen párkrát za život, třeba korunovační klenoty. Nikdo 
se nad tím nepozastavuje! Obdobný statut by si měla zachovat 
i Šumava ale i další přírodní skvosty.

Přeji příjemnou dovolenou.

Ing. Václav Stránský
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Po vystudování Střední země-
dělské školy v Táboře absolvoval 
v roce 1994 , agronomickou fakul-
tu na Vysoké škole zemědělské 
v Brně. Následně pracoval ve 
státní sféře v různých funkcích. 
Nyní je náměstkem ministra země-
dělství pro vodní hospodářství, 
vědu a výzkum. Funkci náměstka 
ministra zemědělství již vykonával 
v letech 2000-2003. 

Koncepce
Stránský: Vracíte se do stejné funkce po bezmála pěti 

letech. Jak hodnotíte vývoj vodního hospodářství za tu 
dobu?

Tureček: Za tu dobu vodní hospodářství ztratilo tah na 
branku směrem k vládě i parlamentu, ztrácelo koncepci, 
vizi, kam vodní hospodářství chce do budoucna směřovat. 
Nechtěl bych, aby to vyznělo jako obhajoba let 2000–2003, kdy jsem 
byl náměstkem pro vodní hospodářství poprvé, ale mnohé potřebné 
věci, které byly založeny v letech 2000–2003, zůstaly zachovány. 
Na druhé straně také chci ocenit určité kroky, které byly učiněny 
ve vodním hospodářství od roku 2003.

Stránský: Jakou důležitost by měl obor v ČR hrát s ohledem na 
změnu klimatu a s tím související možné zvýšené nebezpečí povod-
ní a sucha? A jak tento fakt vnímá vláda, parlament, státní správa 
a samospráva?

Tureček: Změna klimatu je široce diskutována ve veřejnosti 
odborné, politické i laické po celém světě, od USA až po ČR. Bylo 
by chybou to téma zpochybňovat či relativizovat. Na druhé straně 
je třeba i zapátrat v historii. Třeba v 16. a 17. století se Grónsko 
během malé doby ledové během „dne“ změnilo ze zelené krajiny 
na jeden velký ledovec. Civilizace nebyla na takovém stupni, aby 
z této změny mohla být podezřívána. Uvažuje se i o tom, že vybu-
dování jihočeské rybniční soustavy mohlo být reakcí na právě tehdy 
probíhající změny klimatu. 

Určitě se něco děje, člověk nepochybně musí změnit své chování, 
ale nechtěl bych propadat katastrofickým vizím. Je třeba se vážně 
zabývat současnými výkyvy počasí a jeho extrémy, kdy na Vánoce 
máme velikonoční počasí a naopak. Vodní hospodářství by mělo 
umět využít tuto globální výzvu a dokázat prosadit koncepci, která 
bude ku prospěchu oboru v ČR a dá mu vizi na minimálně dvacet 
let dopředu. 

Stránský: Většina se shodne, že se něco děje. Mnozí však tvrdí, 
že příčinou není člověk nebo přispívá jen malou částí, a tedy že nic 
není třeba dělat, měnit. Myslím si však, že by zde měl platit princip 
předběžné opatrnosti. Mám však dojem, že na toto nechtějí politici 
moc slyšet. Jaký je Váš pohled na tento nástroj?

Tureček: Právě s tímto instrumentem by se mělo pracovat při 
vypracovávání vodohospodářské koncepce na následujících dvacet 
let: budeme stavět malé vodní nádrže? Budeme stavět velké vodní 
nádrže?

O změně klimatu dokážeme nekonečně diskutovat, nicméně jsme 
nedokázali naformulovat vodohospodářskou politiku a zakompo-
novat do ní princip předběžné opatrnosti. Je třeba si ujasnit: kam 
by měl obor vodního hospodářství směřovat a co je v dané situaci 
reálné? Nemůžeme mít vzletné plány a nebrat přitom v potaz státní 
rozpočet, legislativu a názory společnosti. Je pravda, že politici to 
často relativizují, ale na druhou stranu chtějí koncepci a tu jim 
dosud vodohospodáři nedokázali předložit.

Stránský: Jak se v této souvislosti díváte na rozsah soupisu chrá-
něných lokalit pro případnou možnou budoucí výstavbu přehrad 
a poldrů? Je odpovídající? Nebo by se měl nějak upravit, ať už smě-
rem nahoru nebo dolů?

Tureček: Zejména je nutné si uvědomit, že soupis čítající na 190 
chráněných profilů je sumarizačním seznamem, kde by z vodohos-
podářského pohledu mohla být vodní díla, takže si dokáži představit 
jak jeho navyšování, tak i snižování. Publikování tohoto seznamu 
nevyhnutelně zvedá vlnu nevole. Domnívám se, že zmíněný seznam 
je určený pro úzkou vodohospodářskou veřejnost a pro veřejnou 
a politickou diskusi by měl být vytvořen  výhled na dalších dvacet 
let, ve kterém by s ohledem na finanční možnosti a životní prostředí 
nemělo figurovat více něž 20 až 30 lokalit. Buďme realisté a uvědom-
me si, že ani v době minulého režimu za nejmasivnější výstavby 

se nebudovalo více než 20 až 30 
vodních děl za dvacet let. 

Stránský: S jakými plány jste 
vlastně nově přišel na ministerstvo 
zemědělství?

Tureček: Mojí ambicí je navázat 
na ty roky 2000–2003. První léta 
toho období byla ve znamení při-
jetí nové vodohospodářské legis-
lativy (zákon o vodách a zákon 
o vodovodech a kanalizacích) 

a naformulování nových dotačních programů. Především 
v oblasti protipovodňové prevence to bylo novum. Sice 
byl prosazen zákon o vodách, ale v dalších letech spousta 
věcí zůstala nedořešena.

Reforma financování vodního hospodářství je prv-
ní velké téma, kterým bych se chtěl zabývat. Musíme 
zabezpečit finanční krytí oboru na – řekněme – dalších 
dvacet let. Systém financování vodního hospodářství je 
tu zaběhnut někdy od roku 1966. Nebyl špatný, ale je 

přežitý a nepočítal s dnešní situací. Nebyly povodně, nebyla sucha. 
Dostavovala se velká vodní díla. Po pěti letech účinnosti nového 
vodního zákona se jednoznačně ukazuje, že systém už dnes nedo-
káže reagovat na skutečné potřeby vodního hospodářství. Jde např. 
o investiční výstavbu nebo realizaci prostředků protipovodňové 
prevence. S tím souvisí generování finančních zdrojů, daňová 
legislativa a účetní odpisy. 

Druhou oblastí, kterou chci řešit, je neutěšený stav druhé etapy 
protipovodňové prevence. Projekty připraveny nejsou nebo jsou 
ve velkém zpoždění. 

Třetí mojí ambicí je úspěšně zvládnout přechodné období do 
roku 2010 při naplňování Směrnice o čištění městských odpad-
ních vod a moci oznámit EU splnění tohoto závazku.

V neposlední řadě bych chtěl nalézt napříč politickým spekt-
rem konsensus aspoň v základních bodech a ty naformulovat jako 
dlouhodobou vizi vodního hospodářství překračující jedno volební 
období, řekněme na následujících dvacet let. 

Stránský: Které jsou to ty základní otázky, na které by politické 
strany měly nalézt konsensus?

Tureček: Jde o jasnou organizaci a financování vodního hospo-
dářství a event. zdokonalení legislativního prostředí.

Stránský: Už při minulém Vašem nástupu do funkce jsme se 
Vás ptali, jakou personální politiku chystáte. Dovolím si otázku 
zopakovat…

Tureček: Nejsem ve funkci ani 100 dní a nikdy jsem nedělal 
personální politiku nepromyšlenou, ukvapenou, nebo dokonce 
vedenou určitou potřebou odvety. Z tohoto důvodu žádné revoluční 
změny nechystám. Mám pověst náročného náměstka, ale na straně 
druhé, kdo chce se mnou spolupracovat, tak i já jsem s ním ochoten 
spolupracovat. Jde tedy o to, aby moji podřízení byli ochotní mít 
kázeň a podávali výsledky.

Stránský: Vodní zákon, který jste připravoval, prochází „velkou 
novelou“. Ačkoliv se jí účastní široká veřejnost, mám z diskusí dojem, 
že vypadá poněkud bezradně. Budete po svém příchodu do funkce 
měnit její koncepci? Mám na mysli např. novou definici rybníků 
a dalších vodních nádrží jako samostatných věcí, oddělitelných od 
pozemků.

Tureček: Před nedávnem jsem konstatoval, že připravovaná 
novela nemá ducha. Nelíbí se mi, že vodní zákon se neustále ote-
vírá. Když jsem ho předkládal Parlamentu v roce 2001 tak jsme se 
s poslanci shodli, že počítáme s jednou až dvěma novelami za pět 
let. Když se podívám na množství jeho novel, tak je mi z toho trochu 
smutno. V současné době byl vodní zákon otevřen tzv. protipovod-
ňovou novelou. Samozřejmě bylo nutné implementovat určité věci 
s ohledem na legislativu EU, nicméně velká novela mi připadá šitá 
horkou jehlou.  U nás na MZe převládl názor, že předložení novely 
by mělo být posunuto minimálně o půl roku, ale s kolegy z MŽP 
jsme dospěli alespoň ke kompromisu přeložit novelu vodního 
zákona v termínu do 30.9. 2008.

Velká voda
Stránský: Konkrétně: jak hodnotíte nebezpečí vyvlastnění plochy 

rybníka, kdy by vlastníkovi zbyla samotná přehrada, či hráz?
Tureček: Tento systém má smysl u poldrů, protože sami víme, 

že poldr je vodohospodářská stavba, která plní svůj účel možná 

Ing. Karel Tureček
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jednou do roka, ale spíše jednou za dvacet, třicet let. Než nechat 
celou potenciální zátopovou plochu poldru ležet ladem, bylo by 
lepší na ní přiměřeným způsobem hospodařit. To by měl Vámi 
zmiňovaný institut umožnit. Ale užívat ho u vodních nádrží nebo 
rybníků, v tom smysl nevidím. I proto u připravované výstavby 
„polonádrže“ Nové Heřminovy striktně trváme na tom, že pozemky 
budou vykoupeny. To však bude finančně velice náročné.

Stránský: Za kolik se ty pozemky budou vykupovat?
Tureček: Výhodou té lokality je, že leží na hranici bývalých 

Sudet, a je tam tedy množství majetku ve vlastnictví státu. Jestliže 
se pozemky pro výstavbu dálnic vykupují za 60–70 korun, tak to 
nastavuje cenu pro výkup na tyto vodohospodářské účely alespoň 
za 20–30 korun. Musí se ale i využívat institut pozemkových úprav 
a směn. Nedávno jsem byl svědkem výkupu ploch na výstavbu 
vodních nádrží a návrhy, které podávali majitelé pozemků, byly od 
deseti, do – a teď se podržte – pěti set korun. Hlavní část nabídek 
ale byla zhruba od třiceti do padesáti korun.

Stránský: Jaké by měly být podle Vás priority při správě vodních 
toků a povodí? A jakou úlohu by měly hrát státní podniky Povodí, 
ZVHS, Lesy ČR  a případně další subjekty?

Tureček: Úloha jednotlivých subjektů by měla být stejná jako 
doposud. Za posledních asi deset let vykrystalizovaly priority jako 
je například komplexní péče o vodní toky. Vodní díla by měla mít 
svůj účel v protipovodňové ochraně i v době sucha. Musí zabezpečit 
pitnou vodu, vodu pro energetické účely apod.

Pokud budu mluvit o státních podnicích Povodí, tak jejich 
účel zůstává obdobný jako byl v roce 1966, kdy byly založeny. Je 
ale třeba více pozornosti věnovat investiční výstavbě, která byla 
za posledních dvacet let, zejména v letech 1989 až 2000, silně 
omezována.

Stránský: Měla by se nějak zlepšit spolupráce mezi vodohos-
podáři a zemědělci v ochranných pásmech vodních zdrojů a i při 
pozemkových úpravách a boji proti erozi. Neměly by se více používat 
finanční nástroje ať už pozitivní (dotace, hrazení újmy) tak i nega-
tivní (sankce, pokuty)…?

Tureček: Máte pravdu, že ta spolupráce nefunguje tak, jak by 
měla. Ochrana zemědělského půdního fondu není sice v kompe-
tenci MZe, ale troufnu si tvrdit, že je nekoncepční a na žalostné 
úrovni. Snaha o to, aby zemědělci a vodohospodáři úzce spolu-
pracovali, byla jedním z hlavních důvodů, proč se na MZe v roce 
1997 a 2000 převáděly vodohospodářské kompetence. Hlavním 
argumentem bylo: jsme střechou Evropy, tudíž lze chápat země-
dělce i jako producenta vody. Musím konstatovat, že za uplynulých 
šest let se to nepodařilo. A to přesto, že do zemědělství v rámci 
dotačních opatření na agro-envi jdou výrazné finanční zdroje. Při 
realizaci protierozních opatření ve vazbě na osevní postupy, úpra-
vu zemědělské půdy apod. by byla žádoucí hlubší spolupráce. EU 
požaduje systém kontroly, systém dodržování správné zemědělské 
praxe a zavádění systému cross compliance, který má zaručit užití 
prostředků EU v souladu s environmentálními principy. Takže 
když nebude spolupráce na bázi dohody a dobrovolnosti, tak bude 
vynucena těmito instrumenty.

Stránský: Jak hodláte zajistit využití všech finančních prostředků 
v rámci Programu prevence před povodněmi II ve stanovené lhůtě do 
r. 2012, když do současné doby bylo využito jen minimum z nich?

Tureček: Musíme podniknout tvrdá organizační opatření, aby 
velké finanční prostředky, které byly oboru nabídnuty, byly využity 
včas a efektivně. Určité problémy přiznávám. Hned v den mého 
nástupu do funkce jsem začal dělat kroky k urychlení čerpání těchto 
zdrojů. Znovu opakuji, že k plnění tohoto a obdobných programů je 
třeba zajistit stabilitu financování vodního hospodářství a koncepci 
na desetiletí, nikoliv na  roky.

Příčinu malého čerpání těchto prostředků je možné hledat v letech 
2004–5. Tehdy vodní hospodářství ztratilo vliv v politické sféře. Když 
vodohospodáři volali po novém úvěru od EIB na protipovodňová 
opatření, tak ústy tehdy nejvyšších představitelů ministerstva financí 
jim bylo vzkázáno: nepočítejte s novým úvěrem na protipovodňovou 
ochranu. To vneslo do řad vodohospodářů nejistotu, byla podceně-
na investiční příprava zejména na s.p. Povodí, ale ani od MZe se 
v takovéto atmosféře investiční příprava tvrdě nevyžadovala. Když 
ve volebním roce 2006 přišly jarní povodně, které – přiznejme si to 
– rozhodně nebyly katastrofické, tak se v rámci volebního roku roztrhl 
s financemi pytel. Reakcí byla nereálná čísla střílená od boku.

Po mém nástupu do funkce jsem proto začal s tvrdými opatření-
mi s cílem zabezpečit profinancování uvolněných prostředků do 

roku 2012. Oficiálně přiznávám, že investiční boom v rámci tohoto 
programu nastane nikoliv oproti původnímu plánu na přelomu 
let 2007/8, ale nejdříve v letech 2009/2010. Tvrdím, že podmínky 
pro efektivní využití těchto prostředků jsou již vytvořeny. Udělám 
maximum pro to, aby vodní hospodářství nepřišlo o nevyužité 
finanční prostředky určené původně na roky 2007–9. Rezervy 
takto vzniklé musejí být využity na implementaci Směrnice Rady 
91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a na bezpečnost 
vodních děl.

Stránský: Státní podniky Povodí až dosud významně doplňují 
finanční prostředky pro správu vodních toků z provozu svých vodních 
elektráren. Poslední dobou se proslýchá, že se chystá jejich převedení 
na strategického partnera. Je to i Váš záměr?

Tureček: Můj záměr to rozhodně není. Já jsem byl účasten diskuse 
o tom, jak využít různé profily v rámci jednotlivých Povodí, které 
se pro s.p. Povodí jeví v dlouhodobé perspektivě jako nevyužitelné 
a neefektivní. O tomto kroku se diskutuje, ale prodej vodních elekt-
ráren, které jsou v majetku s.p. Povodí a jsou funkční, není a nesmí 
být cílem. Víme, že systém financování vodního hospodářství je 
silně poddimenzován a hledáme nové zdroje, proto by takovýto 
prodej byl značně nekoncepční a protisměrný.

Stránský: Obecně se ještě zeptám: jakou finanční politiku chcete 
prosazovat na Povodích? Je to věc asi složitá a asi by měla být trochu 
jiná Povodí od Povodí. Vždyť např. Povodí Vltavy získává asi 40 % 
prostředků z provozu vodních elektráren a třeba Povodí Labe pokrývá 
své prostředky skoro z poloviny z dodávky chladicí vody.

Tureček: Má-li být velká novela vodního zákona, tak se v ní musí 
přistoupit ke komplexní reformě financování vodního hospodářství. 
Odmítám systém přerozdělování. Naopak si myslím, že ta reforma 
by měla připravit takový finanční rámec pro s.p. Povodí, aby se více 
osamostatňovaly. Je faktem, že jejich závislost na státním rozpočtu 
se v posledních letech enormně zvýšila. Dnes fungující systém nám 
vytváří v dlouhodobém horizontu problémy. Mám na mysli např. 
systém odpisů a jejich zpětné využívání na opravy a údržbu u nově 
budovaných protipovodňových opatření.

Malá voda
Stránský: V těchto dnech byl zveřejněn Plán rozvoje vodovodů 

a kanalizací na území České republiky. Co nejdůležitějšího z něj 
plyne?

Tureček: Tento plán zesumarizoval jednotlivé krajské plány, 
akcentoval celorepublikový pohled především u staveb vodovodů 
a kanalizací přesahujících rámec jednoho kraje. 

Stránský: Podaří se naplnit náš závazek EU ohledně čištění 
odpadních vod do konce roku 2010? Především o Praze mají mnozí 
své pochybnosti. 

Tureček: Když nebudu mluvit o Praze, tak Plán je úspěšně napl-
ňován pro většinu aglomerací. Je 134 problematických měst a obcí, 
kde je třeba přidat. MZe bude těmto městům a obcím pomáhat, aby 
se jim podařilo tento závazek naplnit. Mojí ambicí je, aby přechod-
né období bylo naplněno do roku 2010. Tím myslím, aby všechna 
města a obce, uvedené na tom seznamu aglomerací, byly minimálně 
ve stádiu žádosti o stavební povolení a samotné stavební akce by se 
mohly protáhnout do roku 2011/12. Předpokládám, že toto by mělo 
být s Evropskou komisí vyjednatelné.

Oficiálně přiznávám, že Praha je v tuto chvíli problém, protože se 
nedaří zabezpečit finanční prostředky. Pevně věřím, že se k tomuto 
problému postaví čelem i Magistrát hlavního města Prahy. Bez 
strategické dohody mezi vládou a magistrátem bude velmi proble-
matické najít do roku 2010 v Praze řešení. 

Stránský: V poslední době se stabilizovalo postavení vodárenských 
společností a ony nabyly síly odpovídající jejich majetku! Chystáte 
nějaké omezení jejich přirozeného monopolu?

Tureček: Novelou zákona o vodovodech a kanalizacích z roku 
2005 došlo k posílení a specifikaci kompetencí regulátora. Regulace 
je dnes dostatečná a nechystám žádné změny. Mám pro to silný 
argument. Inflace v ČR na začátku roku 2008 stoupla o 8 %. Na tento 
nárůst inflace měla vliv jednak reforma veřejných financí, výrazné 
zvyšování cen potravin, energie a služeb, ale co se týče vodného 
a stočného, tak to zaznamenalo k začátku ledna nárůst o 3,9 %. 
Jinými slovy je růst vodného  a stočného pod celkovou úrovní růstu 
inflace. Tedy je vidět, že systém regulace VaK funguje dostatečně.

Stránský: Jak se podle Vás bude vyvíjet cena surové vody a vod-
ného a stočného? Na Světovém dni vody předseda SOVAKu pan 
Barák mluvil o tom, že v mnoha regionech by vodné a stočné mělo 
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dosahovat výše cca 200 korun, byť říkal, že je jasné, že ta cena je 
sociálně a politicky neprůchodná.

Tureček: Cena musí kopírovat vývoj cen a mezd v EU a v okol-
ních státech. Průměrné ceně v EU se přibližujeme. Pokud by se mělo 
vážně uvažovat o cenách, které jste naznačil, tak je třeba říci, že 
stát ani EU nebudou nic dotovat. Jestliže je vodné a stočné o deset 
dvacet procent nižší než třeba v Německu nebo Rakousku, tak je to 
optimální danému stavu. Samozřejmě se cenová úroveň přijetím 
eura bude sbližovat. Na růstu vodného a stočného se nejvíce podílí 
nárůst cen energií, chemikálií a mzdových nákladů.

Stránský: A obdobné je to tedy i s cenou surové vody?
Tureček: Tam bych polemizoval. Když vezmete podíl ceny surové 

vody na vodném a stočném, tak si troufnu říci, že je velmi nízký. 
Jsou sice výkyvy, příkladem je jižní Morava, kde je cena surové vody 
4,19 Kč, kdežto třeba v Praze jen 2,45 Kč. Takže nárůst ceny surové 
vody o jednu korunu má minimální dopad do ceny vodného a stoč-
ného. Mám i osobní zkušenost: při zavádění poplatku 2 koruny za 
odběr podzemních vod bylo mnoho povyku o tom, jak se prudce 
zdraží voda, ale dopad do ceny vodného byl minimální. 

Stránský: V nedávné době byla medializována neochota EU 
poskytovat dotace na obor VaK, pokud nebudou změněny smlouvy 
mezi obcemi a provozovateli nebo vlastníky. Jaká je současná situace 
a jak se věc vyvine?

Tureček: Stanovisko EU je konečné a neměnné. Z úst pana mi-
nistra Gandaloviče na Světovém dni vody jasně zaznělo, že nešlo 
uhájit více, než se uhájilo. Pravděpodobnost, že by se podařilo 
otevřít jednání s EU o revizi tohoto rozhodnutí, se téměř rovná 
nule. Zbývají tedy tři způsoby: buď se prostředky dokryjí plně ze 
státního rozpočtu, pravděpodobnost tohoto řešení se s ohledem 
na stanoviska předsedy vlády a ministra financí taktéž blíží nule. 
Dále je možné nedělat vůbec nic a nechat subjekty VaK se s tím 
poprat. Nebo se najde přijatelný kompromis, kdy stát, vodohospo-
dáři a obce si půjdou navzájem naproti. Který z postupů se vybere 
závisí na rozhodnutí zdejší politické reprezentace, ale já osobně 
jsem zastáncem té třetí varianty. 

Je třeba také říci, že dopad – pominu-li Prahu – zase není tak 
drastický. Je v řádu 2–3 mld. korun ve vztahu k seznamu aglomerací 
schválenému vládou ČR.

Vzdělávání, věda a výzkum
Stránský: K posledním dvěma otázkám mě inspirovali kolegové 

z vysokých škol a výzkumných ústavů. První otázka bude dlouhá 
a musím začít ze široka:

Na stránkách Vodního hospodářství již proběhla diskuse o tom, kdo 
má v ČR finančně podporovat výzkum zabývající se technologiemi 
(úprava pitné vody, čištění OV, zpracování kalu apod.). Zástupci 
velkých provozovatelských korporací (Veolia) se vyjadřovali v tom 
smyslu, že nepřišli do ČR podporovat vysoké školy a výzkumné insti-
tuce, to že je záležitost státu. Ze strany MZe ale bylo argumentováno, 
že výsledky státem podporovaného výzkumu využívají soukromé 
firmy, tak ať si ho taky zaplatí.

Výsledkem je, že výzkum procesů a technologii u nás nepodporuje 
nikdo – o tom svědčí i letmý pohled do příslušných kapitol oficiálních 
materiálů jako je Modrá zpráva, kdy z řady projektů týkajících se 
všeho možného se jen jeden týká procesu úpravy vody. Tomu odpo-
vídá i struktura příjemců grantů MZe – především resortní ústavy 
VUMOP i VUV (dnes sice vědecko-výzkumná instituce, ale...) a Česká 
zemědělská univerzita. 

Přitom cíle nového nařízení vlády i připravované novely Vodního 
zákona jsou jasné a na jejich plnění se musíme naučit používat i tzv. 
nejlepší dostupné technologie. Ale kde je budeme brát, kdo je bude 
umět obsluhovat, když se u nás ani nevyvíjejí ani není možno na ně 
„pustit“ studenty v rámci praxí, diplomových či disertačních prací....? 
Časem budeme muset tedy kromě technologií dovážet i inženýry na 
jejich obsluhu???

Tureček: Otázka má své racio. Problém je hlavně na straně pro-
vozovatelů a soukromých organizací. Na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu jsem měl pod sebou celý průmyslový výzkum a když 
jsem nabádal vodohospodáře, i prostřednictvím časopisu Vodní 
hospodářství, aby využili toho, že v čele průmyslového a aplikova-
ného výzkumu stojí vodohospodář, očekávaných žádostí na nové 
projekty jsem se moc nedočkal. Dlouhodobě se snažím o navázaní 
spolupráce českých a izraelských vodohospodářů, kde systém péče 
o vodní zdroje a čištění odpadních vod je na špičkové úrovni. I tady 
postrádám hluboký zájem od českých vodohospodářských firem. 

Od roku 2009 bych rád vytvořil zázemí ve společném česko-izra-
elském fondu na podporu vědy a výzkumu, kde by oblast vodního 
hospodářství měla být dominantní.

Uvítám podněty, co by pro zlepšení postavení vědy a výzkumu 
stát měl ještě udělat. Stát už dělá mnohé. Nedávno byla na vládě 
projednána reforma vědy a výzkumu, kde zejména v oblasti insti-
tucionálních příspěvků bude dopad reformy velice tvrdý a spousta 
výzkumných institucí s tím bude mít problémy. Konečný efekt 
reformy bude pro vědu a výzkum pozitivní. Myslím si, že zdroje 
budou směřovány do oblasti aplikovaného výzkumu a generování 
a patentování konkrétních projektů.

Stránský: Jaký význam přikládáte zapojení ČR do mezinárodní 
výměny informací v oblasti vody, zejména formou členství českých 
profesních společností v evropských nebo světových odborných 
společnostech?s Členství v těchto mezinárodních organizacích je 
náročné nejen kvůli vysokým národním členským poplatkům, ale 
i z hlediska nákladů na cesty spojené s jednáním orgánů těchto 
společností, konferencí apod. Jste si tohoto problému vědom a máte 
zájem a možnosti nějak pomoci s řešením?

Tureček: Očekávám spíše podněty. V tuto chvíli jsem od vodohos-
podářů žádné podněty nedostal. Když jsem před rokem nastupoval 
do funkce náměstka pro vědu a výzkum, tak jsem dostal podnět od 
české potravinářské komory na vybudování České technologické 
platformy, která by byla hnacím motorem v oblasti podpory potra-
vinářského výzkumu. Dnes je již v rámci MZe ustanoven speciální 
dotační titul: Podpora České technologické platformy pro potravi-
nářství. Bohužel žádné podněty k podpoře českého vodohospodář-
ského výzkumu se ke mně nedostaly.

Ing. Václav Stránský

Medaile Williama 
Dunbara
byla v předvečer veletrhu IFAT 
udělena panu profesorovi Wan-
nerovi. Cena mu byla udělena 
mj. za výzkumné práce na poli 
biologického čištění odpadních 
vod a pro aktivity při prosazo-
vání mezinárodního vědeckého 
rozvoje, výzkumu a vzdělávání. 
Medaile se uděluje každým tře-
tím rokem od roku 1975. Pan 
profesor Wanner je tedy dvanác-
tým laureátem. Jedná se snad o 
nejvýznamnější ocenění, kterého 
může „čistírník“ dosáhnout. Je mi 
ctí, že mohu s panem profesorem 
spolupracovat a dovoluji si mu za 
toto ocenění pogratulovat za sebe 
a za celou vodohospodářskou 
obec. V následujícím čísle přine-
seme více informací.

-VS-
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Bilanční model jakosti 
vody v síti vodních toků
Jaromír Říha

Klíčová slova
vodní toky – jakost vody – matematické modelování

Souhrn
Studie jakosti vody ve vodních tocích se v současné době neobe-

jdou bez prostředků matematického modelování. Při vyhodnocení 
dlouhodobého stavu jakosti vody v rámci plánování v oblasti 
jakosti vod a v generelních studiích odvodnění urbanizovaných, 
ale i neurbanizovaných území hrají významnou roli modely 
bilance látek v tocích. V článku je shrnuta zhruba patnáctiletá 
zkušenost autora při použití těchto modelů v různých úlohách 
modelování jakosti vody v síti vodních toků. 

u

1. Úvod
V současné době se vodohospodářské studie a projekty zaměřené 

na ochranu vod stávají běžnou součástí vodohospodářských plánů 
a generelů. Jedním z cílů těchto projektů je sestavení podkladů 
a vytvoření nástrojů zaměřených na zlepšování jakosti vod a jejich 
ekosystémů. Získané výsledky by pak měly být základem pro 
směrování finančních prostředků v daném území tak, aby bylo 
pomocí nápravných opatření docíleno co nejlepší jakosti vody 
v tocích sledovaného povodí, a to v celé šíři domácích i zahra-
ničních požadavků. Vhodným nástrojem pro předpovědi účinků 
zamýšlených opatření a vyhodnocení výsledků zásahů v povodí 
jsou matematické modely jakosti povrchových vod.

Nezbytné podklady pro řešení otázek zlepšení jakosti povrcho-
vých vod, a tím i životního prostředí ve sledovaném regionu, je 
možné získat identifikací a analýzou vlivu všech významných 
zdrojů znečištění, modelovým vyhodnocením jejich účinku a vari-
antní simulací stavů po zavedení nápravných opatření. Zkušenosti 
z realizovaných projektů ukazují, že je účelné studie ochrany povr-
chových vod členit do následujících částí:
1. podkladové části, která obsahuje základní vstupní data potřebná 

pro hodnocení jakosti vod v tocích; způsob zpracování dat v pod-
kladové části je podřízen požadavkům pro sestavení modelu;

2. modelu, který slouží k simulaci průběhu znečištění po délce toku 
pro zadané zatěžovací stavy znečištění; po kalibraci modelu lze 
použít výsledků modelování v rozhodovacím procesu při řízení 
jakosti vod v daném povodí;

3. návrhů nápravných opatření, při jejichž realizaci je vhodné 
vycházet z cílového plánu jakosti vod v daném regionu;

4. závěrečného zhodnocení sestávajícího z vyhodnocení efektu 
realizovaných opatření na základě srovnání prognózovaných 
hodnot ukazatelů jakosti s hodnotami naměřenými po realizaci 
nápravných opatření.

Bilanční modely jakosti vody v tocích se uplatňují při řešení úloh 
v následujících oblastech:
•	 při vyhodnocení stávající jakosti vody,
•	 při identifikaci zdrojů znečištění, 
•	 při stanovení maximálního přípustného vypouštění odpadních 

vod, sestavení manipulačních a provozních řádů čistíren odpad-
ních vod (ČOV),

•	 při vyhodnocení vlivu a dosahu významných zdrojů znečištění 
v povrchových vodních tocích i v přilehlé zvodni (koncentrace 
látek ve vodním toku jsou okrajovou podmínkou pro řešení úloh 
jakosti podzemních vod),

•	 při vyhodnocení efektivnosti nápravných opatření v oblasti 
bodových i difuzních zdrojů znečištění,

•	 jako vstupní podklad pro dynamické modely, např. pro model 
systému odlehčovacích komor a vodních toků v urbanizovaném 
území nebo pro model řešící dosah havárie na vodním toku.

2. Podkladová část
Časově i finančně nejnáročnější částí studií jakosti vody bývá 

pořízení souborů vstupních dat potřebných pro sestavení modelů 

jakosti vody. Jde o vstupní data pro sestavení modelů a o data pro 
jejich kalibraci a verifikaci.

Pořídit základní rozsáhlé soubory dat a koncipovat způsob jejich 
uložení (strukturu databáze) je obvykle nutné v určitém předstihu 
před jejich dalším (modelovým) zpracováním. Návrh struktury 
databáze by měl být proveden s ohledem na programový prostředek, 
jímž bude modelové zpracování provedeno. Úroveň podrobnosti 
vstupních dat musí přitom odpovídat požadovaným cílům mode-
lování. Před začátkem modelování musí být provedena kompletace, 
vyhodnocení, korekce a prezentace vstupních dat v tabelární, gra-
fické a digitální formě. Obecně je možné strukturu vstupních dat 
a dat pro kalibraci modelu popsat následujícím způsobem:
A. Všeobecná charakteristika zájmového území: 
•	 základní údaje o povodí zahrnující topologické a geometrické 

údaje, údaje o správních a katastrálních celcích, údaje o populaci 
a jejím plošném rozdělení, apod.

•	 údaje o vodních tocích, jejich struktuře a geometrii, údaje 
o zdržích a nádržích, informace o stavbách a objektech na tocích 
a o manipulaci s vodou (převody vody). 

B. Hydrologické a klimatické údaje, např. srážky, teploty, údaje 
o množství vody (průtoky v tocích, objemy zdrží a nádrží), data 
o jakosti vody získaná vyhodnocením monitoringu.
C. Údaje o zdrojích znečištění je vhodně členit:
•	 podle typu zdroje na komunální, průmyslové, zemědělské zne-

čištění, skládky, atmosférickou depozici a další,
•	 podle prostorového charakteru na bodové, liniové, plošné a difuz-

ní zdroje znečištění.
D. Data pro kalibraci modelu jsou:
•	 hydrologické a hydraulické údaje vybraných profilů,
•	 koncentrace sledovaných ukazatelů jakosti vody získané moni-

toringem ve vybraných profilech říční sítě.

Pro modelové řešení je vhodné uvedené podkladové údaje úče-
lově sloučit do podskupin, jejichž složení vychází ze způsobu 
zajištění a vyhodnocení dat a jejich zadávání do modelu [6].

Praxe ukazuje, že nejobtížnějším úkolem je získat věrohodné 
a úplné údaje o zdrojích znečištění v zájmovém území. Zatímco 
údaje o komunálním znečištění jsou poměrně dobře podchyceny, 
průmyslové a zejména zemědělské a difuzní zdroje jsou mnohdy 
obtížně kvantifikovatelné a je třeba vycházet z údajů publikovaných 
ve specializované literatuře, např. [5]. Časový předstih je nezbytný 
zejména pro zajištění dostatečného množství dat o jakosti vody pro 
kalibraci modelů. Při kalibraci modelu se často podaří odhalit dosud 
neidentifikované zdroje znečištění.

S ohledem na přehlednost velkého množství dat je účelné hod-
nocenou síť vodních toků a vstupní data charakterizující zdroje 
znečištění vhodně schematizovat:
•	 Určení významných přítoků. V povodí se vymezí přítoky hlav-

ního toku, které jsou významné z hlediska průtočného množství 
nebo znečištění vody. Soustava přítoků spolu s hlavním tokem 
tvoří kostru sítě sledovaných vodních toků, na nichž se provádí 
podrobné modelové hodnocení průběhu znečištění. Kritérii pro 
volbu modelovaných toků je jejich vodnost, délka a předpoklá-
dané znečištění. 

•	 Rozdělení toků na úseky. Na každém vybraném toku se zvolí 
konečný počet uzlů, v nichž se provádí zjišťování vybraných 
parametrů. Uzly mohou zároveň vymezovat výpočtové úseky 
modelu jakosti. Při jejich volbě je vhodné dodržovat vzdálenost 
uzlových bodů cca 1 až 3 km, uzly by měly být umísťovány do 
míst soutoků tak, aby zároveň tvořily závěrný profil dílčích pod-
povodí. Uzly se umísťují také do míst předpokládaných zdrojů 
znečištění a do míst důležitých objektů na tocích. Příklad tako-
vého uspořádání v povodí Jihlavy je uveden na obrázku 1.
K jednotlivým uzlům sítě (s příslušným staničením) se vztahují 

všechny údaje, jako sledované průtoky, okres, v němž se místo 
nachází, název obce, údaje o korytě toku, o objektech, o znečištění 
toku, apod. Ukazuje se, že pro přehlednost je vhodné v některých 
místech provést kumulaci parametrů toku, objektů, popř. údajů 
o znečištění do jednoho uzlu, a to v případech, kdy jsou objekty 
na tocích blízko sebe nebo kde jsou zdroje znečištění tak četně 
rozloženy podél toku, že by nebylo účelné znázorňovat jednotlivé 
výusti samostatnými uzlovými body. 

Při přípravě dat pro kalibraci modelu je vždy třeba vycházet nejen 
z koncentrací sledovaných ukazatelů jakosti vody, ale i z hmotnost-
ního (látkového) průtoku látek. Základní veličinou ovlivňující kon-
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centraci, ale i hmotnostní průtok látek, je průtok vody. V profilech, 
v nichž se provádí monitoring jakosti vody je proto třeba odvodit 
průtokové poměry v době odběru vzorků. To lze u významných 
vodních toků zajistit buď převzetím údajů od ČHMÚ, popř. správ-
ců toků, u drobných toků pak vlastním hydrometrickým měřením 
a výpočtem měrných křivek průtoku, sledováním polohy hladiny 
vody ve vybraných profilech a následným odvozením okamžitých 
průtoků v době odběru vzorku.

Nejvhodnějším způsobem pro vyhodnocení vstupních dat o zne-
čištění a dat z monitoringu by bylo jejich zpracování statistickými 
metodami. Při řešení praktických úloh však tento způsob naráží 
mnohdy na nedostatek dat, která jsou nezbytným předpokladem 
pro korektní statistickou analýzu. Údaje o množství vypouštěného 
znečištění z ČOV jsou měsíční nebo dokonce kvartální, u menších 
ČOV jsme často odkázáni na roční hodnoty, popř. pouze na odborné 

odhady. Obdobná situace je i u průmyslových 
zdrojů znečištění. V případě zemědělských 
a některých průmyslových zdrojů lze údaje 
bilančně hodnotit v tunách za rok, s pří-
padným rozlišením na období kampaně 
a mimo ni. Data ze vzorkování jsou v lepším 
případě získávána 1 x měsíčně, mnohdy 
však pouze účelově a nepravidelně v závis-
losti na momentálně dostupných finančních 
prostředcích. Z těchto důvodů analýza dat 
a jejich příprava spočívá v jejich tabelárním 
uspořádání, grafické interpretaci v časových 
řadách a v jednotlivých profilech (uzlových 
bodech), dále pak ve verifikaci údajů s cílem 
vyloučit chyby způsobené přenosem dat 
a jejich ukládáním do databáze a „podezřelé“, 
např. extrémní údaje (zachycení anomálie 
nebo málo reprezentativní odběr vzorku).

3. Bilanční model jakosti vody 
v síti vodních toků

3.1 Model transportu látek v tocích
Při sestavení matematického modelu 

a při přijímání jednotlivých zjednodušujících předpokladů je třeba 
mít na paměti, že složitosti použitého modelu by měla odpovídat 
i kvalita vstupních dat a dat získaných sběrem a chemicko–biologic-
kými rozbory vzorků vody. Základním předpokladem při odvození 
základních vztahů popisujících transport a disperzi látek v tocích 
v rozsáhlejších povodích je jednodimenzionální charakter všech 
dějů a procesů v toku. Matematický model jakosti vody v tocích 
sestává vždy ze dvou částí – modelu proudění vody a modelu 
transportu a disperze sledovaných látek. Výsledkem modelování 
proudění vody je časoprostorové pole rychlostí a průtoku vody, 
průtočné plochy, popř. úrovně hladiny vody. Model proudění vody 
v tocích je popsán v dostupné literatuře, např. [3], [6].

Při sestavení rovnice popisující časoprostorovou změnu koncen-
trace c(x,t) sledované látky v toku je využit zákon zachování hmot-

Obr. 1. Topologické schéma pro model jakosti povodí řeky Jihlavy
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nosti [1], který se vyjádří pro každou sledovanou látku (ukazatel 
znečištění) v obecném tvaru následovně:

 (1)

V rovnici (1) značí: 
A(x,t)  průtočnou plochu, c(x,t) koncentraci sledované látky,
D(x,t)   součinitel podélné disperze,
R(x,t)   objemové změny hmotnosti sledované látky (rozklad, růst)  
  v [kg/(m3.s],
S(x,t)   zdroje znečištění zadávané v [kg/(m.s)],
v(x,t)   průměrnou profilovou rychlost vody,
t   je čas,
x   je souřadnice měřená ve směru podélné osy toku. 

Příslušné okrajové podmínky vyjadřují koncentraci sledované 
látky, respektive její derivace v krajních uzlech soustavy toků, 
počáteční podmínka vyjadřuje známou koncentraci sledované látky 
v tocích na začátku řešení.

Počáteční podmínka vyjadřuje koncentraci sledované látky ve 
všech profilech toku v čase t0 = 0:

 (2)

kde c0(x) je známá koncentrace sledované látky, která je funkcí 
prostorové proměnné x.

