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Vážení čtenáři,

možná, že jste si nevšimli v množství přijímaných zákonů záko-
na č. 180/2008 Sb. Je malinký a fakticky obsahuje jen jednu větu. 
Svým dosahem je však velký. V souvislosti s loňskou mediální 
kampaní si skoro všichni uvědomili, že odebírat povrchové nebo 
podzemní vody nebo vypouštět do nich odpadní vody bez povo-
lení je nezákonné. Hlavně všichni pochopili, že mají-li platné 
povolení k odběru těchto vod, jsou chránění před případným 
omezováním svého odběru novými odběry.

A tak, protože vodní zákon stanovil konec platnosti všech „sta-
rých“ povolení na den 1. 1. 2008, všichni vlastníci studní požádali 
v průběhu roku 2007 o povolení nového nakládání s vodami. 
Takových žádostí byly v celé republice podány statisíce.

Část z nich tvořili ti, kdo nikdy žádné povolení neměli, pro-
tože se domnívali, že stačí jejich povolení ke stavbě studny.

Příslušné vodoprávní úřady byly zcela zavaleny těmito žá-
dostmi a nebyly schopny je vyřizovat v řádných termínech. 
Nadřízené krajské úřady jim sice obvykle správní lhůty přimě-
řeně prodloužily, ale to nezměnilo nic na faktu, že platnost 
všech dosud platných povolení, s výjimkou povolení k odběru 
podzemní vody pro individuální zásobování domácností pitnou 
vodou, skončila dnem 1. 1. 2008.

Nevyřízených žádostí bylo desetitisíce a tím i desetitisíce pří-
padů, kdy buď nesmělo být nakládáno s vodami nebo s nimi bude 
nakládáno bez platného povolení v rozporu s vodním zákonem.

Přestat s odběry povrchových nebo podzemních vod nebo 
vypouštěním odpadních vod do nich bylo prakticky vyloučeno. 
V řadě obcí a domácnosti by se musel zastavit život. To na stra-
ně jedné, ale na straně druhé tolerovat nedovolené nakládání 
s vodami bylo morálně nepřijatelné.

Tento prekérní problém byl vyřešen právě tímto zákonem 
č. 180/2008 Sb. Poslanci Ing. David Kafka a Ing. arch. Václav Men-
cl, stáli u zrodu tohoto zákona a celý dlouhý legislativní proces 
dovedli až do zdárného konce. Podle citovaného zákona platí, že 
nakládání s vodami v rozsahu povolení platného před 1. 1. 2008 
se považuje za povolené až do doby než příslušný vodoprávní 
úřad pravomocně rozhodne o žádosti o nové povolení k nakládání 
s vodami, pokud byla podána do 1. 1. 2008 včetně.

Pánové poslanci Kafka a Mencl se zasloužili o dodržování práva 
v našem státě a vrátili klid desítkám tisíců vlastníků studní, septiků, 
vodovodů a kanalizací. Děkuji Vám pánové, dobrá práce.

Ing. Václav Stránský
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Modelování vlivu lesa  
na srážkoodtokové vztahy 
a vodní erozi s pomocí gis
Jan Unucka

Klíčová slova
srážkoodtokové vztahy – hydrologické modely – dynamické erozní 
modely – využití krajiny – les

Souhrn
Pomocí srážkoodtokových modelů byla řešena otázka vlivu kra-

jinného pokryvu na odtokové poměry v povodí Olše za vybraných 
srážkoodtokových epizod. Byly vybrány dvě epizody odlišného 
charakteru – regionální srážka v kombinaci s málo nasyceným 
povodím a přívalová srážka v kombinaci s nasyceným povodím 
– a byla zkoumána odezva povodí při simulované změně zalesnění 
povodí z aktuálního stavu na 50 % a 100 % zalesnění. Dosavadní 
výsledky událostních simulací uvažovaný vliv zalesnění potvrzují, 
a to i za použití různých metod hydrologické transformace na povo-
dí (Horton, SCS-CN). Výsledky dosažené pomocí srážkoodtokových 
modelů byly potom testovány s pomocí hydrodynamického modelu 
MIKE 11, s pomocí kterého se studovaly rozlivy v závislosti na 
scénářích změn land use. Poslední část článku se pak věnuje mož-
nostem modelování vlivu land use a lesního vegetačního krytu na 
vodní erozi s pomocí dynamických erozních modelů.

1. Úvod do problematiky a dosavadní výzkum  
v rámci lesnické hydrologie 

Les a voda jsou spolu nerozlučně spjaty už z podstaty, vyplývající 
z poznatků rostlinné fyziologie, hydropedologie či vývoje paleark-
tické oblasti během kenozoika a zvláště pak holocénu (formování 
lesních vegetačních stupňů v atlantiku apod.) nebo také praktické 
zemědělské činnosti oproštěné od vědeckých teorií a mnohdy 

i předsudků. Na úrovni hydrologie prodělával výzkum vlivu lesa 
na odtokové poměry vývoj v určitých etapách, kdy se střídal zájem 
s podceňováním a naopak. To se odráželo i ve společenských názo-
rech, často podléhajícím skokovým změnám během extrémních 
odtokových situací. Každopádně v moderní hydrologické literatuře, 
kterou lze označit za zásadní, jako jsou např. práce Maidmenta 
a kolektivu [23], Changa [16], Hewletta [15], Bevena [7] či v klasické 
publikaci Bedienta a Hubera [5] nově v reedici doplněné spoluau-
torem Baxterem E. Vieuxem [6], se vliv vegetačního pokryvu a lesa 
jednoznačně uvažuje a nezpochybňuje.

Z našich prací můžeme jmenovat zejména výstupy z výzkumu 
Zeleného, Chlebka a Jařabáče [17, 18] z beskydských experimen-
tálních povodí Malá Ráztoka a Červík či ucelenou shrnující studii 
Kantora a kolektivu [20]. Studiem vlivu lesního vegetačního krytu 
a také hospodářské činnosti v porostech na plaveninový režim se 
zabýval Buzek [9]. 

Zde však vyvstává několik zásadních problémů. V prvé řadě 
jsou výzkumná lesnická povodí stále příliš malým územním cel-
kem (Malá Ráztoka 2,076 km2, Červík 1,850 km2) a bez detailního 
průzkumu litologických, geomorfologických a hydrogeologických 
poměrů či srovnávání s dlouhodobými řadami hydrometeorologic-
kých dat před započetím vlastního výzkumu je jakékoliv zobecňová-
ní závěrů poměrně problematické. Dalším faktorem je zde pak druh 
a stav porostu (převládající druhy, soubory lesních typů – SLT, stav 
podrostu, zakmenění atd.) a zejména stav půdního profilu, který je 
de facto faktorem vůdčím. V neposlední řadě pak odlišný charakter 
hydrosynoptické situace (ukazatel předchozích srážek, stupeň nasy-
cení povodí, cyklonální či přívalové srážky, intenzita atd.) určuje 
celkovou odezvu povodí, lesní porosty nevyjímaje. 

Tuto poměrně komplikovanou výchozí situaci lze tedy shrnout 
tak, že odhlédneme-li od fyzickogeografických specifik území 
a charakteru studované hydrosynoptické situace či jejich souboru, 
les se uplatňuje ve srážkoodtokových (dále jen s-o) vztazích dvěma 
zásadními způsoby:
1. přímou účastí v s-o vztazích a bilanci,
2. jako ochranný faktor půdního profilu.

Pro detailnější studium těchto procesů lze doporučit zejména práci 
Kantora a kolektivu [20], Changa [16], Haana, Barfielda a Hayese [11], 
Hewletta [15] nebo Maidmenta a kol. [23]. Dílčí shrnutí lze nalézt 
mimo jiné v pracích autorského kolektivu [1, 2, 3, 4, 12, 13, 26, 27, 

28, 29]. Pro ilustraci složitosti problematiky 
lze jen uvést následující. Kantor [20] uvádí ve 
své práci srovnávací tabulku (viz tabulka 1.) 
intercepčních ztrát pro bukovou a smrkovou 
kmenovinu. Čerpá z prací jak pro USA, tak 
i pro ČR (Kantor, Zelený), Evropu (Benecke, 
Heuveldop) a Rusko (Rajev, Bitjukov). Z ní 
pak vyplývá, že průměrná hodnota inter-
cepční ztráty pro bukovou kmenovinu činí 
15,5 % srážek z volné plochy, pro smrkovou 
kmenovinu pak udává průměrnou hodnotu 
31,5 % srážek z volné plochy [20]. Rovněž 
správně zdůrazňuje nezanedbatelný vliv 
stoku po kmeni (angl. stemflow), který hra-
je v celkové bilanci zvláště v kmenovině 
s hladkou borkou (např. acidofilní bučina) 
nezanedbatelnou roli [11, 15, 16, 20, 22]. 
Proto je žádoucí do jisté míry opustit jistá 
vžitá klišé a příliš schematizovaný náhled na 
aktuální lesní porosty, jakkoliv se tyto liší od 
těch potenciálních klimaxových společenstev 
a přistupovat k managementu lesních porostů 
i z tohoto hlediska. Smrkové porosty hrají 
nezastupitelnou roli i v zachycování hori-
zontálních srážek zejména v zimním období. 
Vliv lesa na vodní bilanci krajinné sféry je 
tedy v podstatě nezastupitelný [15, 16, 20, 
23]. Z hlediska biogeografického a geobioce-
nologického pojetí právě respektování LVS, 
trofických a hydrických poměrů umožňuje 
volit a udržovat taková společenstva, která 
jsou přirozeně vitální a ekologicky stabilní. 

Podobně Chang [16] uvádí přehledové 
tabulky ve změně odtokových výšek (viz 
tabulka 2.) a koncentrací vybraných bioge-

autor

smrková kmenovina [%] buková kmenovina [%]

  porostní srážky   porostní srážky

intercepce
podkor. 
srážky

stok po 
kmeni

intercepce
podkor. 
srážky

stok po 
kmeni

Aussenac (1969) 34 64 2 17 76 7
Delfs et al. (1958) 36 63 1 - - -
Kantor (1980) 25 73.5 1.5 13 72 15
Krečmer (1983) 27 72 1 - - -
Molčanov (1960) 31 68.5 0.5 - - -
Válek (1977) 40 58 2 10 71 19
Weihe (1973) 33 66.5 0.5 19 61 20
Zelený (1971) 29 69 2 18 71 11
Průměr: 31.88 66.81 1.31 15.40 70.20 14.40

Tabulka 1. Srovnání intercepce a stoku po kmeni v bukovém a smrkovém porostu 
(upraveno podle [20]) 

Povodí Převládající typ porostu
Nárůst odtoku

mm %
Coweeta smíšený 427 65
Hot Springs borovice ježatá (Pinus echinata) 370 38
Hubbard Brook smíšený 343 40
Leading Ridge smíšený 137 23
Fernow smíšený 130 19
Bear Creek smíšený, převaha borovic (Pinus sp.) 297 60
H.J. Andrews douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 462 39
H.J. Andrews douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 420 27
Coyote Creek douglaska, borovice (Pinus sp.) 360 39
Marcell Experimental Forest topoly (Populus sp.), břízy (Betula sp.) 81 39
Fool Creek subalpínské porosty Skalistých hor 94 36
Wagon Wheel Gap borovice osinatá (Pinus aristata) 15 8
Beaver Creek borovice těžká (Pinus ponderosa) 99 63

Tabulka 2. Srovnání nárůstu výšky odtoku po těžbě na různých typech povodí USA 
(upraveno podle [16])
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ochemických prvků v postupu let od těžebních zásahů. Sám však 
diskutuje nezbytné faktory pro zobecnění podobných lokálních 
poznatků. Co se týče určitých limitů pro zobecnění, lze uvést 
zejména následující:
a) lesní vegetační kryt byl v rámci rozlohy povodí původně domi-

nantní [16],
b) průměrný roční úhrn srážek je vyšší než 400 mm [16],
c) hloubka půdního profilu je větší než 1 m [16],
d) redukce plošného rozsahu lesa je větší než 20 % [16].

Problematiku lze tedy shrnout konstatováním, že vliv lesa na 
fluviální procesy a erozi nelze zjednodušovat na studium prostého 
výskytu či absence lesního vegetačního krytu, ale zároveň s hyd-
rologickými ukazateli je třeba studovat prostorovou a věkovou 
strukturu lesního porostu, zdravotní stav jednotlivých rostlinných 
synuzií, stav půdního profilu, typizovat hydrosynoptické situace 
a zejména výzkum provádět dlouhodobě. Vliv lesa a vegetačního 
krytu je koneckonců explicitně řešen i v infiltračních metodikách 
s-o modelů jako je metoda Hortona, Holtana či SCS-CN (viz např. 
[6, 23, 32]). 

2. Využití GIT a hydrologických modelů  
v lesnicko-hydrologickém výzkumu

Jakkoliv nelze přínos lesnicko-hydrologického výzkumu v této 
oblasti snižovat, přece jen zde vyvstávají určitá omezení, z nichž 
převládající je skupina společensko-ekonomických limitů (finanční 
náročnost podobného dlouholetého výzkumu). Druhou skupinou 
jsou časoprostorová omezení pro zřizování podobných experimen-
tálních povodí – jednoduše řečeno, je časově, provozně a finančně 
neúnosné je zřizovat kdekoliv, o libovolné výměře a provozovat je 
bez omezení libovolně dlouho. 

Proto se v této souvislosti využití GIS a hydrologických modelů 
nabízí jako vhodné řešení, byť jsou ještě zkušenosti v tomto ohledu 
omezené. Přesto i na úrovni studia změn klimatu a jejich možných 
dopadů na hydrologii a lesy v rámci Národního klimatického pro-
gramu se spojení GIS a různých typů modelů využilo rovněž [3]. 
Základním východiskem je fakt, že jak GIS, tak hydrologické modely 
různým způsobem pracují s prostorovými daty (angl. spatial data). 
Proto se spojení GIS coby analytického nástroje pro preprocesing 
(předzpracování dat) a postprocesing (závěrečné zpracování dat 
a vizualizace) a hydrologických modelů de facto etablovalo v celo-
světovém měřítku – blíže např. práce Maidmenta a Djokice [23] 
či Vieuxe [31]. Modelování vlivu lesa na odtokové poměry a erozi 
v karpatských povodích lze v literatuře nalézt rovněž [1, 2, 3, 4, 12, 
13, 26, 27, 28, 29].

Ve studiu vlivu změn land use a land cover (LULC) či aktuálního 
stavu stran rozšíření a charakteru lesních porostů se využití GIS 
může shrnout do následujících oblastí:
1. úvodní preprocesing (předzpracování dat), schematizace povodí 

pro s-o a dynamické erozní modely,
2. zpracování vstupních hydrometeorologických dat (prostorová 

interpolace dat ze srážkoměrných stanic apod.),
3. schematizace scénářů pro výzkum (změny land use, změny pro-

centa zalesnění či převládajícího typu porostu),
4. postprocesing výstupů z modelů (kartogramy, rastrové mapy 

povrchového odtoku či odnosu sedimentů, v případě využití 
hydrodynamických modelů pak generování hladin a rozlivů 
apod.).
Dalším důležitým hlediskem je v případě využití GIS a hydro-

logických modelů možnost simulace scénářů. Po úvodních kali-
bracích na úrovni epizod vyvstává možnost simulovat časové řady 
na úrovni let či desítek let. Zde se právě uplatňuje aspekt studia 
krátkodobé i dlouhodobé odezvy povodí na změny LULC či hydro-
meteorologických charakteristik (global climate change). 

Jeden z významných zdrojů aktuálních dat land use a land cover 
(LULC) představuje Dálkový průzkum Země (DPZ). DPZ zdroje byly 
využity při tvorbě databáze CORINE Land Cover (http://reports.
eea.europa.eu/COR0-landcover/en), která je dnes ve velké míře 
využívaná v krajinném managementu a s ním spojeným modelová-
ním změn LULC (první CLC je aktuální k roku 1990, druhá k roku 
2000 a další bude k roku 2010). Je také hojně využívaná při sche-
matizaci povodí pro účely s-o modelování. Databáze CORINE Land 
Cover byla vytvořena interpretací družicových snímků LANDSAT 
a dalších podpůrných dat do kategorií CORINE LC nomenklatury. 
Přestože je využívaná jako zdroj LULC pro s-o modelování, jeví 
se mnohdy nedostatečná především pro modely menších povodí 

(tedy pro měřítka větší než 1:25 000). Jde zejména o výjimečnost 
členitosti české krajiny (CORINE nomenklatura některé jevy 
nepostihuje, např. mozaikovitý ráz krajiny), dále o nedostatečné 
rozlišení zemědělských ploch, které je třeba pro s-o proces odlišit 
vzhledem k různým infiltračním schopnostem půd podmiňovaným 
fenologickou fází plodin apod.

V úvahu pak přicházejí jiné zdroje dat LULC a dochází pak 
většinou na samotnou klasifikaci družicových dat podle vlastního 
klasifikačního schématu či jakémukoli standardně užívanému 
schématu (USGS, UNESCO atd.), viz např. obrázek 1. Na základě 
potřebného měřítka či velikosti studované oblasti lze využít násle-
dujících zdrojů dat DPZ:
1 : 25 000 – 1 : 5 000 Data s velmi vysokým rozlišením (prostorové 
rozlišení v řádu 1 m) (IKONOS, QuickBird, OrbView 3, Formosat-2),
1 : 100 000 – 1 : 25 000 Data s vysokým rozlišením (prostoro-
vé rozlišení v řádu 10 m) (LANDSAT, SPOT, ASTER, IRS, ALI, 
HYPERION).

Transparentní metodou s-o modelování ve vztahu odtokové 
charakteristiky a LULC je bezesporu metoda CN křivek, vyvinutá 
službou pro ochranu půd Soil Conservation Service (SCS). Metoda 
měla svá omezení, mimo jiné to, že byla původně odvozena pro 
zemědělské plochy. Po revizi a vytvoření nomogramů pro lesní 
plochy je s přihlédnutím k limitům použitelná takřka univerzálně. 
Její nespornou výhodou, která nejspíš zapříčinila její celosvětové 
rozšíření je však zřejmě to, že je v podstatě ideální pro GIS reprezen-
taci. Soubor hydrologických a hydraulických vlastností krajinného 
pokryvu a půdy se vyjádří jediným číselným indexem, v GIS pak 
tedy např. rastrovou datovou vrstvou, se kterou lze provádět další 
operace, jako je mapová algebra či změny hodnot pro zmiňované 
simulace scénářů. Odtokové charakteristiky v podobě čísel CN kři-
vek pro třídy LULC lze v literatuře [6, 11, 19, 23] poměrně snadno 
nalézt. GIS v tomto případě sehrává významnou roli jako nástroj 
pro asociaci CN křivky s LULC, kde dalším rozměrem této asociace 
jsou půdní poměry (hydrologická skupina půd, HSP). Pomocí GIS 
analýz typu UNION, DISSOLVE a úpravou atributové části dat 
lze vytvořit kombinaci LULC-HSP-CN, která při simulaci scénářů 
poskytuje přímější vazbu LULC a s-o procesu.

3. Stručný popis pilotního území
Povodí Olše (2-03-03) náleží k povodí Odry (2-03), kdy se pod 

Věřňovicemi na Bohumínsku Olše vlévá do Odry. Olše jako taková 
tvoří na podstatné délce toku hranici mezi ČR a Polskem. Geologic-
ky a geomorfologicky patří k Severním vněkarpatským sníženinám 
(Ostravská pánev) a Vnějším západním Karpatům (Západobeskyd-
ské podhůří, Západní Beskydy). Geologicky je území budováno 
karpatským flyšem a v nižších polohách pak kvartérními fluviál-
ními a glacifluviálními sedimenty. Ve střední a západní části jsou 
reliéf a hydrogeologické poměry povodí intenzivně přeměněny 
hlubinnou těžbou uhlí a souvisejícími povrchovými projevy (hal-
dy, poklesy, laguny). Podle Quitta (1971) patří povodí do klimatic-
kých oblastí MT9, MT10, CH6 a CH7. Plocha povodí činí k profilu 
Věřňovice 1068 km2. Dle rajonizace povrchových toků zpracované 
ČSAV, lze danou oblast zařadit do kategorie III-B-4-d, značící 
středně vodnou oblast s maximem odtoku v březnu až dubnu. Spe-
cifický odtok z povodí q činí 6–10 l.s-1.km-2. Retenční schopnost 
povodí (schopnost kumulovat srážkovou vodu) je malá q.355d/q 
.100 = 11–20. Odtok lze hodnotit jako silně rozkolísaný, koefici-
ent odtoku je dosti vysoký k = 0,31–0,45. Půdy jsou zastoupeny 
především kambizeměmi, fluvizeměmi a podzoly. V potenciální 
přirozené vegetaci převládají květnaté bučiny, acidofilní bučiny 
a jedliny, v nižších polohách pak dubohabřiny a lipové doubravy 
a dále lužní lesy. Vegetační doprovod významnějších toků tvoří 
podhorské olšiny a podmáčené dubové bučiny [33]. Aktuální 
zalesnění povodí Stonávky je 19 % (viz obrázek 2.). Území patří 
do přírodních lesních oblastí 40 (Moravskoslezské Beskydy) a 32 
(Slezská nížina) a plošně nejrozsáhlejšími SLT (soubory lesních 
typů) jsou 6S, 5B, 4H a 3H.

4. Použitý software
Použitý software lze rozdělit do dvou základních skupin a sice:

1. GIS a DPZ programy (ArcGIS 9.x, ArcView GIS 3.2, GRASS GIS 
6.x, IDRISI Andes),

2. hydrologické a dynamické erozní modely (HEC-HMS, HYDROG, 
HEC-RAS, MIKE SHE, MIKE 11, SWAT, SIMWE).
Pro detailnější popis jednotlivých programových prostředků lze 
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odkázat na manuály výrobců nebo např. na literaturu [1, 2, 3, 4, 
25, 26, 27, 28, 29]. 

Obecný postup a kontinuita použití byly již částečně diskutovány 
v kapitole 2. Pro modelování tedy platí základní schéma, že GIS při-
praví data pro hydrologické modely (schematizace povodí a říčních 
úseků), popř. zpracuje hydrometeorologická data. Obě skupiny dat 
se poté předávají hydrologickým modelům, které vyprodukují hyd-
rogramy pro schematizované elementy (profily na tocích, závěrové 
profily povodí, výpusti vodních děl apod.), hydrodynamické modely 
vypočítají průběh hladin v profilech apod. Poté se informace předá 

Obr. 1. Přehledová mapka krajinného po-
kryvu české části zájmového povodí 

Obr. 2. Snímek z družice LANDSAT ETM+ (RGB 321) ze 4. 5. 2002 a LULC data vytvořená 
klasifikací tohoto snímku v prostředí GIS

Obr. 3. Situace zachycená meteorologickým radarem ČHMÚ 
Skalky – 18. 7. 2002 13:30 (zdroj dat: ČHMÚ)

Obr. 4. Detail situace z 18. 7. 2002 13:30 (zdroj dat: ČHMÚ)
Obr. 5. Přehled prostorové distribuce srážkových úhrnů 6.9.2007 
(zdroj dat: ČHMÚ)

opět GIS, který provede finální postprocesing dat, který sestává 
především z finálních analytických a vizualizačních operací. U dyna-
mických erozních modelů (SWAT, SIMWE, AGNPS, WEPP apod.) 
se situace poněkud liší od výše popsaného postupu, protože u výše 
jmenovaných je celé uživatelské rozhraní ve formě extenze či modulu 
GIS software (ArcView GIS, GRASS GIS) a jen během výpočtu se 
předá řízení samotnému jádru modelu. Takže preprocesing, simulace 
i postprocesing zde většinou zcela probíhají v prostředí GIS. 

K modelovacímu softwaru lze ještě zmínit fakt, že jednotlivé 
produkty se liší použitím metodik pro hydrologickou a hydrau-
lickou transformaci ovzdušné srážky na povodí s tím, že mnohdy 
nabízí modelovací produkt použití více metodik najednou v rámci 
jediného projektu (např. HEC-HMS). Pro skupinu hydrologické 
transformace se celosvětově rozšířily metodiky Hortona, SCS-CN 
(Soil Conservation Service Curve Number), Green-Ampt a metody 
jednotkového hydrogramu (modifikovaný Clarkův jednotkový 
hydrogram). Všechny jmenované metodiky byly využity i zde. 
Pro hydraulickou transformaci na povodí (2D overland flow) či 
v korytech toků (1D channel routing) se etablovala především v s-o 
modelech metoda kinematické vlnové aproximace [5], v modelech 
hydrodynamických, jako jsou např. HEC-RAS a MIKE 11, se použí-
vají kromě kinematické vlnové aproximace i metody difuzní vlnové 
aproximace a další [5, 23]. 

Používání odlišných metodik není samoúčelné, každá metodika 
reaguje citlivěji na odlišné vstupní hodnoty nebo se parametrizuje 
ze souboru jiných stavových veličin. Proto srovnávání výstupů 
z modelů za použití odlišných metodik umožňuje do jisté míry 
zobecnění výsledků simulací. 
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Pracovní postup v rámci samotných simu-
lací představuje úvodní výstavbu modelu, 
poté kalibrace na vybrané s-o epizody a reál-
ný stav LULC v rámci povodí. Poté dochází 
k samotné simulaci scénářů změn LULC 
(v rámci příspěvku procentní míry zastou-
pení lesních porostů v ploše povodí). 

5. Vybrané s-o epizody
Pro úvodní kalibrace modelů i následné 

simulace změn LULC byly použity dvě s-o 
epizody:
a) 18.–19. 7. 2002
b) 5.–7. 9. 2007

Epizoda 18.–19. 7. 2002
V prvním případě se jednalo o povodeň 

typu flash flood, kdy extrémní srážkové 
úhrny územně omezeného rozsahu induko-
valy rychlý povrchový odtok v postiženém 
povodí. S ohledem na podmínky zájmového 
území došlo k orograficky podmíněnému 
zesílení srážek v povodí Stonávky v odpo-
ledních hodinách dne 18. 7. 

Střední Evropu v té době ovlivnila stře-
domořská tlaková níže s přílivem teplého 
a vlhkého vzduchu od jihu. 

V průběhu dne 18. 7. 2002, v odpoledních hodinách a nočních 
hodinách v noci na 19. 7. 2002 přes zájmové území postupoval 
významný oblačný systém spojený se srážkovou činností, zpočátku 
velmi intenzivní a spojenou s bouřkami.

Srážkové úhrny, které epizodu provázely se pohybovaly na 
postiženém území mezi 20 –70 mm, hodinové úhrny srážek dosáhly 
lokálně až 30 mm (viz obrázky 3. a 4.). 

Epizoda 5.–7. 9. 2007
Druhý případ představuje povodeň vyvolanou regionálními dešti 

z cyklonální situace. Ve dnech 4. 9. a 5. 9. se nad střední Evropou 
vytvořila ve vyšších vrstvách atmosféry tlaková níže a přesunula se 
nad Balkánský poloostrov. Frontální rozhraní spojené s touto níží 
začalo ovlivňovat náš region.