Okrajové podmínky vyjadřují ve vstupním a závěrném profilu:
• známou koncentraci

, (3)

, (4)

kde , resp.  jsou předepsané časové průběhy koncentrace ve 
vstupním x = x0 = 0, resp. výstupním (závěrném) x = xL = L profilu 
sítě vodních toků.
• nulový gradient koncentrace v závěrném profilu

.  (5)

3.2 Zjednodušující předpoklady a model bilance látek
Při bilančním modelování jakosti vody v rozsáhlejší síti toků lze 

matematický model (1) až (5) podstatně zjednodušit. Základním 
nosným médiem znečištění v tocích je voda. Předpokládá se její 
konstantní hustota neovlivněná nesenými částicemi a rozpuštěnými 
látkami. Dalším předpokladem je aproximace časoprostorového 
proudění jednorozměrným ustáleným nerovnoměrným modelem 
proudění, kdy výsledné veličiny odpovídají příslušnému v čase 
konstantnímu hodnocenému průtokovému stavu (např. Qa, Q270, 
apod.). Tyto průtoky lze získat například od ČHMÚ.

Oblast řešení je vymezena sítí vybraných vodních toků, na níž se 
provádí modelování. Důležité je rozlišení přítoků na ty, na nichž je 
prováděna simulace, a na ty, které jsou do modelu zahrnuty pouze 
jako bodové přítoky. Pro daný účel obvykle postačí hrubý popis 
tvaru a stavu koryta s uvedením veličin ovlivňujících rychlost vody 
a také její samočistící schopnost. U objektů je důležitý jejich popis, 
základní tvarové a rozměrové údaje a odhad zatopených ploch 
a objemů zdrží, popř. nádrží.

V případě transportního modulu je základním předpokladem 
zanedbání změny koncentrace ve směrech kolmých na převládající 
směr proudění. Předpokládá se dobré promísení látek v příčném 
profilu toku tak, že je možné koncentraci v příčném řezu považovat za 
konstantní. S ohledem na charakter sestavovaného modelu, který řeší 
dlouhodobou bilanci znečištění v celém povodí, dále pak se zřetelem 
na neznalost časového režimu zdrojů znečištění při poměrně řídké 
četnosti vzorkování nelze obvykle postihnout krátkodobé změny kon-
centrací v čase. Obvykle lze zanedbat jak vliv nestacionarity zdrojů 
znečištění, tak i vliv disperze. Při tomto předpokladu se vychází ze 
skutečnosti, že při poměrně malých gradientech koncentrace v podél-
ném profilu a při běžných rychlostech vody (řádově desetiny [m/s] 
a vyšší) je vliv podélné hydrodynamické disperze řádově nižší, než 
vliv advektivní složky. Vliv disperze se uplatní pouze lokálně v mís-
tech zaústění větších zdrojů znečištění, a to zejména ve směru kol-
mém na směr toku, kdy dochází k vyrovnání koncentrace v příčném 
řezu. Nepřesnost vzniklá zanedbáním podélné hydrodynamické dis-
perze je několikanásobně menší než nepřesnosti ostatních vstupních 

dat a analýz vzorků vody pro kalibraci a verifikaci modelu. Analýza 
vlivu disperze na výsledky řešení je uvedena v [7]. 

Po zavedení uvedených předpokladů, tj. stacionarity ∂c(x,t)/∂t 
= 0, vynecháním druhého členu na pravé straně rovnice (1) zahr-
nujícího vliv podélné disperze a při předpokladu stavu blízkého 
stacionárnímu R(x,t)=R(x), c(x,t)=c(x), S(x,t)=S(x), A(x,t)=A(x) 
nabude rovnice (1) tvaru:

. (6)

Úpravou a vydělením obou stran rovnice průtočnou plochou 
A(x) obdržíme:

. (7)

Platí:

, (8)

kde Q(x) je objemový průtok vody.
Dosazením rovnice (8) do (7) obdržíme následující vztah:

 . (9)

Model vychází z předpokladu časově neproměnného pole kon-
centrací, počáteční podmínky se proto nezavádějí. V případě okra-
jových podmínek využívá model vztahu analogického s (3):

. (10)

V bodě x = L není hodnota koncentrace zadána, ale stanoví se 
výpočtem (volný parametr).

3.3 Numerické řešení metodou konečných diferencí 
Veličiny popisující proudění vody se získají známými postupy 

hydrauliky otevřených koryt [3]. Vstupní veličinou je průtok vody, 
který je třeba zadat v každém uzlu náhradní oblasti (např. Q

k
 v k-

tém uzlu). 
Označíme-li Si součet všech dílčích bodových a liniových vněj-

ších zdrojů znečištění na i-tém úseku délky ∆x (obr. 2.), lze rovnici 
(6) po dosazení z (8) a po zavedení střední průtočné plochy Ai na 
úseku [i] vyjádřit v diferenčním tvaru následovně:

. (11) 

Tuto rovnici je třeba vyjádřit pro všechny hodnocené ukazatele 
znečištění. V dalším textu ukážeme stručně postup pro ukazatele 
znečištění BSK5 a N-NH4, podrobnější rozbor a odvození řídících 
rovnic pro další ukazatele jakosti lze nalézt např. v [6]. Pro objemové 
změny lze v případě BSK5 použít vztahu [2], [4]:

. (12)

Dosazením (12) do (11) získáme pro k-tý uzel vztah

, (13)

kde KBSKi(T) [1/s] je teplotně závislá rychlostní konstanta na i-tém 
úseku zahrnující změny BSK5 vlivem sedimentace, vyplavování 
a biochemickou oxidaci směsi různých organických látek směsnou 
biocenózou, cBSK je pětidenní biochemická spotřeba kyslíku v [kg/m3], 
T je teplota v [oC], RBSK jsou objemové změny BSK5 v [kg/(m

3
.s)] a SBSKi 

jsou zdroje znečištění BSK5 v [kg/(m.s)] na i-tém úseku.
Z takto upravené rovnice je možno koncentraci v uzlu k vyjádřit 

následovně:

, (14)

Obr. 2. Úsek pro výpočet koncentrace
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nebo při bilancování hmotnostního průtoku 

, (15)

kde Lj a Lk je hmotnostní průtok v uzlech j a k v [kg/s]. Střední prů-
točnou plochu Ai na úseku [i] je možné přibližně vyjádřit z uzlových 
hodnot průtoků a průměrných profilových rychlostí:

. (16)

Rovnice (15) pak přejde na vztah

. (17)

Pro stanovení změny N-NH
4
 lze analogicky s [2] použít vztah:

. (18)

Analogickým postupem jako v případě BSK5 dostaneme:

, (19)

respektive

, (20)

kde KoN4i
 
je konstanta zahrnující biochemické pochody přeměny 

biomasy na amoniakální dusík, deamonizaci a využívání amoni-
akálního dusíku v [kg/(m3.s)], KN4i(T) je teplotně závislá rychlostní 
konstanta vyjadřující biochemickou oxidaci amoniakálního dusíku 
na dusitany [1/s], cN4 je koncentrace amoniakálního dusíku [kg/m3], 
RN4 jsou objemové změny N-NH4 v [kg/(m

3
.s)] a SN4i je zdroj znečiště-

ní amoniakálního dusíku v [kg/(m.s)]. Index [i] vyjadřuje příslušnost 
konstant a zdrojů znečištění k i-tému úseku.

V místech soutoků je aplikována směšovací rovnice (viz obr. 3.):
•	 BSK5: 

, (21)

•	 N-NH4:

. (22)

Vliv teploty na biologické procesy lze modelovat změnou hodnot 
rychlostních konstant v rovnicích (12), resp. (18). podle vztahu:

 (23)

kde Kx(T) jsou teplotně závislé rychlostní konstanty pro ukazatel 
jakosti X při teplotě T [oC], KX20 jsou rychlostní konstanty biologic-
kých a chemických reakcí při teplotě 20 oC pro ukazatel jakosti X, 
Θ je teplotní koeficient. 

Výše uvedený algoritmus je možné poměrně jednoduše nakon-
figurovat např. v prostředí tabulkového procesoru. Postupuje se 
přitom explicitní metodou „po úsecích“ od nejvyšších částí povodí 
směrem k soutokům jednotlivých menších toků s toky vyššího řádu. 
Vlastní řešení se provádí postupným výpočtem hmotnostního prů-
toku směrem po proudu, kdy se v běžné trati aplikují vztahy (15), 
resp. (20), na soutocích pak (21), resp. (22). Současně se během 
výpočtu načítají jednotlivé zdroje znečištění. Pro další analýzy se 
přitom doporučuje rozlišovat příspěvek od jednotlivých skupin 
znečišťovatelů s členěním např. na komunální, průmyslové, země-
dělské, difuzní, resp. další typy znečištění (obr. 5.).

4. Praktické aplikace 

4.1 Obecný postup 
Obecný postup při řešení praktických úloh spočívá v následu-

jících krocích:
•	 Vymezení oblasti řešení, sestavení topologie sítě analyzovaných 

vodních toků, členění oblasti na jednotlivé úseky vodních toků, 
návrh sítě uzlů.

•	 Zajištění dat pro řešení a jejich začlenění do vstupní databáze. 
Poznámky k těmto bodům jsou uvedeny v kapitole 2.

•	 Programování úlohy se provádí s využitím vztahů odvozených 
Obr. 3. Znázornění soutoku s označením příslušných uzlů 
a veličin

Obr. 5. Výsledky řešení hmotnostního průtoku N-NO3 v [g/s] 
v řece Jihlavě pro variantu 2, průtok Qa - členění na skupiny 
znečišťovatelů
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v kapitole 3 vhodným programovým pro-
středkem (např. tabulkovým procesorem) 
nebo programovacím jazykem (Pascal, 
Fortran, Basic, Delphi, apod.).

•	 Numerické testy mají ověřit správnost 
použitého algoritmu a sestaveného progra-
mu. Obvykle vycházejí z výpočtu příkladů 
se známým, např. analytickým řešením. 
Analýzou výsledků řešení se získá infor-
mace o numerické přesnosti algoritmu.

•	 Kalibrace spočívá ve stanovení parametrů 
modelu tak, aby bylo dosaženo přijatel-
ného souhlasu výsledků modelových 
výpočtů s hodnotami koncentrací, resp. 
hmotnostních průtoků získaných moni-
toringem. Jde především o:
-	 doplnění databáze znečišťovatelů tak, aby monitoringem 

identifikovaný nárůst znečištění korespondoval se zaústěním 
zdrojů znečištění v jednotlivých ukazatelích,

-	 odvození konstant a koeficientů v řídících rovnicích. Jde 
zejména o rychlostní konstanty vyjadřující intenzitu obje-
mových změn jednotlivých látek. 

•	 Verifikace modelu slouží k ověření hodnot parametrů modelu 
určených kalibrací. Pro verifikaci se použije jiná, nezávisle zís-
kaná série dat než pro kalibraci. 

•	 Simulace vybraných stavů nakalibrovaným modelem umožní sle-
dovat průběh koncentrací sledované látky při změně podmínek. 

4.2 Poznámky ke kalibraci modelů
Kalibraci modelů je vhodné provádět vždy odděleně pro cha-

rakteristická a navzájem odlišná období z hlediska jakosti vody 
v tocích. Je vhodné odlišit např. vodnější a méně vodná období, 
období kampaní v zemědělství, apod. Postup kalibrace se doporu-
čuje provádět ve dvou krocích:
•	 Předběžná bilance látkového zatížení se provede za předpokladu 

nulového odbourávání znečišťujících látek v důsledku objemo-
vých změn v toku R(x) = 0 (rovnice (11), (12), resp. (18)). Na 
základě srovnání výsledků této předběžné bilance s hodnotami 
naměřenými se ohodnotí celkový průběh objemových změn 
(např. samočištění) v tocích. Pro úseky toků se srovnatelnými 
hydraulickými a hydrologickými parametry se pak přistoupí 
k odvození velikosti rychlostních konstant, resp. koeficientů 
(např. KBSK).

•	 S využitím hodnot konstant charakterizujících objemové změny 
uváděných v literatuře [1], [6] se provede kalibrace modelu pro 
jednotlivé sledované látky postupem od pramene hlavního toku 
a modelovaných přítoků směrem po toku. Jako příklad uvádíme 
rozsahy hodnot rychlostních konstant KBSK ve vztahu (17) získané 
systematickou kalibrací v povodích moravských řek: 
-	 nárůst znečištění pod značně znečištěnými nádržemi  

KBSK = -0,02 až 0,05 1/d,
-	 nižší samočištění pod většími zdroji znečištění  

KBSK = 0,05 až 0,15 1/d,
-	 středně znečištěný tok     

KBSK = 0,15 až 0,25 1/d,
-	 samočištění při vyšším přísunu kyslíku   

Obr. 6. Procentní zastoupení jednotlivých zdrojů znečištění na 
vtoku do nádrže Dalešice

průtok Qa
koncentrace v [mg/l]

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5
BSK5 4,58 5,46 4,31 4,19 3,04

ChSKCr 24,24 25,41 22,49 22,98 20,06
N-NH4 2,03 2,56 1,93 2,01 1,38

PT 0,33 0,38 0,36 0,23 0,21

Tab. 1. Výsledné koncentrace v profilu Vladislav pro simulované varianty a průtok Qa

Zdroj znečištění BSK5 ChSKCr N-NH4 N-NO2 N-NO3 PT

Komunální 73,5 58,2 63,6 55,9 2,7 64,8
Průmyslové 13,4 6,4 16,1 21,4 2,1 11,0
Difuzní 13,1 35,4 20,3 22,7 95,2 24,2

Tab. 2. Procentní zastoupení vybraných zdrojů znečištění v profilu Vladislav

Obr. 4. Výsledky kalibrace a verifikace modelu pro hmotnostní 
průtok BSK5 v [g/s] pro málo vodné období - řeka Jihlava

KBSK = 0,25 až 1,00 1/d,
-	 proudění v bystřinném režimu    

KBSK = 1,00 až 2,90 1/d.
Ukázka výsledku kalibrace a verifikace modelu jakosti vody řeky 

Jihlavy v ukazateli BSK5 je uveden na obr. 4.
I při pečlivé kalibraci modelu jsou prakticky vždy patrné odchylky 

naměřených a vypočtených hodnot. Rozdíly lze přičíst nepřesnosti 
vstupních dat a způsobu jejich zpracování, běžným tolerancím ve 
stanovení koncentrací jednotlivých látek (běžně až ± 20 %) a také 
věcné a numerické přesnosti navrženého modelu. Kalibrace by měla 
také upozornit na existenci některých bodových zdrojů znečištění 
a kvantitativně upřesnit údaje o znečištění z extravilánu. 

4.3 Příklad hodnocení nápravných opatření v povodí řeky 
Jihlavy

Příkladem použití navrženého modelu jakosti vody je posouzení 
účinků plánované intenzifikace ČOV v Třebíči a Jihlavě v povodí 
řeky Jihlavy. Podklady pro tyto simulace byly poskytnuty firmou 
DUIS Brno, s.r.o., kterou byl zpracováván návrh intenzifikace obou 
čistíren. Cílem simulace bylo posoudit vliv navrhovaných opatření 
na jakost vody v řece Jihlavě v šesti vybraných ukazatelích (tab. 1.). 
Byly řešeny následující varianty:
1. Zhodnocení stávající jakosti vody v recipientu.
2. Stav v roce 2030 s počty obyvatel dle schváleného územního 

plánu (nárůst ve výhledu až o 12 %). Při této variantě byly uvažo-
vány nezměněné účinnosti ČOV Třebíč a Jihlava.

3. Stav v roce 2030 s počty obyvatel dle územního plánu při nezmě-
něné účinnosti ČOV Třebíč a navrhované intenzifikaci ČOV 
Jihlava.

4. Stav v roce 2030 s počty obyvatel dle územního plánu při navr-
hované intenzifikaci ČOV Třebíč a nezměněné účinnosti ČOV 
Jihlava.

5. Stav v roce 2030 s počty obyvatel dle územního plánu při navr-
hované intenzifikaci ČOV Třebíč a ČOV Jihlava.
Výsledné koncentrace jednotlivých ukazatelů jakosti BSK5, 

ChSKCr, N-NH4 a PT v řece Jihlavě nad ústím do nádrže Dalešice 
(Vladislav) jsou pro průtoky Qa uvedeny v tab. 1.

Celkový nárůst znečištění v [g/s] v roce 2030 oproti stávajícímu 
stavu je patrný z výsledků variant 1 a 2 (zvýšení počtu obyvatel bez 
opatření). Nejlepší jakost vody by byla docílena logicky po intenzi-
fikaci obou čistíren. V ukazateli N-NO3 je hlavním znečišťovatelem 
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zemědělství, a to zejména v období zvýšených smyvů ve vodnějším 
období. Vliv komunálního znečištění je v tomto ukazateli malý 
(obr. 5.), ani nadprůměrná účinnost čištění nebude významným 
přínosem pro bilanci dusičnanů v toku. I když má město Jihlava 
téměř dvojnásobný počet obyvatel než Třebíč, větší vliv na jakost 
vody v profilu Vladislav bude mít intenzifikace třebíčské ČOV, která 
je vzhledem k bilancovanému profilu blíže proti proudu. Délka 
řeky Jihlavy mezi Třebíčí a Jihlavou činí cca 45 km, mezi Třebíčí 
a Vladislaví (bilancovaný profil) pak cca 10 km.

4.4 Využití bilančních modelů při hodnocení původu 
znečištění vodních nádrží

Bilanční modely jakosti byly v letech 1994 až 2003 použity pro 
hodnocení původu a množství znečištění v jednotlivých sledova-
ných ukazatelích jakosti vody v tocích Jihlava, Želetavka, Oslava 
a Svratka na vstupu do vodních nádrží Dalešice, Vranov, Mostiště 
a Kníničky. Jako příklad jsou na obr. 6. a v tab. 2. uvedeny výsledky 
řešení pro nádrž Dalešice na řece Jihlavě.

Výsledky řešení ukázaly, že podíl zdrojů znečištění se v jednotli-
vých ukazatelích značně liší, a to v závislosti na urbanizaci povodí, 
počtu významných průmyslových podniků, rozsahu zemědělské 
činnosti a na dalších faktorech. Ve všech ukazatelích vyjma N-NO3 
je významným zdrojem komunální znečištění, ve kterém jsou však 
obvykle zahrnuty průmyslové zdroje znečištění zaústěné do kanali-
zace měst a obcí. U ukazatele N-NO3 ve všech řešených případech 
připadá více než 90 % na zemědělské a difuzní zdroje znečištění 
(zejména rostlinná výroba), které lze od sebe pouze obtížně odlišit. 
Podíl průmyslových zdrojů znečištění je v jednotlivých ukazatelích 
značně proměnlivý a závisí na počtu podniků v povodí, na jejich 
velikosti a na způsobu čištění průmyslových odpadních vod. V pří-
padě povodí řeky Jihlavy je zřejmý vliv průmyslových měst, jako 
jsou Třebíč, Jihlava a Kostelec u Jihlavy.

4.5 Aplikace bilančního modelu v rámci zpracování 
Generelu odvodnění města Brna

Problematika jakosti vody je obvykle řešena také v rámci tzv. 
„Generelů odvodnění“ (GO) urbanizovaných celků. V rámci řešení 
GO města Brna jsou v této souvislosti v současné době řešeny dva 
okruhy otázek:
•	 objasnění příčin dlouhodobě špatné jakosti vody ve většině toků 

na území města Brna a koncepční návrh na zlepšení neuspoko-
jivého stavu,

•	 hodnocení vlivu provozu stokové sítě a odlehčovacích komor na 
jakost vody v recipientech v průběhu srážkových epizod. Podkla-
dem pro hodnocení jsou požadavky platné legislativy [8].
První okruh problémů je v současné době řešen zpracovatelem 

GO s využitím bilančního modelu jakosti. Již na počátku zpracování 
GO bylo zřejmé, že bude při odlehčování vod z jednotné stokové 
sítě prakticky nemožné vyhovět imisním standardům dle [8], a to 
mimo jiné také z toho důvodu, že jsou v současné době tyto imis-
ní standardy na řadě toků překračovány i v bezdeštném období. 
Úkolem bilančního hodnocení je v tomto případě stanovení příčin 
zhoršené jakosti ve vodních tocích na území města Brna (např. 
přítoky z vyšších částí povodí, dosud nepodchycené nepovolené 
zdroje znečištění, apod.) a formulovat návrhy na zlepšení stavu 
i pro varianty rozvoje města dle připravovaného územního plánu. 
Výsledky řešení bilančního modelu budou pak v jednotlivých 
řešených variantách vstupním podkladem (počáteční podmínkou) 
pro složitější dynamický model jakosti vody v tocích v průběhu 
odlehčování ze stokové sítě.

5. Závěr
Článek seznamuje s teorií a s výsledky modelového řešení prů-

běhu vybraných ukazatelů jakosti vody v síti vodních toků pomocí 
bilančního modelu. Podrobněji jsou uvedeny některé příklady apli-
kace navrženého postupu v povodí řeky Jihlavy, které demonstrují 
možnosti použití bilančního modelu při hodnocení a predikci jakos-
ti vody v říčním systému zahrnujícím cca 100 km hlavního toku 
(řeky Jihlavy) a cca 150 km vybraných nejvýznamnějších přítoků, 
a to pro varianty nápravných opatření spočívajících v intenzifikaci 
ČOV v Třebíči a v Jihlavě. Zmíněno je také současné využití bilanč-
ního modelu při zpracování GO města Brna. 

Z výsledků realizovaných prací vyplývají následující závěry 
a doporučení:
1. Podkladová část se vstupními daty by měla obsahovat co nejvíce 

homogenních informací o topologických, hydrologických a hyd-

raulických parametrech povodí a toků, dále pak co nejpřesnější 
údaje o dominantních zdrojích znečištění. 

2. Vzhledem ke stávajícímu monitoringu je pro potřeby kalibrace 
a verifikace obvykle nutné účelově doplnit síť odběrných profilů. 
Tyto profily je vhodné situovat do míst nad a pod velkými zdroji 
znečištění, v místech soutoku hlavního toku s významnými příto-
ky (nejlépe nad soutokem), nad a pod většími vodními nádržemi, 
v případě hraničních toků v místě státní hranice.

3. Složitější modely nemusí dát vždy lepší výsledky. Pro bilanční 
modelování jakosti vody v povodí střední velikosti se jeví naopak 
jako vhodnější použití jednoduchých modelů. Přesnost výsledků 
modelování nemůže být vyšší, než je přesnost vstupních dat a dat 
pro kalibraci a verifikaci modelu.

4. Při vlastní práci s modelem se velmi osvědčilo rozlišení efektů 
snižujících znečištění v místě jeho zdroje (ČOV, septiky, apod.), na 
cestě mezi místem jeho vzniku a místem jeho zaústění do mode-
lovaného toku a ve vlastním modelovaném toku. Toto rozlišení 
usnadní modelování účinků různých nápravných opatření jak 
v místě zdroje znečištění, tak v podpovodích dílčích přítoků.
Ověřený matematický model je vhodnou pomůckou pro koncep-

ční rozhodování všech zainteresovaných vodohospodářských 
pracovníků, a to především ve studiích zaměřených na dokumen-
taci změn jakosti povrchových vod v síti vodních toků. Výstupy 
z řešení poskytují podklad  pro rozhodování o opatřeních v povodí 
s cílem zlepšit jakost vody při hospodárném a účelném vynaložení 
finančních prostředků.
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Modern planning in waste management adjudicates the re-
ceivers the role of final waste water treatment. The main goal 
of the planning and decision making is an effective allocation 
of financial means at the catchment in such a way to achieve as 
good water quality as possible with minimal cost. At the same 
time it is necessary to fulfil general and legal demands on stream 
water quality [8]. The importance of mathematical stream water 
quality modelling increases with the necessity of both conceptual 
surface water quality policy making and operational decision 
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making in case of accidental spills. The paper contains com-
ments on identification, collection and storage of data necessary 
for the stream water quality modelling. Further on, the aspects of 
pollution balance and stream water quality modelling within the 
extensive catchments including theoretical aspects of the method 

proposed are included as well. The method is demonstrated by 
the compiled stream water quality model in the Jihlava River 
and other streams in the South Moravia region. The paper issues 
from about fifteen years experience of the author in stream water 
quality modelling.

Proměna pojmu 
„hygienické zabezpečení 
pitné vody“ během 
posledních 100 let 
František Kožíšek

Klíčová slova 
pitná voda – dezinfekce – hygienické zabezpečení

Souhrn
Článek se zabývá historií a výkladem pojmu “zdravotní (hygie-

nické) zabezpečení pitné vody”. Zatímco původně byl tento pojem 
používán jako synonymum pro dezinfekci vody, v nedávné době 
v důsledku poznání omezení a rizik chlorování vody došlo k jeho 
přehodnocení. Dnes bychom pod tímto pojmem měli chápat sou-
bor preventivních i nápravných opatření, který pomocí systému 
několika bariér průběžně zajišťuje nezávadnost pitné vody po 
stránce mikrobiologické i chemické.

u

Úvod
Důvodem k sepsání tohoto článku bylo autorovo zjištění, že 

dnes běžně rozšířená představa spojená s vodárenským pojmem 
„hygienické (zdravotní) zabezpečení vody“ již dávno neodpovídá 
skutečnosti, resp. že tento pojem není dnes používán ve správném 
kontextu. Ta představa je, že hygienické (zdravotní) zabezpečení 
je synonymum pro aplikaci dezinfekčního prostředku, nejčastěji 
chloru, do upravené pitné vody.

Nemá to znít jako výčitka, vždyť sama názvoslovná norma oboru 
vodárenství k takové představě vybízela, a to již od svého prvního 
vydání z roku 1964 (ČSN 73 6521, později ČSN 75 0150): „zdravotní 
zabezpečování vody; též dezinfekce vody je metoda úpravy vody, 
kterou se zneškodňují zárodky ohrožující lidské zdraví“ (formulace 
z vydání z roku 1978). A v době svého vzniku – vzhledem ke sta-
vu poznání – šlo o představu víceméně správnou. V polovině 20. 
století byla většina hygieniků stále přesvědčena o tom, že jediným 
vážným zdravotním rizikem pitné vody je její fekální znečištění a že 
dezinfekce ve formě chlorace je vhodné řešení.

Připomeňme ještě, že samotný termín „zdravotní (či hygienické) 
zabezpečení vody“ se u nás objevil někdy po roce 1955, zřejmě pod 
vlivem sovětské hygienické literatury, ale vlastní dezinfekce vody 
má své počátky ještě o více než půlstoletí dříve.

Počátky dezinfekce vody
Význačné objevy epidemiologů a mikrobiologů ve 2. pol. 19. 

století vedly k poznání, že některé bakterie fekálního původu 
obsažené v pitné vodě jsou příčinou řady nemocí a epidemií, staly 
se základem pro vyšetřování mikrobiologické nezávadnosti vody 
a vyvolaly první pokusy řešit tento problém. Zatímco hygienici 
v kontinentální Evropě šli nejprve cestou ochrany zdroje a úpravy 
vody pomocí pískové filtrace, odborníci v Anglii a USA dávali 
přednost tzv. „sterilizaci vody“ pomocí ozonu a hlavně chloru. Po 
prvních pokusech v posledním desetiletí 19. století, kdy se nejpr-
ve chlorovalo jen nárazově v případě epidemií, se od roku 1908 
začalo v USA s trvalým chlorováním (s pomocí chlorového vápna) 
a „výsledky byly takového rázu po stránce účinnosti i levnosti, že 
v roce 1912 chlorovalo v USA vody pitné již 500 vodáren“ a po zave-
dení plynného chloru v roce 1913 „šel vzrůst tak úžasným tempem, 
že již v roce 1916 sterilisovalo v Americe chlorem 2500 vodáren 
a r. 1918 dokonce přes 4000…“ [1].

V kontinentální Evropě se před první světovou válkou dívali na 
chlorování spíše nedůvěřivě1 a používali ho jen občas při dezin-
fekci vod při epidemiích. Zlom nastal právě během války, kdy byla 
„vojska spojenecká vyzbrojena pojízdnými sterilisátory chlorovacími 
a vojska americká stavěla v koncentračních táborech celá zařízení 
vodárenská a sterilisační… Po skončení války uchopili se Němci 
této praktické americké metody a instalovali zařízení chlorovací na 
mnoha velmi čelných vodárnách tamějších“ [1].

Úspěchy dezinfekce vody a dalších opatření
Zavedení kontinuální dezinfekce (chlorace) vody vedlo k tak dra-

matickému poklesu výskytu chorob (a úmrtí na ně) jako byla cho-
lera, tyfus, úplavice a další, že později např. časopis Life Magazine 

1  I když i Evropě patří prvenství v zavedení kontinuální dezinfekce pitné vody, 
ke kterému po několika předchozích pokusech přistoupili v belgickém Middle-
kerke již v roce 1902.

Obr. 1. Úmrtnost na tyfus v USA v období 1900-1960, před a po 
zavedení kontinuální chlorace pitné vody [2].

Obr. 2. Nemocnost a úmrtnost na tyfus v Praze v období 1886–
1955, před a po zavedení kanalizace a kontinuální chlorace pitné 
vody v podolské vodárně [3].
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Obr. 3. Úmrtnost na tyfus ve dvou městech státu New York 
v období 1890–1935, před a po zavedení filtrace a dezinfekce pitné 
vody. Údaje na 100 000 obyvatel [4].

Obr. 4. Pravděpodobně první tuzemské zařízení na chlorování 
pitné vody – chlorátory vršovického vodovodu (foto J. Jásek, Muze-
um pražského vodárenství).

Obr. 5. Princip multibariérového přístupu, resp. jeho selhání při 
nedokonalosti jednotlivých bariér (podle J. Røstuma [15]).

označil zavedení filtrace a dezinfekce pitné vody za nejdůležitější 
pokrok v oblasti hygieny za celé druhé tisíciletí. Sumární data z USA 
vypadají vskutku sugestivně – viz obrázek 1. – takže tento graf lze 
dnes nalézt na internetových stránkách (amerického) chemického 
průmyslu jako doklad jeho nebývalého dobrodiní lidstvu.

Již méně je ale známo a zdůrazňováno, že stejný či podobný efekt 
měla i jiná opatření – zavedení kanalizace, jak lze dokumentovat 
na nemocnosti a úmrtnosti na tyfus v Praze (obrázek 2.), nebo 
zavedení pískové filtrace, jak lze dokumentovat na údajích z USA 
(obrázek 3.).

Počátky dezinfekce vody v Čechách
I když to pro podstatu sdělení tohoto článku není nezbytné, pova-

žuji za užitečné nastínit i počátky dezinfekce vody u nás. O možnos-
tech dezinfekce vody se psalo v českých hygienických časopisech již 
na počátku 20. století a k jejímu rutinnímu použití došlo na úpravně 
vody pro vodovod Most již na počátku první světové války, když 
zde jako první v tehdejším Rakousku-Uhersku zavedli ozonizaci 
vody z přehradní nádrže [5]. Podle dostupných informací [1, 6, 7] se 
pak zdá, že první kontinuální chlorace pitné vody v našich zemích 
byla zavedena v polovině roku 1924 na vršovickém vodovodu 
v Praze, když na čerpací stanici v Braníku byly nákladem 30.000 Kč 
instalovány dva chlorátory, protože tamní jímací studny bývaly při 
rozvodnění Vltavy bakteriologicky závadné. Chlorátory sloužily až 
do poloviny 60. let a dnes jsou součástí sbírek Muzea pražského 

vodárenství (viz obrázek 4.).
Tato první vlašťovka však neměla tolik následovníků, jak by se 

snad dnes očekávalo. V roce 1928 totiž chlorovalo vodu jen pět (!) 
z 1680 vodovodů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [8]. Jedním 
z důvodů možná bylo, že tehdejší nejvyšší česká hygienická autori-
ta, profesor Gustav Kabrhel, zaujímal k dezinfekci vody spíše rezer-
vované stanovisko a preferoval buď důkladnou ochranu zdroje nebo 
úpravu pomocí pískové filtrace [9]. Nutno však dodat, že v tu dobu 
se přes 90 % vody vyrábělo ze zdrojů podzemních a ze zmíněných 
pěti vodovodů využívaly čtyři povrchové zdroje.

K plošné dezinfekci (chlorování) pitné vody vyráběné z povrcho-
vých zdrojů a částečně též podzemních zdrojů či umělé infiltrace se 
přistoupilo až v 50. letech, především asi v souvislosti se zavedením 
závazných mikrobiologických požadavků na jakost vody. 
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Odvrácená tvář chemické 
dezinfekce pitné vody

Jako řada jiných chemických inovací, kte-
ré nabízely ohromné výhody bez jakýchkoli 
rizik (pesticidy typu DDT, lék Thalidomid 
a další), také u chlorování vody se časem 
ukázalo, že není úplně neškodné. Že může 
nepříjemně ovlivnit pach či chuť vody, to se 
vědělo již od počátku jeho používání, avšak 
horší bylo, když v roce 1974 vědci objevili, 
že chlor v pitné vodě nezabíjí jen bakterie, 
ale také reaguje s přítomnými přírodními 
organickými látkami za vzniku tzv. vedlej-
ších produktů dezinfekce (VPD) [10, 11].

Jedná se o velkou skupinu látek – dosud 
bylo identifikováno přes 500 vedlejších 
produktů chlorace – z nichž větší část se 
vyskytuje ve stopových množstvích, ale něk-
teré (např. trihalogenmethany /THM/ nebo 
halooctové kyseliny) v dobře měřitelných 
koncentracích. Tyto látky se vyskytují v míst-
ně specifických a těžko definovatelných 
směsích, tak jak se unikátně liší složení suro-
vé vody a podmínky v té které distribuční 
síti. O mnohých těchto látkách existují laboratorní důkazy o jejich 
toxicitě a karcinogenitě; z epidemiologických studií pak víme, 
že tato směs zvyšuje riziko vzniku některých druhů nádorových 
onemocnění (močového měchýře a tlustého střeva) a nepříznivě 
ovlivňuje i některé reprodukční funkce.

Časem se také zjistilo, že nejen chlor, ale i ostatní chemické dez-
infekční přípravky vedou jako oxidanty ke vzniku VPD, částečně 
specifických dané látce. Pro ilustraci jsou v tabulce 1. ukázány 
příklady hlavních známých skupin látek ze směsi VPD. Za těchto 
okolností, kdy navíc ještě neznáme směs VPD dokonale, je samo-
zřejmě problematické přesvědčovat spotřebitelskou veřejnost, že 
taková voda je nezávadná a vysoce kvalitní.

Hledání řešení a alternativ
V posledních 30 letech probíhá velmi intenzivní výzkum jak 

chemismu a podmínek vzniku VDP, tak i jejich zdravotních účin-
ků. Vybraní zástupci VPD jsou zařazeny mezi povinně sledované 
ukazatele jakosti pitné vody (v ČR od r. 1991 chloroform a THM, 
od r. 2001 navíc bromičnany a chloritany). Světová zdravotnická 
organizace již od roku 1984 [13] opakovaně prohlašuje, že musíme 
hledat kompromisní rovnováhu mezi minimalizací VPD a zajiště-
ním mikrobiologické nezávadnosti pitné vody, a z tohoto pohledu 
později i navrhuje limitní hodnoty pro vybrané zástupce VPD, které 
přebírá i příslušná evropská směrnice. Ovšem více než polovina 
členských zemí EU využívá možnosti a dobrovolně si stanovuje 
limitní hodnoty přísnější (např. v Nizozemí a Dánsku platí pro THM 
limit 25 μg/l) a zařazuje do legislativy další zástupce VPD.

Aby se výrobci pitné vody vyrovnali s novými hygienickými po-
žadavky i tlakem veřejnosti, museli začít hledat alternativy – jaké se 
nabízejí? Alternativa jiné dezinfekce – místo chloru lze použít např. 
UV záření nebo jiné oxidanty (chloramin, oxid chloričitý, ozon nebo 
peroxid vodíku), které obvykle vedou ke vzniku menšího množství 
VPD. Alternativa stejné dezinfekce s dokonalejší předúpravou vody 
– účinnější koagulací lze odstranit více prekurzorů VDP, nebo účin-
nější filtrací, která odstraní většinu mikroorganismů, lze snížit dáv-
ku dezinfekčního přípravku. Pomocí různých technických opatření 
vedoucích např. ke kratšímu zdržení vody v síti lze ovlivnit i další 
faktory kvantitativně přispívající ke vzniku VPD.

A konečně poznání, že ani udržování zbytkové koncentrace vol-
ného chloru v distribuční síti na úrovni desetin mg/l nestačí k zabrá-
nění epidemie, pokud do takové vody vnikne znečištěná podzemní 
či povrchová voda [14], vedlo od 80. let v řadě evropských zemí 
k alternativě žádné dezinfekce. Mnoho vodárenských společností 
zjistilo, že za určitých podmínek, které bychom mohli označit jako 
multibariérový systém ochrany, lze vyrobit a distribuovat vysoce 
kvalitní pitnou vodu – po stránce mikrobiologické, chemické 
i organoleptické – i bez zachování rezidua dezinfekce v síti nebo 
bez použití chemické dezinfekce vůbec [15]. A to se netýká pouze 
menších spotřebišť, ale i statisícových nebo milionových aglomerací 
jako je Berlín, Amsterdam, Curych, Lublaň a mnoho dalších.

Nový koncept hygienického zabezpečení  
pitné vody

Nemá-li být pitná voda zdrojem infekčních zárodků a příčinou 
onemocnění, nemůže se její výrobce spoléhat jen na průběžnou 
dezinfekci chlorem. Dezinfekce chlorem je totiž účinná jen vůči 
omezenému spektru infekčních zárodků a někdy při nižší dávce 
může dokonce zakrýt problém tím, že zahubí jen citlivější vyšetřo-
vané indikátorové bakterie, ale další odolnější patogeny (viry, prvo-
ci) zůstanou v dezinfikované vodě životaschopné, takže výsledek 
rozboru je pak falešně negativní, protože taková voda může vyvolat 
onemocnění.

Pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti vody je nutné uplat-
ňovat tzv. multibariérový přístup, což znamená vytvoření systé-
mu tolika opatření (bariér) v průběhu dopravy vody od zdroje ke 
spotřebiteli, kolik je jich v daném systému potřeba k pokrytí všech 
rizikových míst vstupu infekčních zárodků do vody.

První bariérou je důsledná ochrana zdroje surové vody (funkční 
ochranné pásmo).

Druhou bariérou je použití takové technologie úpravy vody, kte-
rá odpovídá kvalitě surové vody, a její dokonalá funkčnost. Např. 
jedná-li se o povrchovou vodu nebo o podzemní vodu pod vlivem 
povrchové vody, je nezbytná filtrace, která (spolu s koagulací) bývá 
nejefektivnějším dezinfekčním prvkem v průběhu úpravy, protože 
zachytí nejen většinu bakterií a virů, ale i prvoky a jejich odolná 
stádia, na které nemá používaná chemická dezinfekce téměř žádný 
vliv. Úprava vody musí maximálně odstraňovat přírodní organické 
látky (včetně biodegradabilního organického uhlíku), aby voda v síti 
byla biologicky stabilní. Bariérou může být samozřejmě i vhodná 
dezinfekce.

Třetí bariérou je ochrana vody před sekundární kontaminací 
během distribuce ke spotřebiteli, která spočívá v udržování stálého 
přetlaku vody ve vodovodním řadu (aby nemohlo dojít k nasátí 
kontaminované vody z podloží při podtlaku), udržování integrity 
vodovodních řadů a příslušná ochrana vody při akumulaci na 
vodojemech (zakrytá okna, vzduchové filtry, hygienické chování 
obsluhy atd.).

Poslední bariérou je pak vnitřní vodovod u spotřebitele, který by 
měl být dimenzován tak, aby zde nedocházelo ke zbytečné stagnaci 
vody; měl by být proveden z hygienicky nezávadných materiálů 
nepodporujících pomnožování bakterií a hlavně zde nesmí dojít 
k žádnému propojení s rozvodem jiné, nepitné vody (alternativní 
rozvod z domovní studny, paralelní rozvod užitkové nebo techno-
logické vody v některých podnicích).

Obdobný systém více bariér se pak používá i při prevenci che-
mické kontaminace pitné vody. 

Ilustrativní obrázek 5. ukazuje princip multibariérového přístupu 
a jeho případného selhání.

Aby všechna riziková místa mohla být systematicky podchycena 
a následně buď vyloučena nebo kontrolována, k tomu má sloužit 

Dezinfekční
látka

Organické halogenované 
VPD Anorganické VPD Organické 

nehalogenované VPD

Chlor

trihalomethany, haloamidy, 
halogenoctové kyseliny, 
haloacetonitrily, haloketony, 
hydrochloridy, chlorpikrin, 
chlorfenoly, N-chloraminy, 
halofuranony, bromhydriny, 
MX a analogy atd.

chlorečnany 
(zvláště při 
aplikace 
chlornanu)

karboxylové kyseliny 
(včetně aromatických), 
aldehydy, ketony, alkanové 
kyseliny, aromatické 
nitrily, jiné aromatické 
sloučeniny (benzen ad.)

Oxid chloričitý

halogenované ketony, 
halogenované aromatické 
látky (např. (1-chloroethyl)di
methylbenzen ad.)

chloritany, 
chlorečnany

karboxylové kyseliny, 
aldehydy, ketony, jiné 
aromatické sloučeniny 
(etylstyreny ad.)

Chloraminy

haloacetonitrily, chlorkyan, 
organické chloraminy, 
chloraminokyseliny, 
trihalomethany, 
hydrochloridy, halogenketony

dusitany, 
dusičnany, 
chlorečnany, 
hydrazin

aldehydy, ketony,
N-nitrosodimethylamin

Ozon

bromoform, kyselina 
monobromoctová, kyselina 
dibromoctová, dibromaceton, 
bromkyan

chlorečnany, 
jodičnany, 
bromičnany, 
peroxid vodíku,
kyselina bromná

aldehydy, ketony, 
ketokyseliny, karboxylové 
kyseliny

Tab. 1. Hlavní známé skupiny vedlejších produktů dezinfekce podle jednotlivých dezin-
fekčních látek (podle J. Menaia [12]).
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jiný nový nástroj: plány pro zajištění bezpečnosti pitné vody (Water 
Safety Plans – WSP), které mají být vodárenskou obdobou principu 
HACCP2 při výrobě potravin.

Znamená to přesunout těžiště pozornosti z kontroly výrobku (pit-
né vody) na kontrolu celého procesu výroby. Co tento nový „systém“ 
konkrétně znamená pro výrobce vody? Každý výrobce či distributor 
vody by měl především podrobně znát svůj systém zásobování 
(výroby, distribuce…), dále by si měl udělat nebo nechat udělat rizi-
kovou analýzu svého „článku“ či celého „řetězce“ zásobování vodou 
(ochranné pásmo – zdroj – úprava – distribuce) a dobře znát či si 
uvědomovat všechna nebezpečí, která tomuto systému hrozí, nebo 
„slabá místa“ v systému, která jsou riziková (např. některé stupně 
úpravy vody). Na základě této analýzy vypracovat plán pro zajištění 
bezpečnosti vody, ve kterém budou identifikována všechna riziková 
místa, způsoby jejich sledování, zajištění a kontroly, potřebná pre-
ventivní, průběžná i nápravná opatření; dokumentace apod. 

Světová zdravotnická organizace zahrnula tento nový přístup do 
svých nových Doporučení pro kvalitu pitné vody (2004) a vydala 
první příručky [17]. A vzhledem k tomu, že se s ním ztotožnila 
i Evropská komise, měl by se stát brzy součástí směrnice 98/83/ES 
o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, a tudíž se mu nevyhnou 
ani tuzemští výrobci pitné vody. Dnes sice ještě nevíme, zda ta po-
vinnost nastane za tři nebo pět let, ale víme, že nastane. 

Některé země již zavedly plány pro zajištění bezpečnosti vody 
jako zákonem stanovenou povinnost (např. Austrálie, Nový Zéland, 
Švýcarsko, Nizozemí a částečně i jiné země). Ale i v ostatních 
zemích, kde to dosud povinně stanoveno nebylo, přistupuje řada 
vodárenských společností k zavedení tohoto systému dobrovolně, 
podobně jako k certifikaci systému managementu kvality podle 
norem ISO 9000 a ISO 9001.

Závěr
Žádný hygienický předpis už českým výrobcům pitné vody nena-

řizuje, jakou technologii či jiné opatření mají použít k úpravě vody. 
Povinné už není několik let ani chlorování vody. Jsou stanoveny 
požadavky na jakost pitné vody a je na jejím výrobci, jaké nástroje 
zvolí k zabezpečení této jakosti. V budoucnu bude muset prostřed-
nictvím plánů pro zajištění bezpečnosti pitné vody rovněž prokázat, 
že toto zabezpečení není náhodné, ale vycházející ze systematické 
analýzy a odpovídajícího managementu všech rizik.

A aby i terminologicky bylo v novém obsahu tradičního pojmu 
jasno, podle novelizované normy ČSN 75 0150 Vodní hospodářství 
– Názvosloví vodárenství z roku 2008 už zdravotní (hygienické) 
zabezpečení vody znamená „zabezpečení souboru preventivních 
i nápravných opatření, který pomocí systému několika bariér prů-
běžně zajišťuje celkovou nezávadnost pitné vody“.

Poděkování
Publikace byla zpracována v rámci projektu WaterRisk (MŠMT 
ČR; id. kód 2B06039); http://www.waterrisk.cz/.

2 HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Riziková analýza 
a kritické kontrolní body při výrobě); systém, který je již řadu let povinně 
a úspěšně používán při výrobě potravin ve všech rozvinutých zemích, včetně 
České republiky.
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Change in the meaning of drinking water safety manage-
ment during last 100 years (Kožíšek, F.)

Key words
drinking water – disinfection – water safety management

The paper discusses history and meaning of the term “water 
safety management“. While it was considered as synonym for wa-
ter disinfection in the past, it has been rethinked recently due to its 
limitation and health risks. Currently we should understand it as 
a complex of preventive and remedial measures creating multiple 
barriers system and securing continuously drinking water safety 
in terms of both chemical and microbiological quality.

Analýza výsledků 
vodohospodářské bilance
Jaroslava Votrubová 

Klíčová slova
vodní bilance – vodohospodářská bilance – plánování v oblasti vod 
– nakládání s povrchovou vodou – kontrolní profily – vodní nádrže 
– minimální zůstatkový průtok – bilanční stavy

Souhrn
Článek se zabývá analýzou vodohospodářské bilance množství 

povrchových vod v letech 2002 – 2006 a využitím jejích výstupů. 
Současně zmiňuje problémy při zpracování stanovisek správců 
povodí k vydávání povolení k nakládání s povrchovou vodou. 

u

Vodohospodářská bilance, jako součást vodní bilance, byla zavede-
na jako zákonný institut s nabytím účinnosti zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) dne 1. 1. 2002. 
Vodní bilance se člení na dvě vzájemně provázané části, a to na hyd-
rologickou bilanci a vodohospodářskou bilanci. Hydrologická bilance 
porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, 
území nebo vodního útvaru za daný časový interval. Vodohospodář-
ská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové a podzemní 
vody a vypouštění odpadních a důlních vod s využitelnou kapacitou 
vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologické-
ho stavu. Vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod uvádí 
(§ 10 – přípravné práce pro plány oblastí povodí odst. 1 písm. c) bod 
2.) údaje a výstupy vodohospodářské bilance jako závazný podklad 
pro plánování v oblasti povodí. 

Správci povodí zajišťují podle ustanovení § 54 vodního zákona, 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zeměděl-
ství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sesta-
vení a o údajích pro vodní bilanci (dále jen „vyhláška o bilanci“), 
sestavení vodohospodářské bilance v příslušné oblasti povodí.
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Povodí Vltavy, státní podnik, sestavuje každoročně v souladu 
s § 6 odst. 2 vyhlášky o bilanci vodohospodářskou bilanci minulého 
roku množství a jakosti povrchových a podzemních vod. Do územní 
působnosti Povodí Vltavy, státního podniku, podle ustanovení § 25 
odst. 2 vodního zákona náleží tři oblasti povodí – oblast povodí 
Horní Vltavy, oblast povodí Berounky a oblast povodí Dolní Vltavy. 
Vodohospodářská bilance množství povrchových vod minulého 
roku hodnotí ovlivnění vodních toků vlivem užívání vody (odběrů 
povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních 
vod do povrchových vod, převody vody a hospodaření s vodou 
v nádržích), samostatně i vliv významných vodních nádrží a bilanč-
ní stavy v kontrolních profilech. 

Bilanční stavy jsou označeny následovně:
Bilanční stav BS1 – průměrný měsíční průtok vyšší než Q330d.
Bilanční stav BS2 – průměrný měsíční průtok nižší než Q330d 
a zároveň vyšší než Q355d.
Bilanční stav BS3 – průměrný měsíční průtok nižší než Q355d 
a zároveň vyšší než Q364d.
Bilanční stav BS4 – průměrný měsíční průtok nižší než Q364d. 
Bilanční stav BS5 – průměrný měsíční průtok nižší než doposud 
platný minimální bilanční průtok v daném kontrolním profilu (dále 
jen „MQ“), resp. variantně – průměrný měsíční průtok nižší než 
minimální zůstatkový průtok (dále jen „MZP“). 

Výsledky hodnocení vodohospodářské bilance množství povr-
chových vod za uplynulých 5 let (období 2002 až 2006) můžeme 
interpretovat následujícím způsobem:
	V oblasti povodí Horní Vltavy bylo hodnoceno v uvedeném 

období 22 profilů, celkem bylo provedeno 1313 hodnocení. 
V hodnoceném období byl v oblasti povodí Horní Vltavy bilanční 

stav BS1, který značí uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, 
vyhodnocen 1212krát, tj. 92,3 % celkového počtu hodnocených 
měsíců. 

Bilanční stav BS2 je označován rovněž jako uspokojivý a vy-
vážený stav vodních zdrojů. Tento bilanční stav byl vyhodnocen 
69krát, což je 5,3 % celkového počtu hodnocených měsíců. 

Napjatý bilanční stav vodních zdrojů – bilanční stav BS3, byl 
v hodnoceném 5tiletém období vyhodnocen 28krát, celkem ve 12 
profilech, což představuje 2,1 % celkového počtu měsíců a 55 % 
počtu profilů. 

Napjatý bilanční stav vodních zdrojů – bilanční stav BS4, byl 
v hodnoceném 5tiletém období vyhodnocen 1krát, což představuje 
0,1 % celkového počtu měsíců. 

Neuspokojivý bilanční stav vodních zdrojů – bilanční stav BS5 
pro MQ nebyl vyhodnocen.

Neuspokojivý bilanční stav vodních zdrojů – bilanční stav BS5 
pro MZP byl vyhodnocen 38krát, což jsou cca 3 %. Do hodnocení 
byly navrženy hodnoty MZP, které jsou určovány podle metodic-
kého pokynu Ministerstva životního prostředí č. 9/1998 ke stano-
vení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích 
(dále jen „metodický pokyn“), avšak nebyly stanoveny podle § 36 
vodního zákona, tj. příslušným vodoprávním úřadem v povolení 
k nakládání s vodami.

Pokud bychom si troufli hodnotit toto 5tileté období v oblasti povodí 
Horní Vltavy z hlediska vodnosti, objevují se zde dvě výrazně suchá 
období, a to v letních měsících 2003 a druhé na začátku hydrologic-
kého roku 2006. V červenci, srpnu či září 2003 byly naměřeny prů-
měrné měsíční průtoky nižší než dlouhodobé minimální průměrné 
měsíční průtoky příslušného hodnoceného měsíce. Obdobná situace 
nastala i v lednu, resp. v únoru 2006.1

Přehled hodnocení jednotlivých vodních toků, resp. kontrolních 
profilů umístěných na těchto vodních tocích:
• Teplá Vltava v profilu Chlum – Volary. V 93,3 % hodnocených 

měsíců byl vyvážený stav vodních zdrojů. Jedná se o vodní tok, 
který není ovlivněn hospodařením s vodou ve vodních nádržích, 
ovlivnění nakládáním s vodou je malé. Průtoky ve vodním toku 
byly v období prosinec 2005 až březen 2006 výrazně nízké. Prů-
měrný měsíční průtok byl v tomto období nižší než Q355d a v břez-
nu dokonce nižší než Q364d, čemuž odpovídá pasivní bilanční stav 
– v tomto období nebyl dosažen předpokládaný MZP.

• Vltava v profilech Vyšší Brod, Březí – Kamenný Újezd a České 
Budějovice je ovlivněna hospodařením s vodou ve vodních 

1  Uvedené hodnocení je ve shodě s výsledky Hydrologické bilance České repub-
liky (rok 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006) zpracované Českým hydrometeoro-
logickým ústavem, úsekem hydrologie (srpen 2003, srpen 2004, srpen 2005, 
červenec 2006 a srpen 2007). 

nádržích Lipno I. a II. a průměrné měsíční průtoky v celém 
hodnoceném období byly vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1 
byl ve 100 % hodnocených měsíců. Pokud bychom posuzovali 
neovlivněné průtoky, pak by v profilech Vyšší Brod a Březí 
– Kamenný Újezd nebyl v jednom měsíci (listopad 2003) dosažen 
MZP.

• Lužnice v profilech Kazdovna – Stará řeka, Frahelž Lomnice, 
Klenovice a Bechyně není ovlivněna hospodařením s vodou ve 
vodních nádržích, v 96,6 % hodnocených měsíců byl vyhod-
nocen BS1 a BS2. V profilu Kazdovna – Stará řeka je bilanční 
hodnocení příznivé, výjimku činí předpokládaný MZP, který 
nebyl dosažen ve 2 měsících hodnoceného období. V ostatních 
profilech byly vyhodnoceny i napjaté bilanční stavy BS3 (včetně 
nedosažení hodnot předpokládaného MZP – pasivní bilanční 
stav), a to celkem ve 2, resp. 3 měsících hodnoceného období.

• Nežárka v profilech Lásenice a Hamr. Nežárka má rovněž rozdíl-
né hodnocení, zatímco pramenná část vodního toku je v profilu 
Lásenice hodnocena pouze bilančními stavy BS1 a BS2, které 
značí uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, v profilu Hamr 
byl vyhodnocen bilanční stav BS3 (včetně nedosažení hodnot 
předpokládaného MZP – pasivní bilanční stav), a to celkem ve 3 
měsících hodnoceného období).

• Malše v profilech Pořešín, Římov a Roudné. Hodnocení je odliš-
né, pokud se týká vodního toku Malše pod vodárenskou nádrží 
Římov, byly vyhodnoceny pouze bilanční stavy BS1 a BS2, což je 
způsobeno hospodařením s vodou ve vodárenské nádrži Římov. 
V profilu Pořešín, který je umístěn nad nádrží, byl vyhodnocen 
i bilanční stav BS3 (včetně nedosažení hodnot předpokládaného 
MZP), a to v prosinci 2003 a v lednu a v únoru 2006 (tj. celkem 
v 5 % hodnoceného období).

• Stropnice v profilu Pašínovice – Komářice. V 95 % hodnocených 
měsíců byl BS1 a BS2, dále byl vyhodnocen bilanční stav BS3 
(včetně nedosažení hodnot předpokládaného MZP – pasivní 
bilanční stav), a to celkem ve třech (BS3), resp. sedmi (BS5) 
měsících hodnoceného období. Jedná se o významný vodní tok, 
který je zásadně ovlivněn odběry podzemních vod a v povodí 
se nachází několik významných vodních nádrží (rybochovné 
rybníky), které se nepravidelně vypouštějí. Hydrologická situace 
v hodnoceném období je zřejmá z obrázku 1.

• Otava v profilech Sušice, Katovice a Písek. V 97 % hodnocených 
měsíců byly vyhodnoceny pouze bilanční stavy BS1 a BS2, dále 
byl vyhodnocen i bilanční stav BS3 (včetně nedosažení hodnot 
předpokládaného MZP – pasivní bilanční stav), a to celkem v 1, 
resp. 2 měsících hodnoceného období.

• Volyňka v profilu Nemětice. V 98,3 % hodnocených měsíců byly 
vyhodnoceny BS1 a BS2, dále byl vyhodnocen i bilanční stav BS5 
(nedosažení hodnot předpokládaného MZP – pasivní bilanční 
stav), a to pouze v 1 měsíci hodnoceného období.

• Blanice v profilech Husinec pod nádrží a Heřmaň je ovlivněna 
hospodařením s vodou ve vodárenské nádrži Husinec a průměrné 
měsíční průtoky v celém hodnoceném období byly vyšší než je 
Q330d – bilanční stav BS1, pouze v 6 měsících byl vyhodnocen 
BS2, a to v profilu Heřmaň. 

• Lomnice v profilu Dolní Ostrovec. V 98,3 % hodnocených měsíců 
byly vyhodnoceny BS1 a BS2, dále byl vyhodnocen i napjatý 
bilanční stav BS3 (včetně nedosažení hodnot předpokládaného 
MZP – pasivní bilanční stav), a to v 1 (BS3), resp. 2 (BS5) měsí-
cích hodnoceného období.

• Skalice v profilu Varvažov. V 95 % hodnocených měsíců byly 
vyhodnoceny BS1 a BS2, dále byl vyhodnocen bilanční stav 
BS3 (včetně nedosažení hodnot předpokládaného MZP – pasivní 
bilanční stav), a to v 1 (BS3), resp. 3 (BS5) měsících hodnoceného 
období.
Z výše uvedeného hodnocení vodních toků v oblasti povodí Horní 

Vltavy je zřejmé, že se výrazně příznivě projevuje vliv hospodaření 
s vodou ve vodních nádržích na režim průtoků ve vodních tocích. 
U vodních toků, které nejsou ovlivněny nádržemi, nelze zabezpečit 
minimální zůstatkové průtoky a ani požadované množství vody 
určené k odběrům vody s vysokou zabezpečeností.
	V oblasti povodí Berounky bylo v uvedeném období hodnoceno 

21 profilů, celkem bylo provedeno 1225 hodnocení.
V hodnoceném období byl v oblasti povodí Berounky bilanční 

stav BS1, který značí uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, 
vyhodnocen 1189krát, což je 97 % celkového počtu hodnocených 
měsíců. 



200 vh 6/2008

Bilanční stav BS2 je označován rovněž jako uspokojivý a vy-
vážený stav vodních zdrojů. Tento bilanční stav byl vyhodnocen 
25krát, což jsou 2 % celkového počtu hodnocených měsíců. 

Napjatý bilanční stav vodních zdrojů – bilanční stav BS3, byl 
v hodnoceném 5letém období vyhodnocen 10krát, celkem ve 3 
profilech, což představuje 0,8 % celkového počtu měsíců. 

Napjatý bilanční stav vodních zdrojů – bilanční stav BS4, byl 
v hodnoceném 5letém období vyhodnocen 1krát v 1 profilu, což 
představuje 0,1 % celkového počtu měsíců. 

Neuspokojivý stav vodních zdrojů – bilanční stav BS5 pro MQ 
nebyl vyhodnocen.

Neuspokojivý stav vodních zdrojů – bilanční stav BS5 pro MZP 
byl vyhodnocen 17krát, což jsou cca 1,5 %. Do hodnocení byly 
navrženy hodnoty MZP, které byly určovány podle metodického 
pokynu, avšak nebyly stanoveny podle § 36 vodního zákona, tj. pří-
slušným vodoprávním úřadem v povolení k nakládání s vodami.

Hodnotit toto 5leté období v oblasti povodí Berounky z hlediska 
vodnosti není relevantní, na rozdíl od oblasti povodí Horní Vltavy, 
protože pro to není dostatek podkladů. I když podle Českého hyd-
rometeorologického ústavu (viz poznámka 1) byl rok 2003 odtokově 
podprůměrný s málovodnými obdobími či obdobími sucha, na 
bilančním hodnocení se to výrazně neprojevilo. Minimální průměr-
né měsíční průtoky příslušného hodnoceného měsíce, pokud byly 
k dispozici, nebyly podkročeny. Bilanční hodnocení je nejpříznivější 
ze všech třech oblastí povodí. 

Přehled hodnocení jednotlivých vodních toků, resp. kontrolních 
profilů umístěných na těchto vodních tocích:
• Mže v profilech Lučina, Stříbro a Hracholusky je ovlivněna hos-

podařením s vodou ve vodárenské nádrži Lučina a profil Hracho-
lusky i ve vodní nádrži Hracholusky, průměrné měsíční průtoky 
v celém hodnoceném období byly vyšší než je Q330d – bilanční 
stav BS1. 

• Kosový potok v profilu Svahy Třebel je ovlivněn hospodařením 
s vodou ve vodárenské nádrži Mariánské Lázně a průměrné 
měsíční průtoky v celém hodnoceném období byly vyšší než je 
Q330d – bilanční stav BS1, s výjimkou 2 měsíců, kdy byl vyhodno-
cen BS2 (červenec a srpen 2003) a zároveň pasivní bilanční stav 
BS5 (nedosažení hodnot předpokládaného MZP v srpnu 2003).

• Radbuza v profilech Lhota a České Údolí je ovlivněna hospodaře-
ním s vodou ve vodní nádrži České Údolí v profilu České Údolí, 
průměrné měsíční průtoky v celém hodnoceném období byly 
vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1. 

• Úhlava v profilech Stará Lhota, Klatovy a Štěnovice je ovlivněna 
hospodařením s vodou ve vodárenské nádrži Nýrsko, proto je 
hodnocení pro jednotlivé profily rozdílné. V profilu Stará Lhota 
pod vodárenskou nádrží Nýrsko byly průměrné měsíční průtoky 
v hodnoceném období byly vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1, 
s výjimkou 9 měsíců, kdy byl vyhodnocen BS2. V 8 měsících, 
kdy byl vyhodnocen BS3, resp. 1 měsíc BS4, zároveň však v 10 
měsících byl vyhodnocen BS5 (nedosažení hodnot předpoklá-
daného MZP). Pokud bychom hodnotili přirozené (neovlivněné) 
průtoky, dospěli bychom k pasivnímu bilančnímu stavu BS5 
(nedosažení hodnot předpokládaného MZP) v 11 měsících. 
V profilech Klatovy a Štěnovice byly průměrné měsíční průtoky 
v celém hodnoceném období vyšší než je Q330d – bilanční stav 
BS1, s výjimkou 2 měsíců, kdy byl vyhodnocen BS2 v profilu 
Štěnovice.

• Berounka v profilech Plzeň – Bílá Hora, Liblín, Zbečno a Beroun 
je ovlivněna hospodařením s vodou ve vodních nádržích v povo-
dí. Průměrné měsíční průtoky v celém hodnoceném období byly 
vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1, s výjimkou 2 měsíců, kdy 
byl vyhodnocen BS2, a to pouze v profilu Liblín (srpen 2003 
a srpen 2004). 

• Úslava v profilu Plzeň – Koterov není ovlivněna hospodařením 
s vodou ve vodní nádrži, ovlivnění odběry vody je nízké a prů-
měrné měsíční průtoky v celém hodnoceném období byly vyšší 
než je Q330d – bilanční stav BS1. 

• Klabava v profilu Nová Huť je ovlivněna hospodařením s vodou 
ve vodní nádrži Klabava, průměrné měsíční průtoky v celém 
hodnoceném období byly vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1. 

• Střela v profilech Žlutice a Plasy je ovlivněna hospodařením 
s vodou ve vodárenské nádrži Žlutice, hodnocení je pro jednot-
livé profily rozdílné. V profilu pod vodárenskou nádrží Žlutice 
byly průměrné měsíční průtoky v celém hodnoceném období 
byly vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1, s výjimkou 3 měsíců, 

kdy byl vyhodnocen BS2. Toto příznivé hodnocení je způsobeno 
hospodařením vodárenské nádrže. Pokud bychom hodnotili při-
rozené (neovlivněné) průtoky, pak bychom dospěli k pasivnímu 
bilančnímu stavu BS5 (nedosažení hodnot předpokládaného 
MZP) ve 13 měsících. V profilu Plasy byl vyhodnocen bilanční 
stav BS1, pasivní bilanční stav BS5 (nedosažení hodnot předpo-
kládaného MZP) pro přirozené (neovlivněné) průtoky by nastal 
ve 2 měsících.

• Rakovnický potok v profilu Rakovník není ovlivněn hospoda-
řením s vodou ve vodní nádrži, ovlivnění odběry vody je nízké 
a průměrné měsíční průtoky v celém hodnoceném období byly 
vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1, s výjimkou 1, resp. 2 měsíců 
(duben, červen a červenec 2002), kdy byl vyhodnocen BS3, resp. 
BS2 a zároveň pasivní bilanční stav BS5 (nedosažení hodnot 
předpokládaného MZP v červenu a červenci 2002).

• Klíčava v profilu Lány Městečko není ovlivněna hospodařením 
s vodou ve vodní nádrži, ovlivnění odběry vody je nízké a prů-
měrné měsíční průtoky v celém hodnoceném období byly vyšší 
než je Q330d – bilanční stav BS1, s výjimkou 1 měsíce (listopad 
2003), kdy byl vyhodnocen BS2 a zároveň pasivní bilanční stav 
BS5 (nedosažení hodnot předpokládaného MZP v listopadu 
2003).

• Litavka v profilech Čenkov a Beroun je ovlivněna hospodařením 
s vodou ve vodárenských nádržích v povodí vodního toku, hod-
nocení je pro jednotlivé profily rozdílné. V profilu Čenkov byly 
průměrné měsíční průtoky v celém hodnoceném období vyšší než 
je Q330d – bilanční stav BS1 s výjimkou 4 měsíců, kdy byl vyhod-
nocen BS2 a 1 měsíce, kdy byl vyhodnocen BS3. Zároveň však ve 
3 měsících byl vyhodnocen BS5 (nedosažení hodnot předpoklá-
daného MZP); pokud bychom hodnotili přirozené (neovlivněné) 
průtoky, pak bychom dospěli k pasivnímu bilančnímu stavu BS5 
(nedosažení hodnot předpokládaného MZP) v 7 měsících. V pro-
filu Beroun byly průměrné měsíční průtoky v celém hodnoceném 
období vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1.
Z výše uvedeného hodnocení vodních toků v oblasti povodí Be-

rounky je zřejmé, že se výrazně příznivě projevuje vliv hospodaření 
s vodou ve vodních nádržích na režim průtoků ve vodních tocích. 
V povodích vodárenských nádrží je vlivem intenzivního využívání 
těchto zdrojů hodnocen napjatý bilanční stav, výjimkou je význam-
ný vodní tok Mže s vodárenskou nádrží Lučina.
	V oblasti povodí Dolní Vltavy bylo v uvedeném období hodno-

ceno 10 profilů, celkem bylo provedeno 586 hodnocení. 
V hodnoceném období byl v oblasti povodí Dolní Vltavy bilanční 

stav BS1, který značí uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, 
vyhodnocen 531krát, což je 90,6 % celkového počtu hodnocených 
měsíců. 

Bilanční stav BS2 je označován rovněž jako uspokojivý a vy-
vážený stav vodních zdrojů. Tento bilanční stav byl vyhodnocen 
33krát, což je 5,6 % celkového počtu hodnocených měsíců. 

Napjatý bilanční stav vodních zdrojů – bilanční stav BS3, byl 
v hodnoceném 5letém období vyhodnocen 33krát, celkem ve 12 
profilech, což představuje 5,6 % celkového počtu měsíců a 40 % 
počtu profilů. 

Napjatý bilanční stav vodních zdrojů – bilanční stav BS4, byl 
v hodnoceném 5letém období vyhodnocen ve 12 měsících, v 1 pro-
filu, což představuje 2 % celkového počtu měsíců. 

Neuspokojivý stav vodních zdrojů – bilanční stav BS5 pro MQ 
nebyl vyhodnocen.

Neuspokojivý stav vodních zdrojů – bilanční stav BS5 pro MZP 
byl vyhodnocen 21krát, což jsou cca 3,6 %. Do hodnocení byly 
navrženy hodnoty MZP, které byly určeny podle metodického 
pokynu, avšak nebyly stanoveny podle § 36 vodního zákona, tj. pří-
slušným vodoprávním úřadem v povolení k nakládání s vodami.

Hodnotit toto 5 leté období v oblasti povodí Dolní Vltavy z hle-
diska vodnosti není relevantní, protože pro to není dostatek pod-
kladů. Minimální průměrné měsíční neovlivněné průtoky, pokud 
byly k dispozici, byly podkročeny pouze na Vltavě, na Sázavě a na 
Želivce tomu tak nebylo. 

Přehled hodnocení jednotlivých vodních toků, resp. kontrolních 
profilů umístěných na těchto vodních tocích:
• Vltava v profilech Zbraslav, Praha–Chuchle a Vraňany je ovlivně-

na hospodařením s vodou ve vodních nádržích, zejména vltavské 
kaskády, a průměrné měsíční průtoky v celém hodnoceném 
období byly vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1, s výjimkou 
profilu Zbraslav, kdy byl vyhodnocen 1 měsíc bilanční stav BS2 
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a v 1 měsíci BS3. Pokud bychom posu-
zovali přirozené (neovlivněné) průtoky, 
pak by ve všech profilech nebyly ve dvou 
měsících (srpen a září 2003) dosaženy 
minimální zůstatkové průtoky.

• Sázava je v profilech Chlístov, Světlá 
nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Kácov 
a Nespeky ovlivněna hospodařením 
s vodou ve vodních nádržích, zejména pak 
profily Kácov a Nespeky hospodařením 
s vodou ve vodárenské nádrži Švihov 
na Želivce. Hodnocení je odlišné podle 
umístění profilů, horní část vodního toku 
(nad Želivkou – profily Chlístov, Svět-
lá nad Sázavou, Zruč nad Sázavou) je 
hodnocena příznivě, průměrné měsíční 
průtoky v celém hodnoceném období 
byly vyšší než je Q330d, až na 3 měsíce (ve 
Zruči jen 2), kdy byly průtoky vyšší než 
Q355d a zároveň nižší než Q330d (celkem 
ve 100 % hodnocení BS1, resp. BS2). Při 
hodnocení přirozených (neovlivněných) 
průtoků v těchto profilech bylo vyhodno-
ceno nedosažení hodnot předpokládaného 
MZP – pasivní bilanční stav, a to ve 2, resp. 1 měsíci hodnoce-
ného období. Profily Kácov a Nespeky jsou významně ovlivněny 
hospodařením s vodou ve vodárenské nádrži Švihov na Želivce 
a také vodárenským odběrem pro Pražskou vodohospodářskou 
společnost a. s. Uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů byl 
v těchto profilech vyhodnocen v 96 % hodnocených měsíců. 
V těchto profilech byl ve dvou měsících vyhodnocen bilanční 
stav BS3, který je označován jako napjatý bilanční stav vodních 
zdrojů a zároveň pasivní bilanční stav BS5 (nedosažení hodnot 
předpokládaného MZP).

• Želivka v profilu Soutice je ovlivněna hospodařením s vodou 
ve vodárenské nádrži Švihov a také vodárenským odběrem pro 
Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. Při hodnocení neo-

vlivněných průtoků v tomto profilu byly vyhodnoceny jen BS1. 
Avšak průměrné měsíční průtoky ovlivněné (měřené) v celém 
hodnoceném období dosahovaly hodnot vyšších než je v sou-
časné době platné MQ, v 5 měsících byl vyhodnocen bilanční 
stav BS3 a ve 12 měsících byl vyhodnocen bilanční stav BS4, 
oba jsou označovány jako napjatý bilanční stav vodních zdrojů. 
Pasivního bilančního stavu BS5 (nedosažení hodnot předpo-
kládaného MZP) bylo dosaženo ve 17 měsících hodnoceného 
období, což je 28 %.

• Bakovský potok v profilu Velvary má průměrné měsíční průtoky 
v celém hodnoceném období vyšší než je Q330d – bilanční stav BS1, 
s výjimkou 1 měsíce, kdy byl vyhodnocen BS2 (srpen 2006).
Z výše uvedeného hodnocení vodních toků v oblasti povodí Dolní 

Vltavy je zřejmé, že se výrazně příznivě projevuje vliv hospodaření 

Obr. 1. Hydrologická situace na Stropnici 2002-2006
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s vodou ve vodních nádržích na režim průtoků ve vodních tocích. 
V povodích vodárenských nádrží je vlivem intenzivního využívání 
těchto zdrojů často hodnocen napjatý či pasivní bilanční stav, přes-
tože tyto nádrže hospodaří podle schválených manipulační řádů.

Závěrem
Uvedené hodnocení je provedeno podle dvou metodických 

pokynů, které nejsou v souladu. Při určení bilančního stavu BS5 
podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro sestavení 
vodohospodářské bilance oblastí povodí2, navazujícího na vyhlášku 
o bilanci, vstupují do porovnání buď hodnoty MQ3 (jedná se o dopo-
sud platné hodnoty stanovené pro bilanční profily) nebo hodnoty 
MZP4, které nejsou pro bilanční profily stanoveny vodoprávním 
úřadem, jsou pouze odvozeny podle metodického pokynu Minis-
terstva zemědělství ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových 
průtoků ve vodních tocích. Tím dochází k paradoxu, že bilanční 
profil má vyhodnocen bilanční stav BS5 (neuspokojivý bilanční 
stav) pro hodnocení MZP, který ale může být díky hodnocení podle 
metodického pokynu zároveň i bilančním stavem BS4 či BS3 dokon-
ce i BS2, které jsou označovány jako napjatý bilanční stav vodních 
zdrojů nebo uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů. Příkladem 
může být profil Pašínovice – Komářice na Stropnici a mnoho dalších 
profilů v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy. 
Tento paradox je třeba novelou vodního zákona a navazujících 
předpisů vyřešit. 

Další rozpor se objevuje v případech, kdy byl vyhodnocen 
bilanční stav označovaný jako vyvážený a uspokojivý, a přesto byl 
průměrný měsíční průtok (ovlivněný či neovlivněný) nižší než 
dlouhodobý průměrný minimální měsíční průtok hodnoceného 
měsíce (např. na Stropnici, Lužnici, Otavě či Skalici).

2 Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské 
bilance oblastí povodí, č.j. 25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002.

3 Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích, 
Věstník MLVH ČSR, částka 23/1981.

4 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke sta-
novení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích, Věstník 
MŽP č. 9/1998, částka 5.

Otázkou je i vztah mezi m-denními průtoky, které jsou nejen pod-
kladem pro stanovení hodnot MZP, ale i vstupními hodnotami do 
řešení, a průměrnými měsíčními průtoky, které jsou vstupními hod-
notami do řešení druhé strany nerovnosti, tj. bilanční rovnice.

Svým příspěvkem bych ráda upozornila na význam výsledků 
vodohospodářské bilance, které jsou důležitým podkladem pro 
správce povodí nejen při zpracovávání stanovisek k záměrům 
v povodí, pro vodoprávní úřady při vydávání povolení k naklá-
dání s povrchovou vodou, ale i při plánování v oblasti vod, řešení 
vodohospodářských soustav a dalších úloh vodního hospodářství. 
V současné době je dost podkladů, aby bylo možné vyřešit výše 
uvedené metodické paradoxy výsledků vodohospodářské bilance 
tak, aby byla její vypovídací schopnost vysoká a výsledky byly 
navzájem kompatibilní.

Ing. Jaroslava Votrubová
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8 
150 24 Praha 5

tel.: 257 099 237
e-mail: votrubova@pvl.cz

Analysis of Results of Watermanagement Balance (Votru-
bová, J.)
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The article deals with analysis of watermanagement balance 
regarding amount of surface water during 2002 – 2006 period 
and with the utilization of the outputs of this analysis. The article 
also mentions the problems with processing of expert opinions of 
water basin administrators regarding issuing of permits related 
to use of surface water.

Jak jste se dostala k oboru ?
Můj kladný vztah k vodě pochází z ro-

dinného prostředí. Otec – ruský emigrant 
– vystudoval zdravotní inženýrství na 
ČVUT v Praze. Bratr se k vodě dostal přes 
energetiku a pracoval na dispečinku vod-
ních elektráren. Já jsem studovala botaniku 
na Přírodovědecké fakultě UK a specia-
lizovala se na nižší vodní rostliny (řasy). 
Celou oblast hydrobiologie, hydrochemii 
a základy technologie vody a zdravotního 
inženýrství jsem si doplnila až na tehdejší 
Katedře technologie vody na VŠCHT, 
kam jsem byla přijata ještě za studia v r. 
1955. Spolu se starším kolegou a poz-
ději i životním partnerem Vladimírem 
Sládečkem, který zde působil již dříve, 
jsme na VŠCHT postupně vybudovali 
pracoviště aplikované vodohospodářské 
hydrobiologie. Vladimír přednášel a já 
jsem vedla laboratorní cvičení, nejprve 
s Dr. Pavlem Javornickým, později s Dr. 
Vlastou Ottovou roz. Svobodovou, která 
se pak specializovala na mikrobiologii 
a mykologii v oblasti čištění odpadních 
vod. S Vladimírem jsme si v rámci oboru 
rozdělili pole působnosti ve výzkumu. On 
se zaměřil převážně na klasickou limno-
logii – hydrobiologické hodnocení kvality 
povrchových vod a také na aplikovanou 
oblast čistírenské hydrobiologie.

Já jsem se věnovala vodárenské biolo-
gii a aplikaci hydrobiologie v energetice 
a průmyslu (chladicím okruhům). V rámci výuky jsme se zabý-
vali i laboratorními biotesty toxicity a trofie. Oba jsme přitom 
absolvovali jako nástavbu na přírodovědné vzdělání i praktickou 
„školu života“ v četných vodohospodářských provozech a při práci 

v terénu. Za svou hlavní profesi jsme však 
oba považovali povolání a poslání vysoko-
školského učitele.

Kdo byl Vaším vzorem?
Mých vzorů bylo více. Při své dlouho-

leté pedagogické práci jsem stále vděčně 
vzpomínala na svého univerzitního uči-
tele prof. Bohuslava Fotta, na jeho ency-
klopedické přírodovědné znalosti, smysl 
pro praktickou aplikaci vědy a na jeho 
přátelský vztah ke studentům. Při vedení 
diplomantů a doktorandů jsem se řídila 
jeho příkladem osobní zodpovědnosti za 
jejich samostatné „vypuštění na oběžnou 
dráhu“. Vzorem pro zdárnou kombinaci 
biologie s technickou praxí a pro ochotné 
a nezištné předávání zkušeností mladým 
byl Záviš Cyrus z VÚV T.G.M. v Praze. 
Zakladatele Katedry technologie vody 
na FS ČVUT, převedené pak na VŠCHT 
v Praze, a zároveň tvůrce tehdy nového 
a vysoce perspektivního inženýrského 
studia se širokou ekologickou základnou, 
prof. Vladimíra Maděru jsem považovala 
za vynikajícího pedagoga a jazykově fun-
dovaného výborného řečníka a diskutéra 
na mezinárodních vědeckých konferen-
cích. Díky jeho podpoře zdokonalování 
jazykových znalostí odborných asistentů 
na katedře jsem pak byla schopna řadu let 
pomáhat manželovi v jeho funkci editora 
sborníků z kongresů Mezinárodní limno-
logické společnosti S.I.L. Při jeho odchodu 

do důchodu mu byla za to v r.1992 udělena prestižní medaile 
E. Naumanna a A. Thienemanna, za což si přičítám i jistou zásluhu. 
Editorskou funkci jsem pak převzala a vykonávala až do r. 1998. 

Jako ženě a vysokoškolské pedagogické i výzkumné pracovnici 

Prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc.
Vodohospodářská hydrobiologie 

(nadřazené pojmy: technická 
hydrobiologie, aplikovaná 

hydrobiologie)
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mi byla vzorem nezapomenutelná prof. Julie Hamáčková, první 
profesorka na pražské technice, významná osobnost v oboru hydro-
chemie a laskavá „máma“ studentů i mladších kolegů na VŠCHT.

Co zásadního se během Vaší profesní kariéry v oboru stalo?
Na počátku mé profesní kariéry byla hydrobiologie pro vodo-

hospodáře okrajovým a leckdy poněkud exotickým vědním obo-
rem. Studenti VŠCHT i FS ČVUT, kteří výuku tohoto předmětu 
absolvovali, si však již do budoucího odborného života odnesli 
zájem o biologickou a ekologickou stránku vodního hospodářství. 
Na druhé straně přírodovědecky vzdělaní absolventi univerzit, 
kteří začali působit ve vodohospodářských organizacích, byli tehdy 
většinou schopni produkovat pouze vědecky fundované protokoly 
a zprávy plné latinských názvů vodních organismů. Tyto pracné 
elaboráty však většinou postrádaly závěry aplikovatelné v praxi 
a proto nenalezly u vodohospodářů patřičný ohlas a ocenění. 
Zásadní změnu přinesly až odborné kurzy pro biology ve vodoho-
podářské praxi spolu s vydáváním metodických Bulletinů. Za tuto 
významnou aktivitu patří dík Ing. Josefu Šťastnému z MŽP a MLVH 
ČSR. Další odborné kurzy pro biology ve vodohospodářských labo-
ratořích pořádali na celém území tehdejší ČSSR Dr. Jiří Popovský, 
Dr. Věra Moravcová, na Slovensku Dr. Mária Holobradá a Dr. Vlasta 
Onderíková. Přednášeli na nich přední odborníci z hydrobiologie, 
algologie, hygieny vody, vodního hospodářství a z dalších souvise-
jících oborů. Manželé Sládečkovi se na těchto akcích také podíleli 
a navíc řadu let sami organizovali semináře technické hydrobiolo-
gie a ekologické semináře na pracovišti Katedry technologie vody 
VŠCHT v Trojanově ulici v Praze. Podrobnější zhodnocení výše 
uvedené aktivity je možno nalézt ve sborníku konference Pitná voda 
2004 v Táboře. Výsledkem všech těchto snah je potěšitelná změna 
k lepšímu, která nastala ve vztazích vodohospodářů a hydrobiologů 
ve vodárenství, čistírenství, ochraně kvality vody v tocích, vodním 
hospodářství krajiny a v dalších aplikačních oblastech. Biologové, 
schopní navrhovat realizovatelná nápravná i preventivní opatření 
po zjištění technických a hygienických závad působených vodními 
organismy v různých provozních objektech, se stali pro vodohos-
podáře rovnocennými partnery.

Jaký vývoj v tomto oboru očekáváte v budoucnosti ?
Legislativa EU, zejména vydané i připravované Směrnice a Vy-

hlášky, znamenají dobrou perspektivu pro aplikovanou vodohospo-
dářskou hydrobiologii. Je však třeba, aby mladá nastupující generace 
prakticky zaměřených hydrobiologů byla na tyto požadavky dobře 
připravena. „Štafetové kolíky“ na obou pražských technických VŠ, 
kde se hydrobiologie vyučuje, byly již úspěšně předány. Na VŠCHT 
působí Dr. Jana Říhová Ambrožová, která se kromě bohaté pedago-
gické činnosti významně uplatňuje ve výzkumné oblasti vodárenské 
biologie ve spolupráci s VÚV T.G.M. a ČVUT v Praze a organizuje již 
dobře zavedené a tradiční konference „Vodárenská biologie“ v Praze. 
Na FSv ČVUT v Praze převzala výuku hydrobiologie Dr. Gabriela 
Šťastná, která se výzkumně zabývá využitím makrozoobentosu pro 
hodnocení kvality vod v urbanizovaných územích a ekologického 
stavu vodních toků.