Srážky se během dne 5. 9. od východu rozšířily postupně na celé 
zájmové území. V odpoledních a večerních hodinách se již ve větši-
ně lokalit vyskytoval vytrvalý déšť. Hodinové srážkové úhrny se v té 
době pohybovaly cca do 5 mm/hod., intenzita však postupně sílila. 
Během noci na 6. 9. se tento efekt projevil především na návětrné 
severní a severovýchodní straně Jeseníků. Krátce po půlnoci a nad 
ránem 6. 9. se hodinové srážkové úhrny pohybovaly mezi hodnota-
mi 10–14 mm/hod (viz obrázek 5.). Během 6. 9. pokračovaly srážky 
na většině regionu s proměnlivou intenzitou víceméně po celou 
denní dobu. Odpoledne a večer dne 7. 9. srážky slábly a ustávaly.

6. Výsledky simulací v s-o modelech
Scénář testování byl stanoven na simulaci zkalibrovaného mode-

lu (viz obrázek 6.) nad reálným stupněm zalesnění (= originální 
LULC), který byl při schematizaci stanoven z DPZ snímků, vrstvy 

CORINE Land Cover a vrstvy souboru lesních typů (SLT ÚHÚL). 
Poté se míra zalesnění pro celé povodí navýšila na 50 % (před-

nostně zdrojová subpovodí u hlavní rozvodnice 2-03-03) a konečně 
se území fiktivně zalesnilo úplně – tj. míra zalesnění byla stanovena 
na 100 %. V metodice Hortona (HYDROG) a Green-Ampt (HEC-
HMS) se typ lesa nerozlišuje, v metodice SCS-CN (HEC-HMS, 
SWAT) se typ lesa uvažuje (smrkový, listnatý, smíšený) – v takových 
případech byly porosty nastaveny v nižších polohách na listnaté 

(bučiny, lužní lesy), ve vyšších na listnaté 
(bučiny) a smíšené (bukové jedliny). Při 
nastavení byly respektovány lesní vegetační 
stupně (LVS). Samotné CN křivky byly revi-
dovány pro lesní oblasti. 

Bez rozdílu použité metodiky je možné 
rozdělit parametry vyplývající z LULC na 
parametry bilanční (stanovení ztráty na 
povodí, efektivní srážky, popř. evapotranspi-
race) a parametry drsnostní (pro 2D povr-
chový odtok). Dynamické erozní modely 
krom samotné informace o vegetačním krytu 
vyžadují další detailnější parametry jako je 
hloubka kořenů, LAI (angl. Leaf Area Index, 
index plochy listů) atd.

Změny v hodnotách průtoků (dále jen 
Q) byly studovány na vybraných závěro-
vých profilech subpovodí a na závěrovém 
profilu celého povodí, který byl stanoven 
k hlásnému a předpovědnímu profilu kate-
gorie A Věřňovice (O4303000). Pro epizodu 

Obr. 6. Simulovaný hydrogram pro s-o epizodu 4. – 15. 9. 2007 (černá křivka) srovnaný 
s měřenými Q pro tutéž epizodu (hnědá křivka) (HYDROG)

Obr. 7. Výsledky simulací jednotlivých scénářů (originální LULC, 
50% les, 100% les) pro epizodu 4. – 15. 9.2002 (HYDROG)

Obr. 8. Srovnání simulovaného kulminačního Q (modrá křivka) pro aktuální LULC 
v povodí (vlevo) a pro 100% zastoupení lesa (vpravo) v povodí pro epizodu 18. – 20. 7. 
2002 (HEC-HMS)
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18.–20. 7. 2002, která měla nevyrovnanou 
distribuci srážkových úhrnů na povodí 
a tudíž i nasycení povodí nebylo prostorově 
homogenní, se snížení kulminačního Q pro 
krajinný pokryv „100% les“ projevilo ještě 
výrazněji (viz obrázek 8.). Výsledky simulací 
v s-o a hydrodynamických modelech jsou 
zachyceny na obrázcích 6 až 10.

7. Modelování vodní eroze pomocí 
dynamických erozních modelů

Vodní (nebo také fluviální) erozi lze stu-
dovat různými způsoby. Opět jako v případě 
lesnických experimentálních povodí lze 
studovat odnos sedimentů na výzkumných 
povodích či plochách. Druhým způsobem 
je opět možnost modelování fluviální eroze 
pomocí GIS a specializovaných programů. 
Použití empirického vzorce USLE (Univer-
sal Soil Loss Equation, Wischmeyer et smith 
1965, 1978) a jeho klonů (RUSLE, MUSLE) 
je stále celosvětově rozšířenou metodou, 
zejména pro jeho jednoduchost. I v tomto 
vzorci je vliv vegetace vyjádřen bezrozměr-
ným koeficientem C, který pak upravuje 
výslednou hodnotu odnosu sedimentů 
v t/ha/rok. Tato metoda má však ve vztahu 
k modelování v GIS hlavní nevýhodu ve 
faktu, že opomíjí prostorovou kontinuitu 
erozního procesu. Potenciální odnos je 
analyzován a stanoven v dané buňce rastru, 
takže zde nejsou uvažovány segmenty odno-
su a akumulace sedimentů, navíc je odnos 
řešen jako plošný splach ronem, nikoliv 
stružkovou a výmolovou erozí. 

RUSLE je tedy díky své jednoduchosti 
vcelku pochopitelně dosud prakticky nejrozší-
řenější metodou pro stanovování potenciální 
fluviální eroze. Své pevné místo našla i v ana-
lýzách GIS, kdy pro tyto účely existují moduly 
jako je např. r.watershed v rámci GIS GRASS, 
který ze vstupního digitálního modelu terénu 
(dále jen DEM) vytváří rastry L a S faktorů 
(délka a sklon svahů) pro následnou mapo-
vou algebru a samotný výpočet odnosu půdy 
v t/ha/rok dle metodiky RUSLE. 

Obr. 9. Výsledky simulací průběhu hladin v hydrodynamickém modelu MIKE 11 v oblasti 
soutoku Olše a Stonávky a originální LULC pro epizodu 4. – 15. 9. 2007 (lokální vybřežení 
v rozsahu staničení schematizace podélného profilu 6000-6500 m).

Obr. 10. Výsledky simulací průběhu hladin v hydrodynamickém modelu MIKE 11 v oblasti 
soutoku Olše a Stonávky a pro 100% zastoupení lesa v povodí pro epizodu 4. – 15. 9. 2007 
(k lokálnímu vybřežení mezi staničením 6000-6500 m zde oproti předchozí simulaci 
nedochází).

Obr. 11. Odnos sedimentů z ploch subpovodí Stonávky podle metodiky RUSLE (vlevo) 
a dynamického erozního modelu SWAT (vpravo)

Obr. 12. Modelovaný odnos sedimentů 
vodními toky v závěrových profilech subpo-
vodí Stonávky
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Pro řešení fluviální eroze pokročilejšími modely, které zohledňují 
fyzikální podstatu, jsou vhodnější tzv. dynamické erozní modely. Ty 
obecně rozdělují proces fluviální eroze do několika subprocesů:
1. samotný s-o proces ve schematizovaném (modelovaném) území 

(nejčastěji povodí) zahrnující řešení povrchového, hypodermic-
kého, základního a soustředěného odtoku,

2. uvolnění a transport půdních částic deštěm,
3. uvolnění a transport půdních částic odtokem (obecně zejména 

povrchovým a následně pak soustředěným v rámci hydrografické 
sítě),

4. depozice splavenin a půdních částic na geomorfologicky a hyd-
rologicky vhodných segmentech (úpatí svahů, terénní deprese, 
vodní nádrže, hydraulicky méně aktivní zóny apod.).
Mezi nástavbové prvky podobných modelů patří řešení pro 

koloběh a depozici biogeochemických prvků, pesticidů a hnojiv, 
generátor počasí (přesněji chodu základních meteorologických 
prvků) a ekologicko-fenologické situace. Mezi nejznámější programy 
tohoto typu patří CREAMS, KINEROS, AGNPS, SWAT, EROSION 
2D a 3D a WEPP. Nesporně pozitivním momentem je fakt, že jsou 
často k dispozici zdarma dle licenčních podmínek freewaru.

Níže uvedené výsledky jsou výstupy z dynamického erozního 
modelu SWAT (Soil and Water Assessment Tool), což je dyna-
mický numerický model pro komplexní management zejména 
zemědělských povodí, přesto dosavadní výsledky potvrzují jeho 
použitelnost i v podmínkách lesních povodí, také proto, že model 
samotný se dále vyvíjí a zdokonaluje. Byla modelována třicetiletá 
řada na základě klimatologických údajů ze stanic v dané oblasti či 
její těsné blízkosti.

Kromě epizodního i kontinuálního řešení s-o procesu a eroze 
model disponuje algoritmy pro řešení bilance biogeochemických 
prvků, hnojiv a pesticidů, růstových fází pro rostlinné kultury 
a vybrané hydrologické a hydrogeologické procesy. Disponuje 
generátorem chodu meteorologických prvků a díky možnostem 
změn klíčových vstupních meteorologických prvků je vhodný 
pro analýzy vlivu globální změny klimatu na studované procesy. 
Z použitých metod lze jmenovat metody Green-Ampt a SCS-CN 
pro stanovení efektivní srážky a infiltrace, Priestley-Taylor a Pen-
man-Monteith pro evapotranspiraci, degree/day pro stanovení tání 
a odtoku ze sněhu, Muskingum pro pohyb v korytech toků. Pro 
samotný generátor chodu meteorologických prvků model umož-
ňuje orografické korekce dle vstupního DEM, rovněž CN křivky 
pro předchozí vláhové podmínky AMC II jsou upraveny dle DEM 
a sklonu svahů podle vztahu:

kde:
CN2S  upravená CN křivka pro vláhové podmínky II
CN2 N křivka pro vláhové podmínky II
CN3 N křivka pro vláhové podmínky III
slp klon svahu ve stupních [°]

Vstupními daty pro verzi AVSWAT-2000, 2005 jsou digitální 
model terénu (DMT), vrstva land use či land cover (CORINE apod.) 
a vrstva půd. Vstupní vrstvy jsou reklasifikovány na jednotky sro-
zumitelné SWATu v reklasifikačním dialogu. Po reklasifikaci land 
use  a land cover a půdních dat se mapovou algebrou na úrovni 
programu vypočtou tzv. HRU jednotky (angl. Hydrologic Response 
Unit), což jsou vnitřní jednotky programu pro stanovení s-o vztahů 
a fluviální eroze. Půdní data jsou stratifikována do jednotlivých 
vrstev (layers), které mohou být nastaveny tak, aby korespondovaly 
s půdními profily jednotlivých půdních typů dle našich klasifikací 
(MKSP, ÚHÚL apod.). U půdního profilu se rovněž zadává obsah 
humusu, skeletovitost, hloubka prokořenění apod. Hydraulika 
hypodermického odtoku a perkolace je pak řešena pro každou 
jednotlivou vrstvu (layer). Příspěvek nasycené zóny do recipientu 
je rovněž uvažován.

Výsledky simulací dynamického erozního modelu SWAT jsou 
zachyceny na obrázcích 11. a 12.

8. Závěry, další postup prací
Studium problematiky lze shrnout do 3 oblastí:

1. studium možností samotného GIS a modelovacího software,
2. studium vhodnosti použití jednotlivých metodik,
3. studium vlivu lesního vegetačního krytu a LULC na s-o procesy.

K bodu č. 1 lze konstatovat, že na úrovni softwarového řešení 
v současnosti nejspíš neexistuje vhodnější varianta a kombinace 
pro analýzu hydrologických procesů. Pokud je ansámbl GIS a hyd-
rologických modelů navíc verifikován pomocí měření hydromete-
orologických veličin či přímo existencí experimentálního povodí, 
otevírají se v podstatě neomezené možnosti analýz za pomocí 
vyspělých metod.

U bodu č. 2 je možné doplnit, že předpokládaná odlišná citlivost 
a reakce metodik na vstupní parametry schematizace i samotná 
vstupní hydrometeorologická data se během analýz potvrdily. Stu-
dium na úrovni dalších s-o epizod a scénářů a následné statistické 
zpracování či citlivostní analýza pak umožní zobecňovat dosažené 
dílčí výsledky. Samotné metodiky je pak možné doplnit a rozšířit 
o explicitní řešení evapotranspirace (metody jako Priestley-Taylor, 
Penman-Monteith apod.). Pokud je výzkum na úrovni modelů a GIS 
doplněn zmiňovaným terénním šetřením, lze i samotnou infiltraci 
v půdním profilu šetřit numerickou metodou ve vybraném softwaru 
(WHI Unsat Suite, HYDRUS 1-D apod.).

V bodě č. 3 shodně s předchozím bodem platí nutnost dalšího 
detailnějšího studia a následná interpretace a kvalifikace výsled-
ků, aby bylo možno vliv lesního vegetačního krytu a LULC na s-o 
a erozní procesy zobecňovat. 

Modelování vlivu lesa na odtokové poměry a fluviální erozi 
prokázalo vliv lesního vegetačního krytu jak použitím s-o, tak 
dynamických erozních modelů. Další simulace a verifikace modelů 
v pilotním území i na jiných povodích je nezbytným krokem před 
zevšeobecňováním dosavadních poznatků. Podrobnější zkoumání 
je pak vhodné zaměřit i na studium samotné porostní struktury 
a zdravotního stavu lesa. GIS a hydrologické či erozní modely 
krom úlohy coby nástrojů pro podporu rozhodování pak mohou 
splňovat i vzdělávací funkci jako nástroje poznání komplexity 
přírodních systémů. 

Poznámka:
Výzkum byl financován z následujících projektů, za což by autor 
rád poděkoval.
• GA 205/06/1037 „Využití geoinformačních technologií pro zpřes-
ňování srážko-odtokových vztahů“
• Výzkumný projekt Moravskoslezského kraje 01562/2006/RER 
„FLOREON - FLoods REcogniton On the Net“ http://floreon.vsb.cz
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Modeling of the Forest Impact on the Rainfall-Runoff Relati-
ons and Water Erosion with the GIS Support (Unucka, J.)

Key Words
rainfall-runoff relations – hydrologic models – dynamical erosion 
models – land use – forest

The impacts of land use and land cover on the hydrologic condi-
tions during the selected rainfall-runoff episodes were studied and 
analyzed with the utilization rainfall-runoff models in the Olše 
basin. Two episodes were selected – common regional rainfall with 
low antecedent watershed saturation and convective flash rainfall 
with higher watershed saturation. Watershed response was stud-
ied & modeled on separate levels of the forestation – actual foresta-
tion state, 50 % of forest land cover and 100 % of forest land cover. 
Results which were achieved with the utilization of the various 
methods of the hydrologic transformation in the watershed scale 
(Horton, SCS-CN) confirm the influence of forest land cover on the 
rainfall-runoff relations. Results which were achieved with the 
rainfall-runoff models were tested with the hydrodynamic model 
MIKE 11 to study the flood extents in the dependency of land use 
changes. The last part of this article deals with possibilities of the 
modeling land use and forest influence on the water erosion with 
the utilization of the dynamical erosion models.

Aarhauská smlouva 
o environmentální demokracii

Začátkem června skončilo v lotyšském hlavním městě Rize Třetí 
zasedání smluvních stran Úmluvy Evropské hospodářské komise 
OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 
a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 
(tzv. Aarhuské smlouvy). Nejvyšším představitelem úmluvy byl až 
do příštího vrcholného setkání členských zemí v roce 2011 zvolen 
první náměstek českého ministra životního prostředí Jan Dusík.

Vrcholné jednání Aarhuské úmluvy v Rize se soustředilo na 
problémy spojené zejména se zajištěním právní ochrany veřejnosti 
v oblasti životního prostředí nejen v národních, ale i v mezinárod-
ních podmínkách. Česká delegace podpořila založení pracovní 
skupiny pro účast veřejnosti na rozhodování v environmentálních 
otázkách. Vznik skupiny navrhly mezinárodní nevládní organizace 
European Eco-Forum a Regionální environmentální centrum. 

Mimořádná pozornost byla věnována také urychlení ratifikačního 
procesu Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek 
(tzv. Protokolu PRTR), který byl podepsán v květnu 2003 v Kyjevě. 
Právě kvůli stále nízkému počtu ratifikací ani 5 let od podpisu 
nevstoupil tento protokol v platnost. Kulatému stolu vysokých před-
stavitelů smluvních stran Aarhuské úmluvy věnovanému zajištění 
podmínek pro vnitrostátní schválení Protokolu PRTR předsedal 
první náměstek ministra životního prostředí České republiky Jan 
Dusík, který mimo jiné informoval o tom, že ČR právě tento měsíc 
ratifikační proces zahájila.

Na závěr rižského jednání Aarhuské úmluvy byl zvolen předse-
dou byra Aarhuské úmluvy na období 2008 – 2011, tedy do Čtvrtého 
zasedání smluvních stran Úmluvy, první náměstek ministra životní-
ho prostředí ČR Jan Dusík. Je to podruhé v historii České republiky, 
kdy byl nejvyšším představitelem důležité mezinárodní smlouvy  
zvolen její zástupce. Naposledy byl do podobné funkce – předsedy 
zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu, zvolen v listopadu 2003 tehdejší ministr 
životního prostředí Libor Ambrozek, dnešní předseda Výboru pro 
životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR. 

Aarhuská úmluva přijatá v roce 1998 v dánském Aarhusu 
završila formálně demokratizační procesy v regionu EHK OSN 
v oblasti ochrany životního prostředí, zahájené v roce 1991 přije-
tím Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících 
hranice států v Helsinkách a odstartováním procesu „Životní 
prostředí pro Evropu“ v červnu 1991 v Dobříši. Za Českou repub-
liku Aarhuskou úmluvu podepsal v roce 1998 přímo v Aarhusu 
tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík. Ratifikována 
byla 6. července 2004.

Jakub Kašpar, MŽP ČR

Našim čtenářům a spolupracovníkům 
přejeme příjemné prožití dovolených.

Redakční rada a redakce
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Podzemní vody 
hydrogeologického masivu: 
jejich význam ve vodním 
hospodářství a v dalších 
aplikovaných oborech
Jiří Krásný

Klíčová slova
podzemní voda – hydrogeologický masiv – tvrdé horniny – puklinově 
porézní horniny – rozdělení propustnosti a transmisivity – proudění, 
přírodní zdroje a kvalita – využití – budoucí problémy

Souhrn
Jako hydrogeologický masiv je označováno prostředí tvrdých 

hornin, tvořené krystalinickými horninami a silně zpevněnými 
sedimenty. Toto specifické hydrogeologické prostředí zaujímá 
rozsáhlá území na všech kontinentech a také cca 84 % našeho 
území, kde vystupuje jako Český masiv, částečně překrytý hyd-
rogeologickými pánvemi. Hydrogeologický masiv se svými vlast-
nostmi zásadně liší od ostatních hydrogeologických prostředí, 
především naprostou převahou puklinové porozity. Průzkumy 
tohoto prostředí patří vzhledem k nepravidelnostem prostorového 
rozdělení preferenčních cest poudění podzemní vody k nejobtíž-
nějším hydrogeologickým úkolům. Přes značné rozšíření hydro-
geologických masivů nebyla v minulosti tomuto prostředí u nás 
ani v zahraničí věnována přílišná pozornost. V posledních dese-
tiletích se v souvislosti s podstatným rozšířením okruhu otázek 
řešených současnou hydrogeologií a vzhledem k jejímu význam-
nému podílu při multidisciplinárním řešení mnohých praktických 
problémů značně zvýšil zájem i o prostředí hydrogeologického 
masivu. To vedlo především v zahraničí k realizaci významných 
hydrogeologických projektů, včetně provádění velmi hlubokých 
vrtů, a k značnému zintenzivnění mezinárodní spolupráce 
v oboru hydrogeologie tvrdých či všeobecně puklinově porézních 
hornin. Hlavním tématem řady seminářů, konferencí a kongresů 
byla a je hydrogeologická problematika právě tohoto prostředí. 
Lze také konstatovat mimořádný nárůst publikací a sborníků 
věnovaných výlučně tomuto tématu. Příspěvek podává základní 
hydrogeologickou charakteristiku tvrdých hornin, shrnuje jejich 
význam pro řešení současných teoretických a praktických otázek 
a vymezuje hlavní současné a budoucí problémy hydrogeologie 
tvrdých hornin (hydrogeologických masivů). 

u

Úvod
Jako hydrogeologický masiv je označováno prostředí předsta-

vované krystalinickými, tj. vyvřelými a metamorfovanými horni-
nami a silně zpevněnými sedimenty. Tyto tzv. tvrdé horniny (“hard 
rocks”) vystupují na povrch v mnohých územích jako geologické 
štíty či masivy a také jako centrální (jaderné) části řady pásemných 
pohoří. Povrchový rozsah těchto hornin zaujímá více než 20 % 
plochy všech kontinentů, tj. ca 30 miliónů km2. V hlubších částech 
zemské kůry se rozsah tvrdých hornin zvětšuje, takže vytvářejí 
podloží sedimentárních pánví a dalších mladších horninových 
komplexů. Tím toto prostředí vytváří předpoklady pro souvislé 
hluboké proudění podzemních vod regionálního či dokonce glo-
bálního rozsahu. 

Tvrdé horniny jsou ve značné míře rozšířeny také v Evropě 
(obr. 1.). Jednou z významných oblastí jejich výskytu je Český 
masiv, zaujímající v Česku plochu ca 66 tisíc km2, tj. asi 84 % celého 
českého území. Platformní základ (fundament) Českého masivu 
vystupuje na povrch v rozsáhlých územích, mj. podél celé s. hranice 
Čech a souvisle se prostírá v převážné části j., z. a středních Čech, 
na česko-moravském pomezí, na z. a sz. Moravě a ve Slezsku. Kro-
mě toho se krystalinické horniny Českého masivu vyskytují všude 
v hlubokém podloží pánevních celků včetně české křídové pánve, 
permokarbonských pánví i terciérních a kvartérních pokryvů.

Přes ohromná území tvořená hydrogeologickými masivy nebyla 
v minulosti tomuto prostředí u nás ani v zahraničí věnována příliš-
ná pozornost. V některých starších hydrogeologických mapách byla 
tato území dokonce označována jako území bez podzemních vod. 
Výjimkou byly aridní a semi-aridní oblasti, kde při typickém nedo-
statku povrchových vodních zdrojů představovaly podzemní vody 
hydrogeologických masivů obvykle jedinou, byť často omezenou 
možnost zajištění pitné vody i pokrytí stále vzrůstajících požadavků 
na vodu pro zemědělské zavlažování. V klimatických podmínkách 
mírného pásma byla v dřívějších dobách, kdy se převážná část 
hydrogeologických aktivit orientovala na zajišťování zdrojů k záso-
bování vodou, hlavní pozornost vodohospodářů a hydrogeologů 
soustředěna na hydrogeologické pánve, často tvořené kolektory 
s vysokou transmisivitou a storativitou. Jímací objekty zde obvyk-
le umožňovaly soustředěné odběry podzemních vod, technicky 
a ekonomicky výhodnější než rozptýlené jímání nižších množství 
podzemních vod v méně propustných prostředích. 

V posledních desetiletích se v souvislosti s podstatným rozšířením 
okruhu otázek řešených současnou hydrogeologií a jejich význam-
ném podílu při multidisciplinárním řešení mnohých praktických 
problémů značně zvýšil zájem i o prostředí hydrogeologického 
masivu. To vedlo především v zahraničí k realizaci významných hyd-
rogeologických projektů a k značnému zintenzivnění mezinárodní 
spolupráce v oboru hydrogeologie tvrdých hornin. Hlavním tématem 
řady seminářů, konferencí a kongresů byla a je hydrogeologická pro-
blematika právě tohoto prostředí. Lze také konstatovat mimořádný 
nárůst publikací a sborníků věnovaných výlučně tomuto tématu.

Základní charakteristika hydrogeologického masivu
Hydrogeologický masiv, tedy prostředí krystalinických a silně 

zpevněných sedimentárních hornin, se svými základními geolo-
gickými atributy, tj. geometrií a anatomií hydrogeologických těles, 
zásadně liší od hydrogeologických pánví, druhého typu hydrogeo-
logického prostředí, u nás se běžně vyskytujícího.

Hydrogeologický masiv v Česku je charakteristický velmi pestrou 
skladbou nejrůznějších petrografických typů hornin, sdružovaných 
do rozsáhlých regionálně-geologických jednotek. Jsou zde přítomny 
vyvřeliny od žul po bazické až ultrabazické horniny a metamorfity 

Obr. 1. Výskyty hydrogeologických masivů a pozice Českého 
masivu v Evropě (podle [1])
Převládající horninové typy: 1 – vyvřeliny, 2 – metamorfity anebo silně 
zpevněné (intenzívně zvrásněné) klastické sedimenty, 3 – ostatní hornino-
vé typy: karbonáty a flyšové zóny v orogenních pásmech, sedimenty hyd-
rogeologických pánví atd. 
Hlavní výskyty hydrogeologických masivů: 
Masivy či štíty (A-H): A – Český masiv, B – Iberské území, C – Fenosarmacie 
(Baltský štít), D – Centrální masiv, E – Armorický masiv, F – Ardeny-Rýnské 
břídličné pohoří s okolím, G – Vogézy a Schwarzwald, H – Ukrajinský štít, 
I – výskyty ve Velké Británii a Irsku.
Jádra mladých (mezozoických a kenozoických) horských pásem (J-S): J – Pyre-
neje, K - Korsika a Sardinie, L – Kalabrie a Sicilie, M – Alpy, N – Západní 
Karpaty, O – Jižní Karpaty, P – Jižní Balkán, Q – Anatolie, R – Kavkaz, 
S – Betická zóna. 
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Šetrný výrobek  
pro hospodaření s dešťovou 
vodou, ekologicky vlídný 
k flóře a fauně
Moderní kloubová dopravní a protierozní 
dlažba stavebnicového typu Tri-Lock, poskytuje 
mimořádnou přizpůsobivost terénu (průhyb 
nahoru a dolů 120 cm), designovou pružnost 
a snadnou montáž bez použití malt a lepidel. Je 
vyráběna vibrolisováním betonové směsi, jejímiž 
základními komponenty jsou drcené kamenivo, 
písek, cement, plastifikátory a voda. Protierozní 
ochrana kloubovou dlažbou Tri-Lock se používá 
k zabránění splavování zeminy nejen na hrázích, 
březích a dnech vodních toků, rybníků a nádrží, 
ale i na svazích, které vlivem stavební činnosti 

zůstaly dočasně (ale i trvale) 
bez vegetačního krytu tak, 
aby je bylo možné uvést pod 
vegetační kryt. 
Pletivo Tri-Lock bylo vyvinuto 
pro vodní a inženýrské stavby 
a je vysoce flexibilní. Pokládá se 
suchou cestou. Lze jej apliko-

vat na svazích se sklonem až 60°. Pro uchycení 
postačuje jeho hmotnost a spolu s kloubovou 
vazbou znemožňuje, aby bylo nadzvednuto 
větrem, vodou nebo rostoucí trávou. Tri-Lock 
nezatěžuje životní prostředí. Je vysoce trvan-
livý, odolný proti mechanickému poškození, 
vhodný pro zatravnění erozí ohrožovaných 
ploch, bezpečný pro pojezd sekaček 
udržujících zeleň. Nepotřebuje obrubníky. 
Jeho pokládka je možná i pod vodou. Tri-Lock 
je stavebnicí s jednoduchou montáží a po ce-
lou dobu své životnosti bezúdržbový. 

Řešení retenční nádrže
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– různé typy rul, migmatitů, svorů, fylitů, granulitů atd. Hlavními 
sedimenty jsou břidlice, prachovce, droby, křemence, pískovce, 
slepence a vápence. 