Významnými pokračovateli zdárného vývoje našeho oboru jsou 
biologové pracující v laboratořích Povodí a některých VaK. Jejich 
odborný růst je zabezpečen metodickým řízením z VÚV T. G. M. 
v Praze, determinační kurzy pro ně pořádají Dr. Říhová Ambrožová 
z VŠCHT a Dr. Petr Pumann ze SZÚ. Další zkušenosti mohou získat 
aktivní i pasivní účastí na odborných konferencích a seminářích. 
Aktualizované návrhy jednorázových i dlouhodobějších výukových 
programů ve vodárenské biologii jsou na programu konference Pitná 
voda 2008 v Táboře.

Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři a ekology ?
Přírodovědné univerzitní vzdělání, vodohospodářská „škola 

života“ a vyučování ekologického předmětu na technických VŠ 
přímo předurčovaly Vladimíra i mne do role prostředníka nebo 
smírčího soudce mezi oběma často znesvářenými stranami. 
Vždy jsme se snažili a studenty učili hledat kompromisní řešení 
konfliktů, nebo ještě lépe jim předcházet umožněním vzájemné 
komunikace, vyjasňováním stanovisek, vytvářením různých vari-
ant možné dohody. Zdůrazňovali jsme nezbytnost vzájemného 
respektu u obou partnerů, odborného posouzení protichůdných 
stanovisek a oboustranného otevřeného jednání bez emocí, politic-
kého zviditelňování, lobování, prázdných frází a teatrálních gest. 
S nelibostí jsme sledovali, jak nereálné až naivní představy spolu 
s kategorickými požadavky některých „ekologů“ bez solidních 
znalostí vědeckých ekologických oborů mohou diskreditovat dobré 

jméno skutečné ekologie v očích odborné i laické veřejnosti. Zcela 
mimo diskusi se ocitaly občasné akce militantních ekoteroristů 
bez občanských i morálních zábran. Na druhé straně vodohospo-
dářům jsme zazlívali to, že mezi odpůrci ryze technických řešení 
různých vodních děl nehledali autory poctivě míněných a často 
v jádru dobrých myšlenek a že všechny ekology a priori „házeli 
do jednoho pytle“. Řešení každé takto vyhrocené situace si žádá 
svolání komise expertů ze všech zainteresovaných vědních obo-
rů, zástupců vodohospodářské praxe, místních zastupitelských 
orgánů atd., jejíž jednání by měli řídit pracovníci MŽP a MZe ČR. 
Vypracování posudků, provedení auditů apod. by mělo být zadáno 
nestranným, striktně neutrálním odborníkům. Je-li na obou stra-
nách vstřícný postoj k jednání a snaha o přijatelný kompromis, 
řešení se vždycky najde.

Dovolím si Vám položit ještě jednu otázku navíc oproti zvyklos-
tem u této rubriky: jak by současnost a perspektivy oboru posoudil 
Vladimír Sládeček, kdyby byl ještě mezi námi ?

Koncem června t. r. bude již třetí výročí Vladimírova úmrtí. Kdyby 
zde ještě byl, určitě by rád souhlasil s obsahem předchozího textu. 
Zadostiučiněním by pro něho bylo zvýšení prestiže hydrobiologů 
v očích vodohospodářské odborné veřejnosti, kterého dosáhli syste-
matickým celoživotním vzděláváním v technické oblasti. Zasloužily 
se o to i konkrétní případy vyřešení problémů biologického původu 
ve vodohospodářských provozech, odhalených klasickou hydrobio-
logickou metodikou mikroskopických rozborů. Za velkou výzvu pro 
další rozvoj oboru by určitě považoval podporu ekologických aspek-
tů v legislativě EU. Poněkud skepticky by pohlížel na někdy až neú-
nosnou náhradu náročné terénní práce modernější (a pohodlnější) 
virtuální realitou počítačových programů. Své stěžejní životní dílo 
– systém jakosti vody, využití bioindikátorů pro hodnocení stupňů 
saprobity vody a stanovení saprobního indexu, korelovatelného 
s výsledky chemických rozborů (zejména s hodnotami BSK5 ) by 
i do budoucna rád viděl zavedené a využívané ve vodohospodářské 
praxi. Je proto třeba stále vyzývat mladé hydrobiology k nutným 
doplňkům a novelizacím dosud platných norem, metodik, seznamů 
indikátorů apod., tak aby stanovení saprobního indexu neztratilo 
význam pro posuzování organického znečištění povrchových vod, 
odtoků z ČOV a jejich vlivu na vodní recipienty. Tento ukazatel by 
se však měl uplatňovat i nadále vedle nově zaváděných ekologic-
kých indexů a výsledků biotestů i při hodnocení méně nebo jinak 
antropogenně ovlivněných vod. Toto vše by bylo zároveň i mým 
osobním přáním.

Ing. Václav Stránský



�

DYNAMIKA FYTOPLANKTONU 
V DOLNÍM TOKU BEROUNKY A VLIV 
KLIMATICKÝCH ZMĚN 

Blanka Desortová
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Souhrn
Článek shrnuje výsledky víceletého (2002–2007) intenzivního 

sledování společenstva fytoplanktonu v řece Berounce nad ústím do 
Vltavy. Získaná data umožňují hodnotit vztah vývoje fytoplanktonu, jeho 
sezonních změn a meziročních rozdílů k hydrologickým podmínkám a ke 
koncentraci hlavních živin. Výsledky hodnocení ukázaly, že charakter 
vývoje a biomasa fytoplanktonu závisí větší měrou na velikosti a ročním 
průběhu průtoků než na stávající úrovni živin. To znamená, že předpoklá-
daná změna klimatu provázená oteplením, častějším výskytem sucha 
a poklesy průtoků v létě může vést k výraznějšímu nárůstu biomasy 
fytoplanktonu a prodloužení období jeho výskytu v toku.

Úvod
Berounka je jedním z vodohospodářsky významných toků, ve kterém 

dochází v průběhu roku k nadměrnému rozvoji fytoplanktonu, např. [1]. 
Přestože je společenstvo fytoplanktonu zcela přirozenou součástí vodní 
biocenózy, jeho vysoká koncentrace má negativní vliv na kvalitu vody. 
Vysoká biomasa fytoplanktonu zvyšuje zákal vody, ovlivňuje kyslíkové 
poměry a způsobuje obohacení vody organickými látkami, které jsou 
výsledkem primární produkce. S ohledem na význam Berounky pro kvalitu 
vody Vltavy proběhlo v letech 2002 až 2007 intenzivní sledování fyto-
planktonu s cílem postihnout jeho sezonní vývoj a vyhodnotit meziroční 
variabilitu ve vztahu k hydrologickým poměrům a koncentraci živin.

Metodika
Sledování dynamiky fytoplanktonu bylo založeno na vysoké četnosti 

odběrů, zejména ve vegetační sezoně (tj. březen až říjen), kdy byly vzorky 
odebírány 2–3x týdně. Odběry byly prováděny 
v profilu Radotín, přibližně 1,5 km nad ústím 
Berounky do Vltavy. Analýzy vzorků vody zahr-
novaly stanovení koncentrace chlorofylu-a (jako 
měřítka biomasy fytoplanktonu), rozbor druhové 
struktury fytoplanktonu a stanovení koncentrace 
živin (celkový P, N-NO

3
, N-NH

4
).

Charakteristika klimatické situace
Během období sledování (2002–2007) byly 

zachyceny roky, které se významně lišily klimatic-
kými podmínkami a také hydrologickou situací. 
Podle souhrnných hydrologických informací pub-
likovaných v Hydrologických ročenkách ČR [2] lze 
na základě průměrných ročních teplot vzduchu 
označit téměř celé období za nadprůměrně tep-
lé. Výrazně teplotně nadnormální byly roky 2002, 
2003 a 2007, mírně nadnormální pak r. 2005 
a 2006. Teplotně průměrný (normální) byl pouze 
r. 2004. Co se týče srážkových úhrnů a následně 
průtokových situací, byl r. 2002 výrazně nadnor-
mální s výskytem extrémních povodní v povodí 
Labe. Srážkově nadprůměrný byl i r. 2006, kdy 
se zejména v první polovině roku vyskytovaly 
povodňové epizody. Jejich příčinou bylo tání 

bohaté zásoby sněhu na horách a později (květen) vysoký úhrn dešťových 
srážek. Naopak mimořádně suchý byl r. 2003 v důsledku deficitních 
srážkových úhrnů zejména ve vegetačním období. Podobná situace 
nastala v jarním období r. 2007 po mírné zimě s nedostatkem sněhu 
a s deficitní sumou srážek v březnu a především v dubnu. Rozdíly mezi 
jednotlivými roky dokumentuje tabulka 1, kde jsou pro srovnání uvedeny 
sezonní průměry teploty vody a vzduchu zjištěné na základě měření při 
odběrech. Tabulku doplňují sezonní průměry průtoků a suma slunečního 
záření (podkladové údaje převzaty z  databází ČHMÚ). 

Výsledky
Průběh změn biomasy fytoplanktonu, resp. koncentrace chlorofylu-a 

v profilu Berounka-Radotín za sledované období 2002–2007 doku-
mentuje obr. 1. Na  grafu jsou znázorněny průměrné měsíční hodnoty 
chlorofylu-a (vycházejí z vysoké četnosti odběrů) a měsíční průměry 
průtoků vypočtené z denních hodnot. Je patrné, že vývoj biomasy fyto-
planktonu má výrazný sezonní charakter, jehož průběh je v jednotlivých 
letech podobný. Na druhou stranu, v hodnotách biomasy fytoplanktonu 
jsou mezi jednotlivými roky významné rozdíly. K  rozvoji fytoplanktonu 
v monitorovaném profilu na toku obecně dochází na jaře po odeznění 
vysokých průtoků. V jarním a letním období se vesměs udržují vysoké 
biomasy fytoplanktonu s výjimkou epizod, kdy v důsledku krátkodobých 
intenzivních srážek může přívalová voda přítomný fytoplankton vyplavit. 
Koncem léta, popřípadě začátkem podzimu nastává pokles množství 
fytoplanktonu, jehož biomasa je v zimním období velmi nízká.

 Teplota, oC Q Sluneční záření

Rok voda vzduch  m3/s hod

 průměr III.–X. suma III.–X.

2002 15,8 13,2 63,6 1 498

2003 16,1 13,5 23,7 1 865

2004 15,5 12,5 24,6 1 575

2005 15,2 12,7 29,0 1 657

2006 15,5 13,1 43,5 1 638

2007 16,6 13,6 21,7 1 610

Tabulka 1. Průměrné hodnoty teploty vody, vzduchu a průtoku (Q) a suma 
slunečního záření za období březen až říjen ve sledovaných letech

Obr. 1.  Průměrné měsíční hodnoty koncentrace chlorofylu-a (sloupce) a průtoku v profilu Beroun-
ka-Radotín ve sledovaném období
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Na obr. 2 a 3 jsou na základě všech získaných 
výsledků znázorněny změny koncentrace chlo-
rofylu-a a průtoků ve dnech odběrů pro vybra-
né roky 2003 a 2004. Jak bylo výše uvedeno, 
r. 2003 byl teplotně nadnormální, výrazně suchý 
a s nejvyšší sumou slunečního záření za období 
sledování. Rok 2004 lze z hlediska klimatických 
a hydrologických podmínek považovat za více-
méně normální, s výjimkou relativně nízké sumy 
slunečního záření (viz tabulku 1). Zjevné rozdíly 
mezi oběma roky jsou jak v průběhu a úrovni 
hodnot chlorofylu-a, tak v průběhu a velikosti 
průtoků. Podprůměrné průtoky v důsledku sucha 
v r. 2003 umožnily dlouhodobě přítomnost vyso-
ké biomasy fytoplanktonu (nad 150 μg chl-a/l). 
V r. 2004 byl průběh koncentrace chlorofylu-a 
výrazněji ovlivněn rozkolísaností průtoků během 
celého roku.

V tabulce 2 jsou uvedeny sezonní průměry 
koncentrací celkového P, N-NO

3
 a N-NH

4 
ve 

sledovaném období, které doprovázejí sezonní 
průměry a maxima koncentrace chlorofylu-a. 
Z údajů vyplývá, že jednotlivé sezony jsou dobře 
srovnatelné zejména v koncentraci fosforu, kte-
rý je rozhodujícím faktorem pro rozvoj biomasy 
fytoplanktonu vnitrozemských povrchových vod. 
Naopak mezi sledovanými roky jsou výrazné 
rozdíly v hodnotách chlorofylu-a, které zjevně 
nekorespondují se změnami koncentrace živin. 
Srovnatelné koncentraci fosforu odpovídá široký 
rozsah sezonních průměrů hodnot chlorofylu-a. 
Z toho vyplývá, že klimatické a hydrologické pod-
mínky mají rozhodující vliv jak na sezonní vývoj, 
tak na úroveň biomasy fytoplanktonu v toku.

Z uvedených poznatků je možné odvodit, jak 
by se mohl změnit charakter sezonního vývoje 
fytoplanktonu v toku Berounky v důsledku před-
pokládané klimatické změny. Scénáře klimatické 
změny (např. [3]) shodně předpokládají zvýšení 
průměrné roční teploty, možné snížení úhrnu 
srážek a změnu jejich ročního chodu včetně 
ovlivnění průtoků a množství vody v tocích. 
Výstupy modelů klimatické změny  předvídají 
v zimě (prosinec–únor, popřípadě březen) zvý-
šení odtoku vody v důsledku dřívějšího odchodu 
dešťových srážek a nízké zásoby sněhu; v létě (srpen–září) pak nízké 
srážky a následně průtoky a stavy vody [3]. Pro sezonní vývoj fytoplank-
tonu by zvýšení teploty a změna chodu průtoků, a zejména jejich pokles 
v létě, znamenaly prodloužení růstové sezony jak v jarním, tak podzimním 
období. Celkově lze předpokládat, že při stávající koncentraci živin dojde 
k dřívějšímu rozvoji fytoplanktonu na jaře, v létě pak k navýšení biomasy 
fytoplanktonu v důsledku prodloužení doby dotoku vody (následkem 
poklesu průtoků). Obrazem sezonního vývoje a úrovně biomasy fytoplank-
tonu v toku je za uvedených předpokladů situace odpovídající klimaticky 
a hydrologicky extrémnímu roku 2003 (obr. 2). 

Obr. 2.  Změny koncentrace chlorofylu-a (sloupce) a průtoku v profilu Berounka-Radotín v r. 2003

Obr. 3.  Změny koncentrace chlorofylu-a (sloupce) a průtoku v profilu Berounka-Radotín v r. 2004

 P celk. N-NO
3

N-NH
4

Chl.-a, μg/l

Rok mg/l průměr max

 průměr III.–X.  III.–X.

2002 0,19 4,0 0,08 51,0 194,5

2003 0,16 2,1 0,11 116,8 277,3

2004 0,17 2,5 0,12 86,5 164,6

2005 0,15 2,9 0,10 51,2 124,3

2006 0,15 2,0 0,05 67,5 206,3

2007 0,16 1,5 0,04 77,6 203,7

Tabulka 2.  Průměrné hodnoty koncentrace celkového P, N-NO
3
, N-NH

4 

a průměrné a maximální hodnoty chlorofylu-a za období březen až říjen 
ve sledovaných letech
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Phytoplankton dynamics in downstream of the Berounka River 
and influence of climate changes (Desortová, B.)

Results are presented of the intensive study of phytoplankton as-
semblage in the Berounka River above its confluence with the Vltava 
River carried out during 2002-2007. Data obtained enable to analyse 
the relation of phytoplankton development, its seasonal changes and 
interannual differences to hydrological conditions and concentrations 
of main nutrients. The obvious stronger relation was found of the 
phytoplankton biomass and its develompent to the annual variation 
of flow rates than to the existing level of nutrient concentration. This 
findings can serve for the prediction of possible climate change con-
sequences for water quality – i.e. expectation of higher occurrence 
of summer droughts accompanied by substantial drop of flow rates 
will result in a remarkable increase of phytoplankton biomass and its  
prolongated occurrence in streams.
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Souhrn
Článek popisuje použití metod zrychlené extrakce rozpouštědlem 

(ASE) a gelové permeační chromatografie (GPC) v laboratoři VÚV Praha 
včetně ověření na referenčních materiálech. Obě metody jsou použity 
ve spojení s plynovou nebo kapalinovou chromatografií při analýzách 
široké škály perzistentních organických polutantů (PCB, chlorbenzeny, 
pesticidy, PAU, alkylfenoly, PBDE, syntetické mošusové látky) v pev-
ných vzorcích vodních ekosystémů. Celým postupem bylo analyzováno 
mnoho vzorků z různých oblastí ČR a výsledky byly vyhodnoceny. Dopad 
současných i minulých aktivit některých chemických závodů a jejich 
okolí (např. Spolchemie Ústí nad Labem nebo Synthesia Pardubice) se 
projevuje zvýšením koncentrací určitých typů perzistentních organic-
kých polutantů v odebraných vzorcích půd a říčních sedimentů.

1  Úvod
Perzistentní organické polutanty (POPs) jsou důležitou skupinou látek 

sledovanou ve složkách životního prostředí. Jejich vymezení je dáno 
především Stockholmskou úmluvou [1] a dalšími národními nebo mezi-
národními legislativními podklady [2–4]. Kromě vzorků vod, především 
povrchových a odpadních, se tyto látky sledují i v různých typech vzorků 
pevných, které jsou charakteristické pro vodní ekosystémy nebo vodo-
hospodářské technologie. Jsou to např. dnové říční sedimenty, plaveniny, 
zeminy, biofilmy, tkáně ryb či jiných vodních organismů, čistírenské kaly 
a další. Látky typu POPs jsou na pevné částice těchto matric vázány 
dosti pevně, a proto jejich izolace a úprava pro následné analytické 
stanovení vyžaduje dostatečně účinný a robustní postup. Existuje řada 
technik, které tyto požadavky splňují, na druhou stranu mohou mít některá 
omezení. Například u extrakce pomocí Soxhletova přístroje je to přílišná 
pracnost a zdlouhavost celého postupu, v případě extrakce ultrazvukem 
může dojít k problémům s většími navážkami pro následné multiparame-

Skupina organických 
polutantů

Jednotlivé sloučeniny

Polychlorované bifenyly 
(PCB)

kongenery PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, 
PCB-138, PCB-153, PCB-180 a PCB-194

Chlorované benzeny  1,3,5-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, 1,2,3- 
-trichlorbenzen, pentachlorbenzen a hexachlorben-
zen

Izomery hexachlorcyklo-
hexanu (HCH)

α-HCH, β-HCH, γ-HCH a δ-HCH

DDT a jeho metabolity o,p´-DDE, p,p´-DDE, o,p´-DDD, p,p´-DDD, o,p´-DDT 
a p,p´-DDT

Polychlorované cyklodieny aldrin, endrin, dieldrin, isodrin

Ostatní organochlorované 
pesticidy

α-endosulfan, heptachlor, methoxychlor, alachlor, 
trifluralin

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU)

naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, 
antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, 
chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 
benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, 
dibenzo(ah)antracen a indeno(123-cd)pyren

Alkylfenoly 4-nonylfenol (NP) a 4-terc-oktylfenol (OP)

Polybromované dife-
nylethery (PBDE)

kongenery PBDE-47, PBDE-99, PBDE-100,  
PBDE-153, PBDE-154, PBDE-183, PBDE-203 
a PBDE-205

Syntetické mošusové 
(vonné) látky

musk keton (MK), musk xylen (MX), tonalide 
(AHTN) a galaxolide (HHCB)

Tabulka 1. Přehled analyticky sledovaných organických polutantů

trické analýzy. Srovnání různých technik extrakce organických polutantů 
z pevných vzorků je předmětem několika studií [5–7].

V laboratořích VÚV Praha byla pro izolaci perzistentních organických 
polutantů z pevných vzorků vodních ekosystémů úspěšně zavedena 
technika zrychlené extrakce rozpouštědlem (ASE – Accelerated Solvent 
Extraction) a pro přečištění získaných extraktů použita gelová permeační 
chromatografie (GPC). Metodou byly z pevných vzorků izolovány a při-
praveny k analytickému stanovení organické polutanty, jejichž přehled 
a rozdělení do skupin je uveden v tabulce 1. 

Vlastní analytická stanovení byla provedena pomocí buď kapilární 
plynové chromatografie s detektory ECD a MS, nebo vysokoúčinné kapali-
nové chromatografie s fluorescenčním detektorem. 

2  Experimentální část

2.1 Odběry vzorků a jejich předúprava
Pro účely sledování přítomnosti organických polutantů ve složkách vod-

ních ekosystémů bylo odebráno několik desítek vzorků dnových říčních sedi-
mentů, zemin z průmyslových areálů, čistírenských kalů a tkání ryb. Hmot-
nost odebraného vzorku činila cca 0,5 kg a byla získána po homogenizaci 
z většího množství materiálu charakterizujícího danou lokalitu a matrici. 
Vzorky byly vysušeny lyofilizací, manuálně a s pomocí síta byly odstraněny 
částice větší než 1 mm a výsledný materiál byl pomlet v kulovém mlýnku 
na velmi jemnou zrnitost pro zvýšení měrného povrchu částic. 

2.2  Zrychlená extrakce rozpouštědlem (ASE)
Podstatou metody je extrakce vzorku vhodně zvoleným organickým 

rozpouštědlem v hermeticky uzavřených kovových celách za zvýšené 
teploty a tlaku. Po ukončení vlastní extrakce je extrakt vypuštěn z cely 
přes fritu a vkládaný výměnný filtr do sběrné nádoby. ASE je díky zvýšené 
teplotě a tlaku velice účinnou extrakční metodou, někdy je však potřeba 
řešit určité provozní problémy při zpracování vzorků komplikovaných 
matric a také tehdy, dochází-li vzhledem k uvedené vysoké účinnosti 
extrakce k masivnímu přechodu balastních látek do surového extraktu. 
Tyto problémy se řeší smícháním vzorku s tzv. inertním materiálem 
a vhodným sorbentem. Inertní materiál zabraňuje „spékání“ vzorku do 
příliš hutné matrice, která by jednak snížila účinnost extrakce a navíc 
ucpala filtry a frity extrakční cely. Sorbent částečně zachycuje balastní, 
především polární koextrahující látky přímo v extrakční cele a snižuje 
tak jejich přechod do surového extraktu. Byly úspěšně testovány dva 
typy inertních materiálů:
	křemenný písek o velikosti částic 0,1–1,0 mm vypraný kyselinou chloro-

vodíkovou a destilovanou vodou a žíhaný při 550 0C po dobu 2 hodin;
	Hydromatrix (výrobce Varian Inc., USA) – materiál na bázi fosilní kře-

meliny.
Jako vhodný sorbent pro předčištění surového extraktu byl vybrán 

Florisil® (křemičitan hořečnatý), aktivovaný čtyři hodiny při 650 0C.
Pro extrakce organických polutantů z lyofilizovaných a rozemletých 

pevných vzorků byl použit přístroj DIONEX ASE 300, výrobce Dionex 
Corp. (Sunnyvale, CA, USA). Přístroj a jeho funkce jsou detailně popsány 
v příslušné firemní literatuře [8]. Do extrakční cely o objemu 34 ml se 
na spodní fritu vložily dva celulózové filtry, na ně byl nasypán aktivo-
vaný Florisil v množství cca 3 g a vložen další celulózový filtr. Do takto 
připravené cely se kvantitativně převedla předmíchaná směs tvořená 
sypkým vzorkem (většinou v rozmezí 5–15 g podle sypné hmotnosti), 
cca 3 g Florisilu a inertním materiálem Hydromatrix v množství podle 
typu vzorku. Přesnost navážky vzorku činila 0,01 g. Přístroj umožňuje 
postupně zpracovat až 12 vzorků v sekvenci a jeho parametry byly 
nastaveny následovně:
složení extrakčního činidla: hexan/aceton 9 : 1 objemově,
teplota extrakce:  120 0C,
doba extrakčního cyklu: 8 minut,
počet cyklů:  2,
objem proplachu:  70 % objemu cely.

Tlak v cele není nastavitelná hodnota. Udržuje se automaticky v oblasti 
10,34 MPa (1500 PSI), kde mírně kolísá v hysterezním intervalu. Udržení 
v rámci hystereze je dosaženo opakovaným vypouštěním malých objemů 
extraktu do sběrné nádoby a připouštěním stejného objemu čistého 
extrakčního činidla.

Po ukončení extrakce je celý extrakt pomocí tlakového dusíku vytlačen 
do sběrné nádoby, cela je promyta čistým extrakčním činidlem a vše je 
opět spojeno ve sběrné nádobě. Uvedené nastavení parametrů vedlo k zís-
kání surového extraktu o celkovém objemu cca 50–75 ml. Získaný surový 
extrakt byl zakoncentrován, převeden do směsi cyklohexan/ethylacetát  
1 : 1 a opět zakoncentrován na výsledný objem 5 ml pomocí přístroje 
TurboVap (výrobce Zymark Corp., MA, USA). K následnému čištění pomocí 
techniky GPC byly použity 2 ml zakoncentrovaného surového extraktu.

2.3  Čištění extraktu gelovou permeační chromatografií (GPC)
Zakoncentrovaný surový extrakt byl čištěn pomocí techniky GPC, jejímž 

principem je separace látek podle velikosti molekul. Z molekul větších 
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než sledované analyty je významné oddělení tuků, olejů, přírodních poly-
merních látek (polysacharidy, bílkoviny) a dalších, z molekul menších je 
významné oddělení síry.

Byl použit kapalinový chromatograf firmy Waters složený z následujících 
komponentů:
• autosampler Waters 717 plus,
• čerpadlo Waters 600,
• kolona Envirogel GPC Cleanup Column, 19 x 300 mm, náplň kopolymer 

styren/divinylbenzen o velikosti částic 15 μm,
• UV/VIS detektor Waters 486,
• sběrač frakcí Waters Fraction Collector III,
• PC a software Millenium pro řízení chromatografického procesu a sběr 

dat.
Kolona je chráněna mechanickými filtry VICI 2 μm a 0,5 μm a před-

kolonou Waters Envirogel 4,6 x 30 mm. Popsaná ochrana je pro provoz 
kolony nezbytná a zásadním způsobem prodlužuje její životnost.

Složení mobilní fáze bylo cyklohexan/ethylacetát 1 : 1 a průtok kolo-
nou 5 ml.min-1. Po nástřiku 2 ml surového extraktu byla jímána frakce 
v intervalu 10–15 minut, takže objem přečištěného extraktu činil 25 ml. 
Pomocí přístroje DryVap (Horizon Technology, USA) byl přečištěný extrakt 
zakoncentrován, převeden do hexanu a opět zakoncentrován na výsled-
ný objem 5 ml. Z tohoto objemu bylo již potřebné množství převedeno 
do vialek, z nichž byly následně provedeny analýzy jednotlivých skupin 
organických polutantů.

Vzhledem k tomu, že popsaný postup metody GPC vykazoval v pří-
padě některých látek PAU snížení výtěžnosti, byla paralelně část suro-
vého extraktu čištěna nikoliv metodou GPC, 
ale technikou SPE (Solid Phase Extraction). 
10 ml surového extraktu bylo v tomto případě 
zakoncentrováno na 1 ml a čištěno průchodem 
kolonkou o délce 65 mm a vnitřním průměru 
15 mm s náplní 0,5 g Florisilu, který sorbuje 
látky polárního charakteru. Látky PAU byly 
z kolonky eluovány 4 ml hexanu a 4 ml směsi 
hexan/dichlormetan (2 : 1). Přečištěný extrakt 
byl zakoncentrován, převeden do metanolu a při-
praven ke kvantitativnímu stanovení PAU.

2.4  Stanovení jednotlivých skupin orga
nických polutantů
Polychlorované bifenyly, chlorované benzeny, 
izomery hexachlorcyklohexanu, DDT a jeho 
metabolity, polychlorované cyklodieny i ostatní 
organochlorované pesticidy

Stanovení se provádělo pomocí kapilární 
plynové chromatografie s detektorem elektrono-
vého záchytu (ECD). Byl použit plynový chromato-
graf Agilent 6890 N, vybavený dvěma detektory 
elektronového záchytu (ECD), split/splitless 
duálním automatickým injektorem a elektronic-
kou kontrolou tlaku (EPC). Nosným plynem bylo 
helium v čistotě 5.0. K separaci jednotlivých 
látek byly použity následující kolony:
• kolona DB-5, délka 60 m, vnitřní průměr 0,25 mm, 

zakotvená stacionární fáze 0,25 μm,
• kolona DB-XLB, délka 60 m, vnitřní prů-

měr 0,25 mm, zakotvená stacionární fáze 
0,25 μm,

• kolona DB-1701, délka 60 m, vnitřní prů-
měr 0,25 mm, zakotvená stacionární fáze 
0,25 μm.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
Stanovení se provádělo pomocí vysokoúčin-

ného kapalinového chromatografu (HPLC) firmy 
Waters s fluorescenčním detektorem a kolonou 
na bázi C18. Mobilní fází byla směs metanol/ 
/voda, přičemž poměr obou jejích složek se 
v průběhu analýzy měnil (tzv. gradientová eluce). 
Průtok mobilní fáze kolonou činil 0,6 ml.min-1. 
Fluorescenční detektor byl optimalizován na 
základě spektrální analýzy nastavením vhodných 
vlnových délek excitačního a emisního záření 
pro jednotlivé PAU.

Alkylfenoly, polybromovené difenylethery a syn
tetické mošusové látky

Stanovení se provádělo pomocí plynového 
chromatografu firmy Agilent Technologies typ 
6890N vybaveného automatickým dávkovačem 
firmy Gerstel. K dělení byla použita křemenná 
kapilární kolona HP-5MS o délce 30 m, vnitřním 

průměru 0,25 mm a tloušťce filmu stacionární fáze 0,25 μm. Injektor 
pracoval technikou „pulsní splitless“. Mobilní fází bylo helium 5.0. 
K detekci byl použit hmotnostně selektivní detektor Agilent 5973 s vyhod-
nocovacím softwarem. Pro kvantitativní vyhodnocení pracoval detektor 
v SIM modu (tj. měřením vybraných iontů) s ionizací EI (electron impact 
– náraz elektronů) nebo s negativní chemickou ionizací (NCI).

3  Výsledky a diskuse

3.1  Ověření metody pomocí referenčních materiálů
Celá metoda byla úspěšně testována pomocí referenčních materiálů 

řady Metranal (výrobce Analytika, s. r. o., Praha). Systematicky a opa-
kovaně byl použit především Metranal-7 (čistírenský kal), doplňkově 
i Metranal-2 (říční sediment). Sumární výsledky testovacích analýz jsou 
uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2.  Výsledky testovacích analýz pomocí referenčních materiálů 
Metranal-2 a Metranal-7

Skupina 
parametrů

Metranal-2 Metranal-7

Počet analýz
Průměrná 

výtěžnost (%)
Počet analýz

Průměrná 
výtěžnost (%)

OCP 2 89,7 7 91,0

PCB 2 103,8 7 100,3

PAU 3 74,8 11 84,0

Organický polutant
Počet 
vzorků

Nalezené koncentrace [ng.g-1]
Lokalita s maximální koncen-

tracíC
min

C
max

C
průměr

C
medián

PCB (suma) 60 2,5 904 142 72,6 Vltava-Zelčín

Trichlorbenzeny (suma) 60 0,5 416 41,1 24,5 Černínovsko-sl. r. Labe

Pentachlorbenzen 60 0,1 145 9,1 1,0 Labe-Štětí

Hexachlorbenzen 60 0,5 5 472 207 11,4 Klíšský p.-Spolchemie Ústí n. L.

Izomery HCH (suma) 60 0,1 216 10,1 0,9 Černínovsko-sl. r. Labe

DDT a metabolity (suma) 60 1,2 6 170 237 45,7 Černínovsko-sl. r. Labe

Polychlor. cyklodieny (suma) 47 0,1 14,0 1,5 0,2 Labe-Obříství

a-endosulfan 47 0,1 0,6 0,1 0,1 Labe-Lysá

Heptachlor 47 0,1 0,7 0,1 0,1 Labe-Valy

Methoxychlor 47 0,4 17,0 2,6 0,4 Jizera-Sojovice

Alachlor 47 0,4 20,2 1,8 0,4 Vltava-Braník

Trifluralin 47 0,1 8,8 0,5 0,1 Bohumínská stružka

PAU (suma) 47 805 23 750 6 294 5 044 Jizera-Sojovice

4-nonylfenol 60 2,3 1 590 157 70,7 Klíšský p.-Spolchemie Ústí n. L.

4-terc-oktylfenol 60 2,0 19,4 3,5 2,0 Klíšský p.-Spolchemie Ústí n. L.

Bisphenol A 42 1,1 601 37,4 9,2 Bílina-Ústí n. L.

PBDE (suma) 58 0,8 73,1 4,6 1,0 Klíšský p.-Spolchemie Ústí n. L.

Tonalide AHTN 60 1,0 31,0 6,0 1,7 Labe-Obříství

Galaxolide HHCB 60 1,0 131 11,7 3,9 Bílina-Ústí n. L.

Tabulka 3.  Koncentrace organických polutantů v říčních sedimentech

Organický polutant
Počet 
vzorků

Nalezené koncentrace [ng.g-1]
ČOV s maximálně nalezenou 

koncentracíC
min

C
max

C
průměr

C
medián

PCB (suma) 5 94,1 334 210 229 Ostrava

Trichlorbenzeny (suma) 5 28,7 187 93,1 68,8 Ostrava

Pentachlorbenzen 5 0,5 15,4 4,3 1,8 Ostrava

Hexachlorbenzen 5 10,7 74,0 28,8 18,4 Ostrava

Izomery HCH (suma) 5 0,1 28,0 8,0 3,7 Ostrava

DDT a metabolity (suma) 5 17,4 81,5 38,1 25,4 Ostrava

Polychlor. cyklodieny (suma) 3 0,1 0,5 0,2 0,1 Ostrava

a-endosulfan 3 0,1 0,1 0,1 0,1 ~~~

Heptachlor 3 0,1 0,1 0,1 0,1 ~~~

Methoxychlor 3 0,4 7,3 3,3 2,2 Ostrava

Alachlor 3 0,4 0,4 0,4 0,4 ~~~

Trifluralin 3 0,1 3,5 1,2 0,1 Ostrava

PAU (suma) 3 8 151 97 166 54 064 56 876 Ostrava

4-nonylfenol 5 277 2 860 1 622 1 985 Praha

4-terc-oktylfenol 5 2,0 422 130 27,2 Ostrava

Bisphenol A 2 9,6 11,4 10,5 10,5 Ostrava

PBDE (suma) 5 19,2 114 52,8 34,1 Ostrava

Tonalide AHTN 5 43,3 2 183 925 993 Praha

Galaxolide HHCB 5 362 7 117 4 141 5 795 Praha

Tabulka 4.  Koncentrace organických polutantů v čistírenských kalech z ČOV (Praha a Ostrava)
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Organický polutant
Počet 
vzorků

Nalezené koncentrace [ng.g-1] Lokalita s maximální kon-
centracíC

min
C

max
C

průměr
C

medián

PCB (suma) 21 31,5 615 730 74 276 799

Synthesia Pardubice-laguna 
destilačních zbytků (LDZ)

Trichlorbenzeny (suma) 15 2,9 2 054 170 205 669 382
Pentachlorbenzen 15 0,5 3 120 000 470 467 29,2
Hexachlorbenzen 15 0,8 3 480 000 621 069 175
Izomery HCH (suma) 15 0,1 267 860 27 353 5,9
DDT a metabolity (suma) 15 0,5 31 785 5 808 2,3
Polychlor. cyklodieny (suma) 11 0,1 1 167 174 5,2 Lachema Brno
a-endosulfan 11 0,1 184 27,1 0,1 Synthesia Pardubice-LDZ
Heptachlor 9 0,1 0,1 0,1 0,1 ~~~
Methoxychlor 9 0,4 20,8 3,4 0,4 Synthesia Pardubice-jímka 3
Alachlor 9 0,4 6,1 1,0 0,4 HCHZ Ostrava Hrušov-skládka
Trifluralin 9 0,1 145 38,6 7,6 Diamo Ostrava-skládka
PAU (suma) 11 448 4 704 000 508 275 12 072 Deza Valašské Meziříčí
4-nonylfenol 12 10,0 9 470 1 210 75,6 HCHZ Ostrava Hrušov-skládka
4-terc-oktylfenol 12 2,0 24 100 2 017 2,3 HCHZ Ostrava Hrušov-skládka
Bisphenol A 5 1,7 210 53,0 12,2 Synthesia Pardubice-jímka 3
PBDE (suma) 13 1,0 272 27,1 1,0 Synthesia Pardubice-LDZ
Tonalide AHTN 12 1,0 7,5 2,0 1,0 Synthesia Pardubice-jímka 3
Galaxolide HHCB 12 1,0 30,2 4,8 1,7 Synthesia Pardubice-jímka 3

Tabulka 5.  Koncentrace organických polutantů v zeminách areálů chemických závodů

Organický polutant
Počet 
vzorků

Nalezené koncentrace [ng.g-1] Lokalita s maximální 
koncentracíC

min
C

max
C

průměr
C

medián

PCB (suma) 23 32,2 864 236 112 Vltava-Braník
Trichlorbenzeny (suma) 23 0,2 61 435 2 679 3,9 Labe-Děčín
Pentachlorbenzen 23 0,1 701 000 30 486 0,6 Labe-Děčín
Hexachlorbenzen 23 1,3 106 000 4 628 5,7 Labe-Děčín
Izomery HCH (suma) 23 0,1 38,4 3,8 0,2 Labe-Děčín
DDT a metabolity (suma) 23 3,0 3 828 250 33,7 Labe-Děčín
Polychlor. cyklodieny (suma) 12 0,1 6,9 2,4 1,6 Labe-Obříství
a-endosulfan 12 0,1 1,8 0,4 0,1 Labe-Děčín
Heptachlor 12 0,1 53,7 4,6 0,1 Labe-Děčín
Methoxychlor 12 0,4 12,6 3,0 0,4 Labe-Obříství
Alachlor 12 0,4 0,4 0,4 0,4 ~~~
Trifluralin 12 0,1 13,5 2,5 0,1 Ohře-Terezín
PAU (suma) 12 319 2 301 1 158 1 428 Odra-Bohumín
4-nonylfenol 22 29,0 2 068 265 53,8 Labe-Děčín
4-terc-oktylfenol 23 2,0 25,1 5,5 2,5 Stroupnický potok
Bisphenol A 5 20,4 171 101 94,3 Labe-Děčín
PBDE (suma) 23 1,0 165 24,5 4,5 Labe-Valy
Tonalide AHTN 23 1,0 101 11,3 6,1 Labe-Děčín
Galaxolide HHCB 23 7,5 524 52,3 23,2 Labe-Děčín

Tabulka 6.  Koncentrace organických polutantů v tkáních ryb (jelec tloušť)

3.2  Výsledky a diskuse
V letech 2006–2007 byly popsanou metodou 

stanovovány koncentrace uvedených organic-
kých polutantů ve více než stovce pevných vzor-
ků. Souhrnné výsledky jsou uvedeny v tabulkách 
3–6, v případě sumárních údajů jde o součet 
koncentrací jednotlivých látek v dané skupině 
(tabulka 1).

V tabulce 3 jsou shrnuty koncentrační nálezy 
sledovaných organických polutantů ve dnových 
sedimentech dvanácti velkých řek ČR (Labe, 
Vltava, Odra, Morava, Ohře, Jizera, Bílina, 
Berounka, Dyje, Svratka, Dřevnice, Opava), 
jednoho slepého říčního ramene v blízkosti che-
mického závodu Spolana Neratovice (Labe–Čer-
nínovsko) a tří potoků protínajících průmyslové 
areály (Klíšský potok – Spolchemie Ústí nad 
Labem, Libišská strouha – Spolana Neratovice 
a Bohumínská stružka).

4  Závěr
Z výsledků uvedených v tabulkách 3–6 je 

možno formulovat několik závěrů:
	Pro většinu sledovaných látek nebyla zjištěna 

dramaticky zvýšená kontaminace říčních sedi-
mentů. Výjimku tvořily nálezy HCB a 4-nonylfeno-
lu v profilu Klíšský potok-Spolchemie Ústí nad 
Labem a nález DDT v lokalitě Černínovsko-slepé 
rameno Labe v blízkosti chemického závodu 
Spolana Neratovice. Především mimořádně 
vysoký nález HCB (5 472 ng.g-1) v sedimentu 
pod výpustí odpadních vod ze závodu Spolche-
mie Ústí nad Labem je znepokojivý i tím, že je 
srovnatelný s podobnými měřeními v letech 
1996–8 [9] a nesignalizuje eliminaci tohoto 
zdroje kontaminace Labe hexachlorbenze-
nem.

	V případě průmyslových, především chemických 
závodů bylo prokázáno, že pro určitý typ orga-
nických polutantů mohou stále představovat 
významné emisní zdroje kontaminace životního 
prostředí. Například ve vzorcích zemin odebra-
ných v blízkosti chemického závodu Synthesia 
Pardubice byly opakovaně zjišťovány mimořádně 
vysoké koncentrace chlorovaných benzenů 
a PCB.

	V čistírenských kalech se koncentrují organické 
polutanty z kontaminace charakteristické pro 
velké městské aglomerace. Proto jsou zde vyšší 
koncentrace PAU, 4-nonylfenolu, PBDE nebo galaxolidu.

	U vzorků ryb se projevila schopnost kumulace některých organických látek 
v jejich tkáních (PCB, DDT, PAU, 4-nonylfenol, bisphenol A a galaxolide).
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Using of ASE and GPC for the persistent organic pollutants 
analysis in solid samples of water ecosystems (Kužílek, V., 
Jánošíková, V., Svobodová, A.)

The application of ASE (Accelerated Solvent Extraction) and GPC 
(Gel Permeation Chromatography) methods in laboratory of the WRI 
Prague is described including the verification using reference mate-
rials. Both methods are used for analysis of wide scale of persistent 
organic pollutants (PCB, chlorobenzenes, pesticides, PAH, alkylphe-
nols, PBDE, synthetic musk substances) in connection with gas or 
liquid chromatography procedures. Many environmental solid samples 
of water ecosystems in the Czech Republic were analyzed and the 
results were evaluated.

The impact of the recent or former activities in some of chemical 
plants and their vicinities (e.g. Spolchemie Ústí nad Labem or Synthesia 
Pardubice) on the higher concentration of relevant persistent organic 
pollutants in soil and river sediments samples was proved. 
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ODPOR POHYbLIvÉHO 
DNA SKLONITÉHO KORYTA 
ZA POvODňOvÝCH PRŮTOKŮ 

Václav Matoušek ml.

Klíčová slova
pohyb splavenin, drsnost koryta, dnové útvary, stabilita dna, Dubská 
Bystřice

Souhrn
Za extrémních průtoků se v korytě výrazně zvyšuje střední rychlost 

proudu a s ní smykové napětí ve dně. Toto napětí, resp. jeho bezrozměr-
ná forma v podobě Shieldsova parametru, má zásadní vliv na stabilitu 
dna koryta a jeho odpor proti proudění. V důsledku smykové napětí ve 
dně ovlivňuje jak deformaci povrchu koryta, tak vztah mezi průtokem 
a výškou hladiny v korytě. Výpočet dnového smykového napětí vyžadu-
je určení hodnoty součinitele ztráty třením pro povrch dna. Způsob 
určování hodnoty součinitele je podrobně propracován pro pevné dno, 
ale podstatně méně pro dno pohyblivé (dno podléhající erozi). Téměř 
nic pak není známo o podmínkách tření na povrchu pohyblivého dna 
za situace vysokého smykového napětí mnohonásobně převyšujícího 
kritické smykové napětí pro začátek pohybu částic. V příspěvku je 
diskutován vliv vysokého smykového napětí na odpor koryta s příkrým 
podélným sklonem dna při extrémně vysokém průtoku a způsob určení 
součinitele ztráty třením pro povrch pohyblivého dna za masivního cho-
du splavenin. Řešení je ilustrováno na případu příkrého úseku koryta 
Dubské Bystřice za povodňového průtoku v srpnu 2002.

Úvod
Předpokladem úspěšné simulace povodňové události na toku a případ-

ného na ní založeného protipovodňového opatření je dostatečně přesné 
určení vztahu mezi vodním stavem a průtokem v korytě toku. Přesná 
podoba tohoto vztahu se zpravidla nejhůře určuje pro situace, kde je jí 
z praktického pohledu nejvíce třeba – pro extrémně vysoké průtoky. Vztah 
je výrazně ovlivněn odporem koryta a zejména hydraulickou drsností 
povrchu koryta. Specifikem extrémních průtoků v korytech s pohyblivým 
dnem je skutečnost, že extrémní průtoky přímo ovlivňují hydraulickou 
drsnost pohyblivého dna.

Shieldsův parametr a kritéria pro různé režimy pohybu 
splavenin

Při proudění vody nad pohyblivým dnem dochází k vzájemné interakci 
proudu se dnem, jejíž důsledky ovlivňují vztah mezi průtokem a vodním 
stavem. Za extrémních průtoků se v korytě výrazně zvyšuje střední 
rychlost proudu a s ní smykové napětí ve dně. Toto napětí, resp. jeho 
bezrozměrná forma v podobě Shieldsova parametru, má zásadní vliv 
na stabilitu dna koryta a jeho odpor proti proudění. Smykové napětí ve 
dně ovlivňuje jak deformaci povrchu koryta, tak vztah mezi průtokem 
a výškou hladiny v korytě. Shieldsův parametr pro dno se definuje jako 

 , kde τ
b
 je smykové napětí na povrchu pohyblivého  

 
dna, ρ

s
 hustota částic dna, d průměr částic, ρ hustota vody proudící 

nade dnem a g je gravitační zrychlení.
Někdy se nazývá parametrem mobility částic (např. van Rijn, 1989), 

což je název dobře vystihující význam tohoto parametru. Jeho hodnota 
totiž udává míru a rozsah pohybu původně dnových částic, které se do 
pohybu dostaly působením proudu vody na povrch zrnitého dna. Para-

metr byl původně (Shields, 1936) formulován pro potřeby určení kritéria 
pro počátek pohybu částic (klasický vztah mezi tzv. kritickou hodnotou 
Shieldsova parametru a smykovým Reynoldsovým číslem lze najít v téměř 
každé učebnici říční hydrauliky). Další výzkumy však ukázaly, že je vhodnou 
veličinou i pro hodnocení interakce proudu s povrchem pohyblivého dna 
za situací, kdy bezrozměrné smykové napětí ve dně je vyšší než kritické, 
tj. když dochází k pohybu splavenin (obr. 1).

Graf na obr. 1 udává závislost typu dnových útvarů a režimu pohybu 
splavenin na velikosti dnových částic a na Shieldsovu parametru. Výzkum 
platnosti kritérií pro různé podmínky proudění stále probíhá, poloha 
čar určujících v obr. 1 hranice mezi jednotlivými oblastmi proudění se 
bude jistě dále zpřesňovat (např. průběh kritéria pro počátek vznosu 
splavenin v oblasti velkých průměrů částic). Dále hodnota Shieldsova 
parametru spoluurčuje množství pohybujících se splavenin. Tento vztah 
neřeší diagram na obr. 1, nýbrž transportní rovnice, jichž lze v literatuře 
nalézt celou řadu (např. pro dnové splaveniny Meyer-Peterova a Müllerova 
rovnice a pro splaveniny ve vznosu van Rijnova rovnice). 

Použití Shieldsova parametru pro hodnocení splaveni-
nových poměrů v korytě Dubské Bystřice za povodně 
v srpnu 2002

Na obr. 2 je diagram použit pro odhad splaveninových poměrů na 
Dubské Bystřici při extrémním průtoku za povodně v srpnu 2002. Dubská 
Bystřice má v úseku nad Dubím značný sklon a za povodňového průtoku 
byla v jejím korytě i velká hloubka. Smyková napětí ve dně (resp. hodnoty 
Shieldsova parametru) musely tedy být velké. Z vyhodnocení povodně 
na Dubské Bystřici (Havlík, 2002) vyplývá, že při kulminačním průtoku 
(jehož hodnota nebyla měřena) byla v úseku toku s přirozeným pohyblivým 
dnem o podélném sklonu dna 0,05 typická hloubka 1,4 m a jí odpovídající 
hydraulický poloměr průtočného průřezu 0,78 m. Z těchto hodnot plyne, 
že smykové napětí ve dně mohlo dosáhnout až hodnot kolem 400 Pa 
a kritická hodnota pro začátek pohybu byla překročena i u značně velkých 
částic krycí dlažby přirozeného dna koryta. Snímky koryta po povodni 
dokazují, že za povodňového průtoku se musely v korytě pohybovat i sku-
tečně velké balvany. Podle Shieldsova kritéria pro počátek pohybu částic 
se za vzniklých vysokých smykových napětí mohly pohybovat částice až do 
velikosti 0,5 m. Zrnitostní rozdělení dna koryta ve sledovaném úseku bylo 
zhruba následující: d

16
 ≈ 1,3 cm, d

50
 ≈ 5 cm, d

84
 ≈ 18 cm a d

90
≈ 22 cm. 

Z toho plyne, že při kulminačním průtoku mohla být v pohybu převážná 
část dnových částic a chod splavenin musel být velmi významný. Pro 
zrna d

90
 bylo θ ≈ 0,11 (částice se pohybovaly, neboť θ > θ

cr
, θ

cr
 ≈ 0,05), 

pro d
50

 bylo θ ≈ 0,47 (pohyb částic, možná přítomnost dun) a pro zrna 
menší než d

16
 bylo θ > 1,8 (částice se pohybovaly ve vznosu). Masivní 

chod splavenin a možná přítomnost dnových útvarů pravděpodobně 
významně ovlivnily tření proudu o dno, a tedy vztah mezi vodním stavem 
a extrémním průtokem. Pohyb splavenin zřejmě podstatně zvýšil odpor 
koryta a v důsledku toho vodní stav za extrémního průtoku. Otázkou je, 
zda umíme vliv masivního chodu splavenin na odpor dna, a tedy na vztah 
mezi průtokem a vodním stavem postihnout v hydraulických výpočtech. 
Ve výpočtech je vliv odporu koryta reprezentován hodnotou nějakého 
odporového součinitele (Darcy-Weisbachův součinitel, Chézyho součini-
tel, Manningův součinitel), jde tedy o to zohlednit vliv chodu splavenin 
v hodnotě odporového součinitele.

Definice součinitele ztráty třením pro pohyblivé dno 
a popis závislosti součinitele na podmínkách proudění

Smykové napětí ve dně τ
b
 je k střední průřezové rychlosti v korytě 

v vztaženo pomocí Darcy-Weisbachova součinitele ztráty třením na povr-

chu dna λ
b
, neboť platí . Rovnice pro τ

b
 tudíž vyžaduje řešení 

hodnoty λ
b
 podle vhodného zákona tření pro rozhraní. Rovnice zákona 

tření vyjadřuje λ
b
 jako funkci vlastností proudu 

(rychlost, hustota a viskozita vody, hydraulický 
poloměr koryta) a rozhraní (hydraulická drsnost 
k). Obecně je třecí zákon založen na teorii popi-
sující třecí mechanismy proudění v mezní vrstvě 
u stěny (teorie hydraulicky hladké nebo drsné 
stěny, či teorie přechodné oblasti mezi hladkou 
a drsnou stěnou). 

Povrch dna složeného z nekohezních částic 
není klasickou pevnou stěnou, neboť může 
podléhat erozi, která uvádí částice na povrchu 
dna do pohybu. Otázka, zda pro pohyblivá dna 
lze aplikovat stejné rovnice pro určení λ

b
 jako 

pro pevné stěny, a pokud ano, jak v rovnicích 
formulovat hydraulickou drsnost, je předmětem 
zkoumání již řadu let. Situace je nejjednodušší 
pro proudění o rychlostech znamenajících hod-
noty Shieldsova parametru pro dno θ menší než 

Obr. 1.  Kritéria výskytu různých režimů pohybu 
splavenin

Obr. 2.  Splaveninové poměry v korytě Dubské 
Bystřice za extrémního průtoku při povodni  
v srpnu 2002
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kritické θ
cr
, tj. pro proudění, při němž částice na povrchu dna nejsou 

v pohybu. Tehdy je rozhraní proudu jasně definováno a jeho drsnost, 
resp. velikost jeho výstupků na povrchu rozhraní je závislá na velikosti 
částic d tvořících povrch dna. Pokud je toto rozhraní hydraulicky drsné, 
je možno pro výpočet součinitele ztráty třením pro dno použít klasic-

kou Nikuradzeho rovnici pro drsnou stěnu , resp. její 

modifikaci pro hydraulicky drsné pohyblivé dno  (κ je 

Kármánova univerzální konstanta a R
hb

 je hydraulický poloměr té části 
celkové průtočné plochy nade dnem, která je třením spojena s povr-
chem dna průtočného profilu; 14,8 je empirická konstanta) s tím, že 
hydraulická drsnost povrchu dna k

s
 je nějakou funkcí velikosti částic. 

Také u Nikuradzeho pokusů byla hydraulická drsnost simulována pomocí 
velikosti částic, neboť hydraulická drsnost k

s
 byla určena výškou výstupků 

povrchu stěny modelovanou velikostí pískových částic nalepených na 
stěnu potrubí Nikuradzeho experimentální trasy.

Při proudění o malých průtocích je zpravidla θ < θ
cr
 , tj. proudění neuvádí 

zrna dna do pohybu. Hodnota k
s
 se přímo vztahuje k charakteristické 

velikosti částic tvořících povrch dna, např. k
s
 = d

90
. Za vyšších průtoků, 

v oblasti θ
cr
 < θ < zhruba 0,8, je komplikací pro určení hydraulické 

drsnosti dna tvorba dnových útvarů na povrchu dna (vrásy, duny apod.) 
a chod splavenin v proudu nade dnem. Tyto vlivy zvyšují odpor dna a řada 
autorů zahrnuje tento vliv do zvýšení vlivu charakteristického zrna na 
hydraulickou drsnost dna. Yalin (1992) uvádí pro pohyblivé dno k

s
/d

84
 = 

= 2, jiní autoři došli k jiným hodnotám konstanty pro k
s
/d (viz např. 

přehled ve van Rijn, 1989). Přímou metodou pro zavedení vlivu dnových 
útvarů do celkové drsnosti dna je superpozice povrchové drsnosti dna 
(zrnitostní drsnost) s tvarovou drsností dna (drsnost způsobená defor-
mací povrchu dna dnovými útvary, viz např. van Rijn, 1989). Při θ větším 
než zhruba 0,8 dnové útvary z povrchu pohyblivého dna vlivem erozní 
činnosti proudu mizí. Povrch dna je rovný, jeho horní část je erodována 
a dochází k velmi intenzivnímu chodu splavenin. Erodované části dna 
se říká smyková vrstva. Popis mechanismu turbulentního tření o povrch 
rovného erodovaného dna a určení součinitele ztráty třením komplikuje 
fakt, že k tření nepřispívají pouze drsnostní výstupky na spodní straně 
smykové vrstvy, ale především částice transportované ve smykové vrst-
vě, tj. částice nesené v proudu těsně nade dnem, které jsou se dnem 
a s dalšími částicemi v permanentním nebo aspoň sporadickém kontak-
tu. Tyto kontakty jsou zdrojem mechanického tření mezi smykovou vrstvou 
s dnem. Toto mechanické tření velmi významně přispívá k celkovému 
odporu koryta. Pro tento režim zatím existuje málo experimentálních 
dat a žádná jednoznačná rovnice pro k

s
/d. Dosavadní zkušenosti z tla-

kových proudění v potrubí ukazují, že k
s
/d je v této oblasti silně závislé 

na Shieldsově parametru θ.

Určení součinitele ztráty třením pro pohyblivé dno 
za vysokých smykových napětí z laboratorních testů 
v potrubí

Pro otevřené koryto v podstatě neexistují experimentální data, jež by 
poskytla informaci o vztahu mezi hydraulickou drsností dna a dalšími 
veličinami charakterizujícími proudění za podmínek proudu se splave-
ninami nad erodovaným plochým dnem, tj. pro θ větší než přibližně 
0,6÷0,8. To je dáno tím, že tyto podmínky se na tocích vyskytují jen za 
extrémních průtoků, kdy zpravidla žádné přímé měření průtoku, průbě-
hu hladin a chodu splavenin není možné. Variantou k měření proudění 
za vysokých dnových smykových napětí v otevřeném korytě je měření 
v tlakovém potrubí se sedlinou ve dně. Vlivem vysokých hydraulických 
gradientů proudění lze v potrubí snadno dosáhnout vysokých hodnot 
Shieldsova parametru. Navíc lze v trubním okruhu spolehlivě a přesně 
měřit potřebné veličiny včetně průtoku splavenin a nastavovat řízeně 
různé podmínky proudění.

Analytický popis třecího mechanismu dnových splavenin na spodní 
straně smykové vrstvy (Wilson, 1989) vede na k

s
/d = konst · θ. Podle 

této analýzy nemá velikost částic dnových splavenin žádný vliv na veli-
kost hydraulické drsnosti v Nikuradzeho rovnici pro λ

b
. Tento délkový 

parametr nahrazuje v odporové rovnici tloušťka smykové vrstvy. Nedávná 
měření dnových splavenin hrubozrnného křemičitého písku nad sedlinou 
v laboratorním potrubí průměru 100 mm (Matoušek a Krupička, 2008) 
ukázala, že analytická rovnice dobře vystihuje změřený trend při hodnotě 

konstanty 3,3, tj. při  (obr. 3). 

Poněkud složitější je situace při velmi vysokých hodnotách (θ > 2÷4) 
a kombinovaném chodu dnových splavenin a splavenin ve vznosu. Za 
těchto podmínek zůstává k

s
/d funkcí Shieldsova parametru, ale nikoliv 

funkcí lineární, což indikuje, že tloušťka smykové vrstvy není postačujícím 
délkovým parametrem v odporové rovnici. Toto lze vysvětlit tím, že za 
takto vysokých Shieldsových čísel ne všechny částice přispívající ke tření 
na povrchu dna jsou nutně součástí smykové vrstvy. V důsledku toho se 

ve vztahu projeví i např. vliv velikosti částic a hydraulického poloměru 
průtočné plochy. Přehled měření a metod lze nalézt v publikaci (Matou-
šek, 2007). Pozoruhodné je, že za extrémně vysokých hodnot Shieldsova 
parametru (hodnoty větší než 4, tedy hodnoty, které se v otevřených 
korytech zřejmě nevyskytují ani při extrémních situacích, ale mají platnost 
pro tlaková potrubí) způsobuje masivní chod kombinovaných splavenin 
odpory vyšší než teoreticky určené pro chod dnových splavenin při tomtéž 
bezrozměrném smykovém napětí ve dně (obr. 4).

Interpretace poznatků z laboratorních trubních měření 
pro přirozená otevřená koryta

Důležitým poznatkem z trubních testů je pozorovaný významný nárůst 
hydraulické drsnosti dna při zvyšující se hodnotě Shieldsova parametru 
v důsledku rostoucího chodu splavenin průtočným profilem proudu. Tento 
trend existuje zřejmě i v přírodních tocích s pohyblivým dnem. Aplikace 
laboratorních výsledků do podmínek proudění v přírodním otevřeném 
korytě vyžaduje další analýzu vlivů rozdílných podmínek proudění sledo-
vaných při laboratorních trubních testech a vládnoucích v přirozených 
podmínkách přírodních toků s otevřenou hladinou. Podstatným rozdílem 
je například rozdělení velikosti částic tvořících dno a účastnících se 
chodu splavenin. Zatímco v přirozeném bystřinném toku je rozdělení 
velikosti zrn značně široké, viz zrna dna koryta Dubské Bystřice výše, 
při laboratorních testech se zatím používaly jen úzce rozdělené zrnitostní 
frakce písku. Nicméně základní zkušenosti získané teoretickou analý-
zou třecích poměrů na povrchu pohyblivého dna za chodu splavenin 
a měřením v laboratorních trubních linkách lze již nyní použít při odhadu 
drsnosti pohyblivého dna přirozeného sklonitého toku za extrémních 
průtoků (viz níže).

Obr. 3. Hydraulická drsnost povrchu erodované sedliny hrubozrnného písku 
v potrubí průměru 100 mm (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR)
Legenda:  křemičitý písek úzkého zrnitostní rozložení se střední veli
kostí částic d

50
 = 1,4 mm,   k

s
/d = 3,3 · θ (teoretické řešení pro dnové 

splaveniny)

Obr. 4. Hydraulická drsnost povrchu erodované sedliny střednězrnného 
písku v potrubí průměru 150 mm (Technická univerzita Delft)
Legenda:  písek úzkého zrnitostní rozložení se střední velikostí částic 
d

50
 = 0,37 mm, – k

s
/d rovnice podle Matoušek (2007),   k

s
/d = 3,3 · θ 

(teoretické řešení pro dnové splaveniny)
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Odhad Manningova drsnostního součinitele  
pro určení hodnoty kulminačního průtoku v korytě 
Dubské Bystřice za povodně v srpnu 2002

Manningova rovnice se v praxi často používá pro výpočet vztahu mezi 
průtokem a vodním stavem v korytě jistého příčného průřezu a podélného 
sklonu. V této rovnici je vliv povrchu koryta na odpor koryta vyjádřen 
Manningovým drsnostním součinitelem n. Různé rovnice pro Manningovo 
n i jiné drsnostní součinitele shrnuli a překalibrovali s použitím vlastní 
databáze Mattas a kol. (1998). Hodnota n je v případě koryt s pohyb-
livým dnem bez vegetačního pokryvu tradičně vyjadřována v závislosti 
na velikosti charakteristické dnové částice (např. Strickler, Pirkovský), 
popřípadě doplněné o vliv sklonu dna a/nebo hydraulického poloměru 
(např. Hey, Limerinos, Jarrett). Při určování vhodné hodnoty n však 
vládnou značné nejistoty (viz např. obr. 5), a to hlavně v případě velkých 
průtoků. Je pravděpodobné, že toto je v mnoha případech zaviněno z vel-
ké části nezohledněním výše diskutovaných vlivů smykových poměrů ve 
dně koryta. Z tohoto pohledu se závislost n pouze na charakteristické 
velikosti zrna jeví s ohledem na různé smykové poměry, které mohou 
v korytě při různých průtocích nastat, jako nedostatečná. 

Na obr. 5 jsou porovnány různé rovnice určující n pro dříve diskutovaný 
případ povodňového průtoku v korytě Dubské Bystřice. Rovnice Strickler 
a Pirkovský udávají velmi nízkou hodnotu n. Je to proto, že uvažují jen 
zrnitostní drsnost, a nikoliv dodatečný odpor od případné existence 
dnových útvarů či chodu splavenin. Heyova logaritmická rovnice uvažuje 
vliv hydraulického poloměru koryta a zvýšenou hydraulickou drsnost k

s
 =  

= 3,5 · d
84

, výsledkem je vyšší hodnota Manningova n než u vzorců Strick-
lerova typu. Logaritmická rovnice, jak ji navrhl Limerinos, dává velmi 
podobné výsledky, není z ní ale patrno, jak je hydraulická drsnost přesně 
formulována. I tyto logaritmické rovnice se zdají dávat příliš nízké hodnoty 
n. Havlík odhadl pro svůj výpočet kulminačního průtoku hodnotu n =  
= 0,06 a Mattasův vzorec Jarrettova typu pro sklonité toky s hrubozrnným 
substrátem dna dává ještě vyšší hodnotu. Mattasova rovnice zahrnuje 
vliv hydraulického poloměru a podélného sklonu koryta na drsnostní 
součinitel. Zahrnutí vlivu hydraulického poloměru a podélného sklonu dna 
je správnou cestou, právě tyto veličiny určují smykové napětí ve dně.

Zkušenost ze simulace masivního chodu dnových splavenin nad sedlinou 
v potrubí říká, že vlivem chodu splavenin pro smykové poměry odpovídající 
vzniku smykové vrstvy (a zániku dnových útvarů), tj. θ ≈ 0,8, se hydraulická 
drsnost k

s
 oproti situaci θ ≈ θ

cr
 (kdy k

s
/d

90
 ≈ 1) zhruba ztrojnásobí (obr. 3) 

a zesedminásobí při θ ≈ 2. Teoretická rovnice  vede 

při použití převodní rovnice  na n = 0,033 pro situaci bez chodu 

splavenin (θ = θ
cr
), což odpovídá hodnotám ze vzorců Stricklerova typu. Pro 

oblast dnových útvarů (θ ≈ 0,6) udává rovnice doplněná o analytickou rov-

nici pro hydraulickou drsnost erodovaného dna,  (ta je platná 

jen v intervalu zhruba 0,5 < θ < 4, který je však dostatečně široký pro 
rozsah průtoků v otevřených korytech), hodnotu n = 0,041, což odpovídá 
hodnotám z rovnic logaritmického typu (Hey, Limerinos). Pro masivní 
chod dnových splavenin ve smykové vrstvě udávají teoretické rovnice 
n > 0,05 (n = 0,065 pro θ = 1,8 a n = 0,071 pro θ = 2,1). Tyto hodnoty 
se zdají být realistické pro odhad drsnosti v uvažovaném úseku Dubské 
Bystřice za povodně v srpnu 2002, uvážíme-li, že smykové poměry za 
kulminačního průtoku vedly pravděpodobně k situaci, kdy splaveniny byly 
transportovány ve smykové vrstvě nad erodovaným dnem.

Obr. 5.  Hodnoty Manningova drsnostního součinitele n podle různých metod pro pohyblivé dno 
koryta Dubské Bystřice za povodně v 2002
Legenda: tabulka – tabulková hodnota pro tento typ koryta (např. Ven Te Chow, 1959), odhad 
Havlík – odhadnutá hodnota n při výpočtu kulminačního průtoku ze stop (Havlík, 2002), nový 
odhad – odhadnutá hodnota n na základě poznatků z tohoto článku, Mattas – rovnice Jarrettova 
typu (Mattas a kol., 1998)

Závěry
Chod splavenin vyvolaný extrémním průtokem v korytě s pohyblivým 

dnem podstatně zvyšuje odpor koryta a vodní stav při příslušném průtoku. 
Vyhodnocení splaveninových poměrů v úseku horského toku Dubské Bys-
třice při kulminačním průtoku za povodně v srpnu 2002 pomocí Shieldsova 
parametru potvrdilo, že chod splavenin musel být za povodňového průtoku 
významný. Pro odhad hodnoty Manningova drsnostního součinitele v posu-
zovaném úseku koryta Dubské Bystřice byla použita teorie vlivu chodu 
dnových splavenin na hydraulickou drsnost dna za vysokých smykových 
napětí ve dně otestovaná experimenty v tlakových potrubích. Použité ana-
lytické rovnice pro hydraulickou drsnost dna a pro součinitel ztráty třením 
navrhly, že chod splavenin vyvolaný extrémním průtokem v korytě Dubské 
Bystřice zhruba zdvojnásobil hodnotu Manningova n oproti hodnotě pro 
totéž koryto za nízkých průtoků bez pohybu splavenin. Závěry jsou založeny 
na omezeném množství experimentálních dat. Doporučuje se další výzkum 
umožňující doplnění experimentální databáze a zobecnění teoretických 
podkladů s cílem aplikovat navrženou metodu vyhodnocení odporu koryta 
v co nejširším rozmezí průtoků různými koryty s pohyblivým dnem.

Poznámka
Výzkum se provádí v rámci projektu CIDEAS č. 1M0579.
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Resistance of natural steepslope channel at 
flood discharge (Matoušek, V. Jr.)

A flood discharge increases flow velocity in 
a channel and thus the bed shear stress. The 
dimensionless form of the stress, called Shields 
parameter, affects the stability and resistance of 
a mobile bed. As a result, the stage-discharge 
relationship is affected. A calculation of the 
bed shear stress requires a determination of the 
friction coefficient for the bed surface. Very little 
information is available on friction at the top of an 
eroded mobile bed. This article discusses effects 
of high bed shear stress on the resistance of 
steep-slope channels at extremely high dischar-
ges and proposes a method for the determination 
of the friction coefficient of the mobile bed in 
a flow with intensive sediment transport. The 
method is demonstrated at an example of the 
resistance of a natural channel of the mountain 
river Dubská Bystřice during the extreme flood 
in August 2002.
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vYUŽITÍ MODELU NEURONOvÉ SÍTĚ 
v MODELOvÁNÍ PRŮTOKŮ

Jana Ředinová

Klíčová slova
vstup do modelu, neuronová síť, malé povodí, R software

Souhrn
Při modelování srážko-odtokového procesu v hydrologickém systé-

mu lze úspěšně využívat black-boxové modely. Typickým zástupcem 
těchto modelů je model umělé neuronové sítě (ANN – Artificial Neural 
Network), který byl v posledních desetiletích využit při řešení problémů 
v různých vědních oborech. Při aplikaci modelů umělých neuronových 
sítí je nutné dobře uvážit veličiny, které budou do modelu vstupovat, 
a zařadit jen ty, které korelují s výstupem a mají tedy potenciál 
úspěšně jej vysvětlit. Zařazení nerelevantních nebo nadbytečných 
vstupních veličin může vést k příliš komplexním strukturám modelu 
ANN a jeho přeparametrizování. Jako vstupní veličiny mohou být kromě 
měřených srážek použita upravená srážková data, jako jsou ukazatele 
předchozích srážek (API – Antecedent Precipitation Index). Hlavním 
cílem tohoto příspěvku je vyhodnocení optimálního počtu vstupů do 
srážko-odtokového modelu ANN.

1  Úvod
Matematické modely se využívají jako nástroje k analýze systémů, 

předpovědím nebo rozhodování v mnoha vědních oborech. V hydrologii 
mají své místo při navrhování vodohospodářských konstrukcí, v analýze 
časových řad nebo v předpovídání průtoků.

Modely lze dělit na fyzikálně založené a matematicky založené (black-
box). U fyzikálních modelů je známo, jak systém funguje, a díky této 
znalosti je model sestaven. Pokud není známa struktura systému, ale 
pouze vstupní a výstupní proměnné, uplatňují se modely černé skříňky 
neboli modely black-boxové.

Vhodný model je vybrán podle účelu modelování, míry znalosti sys-
tému a dostupných dat. Jako vstup do modelu je vhodné použít pouze 
ty vstupní veličiny, které mají potenciál vysvětlit veličiny výstupní. Ve 
vstupních veličinách (zde byly k dispozici měřené srážky) je třeba najít 
určitý předstih, ve kterém mají hodnoty vstupní veličiny významný vliv na 
simulaci průtoku v daném časovém úseku. Ze srážkových dat je možné 
vypočítat API (Antecedent Precipipation Index), tedy vážený průměr 
předchozích srážek, který zohledňuje paměť systému. Zároveň je kvůli 
jednoduchosti modelu žádoucí, aby vstupních hodnot byl co nejmenší 
počet a aby se informace, které nesou, neopakovaly.

V tomto článku je pro předpověď průtoků použit regresní black-boxový 
model založený na umělé neuronové síti (Artificial Neural Network). Jako 
vstupní veličina byly použity API ukazatele, konkrétně dříve vybraná sek-
vence API ukazatelů, které mají největší potenciál předpovídat průtok. 
Z objemného souboru možných vstupních veličin byly vybrány takové, které 
nesly největší společnou informaci s veličinou výstupní (Bowden, 2005). 
Hlavní důraz této práce je kladen na testování počtu vstupních veličin, při 
kterém model nejlépe simuluje průtok. Zvláště u modelů neuronových sítí 
je výběr relevantních vstupů problematickou a často opomíjenou částí 
modelování. Příliš mnoho vstupů vede ke zbytečně komplexním strukturám 
modelu a k jeho přeparametrizování (Beven, 2001), kdy model při kalibraci 
vykazuje dobré výsledky, a při verifikace selhává.

2  Metodika
Cílem této práce bylo otestovat, zda se simulační schopnost modelu 

neuronové sítě při různém počtu vstupních veličin liší, a zjistit, jaký počet 
vstupních veličin je z hlediska předpovědi průtoku ideální. Testována byla 
vstupní sekvence složená z API indexů vypočtených na základě různého 
počtu předchozích srážek (viz kapitolu 2.1 Příprava dat), které byly dříve 
vybrány pomocí modelu umělé neuronové sítě (Hristev, 1998), kde byla 
shoda mezi vstupy a výstupy hodnocena kritériem parciální vzájemné 
informace (Bowden, 2005).

Jednotlivé API ze vstupní sekvence byly postupně přidávány do vstupní 
matice black-boxového modelu umělé neuronové sítě (viz kapitolu 2.2 
Black-box model). Bylo testováno, kolik vstupních veličin je potřeba pro 
optimální fungování modelu (viz kapitolu 2.3 Testování počtu vstupů). 
Předpokladem bylo, že se zvyšujícím se počtem vstupů se bude simu-
lační schopnost modelu zvyšovat, ale jen do dosažení optimálního počtu 
vstupů. Pak se již zvyšovat nebude a může se i snižovat, což může 
svědčit o přeparametrizování modelu. Model byl pro každý počet vstupů 
kalibrován a hned poté verifikován na nezávislém datovém souboru. 
K výpočtu i grafickému vyhodnocení výsledků byl použit volně šiřitelný 
otevřený software R (http://www.r-project.org/).

2.1  Příprava dat
Časové řady hydrologických dat použité v této práci pocházejí z expe-

rimentálního povodí katedry vodního hospodářství a environmentálního 
modelování Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity 
v Praze. Jde o horní část Ptačího potoka s pracovním názvem Modrava 2, 
který leží na Šumavě v povodí Modravského potoka. Povodí má velikost 
17 ha. Časové řady byly v hodinovém kroku.

Výstupní proměnnou byl průtok, vstupní proměnnou srážky. Ze srážek 
byl vytvořen soubor možných vstupních kandidátů, jimiž byly ukazatele 
předchozích srážek API (Antecedent Precipitation Index) vypočtené 
podle rovnice (1). Z nich byly vybrány sekvence API ukazatelů, které 
mají potenciál dobře předpovídat průtok. Jedna z nich je představena 
v této práci. API index může být chápán jako black-boxový model, který 
vyjadřuje paměť systému. 

, (1)

kde API
t
 je ukazatel předchozích srážek v čase t, též označován pouze 

API, P je srážka, λ je parametr modelu mezi 0 a 1, n je počet předchozích 
srážkových úhrnů, který nabýval hodnot od 0 do 25, a k určuje pořadí 
předchozího srážkového úhrnu a zároveň udává váhu parametru λ pro 
danou hodnotu srážkového úhrnu.

Platí, že čím je srážkový úhrn vzdálenější od současnosti, tím je jeho 
příspěvek k celkové hodnotě API nižší. Parametr λ byl nastaven na 
konstantní hodnotu a nebyl kalibrován (λ byl stanoven na hodnotu 0,9). 
Jednotlivé API byly označeny indexem, obecně APIn, kde n udává počet 
předchozích srážek použitých pro výpočet, n = {0,1,2, … , n}.

2.2 Blackbox model
Použitým black-boxovým modelem byla umělá neuronová síť, konkrétně 

vícevrstvý dopředný perceptron se zpětnou propagací chyby. Energetickou 
funkcí, která hodnotila sílu modelu v průběhu kalibrace, byla průměrná 
kvadratická odchylka – Least mean square, LMS, rovnice (2). Minimum 
energetické funkce bylo dosaženo metodou sestupu gradientu (gradient 
descent).

 (2)

kde LMS je průměrná kvadratická odchylka, N je délka vektoru y, y
i
 i-tý 

prvek z původní časové řady (průtok Q), y
i,c
 je i-tý prvek z modelované 

časové řady (vypočtený průtok ).
Síť tvořila jedna vstupní vrstva, dvě vrstvy skryté a jedna výstupní vrst-

va. Zkrácená verze použité neuronové sítě je na obr. 1. Vstupní vrstva 
obsahovala tolik neuronů, kolik bylo v daném cyklu použito vstupních 
API indexů pro modelování. Nejprve to byl jeden neuron, pak dva atd. až 
maximální počet prvků testované sekvence. První i druhá skrytá vrstva 
byla složena z osmi neuronů. Výstupní vrstvu tvořil jeden neuron, který 
představoval průtok.

Obr. 1.  Neuronová síť

Model neuronové sítě byl nejprve kalibrován (učen) na souboru dat, 
kde byly známy jak vstupy, tak výstup. Výsledné parametry byly použity 
v ověřovací (validační) fázi, kdy byly modelu poskytnuty vstupní hodnoty 
nezávislého souboru dat a vypočtený průtok byl srovnán s průtokem 
měřeným pomocí koeficientu determinace.

2.3 Testování počtu vstupů
Při modelování srážko-odtokového procesu je třeba určit, jaký počet 

vstupů je potřebný pro dosažení optimálního výsledku. Proto bylo s použi-
tím dříve vybrané sekvence podstatných vstupů do modelu, konkrétně API 
indexů, testováno, jaký počet vstupů je nejvhodnější pro optimální simu-
lování průtoku. Použit byl black-boxový model umělých neuronových sítí, 
jehož struktura je popsána v předchozí kapitole 2.2. Pro měnící se počet 
vstupů z dané sekvence, od jednoho vstupu do celkového počtu vstupů 
v sekvenci, byla provedena kalibrace i verifikace modelu. Bylo sledováno, 
jak se mění simulační schopnost modelu se zvyšujícím se počtem vstupů. 
Výsledky byly posouzeny koeficientem determinace R2 (3).
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 (3)

kde  je rozptyl reziduí,  značí rozptyl výstupu.

 (4)

 (5)

kde  je měřený průměrný průtok,  měřený průtok v daném časovém 
úseku a  vypočtený průtok v daném časovém úseku.

Výsledky byly vyhodnoceny též graficky. Je znázorněna jedna kalibrace 
a jedna validace pro vybraný (optimální) počet vstupů.

3  Výsledky
Vstupem do modelu byla sekvence API indexů dříve vybraná z většího 

souboru API indexů. Byly vybrány pouze ty indexy, které nejlépe cha-
rakterizovaly výstup. První vstup byl určen, byla to vždy srážka (API 0). 
Druhý a následné vstupy byly vybrány vždy s ohledem na vstupy vybrané 
v předchozích cyklech, respektive na informaci, kterou nesou vstupy 
dříve vybrané. API, které nesly velmi podobnou informaci jako vstupy již 
vybrané, nebyly do modelu zařazeny. 

Nejprve byl testován model, který využívá jeden vstup z dané sekven-
ce, pak model využívající dva a tak dále, až model, který využívá všech 
deset vstupů. Výsledky ukazuje obr. 2. Ve vrchním grafu je zobrazeno, 
jak se mění hodnota koeficientu determinace R2 s rostoucím počtem 
vstupních parametrů, a to při kalibraci (bílé body) a validaci na nezávis-
lých datech (černé body). Je zřejmé, že práci modelu zlepší použití tří, 
čtyř, maximálně pěti parametrů. V této počáteční fázi výběru byly API ve 
všech sekvencích shodné nebo podobné. Byl naplněn předpoklad, že 
nejprve se bude se zvyšujícím se počtem vstupů simulační schopnost 
modelu zvyšovat, po dosažení optimálního počtu vstupů se již zvyšovat 
nebude, resp. začne se snižovat.

Zbylé dva grafy obr. 2 ukazují simulace, které vytvořil model s využitím 

prvních pěti vstupů. Prostřední graf zobrazuje kalibrační simulaci časové 
řady a spodní graf validační simulaci. Plnou čarou jsou nakresleny měřené 
průtoky a čerchovaně hodnoty vypočtené modelem neuronové sítě. 

4  Diskuse a závěr
Při používání black-boxových modelů je často zanedbáván výběr vstupů 

do modelu. Je třeba brát v úvahu pouze ty vstupy, které mají potenciál 
vysvětlit výstup, a zároveň nezařazovat vstupy, které nesou podobnou 
nebo identickou informaci. Nedodržení obou podmínek vede k nadměr-
ně komplexním strukturám v modelu a přeparametrizování. Předložený 
článek navrhuje metodický postup při řešení této problematiky.

V této práci bylo testováno, kolik parametrů je relevantní do modelu 
vložit, aby se optimalizovala simulační síla modelu. Hodnocení probíhalo 
pomocí koeficientu determinace. Z případu znázorněného v obr. 2 je 
zřejmé, že kvalita modelu se zvyšuje s použitím více vstupů. Nejlepších 
výsledků bylo dosaženo s použitím čtyř vstupů. Z testování více sekvencí 
vyplývá, že simulační schopnost modelu se zvyšovala až k použití tří 
vstupů, s použitím více vstupů se kvalita modelu v některých případech 
ještě zvýšila, nikoliv však významně, a v některých případech se již snížila. 
Výsledky doplňují kalibrační a validační simulace vypočtené s využitím 
prvních pěti vstupů z testované sekvence.

Z výzkumu vyplývá, že model neuronové sítě je možný nakalibrovat na 
velmi malém povodí s velmi nelineárním vztahem mezi srážkami a odto-
ky pouze částečně. Koeficient determinace pro kalibrační simulace je 

přibližně 0,6 a pro validaci 0,4. Největším pro-
blémem je fitování kulminací. Snahou modelu je 
dobře nasimulovat jak nízké průtoky, tak průtoky 
extrémní. Tato snaha modelu se však projeví 
v neoptimálních simulacích extrému a zhoršení 
simulací minim. Řešením by bylo využití více 

různých modelů (míněno je modelů s různými parametry) pro různé 
situace srážko-odtokového procesu.
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Application of neural network model in 
discharge modelling (Ředinová, J.)

Rainfall-runoff process in hydrological sys-
tem can be successfully modelled by black-box 
models. The representative black-box model 
is an Artificial Neural Network model (ANN) 
that was used in interdisciplinary problem 
treatment in the last decades. Applying ANN 
models it is necessary to choose properly the 
input variables and include only those that 
correlate with output and can successfully 
explain the output. Engaging the irrelevant 
or redundant input variables can lead to too 
complex structures of ANN model and its 
overparametrization. Instead of measured 
rainfalls, a rainfall data modified to Antecedent 
Precipitation Indexes (API) can be used as 
input variables. The aim of this article is the 
evaluation of optimal number of inputs into the 
ANN rainfall-runoff model.