Různá intenzita zvětrávání a zejména rozpukání tohoto porostředí 
vyvolává značné, až několikařádové rozdíly v propustnosti hornin 
i na velmi krátké vzdálenosti. Převládající puklinová porozita je 
charakteristická nejen pro krystalinické horniny, ale také pro silně 
zpevněné sedimenty s nedostatkem až absencí průlinové porozity. 
V dlouhých geologických intervalech trvajících až desítky či stovky 
milionů let může původně pánevní prostředí v důsledku diageneze 
a vrásnění postupně nabývat charakteru hydrogeologického masi-
vu. Takové prostředí pak ztrácí vlastnosti hydrogeologické pánve 
a v hydrogeologickém slova smyslu se stává masivem. Příkladem 
v Česku jsou proterozoické a paleozoické pánve a dokonce flyšové 
pásmo, tvořící součást geologicky relativně mladého horského 
systému Západních Karpat.

Na rozdíl od hydrogeologických pánví je v hydrogeologickém 
masivu uspořádání, charakter a vlastnosti hydrogeologických těles 
nebo vodivých zón jen omezeně či ve výjimečných případech závis-
lé na stratigrafické příslušnosti nebo litologickém charakteru hornin. 
Takovou výjimkou jsou především polohy karbonátových hornin, 
mnohdy zkrasověných, s obvykle vyšší převládající propustností 
oproti svému nekarbonátovému okolí. 

Hydrogeologický masiv se vyznačuje třemi základními charak-
teristikami: 
• Nejsou přítomny horniny s intergranulární porozitou, s výjim-

kou nejsvrchnější části vertikálního profilu, tvořeného zvětra-
linami podložních hornin nebo na ně navazujícími pokryvy 
mladších, většinou kvartérních sedimentů. V hydrogeologickém 
masivu dominuje porozita puklinová, která je převážně druhot-
ného původu následkem tektonické expozice, popř. morfologické 
pozice hornin. Při hydrogeologické interpretaci geologických 
vlastností tohoto prostředí je nezbytné brát v úvahu různé roz-
měry puklin a puklinových zón (puklinových nehomogenit) 
v důsledku tzv. měřítkového efektu. Vývoj a charakter puklinové 
porozity není v geologickém čase, stejně jako v případě porozity 
intergranulární, neměnný.

• Nevyskytují se stratiformní kolektory. Výjimku tvoří obvykle 
nerozsáhlé, do okolních hornin často zavrásněné polohy krys-
talických vápenců (mramorů), popř. výskyty dalších litologicky 
odlišných hornin, např. kvarcitů a erlanů. I tyto polohy a výskyty 
však vytvářejí spolu s ostatními krystalinickými horninami spo-
jité a obvykle neoddělitelné zvodněné systémy. 

• Existencí tří vertikálních zón, víceméně shodně vymezovaných 
řadou autorů (viz [2]) a definovaných odlišnými kvalitativními 
a kvantitativními hydrogeologickými vlastnostmi. Tyto zóny jsou 
od povrchu do hloubky definovány následujícím způsobem:
-  Svrchní či zvětralinová zóna je tvořena zvětralinovým 

pláštěm a na něm vznikajícími půdami. S eluviem často 
vzájemnými přechody souvisejí kvartérní uloženiny různých 
genetických typů: svahové, deluviofluviální, proluviální, 
fluviální, glacigenní a eolické. Převládá zde intergranulární 
porozita. Obvyklá mocnost svrchní zóny dosahuje několika 
metrů, za zvláštních podmínek, např. podél poruch a v úze-
mích intenzivního tropického zvětrávání, však může vzrůstat 
až na mnoho desítek metrů. Tato zóna zásadně určuje míru 
infiltrace vod do podložních hornin.

-  Střední či puklinová zóna (zóna připovrchového rozpojení 
puklin) je tvořena horninami z regionálního pohledu více 
nebo méně pravidelně rozpukanými. Otevření puklin je 
důsledkem exogenních geologických procesů. Jejich propust-
nost je proto největší právě v této zóně, všeobecně však klesá 
s hloubkou. Puklinová zóna obvykle zasahuje do hloubek 
několika až mnoha desítek metrů pod terén a přechází do 
masivní zóny. Mocnost puklinové zóny, četnost a charakter 
puklin se mohou lišit v různých horninách. 

-  Spodní či masivní zóna je reprezentována převahou masiv-
ních hornin, s občasným výskytem více či méně izolovaných 
puklin či puklinových systémů. V regionálním měřítku však 
tyto hydrogeologické nehomogenity mohou tvořit vzájemně 
propojenou síť, umožňující rozsáhlé a hluboké – regionální 
až kontinentální – proudění podzemní vody, zasahující do 
hloubek stovek až tisíců metrů. Na rozdíl od střední puk-
linové zóny, kde propustnost s hloubkou evidentně klesá, 
v masivní zóně není tento pokles, pokud vůbec nastává, 

zdaleka tak výrazný. Hluboko zasahující puklinové systémy 
umožňují vznik mnohých minerálních a termálních vod, 
ale také přítoky do podzemních staveb či dolů i v poměrně 
značných hloubkách. Mocnost masivní zóny lze odhadovat 
až v tisících metrů, možná dokonce v rozsahu celé svrchní 
– rigidní části zemské kůry.

Zvětralinová a puklinová zóna spolu obvykle vytvářejí připovr-
chový kolektor hydrogeologického masivu, sledující víceméně 
konformně zemský povrch. Tento připovrchový kolektor se největší 
měrou podílí na vytváření podzemního odtoku z území a také, díky 
větší propustnosti, je v něm umístěna naprostá většina jímacích 
objektů podzemních vod jako mělké studny, jímky, zářezy, či jsou 
zde zachyceny prameny. 

Převládající transmisivitu připovrchového kolektoru hydrogeo-
logických masivů je možno na základě výsledků čerpacích zkoušek 
z vrtů a podle klasifikace velikosti a variability transmisivity [3] 
charakterizovat třídami velikosti a variability transmisivity IV(-III) 
c,d, tj. nízkou až střední velikostí transmisivity se střední až velkou 
její variabilitou, tedy s transmisivitou v jednotkách m2/d až do hod-
not přes 10 m2/d. V některých horninách či v místech tektonicky 
postižených může transmisivita dosahovat až hodnot více desítek 
m2/d (obr. 2.).

Mimořádná variabilita nanejvýš heterogenního a anizotropního 
prostředí hydrogeologického masivu, charakteristického velmi 
složitými a obtížně předvídatelnými hydrogeologickými poměry 
s nepravidelným až chaotickým rozdělením preferenčních cest 
proudění podzemní vody, a skutečnost, že malé pukliny, z hlediska 
proudění podzemní vody často velmi významné, nejsou mnohdy 
detekovatelné běžnými terénními technikami, vedou k tomu, že 
hydrogeologický průzkum v tomto prostředí patří k nejobtížnějším 
geologickým a hydrogeologickým úkolům. 

Pukliny jsou nejdůležitějším hydrogeologickým prvkem v tvrdých 
horninách. Bez puklin by v tomto prostředí, s výjimkou svrchní-zvě-
tralinové zóny, nedocházelo k proudění podzemních vod. Pukliny 
určují velikost hydraulických parametrů, cesty proudění, možnosti 
akumulace podzemních vod a tím i přenos látek podzemní vodou. 
Nejdůležitější z charakteristik puklin a puklinových systémů jsou 
jejich prostorová orientace (směr a sklon), četnost (hustota), veli-
kost, rozevření, drsnost stěn, charakter povrchu stěn puklin, výplň 
puklin, charakter preferenčního proudění v samotných puklinách 

Obr. 2. Převládající rozdělení transmisivity hornin hydrogeolo-
gického masivu z výsledků vrtů, vyjádřené kumulativními rela-
tivními četnostmi (podle [3]). 
q = specifická vydatnost v l/s m , T = koeficient transmissivity v m2/d, 
Index Y = index transmissivity (Y = log 106q), x  = aritmetický průměr, 
s = směrodatná odchylka; 
x ± s = interval převládající transmisivity (pozadí transmisivity), zahrnu-
jící přibližně 68 % hodnot transmisivity statistického vzorku, představují-
cího výběr hodnot transmisivity různých hornin, v rámci určitých území či 
podle jiných kritérií; ++A, +A, -A, - -A = pole pozitivních a negativních 
anomálií (+A, -A) a extrémních anomálií (++A, - -A), ve všech případech 
mimo interval x ± s;
A – pole zahrnující hodnoty transmisivity většiny hornin hydrogeologic-
kého masivu, B – pole hodnot transmisivity krystalických vápenců anebo 
dalších tvrdých hornin s vyšší transmisivitou, C – kumulativní relativní 
četnost hodnot transmisivity kvartérních fluviálních uloženin podél Labe 
(pro porovnání).
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(“channeling“) a vzájemné propojení puklin, ale také změny těchto 
atributů v prostoru a čase. Tyto vlastnosti ve svém souhrnu určují 
hydraulickou vodivost a efektivní porozitu puklinového prostředí. 
Větší délka, rozevření a hustota puklin zvyšuje hydraulickou vodi-
vost, větší četnost a propojení puklin snižuje anizotropii prostředí. 
Avšak složitost a komplexní působení všech uvedených vlastností 
vedla některé autory (např. [4]) k poněkud pesimistickému názoru, 
že apriorní charakteristika jednotlivých puklin či puklinových 
systémů není vůbec možná.

V lokálním měřítku jsou znalost geometrie a vlastností puklin 
podstatné pro stanovení podmínek pohybu podzemní vody. Při 
hydrogeologických studiích různého rozsahu se uplatňují různé 
metodické postupy, od laboratorních zkoušek po regionální syntézy. 
V souvislosti s tím se mění i oceňované hydrogeologické charakte-
ristiky [5-7]. Hydraulické parametry se tak mohou v důsledku tzv. 
měřítkového efektu značně měnit v závislosti na použité metodice. 
V puklinovém prostředí hydrogeologického masivu jsou patrné až 
několikařádové rozdíly v propustnosti v lokálním měřítku, jak bylo 
prokázáno mnohými vrty (obr. 2., 3a.). 

Při rozšíření studovaného území se průměrná propustnost či 
transmisivita, určená laboratorními či terénními čerpacími zkouš-
kami, většinou [9, 10], ač ne vždy (např. [11]) zvětšuje. V dostatečně 
velkých územích je možno i v tvrdých rozpukaných horninách 
považovat průměrnou transmisivitu za zhruba shodnou, bez ohledu 
na pozici testovaného území v rámci hydrogeologického masivu 
(čtverce 1-4 v obr. 3b.). Tyto hodnoty pak představují regionální 
pozadí transmisivity, odpovídající tzv. reprezentativnímu elemen-
tárnímu objemu (Representative Elemental Volume – REV), tedy 

nejmenšímu rozsahu (objemu), při jehož rozšiřování se již průměrná 
propustnost či transmisivita nemění. 

Tento předpoklad platí jen tehdy, pokud se v území nevyskytují 
puklinové zóny („prvky nehomogenity“) větších rozměrů. V mnoha 
územích bylo prokázáno, že rozdíly v propustnosti hornin ovlivňuje 
odlišná morfologická/tektonická a hydrogeologická pozice území, 
kdy ve vyvýšených, většinou tektonicky méně postižených infiltrač-
ních oblastech dochází k zatěsňování hornin a naopak v drenážních 
územích, obvykle sledujících tektonicky predisponované zóny, 
k vymývání jemných součástí ([12], srov. též obr. 3c.). Zvýšení 
transmisivity v poměrně rozsáhlých územích může být také způso-
beno tektonickým porušením některých území hydrogeologického 
masivu (např. [13], které někdy může dosahovat až regionálních 
rozměrů (obr. 3d.). 

Vlastnosti puklin se mění také v čase. Jejich propustnost se 
obvykle zmenšuje vlivem hydrotermálních změn, vysrážení minerá-
lů a mechanického zatěsňování (např. [14]). V puklinovém prostředí 
bývají proto nejpropustnější geologicky mladé pukliny a puklinové 
systémy. Výjimkou z tohoto všeobecného pravidla jsou rozpustné 
horniny jako karbonáty. 

Ač obtížné, je budoucí detailní hydrogeologické poznávání tohoto 
složitého prostředí, založené na interdisciplinárních geologických, 
hydrogeologických, hydrochemických a geofyzikálních přístupech 
nezbytným předpokladem pro sestavování konceptuálních a nume-
rických modelů proudění podzemní vody v prostředí hydrogeolo-
gického masivu.

V některých územích byla porovnávána rychlost poklesu pro-
pustnosti s hloubkou v připovrchovém kolektoru různých typů 
krystalinických hornin. Dosavadní poznatky nasvědčují všeobecně 
rychlejšímu poklesu propustnosti s hloubkou u granitoidů a orto-
metamorfitů než u parametamorfitů [15, 16]. To naznačuje význam 
různého podílu magmatické složky pro tyto hloubkové změny pro-
pustnosti, zřejmě odrážející kombinovaný vliv různé náchylnosti 
hornin k zvětrávání a rozpukání. K obdobným závěrům dospěli také 
[17] na základě studia hloubkových změn propustnosti krystalinika 
v širokém okolí Guinejského zálivu. 

Rozdíly v geomechanických vlastnostech mezi granity a většinou 
ostatních tvrdých hornin zřejmě existují i ve spodní – masivní zoně, 
jak naznačují výskyty termálních a minerálních vod s hlubinným 
prouděním, obvykle vázané na granitoidy či obecněji vyjádřeno, 
na kyselé vyvřeliny, ale také na mocné výskyty dalších rigidních 
hornin, zejména kvarcitů. 

Masivní zóna představuje zdaleka největší objem tvrdých hornin, 
neboť kromě hlubších částí výchozových partií hydrogeologických 
masivů tvoří podloží všech pánví a příkrovů v pásemných poho-
řích. V minulosti o této zóně z důvodů nepřístupnosti, nákladnosti 
a technologické nedostatečnosti téměř neexistovaly hydrogeolo-
gické informace. V posledních desetiletích však přinesly mnohé 
aplikované projekty a superhluboké vrty řadu nových poznatků 
[18-20 a další]. 

Bylo především zjištěno, že dokonce v několikatisícových 
hloubkách jsou tvrdé horniny do určité míry propustné. Dosud 
však existuje nejistota o prostorovém rozdělení propustnosti, míře 
závislosti tohoto rozdělení na petrografickém složení hornin, jejich 
hloubce a strukturní pozici. Pokud odůvodněně předpokládáme, že 
rozevření původně sevřených puklin ve střední zóně souvisí pře-
devším s exogenními procesy, pak všeobecný pokles propustnosti 
s hloubkou nutně souvisí s ubýváním vlivu těchto procesů. Je tedy 
možno dále předpokládat, že v masivní zóně tento pokles propust-
nosti s hloubkou buď nebude významný či se zcela zastaví [21]. 

Je vcelku logické, že hluboké partie masivní zóny v krystaliniku 
mohou být lépe propustné než hluboké části hydrogeologických 
pánví, jejichž sedimenty byly v průběhu svého geologického vývoje 
vystaveny kompakci a diagenezi. V pánevním prostředí izolátorské 
polohy představující hydrogeologické bariéry umožňují vytváření 
a zachovávání ropných nebo plynových ložisek či umísťování 
podzemních zásobníků plynu. Naopak ve strukturně-geologicky 
vhodných územích hydrogeologických masivů jsou známy hluboko 
zasahující otevřené puklinové systémy, vertikálně průběžné až do 
vícekilometrových hloubek, umožňující rychlý a koncentrovaný 
výstup termálních vod. Zřejmě tedy platí alespoň pro některé typy 
krystalinických hornin, většinou kyselých vyvřelin a některých 
rigidních metamorfitů a sedimentů, že relativně velká propustnost 
může dosahovat do velkých hloubek. Jestliže uvažujeme možný 
výskyt velkých a mnohdy souvisejících těles plutonitů ve velkých 

Obr. 3. Vztah velikosti prvků nehomogenity hydrogeologického 
masivu k rozsahu studovaného území a k použité metodice (pod-
le [8])
a – pukliny a puklinové zóny v lokálním měřítku; b – víceméně pravidel-
né rozpukání v subregionálním měřítku, představující hydrogeologické 
pozadí, tj. převládající hodnoty transmisivity; čtverce 1-4 znázorňují různé 
náhodně vybrané statistické vzorky s blízkými až shodnými průměrnými 
hodnotami velikosti transmisivity a její variability; c – regionální nehomo-
genity vyplývající z odlišné hydrogeologické a morfologické pozice údo-
lí vodních toků a území mimo ně: T1 – nižší převládající transmisivita, 
T2 – vyšší převládající transmisivita; d – regionální změny transmisivity 
v prostoru Šumavy (na JV) a jejího podhůří (dále k SV), způsobené různou 
neotektonickou aktivitou; římská čísla vyjadřují třídu velikosti transmisivi-
ty podle klasifikace [3].
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hloubkách, a určitou, byť omezenou propustnost ostatních krysta-
linických hornin, lze předpokládat v hlubokých zónách hydroge-
ologických masivů regionální až globální velice pomalé proudění 
podzemní vody v geologických časových dimenzích [21] a následně 
také zachovávání podmínek pro vytváření a udržování vertikální 
hydrochemické zonálnosti (viz další text a tab. 2.).

K nejintenzivnějšímu proudění podzemní vody v hydrogeolo-
gickém masivu však nesporně dochází v připovrchovém kolektoru. 
Tento kolektor se také zásadním způsobem podílí na tvorbě přírod-
ních zdrojů podzemní vody. Přitom lze pozorovat zřetelnou závis-
lost regionálního rozdělení přírodních zdrojů (podzemního odtoku) 
na hypsometrických a klimatických poměrech. Zevšeobecnění pro 
české území je uvedeno v tab. 1. 

V připovrchovém kolektoru, zvláště v morfologicky členitějších 
územích, jsou hydrogeologická povodí shodná s hydrologickými, 
takže rozvodnice povrchových a podzemních vod mají obvykle 
shodný průběh. Lze zde vymezit velké množství obvykle neroz-
sáhlých zvodněných systémů: povodí povrchových toků nebo 
i jednotlivých malých údolí představují téměř vždy samostatné 
zvodněné systémy (hydrogeologická povodí). Rozvodnice vymezují 
také zóny vnější infiltrace pánevních systémů v krystalinických 
územích přiléhajících k pánvím. 

Pro hydrogeologický masív je příznačná infiltrace v celé ploše 
rozšíření připovrchového kolektoru. Extrémním případem mimo-
řádně dobře propustného a pro infiltraci příznivého prostředí jsou 
osypy a suťová a balvanová pole – „kamenná moře“. Výskyt méně 
propustných jílovitých zvětralin ve svrchní části profilu infiltraci 
naopak omezují, stejně jako antropogenní zásahy v urbanizovaných 
územích (dláždění, zástavba). Jindy naopak lidská činnost přispívá 
k zvětšení infiltrace, jako v případech úniků z vodovodních a kana-
lizačních sítí či přebytků vody nevyužité rostlinami v případě 
zavlažování (“return irrigation flow”). Při dostatečné infiltraci se 
hladina podzemní vody připovrchového kolektoru většinou nachá-
zí nehluboko, do několika metrů pod povrchem terénu a probíhá 
víceméně konformně se zemským povrchem. 

Proudění podzemní vody v připovrchovém kolektoru je většinou 
poměrně rychlé a má tedy lokální charakter. K drenáži podzemní 
vody dochází obvykle v úrovni erozních bází různého řádu pozvol-
nými výrony do povrchových toků, zprostředkovanými nejčastěji 
deluviálními a fluviálními sedimenty. Pramenní vývěry vesměs 
nižších vydatností jsou většinou vázány na dna terénních depresí, 
někdy s patrnou pramenní kotlinou, nebo v horských oblastech na 
morfologicky výrazné změny sklonu terénu, kdy pod příkřejším 
svahem často dochází k nahromadění kame-
nité suti a vzniku pramenních kotlin. Někdy 
se prameny vyskytují ve svahu nade dnem 
erozních bází. U některých je zřejmý nebo 
lze předpokládat puklinový původ. Výraz-
ně vyšší vydatnost mají ojedinělé prameny 
původem z poloh krystalických vápenců. 

Na základě nových hydrogeologických 
poznatků o existující, byť převážně nízké, 
propustnosti hlubokých zón krystalinika 
lze předpokládat existenci rozsáhlých 
zvodněných systémů (megasystémů) s vel-
mi hlubokým dosahem proudění, byť ve 
srovnání s připovrchovým kolektorem velmi 
pomalým. Součástí tohoto hydrodynamické-
ho systému, a to především v geologicky sta-
bilních regionech, je globální proudění pod-
zemní vody, při němž hluboko se nacházející 
krystalické horniny hrají důležitou, zřejmě 
rozhodující roli [21]. Hybnou a rozhodující 
silou tohoto globálního proudění, které je 
předpokladem vzniku vertikální hydroche-
mické zonálnosti, je gravitace a rozdílná 
hustota podzemních vod, s dobou pohybu 
v geologických časových měřítcích, tedy 
až v milionech, desítkách a snad i stovkách 
milionů let (“gravity driven flow”). 

V důsledku pohybu kontinentů během 
celé geologické historie bylo chemické 
složení podzemních vod zásadně ovlivňová-
no měnícími se klimatickými podmínkami. 
V různých územích se chemické složení 

podzemních vod utvářelo především v závislosti na délce expozice 
těchto území aridním klimatickým podmínkám. V těchto dlouhých 
obdobích, opět v geologických časových měřítcích, docházelo ke 
vzniku solanek v bezodtokých pánvích, v oddělených přímoř-
ských zálivech apod. a k zasolení půd, stejně jako k tomu dochází 
v současných aridních územích. Konceptem gravitačního proudění 
podzemní vody, definovaným [23] a dále rozvinutým a v rozsáhlých 
územích Afriky a Asie aplikovaným [24, 25], lze vysvětlit globálně 
existující vertikální hydrochemickou zonálnost, charakteristickou 
pravidelnými hloubkovými změnami chemismu podzemních vod 
včetně všeobecného nárůstu celkové mineralizace podzemních vod 
s hloubkou. Hloubkové rozdělení hydrochemických zón je odrazem 
podmínek proudění podzemních vod v různě hlubokých hydrody-
namických zónách, jak je schematicky vyjádřeno v tab. 2. Paleohyd-
rogeologickým a paleoklimatickým vývojem střední Evropy, včetně 
analýzy vzniku některých specifických minerálních vod Českého 
masivu (mj. tzv. karlovarského typu) v dlouhém geologickém období 
po vzniku variského horstva na konci prvohor se zabýval [26]. 

Význam hydrogeologického masivu pro řešení 
současných teoretických a praktických 
hydrogeologických otázek

Z původně převážně vodohospodářsky orientovaných hydrogeo-
logických úkolů se v posledním období sféra řešení jak kvantitativ-
ní, tak kvalitativní problematiky podzemních vod značně rozšířila. 
Hydrogeologie se stává stále vice součástí interdisciplinárních 
přístupů při řešení řady teoretických a praktických problémů. 
Uvádíme některé tématické okruhy, při jejichž řešení se současná 
hydrogeologie tvrdých hornin podstatně či dokonce v rozhodující 
míře uplatňuje: 
• Dlouhodobé průměrné přírodní zdroje podzemních vod hydro-

geologických masivů, zejména v horských oblastech, byly pro-
kázány jako velmi vysoké, dosahující až více než 10 l/s km2 ([27, 
28], viz též tab. 1.). Z více důvodů tyto přírodní zdroje značně 
přesahují nejvyšší hodnoty přírodních zdrojů, oceněné např. ve 
vodohospodářsky nejpříznivějších oblastech české křídové pánve. 
Na druhé straně je ovšem nutno brat v úvahu poměrně omezené 
akumulační schopnosti hydrogeologických masivů. Odtok pod-
zemních vod z hydrogeologických masivů tak udržuje průtok 
ve většině našich vodních toků v bezdeštných obdobích. Bez 
této podzemní dotace by mnohé naše vodní toky měly charakter 
vyschlých koryt typu aridních wádí. Z připovrchové zóny hydro-

Morfologická 
(hypsometrická) 

jednotka

Přibližná 
nadmořská výška 

(v m)

Průměrné 
roční srážkové 
úhrny (mm)

Průměrný roční 
výpar  

(odhad v mm)

Podzemní odtok (přirodní 
zdroje podzemních vod) 

(l/s km2)

Pohoří 1 200 – 1 600 1 000 – 1 200 450 10 – 15
Nižší pohoří 800 – 1 200 800 – 1 000 ↑ 7 – 10
Podhorské oblasti 300 – 800 600 – 800 ↓ 3 – 7
Roviny, nížiny méně než 300 500 – 600 650 1 – 3

Tab. 1. Vztah velikosti podzemního (základního) odtoku a klimatických a hypsometrických 
poměrů v tvrdých horninách Českého masivu (podle [22]). 

Přibližný hloubkový dosah 
zón v různých hydrogeolo-

gických prostředích

Hydrodynamická 
zóna

Proudění podzemní 
vody 

Hydrochemická zóna

Hlavní složky chemis-
mu podzemní vody

Celková 
minera-
lizace

Další obecné 
rysy hloubko-

vých změn

vzrůst Pánve Masivy

až stovky 
metrů

až přes tisíc 
metrů

až mnoho 
tisíc metrů 

globální 
proudění 

nevýznamné
 

vice desítek 
metrů

stovky m

↑
mnoho tisíc 

metrů

↓
↓
↓
↓

lokální
(intenzívní, mělké)

intermediární
(zpomalené)

regionální
(hluboké, velmi 

pomalé až stagnace 
podzemních vod)

globální
(planetární)

Ca(-Mg)
-HCO3(-SO4)

Na-HCO3(-SO4)

Na-Cl
↓
↓
↓

Na(-Ca)-Cl
↓
↓
↓

0.0x – 0.x
g/l

až několik 
g/l

až 
několik set 

g/l

teploty
↓

obsahu plynů
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

Tab. 2. Globální vertikální kombinovaná hydrodynamická a hydrochemická zonálnost 
(podle [2], mírně upraveno)
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geologických masivů, obklopujících mnohé sedimentární pánve, 
také přitéká podzemní voda do pánevních kolektorů. I když se 
většinou jedná o relativně malá množství, v rámci vodní bilance 
pánví se může jednat o nezanedbatelný podíl. 

• Při převládající transmisivitě připovrchového kolektoru hydro-
geologických masivů v jednotkách m2/d až do prvních desítek 
m2/d lze z jednotlivých vrtů obvykle získat vydatnosti v setinách 
až desetinách l/s. Z praktického hlediska tak je možno toto pro-
středí hodnotit jako vhodné pro pokrytí místního zásobování 
podzemní vodou odběry pro malá sídliště, zemědělské usedlosti 
či průmyslové podniky atp. Vhodně situované vrty v propust-
ných puklinových zónách či v místech mocnějšího propustného 
pokryvu však i v tomto prostředí dosahují vydatností až jednotek 
l/s, což umožňuje zásobování vodou i větších sidlišť. 

• V některých horských krystalinických územích byly a někde 
dosud jsou využívány jímací systémy podzemních vod, sestáva-
jící z mělkých jímek, často zachycujících prameny, a ze subhori-
zontálních drenáží („zářezů“). V případě jejich většího rozsahu 
tak bylo možno získat celkové vydatnosti až více l/s, obvykle 
kvalitní podzemní vody. Tento tradiční, energeticky efektivní 
způsob jímání byl však v posledních letech často nahrazován 
zdánlivě výhodnějším systémem jímacích vrtů. 

• V souvislosti se současně převažujícím zaměřením hydrogeologie 
na kontaminační a sanační problematiku má znalost procesů prou-
dění a akumulace podzemních vod a možností transportu vodou 
přenášených látek zásadní význam pro stanovení rozsahu a miry 
kontaminace také v puklinově porézním prostředí. Nepříznivé 
vlivy industrializace a urbanizace, povrchových skládek a hlubo-
kých úložišť toxických a radioaktivních odpadů, hnojiv a pesticidů 
v zemědělství na půdy, horniny a podzemní vody je nutno sledovat 
a omezovat také v prostředí hydrogeologických masivů. 

• Hydrogeologické znalosti jsou nezbytné při výstavbě nejrůz-
nějších povrchových a podzemních staveb při jejich zakládání, 
budování tunelů, podzemních prostor atd. a při důlní činnosti. 
V mnohých územích bylo prokázáno nepříznivé ovlivnění 
připovrchových zdrojů podzemních vod podzemní výstavbou 
i v relativně málo propustných horninách hydrogeologického 
masivu (např.[29, 30]). Na druhé straně, mnohá důležitá hydro-
geologická data a poznatky jsou získávány právě při těchto čin-
nostech a je možno je využít pro srovnání s výsledky získanými 
dalšími postupy. 

• Výsledky vrtů, dosahujících až mnohakilometrových hloubek, 
a poznatky z výstavby podzemních laboratoří, prováděné 
v poslední době v krystalinických horninách, obvykle v souvis-
losti se studiem podmínek pro budování hlubokých úložišť radio-
aktivních, toxických a jiných nebezpečných látek a výzkumem či 
využitím geotermální energie, významně rozšířily naše poznatky 
o hlubokých partiích tohoto prostředí a znovu otevřely problém 
časoprostorového charakteru proudění hlubinných podzemních 
vod a výskytů solanek včetně diskuse o původu těchto vod. 

• Zvětšující se množství disponibilních hydrogeologických dat 
rovněž stimulovalo úsilí regionalizovat a zevšeobecnit výsledky, 
zjištěné za různých podmínek. Údaje o výši a rozdělení transmi-
sivity hornin, o přírodních zdrojích, proudění a kvalitě podzemní 
vody, zjištěné různými metodickými postupy, poskytují vynikající 
možnosti pro srovnávací hydrogeologická studia v lokálních, 
regionálních, kontinentálních až globálních měřítcích, a rovněž 
v rámci různých administrativních celků, až po státní či mezi-
národní úroveň. 

Hydrogeologie tvrdých hornin – mezinárodní aktivity 
a spolupráce

Uvedené skutečnosti vyvolávají současný zvýšený zájem hydro-
geologů o výzkum tohoto složitého prostředí s cíli poskytnout 
podklady jak pro teoretické úvahy, tak pro jejich následné praktické 
využití. Významný impuls k rozvoji tohoto směru hydrogeologické-
ho výzkumu dal 24. kongres Mezinárodní asociace hydrogeologů 
(International Association of Hydrogeologists – IAH), pořádaný 
v r. 1993 v Oslu a zaměřený specificky na problematiku hydrogeo-
logie tvrdých hornin, a následné založení komise pro hydrogeologii 
tvrdých hornin (IAH Commission on Hardrock Hydrogeology). 
V rámci této komise působí regionální pracovní skupiny, v Evropě 
skupina pro Český masiv, Iberská a Fenoskandinávská skupina, 
skupina pro střední a východní Středomoří a mimo Evropu skupina 
pro jižní Asii. Tyto regionální skupiny zorganizovaly v letech 1994 

až 2006 celkem 11 seminářů (“workshopů”) v různých částech Evro-
py, jejichž výsledky byly publikovány v samostatných sbornících. 
Další odborné akce, zaměřené na hydrogeologii tvrdých hornin, 
byly v posledních letech součástí mnohých kongresů a konferencí 
IAH a dalších setkání. Z posledních lze uvést např. symposium 
“Thermal and Mineral Waters in Hardrock Terrains”, uspořádáné 
v r. 2007 v Lisabonu v rámci 35. kongresu IAH. 

V r. 2003 byla v Praze komisí IAH pro hydrogeologii tvrdých 
hornin uspořádána mezinárodní konference s hlavním tématem 
hydrogeologie puklinových prostředí. Sborník této konference [31] 
obsahuje 206 rozšířených abstraktů vybraných z 286 předložených 
příspěvků autorů z 52 zemí. Hydrogeologií tvrdých hornin se zabý-
vá řada dalších publikací, vydaných v posledních letech. Shrnující 
pohled na tuto problematiku včetně velkého množství relevantních 
citací podává monografie “Groundwater in fractured rocks” [32], 
vydaná nakladatelstvím Taylor & Francis (dříve Balkema) jako sva-
zek 9 v edici IAH Selected Papers. Tato monografie zahrnuje celkem 
44 příspěvků autorů z 22 zemí všech kontinentů, rozdělených do 
6 hlavních tématických okruhů: 1. Hydrogeologic environment 
of fractured rocks, 2. Conceptual models, groundwater flow and 
resources in fractured rocks, 3. Groundwater quality in fractured 
rocks, 4. Investigation and interpretation methods in fractured 
environment, 5. Anthropogenic impacts on fractured environment, 
6. Numerical modelling of fractured environment. 

Také v dalších letech se uskuteční významná profesní setkání, 
svolávaná komisí IAH a zaměřená na problematiku hydrogeolo-
gie tvrdých hornin. V r. 2008 (8.-10. října) se koná v Athénách 
3. workshop regionální skupiny pro střední a východní Středomoří 
(www.iah-hellas.geol.uoa.gr). V r. 2009 (7. – 12. září) bude hlavnímu 
tématu trvale udržitelného využívání a řízení zdrojů podzemní 
vody v územích tvořených tvrdými horninami (“Sustainable deve-
lopment and management of groundwater resources of hardrock 
terrains”) věnován 37. kongres IAH v Hyderabadu, Indie (další 
informace Dr. S. N. Rai, viceprezident IAH pro Asii – snrai@ngri.
res.in nebo snrai_ngri@yahoo.co.in). 

Současné a budoucí problémy hydrogeologie tvrdých 
hornin (hydrogeologických masivů)

Kromě tradiční role nenahraditelného přírodního zdroje je pod-
zemní voda v současné době chápána jednak jako médium přenosu 
nejrůznějších látek, včetně mnohých kontaminantů, jednak jako 
fenomém komplikující provádění nejrůznějších inženýrských 
staveb, dosahujících stále větších rozměrů a také hloubek. Platí to 
pro současné zaměření hydrogeologie ve všeobecné rovině a v ně-
kterých případech dokonce v ještě větší míře pro prostředí hydro-
geologických masivů. Lze uvést následující náměty pro budoucí 
výzkumné práce v hydrogeologických masivech: 
• V otázkách zajišťování podzemní vody pro vodovodní zásobování 

lze považovat pro budoucí období nezbytný interdisciplinární 
přírodovědně-technicko-ekonomický přístup, jehož výstupem 
by měly být variantní návrhy a optimalizace způsobů využívání 
podzemních vod. Zcela konkrétně by tyto závěry s přihlédnutím 
k různým přirodním podmínkám i k sociální situaci v různých 
územích měly přinést podklady pro rozhodování, zda v pro-
středí hydrogeologického masivu je z ekonomických (investič-
ních a provozních) i dalších (např. bezpečnostních?) hledisek 
výhodnější zásobovat určité odběratele podzemní vodou přímo 
z jednotlivých a rozptýlených lokálních vodních zdrojů či, jako 
mnohdy dosud, z velkých až regionálních vodovodních systémů, 
často s jediným povrchovým zdrojem, anebo ze skupin vrtů, jíma-
jících podzemní vody v nerozsáhlých územích a přivádějících 
vodu k často vzdálenému spotřebiteli. 

• V této souvislosti je žádoucí uvažovat ve vhodných podmínkách 
o návratu k tradičnímu způsobu jímání podzemních vod v hyd-
rogeologických masivech systémy mělkých jímek a drenáží (záře-
zů). Vhodné by v této souvislosti bylo ověření možného využití 
(sub)horizontálních vrtů, použitelných na obdobném principu 
jako při odvodňování a stabilizaci svahových pohybů. 

• Nanejvýš aktuální otázkou je posuzování možného vlivu globál-
ních klimatických změn na hydrogeologické poměry všeobecně 
a na budoucí zajišťování vodních zdrojů v různých hydrogeolo-
gických prostředích. Ponechávám stranou dnes bouřlivě disku-
tované téma o míře vlivu lidské činnosti na tyto změny. Upozor-
ňuji jen na skutečnost, že během dlouhé geologické minulosti 
v trvání až desítek milionů let i ve výrazně kratších obdobích, a to 



239vh 7/2008

i v nedávné historické době, ke klimatickým změnám docházelo 
– evidentně bez zavinění člověka. Nepochybně se nyní nacházíme 
v období klimatických změn, ale současně také mimořádného 
technického rozvoje, který významně mění naše životní prostře-
dí. Pro nás je podstatné především odhadnout, jakým způsobem 
globální i popř. regionální klimatické změny do našeho života 
zasáhnou a jak se na tyto změny připravit, jinými slovy, jakým 
způsobem k důsledkům globálních klimatických změn přistupo-
vat a zejména, jakým způsobem jejich dopadům v rozumné míře 
čelit, aniž bychom podstatně omezili rozvoj lidstva. 
Řešení jistě bude možné, avšak zcela jistě odlišným způsobem 

na různých místech naší Země. Volba „nápravných“ opatření musí 
být založena na multidisciplinárním přírodovědném, historickém 
a sociálně-ekonomickém zkoumání, objektivním hodnocení faktů 
v jejich vzájemných souvislostech a následně na hledání rozum-
ných kompromisů mezi představiteli různých názorových skupin. 
Samozřejmým požadavkem přitom musí být zamezení dalšímu 
poškozování životního prostředí. 

Pokud se jedná o podzemní vody, je nepochybné, že ovlivnění 
hydrogeologických poměrů antropogenními zásahy existuje od 
doby, kdy člověk začal podzemní vody využívat umělými jímacími 
objekty či ve větší míře později při odstraňování podzemní – „důlní“ 
vody jako nežádoucí překážky při těžbě nerostých surovin. Osíd-
lováním, industrializací, rozvojem zemědělství a dalšími lidskými 
aktivitami docházelo ke změnám přírodních hydrogeologických 
poměrů v rozsáhlých územích, takže dnes lze nepochybně hovořit 
o celosvětovém rozsahu těchto proměn. Jak se však v tomto člově-
kem ovlivněném či změněném hydrogeologickém prostředí projeví 
globální klimatické výkyvy? 

Je nepochybné, že hlavní změny budou odrážet pozici různých 
území k současným a v budoucnosti popř. změněným světovým 
klimatickým zónám. Zatímco samotná hydrogeologická prostředí 
(prostorové rozdělení hydrogeologických těles a jejich hydraulické 
vlastnosti) nebudou ovlivněny, k závažným změnám bezesporu 
dojde při tvorbě přírodních zdrojů a v některých územích také 
u kvality podzemních vod. 

A jaké změny je možno očekávat na našem území? Především 
je možno očekávat snížení tvorby přírodních zdrojů podzemních 
vod. Na základě poznatků z teplejších až semiaridních území lze 
v Česku i nadále počítat s poměrně značnou infiltrací srážkových 
vod, i když oproti současnosti poněkud sniženou. V závislosti na 
zmenšení dlouhodobých srážkových úhrnů je možno odhadovat 
budoucí snížení dlouhodobého průměrného podzemního odtoku 
z našich horských území, tvořených krystalinickými horninami, 
nyní dosahujícího až 10 i více l/s km2 (srov. tab. 1.) max. do několika 
málo l/s km2. Následkem toho se zřejmě zmenší také celkové odtoky 
v suchých obdobích, udržované především podzemním odtokem. 
Nemusí však nutně dojít k zmenšení celkového průměrného odtoku 
v řekách, pokud se zvýší, jak některé předpovědi naznačují, frek-
vence krátkodobých intenzivních srážek. 

K významnějšímu poklesu tvorby přírodních zdrojů podzem-
ních vod dojde nepochybně v níže položených oblastech. Zvýšení 
aridity vytvoří předpoklady k většímu zasolení půd a podzemních 
vod, jehož projevy lze již po dlouhou dobu sledovat v některých 
územích (j. Morava, novobydžovský zvodněný systém v české kří-
dové pánvi ad.). 

Nižšími srážkovými úhrny budou více postiženy mělké – připovr-
chové kolektory, kde lze očekávat všeobecný pokles hladin i zmen-
šení hydraulických gradientů podzemních vod. Tato skutečnost by 
naopak mohla v malé míře zpomalit podzemní odtok. Ke zpomalení 
odtoku všech vod z území by však měla zásadně přispět nejrůznější 
technická opatření: omezení regulace vodních toků na nejmenší 
možnou míru, zadržování alespoň části přívalových vod retenčními 
nádržemi, větší využívání umělé infiltrace a indukovaných zdrojů, 
recyklace (vícenásobné využití) vod. 

Pro odběry podzemních vod regionálního významu se ještě zvětší 
význam i v současné době důležitých rozsáhlých a mocných kolek-
torů hydrogeologických pánví s vysokou transmisivitou a storativi-
tou. Hlavní, až strategický význam budou mít hlubší zvodně dobré 
kvality, všeobecně málo zranitelné, které budou moci sloužit také 
jako zdroje pitné vody pro případné emergenční situace. 

Nedomnívám se, že v souvislosti s globálním oteplováním je 
nutno na českém území očekávat katastrofickou situaci. Bude však 
třeba nastolit režim, vyjádřeno poněkud módním souslovím, „trvale 
udržitelného řízeného využívání podzemních vod“ včetně sledo-

vání („monitoringu“) využívaných vodárenských zařízení a jejich 
okolí. Případné problémy při vodovodním zásobování bude možno 
ve vhodných hydrogeologických podmínkách po určitou dobu řešit 
i určitým „přečerpáváním“ nad výši přírodních zdrojů, s využitím 
části zásob podzemních vod, pokud to kvalita podzemních vod 
a různé environmentální aspekty dovolí. Z tohoto pohledu budou 
mít podzemní vody v Česku při globálních klimatických změnách 
ještě větší význam než dosud. 

Je proto třeba o naše podzemní vody náležitě pečovat a v širším 
kontextu zabraňovat rychlému odtoku všech vod z českého území. 
Podmínkou řešení jakékoli konkrétní hydrogeologické problematiky 
i prognóz dopadu klimatických změn v budoucnosti v různých 
územích by mělo být kvalifikované odborné, nikoli formální hyd-
rogeologické posouzení příslušného území, v případě využívání 
podzemních vod v rámci všestranné interdisciplinární analýzy 
založené na úvahách o dostupnosti adekvátních zdrojů vod, tech-
nicko-ekonomickém rozboru různých variant řešení a posouzení 
všech aspektů ochrany životního prostředí, při vyloučení nekvali-
fikovaných, tzv. politických rozhodnutí.

Nadále by se mělo pokračovat ve výzkumu puklinových sys-
témů hydrogeologických masivů, stejně jako dalších našich puk-
linově porézních hydrogeologických prostředí. Lze uvést mnoho 
tématických okruhů, jejichž řešení je žádoucí: zásadním je hlubší 
poznání prostorového rozdělení puklin, mj. jejich spojitosti, vlivu 
tzv. měřítkového efektu a rychlosti hloubkových změn propust-
nosti ve střední puklinové i v hlubší masivní zóně různých typů 
hornin. Pozornost je nutno věnovat interpretaci výsledků různých 
metodických přístupů, např. geofyziky, prohloubení znalostí 
o hydraulické vodivosti puklin a uplatnění získaných poznatků 
při situaci jímacích vrtů a řešení dalších aplikovaných problémů. 
Kromě výše uvedených okruhů je poznání puklinových systémů, 
jejich rozdělení a hydraulických vlastností důležité pro úvahy 
o pohybu hlubinných fluid a hydrotermálních roztoků a o genezi 
ložisek nerostných surovin, a také o možnostech vzniku a uchování 
akumulací ropy a plynu v puklinových kolektorech.
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Hardrock environment (called also hydrogeologic massif) con-
sists of crystalline, i.e. igneous and metamorphic rocks and well-
cemented sediments. It forms extended regions in the whole world 
and in the Czech Republic as well. This specific hydrogeologic 
environment differs principally from other environments, especi-
ally by its prevailing fracture porosity. Due to many irregularities 
in spatial distribution of preferential ways of groundwater flow its 
investigation belongs to the most difficult hydrogeologic tasks. In 
spite of the considerable extension of hard rocks during past deca-
des no adequate attention had been paid to its groundwater issues. 
In the last decade of the 20th century, however, increasing interest in 
hardrock hydrogeology has been followed because of many theore-
tical and applied issues that have appeared in this environment. In 
some regions important hydrogeologic projects have been carried 
out, accompanied by very deep drilling. Also international co-ope-
ration in the realm of hardrock / fractured rock hydrogeology has 
been very intensive, many international conferences and congresses 
were convened and a lot of specific publications dealing with the 
topic have appeared. This paper summarizes the main hydrogeo-
logic properties of hard rocks and their importance for solution of 
current theoretical and applied water-related issues. It points out 
several future challenges of hardrock hydrogeology as well. 

Ohlas k Diskusi měsíce  
Novela „jednašedesátky“

V čísle 5 časopisu Vodní hospodářství je uveřejněna diskuse 
k novele nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (dále jen novela). V této 
diskusi se pravidelně opakují odkazy a stížnosti na příliš přísný 
postoj správců povodí (podniky Povodí) při posuzování vypouštění 
odpadních vod z ČOV. Tato kritika překvapuje  zejména ze strany 
MŽP, od kterého by nezasvěcený očekával spíše podporu ochrany 
chemického a i zejména biologického stavu našich toků. K této 
diskusi nebyl žádný zástupce správce povodí přizván, aby mohl 
na kritiku reagovat. To totiž souvisí s dalším „překvapením“ z této 
diskuse, a tou je chybějící jakákoliv zmínka o souvislosti proble-
matiky novely s problematikou Rámcové směrnice o vodách, resp. 
s dobrým chemickým a ekologickým stavem vod. Právě dosažení 
takového stavu nám totiž Rámcová směrnice ukládá. Hodnocení 
současného stavu a opatření k jeho zlepšení v současné době prá-
vě správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady zpracovávají 
v rámci plánů oblasti povodí. Z těchto prací vyplývá, že 98 % našich 
vodních útvarů je ve špatném stavu zejména z hlediska ekologie.
Účel novely

Za těchto okolností lze přípravu novely chápat jako příležitost 
nastavit legislativní limity tak, aby hodnocení bylo sjednoceno 

s Rámcovou směrnicí a aby tento předpis 
následně zjednodušil postupy vedoucí 
k požadovanému dosažení dobrého stavu 
vod. Po velkém úsilí se při přípravě nove-

ly podařilo alespoň přiblížit imisní limity dočasně používaným 
limitům dobrého chemického stavu. Vůbec se to ale nepodařilo 
u stavu ekologického – tedy u limitů ukazatelů výrazně ovlivňova-
ných vypouštěním komunálních odpadních vod (kyslíkový režim, 
biogenní prvky).

Přesto lze považovat novelu za vcelku zdařilý předpis, podle 
kterého lze při povolování vypouštění odpadních vod postupovat 
a v problematických vodních útvarech citlivým zpřísňováním limi-
tů směřovat k dosažení nebo udržení dobrého stavu vod. Následné 
vydání Metodického pokynu MŽP (dále jen MP) ovšem tento cíl 
zcela popřelo, neboť v něm uvedené limity tzv. BAT vysoce překra-
čují dnes běžně dosahované hodnoty.
Jsou BAT opravdu nejlepší? 

BAT jsou definovány v tomto případě jako nejlepší ekonomicky 
dosažitelné  technologie v oblasti čištění odpadních vod. Bohužel 
v našem případě je význam výrazně posunut od nejlepších techno-
logií k oněm ekonomicky dosažitelným, nebo ještě spíše k nejlev-
nějším a s co možná nejmenšími provozními náklady.  To je ovšem 
jen vyústění skutečnosti, že tyto limity z pověření MŽP připravo-
vali odborníci z Asociace čistírenských expertů, která jednoznačně 
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Dnešní legislativní požadavky stanovují pro větší čistírny 

odpadních vod vysoký stupeň odstranění dusíku. Současné 
čistírny většinou nejsou schopny dosáhnout potřebné účin-
nosti, takže musí být rekonstruovány. Kaskádová aktivace 
je jednou z technologií, která je schopna splnit potřebnou 
účinnost. Tento článek obsahuje jak teoretické předpoklady, 
tak i praktické výsledky dosažené na dvou čistírnách odpad-
ních vod, které byly rekonstruovány na tuto technologii. 



Problematika odstranění dusíku
Potřeba vysoké účinnosti odstranění dusíku z odpadní vody 

vyplývá z nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. [1], i z jeho novely [2]. 
V metodickém pokynu k novele nařízení vlády [3] jsou uvedeny 
„nejlepší dostupné technologie“ (BAT), které lze doporučit pro 
jednotlivé velikostní kategorie ČOV. Pro kategorii ČOV od 10 001 
až 100 000 EO jsou uvedeny tyto technologie:
• R-D-N proces (regenerace-denitrifikace-nitrifikace),
• oběhová aktivace,
• SBR proces (Sequencing Batch Reactor),
• cyklické aktivace nebo aktivace se střídáním nitrifikace a deni-

trifikace,
• aktivace s kaskádou nitrifikace a denitrifikace.

Nejlepší dostupná technologie nesplňuje jen vysokou účinnost 
čištění, ale musí také zohledňovat i optimální provozní a inves-
tiční náklady.

V našich podmínkách se většinou uplatňuje proces R-D-N, 
D-N a oběhové aktivace. Na kaskádovou aktivaci bylo zrekon-
struováno několik ČOV v majetku Severomoravských vodovodů 
a kanalizací, a.s. Ostrava. Jsou to ČOV v Orlové, Novém Jičíně, 
Havířově a Frýdku-Místku. V současné době se rekonstruuje 
ČOV v Opavě.

Nejzajímavější jsou výsledky rekonstrukcí ČOV ve Frýd-
ku-Místku a v Havířově, protože se v obou případech jednalo 
o rekonstrukci aktivací s technologií zvýšeného odstranění 
dusíku. V prvém případě to byl systém D-N, ve druhém oběhová 
aktivace.

Protože obě ČOV jsou již více než rok v provozu, je možno 
porovnat jejich provozní výsledky před a po rekonstrukci.

Předpoklady pro dosažení vysoké účinnosti odstranění 
dusíku

Dusík se z odpadní vody odstraňuje nitrifikací a následnou 
denitrifikací. Nitrifikační bakterie přítomné v aktivovaném kalu 
oxidují v oxických podmínkách amoniak na dusitany a ty pak 
na dusičnany. Následující denitrifikace probíhá v anoxických 
podmínkách činností organotrofních bakterií aktivovaného 
kalu. Ty využívají dusičnanový dusík jako akceptor elektronů, 
přičemž oxidují organické látky, které jsou donorem elektronů. 
Denitrifikací se dusičnany redukují na plynný dusík, který uniká 
do atmosféry.

Aby bylo možno tímto způsobem odstranit dusík, je nutno 
splnit současně několik podmínek:

1. Zásoba aktivovaného kalu v aktivační nádrži – vysoké stáří 
kalu
Prvním krokem pro odstranění dusíku je dosažení nitrifikace. 

K tomu je třeba mít dostatek nitrifikačních bakterií. Nitrifikační 
bakterie tvoří samostatnou skupinu bakterií v aktivovaném 
kalu. Jedná se o autotrofní (chemolithotrofní) organismy, které 
získávají energii oxidací amoniaku. Množí se pomalu a vzhledem 
k relativně nízké koncentraci amoniaku tvoří proto jen několik 
procent z celkové bakteriální biomasy aktivovaného kalu. Orga-
notrofní bakterie, které rozkládají organické látky, rostou rychle, 
takže hrozí, že nitrifikační bakterie budou z aktivační nádrže 
odstraněny s přebytečným kalem. Aby k tomu nedošlo, musí být 
stáří kalu tak vysoké, aby nitrifikační bakterie dokázaly dorůstat 
do množství, které stačí oxidovat přiváděný amoniak. Řešením je 
proto udržet dostatečnou zásobu kalu v aktivační nádrži.
2. Organické látky pro denitrifikaci

V denitrifikaci probíhají obdobné procesy jako v kyslíkové 
aktivaci, pouze O2 nahrazuje N-NO3

-. Teoretický minimální 
poměr mezi množstvím N-NO3

- a BSK5 pro exogenní denitrifikaci 
je 2,86, protože při redukci N5+ na No přijímá dusík 5 elektronů, 
zatímco rozpuštěný kyslík z Oo na O2- pouze 2 elektrony. Pak 
1 N5+ odpovídá 2,5 Oo,

tedy  

To je však pouze část potřeby BSK5, protože při denitrifikaci 
se BSK5 spotřebovává i na syntézu biomasy. Skutečný poměr je 
proto vyšší. Obvykle se doporučuje rozmezí od 3,5 do 5.

To je často obtížné, protože se část organických látek odstraní 
již v kanalizaci, a to především při vyšších teplotách v letním 
období. Další díl BSK5 se zachytí v usazovacích nádržích jako 
primární kal a část může být rozložena i přebytečným kalem, 
pokud se tento kal vypouští před usazovací nádrže.

Vzniká tak dilema, zda je vhodné zařadit usazovací nádrže do 
procesu čištění. U velkých ČOV však převáží snaha snížit hmot-
nost kalu vyhníváním a zlepšit jeho odvodnitelnost, stejně jako 
uspořit energii na aeraci aktivační nádrže v důsledku snížení 
jejího látkového zatížení. Úměrně se také zmenší potřebný objem 
aktivační nádrže. Ekonomicky důležitá je i produkce bioplynu 
z primárního kalu a jeho energetické využití.