Tabulka 1.  Výsledné pořadí vstupů do modelu

Obr. 2.  Kalibrace a simulace modelu neuronové sítě
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Činnost Zkušební laboratoře 
vodohospodářských zařízení 

Václav Šťastný, Lucie Schönbauerová, Jiří Kučera

Již od osmdesátých let minulého století jsou ve Výzkumném ústavu vodo-
hospodářském T. G. Masaryka ověřovány a testovány funkční vlastnosti 
malých čistíren odpadních vod. V letech 1993–1995 byl VÚV T.G.M. touto 
činností dokonce pověřen zřizovatelem. Úspěšným akreditačním řízením 
u ČIA byla v roce 2006 dovršena dlouholetá snaha pracovníků odboru 
technologie vody v ústavu o oficiální potvrzení legitimity zde prováděných 
zkoušek malých vodohospodářských zařízení.

Postavení laboratoře
Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení se stala jedním z pra-

covišť Zkušební laboratoře technologie vody akreditované podle normy 
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., 
pod č. 1492. Toto pracoviště má akreditovány zkoušky podle přílohy B 
normy ČSN EN 12566-3 Malé ČOV do 50 EO – Část 3: Balené a/nebo 
na místě montované domovní ČOV, podle kapitoly 8.3.3 normy ČSN EN 
858-1 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 1: Zásady 
pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti a podle 
kapitoly 8.5 normy ČSN EN 1825-1 Lapáky tuku – Část 1: Zásady pro 
navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti. Techno-
logická laboratoř jako druhé pracoviště Zkušební laboratoře technologie 
vody poskytuje potřebnou analytickou koncovku pro jednotlivé zkoušky 
a zajišťuje i rutinní odběry a analýzy vzorků vod, kalů a sedimentů.

Provoz zkušební laboratoře je zajištěn tak, že kromě pracovníků obou 
akreditovaných pracovišť jsou jako vzorkaři, analytici nebo zkušební technici 
vyškoleni a zařazeni do systému managementu zkušební laboratoře i další 
pracovníci z ostatních oddělení odboru technologie vody VÚV T.G.M., v.v.i. 
Chod laboratoře je tak zabezpečen i v případě onemocnění či dovolené 
kmenových pracovníků.

Akreditované zkoušky související s účinností domovních ČOV, odlučovačů 
lehkých kapalin a lapáků tuku slouží jako podklad pro certifikaci výrobků 
a ověřování shody výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. VÚV 
T.G.M., v.v.i., spolupracuje s Technickým a zkušebním ústavem staveb-
ním Praha, s. p. (TZÚS), který využívá protokoly o zkoušce při posuzování 
výrobků podle příslušných předpisů.

Zkoušky účinnosti domovních ČOV
Počtem zakázek i rozsahem prací je ve Zkušební laboratoři vodohospo-

dářských zařízení nejvýznamnější zkouškou stanovení vybraných parametrů 
účinnosti domovních ČOV. Tato zkouška je dlouhodobá a sleduje se při 
ní účinnost čištění nejen při provozu čistírny při jmenovitém zatížení, ale 
i při přetížení, nízkém a minimálním zatížení. Významná je rovněž reakce 
na výpadek elektrické energie a na hydraulické nárazy. Zkouška trvá 
minimálně 46 týdnů.

Práce na zkoušení účinnosti domovních ČOV zahrnují kromě dlouhodo-
bého sledování a obsluhy těchto zařízení i rozbory vzorků. Jednou týdně se 
odebírá a analyzuje 24hodinový směsný vzorek přítoku i odtoku. Rozsah 
analýz je dán požadavky objednavatele, kromě základních ukazatelů, kte-
rými jsou nerozpuštěné látky, CHSK a BSK

5
, může být rozšířen o formy 

dusíku a celkový fosfor. Zkušební technik denně sleduje základní parametry 
provozu, kromě průtoku měří koncentraci rozpuštěného kyslíku a teplotu 
vody v aktivaci a provádí sedimentační zkoušku aktivovaného kalu. Objed-
navatel prací dostává kromě protokolu o zkoušce ještě podrobnější zprávu 
s interpretací dosažených výsledků.

Popsanému rozsahu zkoušky odpovídá i její cena. Laboratoř musí kalku-
lovat ceny chemických rozborů i cenu prací při obsluze zkoušených zařízení 
a všechny náklady jsou jednoznačně doložitelné. Výrobci domovních čistíren 
přesto někdy s překvapením zjišťují, že cena zkoušky účinnosti domovní 
ČOV může přesahovat cenu hotového kusu výrobku.

Zkušební laboratoř je schopna zajistit současně nejvýše šest zkoušek 
účinnosti domovních ČOV. Po dovybavení pracoviště by bylo možné zvýšit 
kapacitu až na devět zkoušek, což je limit daný množstvím odpadní vody 
dostupné pro zkoušky.

Zkoušky odlučovačů lehkých kapalin a lapáků tuku
Stanovení obsahu zbytkového oleje z odlučovačů lehkých kapalin za maxi-

málního odtokového průtoku a stanovení objemu zbytkového oleje z lapáků 
tuku za maximálního přípustného průtoku vody jsou velmi podobné zkoušky 
prováděné s různými zařízeními. Zkouška je relativně krátká, instalace, 
měření a čištění zařízení trvá asi 16 hodin. Podle příslušných norem může být 
obsah zbytkového oleje stanoven jako nepolární extrahovatelné látky (NEL) 
nebo jako uhlovodíky C

10
–C

40
. Naše zkušební laboratoř přešla z dříve běž-

nějších NEL na stále častěji používaný ukazatel C
10

–C
40

. Výsledek se určuje 
z pěti vzorků odebraných ve stanovené době v intervalu jedné minuty.

Cena za tyto zkoušky vychází z ceny prací a významnou část tvoří náklady 
na potřebné chemické rozbory.

Praktické zkušenosti
Na základě dosavadního provozu zkušební laboratoře je možné formu-

lovat některé obecné zkušenosti, o kterých chceme informovat odbornou 
veřejnost.

V některých případech nebyl před zahájením zkoušek dostatečně vzájem-
ně pochopen jejich význam, což ovlivnilo jejich průběh. Zkouška ve zkušební 
laboratoři totiž nesmí nahrazovat nedokončený vývoj zkoušeného zařízení. 
Při obsluze zařízení musí technici postupovat podle dodaného návodu 
k obsluze a evidovat všechny odchylky, zejména práce nad rámec pokynů 
nezbytné k zajištění chodu zkoušeného zařízení. Výrobce, resp. zadavatel 
zkoušek, by si proto měl před zahájením zkoušek ověřit, že zkoušené 
zařízení je dokončeno a odzkoušeno a že návod k obsluze (provozní řád) 
dostatečně popisuje požadavky na obsluhu.

Při zkoušce účinnosti domovních ČOV způsobuje jisté problémy již 
zapracování. Jeho způsob norma neupravuje a zkušební laboratoř proto 
postupuje podle návodu k obsluze. V případech, kdy je domovní ČOV 
inokulována dostatečným množstvím aktivovaného kalu z jiné čistírny, 
dochází zpravidla k rychlému zapracování a zahájení vlastních zkoušek. 
Pokud zapracování probíhá bez inokulace nebo jen s malým množstvím 
kalu, může dojít k prodloužení počáteční fáze z obvyklých 4–6 týdnů až 
na několik měsíců, což prodlužuje dobu zkoušky, a tím zvyšuje i její cenu. 
Při zapracování bez inokulace byla v domovní ČOV s aktivací bez přepážek 
pozorována tvorba špatně sedimentujícího aktivovaného kalu, ke které 
dochází v důsledku prudkého poklesu gradientu velikosti znečištění v ide-
álně míchaném reaktoru. Optimální způsob zapracování ČOV musí tedy 
být ověřen jinde a jinak než až v průběhu zkoušky.

Při standardním režimu provozu zkoušených domovních ČOV se někdy 
vyskytnou bez zjevných příčin překvapivé změny ve vlastnostech aktivova-
ného kalu. Tyto změny nelze přičíst případným nezaznamenaným výkyvům 
ve složení odpadní vody, protože změny se projevily vždy jen v jediné z více 
provozovaných čistíren.

Pro některé výrobce je poměrně překvapivá reakce zkoušených čistíren 
na přetížení, kdy může docházet k nečekanému zhoršení funkce čistírny. 
Protože tento jev nebývá v provozu v reálných lokalitách obvykle pozorován, 
objevují se snahy svádět ho na způsob provozování zkoušeného zařízení. 
Zkušební laboratoř však musí dodržet podmínky zkoušky dané normou 
a při obsluze vychází z požadavků daných návodem k obsluze. Není možné 
o čistírnu pečovat nadstandardně jen proto, aby byly dosaženy při zkoušce 
lepší výsledky. Musíme však konstatovat, že zatím nedošlo při přetížení 
žádné z testovaných čistíren k problémům tak vážným, že by ohrozily 
výsledek zkoušek.

V období minimálního zatížení, které má simulovat dovolenou obyvatel 
odkanalizované nemovitosti, vždy dochází ke zhoršení funkce ČOV, pře-
devším ubývá aktivovaný kal vlivem jeho biologického rozkladu v době 
nedostatku živin. V normě požadovaná doba minimálního zatížení se jeví 
na základě našich zkušeností jako poměrně dlouhá.

Pro zkoušky odlučovačů lehkých kapalin a lapáků tuku je rozhodujícím 
parametrem maximální průtok. Při tomto průtoku jsou zařízení zkoušena, 
i když v reálném provozu bude u řádně navržených zařízení maximální 
průtok dosahován pouze výjimečně. Výrobci si proto musí dát pozor na 
to, aby za maximální průtok nevydávali hodnotu, kterou lze připustit pouze 
velmi krátkodobě.

Závěr
Zkušební laboratoř technologie vody VÚV T.G.M., v.v.i., v Praze jako 

akreditovaný subjekt nabízí ojedinělé zkoušky. Laboratoř i zákazníci si 
postupně zvykají na své role v procesu zkoušení. Pracovníci laboratoře 
jsou si vědomi, že jejich cílem není navrhnout a odzkoušet nejvhodnější 
technologii, ale ověřit skutečné vlastnosti zkoušeného zařízení. Výrobci 
zadávající zkoušky se musí smířit s tím, že zařízení není možné úspěšně 
zkoušet ve stavu vývoje technologických prvků.

Pracovníci odboru technologie vody mají zájem podílet se i na vývoji 
technologie čištění odpadních vod z malých sídel, tato činnost je však 
striktně oddělena od zkoušení jednotlivých zařízení.
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Dlouhodobé hodnocení přeshraniční problematiky znečišťování 
řeky Dyje vlivem rakouského přítoku Pulkavy
(Mlejnková, H., Kočková, E. a Žáková, Z.)

Od konce 50. let minulého století stojí mezi Českou republikou a Ra-
kouskem nevyřešený problém, zapříčiněný dlouhodobým zhoršováním 
kvality vody řeky Dyje na českém území vlivem zaústění rakouské Pulkavy. 
Hlavním zdrojem znečištění Pulkavy je chemický závod na výrobu kyse-
liny citronové v rakouském Pernhofenu, který produkuje velké množství 
především organického znečištění a vypouští je do tohoto málo vodného 
a již znečištěného recipientu. Po zaústění Pulkavy do Dyje docházelo 
v minulých letech na krátkém úseku, kde protéká rakouským územím, 
k extrémnímu zhoršení jakosti vody, které se projevovalo v celém zbývají-
cím úseku toku Dyje až k ústí do řeky Moravy. Po výstavbě novomlýnských 
nádrží zhoršuje Pulkava jakost vody v horní nádrži. 

Znečištění vody v řece Pulkavě a následně v Dyji se projevovalo 
převážně ve vysokých koncentracích organických látek (BSK, CHSK, 
TOC), kyanidů a těžkých kovů (mědi a zinku). Důsledkem byly změny 
v biologickém oživení toku, kontaminace sedimentů a tkání ryb a toxické 
působení na vodní živočichy. 

Snaha obou zemí o zlepšení situace a požadavky Rámcové směrnice 
EU vyústily v roce 2007 v další etapu jednání, zaměřenou na konkrétní 
opatření. Obě strany se dohodly od roku 2008 provádět společný moni-
toring v rozsahu, který bude oboustranně akceptován pro společné 
objektivní vyhodnocení vlivu Pulkavy na Dyji a na postupných krocích 
snižování reálného znečištění. Ty budou zahájeny snížením rakouských 
limitů povoleného vypouštěného množství odpadních vod z chemického 
závodu a budou pokračovat až do dosažení „společně akceptovatelného 
cílového stavu jakosti vody“ v Dyji v zasaženém úseku.

Vliv revitalizací na ekologický stav malých vodních toků
(Rozkošný, M.) 

Příspěvek se zabývá výsledky projektu VaV/SL/8/59/04, který byl 
v letech 2004 až 2006 řešen v brněnské pobočce VÚV T.G.M., v.v.i. 
Projekt byl zaměřen na malé vodní toky v celé České republice, na nichž 
byly provedeny revitalizační zásahy. Na 27 tocích proběhl komplexní 
monitoring stavu jednotlivých složek vodních ekosystémů (vodní pro-
středí, fytobentos, makrozoobentos, rybí obsádka). Cílem projektu bylo 
navrhnout metodiku hodnocení revitalizačního efektu v měřítku povodí, 
vytvořit databáze komplexního monitoringu pro vybrané malé vodní toky, 
posoudit vliv revitalizačních zásahů na změnu ekologického stavu vodních 
ekosystémů sledovaných toků a dosažené výsledky zobecnit. 

Vypouštění odpadních vod do povrchových vod, které nejsou 
vodními toky ve smyslu § 43 zákona č. 254/2001 Sb.
(Kult, A.)

Příspěvek se věnuje popisu dvou případů vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových. Čtvrtá část článku popisuje situaci v České republice 
před vydáním zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodního zákona), ve znění pozdějších předpisů. V páté části je 
provedena teoretická právní analýza možnosti vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových, které nejsou vodními toky ve smyslu § 43 zákona 
č. 254/2001 Sb. V dalším textu je popsána aplikace teoretických závěrů 

předešlé části. V závěru článku jsou obsažena doporučení s ohledem 
na stávající znění § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

Projekt Morava IV
(Šunka, Z. a kol.)

Cílem výzkumného Projektu Morava IV je hodnocení plnění požadavků 
národních a evropských předpisů z oblasti ochrany vod. Jde především 
o zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., směrnici Evropského parla-
mentu a Rady 2000/60/ES a Úmluvu o spolupráci pro ochranu a únosné 
využívání Dunaje. Příspěvek se zabývá organizací projektu a stručně shrnuje 
získané výsledky.

Výsledky řešení přinášejí řadu nových poznatků a údajů, které svým 
charakterem a vypovídací schopností významně doplňují dosavadní sou-
bor informací o kvalitativním stavu vody a vodních ekosystémů v oblasti 
povodí Dyje a Moravy. 

Vybrané základní pojmy vodního práva v historických a věcných 
souvislostech
(Kult, A.)

Materiál se věnuje popisu a definicím čtyř základních pojmů vodního 
práva, tj. povrchovým vodám, podzemní vodě, vodnímu toku a korytu vod-
ního toku. Základy českého právního řádu vycházejí z principů římského 
práva. Voda měla v Římě zvláštní postavení jako nezastupitelný veřejný 
zdroj. Moře, mořský břeh a řeky byly chápány jako veřejné. Třetí část 
článku popisuje situaci v Českých zemích v období 1870–1955. Ve čtvrté 
části je vysvětleno věcné chápání čtyř vybraných pojmů vodního práva do 
doby vydání zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodního zákona), ve znění pozdějších předpisů. Vybrané základní 
pojmy jsou rovněž porovnávány s definicemi, které se nacházejí ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 usta-
vující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

Další text popisuje především § 2, 43 a 44 zákona č. 254/2001 Sb. 
Poněkud odlišnější pojetí s ohledem na pojem vodní tok je v zákonu 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je možné zaznamenat odliš-
né pojetí čtyř vybraných základních pojmů vodního práva ve slovenském 
vodním zákonu. V závěru příspěvku jsou uvedena doporučení s ohledem 
na připravovanou novelu zákona č. 254/2001 Sb.

Redakce

Nový přístroj pro analýzu složek životního prostředí
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., vybudoval 

nové specializované pracoviště na nejvyšší technické úrovni, které 
bude plně schopné zajišťovat analýzy nebezpečných znečišťujících látek 
(pesticidů, farmak apod.) ve vzorcích vody a dalších složkách životního 
prostředí.

Byl zakoupen vysokoúčinný kapalinový chromatograf s tandemovou 
hmotnostní detekcí HPLC-MS/MS, hybridní analyzátor na bázi trojitého 
kvadrupolu s lineární iontovou pastí, čímž se ústav zařadil mezi špičková 
výzkumná pracoviště v oblasti životního prostředí v rámci Evropské unie.

Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí v tomto 
uspořádání je dynamicky se rozvíjející citlivá, specifická a spolehlivá 
metoda, která umožňuje kvantitativní a kvalitativní analýzu vzorků, tedy jak 
určení množství známých znečišťujících látek, tak i případnou identifikaci 
neznámých nečistot, to vše ve srovnání s dosud používanými technikami 
v relativně krátkém čase.

Jde o první aplikaci tohoto přístroje na sledování jednotlivých složek 
životního prostředí u nás podle nejnovějšího mezinárodního trendu.

–VO–
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Limnologické základy 
moderních projektů 
omezení rozvoje vodních 
květů sinic
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Souhrn
Projekty omezení rozvoje sinic jsou zpracovávány po celém světě 

a je možno se z nich poučit. Tento příspěvek je úvodní statí k sérii 
článků na téma omezení rozvoje sinic v nádržích. Jsou zde roze-
brány základní limnologické souvislosti projektů obnovy nádrží. 
Základní informací tohoto článku je fakt, že eliminací jednoho 
faktoru nedosáhneme omezení masového rozvoje vodních květů 
sinic. To je podstata sdělení a objasnění, proč je takové množství 
neúspěšných projektů omezení masového rozvoje cyanobakterií. 
Vždy musí jít o komplex opatření, jejich kombinaci a optimalizaci 
podle konkrétních hydrologických, ekologických a limnologic-
kých podmínek. Každá nádrž a její povodí je originální systém 
s různou hydrologií, geologickým podkladem, využíváním krajiny, 
odnosovými poměry, sedimentační rychlostí, ekotoxikologickými 
a limnologickými souvislostmi a proto je šablonovité přenášení 
metod z jiných nádrží většinou pouze neúměrným investičním 
rizikem. Každý úspěšný projekt obnovy rovnováhy fytoplankto-
nu, omezení masového rozvoje sinic a revitalizace trofizovaného 
povodí začíná neoddělitelně analýzou (historického, aktuálního 
a reálného komplexně limnologického) stavu povodí a nádrže 
a musí být postaven na promyšlených limnologických základech 
a souvislostech. Z časových a finančních důvodů je důležité, aby 
tyto projekty byly zpracovány odborníky, kteří mají dostatečné 
teoretické základy a praktické zkušenosti. 

u

Úvod
Znečištění povrchových vod živinami, především fosforem, je 

příčinou často nežádoucího rozvoje primárních producentů (bentic-
kých a planktonních řas, sinic, či vodní makrovegetace). Nejčastěji 
používaný termín pro znečišťování povrchových vod živinami – tzv. 
eutrofizace – byl zaveden pro případy, kdy se na oligotrofním jezeře, 
nádrži, či řece začaly projevovat procesy charakteristické pro zne-
čištění vody makronutrienty (dusíkem a fosforem). Zde je označení 
eutrofizace přijatelné. V současnosti se však nezřídka setkáváme 
s případy, kdy se z typicky eutrofní nádrže stává ekosystém ještě 
„eutrofnější“, například polytrofní, či hypertrofní. Zde už vlastně 
nejde o eutrofizaci v pravém slova smyslu. Mělo by se mluvit kon-
krétně – např. o hypertrofizaci. Eutrofizace hypertrofního vodního 
ekosystému by vlastně, přesně vzato, znamenala, že se výchozí 
stav zlepšil natolik, že je již voda „jen“ eutrofní. Mluvíme-li tedy 
obecně o procesu znečištění živinami, doporučujeme používat 
termín trofizace a v případě, kdy mluvíme o konkrétní nádrži, je 
dobré používat exaktní termíny dle stupně trofie – tedy eutrofizace, 
polytrofizace a pod. 

Problematiku snížení trofie vodních ekosystémů a s ní souvise-
jící rozvoj vodních květů sinic řeší tzv. projekty obnovy (nádrží, 
povodí), které jsou realizovány po celém světě. Pojem „restoration“, 
používaný v zahraniční literatuře v souvislosti s vodními ekosysté-
my, znamená navrácení do stavu, ve kterém byl ekosystém původně, 
před zdrojem problému [1]. To mnohdy nelze realizovat komplexně 
a tak je v zahraniční literatuře často zaměňován pojem „restoration“ 
a „rehabilitation“. Rehabilitace vodních ekosystémů je definovaná 
jako znovunastolení důležitých chybějících procesů koncentrací, 
druhů a typů prostředí [2]. Z tohoto pohledu je většina ekotechnik 
dále zmíněných tedy spíš rehabilitací vodních ekosystémů, než 
„restauration“. Další pojmy, které se pojí s termínem „obnova“ funk-
ce povodí nebo nádrží je pojem „reclamation“, který v současnosti 

zahrnujeme pod skupinu aktivit, zvanou obnova vodních ekosys-
témů (povodí, či nádrží). Důvody pro realizaci projektu obnovy 
jsou motivovány odstraněním příčiny problémů (zdrojů živin, 
organického znečištění, toxických látek, hydrologických dysfunkč-
ností apod.) Zde je velmi důležité, aby nebyly zaměňovány příčiny 
a důsledky. Např.: anoxické podmínky v hypolimniu mohou být 
důsledkem množství organických látek v sedimentech, ale mohou 
být příčinou zvýšeného uvolňování fosforu do vodního sloupce. 
Proto jsou znalosti základů limnologie a hydrobiologie nezbytné pro 
chápání a navrhování projektů obnovy vodních ekosystémů. 

Cíle projektů obnovy nádrží
Cílem moderních projektů obnovy nádrží je realizovat takové 

procesy a opatření, které navrátí ekosystém do požadovaného 
stavu a nastolí rovnováhu vodního ekosystému a zahájí integro-
vaný a dlouhodobě udržitelný management nádrží a jejich povodí. 
Pokud jde o procesy, musí jít o rovnováhu jak procesů – například 
kyslíkového režimu, tak struktury – například omezení dominance 
určité skupiny (rozrůstání makrofyt, masový rozvoj vodních květů 
sinic apod.). Aby bylo možno realizovat takové projekty obnovy 
nádrží, které splní stanovený cíl, je nutno mít k dispozici data, 
která umožní nahlédnout do fungování celého systému (povo-
dí–nádrž). V případě projektů omezení rozvoje sinic jde konkrétně 
o data, která podají přehled o pohybu, osudu a transformaci živin 
v povodí a v nádrži, umožní vytvořit látkové bilance za různých 
hydrologických podmínek (jarní průtoky, letní minima). Na základě 
těchto dat pak lze připravovat konkrétní scénáře pohybu a osudu 
živin v konkrétním povodí a v konkrétní nádrži. 

Projekty obnovy vodních ekosystémů mohou mít řadu různých 
cílů (obnovit biodiverzitu, redukovat vnos živin z povodí, omezit 
rozvoj sinic, makrofyt či určitých skupin ryb, detoxifikaci povodí 
či nádrže, obnovení kyslíkového režimu v nádrži atd.). 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu byly vybrány v dalším textu 
pouze metody a techniky, které směřují k omezení rozvoje vod-
ních květů sinic a k redukci živin – jak v povodí, tak v nádrži.

Limnologické teorie a jejich aplikace pro systémová 
opatření v projektech obnovy nádrží

Z rozboru realizovaných projektů obnovy v USA (NALMS – North 
American Lake Management Society) je vidět, že důraz projektantů 
je většinou kladen na jednotlivé metody (algicidy, těžba sedimentů 
apod.), ale minimální pozornost bývá věnována hydrobiologickým 
a limnologickým základům, na kterých by měl moderní projekt 
obnovy vodních ekosystémů stát. 

Jak je zmíněno výše, cílem moderních projektů obnovy nádrží 
je realizovat takové procesy a opatření, které navrátí ekosystém do 
požadovaného stavu a nastolí rovnováhu vodního ekosystému. Zde 
je nutno zdůraznit, že nádrž, kde dochází k pravidelnému rozvoji 
vodních květů sinic za posledních cca 8–10let, je již v rovnováž-
ném stavu. 

Mezi platné teze teorie ekosystémů, které mají souvislost s pro-
jekty obnovy nádrží patří fakt, že vodní nádrže jsou: 
•	 schopny vytvářet homeostázu,
•	  jsou sebeorganizující,
•	  obsahují mnohonásobné zpětné vazby,
•	 akumulují informace v biologických, chemických a fyzikálních 

strukturách.
Tyto souvislosti jsou velmi moderně popsány v knize prof. Car-

pentera „Regime shifts in lake ecosystems: Patern and Variation“ 
[3]. Jde o náročné čtení vyžadující znalost mnoha limnologických 
a statistických reálií, podstatný závěr zde ale je, že: 
•	 V současnosti máme málo metod, kterými lze sledovat pomalé- 

přírodní posuny v struktuře ekosystémů. 
•	 Aktivně iniciované posuny ve struktuře společenstev a populací 

například vodních nádrží, které iniciujeme projektem obnovy, 
nemusí mít vždy predikovatelný směr. Například očekávaný 
ústup sinic tvořících vodní květy (např. typický rod Microcystis) 
může ustoupit a na jeho místo nastoupí například toxikologicky 
ještě komplikovanější rod Planktothrix (když byla ve vodním 
sloupci zvyšována turbidita buď mechanicky, nebo obsádkou 
bentofágních ryb), nebo jsou živiny realizovány do vláknitých 
řas, jejíchž celoplošný růst není také žádoucí.

•	 Ekosystémy a jejich biota jsou spojité systémy – koherence je 
daná kumulací informací daných hydrologickým režimem a che-
mickým složením vody. Struktury společenstev se tak podřídí 
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dlouhodobému stavu, který se ustálil. Zásahy v projektu obnovy, 
který nemá dobré limnologické základy, mohou být neúčinné, 
pokud nejsou kombinovány promyšleně. 

•	 Ekologická hystereze je typický jev, se kterým je nutno počí-
tat při uměle iniciovaných posunech ve struktuře populací 
a společenstev. Hystereze je definovaná jako jev, kde se účinek 
zpožďuje za příčinou. Tato setrvačnost ekosystémů je dána 
existencí mnohonásobných zpětných vazeb a faktem, že vodní 
ekosystém byl v rovnováze atd. Realizovat změny ve struktuře 
např. fytoplanktonu a uvést vodní ekosystém zpět do rovnováhy 
jiné, oligotrofnější, lze, ale musí být připraveny na seriozních 
hydrobiologických základech a musí počítat s pomalými posuny 
a obdobím nestability vodních ekosystémů.
Z teorie ekosystémů je nutno vzít v úvahu fakt, že vodní eko-

systémy představují z hlediska energie a hmoty otevřený systém. 
Velikost nádrže a povodí určuje velikost populací a strukturu spo-
lečenstev. Metody, které lze aplikovat v rybníce, nebudou funkční 
ve stratifikované nádrži. 

Dále je nutno přijmout fakt, že nádrže jsou složkou povodí. 
Každé povodí je originální systém (plochou, užíváním krajiny 
a pod.) stejně jako každá nádrž je originální systém složený ze 
vzájemně propojených subsystémů. Je-li technika obnovy nádrže 
cílena na lokální či jednorázové zásahy, nelze čekat trvalé efekty. 
Navíc opatření zaměřené na zlepšení jednotlivého ukazatele bez 
ekosystémových souvislostí může zhoršit jiné ukazatele, které 
mohou porušit rovnováhu vodního ekosystému.

Další z dominantních teorií v oblasti ekologie fytoplanktonu je 
teorie přirozeného kompletování či shromaždování společenstev 
fytoplanktonu v určitých ekologických podmínkách [4]. Teorie 
vychází z faktu, že určité složení společenstev fytoplanktonu se 
vytváří za určitých hydrochemických, hydrologických a hydrobiolo-
gických podmínek. Druhové složení společenstev fytoplanktonu má 
své zákonitosti, které předurčují, že např. společenstva oligotrofních 
hlubokých nádrží jsou jiná, než společenstva nádrží s vyšší trofií. 
Prof. Reynolds napsal na toto téma několik monografií, nejnovější 
jsou [4, 5], ve kterých podrobně popisuje: 
•	 sukcesi planktonních společenstev, 
•	 regulační mechanismy fytoplanktonu,
•	 oscilační kapacitu různých společenstev fytoplanktonu,
•	 zákonitosti formování společenstev fytoplanktonu za různých 

ekologických podmínek,
•	 31 funkčních skupin společenstev fytoplanktonu, která se for-

mují na různých stanovištích a za různých podmínek, jednotlivé 
reprezentanty těchto funkčních skupin a především –

•	 zákonitosti dynamiky změn ve struktuře funkčních skupin fyto-
planktonu v sezoně a v různých stavech disturbance (změny 
průtoku, pulzování koncentrací živin, destratifikace a dalších 
parametrů manipulovaných v projektech obnovy nádrží).
Z těchto zákonitostí pochopíme, že živiny jsou důležitou, ale zda-

leka ne jedinou podmínkou masového rozvoje cyanobakterií
Výskyt sinicového vodního květu v povrchových vodách je 

zákonitou fází vývoje fytoplanktonu mezo- až eutrofních nádrží 
a jeho úplné vyloučení z ročního cyklu by patrně bylo možné jen 
drastickými prostředky, jejichž aplikace by byla spojena s velkými 
riziky (algicidní preparáty apod.). Takové zásahy, jsou-li nepro-
fesionální, by mohly znamenat riziko pro stabilitu vodního eko-
systému a navíc je jejich efekt pouze dočasný – většinou cca 2–3 
týdny. Takové jednorázové zásahy problém pravidelných vodních 
květů nevyřeší a budou naprosto zbytečné, nebudou-li omezeny 
a ovlivňovány základní faktory podmiňující rozvoj sinic. Existuje 
velké množství technik (viz příspěvek následující v příštím čísle, 
nebo [6, 7], které jsou uvažovány jako cesta k omezení masového 
rozvoje sinic. Samotné techniky však nevedou k vyřešení problému, 
zejména ne, nejsou-li aplikovány na základě znalostí limnologic-
kých souvislostí. Kromě limnologických zákonitostí a souvislostí jde 
většinou o socioekonomické souvislosti, způsob využívání krajiny 
v povodí nad nádrží a dlouhodobá aktivita vedoucí k omezení 
látkového odnosu z krajiny. Úspěšné budou takové projekty a pří-
stupy, kde se bude plánovitě snižovat trofické zatížení povodí 
a nádrže, dojde ke snížení množství infekceschopného inokula 
dominantních druhů tvořících vodní květy a budou dlouhodobě 
kontrolovány a důležité faktory, které podporují masový rozvoj 
cyanobakterií.

Mezi další důležité faktory podmiňující/ovlivňující masový rozvoj 
cyanobakterií patří například:

• Vyvážený poměr a dostatek biologicky přístupných makro- a mik-
roprvků.

• Teplota vody pro jarní rozvoj populací je udávána minimálně 
10 °C, ale pozorování z Novomlýnských nádrží a nádrží kolem 
Berlína potvrzují předpoklad, že vodní květ může být za mírné 
zimy přítomen i v zimě při teplotě vody cca 6–7 °C. 

• Dostatečně dlouhé „období čisté vody“ (clear water phase) pod-
poří počáteční rozvoj populací, naopak například „Medardova 
kápě“ a zákal vody nástup vodních květů většinou oddálí (pozor 
– pokusy uměle vířit sedimenty a tím zvyšovat turbiditu vedly 
většinou k zvýšenému uvolnění živin ze sedimentů a akceleraci 
nástupu sinic).

• Zvýšený průtok vody / snížení doby zdržení vody v nádrži oddálí 
počáteční rozvoj populací Microcystis.

• Optimální pro rozvoj sinic jsou vyšší hodnoty pH, sinice jsou 
dominantní při nižších koncentracích CO2 (konkurenční výhoda 
schopnosti přijímat uhličitany ve formě, které řasy nevyužijí).

• Vhodné podmínky pro hibernaci (a dlouhodobé uchování) dosta-
tečného množství infekceschopného inokula (především vhodné 
lokality s organickými sedimenty, anaerobními podmínkami, 
světlo není podmínkou).

• Přítomnost toxických látek v sedimentech a v přitékající vodě do 
nádrže.

• Biotické interakce – rybí obsádka, predace zooplanktonu (většinou 
likviduje drobné řasy a rozsivky, koloniální sinice pak nemají kon-
kurenci), přítomnost a metabolická aktivita parazitických hub a cya-
nofágů, přítomnost, abundance a aktivita bakterií, prvoků atd.

• Často se zapomíná, že jiné ekologické podmínky jsou vhodné pro 
dlouhodobé uchování životaschopného inokula, jiné podmínky 
je nutno mít pro počáteční rozvoj populací cyanobakterií na 
počátku sezóny a jiné podmínky jsou vhodné pro masový rozvoj 
pelagiální populace vodních květů během letní sezóny. 

• Cyanobakterie mají mimořádnou schopnost nejrůznějších adap-
tačních mechanismů, kterými se brání změnám v životních 
podmínkách. To, že jde o funkční mechanismy dokládá fakt, že 
na Zemi přežily 3,6 mld. let. Tyto mechanismy jsou však při ome-
zování masového rozvoje nepříjemné. Často dojde jen ke změně 
dominant (z Microcystis na Anabaena a Aphanizomenon), ale 
celková biomasa cyanobakterií je po jednorázovém zásahu typu 
odtěžení sedimentů po 3–4 letech stejná, jako před ošetřením 
a Microcystis se vrátí po cca 5 letech zpět. 
Ve výčtu faktorů by bylo možno pokračovat, ale podstatné je, aby 

si čtenář (ať projektant, či investor) uvědomil, že eliminací jednoho 
faktoru nedosáhneme omezení masového rozvoje vodních květů 
sinic. To je podstata sdělení a objasnění, proč je takové množství 
neúspěšných projektů omezení masového rozvoje cyanobakterií. 
Vždy musí jít o komplex opatření, jejich kombinaci a optimalizaci 
podle konkrétních hydrologických, ekologických a limnologických 
podmínek. Každá nádrž a její povodí je originální systém s různou 
hydrologií, geologickým podkladem, využíváním krajiny, odnoso-
vými poměry, sedimentační rychlostí, ekotoxikologickými a lim-
nologickými souvislostmi a proto je šablonovité přenášení metod 
z jiných nádrží většinou pouze neúměrným investičním rizikem. 
Každý úspěšný projekt obnovy rovnováhy fytoplanktonu, omezení 
masového rozvoje sinic a revitalizace trofizovaného povodí začíná 
neoddělitelně analýzou (historického, aktuálního a reálného kom-
plexně limnologického) stavu povodí a nádrže a musí být postaven 
na promyšlených limnologických základech a souvislostech.

Závěr
Opatření vedoucí k omezení masového rozvoje cyanobakterií jsou 

v současné době dobře známa a nezasvěcenému by se mohlo zdát, 
že zde není prostor k dalšímu rozvoji. Strukturně jsou tato opatření 
rozdělena na opatření:
a) v povodí nad nádrží a v nádrži samotné
b) přímá (např. algicidní zásahy) a nepřímá (redukce živin v sedi-

mentech nádrže, na přítocích apod.)
Velmi často je v projektech obnovy nádrží kladen důraz na jed-

notlivé techniky. Rozbor úspěšných a neúspěšných projektů obnovy 
nádrží ukazuje, že zdrojem neúspěchu či nedosažených výsledků 
jsou často špatná limnologická data, ze kterých projekt vycházel. 
Je velmi důležité, aby systém opatření, která mají být na nádrži 
a v povodí realizována, vycházel z reálných faktorů, které určující 
jakost vody. Zohledněna musí být reálná data z vegetační sezony. 

Pokračování na str. 209
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Hodnocení v průměrných (či jiných statistických) hodnotách za rok 
velmi zkresluje například data o fosforu, který má v letní sezoně 
v nádržích jiný osud (kumulace v matricích, transformace forem 
apod.) a dynamiku, než ukazují celoroční průměrné výsledky. 

Data, ze kterých vychází moderní projekt obnovy musí 
•	 popisovat trendy vývoje (chemických i biologických ukazatelů), 
•	 vycházet z látkových bilancí. 

Dostupnost kvalitních dat o procesech v nádrži a v povodí je 
největším problémem většiny projektů obnovy, protože systémy 
monitoringů byly nastaveny s jiným cílem než vyhodnocovat tren-
dy a bilance živin. Proto je nutné nastavení systému monitoringu 
u problémových nádrží změnit, nebo naměřit data nová, specielně 
zaměřená na podporu rozhodování o volbě metod, technik a pro-
středků k omezení rozvoje vodních květů sinic. 

Přehled metod a technik obnovy trofizovaných nádrží a povodí 
a možností omezení masového rozvoje cyanobakterií bude uveden 
v následujícím čísle, přehled metod byl také publikován na specia-
lizovaných konferencích Cyanobakteria, které pořádá Centrum pro 
cyanobakterie a jejich toxiny v Brně [6, 7]. Cílem tohoto úvodního 
příspěvku bylo upozornit na fakt, že žádná jednotlivá metoda není 
všemocná, že úspěšné projekty obnovy s dlouhodobým efektem 
vždy kombinují několik principů a zároveň jsou postaveny na 
naměřených datech a na znalosti limnologických souvislostí. 
V projektech omezování rozvoje sinic nikdy nejde o triviální mecha-
nické přenášení metod, které byly úspěšné na jiné nádrži, proto je 
z hlediska časového i finančního důležité, aby byl projekt obnovy 
zpracován týmem, který má pro řešení takových projektů dostatečné 
teoretické základy a praktické zkušenosti.

Poděkování: Zpracování tohoto příspěvku bylo podpořeno gran-
tem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. 1M0571 
Výzkumné centrum pro bioindikaci a revitalizaci, projektem 
NAZV QH81012/2008 a Akademií věd České republiky (projekt č. 
AV0Z60050516).
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Limnological principles of the modern projects for cyano-
bacterial blooms management (Maršálek, B.; Maršálková, 
Vinklárková, D.)

Key Words
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Cyanobacterial water blooms management  is a serious topic 
world-wide  and it is possible to lern up from the past and ongoing 
projects. This paper  is an introduction to the series of paper on 

the topic Methodsand principles for cyanobacterial blooms man-
agement. Basic limnological consequences are mentioned in this 
paper. Dominant information in this topic is, that the elimination 
of one factor, or application of the one method did not eliminate the 
water blooms development. The focus on one method or on the one 
factor is the reason, why  there is so high number of unsuccessful 
projects.  Every serious project of reservoir restoration must include  
the combination of methods according to the  real hydrological, 
ecological, limnological  parameters of certain locality. Every  
reservoir-catchements system is an original with different land 
use,  different pollutions, nutrients sources etc. The systém, which 
is good for one reservoir could not be used for another  reservoir. 
That is why the precise data must be used for every  preparation of 
the revitalisation project, because every water body is an original. 
There is a lot of good reasons for the statement, that restoration 
project must be prepared by experts, which have a good teoretical  
knowledges and  enough practical experiences.

Výzva účastníků konference 
„Ekosystémové služby říční nivy“

Vážený pane prezidente, vážení senátoři a  poslanci, vážení čle-
nové vlády,

ve dnech 28. až 30. 4. 2008 se v Třeboni konala konference „Eko-
systémové služby říční nivy“. Sto čtyřicet účastníků konference 
zastupujících praktické i teoretické vodohospodáře, správce toků, 
vysokoškolské pedagogy, vědce a odborné pracovníky z oborů 
ekologie, hydrologie, geografie, biologie, zemědělství i ekonomie, 
projektanty vodohospodářských staveb i pracovníky ochrany přírody 
se Vás rozhodlo oslovit následující výzvou: 

Krajina  a její nivní ekosystémy hrají svou vysoce důležitou roli 
v ekonomice každé společnosti a poskytují základní funkce nutné k 
zachování lidského druhu.

Tyto funkce je možno považovat za služby.
Následující služby (bez nároku na úplnost) je možno popsat, kvan-

tifikovat a uchopit pomocí běžných ekonomických nástrojů:
•	 Ekosystémy nivy produkují kyslík, zachycují a váží živiny i skle-

níkové plyny a vyrovnávají teplotní extrémy.
•	 Zadržování vody v nivách zajišťuje jak protipovodňovou ochranu, 

tak i ochranu proti suchu. V nivách se vytváří zdroje pitné vody.
•	 Nivní ekosystémy poskytují životní prostor pro organizmy a jsou 

zdrojem druhové pestrosti a rozmanitosti.
•	 Říční krajina je místem pro zemědělskou a lesnickou produkci. 

Tato služba by měla být realizována s ohledem na ostatní funkce 
a služby.

•	 Krajina niv poskytuje možnosti rekreace a estetického vnímání.
Podmínkou realizace těchto služeb je dobrý ekologický stav nivních 

ekosystémů.
Tyto služby musí být adekvátně finančně oceněny a zohledněny 

při využívání území. Veřejná správa se musí postupně naučit tento 
princip začleňovat do rozhodovacích procesů.