Při použití usazovacích nádrží je proto nutno maximálně využít 
přiváděné organické látky zejména pro průběh denitrifikace 
a omezit jejich rozklad v nitrifikaci. Deficit organických látek 
lze řešit i dávkováním externího organického substrátu. To však 
zvyšuje provozní náklady čištění.
3. Přivedení dusičnanů do denitrifikace 

Účinnost odstranění dusíku je limitována množstvím dusič-
nanů, které mohou být odstraněny v denitrifikaci. U systému 
RDN i DN to závisí na velikosti celkové recirkulace, kterou se 
dusičnany vrací z nitrifikace do denitrifikace.
4. Dodržení doby pro průběh nitrifikace i denitrifikace

Účinnost nitrifikace i denitrifikace závisí mj. také na nitrifikační 
i denitrifikační rychlosti aktivovaného kalu. Ten musí mít dosta-
tek času, aby byl schopen nitrifikovat i denitrifikovat přivedené 
množství dusíku. Prakticky je nutno dodržet dostatečnou dobu 
kontaktu v nitrifikaci i denitrifikaci.
5. Odstranění vznikající acidity

V důsledku nitrifikace se v aktivační směsi zvyšuje koncentrace 
dusičnanů, což může zvýšit aciditu, která je schopna inhibovat 
průběh nitrifikace. S odstraněním dusičnanů se v denitrifikaci 
odstraní i vzniklá acidita. 
6. Oxické podmínky v nitrifikaci a anoxické podmínky v deni-

trifikaci
Udržení oxických podmínek v nitrifikaci je zajištěno dostateč-

ným výkonem aeračního systému a regulací aktuální dodávky 
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vzduchu. Problematické však bývá dodržení anoxických pod-
mínek v denitrifikaci, protože rozpuštěný kyslík může být do 
denitrifikace vnášen s aktivační směsí přitékající z nitrifikace. 
V tomto případě bakterie v denitrifikaci přednostně využívají roz-
puštěný kyslík, což je pro ně energeticky výhodnější než redukce 
nitrátového dusíku. Dochází tak k zastavení procesu denitrifikace 
až do spotřebování rozpuštěného kyslíku.

Podstata kaskádové aktivace a její výhody
Kaskádová aktivace představuje sled v sérii spojených dvojic 

denitrifikace a následující nitrifikace. Odpadní voda je rozdělena 
do proudů a každý proud ústí do jedné z dílčích denitrifikací. 
Vracený kal se přivádí na začátek aktivační nádrže. Jednotlivé 
části aktivační nádrže jsou propojeny, 
takže aktivační směs protéká aktivační 
nádrží, viz schéma na obr. 1.

Toto uspořádání aktivace umožňuje 
dosažení vysoké účinnosti čištění odpad-
ní vody a splnění všech výše uvedených 
potřeb odstranění dusíku.
ad 1. Vysoká zásoba kalu v aktivační 

nádrži
Ta je zajištěna tím, že se po toku aktivační 

nádrží postupně ředí vracený kal přiváděnou 
odpadní vodou. Teprve v poslední sekci kas-
kády je nejnižší koncentrace aktivovaného 
kalu, tj. taková, jaká je v celém objemu 
jiných typů aktivačních nádrží. Celková 
zásoba kalu je tedy vyšší. Obdobného zvýšení 
zásoby kalu lze dosáhnout i u systému RDN, 
nejlépe v kombinaci s bioaugmentací [4]. 
ad 2. Maximální využití organických látek pro denitrifikaci

V kaskádové aktivaci se odpadní voda přivádí nejprve do 
denitrifikace, takže se organické látky přednostně využijí pro 
denitrifikaci. 
ad 3. Vysoká účinnost denitrifikace

Ta je dána tím, že první až předposlední proud přiváděné 
odpadní vody protéká jak nitrifikací, tak i denitrifikací, takže do-
jde k vysokému stupni odstranění dusíku z těchto proudů odpad-
ní vody. Teprve poslední proud, který přichází do poslední sekce 
kaskády, je vyčištěn obdobně jako v předřazené denitrifikaci, jejíž 
účinnost je limitována množstvím vracené nitrifikované odpadní 
vody do denitrifikace. V tomto případě vody ve vraceném kalu, 
který se čerpá do denitrifikace na začátku kaskádové aktivace.

Bude-li např. do 3o kaskády přivedena 1/3 + 1/3 + 1/3 odpad-
ní vody a recirkulace kalu bude 100% přítoku, bude teoretická 
účinnost denitrifikace 33,3 %+33,3 %+16,7 % = 83,3 %. Při 
předřazené denitrifikaci by bylo pro dosažení stejné účinnosti 
nutno necirkulovat celkem 500 % přítoku odpadní vody. To by 
bylo problematické nejen s ohledem na náklady na čerpání, ale 
také z důvodu zkrácení doby kontaktu v aktivaci.

Systém kaskády umožňuje další zvýšení účinnosti denitrifika-
ce, např. přivedením většího množství odpadní vody do prvních 
částí kaskády, nebo vložením vnitřní recirkulace do poslední 
části kaskády, čímž by se zvýšila její dílčí účinnost stejně jako 
u systémů s přeřazenou denitrifikací, tj. podle vztahu

ad 4. Vysoká doba kontaktu v nitrifikaci i denitrifikaci
Vypuštěním vnitřní recirkulace v kaskádové aktivaci se výrazně 

prodlužuje doba kontaktu v aktivační nádrži, tj. reakční doba 
nitrifikace a denitrifikace.
ad 5. Odstranění vznikající acidity

Vznikající acidita se v kaskádě odstraňuje několikrát během 
jednoho pracovního cyklu aktivovaného kalu, tj. v každé dílčí 
denitrifikaci. U systému RDN nebo DN jednorázově, což je méně 
výhodné.
ad 6. Dosažení oxických podmínek v nitrifikaci a anoxických 
v denitrifikaci

Dodržení oxických podmínek v nitrifikaci je stejně jako u všech 
jiných typů aktivace dáno návrhem aeračního systému. Aerace 
probíhá nepřetržitě, což je výhodné ve srovnání se systémy 
s přerušovanou aerací, které musí mít vyšší výkon aerace, aby 
stejné množství kyslíku bylo možno dodat v kratší době, tak jako 
je tomu např. u oběhových aktivací s přerušovanou aerací nebo 
u systémů SBR.

Vysoká koncentrace znečištění v denitrifikaci zvyšuje deni-
trifikační rychlost a spolu s delší dobou kontaktu v nitrifikaci 
a snížením množství aeračních elementů na konci každé nitrifi-
kace umožňuje dosažení nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku 
na přítoku aktivační směsi do denitrifikace. 

Obr. 1. Princip kaskádové aktivace

Obr. 2. ČOV Frýdek-Místek, Nc ve vyčištěné vodě

Obr. 3. Koncentrace hlavních forem dusíku před a po rekon-
strukci

Obr. 4. Průměrná koncentra-
ce kalu v aktivační n.

Obr. 5. Celková recirkulace

Provozní výsledky ČOV s kaskádovou aktivací
Teoretické výhody kaskádové aktivace bylo možno posoudit na 

základě srovnání provozních výsledků dvou velkých ČOV. Byly 
porovnány průměrné roční hodnoty rozhodujících technologic-
kých parametrů aktivace před a po rekonstrukci. 

Toto srovnání spíše znevýhodnilo kaskádovou aktivaci, protože 
výsledky byly ovlivněny počátečními problémy nového provozu, 
postupnou stabilizací biologických procesů i přechodem obsluhy 
na novou technologií.
ČOV Frýdek-Místek

Před rekonstrukcí se jednalo o ČOV s nitrifikací a předřazenou 
denitrifikací. Po hrubém mechanickém předčištění a primární 
sedimentaci v usazovacích nádržích se odpadní voda čistila 
v dvoukoridorové aktivaci, kde denitrifikace zaujímala 30 % 
objemu aktivační nádrže. Za aktivací bylo šest kruhových dosa-
zovacích nádrží ∅ 36 m, z nichž se dvě nevyužívaly. Přebytečný 
kal se čerpal před usazovací nádrže.

Po rekonstrukci na kaskádovou aktivaci je každý koridor 
rozdělen na tři kaskády o stejném objemu a odpadní voda se 
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ty Nc ve vyčištěné vodě postdenitrifikací 
o 2 mg/l bez dávkování externího organic-
kého substrátu. Vzhledem k dnešní vysoké 
účinnosti kaskády se však s využitím 
postdenitrifikace počítá jen jako s provozní 
rezervou, která bude využita až při zvýše-
ném zatížení ČOV v budoucnu, nebo při 
mimořádných provozních stavech.
ČOV Havířov

Před rekonstrukcí tvořilo biologický 
stupeň šest oběhových aktivačních nádrží 
a dvě kruhové dosazovací nádrže. V aktiva-
ci se čistila odpadní voda po mechanickém 
předčištění v lapáku štěrku, písku, na 
česlích a v usazovacích nádržích. Přeby-
tečný kal se čerpal před usazovací nádrže 
a následně anaerobně stabilizoval v ter-
mofilních vyhnívacích nádržích. Oběhové 
nádrže byly původně propojeny paralelně. 
Protože odstranění dusíku nebylo dosta-
tečné, vyzkoušely se bez většího úspěchu 
další varianty jejich zapojení. 

V r. 2000 byl provoz změněn na aktivaci 
s předřazenou denitrifikací. V této variantě 
byly oběhové nádrže sériově propojeny. 
První oběhová aktivace sloužila jako 
denitrifikace, kam se přiváděla odpadní 
voda a vracený kal. Pro posílení účinnosti 
odstranění dusíku byla aktivace v r. 2002 
doplněna o vnitřní recirkulaci aktivační 
směsi z poslední nádrže do denitrifikační 
nádrže. Při tomto uspořádání probíha-
la v 1. nádrži denitrifikace, v ostatních 
nádržích nitrifikace i denitrifikace. I když 
výsledky čištění byly při tomto uspořádání 
nejlepší z vyzkoušených variant, nedosáhlo 
se potřebné účinnosti odstranění Nc.

Z analýzy provozních hodnot vyplynulo, 
že jednou z příčin potíží je nízký podíl BSK5 
k Nc v přitékající odpadní vodě. Deficit 
organického substrátu pro denitrifikaci 
dále zvyšovala vysoká účinnost usazovací 
nádrže na odstranění BSK5. 

Z těchto důvodů byla v roce 2004 prove-
dena rekonstrukce ČOV, která zahrnovala 
tato opatření:
• Aktivační systém byl změněn na 30 kas-
kádovou aktivaci tak, že vždy dvě oběhové 
nádrže tvořily jednu sekci kaskády, kde 
první nádrž sloužila pro denitrifikaci, dru-
há pro nitrifikaci.
• Usazovací nádrž se upravila na prefermen-
taci usazeného kalu, čímž se snížil deficit 
organických látek v přítoku do aktivace.
• Přebytečný kal se mechanicky zahustil 
a čerpal přímo do vyhnívacích nádrží, takže 
se snížila účinnost usazovací nádrže.

Důležité ukazatele čištění odpadních 
vod na ČOV Havířov jsou uvedeny v tab. 
2. a na obr. 6. – 9.

Z výsledků provozu vyplývá, že po rekon-
strukci klesla průměrná koncentrace Nc 
ve vyčištěné vodě z 15,5 na 9,7 mg/l, tj. 

o 37 %. Snížil se také kalový index aktivovaného kalu. To spolu 
se systémem kaskádové aktivace umožnilo zvýšení zásoby kalu 
o 214 %. Tím se současně mimořádně zvýšilo stáří kalu v aktivaci. 
K tomu je třeba dodat, že se jednalo o první rok provozu kaská-
dové aktivace, kdy byla snaha odzkoušet její krajní možnosti. 
V současné době již aktivace pracuje s nižší zásobou kalu, přičemž 
průměrná koncentrace Nc se udržuje na hranici 10 mg/l. 

Poměr BSK5/Nc na přítoku do aktivační nádrže se po prove-
dených opatřeních téměř zdvojnásobil. I tak je tento poměr stále 
nedostatečný a lze předpokládat, že právě nedostatek organic-
kého substrátu brání dosažení ještě vyšší účinnosti odstranění 
Nc, protože rozhodující podíl na hodnotě Nc ve vyčištěné vodě 
má N-NO3

-.

Předpoklad snížení investičních a provozních nákladů
Vyšší průměrná koncentrace aktivovaného kalu v kaskádové 

aktivaci zvětší její látkovou kapacitu a vypuštění vnitřní recir-
kulace zvýší hydraulickou kapacitu. To znamená, že na stejné 
znečištění i množství odpadní vody je potřeba menší objem akti-

Obr. 6. ČOV Havířov, Nc ve vyčištěné vodě

Provozní stav  Před rekonstrukcí r. 2005 Po rekonstrukcí r. 2007
Odpadní voda  Přítok Odtok E % Přítok Odtok E %
Qprům m3/d 27 049  27 282   
BSK5 mg/l 326 3,5 98,9 330 3,7 98,9

populační ekvivalent EO 147 
104   150 

158   

CHSKCr mg/l 676 29,2 95,7 706 29,3 95,8
NL mg/l 342 5,7 98,3 342 7,2 97,9
N-NH4

+ mg/l 26,9 1,0 96,5 28,1 0,4 98,6
N-NO3

- mg/l 1,2 8,4   4,0  
N-NO2

- mg/l  0,1   0,1  
Norg mg/l  2,8   2,6  
Nc mg/l 42,8 12,2 71,5 44,7 7,1 84,1
N-NH4+/Nc  0,63   0,63   
Pc mg/l 10,9 1,3 87,7 8,1 1,2 85,2
Účinnost primární sedimentace 
BSK5 % 48,0   42,8   
CHSKCr % 46,2   44,8   
NL % 77,8   74,9   
Aktivace 
objem m3 17 010   17 010   
teplota 0C 15,0   15,2   
recirkulace kalu m3/h 510   972   
vnitřní recirkulace m3/h 1 799   0   
celková recirkulace m3/h 2 309   972   
 %Qprům 205   86   
doba kontaktu h 4,9   8,1   
kalový index aktivovaného 
kalu ml/g 119   118   

koncentrace akt. k.v 
aktivační n. kg/m3 2,9   3,7   

koncentrace akt. k. v od-
toku z aktivační n. kg/m3 2,9   2,9   

zatížení kalu kg/(kg.d) 0,09   0,08   
BSK5/Nc do aktivace  4,0   4,2   
přebytečný kal kg/d 3 069   3 810   
stáří kalu d 15,9   16,3   

Tab. 1. ČOV Frýdek-Místek – průměrné roční hodnoty

rozděluje rovnoměrně do všech šesti kaskád. Dvě nadbytečné 
dosazovací nádrže jsou upraveny na postdenitrifikační nádrže 
s mícháním bez dodatečného přívodu organického substrátu, tzn. 
že se počítá pouze s endogenní nitrátovou respirací aktivovaného 
kalu. Přebytečný kal se po mechanickém zahuštění čerpá přímo 
do mezofilních vyhnívacích nádrží.

Důležité ukazatele čištění odpadních vod na ČOV Frýdek-Mís-
tek jsou uvedeny v tab. 1. a na obr. 2. – 5.

Z uvedených výsledků vyplývá, že se po rekonstrukci snížila 
koncentrace Nc ve vyčištěné vodě o 42 % a pouze v jednom měsíci 
překročila hodnotu 8 mg/l. Celková recirkulace klesla na 58 % 
a zásoba kalu vzrostla o 28 %, v čemž není započítána zásoba 
kalu v postdenitrifikaci.

Podíl postdenitrifikace na uvedeném snížení Nc ve vyčištěné 
vodě byl v průměru do 0,5 mg/l, což bylo způsobeno nízkou 
koncentrací Nc v aktivační směsi přitékající do postdenitrifikační 
nádrže a také tím, že v provozu byla jen jedna postdenitrifikační 
nádrž, a to jen přechodně.

Z dosavadních výsledků je možno odhadnout snížení hodno-
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Obr. 8. Průměrná koncentra-
ce kalu v aktivační nádrži

Obr. 7. Koncentrace hlavních forem dusíku před a po rekon-
strukci

Provozní stav  Před rekonstrukcí r. 2004 Po rekonstrukci r. 2006
Odpadní voda  Přítok Odtok E % Přítok Odtok E %
Qprům m3/d 15 977  16 667   
BSK5 mg/l 196 6,7 96,6 227 2,4 98,9
populační ekvivalent EO 52 242   62 937   
CHSKCr mg/l 504 29,4 94,2 496 23,1 95,4
NL mg/l 236 4,0 98,3 308 4,8 98,5
N-NH4

+ mg/l 38,0 6,1 84,0 31,0 1,3 95,7
N-NO3

- mg/l  5,1   6,1  
N-NO2

- mg/l  1,6   0,06  
Norg mg/l  2,7   2,2  
Nc mg/l 58,2 15,5 73,4 47,6 9,7 79,6
N-NH4+/Nc  0,65   0,65   
Pc mg/l 8,8 2,3 73,9 7,1 1,1 84,1
Účinnost primární sedimentace 
BSK5 % 50,9   37,5   
CHSKCr % 53,4   37,2   
NL % 76,2   67,2   
Aktivace 
objem m3 10 320   10 320   
teplota 0C 15,9   14,6   
recirkulace kalu m3/h 1 106   722   
vnitřní recirkulace m3/h 79   0   
celková recirkulace m3/h 1 185   722   
 %Qprům 178   104   
doba kontaktu h 5,6   7,3   
kalový index aktivovaného 
kalu ml/g 297   126   

koncentrace akt. k. v 
aktivační n. kg/m3 2,2   6,8  

koncentrace akt. k. v od-
toku z aktivační n. kg/m3 2,2   5,5   

zatížení kalu kg/(kg.d) 0,07   0,03   
BSK5/Nc do aktivace  1,7   3,0   
přebytečný kal kg/d 2 032   1 350   
stáří kalu d 11,0   51,7   

Tab. 2. ČOV Havířov – průměrné roční hodnoty

Obr. 9. Celková recirkulace

vační nádrže. Spolu s vynecháním vnitřní 
recirkulace tak dojde ke snížení měrných 
investičních nákladů. 

Nižší budou i provozní náklady, protože 
se uspoří za provoz vnitřní recirkulace 
a vyšší účinnost denitrifikace sníží potřebu 
kyslíku a tím i náklady na aeraci.

Doložení úspor nákladů v případě uve-
dených rekonstrukcí ČOV je však obtížné, 
protože při rekonstrukcích se provedly 
i další změny, jejichž účelem byly stavební 
úpravy a výměny některých technologic-
kých zařízení.

Závěr
Provozní výsledky kaskádové aktivace 

potvrdily teoretické předpoklady a výhody 
této technologie. U obou hodnocených 
čistíren se jednalo o změnu původní 
technologie aktivace, zahrnující proces 
nitrifikace a denitrifikace, na kaskádovou 
aktivaci, aniž by se zvětšil původní objem 
aktivační nádrže. V obou případech došlo 
k výraznému zvýšení účinnosti odstranění 
dusíku, kdy průměrná koncentrace Nc ve 
vyčištěné vodě klesla pod 10 mg/l. Sou-
časně se snížila celková recirkulace, což 
přineslo úsporu energie za čerpání a pro-
dloužení doby kontaktu v aktivaci. Zvýšila 
se také látková i hydraulická kapacita 
aktivační nádrže.

Ve srovnání s předchozími technologiemi 
DN a oběhové aktivace má kaskádová akti-
vace výhody obou systémů a netrpí jejich 
hlavními nevýhodami. Stejně jako systém 
RDN dosahuje vysoké koncentrace aktivo-
vaného kalu v aktivační nádrži, optimálně 
využívá organické látky z odpadní vody 
pro denitrifikaci, ale její účinnost není tak 
omezena recirkulací a dobami kontaktu 
v aktivační nádrži.

S oběhovou aktivací má společně vyso-
kou účinnost odstranění dusíku i postup-
né snižování acidity v aktivační nádrži. 
Lépe však hospodaří s organickými látkami 
pro denitrifikaci a aktivační nádrž má větší 
měrnou koncentraci aktivovaného kalu 
a tím i menší objem. Oběhová aktivace je 
směšovací, takže pracuje při nízké koncentraci substrátu a je 
proto náchylnější k bytnění aktivovaného kalu.

S kaskádovou aktivací je možno kombinovat i další techno-
logie aktivačního procesu. Na ČOV v Lanškrouně je použita 
s regenerací, tak aby se dosáhlo co nejvyššího stáří kalu pro 
velmi nízké zimní teploty. V Opavě bude pracovat s anaerobní 
aktivační nádrží pro biologické odstranění fosforu. Kaskádová 
aktivace je navržena i pro rekonstrukci Ústřední ČOV v Ostravě, 
kde bude kombinována s prefermentací kalu, postdenitrifikací 
a samostatným odstraněním dusíku z kalové vody.
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Cascade Activation – one of the Best Available Techniques 
(BAT) for Waste Water Treatment (Batěk, J.; Tlolka, J.]

Key Words
nitrification – denitrification – cascade

The existing legislation requires bigger wastewater treat-
ment plants to have a high standard of removal of nitrogen. 

The existing plants are usually not able to achieve the re-
quired efficiency, therefore they need to be reconstructed. 
Cascade activation is one of the technologies with the 
required efficiency. This paper indicates both theoretical 
assumptions as well as practical results achieved after two 
wastewater treatment plants have been reconstructed to 
enable this technology. 



Zpráva o činnosti odborných skupin AČE
Těžiště činnosti členské základny AČE ČR spočívá v práci 

odborných skupin. Práce v nich je dobrovolná a je otevřená nejen 
členům AČE, ale i dalším odborníkům. Činnost odborné skupiny 
řídí její mluvčí, který rovněž zajišťuje styk s výborem AČE ČR. 
Mluvčí odborné skupiny je volen jejími členy a měl by být členem 
AČE. Z hlediska zachování kontinuity práce by měl být členy 
odborné skupiny zvolen i zástupce mluvčího skupiny. Mluvčí 
odborné skupiny řídí její činnost, eviduje stav členské základny 
OS a minimálně 2 x ročně svolá schůzi odborné skupiny. Nej-
častější činností odborných skupin je spolupořádání seminářů 
a konferencí, spolupráce na normotvorné činnosti a výjimečně 
i pořádání odborných exkurzí. 

V současnosti je činných 5 odborných skupin, 2 odborné sku-
piny nově vznikají a pro jednu OS se hledá nový mluvčí, který by 
její činnost oživil.

OS Kaly a odpady eviduje 25 členů a jejím mluvčím je Ing. 
Čejka. Činnost odborné skupiny spočívá především v pořádání 
odborných seminářů. Pravidelně spolupracuje se slovenskou AČE 
SR. V březnu se v Bratislavě uskutečnila konference Kaly a odpady 
2008, kde skupina zajišťovala část odborného programu. Nejen 
pro členy skupiny se ve dnech 24. 4.–26. 4. 2008 uskutečnila 
exkurze na Slovensko a do Maďarska. Na Slovensku byla pozor-
nost věnována IC reaktoru na anaerobní předčištění odpadních 
vod ve Štúrovu a následně byla navštívena bioplynová stanice na 
zpracování kukuřice na bioplyn v Hurbanovu. Následující den 
byly navštíveny 2 čistírny odpadních vod pro Budapešť. Činnost 
skupiny a její členská základna není zaměřena pouze na tech-
nologii zpracování kalů, ale i na hygienické aspekty nakládání 
s kaly. Připravují se webové stránky odborné skupiny. Skupina 
připravuje náplň VH č. 11.

OS Odvodnění urbanizovaných území eviduje 18 členů a mluv-
čím skupiny je Ing. Stránský. Těžištěm práce je opět spolupráce 
na odborných seminářích. První seminář již proběhl letos v březnu 
a OS byla odborným garantem semináře. Na konferenci „Nakládání 
s vodami v urbanizovaných povodích“, která se bude konat v září 
na Konopišti, má OS zastoupení v programovém výboru a rovněž 
připravuje 1 příspěvek. Obdobná situace je s konferencí „Městské 
vody“, která se letos koná 2.–3.10. ve Velkých Bílovicích. Skupina 
připravuje nové webové stránky a převzala záštitu nad VH č. 9. 
Pokud bude ze strany MZE zájem, tak jsou členové odborné sku-
piny připraveni pokračovat na přípravě koncepce hospodaření 
s dešťovou vodou v urbanizovaných územích.

OS Analýzy a měření eviduje 13 členů a mluvčím skupiny 
je Ing. Vilímec. OS AM při AČE ČR předpokládá, že v roce 2008 
bude aktivně spolupracovat s Hydroprojektem CZ na posuzování 
a tvorbě nových norem pro analytiku vod s ohledem na proble-
matiku sledování kvality odpadních vod. Vzhledem k značnému 
renomé řady členů OS přitom využívá i jejich rozsáhlých kontaktů 
na odborníky z jednotlivých významných hydroanalytických labo-
ratoří i vzorkovacích skupin. OS se rovněž napojila na odbornou 
skupinu laboratoří SOVAK, kde spolupracuje při novelizaci vyhláš-
ky 428/2001 Sb. z hlediska monitoringu odpadních vod a kalů 
s cílem dosáhnout větší shody jednotlivých legislativních předpisů, 
přičemž je za výchozí dokument považováno novelizované naříze-
ní vlády 229/2007 Sb. Po schválení novely vodního zákona pak 
bude OS spolupracovat s OOV MŽP při odpovídajících úpravách 
vyhlášky 293/2002 Sb.

Po letošním předpokládaném vydání materiálů evropského 
renomovaného sdružení EURACHEM o posuzování shody analy-
tických výsledků s legislativními limity hodlá OS AM ve spolupráci 
se sdružením EURACHEM-ČR zahájit jednání o zavedení nejistot 
měření do naší vodohospodářské legislativy s cílem zabránit něk-
terým nejasnostem při posuzování shody s limity, které někdy 
mohou vést až k absurdním situacím při udělování pokut ČIŽP.

OS AM bude v tomto roce opět vykonávat supervizi nad dalšími 
dvěma mezilaboratorními porovnáváními odběrů odpadních vod 
pořádaných firmou CSlab, někteří členové se účastní odborného 
posuzování odběru jednotlivých vzorkovacích skupin na místě 
a spolupracují při vyhodnocování výsledků.

OS Malé čistírny a odlučovače v čele s mluvčím Ing. Plotěným 
připravují společně s firmou Ardec 2 semináře na téma decentrali-
zovaného čištění odpadních vod. Rovněž zajišťují odbornou náplň 
jednoho čísla Vodního hospodářství. Spolupracují na úpravě nor-
my ČSN 75 6551 „Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem 
ropných látek“ a na změnách v zákoně „O vodách“.

OS Městské ČOV eviduje 11 členů a mluvčím skupiny je Ing. 
Fiala. Ve spolupráci s firmou Hach – Lange proběhl v únoru 2008 
seminář a členové skupiny se prezentovali na semináři v Moravské 
Třebové. Webové stránky skupiny budou rekonstruovány.

Mluvčí OS Průmyslové vody ukončil svoji činnost a hledá se 
vhodný člen AČE, který by obnovil činnost této skupiny. Protože 
skupina nemá stálou členskou základnu, není možné stanovit 
nového mluvčího z řádných členů této odborné skupiny. Ze strany 
MPO a MŽP je o činnost této skupiny velký zájem s ohledem na 
připravované změny legislativy. 

OS Hydroseparace ukončila svoji činnost a zatím se ji nepo-
dařilo obnovit. Je předpoklad, že původní členové se spíše zapojí 
do činnosti ostatních odborných skupin.

Ve stadiu zakládání je nová OS Řešení extrémních požadavků 
na ČOV. Skupinu zakládá Ing. Foller, který se tím stává i mluvčím 
OS. Odborná skupina vznikla na základě potřeby řešit extrémní 
požadavky na kvalitu odtoku. Na toto téma již proběhly 2 úspěšné 
konference, které se konaly v Boskovicích. Odborná skupina se 
chce specializovat na problematiku 3. stupně čištění a chemického 
dočištění. Třetí konference na téma dočištění odpadních vod se 
plánuje ve dnech 25. 2.–26. 2. 2009 v Blansku. 

S blížící se transformací AČE-ČR je vhodné rozšířit činnost 
odborných skupin i mimo problematiku odpadních vod. Byl 
rozpuštěn národní komitét IWA a nástupcem je AČE ČR. Asoci-
ace pak bude pokrývat nejen tradiční oblasti odvádění a čištění 
odpadních vod, zpracování kalů apod., ale i ochranu jakosti vod, 
jímání, úpravu a distribuci pitné vody, zásobování průmyslu vodou 
a další oblasti, jejichž odborné zastoupení lze nalézt jak v IWA, tak 
i v EWA. Tuto širokou problematiku již nemůže zaštítit relativně 
úzce specializovaná AČE ČR, a proto byla navržena její transfor-
mace na Českou asociaci pro vodu (Czech Water Association). 
První kroky k transformaci již byly učiněny. Jedním z prvních 
kroků byla snaha o sloučení s CSAVE, přičemž členové výboru 
CSAVE nejsou ochotni ke sloučení. Proto byly podniknuty kroky 
k založení OS pro vodárenství tak, aby byla již od založení CzWA 
pokryta problematika jak odpadních, tak i pitných vod. 

Případní zájemci o členství v odborných skupinách se mohou 
hlásit buď přímo mluvčím odborných skupin, popř. na sekretariát 
AČE (ace@ace-cr.cz), nebo na e-mail (karel.hartig@hydroprojekt.
cz). Zájemci o členství v AČE mohou získat další informace na 
webových stránkách AČE, kde si mohou stáhnout jak dotazník, 
tak i přihlášku do AČE ČR. 

Ing. Karel Hartig, CSc.
místopředseda AČE ČR pro činnost odborných skupin

karel.hartig@hydroprojekt.cz

AČE ČR pořádá v Plzni 5. – 7. května 2009
8. mezinárodní konferenci a výstavu

ODPADNÍ VODY – WASTEWATER 2009

Vědecko-technický program
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

e-mail: Jiri.Wanner@vscht.cz, tel.: + 420 220 443 149

Organizační zajištění konference
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.

VŠCHT Praha, Ústav 217, Technická 5, 166 28 Praha 6
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IFAT 2008 

Ve dnech 5. – 9. května 2008 se uskutečnil v Novém veletržním 
centru v Mnichově již 15. ročník veletrhu techniky pro ochranu 
životního prostředí IFAT. V průběhu 5 pracovních dní navštívilo 
veletrh více než 120 000 návštěvníků ze 163 zemí. Více než 40 
procent návštěvníků tvořili účastníci ze zahraničí. Jestliže oproti 
minulému ročníku činil celkový nárůst návštěvníků 10 %, podíl 
zahraničních návštěvníků vrostl až o 18 %. Statistika několika 
posledních ročníků je zachycena v následující tabulce: 

Počet vystavovatelů 
 Zahraniční Domácí Celkem
1999 460 1.566 2.025
2002 514 1.528 2.042
2005 650 1.572 2.222
2008*) 2.560

Počet návštěvníků 
 Zahraniční Domácí Celkem
1999 17.025 83.122 100.147
2002 28.693 68.552 97.245
2005 34.179 74.787 108.966
2008 40.000 80.000 120.000

ce z Japonska (Japan Sewage Works Association) a z USA (Water 
Environment Federation). Jednotlivých sekcí 14. Evropského 
symposia se zúčastnilo na 1500 delegátů. 

Součástí odborného programu symposia byla i exkurse na 
ojedinělý projekt sanitace v rurálním území. Účastníci navštívili 
čistírnu odpadních vod, do které jsou tlakovou kanalizací přivádě-
ny odpadní vody ze všech obcí a městeček okolo jezera Chiemsee. 
Toto jezero v podhůří Alp se nachází v intenzívně zemědělsky 
využívané oblasti a současně je centrem turistického ruchu (známý 
zámek bavorského krále Ludvíka II. na ostrově uprostřed jezera). 
V 80. letech minulého století dosáhlo znečištění jezera již takové 
míry, že to ohrožovalo nejen život rybí osádky v jezeře, ale i jeho 
samotné turistické využití. Realizace okružní tlakové kanalizace 
(celková délka cca 80 km, z toho 28 km kanálů leží na dně jezera) 
s centrální čistírnou odpadních vod Stiedering zastavila proces 
eutrofizace. Průměrná kapacita ČOV je 50 000 EO, v letní sezóně 
se zatížení zvyšuje na 75 000 EO i více. Díky tomu, že investorem 
akce i provozovatelem systému je spolek obcí okolo jezera Chiem-
see, bylo možné získat výhodné dotace z EU. Provozování vodo-
hospodářského systém spolkem obcí umožňuje rovněž udržovat 
na německé poměry velmi nízkou hodnotu vodného a stočného do 
EUR 2,50/m3 i pro obce nejvzdálenější od čistírny odpadních vod. 
Blíže o zajímavém projektu na www.azv-chiemsee.de/.

Jiří Wanner
foto V. Stránský
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Oproti minulému ročníku nepodpořilo tentokrát Minister-
stvo průmyslu a obchodu finančně vystavující firmy a ani se 
nezúčastnilo veletrhu oficiálním stánkem. Ostatně, na rozdíl od 
ostatních nových členů EU (Polsko, pobaltské země, Bulharsko, 
Rumunsko) se veletrhu nezúčastnila ani delegace Ministerstva 
životního prostředí na úrovni ministra či jeho náměstka. Jediným 
oficiálním zástupcem ČR tak byla Česko-německá průmyslová 
a obchodní komora, jejíž expozice byla ale součástí společného 
stánku Německých zahraničních obchodních komor ve střední 
a východní Evropě. 

Účast firem z České republiky tak poklesla, i když stále ještě 
dosahovala téměř 30, jak ukazuje tabulka z oficiální statistiky 
veletrhu:

Firmy označené stínovaným řádkem jsou zároveň korporativ-
ními členy Asociace čistírenských expertů ČR. Další korporativní 
členové AČE ČR se zúčastnili v rámci expozicí svých mateřských 
forem registrovaných v jiných zemích než v České republice, např. 
Hach Lange s.r.o., Kemifloc a.s. či Huber CS s.r.o. 

Expozice jednotlivých českých firem byly na vysoké odborné 
úrovni a byly i velmi zajímavě řešeny, takže si patrně naši vysta-
vovatelé nemohli stěžovat na nedostatek zájemců. Je potěšující, 
že kvalita prezentace je dnes již plně srovnatelná se zahraničními 
firmami, které mají s vystavováním na veletrhu IFAT mnohem 
delší zkušenosti. Na druhé straně bylo překvapivé, že se veletr-
hu nezúčastnila svou expozicí žádná vysoká škola z ČR, ačkoli 
jedním z nosných témat letošního ročníku veletrhu byla prezen-
tace vysokoškolského výzkumu a vývoje v této oblasti. Přitom ze 
Slovenska byla přítomna TU Bratislava. 

Asociace čistírenských expertů ČR si z finančních důvodů 
nemohla ani letos svou vlastní expozici dovolit. Přesto však byla 
AČE ČR částečně přítomna, a to sice umístěním nově vydaných 
informačních brožurek v angličtině na stánek EWA, který byl 
součástí společného stánku profesních společností umístěného 
strategicky přímo proti hlavnímu vchodu do areálu. 

Paralelně s výstavou probíhal 14. ročník Evropského symposia 
Voda – Odpadní vody – Odpady. Vodařskou část symposia připra-
vovala EWA (European Water Association). Tématem letošního 
symposia bylo Sustainable Water Management in Response to 
21st Century Pressures. Protože se jedná o téma celosvětově 
významné, podílely se na přípravě programu i partnerské asocia-
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Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
z malých územných celkov 

Ivana Mahríková

Klíčová slova
malé územné celky – zneškodnenie znečistených vôd – kanalizačný 
systém – ČOV

Súhrn
Príspevok opisuje niektoré špecifiká, problémy ako aj 

technické návrhy riešenia odkanalizovania malých obcí. Pod 
malými obcami rozumieme menšie urbanistické štruktúry. 
Z hľadiska vodohospodárskeho podľa STN 756402 Malé čis-
tiarne odpadových vôd, patria do tejto skupiny obce, prípadne 
územné celky, ktoré produkujú do 100 m3/d odpadových vôd, 
to je ak predpokladáme špecifickú potrebu vody 120 l na oby-
vateľa za deň. Ide zhruba o obce do 500 obyvateľov.

Keďže malých obcí je na Slovensku 1174 z celkového počtu 
2891 a prevažne ležia v oblastiach s menej narušeným prírod-
ným prostredím, je nutné ich kanalizáciu riešiť nielen technic-
ko – ekonomicky, ale aj v prijateľnej miere redukovať uvedený 
rozpor a citlivo umiestniť súbor kanalizácie do prostredia. 
Uprednostňuje sa väzba stoková sieť – čistiareň odpadových 
vôd (ČOV) ako aj kanalizácia – prírodné prostredie – životné 
prostredie. Uprednostniť tieto väzby je nutné nielen z pohľa-
du projekcie, realizácie a prevádzky stavby, ale aj z pohľadu 
na rozpor odpadová voda – povrchová voda. Kým odpadová 
voda odvádzaná stokovou sieťou predstavuje progres pre spo-
ločnosť hlavne z hľadiska zlepšenia zdravotne hygienických 
podmienok, odpadová voda je regresom pre povrchovú vodu 
a v konečnom dôsledku aj pre prírodné prostredie.



Kanalizácia, rozdelenie a stav realizácie
Kanalizácia je súbor zariadení umožňujúcich neškodné odvád-

zanie odpadových vôd vrátane ich čistenia. Pozostáva z dvoch 
podsystémov, zo stokovej siete s objektmi a z čistiarne odpa-
dových vôd. U nás existuje mnoho obcí, ktoré majú problém so 
zneškodňovaním odpadových vôd riešený len čiastočne, respek-
tíve vôbec. Z hľadiska svetového štandardu v tejto oblasti možno 
obce rozdeliť do nasledovných kategórií:
•	 ideálny stav, odkanalizovaná obec s čistiarňou odpadových 

vôd pred zaústením do recipientu,
•	 prechodný stav, kanalizácia pred rozšírením, rekonštrukciou,
•	 prechodný stav, vybudovaná stoková sieť, nedostatočná účin-

nosť ČOV,
•	 neuspokojivý stav, vybudovaná stoková sieť bez ČOV,
•	 kritický stav, kanalizácia nie je vybudovaná.

Vybudovaná kanalizácia
V tomto prípade sa sústreďuje celá činnosť na prevádzku a údrž-

bu, prípadne na odstraňovanie menších závad. Pri komplexne 
vybudovanej kanalizácií sa môžeme stretnúť s týmito problémami: 
nedostatočná úroveň stavby, nekvalitná výstavba (priepustnosť 
objektov, nepresné vybudovanie detailov), nedostatočná a nekvalifi-
kovaná prevádzka, nízka účinnosť ČOV, ťažkosti s využitím kalu.

Kanalizácia pred rekonštrukciou
Každé rozšírenie prípadne rekonštrukcia kanalizácie aj v ma-

lých obciach predstavuje určitú osobitosť. V prvom rade treba 
vychádzať z prieskumu jestvujúceho diela. Rozšírenie sa dá 
oddialiť aplikáciou nových trendov v stokovaní a intenzifikáciou 
čistiarenských procesov.

Vybudovaná stoková sieť, nedostatočná účinnosť ČOV
Riešenie tohoto stavu je veľmi podobné ako v prípade 2, len je 

viac zamerané na ČOV. Rozhodujúce je opäť stanovenie množ-
stva a akosti odpadových vôd, hydraulických, technologických 
a prevádzkových parametrov ČOV. V posledných desaťročiach 
sa rozvoj kanalizácie upriamil aj na malé obce. Pretože finančné 
a časové požiadavky na výstavbu ČOV sú menšie ako na vybu-
dovanie stokovej siete pre celú obec, čistiareň odpadových vôd sa 
obvykle i z dôvodov právnych (odpadové vody bez čistenia sa ne-
smú vypúšťať do tokov) vybudovala ako prvý článok kanalizácie. 
Pri uvádzaní do prevádzky má potom v dôsledku nedokončenej 
stokovej siete ČOV výrazné kapacitné rezervy a je problémom je 
udržať za týchto podmienok v optimálnej prevádzke.

Vybudovaná stoková sieť bez ČOV
Pri realizácií novej ČOV je dôležité sa predovšetkým zamerať 

na zistenie množstva a akosti odpadových vôd, čistiacu účin-
nosť, návrh technológie ako aj správnu prevádzku. Samozrejme 
dôležité sú aj ostatné faktory ako náklady, životnosť materiálov, 
začlenenie do prírodného prostredia.

Kanalizácia nie je vybudovaná
Pre budovanie kanalizácie malých urbanistických štruktúr je 

nevyhnutné vypracovať odborne podloženú, obozretnú a výhľado-
vú koncepciu kanalizácie. Vytvorením takejto koncepcie je treba 
poveriť fundovaných odborníkov so skúsenosťami pri riešení 
problémov pri odkanalizovaní malých urbanistických štruktúr. 
Výstavba kanalizácie v malých usadlostiach vyžaduje vzhľadom 
na potrebu veľkých dĺžok kanalizácie na obyvateľa väčšie náklady 
ako priemerné. Preto je veľmi dôležité starostlivo zvážiť, pre aké 
technické riešenie sa rozhodnúť. Do úvahy pripadajú dve možné 
riešenia zneškodňovania splaškových odpadových vôd:
Centrálne odvedenie a zneškodnenie odpadových vôd.
Individuálne zneškodnenie odpadových vôd.

Centrálne odvedenie a zneškodnenie odpadových vôd
V tomto prípade sa jedná o vybudovanie novej mestskej sto-

kovej siete a jej napojenie na jestvujúcu regionálnu čistiareň 
odpadových vôd, prípadne o výstavbu novej miestnej ČOV. Po 
technickej a prevádzkovej stránke ide o výhľadovo optimálne 
riešenie. V súčasnosti na Slovensku vstúpil do platnosti Zákon 
o vodách, kde sa hovorí, že do roku 2015 každá obec nad 2 000 
obyvateľov musí byť napojená na verejnú kanalizáciu a odpadové 
vody z tejto kanalizácie musia byť následne čistené na ČOV s bio-
logickým stupňom čistenia s účinnosťou, ktorú stanoví príslušný 
vodohospodársky orgán podľa stupňa znečistenia recipientu, do 
ktorého bude vyčistená voda vypúšťaná. Zároveň je však potrebné 
zamyslieť sa nad otázkou hospodárskej efektívnosti daného rieše-
nia. Výstavbu kanalizácie a jej financovanie musia zabezpečiť obce, 
ktorým sa veľmi ťažko získavajú vysoké finančné obnosy potrebné 
na dané účely. Napríklad výstavba 1bm gravitačnej stokovej siete 
mimo vozovky stojí od 4 000,- až do 8 000,- Sk v závislosti od 
dodávateľa. Vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu našich obcí sa 
čoraz častejšie stretávame s individuálnym riešením uskladnenia 
a čistenia odpadových vôd z domácností.

Individuálne zneškodnenie odpadových vôd
Splaškové odpadové vody z domácností môžu byť odvádzané 

z individuálnej rodinnej výstavby do žúmp, septikov alebo na 
domové čistiarne odpadových vôd. Porovnanie cenových relácií 
pri použití rôznych spôsobov zneškodnenia odpadových vôd 
z malých zdrojov je v tab. 1.

Žumpy
Žumpy slúžia ako uskladňovacie nádrže na odpadové vody 

z domácností. Väčšinou sú budované ako uzatvorené monoli-
tické betónové nádrže v blízkosti domu. Nevýhodou žúmp je, 
že slúžia len ako uskladňovacie a nie ako separačné, prípadne 
stabilizačné nádrže, a preto ich celý obsah musí byť odsávaný 
a vypúšťaný na ČOV.

Septiky
Sú to prietočné nádrže, ktoré slúžia ako akumulačné, sedimen-

tačné a čiastočne stabilizačné nádrže. Poznali a používali ich už 
koncom minulého storočia, kedy v nich boli v Anglicku čistené 
odpadové vody z celého mesta. Fungujú ako malý anaerobný 
filter. Kal sa oddeľuje od vody, ktorá je filtrovaná cez filtračnú ná-
plň. Tým sa značne znižuje objem kalu, ktorý je nutné zo septiku 
odsávať. Tento kal však nie je dostatočne stabilizovaný, preto ho 
treba ešte ďalej spracovať. V zásade sú možné tri riešenia: odvoz, 
stabilizácia a dočistenie kalu na mestskej ČOV.

Odvoz – kal sa odváža na poľnohospodársku a inú pôdu, ka-
lové lagúny, prípadne kompostovanie.

Objekt, zariadenie Cena (Sk)

výstavba 1 bm stokovej siete v zelenom 
páse (mimo komunikácie) 4–8 000

žumpa o objeme 20 m3 45 000 bez osadenia

septik o objeme 10 m3 40–50 000

DČOV pre 5–10 EO 70–110 000

Tab. 1. Porovnanie cenových relácií pri použití rôznych 
spôsobov zneškodnenia odpadových vôd z malých zdrojov
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Stabilizácia kalu – robí sa mokrou oxidáciou alebo aeróbno 
– termofilným spracovaním.

Dočistenie na mestskej ČOV – v súčasnosti je to jediný reálny 
spôsob pri väčšom množstve kalu. ČOV však musí byť pri-
spôsobená na spracovanie kalu, pretože jeho prísun spôsobuje 
nerovnomerné jednorázové zaťaženie čistiarne a tým aj zhorše-
nie kvality odtoku. Spôsobuje silný zápach a zároveň ohrozuje 
strojové zariadenia objektu. Pri vypúšťaní kalov zo septikov na 
ČOV sa odporúča dodržiavať nasledovné zásady:
•	 maximálna vzdialenosť, ktorej je efektívne dovážať kal na ČOV 

je 20–25 km,
•	 minimálna veľkosť ČOV, na ktorej chceme spracovávať kal je 

10 000 EO. 
Technický problém tvorí vypúšťanie kalu. Ak sa kal vypúšťa 

priamo, môže sa tým narušiť chod čistiarne a zhoršiť akosť 
vyčistenej vody. V súčasnosti je trend riešiť tento problém vybu-
dovaním uskladňovacej nádrže na kal. Veľkosť nádrže závisí od 
počtu EO, na ktorý je ČOV dimenzovaná. Z nej sa rovnomerne 
dávkuje kal na prítok, ešte pred mechanický stupeň čistenia.. 
Technológiu úpravy kalu pred vypúšťaním do ČOV už spracovali 
aj viaceré tuzemské firmy. V zahraničí sa pokúšali vyriešiť tento 
problém privedením kalu priamo do vyhrievaných vyhnívacích 
nádrží. V praxi sa však ukázalo, že tento kal nemá dostatočné 
usadzovacie vlastnosti. Jednoduchšie je teda privádzať kal do 
prítoku odpadovej vody na ČOV. Samozrejme vybudovanie ta-
kejto nádrže si vyžaduje ďalšie financie potrebné na prestavbu 
čistiarne, ktoré musí zabezpečiť prevádzkovateľ, teda obec.

Domové čistiarne odpadových vôd.
Ako posledné z ponúkaných riešení sú domové čistiarne 

odpadových vôd. V posledných rokoch sa s ich výstavbou stre-
távame čoraz častejšie aj na Slovensku. Cenovo sú domové 
čistiarne porovnateľné s cenami kvalitných septikov a odpa-
dáva pri nich problém, čo s prebytočným kalom z nich. Tento 
kal je už totiž aeróbne stabilizovaný, čo v praxi znamená, že je 
hygienicky nezávadný. Môže sa používať v poľnohospodárstve, 
prípadne zahusťovať v zahusťovacích nádržiach, alebo odvodniť 
na kalolisoch. Jeho zahusťovacie a odvodňovacie vlastnosti sú 
porovnateľné s vlastnosťami prebytočného kalu produkovaného 
na komunálnych ČOV.
Funkcia domových čistiarní odpadových vôd

Čistiarne sú určené na čistenie bežných splaškových vôd 
z domácností. Dimenzujú sa zhruba na veľkosť od 5 do 50 ekvi-
valentných obyvateľov. Čistenie odpadových vôd je dvojstupňové. 
V prvom stupni, pri mechanickom predčistení sa odstraňujú me-
chanické nečistoty z vody. Druhý stupeň predstavuje biologické 
čistenie vo forme aktivácie s jemnobublinnou aeráciou. Zároveň je 
do procesu čistenia zaradené aj odstraňovanie biogénnych prvkov 
dusíka a fosforu formou denitrifikácie a nitrifikácie, čím väčšina 
domových čistiarní spĺňa európske parametre kladené na čistenie 
splaškových odpadových vôd. Vlastná čistiareň odpadových vôd 
tvorí technologickú dodávku v balenom vyhotovení a ukladá sa na 
betónovú základovú dosku. Je potrebné zabezpečiť vodotesnosť 
celého objektu, pretože je často kladený pod hladinu podzemnej 
vody a tiež aby nedochádzalo k priesakom odpadových vôd do 
okolitého terénu.
Návrh technologickej linky čistenia

Domové čistiarne odpadových vôd na našom trhu ponúkajú 
viaceré dodávateľské firmy v rôznych technologických modifiká-
ciách, a to s využitím biofiltrácie alebo s dlhodobou aktiváciou 
s aeróbnou stabilizáciou kalu. V našom príspevku sa zameriame 
na opis technológie čistenia a prevádzkovania domovej ČOV, 
ktorú využili aj obyvatelia novej rodinnej zástavby v blízkosti 
hlavného mesta. Pretože sa jedná o novú výstavbu v katastri 
obce, kde nebola vybudovaná verejná kanalizácia, bolo nutné 
urobiť štúdiu odkanalizovania danej oblasti. Po prehodnotení 
investičných nákladov potrebných na vybudovanie splaškovej 
kanalizácie a prislúchajúceho privádzača na mestskú ČOV sa roz-
hodli problém zneškodnenia odpadových vôd z asi 25 domácností 
riešiť individuálne, výstavbou domových čistiarní odpadových 
vôd. Čistenie odpadových vôd v uvedených objektoch prebieha 
v kruhovej nádrži, formou dlhodobej aktivácie s aeróbnou sta-
bilizáciou kalu. Princíp komplexného čistenia odpadových vôd 
v navrhnutom technologickom riešení je založený na biologickom 
čistení jednotným heterogénnym biologickým kalom udržiavaným 
vo vnose, s predradenou denitrifikáciou, kde zdrojom uhlíka pre 
procesy denitrifikácie je privádzané organické znečistenie odpado-
vej vody. Pre okysličenie biologického procesu čistenia a udržanie 
substrátu vo vnose slúži prevzdušňovací systém jemnobublinnej 
aerácie. Zdroj vzduchu tvorí dúchadlo poháňané elektromotorom. 
Vyčistené odpadové vody sú odvádzané do akumulačnej nádrže, 

kde sú terciálne dočisťované pridávaním dezinfekčného činidla. 
Prebytočný, aeróbne stabilizovaný kal sa odstraňuje z procesu 
čistenia odčerpávaním pomocou fekálneho vozidla jeden až dva 
razy do roka v závislosti od produkcie kalu.
Prevádzka domovej ČOV

Je veľmi dôležité vedieť, že dobre fungujúce malé ČOV, ktoré 
nepotrebujú pravidelnú údržbu a kontrolu, neexistujú. Preto je 
nutné sa o svoju čistiareň starať a riadiť sa pokynmi pre údržbu 
a obsluhu, získanými od dodávateľa zariadenia. Biologické čiste-
nie je založené na raste biomasy, ktorá pre svoj život potrebuje 
pravidelný prísun potravy vo forme organického znečistenia 
v odpadových vodách, a tiež dostatočné množstvo kyslíka, ktorý 
je dodávaný do systému prevzdušňovaním, jemnobublinnou 
aeráciou. Akékoľvek narušenie tohoto systému môže znížiť 
účinnosť čistenia. Pri dlhodobom nesprávnom prevádzkovaní 
ČOV dochádza k úhynu biomasy a tým úplnému pozastaveniu 
procesu čistenia. Prevádzka čistiarne je automatizovaná, ale 
i napriek tomu si vyžaduje dohľad. Minimálne raz do týždňa sa 
treba presvedčiť o chode dúchadla a skontrolovať vizuálne proces 
čistenia v reaktore a tiež kvalitu vyčistenej vody v akumulačnej 
nádrži.

Domová čistiareň je určená na čistenie bežných splaškových 
vôd z domácností, a preto môže byť vyradená z činnosti nadmer-
ným vypúšťaním látok, ktoré nemajú čo hľadať v komunálnych 
odpadových vodách. Sú to hlavne:
•	 tuky vo vyššej koncentrácií (oleje z fritéz)
•	 roztoky z domácich zmäkčovadiel
•	 farby, laky a riedidlá
•	 silné dezinfekčné prostriedky a kyseliny
•	 ťažko rozložiteľné látky (plasty, guma, textílie).

Pre spoľahlivé čistenie je potrebný denný prísun znečistenia, 
aby mohli prebiehať biologické procesy v čistiarni. V prípade 
neprítomnosti v časovom úseku dvoch až štyroch týždňov, kedy 
nie je zabezpečený prítok do ČOV, mikroorganizmy začínajú 
postupne odumierať. No po obnovení pravidelného prítoku sa do-
kážu adaptovať a znova sa začínajú množiť. Prísun vzduchu však 
musí byť zabezpečený aj počas absencie prísunu odpadových vôd, 
inak by mohlo dôjsť k rozkladu a zahnívaniu organizmov. Len 
v prípade niekoľkomesačnej neprítomnosti sa odporúča odstaviť 
celú čistiareň a jej obsah vyčerpať.

Nakladanie s vyčistenou vodou
Vyčistená voda sa môže využiť v záhrade na polievanie okrasnej 

zelene, trávnikov a ovocných stromov. Nepoužívame ju však na 
zálievku plodín určených na priamu konzumáciu, pretože môže 
obsahovať látky škodiace tráviacemu traktu človeka.

Nakladanie s prebytočným kalom
Ak sa separačná nádrž naplní kalom, je potrebné ho vyčerpať 

by sa nedostával do vyčistenej vody a tým zhoršoval jej kvalitu 
na odtoku z ČOV. Prebytočný kal je dostatočne stabilizovaný, 
čiže je hygienicky nezávadný a je ho možné využívať v poľno-
hospodárstve, prípadne ďalej spracovať na mestskej čistiarni 
odpadových vôd.

Na záver uvádzame niekoľko cenových relácií, ktoré môžu 
spotrebiteľom pomôcť pri výbere najvhodnejšie riešenia zne-
škodnenia splaškových odpadových vôd z ich domácností. 
Jedná sa len o orientačné hodnoty, pretože na trhu je množstvo 
dodávateľov prevádzkovateľov kanalizačných systémov a čistiarní 
odpadových vôd.