Znamená to, že je zapotřebí prosadit změny v legislativě, ekono-
mice i struktuře institucí. Tyto změny se také musí promítnout do 
zadání jejich činností. 

Tuto konferenci můžeme považovat za začátek veřejné diskuse, ve 
které je nutno pokračovat.

Vyzýváme všechny adresáty tohoto dopisu, aby z titulů svých 
funkcí napomáhali myšlenky této výzvy prosazovat, a nabízíme 
k tomu své schopnosti a znalosti.

V Třeboni dne 30. dubna 2008

Vědecký výbor konference:
David Pithart (ÚSBE AVČR Třeboň), Josef Fuksa (VÚV TGM Praha), 

Tomáš Just (AOPK Praha), Otakar Štěrba (UJEP Olomouc), Tomáš 
Dostál (ČVUT Praha), Tomáš Havlíček (ATELIER FONTES, s.r.o., 
Brno), Jan Pokorný (ÚSBE AVČR Třeboň, ENKI o.p.s. Třeboň), Bohu-
mír Janský (PřF UK Praha). 
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Kvalita 
vodohospodářských staveb
Ladislav Novák

Klíčová slova
kvalita staveb – projekt – výstavba – nabídková cena – náklady 
stavby – zhotovitel – technický dozor – autorizace – provoz staveb

Souhrn
Kvalita stavebních a montážních prací je ovlivňována obrovským 

množstvím faktorů, proto se pohybuje v širokém rozmezí, a to od 
zcela nedostatečné až k velmi dobré. Záleží na tom v jakém rozsahu 
a poměru pozitivní a negativní vlivy v konkrétních případech půso-
bí. Významnou roli zde hraje též legislativa a pravidla, která z ní 
vycházejí. Normy rozhodně sledují vysokou kvalitu, je však často 
problém s jejich důsledným dodržováním. Příspěvek se zabývá 
některými faktory a vztahy, které autor považuje za významné.

u

Úvod
Podnětem k zamyšlení nad kvalitou stavebních a montážních 

prací jsou vlastní zkušenosti, které jsem získal jednak přímo na 
stavbách při práci účastníka výstavby za dobu více než 25 let a dále 
pak z provozu vodních děl a dalších staveb za období zhruba dvou 
desítek let. Poslední zkušenosti pocházejí ze čtyřletého výkonu 
technického dozoru na rekonstrukcích a opravách Rolavy v Nejdku, 
který skončil v roce 2006.

Období do r. 1990 se vyznačovalo dominantním postavením 
dodavatele, které významně ovlivňovalo již fázi projektové přípra-
vy a následně pak celou realizaci staveb. Nelze zastírat, že úroveň 
našeho stavebnictví byla nižší než na západ od našich hranic, a to 
jak v jeho vybavení, používaných materiálech, tak i v dodržování 
technologických postupů, což mělo nemalý vliv na kvalitu staveb. 
Návštěvou staveb v zahraničí bylo snadné tuto skutečnost zjistit. 
Např. v 70. letech minulého století, kdy se budovalo vodní dílo 
Stanovice, probíhala na bavorské straně Šumavy výstavba přehrady 
Frauenau, která má obdobné parametry. Měl jsem možnost nejen 
trvale sledovat výstavbu Stanovic, ale též vícekrát navštívit stavbu 
Frauenau. Lze konstatovat, že rozdíly v kvalitě prováděných prací 
byly značné. Návštěva a porovnání obou přehrad po dvacetiletém 
provozu potvrdily, že kvalita provedených prací rozhodujícím 
způsobem ovlivňuje provozní spolehlivost, odolnost a trvanlivost 
konstrukcí. Důsledkem nízké kvality je potřeba větší údržby, čas-
tějších oprav, případně i rekonstrukcí, což pak nadměrně finančně 
zatěžuje provozovatele staveb.

Významné faktory ovlivňující kvalitu staveb

1. Ve fázi přípravy a projektování
Je nezbytné, aby investor co nejvýstižněji specifikoval svůj záměr 

včetně požadavků provozu budoucího díla. Jasné zadání projektan-
tovi zaměří jeho pozornost na významné aspekty.

V průběhu prací na projektu se vyplatí účinná spolupráce inves-
tora s projektantem. Je však zapotřebí, aby odborná úroveň této 
spolupráce byla vysoká. Jinými slovy „kvalitní projektant by měl mít 
v investorovi kvalitního partnera“. Ještě před schválením projektu 
je účelné provést jeho důkladné posouzení i s využitím odborníků 
v dané profesi. Podrobnost a hloubka zpracování projektu podle 
něhož se bude stavba realizovat (též zadávat zhotoviteli) je vhodná 
spíše větší, což následně zamezí nejasnostem a sporům mezi zho-
tovitelem a odběratelem (investorem).

2. Ve fázi výstavby
Zásadní změna v procesu výstavby po r. 1990 je v tom, že doda-

vatel ztratil své dominantní postavení a investor si může zhotovitele 
vybírat. Vlastní výběr je velice důležitým aktem, který značnou 
měrou ovlivňuje hlavní cíl, to je vybudovat kvalitní dílo. Zkušenosti 
ukazují, že ne vždy se výhody výběru využívají. Za hlavní kriteria, 
podle nichž se výběr provádí, se nejčastěji považují:
• nabídková cena,
• lhůta výstavby,
• délka záruky.

Často se podceňuje velice důležité kriterium, a to, zda je zhoto-
vitel vůbec schopen dílo kvalitně provést. Umožňuje se i to, aby 
zhotovitel, který zakázku získá, ji postoupil k provádění jiné firmě. 
Při tom sám si ponechá určitou finanční částku, o kterou je v pod-
statě při realizaci vlastní stavba ochuzena. Úskalím může být i výběr 
zhotovitele s nejnižší nabídkovou cenou. Obecně platí, že kvalitní 
provedení díla při optimálním řízení stavby vyžaduje objektivně 
nutné náklady. Když připočteme běžnou míru zisku, vyjde cena, 
za kterou je možno stavbu dobře provést. U nabídek nižších nebo 
dokonce pod objektivně nutnými náklady bez zisku vzniká problém, 
který se pak promítá při stavebním procesu do kvality díla, pokud 
se chce zhotovitel vyhnout ztrátě.

Vycházejme ze skutečnosti, že stavební firma je podnikatelem 
jako každý jiný, kde smyslem podnikání je dosažení zisku. K jeho 
tvorbě vedou především tyto cesty:
a) Dosáhnout co nejvyšší nabídkové ceny (to však výběrová řízení 

příliš neumožňují).
b) Snižovat náklady zlepšováním organizace práce, což je žádoucí 

cesta.
c) Snižovat náklady na materiál. To však skrývá nebezpečí zabudo-

vávat materiál levnější a tím většinou méně kvalitní.
d) Snižovat náklady na živou práci, neboli zaměstnávat pracovníky 

s nižšími nároky na mzdy, tím i méně kvalifikované, což se odráží 
v nižší kvalitě prací.

e) Dosáhnout během výstavby, formou rozpočtových dodatků, zvý-
šení původní nabídkové ceny.

f) Dosáhnout toho, aby zhotoviteli byly proplaceny i práce, které 
neprováděl. To je vlastně nejefektivnější způsob vedoucí k tvorbě 
zisku, neb na tyto práce nemusely být vynaloženy náklady. Jde 
o způsob nežádoucí, leč, dle mého názoru, nikoli ojedinělý.
Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že v zájmu kvalitního díla musí 

mít investor na stavbě velice schopného, odborně zdatného a mo-
rálně pevného zástupce, který v roli technického dozoru vytvoří 
silného partnera zhotoviteli. Ten má ve svých rukách účinné nástro-
je, které při důsledném uplatňování vedou k budování kvalitních 
konstrukcí. Může například:
• již v počátku (příp. kdykoliv) zastavit provádění nekvalitních pra-

cí nebo prací nesprávných geometrických tvarů, nebo nesprávně 
situovaných;

• nechat odstranit části konstrukcí, které nemají projektem stano-
vené parametry nebo odpovídající kvalitu;

• výše naznačené práce nepřevzít a neproplatit;
• v případě, že zhotovitel včas neodstraní nedostatky a v delším 

období projevuje svoji neschopnost provést kvalitní dílo v dohod-
nuté lhůtě, iniciovat odstoupení od smlouvy a dát popud k zís-
kání schopnějšího zhotovitele.
Na snímcích na obr. 1. – 4. je několik poruch konstrukcí, které 

mají svoji příčinu v nekvalitně provedených stavebních pracích.
Poruchy v pokročile degradovaném betonovém plášti věžové-

ho odběrného objektu na VD Přísečnice uvedeném do provozu 
v r. 1976. Celý objekt byl natolik narušen, že byla nutná celková 
sanace, která spočívala ve vybudování nového betonového pláště, 
kdy vnější bednění tvořil původní plášť a vnitřní ztracené bednění 
z antikorového plechu. Práce prováděla potápěčská stanice, neb 
montáž bednění a betonáž bylo nutno z větší části provádět pod 
hladinou vody.

Sanaci naznačují následující snímky na obr 5. a 6. Sanace si 
vyžádala náklad kolem 20 milionů Kč. Z toho je patrno, jak se ne-
kvalitní práce nevyplácejí. Přitom druhý věžový objekt, v němž je 
zabudován bezpečnostní přeliv a spodní výpusti, byl proveden kva-
litně a podobné opravy nepotřebuje. Stavěla jej však jiná firma.

Vliv legislativy na kvalitu staveb
Zákony stavební, autorizační a živnostenský vycházejí zřejmě 

z předpokladu, že když bude odborně kvalifikovaný (myšleno 
autorizovaný) projektant a stavbyvedoucí, vznikne kvalitní dílo. 
Dlouholeté zkušenosti ukazují, že tento předpoklad je nutný, ale 
nepostačující. Rovněž za významné je třeba považovat, aby jak ve 
fázi projektování, tak i výstavby fungovaly odběratelsko-dodava-
telské vztahy na vysoké odborné úrovni. Zástupce investora musí 
být odborně silným partnerem jak projektanta, tak zhotovitele. 
Při tom je třeba zdůraznit, že je to zvlášť významné pro technický 
dozor investora.

Při současné praxi není zapotřebí k získání živnostenského 
oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě prokazovat dosažené 
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vzdělání ani odbornou 
praxi. Může tedy tech-
nický dozor na stavbě 
provádět kdokoliv. Sta-
vební zákon dokonce 
připouští, že technický 
dozor nemusí být zří-
zen. Ve vztahu ke kvali-
tě staveb to nepovažuji 
za správné.

V odborných časopi-
sech je možno se setkat 
s různým hodnocením 
dokončených staveb 
a jejich oceňováním. 

Pokud vstupuje i kritérium jejich kvality, je na místě položit otázku, 
zda brzy po dokončení to lze poznat. Vím ze zkušenosti, že až za 
delší časové období je možno na tuto otázku seriozně odpovědět. 
Autorizované osoby činné ve výstavbě však končí své působení 
dokončením díla, nemají tedy zpětnou vazbu neboli informaci 
o tom, zda dílo, které vybudovaly, splňuje parametry kvality v dlou-
hodobém provozu. Komora autorizovaných osob by tuto zpětnou 
vazbu mohla získat např. zavedením dalšího oboru autorizace 
„provozování staveb“. Domnívám se, že celá řada organizací, které 
zabezpečují provoz i dosti složitých soustav, by tuto kvalifikaci 
využila.

Závěr
Oblast kvality stavebních a montážních prací nebyla nikdy bez 

problémů a není ani nyní. Vždyť téměř každý motorista se setkává 
i s nově vybudovanými úseky silnic, které se poměrně brzy po 
uvedení do provozu opravují. Vysoké náklady, které je nutné na 
opravy vynakládat, značně zatěžují jednotlivé subjekty a mají 
vliv i na státní rozpočet. Více než dvacetiletá zkušenost z provozu 
vodohospodářských soustav v oboru vodních toků potvrzuje, že 
nedostatečná kvalita prací při budování některých staveb má na 

tomto stavu nemalý podíl. Je proto kvalitě staveb zapotřebí věnovat 
mnohem větší pozornost.
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Quality of the construction and the footloose works are influ-
enced by many factors and that is the reason why it varies trough 
the wide limits, from unsatisfying to a very good ones, depending 
on a scale and ratio of positive and negative influencing factors 
acting in the individual cases. The legislature and the related 
rules play a significant role here. The regulations have very high 
standards, but often there is a problem with compliance with those 
regulations. The article deals with some factors and relationships 
that the author considers to be important.
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Vývoj koncepce návrhu 
opatření ke snížení 
povodňových rizik 
v povodí horní Opavy
Břetislav Tureček

Klíčová slova
povodí horní Opavy – ochrana před povodněmi – ochranná nádrž 
– říční úpravy – opatření v ploše povodí 

Souhrn
Příspěvek se zabývá vývojem koncepce návrhu opatření ke 

snížení povodňových rizik v povodí horní Opavy. Shrnuje vývoj 
řešení povodňové ochrany v tomto území od katastrofální povod-
ně v roce 1997, kdy regiony Vrbensko, Bruntálsko, Krnovsko 
a Opavsko patřily v povodí Odry k těm nejpostiženějším, až po 
usnesení vlády ze dne 21. dubna 2008 č. 444, jímž byl schválen 
návrh konečné varianty opatření. Článek stručně představuje 
připravovaný soubor opatření.

Úvod
V červenci roku 1997 zasáhla oblast povodí Odry katastrofální 

povodeň. Zahynulo zde 20 osob a škody na majetku činily přibližně 
17 mld. Kč. Nejhůře bylo postiženo povodí horní Opavy, kde na 
řece Opavě byla zaznamenána kulminace s dobou opakování 700 
let. Nejvíce obyvatel bylo postiženo v Krnově. Povodeň v roce 
1997, její následky a hlavně ztráty lidských životů vedly veřejnost 
k legitimnímu požadavku – zvýšit úroveň ochrany před povodněmi 
v území. 

V průběhu let 1997–2008 bylo postupně zpracováno několik 
desítek podkladů (studií, dokumentů, rešerší, posudků a analýz) 
zabývajících se možnostmi řešení ochrany před povodněmi v této 
oblasti. Byly prověřovány zejména následující základní možnosti 
ochrany před povodněmi:
a) opatření v krajině (zatravnění, zalesnění),
b) suché nádrže a soustava menších retenčních nádrží,
c) zkapacitnění koryt v sídlech,
d) vodní nádrž Nové Heřminovy,
e) kombinace výše uvedených opatření,
f) jako srovnávací bylo studováno i nulové řešení.

Nezastupitelnou úlohu v celém procesu koncepční přípravy 
sehrálo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které svým usne-
sením ze dne 19. června 2003 projednalo a schválilo „Koncepční 
rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Morav-
skoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 – část 
D Oblast ochrany před povodněmi“. Tento dokument obsahuje 
návrh na výstavbu nádrže Nové Heřminovy, doplněnou opatřeními 
v krajině. Na základě tohoto usnesení se následně zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje obrátilo na Ministerstvo zemědělství 
s doporučením zpracovat dokumentaci zahrnující vybudování 
ochranné vodní nádrže Nové Heřminovy a požádalo vládu ČR 
o uvolnění potřebných finančních prostředků. 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí 
v průběhu roku 2006 ustavilo meziresortní pracovní skupinu, která 

měla za cíl doporučit optimální variantu k realizaci jako vyvážený 
konsensus odborných, společenských a environmentálních hledi-
sek. Z tohoto důvodu byl zadán expertní posudek k problematice 
ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy u renomovaných 
odborníků vysokých škol (ČVUT Praha a VUT Brno). Jedním 
z výstupů posudku bylo doporučení na dopracování varianty malé 
nádrže Nové Heřminovy, a to v podrobnosti srovnatelné s dalšími 
variantami. Na základě usnesení vlády ČR č. 220 z 12. 3. 2007 
koordinovalo Ministerstvo životního prostředí vypracování návrhu 
strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření, 
v rámci kterého byl stanoven dosažitelný potenciál přírodě blíz-
kých opatření v území. Na tento podklad navázalo rozpracování 
koncepce menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími 
opatřeními, koordinované Ministerstvem zemědělství, jež byla 
ukončena v závěru roku 2007 (obr. 1.). Na vypracování obou studií 
se podílel pracovní tým, který byl složen jak z vodohospodářů, tak 
z ekologů a byly v něm vedle projektantů zastoupeny vysoké školy 
a výzkumné ústavy. 

Taktéž Plán hlavních povodí České republiky stanovil ve své 
závazné části horní povodí řeky Opavy jako prioritní oblast v ochraně 
před povodněmi a uložil předložení návrhu konkrétních protipovod-
ňových opatření k ochraně obcí na horní Opavě. Problematikou se 
návazně zabýval Návrh Plánu oblasti povodí Odry. Pokud se jedná 
o problematiku územního plánování je třeba konstatovat, že klíčový 
prvek návrhu opatření, tj. nádrž Nové Heřminovy, je již v současnosti 
součástí územního plánu Velkého územního celku Jeseníky. 

Po provedení nezbytných studií a souhrnných analýz byl vládě 
v dubnu letošního roku předložen materiál, který umožnil porov-
nání tří základních koncepcí: 
• menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatření-

mi, 
• větší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními 

a 
• tzv. nulové varianty. 

Vláda ČR dne 21. dubna 2008 svým usnesením č. 444 schválila 
realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního 
toku řeky Opavy prostřednictvím varianty menší nádrže Nové Heř-
minovy v kombinaci s dalšími opatřeními, a zároveň schválila zásady 
pro vypořádání práv k nemovitostem dotčených realizací opatření. 
Vybraná varianta se stala součástí Návrhu Plánu oblasti povodí Odry 
a Návrhu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Popis zájmového území (obr. 2.)
Povodí horního toku řeky Opavy se rozkládá v Moravskoslezském 

kraji, západně od Ostravy podél státní hranice s Polskem. Od pra-
mene po soutok s Moravicí představuje plochu 946 km2, páteřním 
tokem je řeka Opava, nejvýznamnějším přítokem je řeka Opavice. 
Největšími městy povodí jsou Opava (počet obyvatel 61 tisíc) 
a Krnov (počet obyvatel 25 tisíc). 

Povodí horní Opavy je z hlediska výskytu povodní značně 
exponované. Zejména v části, jež se nachází v Hrubém Jeseníku, 
jsou zaznamenávány jedny z nejvyšších srážkových úhrnů v ČR 
a vysoká sklonitost terénu zrychluje odtok. Horní část povo-
dí má vysoký podíl zalesnění (v povodí Opavy nad Krnovem  
je to téměř 77 % a v povodí Opavice nad Krnovem přes 72 %).

Současná a cílová úroveň ochrany před povodněmi
Zatímco podél Opavice a v dalších sídlech na hlavních tocích 

bylo lokálními či soustavnými úpravami po povodni 1997 postupně 
dosaženo standardní míry ochrany v souladu s koncepcí Morav-

skoslezského kraje, podél řeky Opavy leží 
řada sídel, jejichž ochrana před povodněmi 
je hodnocena jako nedostatečná. Mezi obce, 
které mají nedostatečnou ochranu patří: Nové 
Heřminovy, Zátor, Brantice, Krnov se svými 
místními částmi nad i pod soutokem řeky 
Opavy s Opavicí, Brumovice, Holasovice, 
místní části Opavy – Držkovice, Vávrovice 
a samotné město Opava. Ohroženo povodně-
mi je cca 6 000 obyvatel, z toho téměř 2 000 
obyvatel se nachází v oblasti vysoké míry rizi-
ka při povodních, kdy jsou ohrožováni přímo 
na životě. Potenciální průměrné povodňové 
škody zde byly vyčísleny na 4,2–5,4 mld. Kč 
za 100 let (v cenové úrovni r. 2007). 

Vodní tok Sídlo Stávající úroveň ochrany Cílová úroveň ochrany

Opava

Nové Heřminovy Q20 Q100

Zátor - Loučky Q5 Q100

Brantice Q5 - Q20 Q100

Krnov - Kostelec Q10 Q100

Krnov Q20 Q100

Brumovice - Skrochovice Q10 Q100

Holasovice Q10 Q100

Držkovice Q2 postupné přemístění

Vávrovice Q5 Q100

Opava Q100 (bez převýšení) Q100

Tab. 1. Současná a cílová ochrana před povodněmi
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Současná úroveň ochrany před povod-
němi jednotlivých sídel na horní Opavě 
a cílový stav jsou uvedeny v tab. 1.

Návrhové průtoky pro dimenzování 
úprav koryta toku Opavy pod údolní 
nádrží Nové Heřminovy byly odvozeny 
na základě simulací s použitím srážko-
odtokového modelu HYDROG. Do mode-
lu vstupovalo devět kontrolních povod-
ňových situací odvozených z reálných 
historických povodní a v jednotlivých 
úsecích toků byly průtoky zvyšovány 
o přírůstky z mezipovodí. Konkrétní hod-
noty návrhových průtoků v jednotlivých 
obcích byly stanoveny jako tzv. obálky 
nejnepříznivějších v úvahu připadajících 
povodňových situací. 

Popis schválené varianty 
s menší nádrží Nové Heřminovy 
v kombinaci s dalšími 
opatřeními

Studie koordinovaná Ministerstvem 
životního prostředí vyjádřila dosažitelné 
účinky přírodě blízkých opatření, jež 
však jsou v porovnání s cíli ochrany 
před povodněmi nedostačující. Hlavním 
strukturálním prvkem navrhovaných 
opatření je menší nádrž Nové Heřmino-
vy s objemem 16 mil. m3, což je mezní 
objem, kdy lze zachovat rozhodující část zástavby stejnojmenné 
obce. Od jezu v Kunově nad Novými Heřminovy až po město 
Krnov je nádrž doplněna kontinuální úpravou koryta řeky Opavy 
odsazenými hrázemi a kompenzačními revitalizacemi údolní nivy, 
jež zasahují i plochu samotné nádrže v rozsahu kolísání hladin. 
Pod Krnovem až po město Opavu jsou pak sídla chráněna lokál-
ními hrázemi. Nedílnou součástí záměru jsou také přírodě blízká 
opatření v ploše povodí podle studie pro MŽP. Připravená koncepce 
přírodě blízkých opatření zahrnuje zejména 7 malých ochranných 
nádrží (Krnov I na bezejmenném pravostranném přítoku Opavy 
v Krnově pod jejím soutokem s Opavicí, Jelení II na Kobylím potoku 
v povodí Opavy, Loděnice na potoku Loděnice, který ústí do Opavy 
v Holasovicích, Košetice III na Heraltickém potoku, Lichnov II až IV 
v povodí Čižiny), soubor změn využití území (zejména organizační 
opatření jako např. změny kultur, protierozní rozmisťování plodin, 
vhodná agrotechnická opatření na orné půdě a také biotechnická 
protierozní opatření jako jsou protierozní meze, průlehy, hrázky, 
stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, apod.). K jejich 
prosazení dojde především provedením komplexních pozemkových 
úprav a souvisejících společných opatření. Úpravy jsou navrhovány 
v 25 katastrálních územích na ploše okolo 6 tis. ha při využití moti-
vačních ekonomických nástrojů k prosazení a udržení vhodných 
osevních a agrotechnických postupů. Předpokládaný efekt přírodě 
blízkých opatření, spočívající ve snížení stoletého kulminačního 
průtoku, dosažitelný k časové úrovni roku 2020, byl stanoven pro 
profil Opavy nad Opavicí v Krnově do 2%, a pro profil Opavy nad 
Moravicí v Opavě do 10%.

Menší nádrž Nové Heřminovy (obr. 3.) je navrhována jako více-
účelová s hlavním účelem tlumení povodní a také s omezeným 
zásobním objemem pro nadlepšování průtoků v době sucha, s mož-
ností rekreace a doplňkovou výrobou elektrické energie. Návrhovou 
stoletou povodeň s kulminací 209 m3/s lze nádrží transformovat na 
průtok 100 m3/s.

Součástí nádrže je obtok kompenzující přerušení říčního konti-
nua a umožňující zejména migraci vodních organismů. K nádrži 
náleží také rozsáhlá revitalizace území její zátopy.

Velikost nádrže je nyní limitní a nelze již dále zvětšovat. Opač-
ně – zmenšení její velikosti by znamenalo snížení tlumícího 
účinku a zvýšení nároků na úpravy koryta řeky Opavy v sídlech 
pod nádrží.

Byly prověřeny možnosti realizace dalších retenčních prostor 
v povodí horní Opavy. Tyto případné nádrže však byly shledány 
jako méně účinné, nákladné či problematicky realizovatelné 
v porovnání s úpravami koryta Opavy nebo podélnými hrázemi. 

Obr. 1. Opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě 
blízkých opatření

Obr. 2. Schéma zájmového území

Obr. 3. Schéma menší nádrže Nové Heřminovy

Vzhledem k tomu, 
že uvedené snížení 
stoleté povodně na 
průtok 100 m3/s ne-
skýtá ochranu před 
povodněmi podle 
dohodnutých stan-
dardů pro obce pod 
nádrží, jsou v obcích 
Zátor a Brantice a ve 
městě Krnov (po 
soutok s Opavicí) 
navrhovány úpravy 
zkapacitňující kory-
ta vodních toků, zho-
tovení hrází, úpravy 
či odstranění jezů, 
spádových stupňů, související rekonstrukce mostů, úpravy infra-
struktury apod. Soubor návrhů říčních úprav byl po celé své délce 
doplněn revitalizačními opatřeními (stěhovavá kyneta, střídání brodů 
a tůní, rozramenění toku, nové trasování, obnova přirozené nivní 
vegetace, apod.) s cílem zajistit při dosažení požadované úrovně 
ochrany sídel před povodněmi také zlepšení hydromorfologického 
stavu toků na úroveň, která je požadována Rámcovou směrnicí vodní 
politiky (2000/60/ES). 

Pod Krnovem až po město Opavu je ochrana sídel navrhována 
formou lokálních ochranných hrází. Bezprostředně pod městem 
Krnov vyvolá toto opatření nutnost zvýšení stávající ochranné 
hráze na polském území v délce cca 2 km, což s sebou nese potřebu 
mezinárodního česko-polského projednání. 

Problematickou se jeví i nadále ochrana osady Držkovice (součást 
města Opavy). Seskupení cca 40 domů se nachází přímo u pravého 
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břehu řeky Opavy a zároveň poblíž státní hranice s Polskem. Osada 
má extrémně nízkou úroveň ochrany před povodněmi – je vodou 
„obkličována“ a následně zaplavována již od dvouleté vody. Osada 
by musela být obehnána ochrannou hrází s podzemním těsněním 
a propojena s nezaplavovaným územím vyvýšenou komunikací 
s mosty. To vše nákladem přibližně 200 mil. Kč, což evidentně 
přesahuje povodňové škody v osadě (průměrná škoda za sto let cca 
30 mil. Kč), neřeší zbytkové riziko a odpovídá přibližně nákladům 
na pořízení zcela nových domů mimo záplavové území. Výstavbou 
varianty s menší nádrží se rozsah povodňových škod v obci za sto 
let sníží v rozsahu od 10 do 20 %. Alternativou tohoto finančně 
náročného a zbytkové riziko nevylučujícího návrhu je zřízení 
dotačního titulu, který by umožnil na bázi dobrovolnosti postupné 
přemístění této osady.

Součástí uceleného záměru s menší nádrží Nové Heřminovy 
by měly být kromě zmíněné nádrže, úprav toků, souboru malých 
vodních nádrží a úprav v ploše povodí také rozšíření monitorova-
cí sítě a návrh na doplnění vybavení pro povodňové záchranné 
a zabezpečovací práce v dotčeném území.

Celkový náklad na realizaci navržených opatření byl přibližně 
stanoven na cca 8 mld. Kč k cenové úrovni roku 2007, z toho náklad 
na environmentální opatření (revitalizace toků a zátopy, obtok 
nádrže, opatření v krajině, včetně malých nádrží) lze odhadnout 
na 1,6 mld. Kč. Další náklady zhruba do 2 mld. Kč se očekávají 
v souvislosti s přeložkou silnice I. třídy Krnov – Bruntál, kde v sou-
běhu s obcí Nové Heřminovy a nádrží je řešení koordinováno se 
zájmem na umožnění dalšího rozvoje obce a koncepcí ochranných 
opatření. 

Všechna navržená opatření se budou realizovat postupně od roku 
2010. Přeložka silnice I. třídy by měla být dokončena v roce 2014, 

s předpokládaným dokončením všech objektů je možné počítat 
kolem roku 2020.

Závěr
Varianta menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími 

opatřeními ke snížení povodňových rizik na horní Opavě zajišťuje 
zvolenou cílovou úroveň ochrany před povodněmi, která byla schvá-
lena v roce 2003 zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, byla při-
jata jako vyvážený konsensus odborných, společenských a environ-
mentálních hledisek a stala se průchodnou i politicky, což vyústilo 
v její schválení vládou České republiky dne 21. dubna 2008.
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Ing. Břetislav Tureček
Povodí Odry, s. p.,  
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České mokřady chráněné  
Ramsarskou úmluvou 

4. Třeboňská rašeliniště
Třeboňská rašeliniště jsou na Seznamu mokřadů mezinárodního 

významu zapsána od r. 1993. Území splňuje kritérium 2 Ramsarské 
úmluvy, neboť se jedná o unikátní ostrovní ekosystémy s výskytem 
mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

Celý mokřad leží uvnitř CHKO a Biosférické rezervace Třeboňsko 
a zahrnuje čtyři  navzájem nesouvisející přechodová a vrchovištní 
rašeliniště, která jsou chráněna jako národní přírodní rezervace 
(Červené blato, Žofinka a Ruda u Horusického rybníka) a jako 
přírodní rezervace (Široké blato). Celková rozloha mokřadu je 
1 051 ha.

Rašeliniště jsou lokalizována v mělkých pánvích, zčásti jsou 
sycená výstupy artézských vod, zčásti srážkami. Na části lokalit 
je vybudován starý odvodňovací systém, v současné době již 
nefunkční. Na menší části byla do 1.pol. 20. stol. prováděna těžba; 
na vytěžených plochách rašeliniště regenerují. Dnes je území  pone-
cháno přirozenému vývoji bez zásahů. Červené blato je turisticky  
přístupné po naučné stezce.

Třeboňská rašeliniště (foto autorka)

Na oligotrofních lesních 
rašeliništích (Červené blato, 
Široké blato, Žofinka) jsou 
dochovány unikátní porosty 
borovice blatky s největšími 
českými populacemi rojov-
níku bahenního; rašeliniště 
Ruda u Horusického rybníka 
je naproti tomu nejcennějším 
minerotrofním rašeliništěm 
v jihočeském regionu. Z vyš-
ších rostlin je zde zastoupe-
na např. vlochyně bahenní, 
klikva bahenní, vachta trojlistá, rosnatka okrouhlolistá, kyhanka 
sivolistá, suchopýr štíhlý.  Z hlediska fauny jsou rašeliniště osídlena 
pro střední Evropu zcela unikátními společenstvy blízkými spole-
čenstvům mokřadní severské lesotundry. Mezi zástupci většiny 
skupin bezobratlých  najdeme řadu glaciálních reliktů či druhů 
vázaných na specifické prostředí rašeliniště  (např. mezi pavouky, 
motýly či brouky). V lokalitách probíhá vědecký výzkum zaměře-
ný na studium společenstev rašelinišť, paleobotaniku rašelinných 
vrstev a studium unikátních ekosystémů.

Mgr. Libuše Vlasáková
Tajemnice Českého ramsarského výboru

Ministerstvo životního prostředí ČR
e-mail: Libuse_Vlasakova@env.cz
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KUNST, spol. s r.o. je přední česká firma zajišťující dodávky 
vodohospodářských investičních celků, působící na trhu od roku 
1991. V následujícím článku informujeme veřejnost o některých 
stavbách, které jsme realizovali. V prosinci roku 2006 byla firmou 
KUNST zahájena realizace technologických částí některých ČOV, 
zahrnutých do Programu odkanalizování a čištění odpadních vod 
v povodí řeky Radbuzy a po ukončení výstavby v 02/2008 následuje 
zkušební provoz od 03/2008 do 03/2009. Z těchto staveb vybíráme 
pro veřejnost informace o ČOV Dobřany, ČOV Líně a ČOV Stod.

ČOV Dobřany
Původní ČOV, navržená pro cca 6 000 EO, již nevyhovovala nejen 

výkonově, ale nebyla ani schopna odstraňovat efektivně dusíkaté 
znečištění, plnit trvale odtokové parametry a pracovat i při zvýšené 
hladině v řece Radbuze. Po rekonstrukci je ČOV dimenzována na 
9 600 EO, což umožňuje další rozvoj města.

Odpadní vody z původních sběračů jsou přiváděny do nové 
vstupní čerpací stanice a přečerpávány na kompaktní jednotku hru-
bého předčištění. Tím je zabezpečen dostatečný spád pro rozdělení 
průtoků čistírnou a umožněno celkové zvýšení hladiny v aktivač-
ních a dosazovacích nádržích. Po separaci shrabků, písku a tuků 
je průtok vody rozdělen na dvě paralelní biologické linky čištění. 
Zvýšené dešťové průtoky jsou z rozdělovacího objektu odvedeny 
do stávající upravené dešťové zdrže.

Biologickou část ČOV tvoří původní, stavebně upravené biologic-
ké linky doplněné novou denitrifikační nádrží pro jednu z linek.

Aktivace je tak koncipována se systémem nitrifikace a denitrifikace, 
vybavena novým jemnobublinným provzdušňováním a mechanic-
kým mícháním. Zdrojem vzduchu jsou dmychadla s protihlukovými 
kryty ve venkovním provedení. Nově je řešen odběr pěny, přebyteč-
ného kalu a přivážených fekálních odpadů. Nově jsou též vystrojeny 
i stávající dosazovací nádrže. Přebytečný kal je po zahuštění, usklad-
nění a homogenizaci odvodňován na odstředivce s následnou hygi-
enizací páleným vápnem. Předmětem rekonstrukce bylo i doplnění 
a vystrojení tří čerpacích stanic odpadních vod na kanalizační síti. 
Nově vybudovaný systém SŘTP usnadňuje automatizaci provozu 
a sledování chodu ČOV na dispečinku provozovatele.

parametrů fosforu na odtoku bylo instalováno chemické hospo-
dářství pro dávkování síranu železitého. Součástí rekonstrukce 
bylo i doplnění a vystrojení čtyř čerpacích stanic odpadních vod 
na kanalizační síti.

ČOV Líně
Čistírna odpadních vod je po rekonstrukci dimenzována na kapa-

citu 5 475 EO a průměrný denní průtok čistírnou 1271,3 m3/den. 
ČOV je navržena jako mechanicko-biologická ČOV s kontinuálním 
provozem. Mechanickou část tvoří strojní česle pro zachycení 
shrabků včetně zařízení pro jejich lisování a odvodnění. Za čes-
lemi je umístěn vertikální lapák písku pro zachycení pískových 
zrn, doplněný o pračku písku. Kal je zachytáván a uskladňován 
v provzdušňovaných kalojemech. 

Biologickou část tvoří předřazená denitrifikace a nitrifikace se 
separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích s vrtulovým 
čerpadlem pro odtah vratného a přebytečného kalu ve dvou shod-
ných paralelních linkách. Vystrojení nitrifikačních nádrží bylo 
doplněno zařízením pro odtah pěny z hladiny.

Z důvodu vyšší potřeby provozní vody byla dozbrojena původní 
automatická tlaková stanice o nové ponorné čerpadlo. K zajištění 

ČOV Stod
Po rekonstrukci je ČOV dimenzována na kapacitu 5 000 EO 

a průměrný denní průtok čistírnou 1240 m3/den. Přiváděné odpadní 
vody jsou nejprve zbaveny štěrku a poté čerpány na rekonstruovaný 
objekt mechanického předčištění, vybavený dvojicí jemných strojně 
stíraných česlí a lisem na shrabky, repasovanými a novými šneko-
vými čerpadly. Odpadní vody zbavené shrabků jsou přivedeny do 
dvojice vertikálních lapáků písku, vytěžený písek je odstraňován 
v separátoru písku a ukládán do kontejneru. 

Takto předčištěné odpadní vody jsou akumulovány v přečerpá-
vací stanici, nadlimitní dešťové průtoky jsou před nátokem do ČS 
odlehčeny do dešťové zdrže. Z čerpací stanice jsou odpadní vody 
přečerpávány do systému dvou rekonstruovaných nadzemních kru-
hových nádrží zařízení typu Hydrovit. První obsahuje štěrbinovou 
usazovací nádrž a aktivační nádrž. 

Biologicky vyčištěná voda odtéká do dosazovací nádrže, jež je 
tvořena dalším kruhovým nadzemním objektem typu Hydrovit. 
Separovaný kal je z dosazovací nádrže přečerpáván zpět do aktivač-
ního prostoru a do štěrbinové nádrže, odtud je společně s primár-
ním kalem přepouštěn do uskladňovací nádrže. Vyčištěná odpadní 
voda z dosazovacích nádrží odtéká do recipientu. Anaerobně stabi-
lizovaný kal je strojně odvodňován na dekantační odstředivce kalu 
a hygienizován pomocí páleného vápna. Předmětem rekonstrukce 
bylo rovněž doplnění a vystrojení dvou čerpacích stanic odpadních 
vod na kanalizační síti.

Chod ČOV umožňuje řídit a sledovat nový systém SŘTP.

Náklady na dodávané technologické části staveb dosáhly cel-
kové výše 54,5 mil. Kč

Další informace o výrobním programu je možné získat na našich 
internetových stránkách www.kunst.cz nebo osobní návštěvou 
v naší firmě. 

Kunst, spol. s r. o., 
Palackého 1906, 753 01 Hranice
tel.: +420 581 699 999, +420 602 588 953,
fax: +420 581 699 921
e-mail: kunst@kunst.cz, http://www.kunst.cz
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Vodní dílo Šance - 
modernizace

Povodí Odry s.p. připravuje modernizaci vodního 
díla Šance, které je klíčovým zdrojem pitné vody 

pro Moravskoslezský region. Dílo bylo vybudováno 
na řece Ostravici v letech 1965 až 1969. Moderni-
zace spočívá v provedení nového bočního přelivu na 
pravém břehu, skluzu a vývaru. Tyto objekty budou 
sloužit pro převedení extrémních povodní a jejich 
vybudování si vyžádá další stavební zásahy a úpravy, 
jako změnu umístění provozního střediska, úpravu 
koruny hráze a vlnolamu. Do stavby se také zahrnou 
potřebné komunikace, rozvody sítí, osvětlení, zabez-
pečení díla, přenosy a další vybavení díla. Moderni-
zací projde i řídící systém vodního díla. V nezbytném 
rozsahu se dále provedou úpravy technologických 
zařízení.

Potřebu modernizace díla vyvolalo zpřísnění 
požadavků a pohledu na bezpečnost vodních děl 
a zejména jejich zabezpečenost při průchodu 
extrémních povodní. Aktuálně se požaduje, aby VD 
Šance vyhovělo posouzení dle TNV 75 2935. Z její 
aplikace pro tuto přehradu vyplývá požadavek na 
bezpečné převedení kontrolní desetitisícileté povod-
ně. Jedná se o PV10 000 s pravděpodobností překroče-
ní objemu 0,4, jejíž objem je 62 mil m3 a kulminace 
730 m3/s. Současně je cílem modernizace připravit 
VD Šance na další období provozu tak, aby jeho 
hlavní účel (dodávka vody pro region) byl zachován. 

Byly provedeny studijní práce, v rámci kterých pro-
běhlo variantní řešení možností modernizace díla. 
Následně v říjnu 2006 rozhodl vlastník díla o defi-
nitivní variantě řešení a intenzivně zahájil přípravné 
práce směřující k realizaci vybrané koncepce. 

Pro ověření hydraulického řešení provedla v roce 
2007 LVV FAST VUT v Brně hydraulický modelový 
výzkum. Jeho výsledkem bylo ověření základních 
návrhových parametrů pojistných zařízení a optima-
lizace tvaru a rozměrů hlavních objektů, tj. přelivu, 
skluzu, vývaru a napojení na odpadní koryto.

Nový přeliv je navržen jako pevný s přelivnou hranou 
dělenou na dvě výškové úrovně. Její nižší úroveň 
je navrhována na úrovni 504,20 m n.m. o délce 
12,3 m a vyšší úroveň na kótě 505,90 m n.m. o dél-
ce 36,3 m. Skluz bude šířky 13 m s dělícím žebrem 
výšky 0,7 m v horní a 0,35 m v dolní části.

Záměrem se nemění hlavní koncepce díla, jeho 
prostorové uspořádání ani parametry nádrže. Po 
provedení úprav bude vodní dílo jako vodárenský 
zdroj schopno dlouhodobě zajišťovat svůj účel s vyš-
ším standardem bezpečnosti, zachovány však budou 
i další doprovodné účely, zejména ochrana před 
povodněmi.

Investorem záměru je Povodí Odry státní podnik 
s účastí dotačního programu MZE „Podpora prevence 
před povodněmi“. Předpokládaný náklad je 550 mil. 
Kč. V současnosti probíhá dokumentační a projekto-
vá příprava záměru.

Stavba bude prováděna v letech 2009 – 2012 bez 
omezení funkce vodního díla. 