V súčasnosti sa čoraz viac presadzuje individuálny prístup 
k riešeniu daného problému a každý majiteľ rodinného domu má 
možnosť výberu pre neho najvhodnejšieho zariadenia. Či si vybe-
rie žumpu, ktorá je cenovo najmenej náročná, ale jej používanie 
je spojené s pravidelným odčerpávaním jej celého objemu a tým 
zvýšenými nákladmi na odvoz. Alebo sa rozhodne pre cenovo ná-
ročnejší septik, z ktorého sa odváža len zahustený kal. Ten však 
nie je dostatočne stabilizovaný a preto je potrebné ho hygienicky 
upraviť na komunálnej ČOV. Môže si zvoliť aj tretie, v posledných 
rokoch značne propagované riešenie, domovú čistiareň odpado-
vých vôd. Je síce náročnejšia na prevádzku, ale nevznikajú tu 
problémy čo s prebytočným kalom a vyčistenou vodou. 
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This paper describes some actual specific problems by 
sewage systems in small urban centres. It is dilemma to 
find compliance with measures, which is following the strict 
requirements of EU by discharging of waste waters in receiv-
ing waters with lack of funds required for the construction 
of new sewage systems and WWTPs in small municipalities. 
In 2004 a new Water Act came into force in Slovakia. It is 
in line the requirements of Directive Nr. 91/271/EEC. The 
harmonisation of the waste water treatment in Slovakia with 
the requirements of this Directive will require substantial 
amount of funding for construction of new and reconstruc-
tion of existing WWTP’s. This problem concerns especially 
municipalities with the equivalent population over 2.000 
(EO). This paper discusses some possibilities to address this 
problem.

There are some specific aspects and problems, as well as 
technical design of solutions for sewage systems in small 
municipalities. Under a small municipality we understand 
smaller urban units. In terms of water management Slovak 
Technical Norm (STN) 756402 Small Waste Water Treatment 
Plans, this group includes municipalities or urban centres, 
which produce up to 100 mł/day of waste water, assuming 
specific consumption of 120 litres/day per head of population. 
This concerns municipalities with population up to 500.

Postup přípravy a realizace řešení 
odvádění a čištění odpadních vod z obcí

Josef Šebek, Radovan Haloun

Klíčová slova
centralizované a decentralizované odvádění a čištění odpadních 
vod - investiční náklady – provozní náklady – vlastník nemovitosti 
– ekvivalentní obyvatel (EO)

Souhrn
Tento článek se nezabývá porovnáváním jednotlivých 

možných řešení, ať již centralizovaných nebo decentralizo-
vaných. Zabývá se některými procesy a postupy při přípravě 
a realizaci řešení odvádění a čištění odpadních vod z men-
ších obcí pod 2 000 EO. U těchto obcí je možné uvažovat 
s decentralizovaným způsobem odkanalizování a čištění 
odpadních vod. Je však důležité, aby obce měly k dispozici 
objektivní informace, podklady a údaje pro porovnání mož-
ných variant řešení ve vazbě na cíle a požadavky jednotlivých 
obcí, možnosti a způsoby zajištění finančních zdrojů. Obce 
musí zvažovat, zda a případně do jaké výše finančně zatíží 
vlastníky nemovitostí, to je obyvatele v obci.



Úvod 
Česká republika vstoupila v roce 2004 do EU. Stav odkana-

lizování a čištění odpadních vod je v mnoha obcích ČR stále 
ještě nevyhovující a neumožňuje další rozvoj obcí. Bez dotací 
by nebylo možné tento stav zlepšit. Mnozí vlastníci a provozo-
vatelé vodohospodářské infrastruktury, konzultační, projektové 
a inženýrské společnosti, stavební a technologické firmy a další 
subjekty získaly v minulých letech zkušenosti s přípravou a rea-
lizací projektů financovaných z různých fondů EU (PHARE, ISPA, 
OP Infrastruktura, Fond soudržnosti). Nyní je rok 2008, který je 
druhým rokem programovacího období EU 2007–2013. V tomto 
období je možné získat dotace z Operačního programu životního 
prostředí (dále jen OPŽP) mimo jiné na odkanalizování a čištění 
odpadních vod. Toto se týká obcí (aglomerací) nad 2 000 obyvatel 
i obcí (aglomerací) pod 2 000 EO, které vyžadují zvláštní ochranu 
(CHKO, NP, NATURA 2000, CHOPAV, Nové Mlýny). Kromě dotací 
z OPŽP je možné získat pro odkanalizování obcí od 200 EO do 
2 000 EO dotace z Mze ČR.

Zásadní pro úspěšné zajištění finančních zdrojů (vlastní zdroje 
obce, úvěry, dotace) na přípravu a realizaci projektu je stanovení 
správných návrhových parametrů, zvolení optimální koncepce 
odkanalizování a čištění odpadních vod v obci (aglomeraci) 
a nalezení vyváženého technického řešení ve vazbě na výši inves-
tičních (celkových) a provozních nákladů. V neposlední řadě jde 
také o zvládnutí procesu výběru zhotovitele služeb (projektová 
dokumentace, stavební dozor), výběru zhotovitele stavby včetně 
technologické části a také o zvládnutí procesu provozování sys-
tému odvádění a čištění odpadních vod.

V menších obcích pod 2 000 EO jsou náklady (jednotkové 
náklady) na odkanalizování a čištění odpadních vod obvykle 
vyšší než u obcí větších než 2 000 EO. Vyšší náklady jsou nejen 
na čištění odpadních vod, ale i na odkanalizování, což je dáno 
charakterem a hustotou zástavby, konfigurací terénu apod. Proto 
se u obcí menších než 2 000 EO začíná v poslední době uplatňo-
vat vedle centralizovaného odkanalizování a čištění odpadních 
vod také řešení decentralizované. Toto řešení znamená, že se 
odpadní vody na rozdíl od centralizovaných řešení zneškodňují 
v čistících zařízeních v místě nebo blízko místa vzniku odpadních 
vod. Decentralizované řešení znamená, že celé nebo část inves-
tičních nákladů je možné přesunout na vlastníka nemovitosti, 
resp. na obyvatele obce.

Obce menší než 2 000 EO
Stav odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích 
pod 2 000 EO

Podíl obcí s méně než 2 000 obyvateli v ČR je cca 90 % a podíl 
obcí s méně než 500 obyvateli je cca 60 %. V těchto obcích žije 
významná část populace. Stav odkanalizování a čištění odpad-
ních vod ve většině obcí pod 2 000 EO nevyhovuje současně plat-
né legislativě o odkanalizování a čištění odpadních vod. Přitom 
má být takové, že odpadní vody mají být podrobeny přiměřenému 
čištění, které jakýmkoliv postupem zajistí, že po vypuštění odpad-
ních vod do toku budou splněny limity, které stanoví vodoprávní 
úřad v souladu s NV č. 61 a příslušnými směrnicemi EU, zejména 
se směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění odpadních vod.

Obce (aglomerace) menší než 2 000 EO, které nevyžadují 
zvláštní ochranu a nemusí naplňovat dle usnesení vlády č. 852 
z roku 2005 směrnici Rady 91/271/EHS o čištění odpadních 
vod nejpozději do 31. 12. 2010. Pokud však nebude i v těchto 
malých obcích vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod, 
není možný další rozvoj těchto obcí. Proto se i tyto obce snaží 
vyřešit problém s odpadními vodami a hledají pro tento účel 
finanční zdroje (dotace). 

Cíle a očekávání obce
Je možné konstatovat, že jsou 2 základní druhy obcí, resp. 

lidí v těchto obcích, kteří rozhodují o tom, zda obec bude nebo 
nebude řešit odkanalizování a čištění odpadních vod.

První skupina obcí je ta, která říká ústy svých volených zástup-
ců: „Protože jsme malá obec, která není povinna řešit odkanali-
zování a čištění odpadních vod, nebudeme to tedy řešit. Zvláště 
ne do té doby, dokud nám na to někdo nedá 100% dotaci“. 

Druhá skupina obcí chce neuspokojivý stav odkanalizování 
a čištění odpadních vod řešit, protože má zájem na dalším rozvoji 
obce a ten není možný bez kanalizace a ČOV. Tyto obce potom 
hledají všemožným způsobem informace, zpracovávají studie 
a další stupně dokumentace, hledají finanční zdroje na finan-
cování přípravy a realizace stavby. Zjišťují ovšem, že to nebude 
nic jednoduchého, že náklady jsou vysoké a dotace nízké nebo 
dokonce nedostupné. Přemýšlí o decentralizovaném systému, tzn. 
o způsobu, jak zapojit majitele nemovitostí do tohoto problému 
a přenést na ně celé nebo část investičních nákladů.
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Zadání obce pro návrh řešení
Pro výběr optimální varianty řešení je vhodné a snad i nutné, 

aby obec definovala základní podmínky (scénáře) pro řešení 
odkanalizování a čištění odpadních vod, jako:
1. Navrhnout optimální řešení s kvalitními materiály, s obvyklými 

náklady stavby, provozními náklady a životností.
2. Navrhnout řešení s cílem minimalizovat investiční náklady bez 

ohledu na provozní náklady – obec má limitované a omezené 
finanční zdroje, může získat malé nebo dokonce nulové dotace 
a přitom chce řešit odkanalizování a čištění odpadních vod 
alespoň jen v části obce.

3. Jakým způsobem, do jaké výše a za jakých podmínek by se 
měli na financování odkanalizování a čištění odpadních vod 
(investiční a provozní náklady) podílet vlastníci nemovitostí, 
tzn. obyvatelé obce.
Definovat zadání je nutné proto, aby bylo možné navrhnout 

optimální řešení pro konkrétní obec, konkrétní podmínky, 
možnosti financování a dle aktuálních možností získání dotace. 
Optimální by bylo zahrnout do studie všechny možné scénáře. 
Taková studie bude sice finančně a časově náročnější, ale může 
na druhé straně poskytnout představitelům obce objektivní 
podklady, informace a údaje pro jejich rozhodnutí.

Postupy a podmínky zpracování PRVK krajů
Jedním ze základních požadavků na zpracovatele krajského 

PRVKu bylo respektovat platnou legislativu ČR, tzn. také legisla-
tivu pro odkanalizování a čištění odpadních vod (Zákon o vodách, 
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Tato 
legislativa je koncipována zejména z pohledu tradičního centrali-
zovaného řešení. Při zpracování koncepce řešení odkanalizování 
a čištění odpadních vod pro jednotlivé obce nebo skupiny obcí 
nebylo ani možné z výše uvedených důvodů v širší míře zakotvit 
do PRVKu decentralizované způsoby řešení z těchto důvodů:
o	Zásadní rozdíl je řešit decentralizované odkanalizování 

a čištění odpadních vod pro jeden rodinný dům nebo skupi-
nu rodinných domů v některé obci, resp. pro určité části obce 
a stanovit detailní koncepci platnou pro všechny jednotlivé 
obce v kraji v souladu s platnou legislativou.

o	Zásadní rozdíl je navrhnout odvádění vyčištěných odpad-
ních vod z domovní ČOV (DČOV) vypouštěním do podzemních 
vod (vsakování) u jednoho rodinného domu nebo navrhovat 
takové řešení systematicky u malých obcí nebo u části zástavby 
v obcích s řídkou zástavbou.

o	Zásadní rozdíl je navrhnout žumpu a následnou likvidaci 
odpadních vod na „blízké“ ČOV u jednoho rodinného domu, 
nebo navrhovat takové řešení systematicky u malých obcí 
nebo u části zástavby v obcích s řídkou zástavbou. Je velmi 
problematické a v podstatě nemožné najít nebo i navrhnout 
kapacitu u nějaké dostatečně kapacitní ČOV pro žumpové 
vody od „několika či mnoha tisíců“ obyvatel z určitého regio-
nu. Likvidace odpadních vod prostřednictvím žump je přitom 
metoda sice decentralizovaná, ale provozně nejdražší a nejméně 
ekonomická. Nejvíce zatěžuje vlastníka nemovitosti.

o	Nebylo možné ve všech jednotlivých malých obcích 
shromáždit a posoudit podklady o stavu stávajícího stokového 
systému v obci, detailně navrhnout a posoudit možné varianty 
řešení včetně variant s decentralizovaným nebo kombinovaným 
řešením a do PRVKu zapracovat optimální variantu řešení.
Z výše uvedených důvodů je většinou v rámci krajských PRVK 

řešeno odkanalizování a čištění odpadních vod centralizovaným 
řešením. Někteří zpracovatelé u malých obcí o počtu „několika 
desítek či několika set“ obyvatel systematicky navrhovali likvidaci 
odpadních vod prostřednictvím žump (mnohdy podporováni ze 
strany objednatele). Když pomineme, že je to řešení provozně 
nejdražší a nelze je ve větší míře organizačně, logisticky ani pro-
vozně zajistit (odvoz fekálními vozy), nebylo v PRVKu ani určeno 
na kterou ČOV by se měly tyto žumpové vody vyvážet k čištění. 

Bylo možné se setkat i s názorem: „Řešte malé obce jímkami na 
vyvážení, však už si majitelé nemovitostí nějak poradí. Jímky 
stejně nebudou vyvážet tak často, mají tam přepady, trativody.“ 
Tento přístup je sice možná realistický, ale není možný, protože 
není v souladu s platnou legislativou.

Je nutné si uvědomit, že schválený PRVK příslušného kraje 
je strategický dokument s charakterem „územního plánu“ pro 
odkanalizování a čištění odpadních vod. Pokud není navrhované 
řešení v souladu s řešením dle PRVKu, není v podstatě možné 
na takový projekt získat dotace z jakéhokoliv dotačního titulu 
EU či ČR.

Finanční zdroje – způsob financování
Dotace pro obce

Předmětem tohoto článku není detailně popsat všechny možné 
dotační tituly a podmínky poskytování dotací. Hlavní dotační 
zdroje EU nebo ČR byly v minulosti a i nadále budou v progra-
movacím období EU 2007–2013 (OPŽP) zaměřeny hlavně na obce 
větší než 2 000 EO a obce pod 2 000 EO, které vyžadují zvláštní 
ochranu (CHKO, NP, NATURA 2000, CHOPAV, Nové Mlýny). Pro 
ostatní obce pod 2 000 EO lze získat dotace zejména z MZe ČR 
nebo z krajských zdrojů. Tyto zdroje jsou však výrazně limitované 
a celkové roční alokace jsou malé.

Financování ze strany obce nebo obyvatel obce
Financování odkanalizování a čištění odpadních vod je možné 

ze zdrojů veřejných – obce (vlastní zdroje, úvěry, dotace) nebo ze 
zdrojů jednotlivých vlastníků nemovitostí (viz tab. 1). Z tab. 1 je 
patrné, že u centralizovaného způsobu je nutné, aby celý systém 
odkanalizování a čištění odpadních vod financovala obec, kromě 
části domovních přípojek, která navazuje na odbočky pro domov-
ní přípojky až k nemovitosti. Oproti tomu u decentralizovaného 
způsobu čištění je možné převést financování čištění odpadních 
vod na vlastníka nemovitosti, včetně propojení na dešťovou 
kanalizaci v obci („domovní kanalizační přípojky“), nebo se obec 
může rozhodnout, že bude obyvatelům v obci přispívat v určité 
míře na jejich decentralizované čištění.

Při posuzování možných variant řešení odkanalizování a čištění 
odpadních vod v obci, porovnávání výhodnosti centralizovaného, 
resp. decentralizovaného systému (varianty) je nutné zvážit, zda 
se budou investiční nebo provozní náklady posuzovat z pohledu 
obce nebo z pohledu občana, resp. jaké náklady mohou být pře-
vedeny na vlastníky nemovitostí.

Návrh optimální varianty odvádění a čištění odpadních vod
Studie

Každá obec má jiné podmínky, které ovlivňují výhodnost či 
nevýhodnost té které koncepce odvádění a čištění odpadních vod. 
Jedná se o charakter zástavby, stav a rozsah stávající (dešťové) 
kanalizace, konfiguraci terénu. Pro návrh optimální varianty 
odkanalizování a čištění odpadních vod je nutné zpracovat stu-
dii. V rámci studie by měl být vyhodnocen stávající stav stokové 
sítě v obci, možnosti zasakování (hydrogeologický posudek) atd. 
a navrženy varianty řešení. Možné varianty by měly být vyhodno-
ceny po stránce investičních nákladů, provozních nákladů, podle 
technických a technologických hledisek, ekologických přínosů 
apod. Nejvhodnější by bylo, aby se projekty vyhodnotily metodou 
finanční analýzy, to je obdobně nebo shodně s projekty, které se 
ucházejí o dotace z OPŽP.

Studie, která by měla obsahovat i varianty decentralizovaného 
odvádění a čištění odpadních vod, vyžaduje podrobnější zpraco-
vání a náročnější podklady (hydrogeologický posudek apod.). 

Centralizovaný systém
U centralizovaného způsobu odkanalizování je nutné se zabý-

vat zejména možnými způsoby dopravy odpadních vod směrem na 
ČOV. Je nutné posoudit, zda a případně v jakém rozsahu může 
stávající kanalizace v obci odvádět odpadní vody na budoucí ČOV. 

Na základě tohoto vyhodnocení stávající 
kanalizace by měl projektant navrhnout 
systém odvádění odpadních vod. Náklady 
na stokový systém zásadním způsobem 
ovlivňují náklady celého projektu. ČOV je 
nutné navrhnout tak, aby splňovala veške-
ré požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní 
vody ve vazbě na tok, do kterého budou 
odpadní vody z ČOV vypouštěny.

Decentralizovaný systém
U varianty decentralizovaného nebo 

kombinovaného systému je nutné v rámci 
studie detailněji popsat veškeré podmínky 

Dílčí části systému odkanalizování a čištění 
odpadních vod

Financování odkanalizování a čištění 
odpadních vod

Centralizované Decentralizované

Obec Vlastník 
nemovit. Obec Vlastník 

nemovit.
ČOV/DČOV ● ●
Kanalizace ● ●
Odbočky pro domovní kanalizační přípojky ● ●
Domovní kanalizační přípojky („neveřejná“ část) ● ●

Tab. 1. Financování centralizovaného/decentralizovaného odvádění a čištění 
odpadních vod
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v obci tak, aby bylo možné vůbec posoudit reálnost decentrali-
zovaného systému, resp. navrhnout vlastní technické řešení. 
Velmi důležité je popsat možnosti a podmínky vypouštění vyčiš-
těných odpadních vod – do stávající stokové sítě a následně do 
toku, jímání pro závlahu (ve vegetačním období), popřípadě pro 
vsakování.

Je otázkou, zda je použití jímek na vyvážení vhodným decen-
tralizovaným řešením. Odpadní vody sice nejsou odváděny sys-
tematickou stokovou sítí, ale jsou vyváženy k čištění na nějakou 
nejbližší vhodnou (centrální) ČOV. Jde tedy spíše o kombinovaný 
způsob odkanalizování a čištění odpadních vod než o způsob 
decentralizovaný.

Investiční – celkové náklady
Centralizovaný systém

Všeobecně se dá říci, že investiční náklady na centralizova-
né odkanalizování a čištění odpadních vod v malých obcích 
jsou v přepočtu na 1 obyvatele nákladnější než u obcí velkých. 
Samozřejmě také záleží na charakteru zástavby a konfiguraci 
terénu. V mnoha případech mají obce zpracovanou projektovou 
dokumentaci pro centralizované řešení, včetně rozpočtu nákladů. 
Pokud vůbec byla zpracována studie včetně variantního řešení, 
nebylo obvykle v rámci studie navrhována a posuzována varianta 
s decentralizovaným systémem. Maximálně bývá obvykle v takové 
studii konstatováno, že okrajová rozptýlená zástavba nebude 
z ekonomických důvodů napojena na stokovou síť a odpadní 
vody budou případně skladovány v jímkách a následně vyváženy 
k čištění na nejbližší možnou ČOV.

V drtivé většině případů je v obci stoková síť, která nemůže být 
použita pro odvádění odpadních vod na budoucí ČOV. Aby bylo 
možné odpadní vody přivést na ČOV, je nutné vybudovat novou 
splaškovou kanalizaci, což je pro obce pod 2 000 EO v podstatě 
jediné možné „centralizované“ řešení odvedení odpadních vod 
na ČOV. 

Obvyklé náklady na ČOV jsou cca 12 000 Kč až 16 000 Kč (bez 
DPH) na 1 EO, výjimečně i více (NP, CHKO). V případě řešení 
odvádění odpadních vod novou splaškovou kanalizací, se mohou 
náklady na tuto kanalizaci pohybovat cca v rozmezí 40 000 Kč až 
100 000 Kč na jednoho EO a výjimečně i více. V tab. 2 je uveden 
výtah z hodnocení technické úrovně projektu dle podmínek MŽP 
ČR pro projekty OPŽP v rámci 3. výzvy. Údaje v této tabulce 2 
umožňují získat určitý přehled, co je ještě z pohledu MŽP ČR 
obvyklá cena a co už ne.

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že jednotkové náklady 
na kanalizaci mohou být při centralizovaném systému několi-
kanásobně větší než jednotkové náklady na čištění odpadních 
vod. Náklady na kanalizaci tedy zcela zásadně ovlivňují celkové 
náklady na centralizované řešení. Hledání úspor na ČOV nemusí 
být pro snižování nákladů rozhodující, resp. může mít negativní 
vliv na budoucí správnou funkci ČOV a tím i budoucí nepříliš 
významný pozitivní vliv na životní prostředí.

Decentralizovaný systém
Pro objektivní srovnání všech variant je u decentralizovaného 

systému nutné zahrnout do investičních nákladů veškerá tech-
nická opatření tak, aby tento systém fungoval po celý rok bez 
omezení. Srovnání investičních nákladů na „úplné“ varianty je 
samozřejmě v zájmu obce, aby se v budoucnosti neobjevily nějaké 
náklady, se kterými nikdo nepočítal. 

Pro reálnost a výhodnost decentralizovaného systému je 
důležité, jestli je v obci nějaká stávající stoková síť, do které by 
bylo možné zaústit odpadní vody vyčištěné na DČOV. Pokud ano, 
je nutné posoudit její stavebnětechnický stav. Kdyby byla stávající 
kanalizace ve špatném stavu, který by vyžadoval její rekonstrukci 
v krátkodobém časovém horizontu, je nutné kalkulovat s nákla-
dy na její rekonstrukci. Pokud není v obci kanalizace, je nutné 
počítat s těmito variantami, resp. s náklady na tyto varianty: 

o	Vybudování nové kanalizace – započítat ji do nákladů. Pokud 
by šlo o dešťovou kanalizaci, šlo by ovšem o neuznatelný 
náklad, tzn. na dešťovou kanalizaci není možné získat dotace! 
Toto řešení je nákladnější než nová splašková kanalizace a je 
v zásadě nereálné.

o	Řešit vypouštění odpadních vod z DČOV vsakováním. Ale je 
k dispozici hydrogeologický posudek, který toto doporučuje, 
a to nejen pro jeden rodinný dům, ale například pro celou obec 
či pro její významnou část? Povolí takové vsakování vodohos-
podářský orgán?

o	Vypouštění vyčištěné vody formou závlahy ve vegetačním 
období. Ale co s vyčištěnou vodou v mimovegetačním období 
(cca 5 měsíců)?
-	 Akumulace pro jeden rodinný dům (čtyřčlenná rodina) 

o kapacitě cca 50 m3 – náklady cca 250 000,- Kč 1, to je cca 
60 000,- Kč na 1 EO. Tyto náklady by musel vynaložit občan 
a nezískal by na to žádné dotace. Přitom za 60 000,- Kč/1 
EO by již bylo možné v příznivějších případech realizovat 
novou splaškovou kanalizaci v obci. 

-	 Řešit vypouštění vsakováním. Problémy – dtto viz vsaková-
ní.

Je nutné konstatovat, že použití jímek na vyvážení je možná 
investičně nejlevnější způsob likvidace odpadních vod, ale pro-
vozně nejdražší. Náklady investiční i provozní jdou k tíži vlastníka 
nemovitosti, a ne obce. S trochou sarkasmu vůči občanovi je 
možné říci, že to je pro obec vhodná varianta řešení, případně 
až s nulovými investičními i provozními náklady. Pokud by měli 
vlastníci nemovitostí platit vše tak, jak by měli, asi by to finančně 
nezvládli a hledali by cestu, jak snížit své náklady. Toto ale není 
určitě cílem, protože finanční zatížení obyvatel by bylo vysoké, 
jímky na vyvážení by se moc nevyvážely (přepady, trativody), čiš-
tění odpadních vod by bylo minimální a efekt zlepšení životního 
prostředí by byl zanedbatelný. 

Problematika DPH
Při porovnávání nákladů na jakoukoliv variantu je nutné 

nezanedbat problematiku DPH. Je nutné se ptát, zda investor 
(obec, svazek) či stavebník (občan) je nebo není plátcem DPH. 
Pokud není plátcem, je nutné k cenám bez DPH připočítat dalších 
19 % z ceny bez DPH.

Vyhodnocení investičních nákladů stavby 
Při porovnávání investičních nákladů na realizaci „nějaké“ 

stavby se porovnávají náklady na různé varianty řešení. Velmi 
často se porovnávají náklady, které nejsou objektivně srovnatelné 
z různých důvodů:
o	technické řešení od projektantů je zpracováno na základě 

návrhových parametrů, které jsou velmi často nadhodnoceny, 
návrhové parametry nejsou objektivně stanoveny;

o	náklady na jednotlivé varianty spočítají různí projektanti, kteří 
nevycházejí ze stejné úrovně jednotkových nákladů;

o	náklady na navržené technické řešení (zejména ve studiích) 
jsou většinou od projektantů vykalkulovány s určitou rezer-
vou;

o	náklady na další novou variantu spočítají a nabídnou inves-
torovi potencionální dodavatelé toho kterého technologického 
řešení, takové náklady jsou spíše podhodnoceny;

o	technické řešení od potenciálních dodavatelů technologie je 
zpracováno na základě návrhových parametrů, které jsou velmi 
často podhodnoceny.
Možné varianty technického řešení je nutné srovnávat na zákla-

dě objektivních údajů, podkladů a informací. Zástupci obcí nebo 
vlastníci nemovitostí mohou být ovlivněni dobrými, špatnými či 
zavádějícími radami projektantů, konzultantů, lobbistů, doda-
vatelů „čehokoliv“. V tom špatném případě mohou v dobré víře 
učinit špatné rozhodnutí, které již bude od nějaké fáze přípravy 
projektu nevratné. Pokud ale to srovnání obec nebo občan neučiní 
(může se stát, že v dobré víře), učiní špatné rozhodnutí.

Provozování vodohospodářské infrastruktury
Provozovatel 

Při plánování jakékoliv centralizované nebo decentralizované 
varianty odkanalizování a čištění odpadních vod je nutné se již 
ve fázi přípravy zamyslet nad tím, kdo bude provozovat novou 
vodohospodářskou infrastrukturu a za jakých podmínek ji bude 
provozovat.

Zástupci obcí, zejména těch menších, často uvažují, že si 
budou kanalizaci a ČOV provozovat sami, protože profesionální 

1  Náklady jsou uvedeny bez DPH. V současné době je DPH pro kanali-
zace a ČOV ve výši 19 %.

Nákladová efektivnost pro  Počet 
bodů

ČOV (pod 2000 EO) < 11 000 10
ČOV (pod 2000 EO) > 11 000 < 19 000 5
ČOV (pod 2000 EO) > 19 000 0
Kanalizace – nově vybudované   < 45 000  (Kč/EO) 5
Kanalizace – nově vybudované  >45 000 < 75 000  (Kč/EO) 2,5
Kanalizace – nově vybudované   > 75 000  (Kč/EO) 0

Tab. 2. Hodnocení nákladové efektivnosti dle MŽP ČR pro 
projekty financované z OPŽP
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provozovatel je příliš drahý. Stačí se přece podívat na tarify 
stočného ve vedlejší obci, kde je provozovatelem firma „X“. Na 
obci zvítězí názor: „Budeme si to provozovat sami, budeme mít 
nízké náklady, nemusíme odepisovat majetek apod.“ U decent-
ralizovaného systému s DČOV mohou být sice osazeny kvalitní 
DČOV, které mají všechny předpoklady pro splnění všech limitů, 
ale samy o sobě fungovat nebudou. Také DČOV vyžaduje „dobré 
zacházení“, potřebuje kontrolu, údržbu, pravidelný servis apod. 
Jinými slovy vyžaduje provozní náklady.