Ing. František Glac 
Provozní odbor

Současný stav skluzu

Navrhovaný skluz
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Rýchlejší ako hasiči: Prvú pomoc poskytne “Flutbox”
Škody, ktoré každoročne spôsobujú záplavy a povodne sa v celo-

svetovom meradle odhadujú  na viac ako 50 miliárd eur. Pomoc 
pri  ochrane súkromného majetku pred poškodením vodou môžu 
poskytnúť čerpadlá na odčerpávanie vody z pivníc. V novom „Flut-
box“ od spoločnosti Jung Pumpen sú zahrnuté  
takmer všetky dôležité komponenty ochrany 
pred záplavami, takže v prípade núdze je rýchla 
pomoc vždy po ruke - a to ešte skôr než stihnú 
doraziť hasiči a záchranári: Klimatické zmeny 
už dávno nie sú len prognózy, v súčasnosti už 
sú viditeľné ich výrazné vplyvy na pochody, 
ktoré ovplyvňujú poveternostnú situáciu. 
Záplavové prívalové dažde, ktoré mávajú v niektorých prípadoch 
ničivé následky na súkromný majetok, zaznamenávame stále 
častejšie už aj v mnohých oblastiach Európy. Nebezpečenstvo pri 
týchto dažďoch číha čiastočne aj pod zemou: odvodňovacie kanály 
sa môžu upchať a dosiahnuť pod náporom obrovského množstva 
dažďovej vody alebo vplyvom stavebných opatrení až hranice svo-
jich kapacitných možností. Vtedy môže dôjsť k spätnému vzdutiu 

v kanály a následnému zaplaveniu 
pivničných priestorov až po úroveň 
ulice. V takejto situácii poskytuje 
pomoc ochrana pred vzdutou vodou 
s automatickými uzávermi proti 
vzdutej vode so spätnými klapkami 
alebo čerpacie zariadenia s kolenom 
proti spätnému vtoku vody do objektu 
vyvedené nad úroveň ulice.

Ohrozenie vodou z okolitých riek a potokov
Pri záplavových dažďoch môže ničivo pôsobiť aj dažďová voda ale-

bo vysoký stavy vody prenikajúcej z okolitých riek a potokov, ktoré sa 
vyliali zo svojich brehov, cez pivničné dvere alebo neutesnené okná 
do pivničných priestorov. V situácii akútneho ohrozenia sa môžu 
ocitnúť byty v suterénnych priestoroch s hodnotným zariadením, 
vykurovacia technika, súkromné archívy a množstvo ďalších zariade-

ní. Od hasičského a záchranárskeho zboru sa očakáva pomoc najmä 
vtedy, keď voda preniká do pivničných priestorov, a väčšinou sa to 
netýka len jednej domácnosti. Na priemernom motorovom vozidle 
je k dispozícii len niekoľko typov čerpadiel na odčerpávanie vody pri 
záplavách, preto sú možnosti hasičského a záchranárskeho zboru pri 

poskytovaní pomoci spravidla obmedzené.

Využitie „Flutbox“ na rýchlu pomoc 
vlastnými silami

Spoločnosť Jung Pumpen ponúka v povod-
ňovom boxe „Flutbox“ súpravu na rýchlu prvú 
pomoc, ktorá je rýchlejšia než ktorýkoľvek 
hasičský a záchranársky zbor, pretože ak si ho 

už raz obstaráte, bude k dispozícii kedykoľvek. Čerpadlo na odčer-
pávanie vody z pivničných priestorov „U 5 KS“ pracuje v robustnom 
a kompaktnom boxe z plastu a dosahuje maximálnu výtlačnú výšku 
8 m a maximálny čerpací výkon 11 m3/h. Systém je vybavený 10 m 
dlhým elektrickým káblom a 12 m 
dlhou hasičskou hadicou typu C (vrá-
tane hadicovej spojky s bajonetovým 
uzáverom) vďaka čomu je rýchly a dá 
sa flexibilne nasadiť: Čerpadlo sa môže 
spustiť do prevádzky vo vnútri plas-
tového boxu ale aj mimo neho. Voľná 
priechodnosť vody s obsahom pev-
ných častíc do priemeru 20 mm cez 
čerpadlo je zárukou bezproblémovej 
prevádzky aj v prípadoch, keď zápla-
vová voda priniesla so sebou aj zeminu.Povodňový box „Flutbox“ sa 
môže zísť aj za pekného počasia, napríklad ak je potrebné odčerpať 
vodu z rybníka, plaveckého bazénu alebo inej veľkokapacitnej nádrže 
na vodu: v priebehu niekoľkých minút prečerpá výkonné čerpadlo 
z tejto súpravy aj veľké množstvá vody a napríklad záhradné jazierko 
je za okamih vysušené a pripravené na čistenie. Ďalšie informácie 
nájdete aj na: www.jung-pumpen.com

JUNG PUMPEN s.r.o.
JUNG PUMPEN CZ s.r.o.

SVD Gabčíkovo-Nagymaros: 
Z Európskeho parlamentu 
nevidno dobre na Dunaj
Miroslav Liška

Kľúčová slová
Gabčíkovo – Europarlament – zmena vodohospodárskeho režimu 
v okolí Dunaja – dôsledky porušenia Zmluvy‘77 pre MR – význam 
splnenia cieľov Zmluvy´77 pr EÚ

Súhrn
Článok reaguje na výzvu maďarského europoslanca Gy. Hegy-

iho, ktorý v Európskom parlamente kritizoval SR, že púšťa málo 
vody do sústavy ramien na maďarskej strane Dunaja, čím poško-
dzuje jedinečnú flóru a faunu dunajského ostrova Szigetkőz.

V skutočnosti vzdutie hladiny Dunaja vodným dielom Gab-
číkovo zachránilo prírodu v okolí Dunaja pred vyschnutím, ku 
ktorému by došlo, keby sa vodným dielom nebol zastavil proces 
erózie a zahlbovania dna Dunaja, ktorým sa za ostatných 30 rokov 
znížila hladina podzemných vôd v okolí až o dva metre! Pravdou 
je, že do starého koryta a ramien Dunaja vypúšťame viac ako 
dvojnásobok množstva vody, ktoré bolo dohodnuté v Spoločnom 
zmluvnom projekte!

Maďarská strana odôvodňovala svoje prerušenie plnenia Zmlu-
vy‘77 obavou z prírodnej katastrófy, ale nepodarilo sa jej svoje 
„ekologické pseudoargumenty“ obhájiť na Medzinárodnom súdnom 
dvore v Haagu. V skutočnosti, svojimi politicky motivovanými roz-
hodnutiami, vlády MR (okrem Hornovej) závažne poškodzovali nie-
len záujmy svojho hospodárstva, ale aj záujmy ochrany prírody!

u

Úvod
Tlačová agentúra Slovenskej republiky uverejnila informáciu MTI, 

že maďarský socialistický poslanec Európskeho parlamentu Gyula 
Hegyi na schôdzi EP v Štrasburgu dňa 14. januára 2008 vyzval Slo-
venskú republiku „na spoluprácu pri normalizácii vodného režimu 
Szigetkőzu“, lebo tento ostrov (Malý Žitný Ostrov na maďarskej strane 
Dunaja) je „jednou z najkrajších oblastí, jej bohatá flóra a fauna, vod-
né plochy pre živočíšstvo a tradičná forma života tam žijúcich ľudí 
sú jedným zo zachovalých ostrovov biodiverzity“.

Zdá sa, že pán europoslanec Hegyi je veľmi slabo informovaný 
– nielen o minulom a súčasnom stave prírody Szigetkőzu, ale aj 
o plnení medzinárodných zmlúv a záväzkov SR a MR. Svojím pre-
javom zrejme plnil len politickú objednávku politikov, ktorí svojím 
konaním už dvadsať rokov bránia splneniu medzištátnej zmluvy, 
ktorej platnosť v septembri 1997 potvrdil aj Medzinárodný súdny 
dvor v Haagu, pričom vo svojom Rozsudku MSD zmluvným stra-
nám výslovne prikázal, že „musia rokovať v dobrej viere, berúc do 
úvahy dnešnú situáciu a musia prijať všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie cieľov Zmluvy zo 16. septembra 1977 (Zmluvy ‘77), 
v súlade s takými modalitami, na akých sa dohodnú“.

Aký bol vodohospodársky režim Szigetkőzu  
a ako sa zmenil

Jedným z cieľov Zmluvy‘77 bolo zlepšenie vodohospodárskeho 
režimu v okolí – teda aj na Szigetkőze. Slovenská republika uve-
dením vodného diela Gabčíkovo (schéma na obr. 1.) do prevádzky 
– napriek nesmiernym prekážkam, ktoré pritom vytvárala Maďarská 
republika – vykonala obrovskú environmentálnu službu Szigetkőzu: 
vzdutím hladiny Dunaja v Čunove vytvorila totiž možnosť trvalého 
zásobovania „vonkajšej“ sústavy ramien Dunaja, ktoré sa na maďar-
skej strane nachádzajú medzi protipovodňovými ochrannými hrá-
dzami Dunaja a Mošonským Dunajom. Toto je pre MR mimoriadne 
cenná oblasť – nielen z hľadiska prírodného, ale aj rekreačného. 
Ale táto oblasť do roku 1992 trpela akútnym nedostatkom vody. 
Do Mošonského Dunaja totiž mohla vtekať voda len pri zvýšených 
vodných stavoch, ktoré sa vyskytovali sotva jeden mesiac v roku! 
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Obr. 2. Nápustný objekt do ramien pri Dobrohošti

Obr. 1. Situácia SVD G-N a zdrže Gabčíkovo s Variantom C

Mošonský Dunaj bol preto v minulosti viac zapáchajúcou stokou 
(najmä pod vyústením nečistených odpadových vôd z Győru) 
a ramená „vonkajšieho“ systému boli značnú časť roka suché, alebo 
len so stojatou hladinou, bez prítoku – čo neposkytovalo vhodné 
podmienky ani pre vodnú faunu, ani pre rekreantov či rybárov.

Vďaka vodnému dielu Gabčíkovo toto územie doslova ožilo a Ma-
lý Dunaj sa opäť stal riekou. Dokumentujú to obr. 2. – 4. Doňho, aj do 
systému ramien sa zo zdrže vypúšťa viac ako dvojnásobok prietoku, 
ktorý bol dohodnutý v rámci spoločnej bilancie vody, v Spoločnom 
zmluvnom projekte (20 m3.s-1).

Horšia bola situácia „vnútorného“ systému ramien (medzi ochran-
nými hrádzami a Dunajom), ktorý mal byť zásobovaný zo vzdutej 
hladiny zdrže, vytvorenej už vybudovanými vzdúvacími objektmi 
pri Dunakiliti. Darmo ponúkal premiér vlády SR ešte začiatkom 
roku 1992 vláde MR, aby si prehradením Dunaja v tomto profile vy-
tvorila nielen možnosť napúšťania dostatočného množstva vody do 
ramien a zlepšenia stavu ich biotopu. Okrem toho by tým získala aj 
možnosť svojimi zariadeniami regulovať množstvo vody, vypúšťané 
do jeho „starého“ koryta Dunaja. Politické záujmy – napriek slovným 
(farizejským) proklamáciám, že porušovanie Zmluvy je v záujme 
záchrany prírody – mali prednosť pred environmentálnymi!

Ak by naozaj „environmentálne záujmy“ bránili MR uviesť 
– spoločne so SR – do prevádzky aspoň časť spoločnej investície 
– vodné dielo Gabčíkovo (VDG), ktoré maďarskej prírode (ale aj 
hospodárstvu) mohlo len prospieť – prečo Maďarsko z „ušetrených“ 
prostriedkov nevybudovalo čistiareň odpadných vôd v Győri, 
ktorú sa zaviazala vybudovať v súvislosti s vodným dielom, ale 
mimo rámca spoločnej investície? Prečo Maďarsko doteraz nevy-
budovalo prehrádzky v „starom“ koryte Dunaja, napriek tomu, že 
sú súčasťou maďarského podielu prác a že by slúžili vyslovene len 
zlepšeniu vodného režimu území pozdĺž brehov, kde hlboko zareza-
né koryto drénuje podzemnú vodu – teda zhoršuje stav podzemných 
vôd aj na tak veľmi cennom prírodnom území, akým je „vnútorný“ 
systém ramien Szigetkőzu?! Odpoveď na tieto kardinálne otázky je 
jednoznačná – lebo v Maďarsku stále víťazia záujmy politické nad 
záujmami ekologickými (o ekonomických ani nehovoriac)!

Ekonomické dôsledky nesprávnych rozhodnutí 
maďarských politikov v úseku VDG

Keď sme už spomenuli ekonomické záujmy Maďarska: Pred-
stavme si situáciu, keď by aspoň v roku 1992 (keď sa už premeškal 
pôvodný termín v roku 1989), MR relatívne malými prostriedkami 
prehradila Dunaj pri Dunakiliti. Dosiahla by tým:
 možnosť zásobovania „vnútornej“ aj „vonkajšej“ sústavy ramien 

Dunaja (vrátane oživenia Mošonského Dunaja);
 možnosť ovládania prietokov do „starého“ koryta Dunaja zaria-

deniami situovanými na maďarskom území;
 vyradenie z funkcie objektov „Variantu C“, ktoré boli na území 

SR vybudované do polovice roku 1992 (za predpokladu uzavretia 
príslušnej dohody do tohto termínu) – a to bez povinnosti podie-
ľania sa na vynaložených nákladoch;

 spoluprevádzkovanie VDG a získanie podielu na energii vyrábanej 
vo VEG – keď už aj nie polovičný (na ktorý by vznikol nárok až po 
vybudovaní dolného stupňa) – ale aspoň úmerný podielu vynalo-
žených nákladov, do ktorých by sa rátala aj hať Dunakiliti;
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 možnosť naďalej skúmať účinky (ekologické aj ekonomické) vod-
ného diela Nagymaros (VDN).
Z uvedeného je jasné, že výsledkom by boli pre MR samé pozitív-

ne účinky – politickým negatívom (z pohľadu maďarských politikov, 
ktorí svoju kariéru vybudovali na boji proti SVD G-N) by bolo 
„nebezpečenstvo“, že by sa uvedením VDG do prevádzky odhalila 
falošnosť argumentov o „hrozbe environmentálnej katastrófy“! Dru-
hým „negatívom“ pre politikov, ktorí sa neustále snažia zhoršovať 
vzťahy so susedným Slovenskom (ktoré stále považujú za súčasť 
„Veľkého Maďarska“) by bolo, že by „Budapešť ustúpila Bratislave“! 
A pre skupinku „veľkomaďarských nacionalistov“ by samozrejme 
bolo „politickou katastrófou“ dobrovoľné akceptovanie platnosti 
Zmluvy‘77, ktorá potvrdzuje hranicu, stanovenú Trianonskou 
mierovou zmluvou v strednici plavebnej dráhy Dunaja!

Ekonomické dôsledky nesprávnych rozhodnutí 
maďarských politikov v úseku VDN

Ale pozrime sa aj, ako „šafárili“ maďarskí politici s majetkom 
svojho národa v úseku vodného diela Nagymaros. Zmluva, uzav-
retá s Česko-Slovenskom v roku 1977, nebola totiž jedinou, ktorú 
MR svojím rozhodnutím v roku 1989 porušila. Maďarsko, súčasne 
s podpísaním Zmluvy o výstavbe a prevádzke SVD G-N v roku 
1977, uzavrelo so zmluvným partnerom aj „Dohodu o vzájomnej 
výpomoci“ v stavebných prácach, podľa ktorej sme – v prvých ro-
koch výstavby (od roku 1978) – mali za MR vykonať určité práce, 
ktoré by MR kompenzovala neskôr, resp. rozdiel by uhradila časťou 
svojho podielu energie z Gabčíkova, v prvých troch rokoch jeho 
prevádzky.

Keď v roku 1980 Maďarsko zistilo, že nemá nielen potrebné kvali-
fikované stavebné kapacity, ale ani zdroje na financovanie výstavby 
cudzími firmami (svoje kapacity vtedy ponúkalo aj Česko-Slovensko), 
MR v roku 1984 uzavrela zmluvu o výstavbe s rakúskou firmou, kto-
rá sa zaviazala výstavbu dvoch hlavných objektov (hate Dunakiliti 
a priehrady s vodnou elektrárňou a plavebnými komorami v Nagy-
marosi) realizovať formou úveru, ktorý sa mal splatiť po uvedení diela 
do prevádzky časťou maďarského podielu energie z SVD G-N.

Rakúska firma vybudovala v rokoch 1994–1997 hať Dunakiliti 
a v roku 1988 začala výstavbu priehrady a vodnej elektrárne (VE) 
v Nagymarosi. Podľa podmienok tejto zmluvy, v prípade zastavenia 
výstavby, investor bol povinný uhradiť celú dohodnutú čiastku 
– bez ohľadu na mieru rozostavanosti. V prvom roku výstavby VDN 
sa realizovalo vybudovanie obtoku, aby sa v koryte Dunaja mohla 
– pod ochranou ohrádzok z oboch strán – vykonať výstavba hlav-
ného objektu. Súbežne so stavebnými prácami sa v Rakúsku začala 
aj výroba strojného zariadenia vodnej elektrárne, pozostávajúca zo 
šiestich turboagregátov.

Zastavenie výstavby stupňa Nagymaros malo pre MR tiež len 
negatívne dôsledky:
 MR musela zaplatiť celú dohodnutú čiastku rakúskej firme;
 po niekoľkých rokoch nákladného udržiavania obtoku musela MR 

na svoje náklady previesť Dunaj do pôvodného koryta a príslušne 
upraviť okolie;

 MR tým stratila možnosť vybudovania objektov, za ktoré bola 
zodpovedná podľa Zmluvy‘77 a tým aj nárok na polovicu ener-
getických efektov sústavy VE G+N.
Pre rakúsku firmu to bol – naopak, veľmi výhodný obchod. 

Okrem vybudovanej hate Dunakiliti dostali zaplatenú aj výstav-
bu nevybudovaného riečneho stupňa Nagymaros. Rozpracované 
strojné zariadenie zabudovali do riečneho stupňa Freudenau vo 
Viedni, ktorý má rovnaké parametre (spád) ako Nagymaros, pričom 
úhrada aj nerealizovaných prác im pokryla podstatnú časť nákladov 
vlastného vodného diela – o ekologičnosti ktorého nepochybovali 
ani environmentálne veľmi citliví Rakúšania! Maďarskí politici, 
zodpovední za porušenie Zmluvy‘77, takýmto spôsobom (z pros-
triedkov nie veľmi bohatého ľudu MR) „zafinancovalo“ omnoho 
bohatšiemu Rakúsku ďalšie vodné dielo na Dunaji – ktorých malo 
Rakúsko dovtedy už deväť!

Čo dosiahlo Maďarsko neplnením Zmluvy‘77?
Maďarsko – v dôsledku svojho nerozumného postupu a v snahe 

za každú cenu dosiahnuť zrušenie Zmluvy‘77 a poškodiť tým nielen 
záujmy zmluvného partnera, ale aj všetkých užívateľov dunajskej 
vodnej cesty :
 vynaložilo viac financií, ako bol celý pôvodne stanovený inves-

tičný náklad;

 nemá žiadne fungujúce dielo, ktoré by prinášalo ekonomické 
prínosy;

 podľa Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora (MSD), je 
povinné Slovensku uhradiť spôsobené finančné škody, ktoré 
vyplývajú z oneskoreného uvedenia do prevádzky objektov SVD 
G-N a z vynútenej zmeny spôsobu prevádzky VE Gabčíkovo, ktoré 
bez vyrovnávacej nádrže nemôže vyrábať hodnotnejšiu špičkovú 
energiu;

 vytvorilo si „imidž“ štátu, ktorý si nectí zásady medzinárodného 
práva, ktorý neplní svoje záväzky voči Dunajskej komisii – t.j. 
voči všetkým užívateľom dunajskej vodnej cesty – a ktorý nereš-
pektuje zásady dobrého susedského spolunažívania, poškodzujúc 
závažným spôsobom ekonomické záujmy zmluvného partnera 
a suseda.
Tým, že ČSFR, resp. SR na svoj náklad uviedla VDG do pre-

vádzky, napriek prekážkam, ktoré vytvárala MR – môže sa teraz 
Maďarsko „zadarmo priživovať“ na ochrane územia Szigetkőzu 
pred povodňami, ako aj na zlepšení vodohospodárskeho režimu na 
tomto území. Žiaľ, zlepšenie plavebných podmienok v úseku VDG 
je pre užívateľov dunajskej vodnej cesty prakticky nevyužiteľné, 
lebo v brodových úsekoch medzi Budapešťou a Sapom sa plavebné 
podmienky nezlepšili (skôr zhoršili) – napriek značným nákladom, 
vynakladaným na údržbu plavebnej dráhy – za ktoré je, v dôsledku 
neplnenia Zmluvy‘77, zodpovedná výlučne maďarská strana!

Vývoj sporu po vynesení Rozsudku Medzinárodného 
súdneho dvora (MSD) v Haagu

Rozsudok zaviazal obe zmluvné strany rokovať o jeho splnení 
„v dobrej viere“ a v Osobitnej dohode z apríla 1993, ktorou strany 
predložili svoj spor na riešenie MSD, sa strany výslovne zaviazali 
– prijať jeho Rozsudok a uzavrieť dohodu o spôsobe jeho splnenia, 
v lehote do 6 mesiacov.

Delegácie vlády Gy. Horna v MR, a vlády V. Mečiara v SR, v prie-
behu 5 mesiacov od vynesenia Rozsudku sformulovali obojstranne 
výhodnú „Rámcovú dohodu...“. Jej schválenie prebehlo na strane 
SR hladko, ale na strane MR do toho zasiahli voľby v máji 1998. 
Fanatickí odporcovia diela sa znovu dostali do vedúcich pozícií 
vo vláde MR. 

„Staré“ environmentálne argumenty Maďarska MSD neuznal 
a okrem toho každý – kto netrpel „úmyselnou slepotou“ – musel 
vidieť, že v dôsledku vzdutia hladiny pod Bratislavou nedošlo 
k žiadnej, ohlásenej „nevyhnutnej environmentálnej katastrófe“. Na-
opak, vodohospodárske pomery sa výrazne zlepšili a došlo doslova 
k revitalizácii väčšiny územia tzv. „vnútrozemskej delty“ na oboch 
stranách Dunaja“, spolu s jej jedinečnou flórou a faunou. Maďarskí 
„politickí jastrabi“ museli vymyslieť „nové argumenty“:
	MSD vraj rozhodol (napriek tomu, že Zmluva‘77 platí a jej ciele 

treba splniť), že MR nie je povinná vybudovať dolný stupeň – lebo 
by to vraj bol Rozsudkom prikázal. Pritom MSD bol Osobitnou 
dohodou požiadaný odpovedať na spoločne sformulované otázky 
o tom, či jednostranné kroky strán a s nimi dosiahnutý stav sú 
v súlade s medzinárodným právom, alebo nie. Veď MSD ani nie 
je kompetentný riešiť technické otázky, alebo dokonca potrebu 
výstavby jednotlivých objektov.

	Zmluva‘77 – podľa výkladu právnych „tiežodborníkov“ – bola 
údajne platná len do vynesenia Rozsudku, ale MSD ju vraj zmenil 
tým, že neprikázal MR vybudovať VDN. Ale bez dolného stupňa 

Obr. 3. Orliak morský na love
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predsa nemožno splniť ciele Zmluvy – čo Súd výslovne prikázal! 
A prečo potom, vo viacerých bodoch výrokovej časti Rozsudku, 
Súd zdôraznil, že sa vzťahy strán majú v budúcnosti upraviť 
„podľa podmienok Zmluvy‘77“?

	Maďarská strana argumentuje, že podľa medzinárodného práva 
má nárok na polovicu prietokov hraničného toku a žiada, aby sa 
jej podiel vypúšťal do „starého“ koryta. Tu však úmyselne ignoruje 
fakt, že medzinárodné právo – ako „lex generalis“ – sa aplikuje, 
ak neexistuje „lex specialis“ – ktorým je, pre daný úsek Dunaja, 
platná Zmluva‘77, ktorou strany dobrovolne, v špecifikovanom 
úseku zmenili ustanovenia všeobecne platných právnych pred-
pisov!

	Požiadavka zvýšiť prietok do „starého“ koryta z titulu zlepšenia 
pomerov v Szigetkőze, je vyslovene zavádzajúca – lebo akýkoľvek 
prietok, menší, ako priemerný, vypúšťaný do značne zahĺbenného 
koryta Dunaja, nie je v stave napájať podzemné vody v okolitom 
území, ale naopak ich drénuje (odvádza do koryta) – tak ako sa 
to dialo aj za „prirodzeného“ režimu prietokov pred výstavbou 
VDG. Tento stav môžu zlepšiť len prehrádzky, ktoré má vybudovať 
maďarská strana – ktoré by aj pri nižšom prietoku zdvihli hladi-
nu vody v koryte! Neustále opakovanie požiadavku „zvýšenia 
prietoku pre Szigetkőz“ má len jediný cieľ – znížiť efektívnosť 
prevádzky elektrárne Gabčíkovo – lebo Szigetkőzu a jeho prírode 
by to vôbec nepomohlo!

	Okrem toho, členovia maďarskej vládnej delegácie argumentujú, že 
splnenie Zmluvy‘77, tak ako bola uzavretá, by bolo neekonomické 
a dolný stupeň je vraj vyslovene stratový -- a v trhovej ekonomike 
ich predsa nik nemôže nútiť do realizovania stratovej investície! 
Je pozoruhodné, že polovica investície (naša) je vysoko efektívna 
(a už sa doteraz splatila, aj pri zvýšených nákladoch a znížených 
prínosoch) – zatiaľ čo maďarská polovica by údajne bola stratová. 
Dôkaz – výpočet ekonomickej efektívnosti, maďarská strana počas 
10 rokov rokovania nebola schopná predložiť. Ale odhliadnuc od 
toho, platnosť Zmluvy‘77 nikdy nebola podmienená jej ekonomic-
kou efektívnosťou! Ide predsa o infraštruktúrnu investíciu, ktorej 
podstatná časť prínosov (ochrana územia, zlepšenie plavebných 
podmienok a zlepšenie vodohospodárskeho režimu územia) nemá 
konkrétne finančné tržby!
Z uvedeného vyplýva, že od roku 1998 maďarská strana nero-

kovala „v dobrej viere“, ako to Rozsudok MSD prikazuje. Je však 
nesporne chybou slovenskej strany, že takýto postup „v rámci 
dobrých susedských vzťahov“ tolerovala – veď tak primitívne, za 
vlasy pritiahnuté „právne“ argumenty by „zhodil zo stola“ aj právny 
elév – nieto ešte odborník na medzinárodné právo! Príčinu však 
treba hľadať v zložení vládnej koalície v SR, ktorej nevyhnutnou 
súčasťou bola v rokoch 1998–2006 Strana maďarskej koalície, ktorá 
by nepripustila „konštruktívnejší“ postup v rokovaniach slovenskej 
vládnej delegácie.

Medzinárodné aspekty plnenia platnej Zmluvy‘77
V sedemdesiatych rokoch vyzvala Dunajská komisia (DK) Čes-

ko-Slovensko a Maďarsko, aby v rámci svojich možností zlepšili 
plavebné podmienky v brodových úsekoch Dunaja nad Nagymaro-
som a pod Bratislavou. Pred uzavretím Zmluvy‘77 oba štáty prijali 
odporúčanie DK a zaviazali sa – v rámci pripravovanej spoločnej 
investície – zabezpečiť v Dunaji celoročne plavebnú hĺbku 35 dm 
a zlepšiť aj smerové pomery plavebnej dráhy, čo by umožnilo plavbu 
aj za zlej viditeľnosti a v noci. 

Od roku 2004 sa SR aj MR stali členmi EÚ. Ich záväzok voči DK 
trvá – s tým rozdielom, že teraz (od roku 1992 – kedy sa uviedol 
do prevádzky kanál R-M-D) sa dunajská vodná cesta stala súčasťou 
transeurópskej vodnej magistrály, ktorá má pre všetky štáty rozši-
rujúcej sa Európy omnoho väčší význam. Po odstránení „železnej 
opony“ sa zintenzívňujú hospodárske vzťahy medzi západnou 
a východnou Európou a prirodzeným dôsledkom je aj zvyšovanie 
objemov dopravovaných tovarov. Európska cestná sieť je už dnes 
preťažená, takže v záujme ekonomizácie a najmä ekologizácie 
transeurópskej dopravy je nutné zlepšiť infraštruktúru vodných 
ciest tak, aby „stiahla na seba“ časť tovarových prúdov, ktoré dnes 
zaťažuje diaľnice a okolité životné prostredie.

Okrem toho, EÚ vytýčila svojim členským štátom cieľ, dosiah-
nuť aspoň 20% podiel výroby elektrickej energie v ekologických, 
obnovujúcich sa zdrojoch. A ako sa môže MR priblížiť k splneniu 
tohto cieľa, ak nevyužije ani zdroj, na výstavbu ktorého sa zmluvne 
zaviazala?

Záver
Vývoj sporu o plnenie dôležitej medzištátnej Zmluvy‘77 pre-

ukázal, že sa aj na maďarskej strane – za vlády socialistov – našlo 
dosť rozumných politikov, ktorí boli v stave nájsť a sformulovať (vo 
februári 1997, aj vo februári 1998) obojstranne výhodné riešenie 
medzištátneho sporu. Očakávali by sme, že pán Gyula Hegyi, ako 
europoslanec a reprezentant maďarskej socialistickej strany, by mal 
– namiesto prisluhovania Orbánovým extrémnym nacionalistom, 
radšej vyzvať svojich socialistických spolustranníkov, aby konali ako 
sa na členov Európskej únie patrí – v záujme plnenia jej spoločných 
environmentálnych, energetických a dopravných cieľov, rozvíjania 
dobrých susedských vzťahov a súčasne aj v prospech ekonomiky 
svojho hospodárstva. 

Je zaujímavé, že európskym socialistom vadí spoluúčasť Slo-
venskej národnej strany vo vláde SR, spolu s Ficovými sociálnymi 
demokratmi, ale nevadí im, že maďarskí socialisti spolupracujú 
s Orbánovými extrémnymi nacionalistami v nerešpektovaní a pre-
krucovaní Rozsudku MSD v Haagu – najvyššej právnej inštitúcie 
sveta – a v neplnení medzištátnej Zmluvy‘77, ktorú tento orgán 
posúdil ako platnú. A že im nevadí, že Maďarsko – namiesto toho, 
aby sa snažilo plniť vytýčené ciele EÚ, nevyužíva v dostatočnej 
miere ani už zmluvne zabezpečené, obnoviteľné a domáce zdroje 
elektrickej energie na hraničnom úseku Dunaja a vytvára tým na 
dôležitej dunajskej vodnej ceste nad Budapešťou „úzke hrdlo“, ktoré 
bráni efektívnemu rozvoju transeurópskej vodnej dopravy!

Ing. Miroslav Liška, CSc.
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SVD Gabcíkovo-Nagymaros: The European Parliament can 
not see Danube well (Liška, M.)

Key Words
Gabcikovo – Europarlament – Changes in Watermanagement 
Administration in the Vicinity of Danube – impacts for Hungary of 
violation of Agreement 77 

The article reacts to the challenge by Hungarian member of 
European parliament Gy. Hegy, who criticized the Slovakian 
republic for discharging only small amount of water into the 
system of shoulders of Danube, which causes the damage into the 
unique animal and plant realm of the Szigetkoz island.  

But the rise of Danube water level by water work Gabcíkovo 
did protect the nature in the vicinity of Danube from drought. 
During the previous thirty years, the level of underground waters 
declined by two meters! The water work Gabcíkovo stopped the 
process of erosion and depression of the bottom of Danube. Also 
the fact is that the water flow released into the original riverbed 
and shoulders of Danube is twice the amount agreed by the com-
mon agreement project.

Hungarian side explained their stepping out of the Agreement 77 
by the reason of preventing the nature catastrophe, but it was not 
possible to defend these arguments at the International Tribunal in 
Haag. In reality, the Hungarian governments (excluding Hornova) 
by their politically motivated decisions seriously damaged not 
only the interests of their own governments but also the interests 
of protection of the environment.
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Severočeská pobočka  
Českomoravské komory pro pozemkové úpravy

ve spolupráci s FŽP UJEP v Ústí nad Labem 
a Asociací pro závlahy a vodu v krajině ČR

pořádají 17. června 2008 meziregionální odborný 
seminář s názvem

Pozemkové úPravy 
v Povodněmi  

ohroženém území
Aula Fakulty životního prostředí UJEP, Králova 

výšina 7, Ústí nad Labem (1. patro, č. 213)

Cíl semináře: seznámit odbornou veřejnost s aktu-
álními otázkami jako je stanovení rozsahu povodňo-
vých oblastí, realizace pozemkových úprav v těchto 
oblastech, projektování protipovodňových opatření 
v zemědělské krajině, financování a čerpání podpor 
z fondů EU. Seminář je určen pracovníkům Pozem-
kových úřadů Ministerstva zemědělství ČR, Pozem-
kového fondu ČR, pracovníkům odborů životního 
prostředí krajských a obecních úřadů, zaměst-
nancům Povodí s. p., projektantům pozemkových 
úprav a vodohospodářských zařízení, pracovníkům 
výzkumných ústavů, vysokých škol a široké odbor-
né veřejnosti. 

Program semináře, přihlášku  
a další informace poskytne:
Vladimíra Kofroňová, 
Fakulta životního prostředí UJEP, 
Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
e-mail: vladimira.kofronova@ujep.cz,  
telefon 475 284 141



K významnému životnímu jubileu  
Ing. Jany Hubáčkové, CSc.  
(18. května 1943)

Jana absolvovala Střední průmyslo-
vou školu stavební, obor vodohospo-
dářský v Praze s vyznamenáním v r. 
1961. Dvě školní praxe ve VÚV v Praze 
na ni zapůsobily tak, že po maturitě zde 
nastoupila do oboru vodárenství. Po 
několika letech praxe ji tehdejší vedoucí 
oboru Dr. Ing. Václav Štícha doporučil 
ke studiu při zaměstnání na FS ČVUT 
v Praze. V diplomovém projektu „Záso-
bení města Kladna vodou v r. 2000“ 
vypracovala program a poprvé využila 
výpočetní techniku k řešení alternativ distribuční sítě metodou Har-
dy-Cross. Státní zkoušky složila na výbornou v r. 1970.

V oboru vodárenství pak pracovala ve funkci řešitele a zkušeností 
z ČVUT úspěšně využila při řešení zakázky pro Pražský projektový 
ústav, týkající se zásobování Jižního Města vodou. V letech 1973 
až 78 doprovázela manžela, vyslaného jako experta do skupiny 
vodního hospodářství RVHP do Moskvy, kde v rámci externí aspi-
rantury absolvovala roční stáž ve vodárenské laboratoři Institutu 
VODGEO. Do VÚV v Praze se vrátila v r. 1978 a zde pak vypracovala 
kandidátskou práci na téma „Využití flotace při procesu úpravy 
vody“, kterou odevzdala v r. 1984 a úspěšně obhájila v lednu 1986. 
V letech 1985 až 87 vedla ve VÚV oddělení vodárenství a po změně 
koncepce ústavu obor zásobování vodou, zahrnující tři oddělení: 
vodárenství, speciální úpravy vody a technologické laboratoře. Po 
restrukturalizaci VÚV v r. 1990 pracovala jako samostatný vědecký 
pracovník oddělení vodárenství, začleněného o dva roky později 
do sekce technologie vody. Od r. 2000 toto oddělení vedla. Pro 
své odborné a organizační schopnosti byla od r. 1978 pověřována 
samostatným řešením dílčích státních úkolů, týkajících se zejména 
intenzifikace úpraven vody, ale též např. vlivu jaderné elektrárny 
Temelín na hydrosféru. Od r. 1991 vedla výzkumné týmy, řešící 
např. tyto úkoly: Snížení důsledků eutrofizace vodárenských 
nádrží biomanipulací, Odstraňování specifických organických 
látek a organického mikroznečištění z vody, Regionální úroveň 
zásobování vodou v ČR se zaměřením na hospodářsky problémové 
okresy, Využití biologie ve vodárenské praxi. Ve veřejné soutěži 
MZe ČR v r. 1995 obhájila a získala úkol „Prevence a odstraňo-
vání biologických závad ve vodárenských provozech“, na kterém 
spolupracovala s RNDr. D. Matulovou, CSc. a prof. RNDr. Alenou 
Sládečkovou, CSc. Bylo vyhodnoceno sedmnáct vodárenských 
systémů odebírajících povrchovou vodu a jeden referenční systém 
na podzemním zdroji, a to vždy v rozsahu od zdroje přes provoz 
úpravny vody až po vodojemy a koncovky distribuční sítě. Od r. 
1996 úspěšně vedla řešitelský tým grantu NAZV – projektu Výzkum 
možnosti ekologické a ekonomické úpravy a dopravy pitných 
vod, ve spolupráci s katedrou zdravotního inženýrství FSv ČVUT. 
Dvoukolovou veřejnou soutěží NAZV v letech 2000 a 2001 prošly 

dva její projekty, které pak koordinovala: QD 1003 „Výzkum efektu 
úpravy vody na její jakost při prodlužujícím se zdržení v rozvodné 
síti“ a QD 1004 „Rekonstrukce a modernizace úpraven vod a vodo-
vodů“. Spolupracovala přitom s KZI FSv ČVUT Praha a firmou 
WetET Team České Budějovice. V současné době koordinuje a řeší 
projekt NAZV 1G58052 „Výzkum řešení degradace jakosti pitné 
vody při její akumulaci.“ Na implementaci legislativy EU, konkrétně 
SR 75/440/EEC pro surovou vodu využívanou k úpravě na vodu 
pitnou, navázala v r. 2005 při tvorbě plánů opatření pro zlepšení 
jakosti surové vody. Dále vypracovala podklady pro reporting ČR 
do Bruselu k uvedené směrnici. Pro vodárenskou praxi a státní 
správu vedla řešitelské týmy a zároveň sama řešila úkoly, týkající 
se zejména: rozsahu ochranného pásma zdroje pitné vody – nádrže 
Jordán, druhého zdroje pitné vody pro Protivín a okolí, vyhodno-
cení jakosti vody před a po rekonstrukci ÚV Hosov, rekonstrukce 
ÚV Frýdlant a ÚV Bílý potok, provozních korozních zkoušek pro 
několik vodárenských soustav provozovaných VAS, a.s., aj. 

V letech 1985 až 88 byla odborným garantem spolupráce ústavů 
VITUKI Budapest a VÚV Praha. Členkou redakční rady VÚV je od r. 
1989. Podílí se na vedení diplomantů a doktorandů KZI FSv ČVUT, 
Zemědělské univerzity Praha a Ústavu životního prostředí Přírodo-
vědecké fakulty UK. V rámci řešení úkolu PHARE byla vybrána do 
školitelského týmu, absolvovala školení ve Francii a vypracovala 
projekt pilotních kurzů z oblasti vodního hospodářství pro pracov-
níky státní správy a samosprávy. Od vzniku komise pro vzdělávání 
SOVAK v ní aktivně pracuje v různých formách, při čemž využívá 
zkušeností ze své dlouholeté odborné praxe. Zapojila se i do činnos-
ti vědeckých společností: Československé asociace vodárenských 
expertů (ČSAVE) a České limnologické společnosti (ČLS).

Výsledky své výzkumné aktivity (více než 50 publikací) zveřejnila 
v odborných časopisech Vodní hospodářství, SOVAK a ve sborní-
cích z vodárensky zaměřených konferencí a seminářů u nás (Zlín, 
Tábor, Praha aj.) i v zahraničí (Varna, Trenčianske Teplice, Madrid 
a Krakow). V r. 1989 v edici Práce a studie VÚV vydala spolu s Ing. 
V. Erbenem monografii „Využití flotace při procesu úpravy vody“. 
V ediční řadě VÚV Výzkum pro praxi byla spoluautorkou publikací: 
Jakost surových vod a jejich upravitelnost ve vodárnách ČR (sešit 
50, 2005) a Změny jakosti pitné vody při dopravě (sešit 53, 2006).

Dlouholeté práce jubilantky pro vodárenský výzkum a praxi, 
konané s neobyčejným nasazením, důkladností a obětavostí, si 
všichni velmi vážíme. Přejeme jí do dalších let pevné zdraví, poho-
du a radost ze zasloužených pracovních úspěchů!

Alena Sládečková
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IQ-LabLink,
zvykněte si na nový pojem

IQ - LabLink, datové propojení světa online a laboratoře

Příklad praktického využití:
Přizpůsobení matrice měření s online 
sondou VarionPlus 700 IQ, kterou měříme 
dusíkové parametry NO3- (nyní s novou, 
membránou NO3-HS, u které odpadá 
nutnost kompenzace na Cl, při měření 
nitrátů) a NH4+ při současné dynamické 
kompenzaci na K+ ionty. Tento postup je 
nutný proto, že každá odpadní voda má 
svoje specifi cké složení (matrici) a takto 
existuje možnost vzájemně přesného 
přizpůsobení výsledků provozních měření 
s výsledky laboratoře. Dosud se musela 
zadávat data naměřená na fotometru do 
provozního systému ručně. Nyní se nahrají 
laboratorní výsledky do online měřicího 
systému přímo, např. pomocí USB klíče. 
Velkým přínosem je, vedle komfortní a 
pohodlné obsluhy, i fakt,  že je prakticky 
vyloučena lidská chyba při zadávání dat.
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