Je nutné si uvědomit, že systém odkanalizování a čištění od-
padních vod by měl být v budoucnu životaschopný a mělo by 
být možné ho financovat ze stočného, vybraného od jednotlivých 
producentů odpadních vod a samotných občanů. U decentra-
lizovaného systému sice vlastník nemovitosti neplatí stočné, 
ale platí přímo veškeré provozní náklady a nese všechna rizika 
s „provozováním“ a funkcí. Je úplně jedno, jestli byly na realizaci 
stavby poskytnuty dotace, nebo obec financovala stavbu zcela 
z vlastních finančních zdrojů. U systémů decentralizovaných je 
nutné definovat, co by měla provozovat profesionální firma, nebo 
zda je vůbec nutný nějaký provozovatel, protože vše má být pře-
neseno na občana, vlastníka domovní ČOV, septiku, žumpy apod. 
Občan bude platit provozní náklady a bude také obnovovat svůj 
majetek, tak aby byl funkční a splňoval potřebné parametry.

Provozní náklady
Pro objektivní posouzení jednotlivých možných variant řešení 

je nutné stanovit také objektivní provozní náklady. U centrali-
zovaného systému jsou obvyklé tarify stočného pro větší tarifní 
oblast (více obcí včetně měst, území v působnosti svazku, apod.) 
v ČR ve výši 20,- až 30,- Kč/m3 (vč. DPH), včetně zisku provozní 
společnosti. Pokud by se mělo vyčíslit stočné pouze pro jednu 
malou obec, bude samozřejmě stočné výrazně vyšší než pro celou 
tarifní oblast. Jak je všeobecně známo, takhle funguje tzv. vodo-
hospodářská solidarita větších obcí a měst s těmi menšími.

Je nutné mít na vědomí, že také DČOV potřebují pravidelnou 
údržbu a kontrolu, jinak bude čistící efekt narušen. Nejnižší 
provozní náklady u decentralizovaného řešení jsou pro čištění 
odpadních vod na DČOV s vypouštěním do dešťové kanalizace. 
Roční provozní náklady jsou potom pro 1 DČOV min. 8 000,- 
Kč/rok (vč. DPH), což znamená cca 55,- Kč/1 m3 vyčištěné 
odpadní vody2. V případě odvádění vyčištěných odpadních vod 
do vsakování nebo na závlahu budou provozní náklady ještě 
vyšší, protože je nutné navrhnout kvalitnější DČOV (membrá-
nové vestavby, pískový filtr apod.), která bude mít odpovídající 
parametry na odtoku.

U decentralizovaných systémů se velmi často nepočítá nebo se 
podhodnocuje cena lidské práce, protože se uvažuje, že vlastník 
nemovitosti to dělá zadarmo. Pravdou je, že vlastník nemovitosti 
nebude platit sám sobě, ale jeho práce má svou hodnotu a mělo 
by se s ní počítat. Určitě je nutné počítat s cenou servisních služeb 
na DČOV od odborných servisních nebo provozních firem.

V případě řešení likvidace odpadních vod pomocí jímky na 
vyvážení a následné čištění na vhodné ČOV jsou provozní náklady 
cca 200,- až 300,- i více Kč/1m3. Jedná se o likvidaci odpadních 
vod s nejdražšími provozními náklady.

Úspory na vodném a stočném – vsakování, závlaha
Kladem decentralizovaného systému se vsakováním nebo 

závlahou je úspora na poplatcích za stočné a vodné. Tato finanční 
úspora může při závlaze ve vegetačním období činit max. 600,- 
až 1 000,- Kč za rok na 1 obyvatele3. Na druhé straně je nutné 
počítat s investičními náklady na akumulaci vody a čerpadla 
(pokud se nezalévá ručně) a s provozními náklady.
2  Za předpokladu čtyřčlenné rodiny, množství odpadních vod  
100 l/os/den.
3  Za předpokladu délky vegetačního období 7 měsíců a množství 
odpadních vod 100 l/os/den.

Závěr
Příprava a realizace odkanalizování a čištění odpadních vod 

v obci je finančně velmi nákladný proces. Takový projekt v pod-
statě ani není možné financovat jen z vlastních finančních zdrojů 
obce nebo z úvěrů. Dotace pro obce pod 2 000 EO jsou však 
v současné době velmi omezené a jsou limitované jak z pohledu 
celkových nákladů, tak i z pohledu jednotkových nákladů na 
1 obyvatele (EO). Přesto je nutné tento problém řešit, aby byl 
umožněn další rozvoj obce. Je nutné hledat optimální nebo spíše 
realistické a reálně možné řešení, pro které může obec zajistit 
financování (vlastní zdroje, úvěry, dotace) bez pomoci obyvatelů 
obce (vlastníků nemovitostí) nebo s jejich zapojením tím, že na 
ně přenese celé nebo část investičních nákladů a budoucích 
provozních nákladů.

Je velmi vhodné, aby obec měla stanoveny své jasné cíle 
v oblasti čištění odpadních vod, aby zvažovala možné varianty. 
Pro konečný výběr té správné a optimální varianty je nutné, aby 
obec jasně definovala zadání pro zpracování studie, aby byla 
vypracována kvalitně a objektivně. Jen tímto způsobem mohou 
být k dispozici podklady, informace a údaje pro porovnání variant 
a pro konečné rozhodnutí. Zcela určitě je vhodné zvažovat vedle 
centralizovaného systému odkanalizování a čištění odpadních 
vod i decentralizované nebo kombinované řešení, se všemi 
výhodami i nevýhodami. Vždy je však nutné mít na paměti, že 
navržený systém má být funkční v souladu s platnou legislati-
vou nejen těsně po kolaudaci, ale i dlouhodobě po celou dobu 
plánované životnosti stavby.
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Preparation and Realization of Urban Drainage and Waste 
Water Treatment Plant Procedure (Šebek, J.; Haloun, R.)

Key words
Centralized decentralized way of waste water drainage and 
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The paper is not about comparison of individual possible 
solutions, centralized or decentralized. It deals with some 
processes and procedures in preparation and implementation 
of waste water removal and treatment from smaller-sized com-
munities having less than 2 000 PE. In such communities, 
decentralized way of waste water drainage and treatment can 
be considered. However, it is important that the communities 
have objective information at their disposal, as well as materi-
als and data to compare possible solution variants in linkage 
to the aims and requirements of individual communities, to 
possibilities and ways of providing financial resources. The 
communities must consider whether and up to what amount, 
as the case may be, they shall impose a financial burden on 
property owners, i.e. the inhabitants in the community.
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Kategorie 
ČOV Lokalita Limity z Rozhodnutí Dosažené výsledky Limity tzv. BAT

(EO)    rok 2005 rok 2006 dle MP MŽP

  p m průměr p* průměr p* p m

  ČOV Drahomyšl 15 30 9,23 15 7,35 9,2    

pod 500 ČOV Blažim 10 30 4,88 4,7 6,15 4 30 50

  ČOV Bítozeves 20 30 8,45 9,5 6,78 6,4    

  ČOV Kryry 28 35 4,43 4,6 11,1 12    

500–2000 ČOV Hrob 15 30 4,93 5,3 6,59 5,8 22 30

  ČOV Mašťov   40 8,65 9,9 11,7 13    

Příklady funkce ČOV ve velikostních kategoriích do 2000 EO pro ukazatel BSK5 (mg/l)

* – Hodnoty “p” u dosažených výsledků jsou maximální dosažené hodnoty po vyškrtnutí přípustného 
počtu vzorků, které nemusí limit “p” splňovat dle přílohy č. 5 NV č. 61/2003 Sb.

sdružuje přední odborníky z oblasti čištění 
odpadních vod. Těmi ale zároveň logicky 
jsou odborníci z provozních a vlastnických 
společností, jejichž zájmem je zároveň mini-
malizace zejména provozních nákladů ČOV. 
MŽP v tomto případě nemělo kapacity nebo 
nechtělo příliš benevolentní návrhy tzv. 
BAT oponovat. Přitom vodoprávní úřady,  
správci povodí a ČIŽP mají dostatek pod-
kladů a výsledků ze stávajících funkčních 
ČOV, které jsou již léta schopny dosahovat 
výrazně nižších koncentrací vypouštěného 
znečištění (viz tabulka), než jak jsou defino-
vány v MP. Zajímavá v těchto souvislostech 
je i přísnost, s jakou MP přistupuje k malým 
a domovním ČOV (do 50 EO, které ovšem 
neprovozují velké vodárenské společnosti, 
ale jednotlivci nebo malé firmy), kde podle 
lokality lze požadovat i ČOV s membráno-
vou technologií. Tyto technologie dosahují 
řádově lepších výsledků, než uvádí tzv. BAT 
pro ČOV od 50 do 500 EO. Z diskuse je zřejmé, že si její účastníci 
výše uvedený stav plně uvědomují a snaží se ho nějakým způsobem 
vysvětlit a omluvit.

Na několika místech se v diskusi objevuje fakt, že se správcům 
povodí nelíbí vysoké hodnoty tzv. BAT. Zároveň je konstatováno, že 
podniky Povodí nemají dostatek odborníků rozumějících technolo-
gii ČOV a že by proto bylo vhodné do vodoprávních řízení začlenit 
konzultace s AČE. 

Lze ujistit celou vodohospodářskou veřejnost, že správci povodí 
mají dostatek kvalifikovaných odborníků, např. právě absolventů 
VŠCHT, včetně lidí, kteří mají zkušenosti s provozováním čistíren-
ských technologií. Zároveň je pochopitelná snaha odborníků z jed-
notlivých vodárenských společností, sdružených v AČE, ovlivňovat 
vodoprávními úřady vydávaná povolení pro své ČOV. 
Investiční a provozní náklady

Na námět pana redaktora Stránského o obavách, že „BAT mohou 
zakládat podmínky pro korupční prostředí, kdy úředník schválí 
za provizi 40 let starou technologii za nejlepší dostupnou“ reagují 
prakticky všichni diskutující opět tak, že za vodoprávním úřadem 
stojí jako „hlídací pes“ správce povodí, který nedovolí, aby čtyřicet 
let staré technologie byly uznány za BAT.

Jde o velmi zajímavou část diskuse, pokud vnímáme v odpově-
dích některá mezi řádky vyřčená fakta. V první řadě je naprosto 
zřejmé, že všichni diskutující jsou si vědomi toho, že splnit v MP 
uvedené tzv. BAT čtyřicet let starou technologií je bez problémů 
možné (některé velmi staré ČOV jsou i mezi čistírnami v přiložené 
tabulce). Dále je patrná nedůvěra diskutujících ve schopnost 
vodoprávního úřadu (dále jen VP úřad) takovou starou technologii 
rozeznat a opět je tu snaha zařadit do procesu posuzování AČE. 
Ujišťuji, že jak vodohospodáři na VP úřadech, tak správci povodí 
zastaralou technologii rozeznají. Ovšem pokud investor a projektant 
budou na své technologii trvat s tím, že vyhovuje limitům tzv. BAT, 
nebude mít VP úřad legislativní možnost, jak takového investora ke 
změně technologie donutit (vždyť přece jde o nejlepší dostupnou 
technologii). Naštěstí při výstavbě a rekonstrukcích ČOV zatím 
k těmto případům nedochází a nové ČOV jsou navrhovány na 
dostatečné úrovni. Z toho je patrné, že v dosažitelnosti technologií 
nejde o investiční prostředky na moderní ČOV, ale hlavně o provoz-
ní náklady provozovatelů těchto ČOV. Ty jsou výrazně nižší, pokud 
moderní ČOV nemusí dosahovat projektových nízkých koncentrací 
na výstupu. Vysoké limity v povolení tedy umožňují jednodušší pro-
vozní kontrolu ČOV, úsporu chemikálií apod. Zajišťují tak značnou 
úsporu provozních nákladů.

Zaznamenáníhodná jsou i slova paní ředitelky Ing. Jáglové o zvý-
šených provozních nákladech při zpřísnění limitů vypouštěného 
znečištění, ze kterých je patrné, že i na MŽP jsou si plně vědomi 
faktu, že mírné limity reprezentované tzv. BAT slouží především 
ke snížení provozních nákladů na ČOV.  Úplným omylem jsou pak 
slova Ing. Lánského, PhD. o bezobslužnosti malých ČOV.
Snahy o zmírnění limitů

Problém není ani tak v povolování nových ČOV, kterých zase není 
tolik. Ostatně v porovnání s dosud nečištěnými vodami dojde vždy 
ke zlepšení stavu. Problém je u stávajících ČOV, které dosud měly 

mnohem přísnější limity v povolení, tyto limity s přehledem plnily, 
ale v souvislosti s vyhlášením tzv. BAT jejich provozovatelé žádají 
o výrazné zmírnění těchto limitů s pravděpodobnou vidinou výraz-
né úspory provozních nákladů. Těchto žádostí již v současné době 
evidují správci povodí celou řadu. Výsledkem tohoto procesu, pokud 
na něj přistoupíme, bude výrazné zhoršení stavu vodních útvarů, a to 
zejména stavu ekologického, u kterého je život vodních organismů 
v tocích výrazně závislý na vyrovnané kvalitě vody v toku.

Na druhou stranu je v odpovědích na tuto otázku vyřčena  paní 
ředitelkou Ing. Jáglovou i další známá pravda, že je mnohdy zane-
dbávána otázka ostatních zdrojů znečištění. Nejde ani tolik o prů-
myslové zdroje znečištění, jako o zdroje plošné. A zde se skutečně 
problému budou muset více věnovat i správci povodí. Je k tomu 
ovšem nutno vytvořit legislativní předpoklady, protože zatím legis-
lativní možnosti omezování plošného znečištění prakticky neexistu-
jí. A to je významný úkol právě pro MŽP. Nelze ovšem navrhované 
benevolentní limity pro bodové zdroje znečištění omlouvat tím, že 
nejsou řešeny zdroje plošné.
Kombinovaný přístup

Z další diskuse je ještě zajímavé, jak a kdo bude počítat kombino-
vaný přístup. Pokud MŽP vyřeší zpřístupnění dat monitoringu nejen 
vodních útvarů, ale i znečišťovatelů, nebude pro kohokoliv zásadní 
problém spočítat kombinovaný přístup. Pak může tento výpočet 
provádět centrálně MŽP, správce povodí i VP úřad. Situace je ale 
v současnosti taková, že správci povodí nemají všechna potřebná 
data. Správci povodí mají k dispozici velkou část dat z monitorin-
gu toků, další data jsou na ČHMÚ a VÚV. Data o znečišťovatelích 
má k dispozici ČIŽP (kontrolní činnost a úplaty) a MZe (data od 
provozovatelů ČOV). Všechna data by se měla sejít na MŽP. Jde jen 
o jejich zpřístupnění za konkrétních podmínek.
Závěrem

Velmi podnětné jsou poslední odstavce, které jednoznačně 
ukazují, že všichni zúčastnění jsou si vědomi toho, že skutečné 
nejlepší technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod jsou 
dnes mnohem dál, než ukazují tzv. BAT, a že i v ČR bude nutno ve 
vztahu k odpadním vodám postupovat zásadně jiným způsobem 
než dosud. Odpadní vody musí být čištěny skutečně na úrovni 
současného technického pokroku a ekonomika celého procesu může 
být zajištěna třeba právě opakovaným využitím vyčištěné vody. Pak 
můžeme i výrazně zlepšit stav našich povrchových vod.

Závěrem je nutné ještě jednou zdůraznit souvislost s Rámcovou 
směrnicí o vodách a s povinností dosáhnout dobrého chemické-
ho i ekologického stavu vod do roku 2015, respektive po dalších 
dvou cyklech plánování nejpozději do roku 2027. Zde zásadně 
chybí celková koncepce MŽP, které dosud nedefinovalo, co si pod 
pojmem dobrý stav vod představuje. Zároveň ovšem vydalo MP 
s takovou definicí tzv. BAT, která jednoznačně nepovede k dosažení 
dobrého chemického a ekologického stavu našich vod, ale k jeho  
zhoršení.

Ing. Vlastimil Zahrádka
Povodí Ohře, státní podnik
e-mail: Zahradka@poh.cz
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Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma
autoři: M. Kravčík, J. Pokorný, J. Kohutiar, M. Kováč, E. Tóth
vydaly: MVO Ludia a voda, Združení miest a obcí Slovenska, Obec-
ně prospěšná společnost ENKI a Nadácie pre podporu občianskych 
aktivít. 2007, 93p.

Globální změny klimatu, globální oteplování, katastrofické kli-
matické výkyvy, extrémní meteorologické situace – to jsou denně 
diskutované problémy, jak v běžných sdělovacích prostředcích, na 
odborných a vědeckých fórech, tak i v politických kruzích. Klíčovou 
otázkou zůstává, zda změny klimatu, zjednodušeně označované 
jako globální oteplování, jsou důsledkem 
aktivit lidské společnosti, nebo zda klimatic-
ké změny, které pozorujeme jsou  projevem 
přirozené proměnlivosti prostředí planety 
Země. Publikace „Voda pre ozdravenie klímy 
– Nová vodná paradigma“ autorů M. Kravčí-
ka, J. Pokorného, J. Kohutiara, M. Kováče, E. 
Tótha je bezesporu významným příspěvkem 
do této diskuse. 

Vlastní titul knihy nutí k zamyšlení „je klima nemocné a potře-
buje uzdravit? Pokud se rozhodneme na tuto otázku odpovědět 
„ano“, potom je třeba knihu otevřít, začíst se do textu a hledat spolu 
s autory příčiny tohoto stavu  a posoudit, zda voda je skutečně 
tím hledaným lékem.  Autoři použili v názvu knihy cizí slovo 
paradigma, které se běžném hovoru, stejně jako v odborných dis-
kusích používá jen málo. Je to filozofický termín označující souhrn 
základních postojů, domněnek a z nich vycházejících praktických 
postupů, v tomto případě vztažených k vodě a klimatu. Titul 
knihy je tak první a poslední větou, která působí trochu dojmem, 
že kniha je napsána vědeckým stylem a pro vědce. Vlastní text je 
však napsán zcela srozumitelně a nevyžaduje od čtenáře speciální 
odborné znalosti. Všechny potřebné poznatky jsou v textu logicky 
uspořádány a čtenář může sám posoudit, zda formulace nových 
východisek (nového paradigmatu) jsou oprávněná.

Úvodní kapitola připomíná ve stručné historické retrospekti-
vě vývoj civilizací od starověku  do současnosti a význam vody 
v tomto procesu. Rozhodující změny ve vývoji  starověkých civi-
lizací a v některých případech i jejich zánik souvisel se změnami 
v dostupnosti vody. Stejně tak od starověku je patrná snaha ovlád-
nout vodu a ovlivnit procesy, které určují její distribuci a množství 
v krajině. 2. kapitola „Voda a její koloběh v přírodě“ shrnuje základní 
údaje o distribuci vody na Zemi a dynamice jejího koloběhu včetně 
energetických procesů, které určují globální rámec klimatu. Úloha 
rostlin v koloběhu vody a při přeměně sluneční energie je popsána 
v 3. kapitole. V globálním „velkém“ vodním cyklu je rozhodující 
odpařování vody z teplých tropických s subtropických oceánů, na 
pevnině se díky vegetaci tvoří malý vodní cyklus, který zpomaluje 
návrat vody do moří. Vegetace díky evapotranspiraci významně 
ovlivňuje osud dopadající sluneční energie a zamezuje přehřívání 
pevniny. 4. kapitola ukazuje, jak využívání krajiny ovlivňuje kolo-
běh vody. Odlesnění, zemědělství orientované na stepní obilniny, 
regulace vodních útvarů, odvodnění měst, způsobuje úbytek vody 
v malém vodním cyklu. Důsledky  úbytku vody v malém vodním 
cyklu jsou popsány v 5. kapitole. Jedná se o dopady na lokální klima 
a na výskyt extrémních situací, stejně jako o globální projevy jako 
je například stoupání hladin oceánů. 

Může se zdát, že v dosavadních kapitolách si čtenář zopakuje 
všeobecně známé a akceptované poznatky. Může se také zdát, že 
kniha v těchto kapitolách nepřináší nové překvapující vědecké 
objevy. Ale stejně tak nelze říct, že by text byl triviální. Přínosem 
je především skutečnost, jak autoři s „elemetárními“ poznatky 
pracují a do jakých nových a překvapujících souvislostí je kladou. 
Příkladem může být jednoduchý výpočet, který dokumentuje ener-
getický výkon vegetace v procesu ochlazování krajiny. Lze ukázat, 
že ochlazování prostředí díky evapotranspiraci jedním vzrostlým 
stromem představuje energetický výkon 20-30kW. Odvodnění půd 
a ztráta vegetace, pokles evapotranspirace představuje uvolnění 
tepelné energie a ohřívání krajiny v rozsahu stovek MW/km2 za 
jeden slunečný den. Z hlediska lokálního klimatu je to řádově větší 
účinek, než mohou v současnosti způsobovat skleníkové plyny. 
Podobně mohou unikat pozornosti velmi malé roční deficity v hyd-
rologické bilanci. To znamená, že odtok z pevniny může nepatrně, 
ale přece, přesahovat srážkový úhrn. Problém spočívá v tom, že 
přesnost měření neumožňuje  spolehlivě zjistit malé rozdíly, např. 

1% navýšení odtoku oproti celkovému množství srážek. Pokud by 
taková hydrologická situace trvala 100 let, autoři jednoduchým 
výpočtem ukazují, že by z pevniny odtekl tak velký objem vody, 
který by významně zvýšil hladiny oceánů. Tyto příklady dobře 
dokumentují, že možné globální změny klimatu nelze jednoduše 
přisuzovat pouze vlivu zvýšení koncentrací CO2  a dalších tzv. skle-
níkových plynů. Autoři předkládají i další příklady a zdůrazňují, že 
jen malá pozornost byla dosud věnována vzájemným souvislostem 
mezi koloběhem vody a klimatem.  

Úvahy v kapitolách 1 – 5 autoři vhodně podpořili historickými 
příklady, citáty z historických děl i ze současných pramenů a aktu-

álními příklady především ze Slovenska. 
V mnoha případech je patrné, jak rozsáhlé 
poznatky a hluboké pochopení přírodních 
zákonitostí byly ze starověku, středověku ba 
i doby nedávno minulé, zapomenuty. A to 
staví zdánlivě známé skutečnosti do zcela 
jiného světla. Přestože se nám tyto znalosti 
zdají skoro samozřejmé, ve společenské praxi 

jsou jen málo uplatňované.  
6. kapitola „Staré a nové vodní paradigma“ je stěžejní část 

publikace. Autoři vycházejí ze shromážděných podkladů a for-
mulují zásady nového vodního paradigmatu. Požadavek trvale 
udržitelného využívání krajiny vyžaduje dlouhodobě vyrovnanou 
vodní bilanci. Jestliže dosavadní poznatky ukazují na úbytek vody 
v krajině, potom základním požadavkem je nastolit podmínky pro 
doplnění vodního deficitu.  Dosavadní vodohospodářská praxe, 
která je v knize pracovně označovaná jako „staré vodní paradigma“ 
(i když autoři sami říkají, že se nejedná o formulovanou teorii) 
není paušálně negována. Je nepochybné, že technická opatření 
ve vodním hospodářství budou mít  nadále svou nezastupitelnou 
úlohu. V 7. kapitole jsou zásady nového vodního paradigmatu roz-
pracovány do návrhů, scénářů ve společenském kontextu od úrovně 
místní a občanské až po úroveň státní a politickou. Do jaké míry se 
podaří tyto návrhy uplatnit, bude záviset na tom, zda nové vodní 
paradigma bude ve společnosti akceptováno. Nebude to patrně 
lehké. Jedna velká povodeň se zapíše do vědomí lidí okamžitě, silně 
a působí dlouhodobě. Taková zkušenost si nutně vyžádá neodkladná 
řešení, která mají eliminovat katastrofální důsledky případného 
opakování povodně. Naproti tomu vysušování krajiny postupuje 
pomalu a ani celá jedna generace nemusí tento proces zaznamenat. 
A pravě proto je formulace nového vodního paradigmatu zcela jistě 
velmi potřebný čin.

Publikace napsaná kolektivem 5 autorů, z nich každý přispěl 
svým jedinečným způsobem, je myšlenkově jednotná. Čtenář v ní 
najde podložené informace a pokud autoři vyjadřují obavy z dalšího 
vývoje, například ze zvyšování mezinárodního napětí v důsledku 
nižší dostupnosti vody, jedná se o racionální úvahy. Zároveň kniha 
poskytuje jak teoretická východiska pro nová praktická opatření, 
tak inspiraci pro další výzkum. Lze ji jistě doporučit jak studentům 
a odborníkům v oblasti vodního hospodářství, tak skutečně nejširší 
veřejnosti, neboť vodu potřebují všichni a tato kniha je o vodě.

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

a Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.

Poznámka redakce: Jednoznačně mohu doporučit. Někdy i bude-
te nesouhlasit, ale během celé četby budete muset přemýšlet. Pokud 
byste nemohli knihu sehnat v běžné síti prodejen, obraťte se na 
jednoho ze spoluautorů, pana Pokorného, prostřednictvím e-mailu: 
pokorny@enki.cz.

-VS-

Připravujete nějakou 
vodohospodářskou  
či obdobnou akci? 

Dejte nám o ní vědět, aby byl náš 
přehled vodohospodářských akcí 

co nejúplnější.
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Ochrana vod a ochranná 
pásma vodních zdrojů
Jiří Novák, Petra Oppeltová

Klíčová slova
ochrana vod – ochranná pásma vodních zdrojů – pásma hygienické 
ochrany – vodní zdroje – vodní zákon 

Souhrn
Článek pojednává o ochraně vod jako o obecném pojmu a o po-

vinnostech vyplývajících z platných právních předpisů. Pro zajiš-
tění plynulého zásobování pitnou vodou v požadovaném množství 
a odpovídající jakosti je třeba chránit vodní zdroje intenzivněji 
pomocí jejich ochranných pásem. Vývoj vodoprávní legislativy 
probíhá i v této oblasti a článek nejprve stručně popisuje historii, 
následně vysvětluje dvě odlišné koncepce pojetí ochrany vodních 
zdrojů a nakonec hodnotí současnou situaci. 

u

Historie ochrany vod
Současná generace vodohospodářů má v oblasti vodoprávních 

předpisů zažitý především zákon č. 138/1973 Sb., v platném zně-
ní (dále jen zákon o vodách) a současný zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
vodní zákon). Vodní právo však historicky sahá mnohem dále. Není 
účelné rozebírat celou časovou řadu těchto předpisů, proto je po-
ukázáno jen na několik posledních etap vodního práva.

Platný vodní zákon (nazývaný jako Velká novela) zrušil především 
své tři předchůdce:
• zákon o vodách č. 138/1973 Sb., účinný od 1. 4. 1975 (a s ním 

většinu jeho prováděcích předpisů)
• zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodář-

ství (rovněž účinný od 1. 4. 1975)
• zákon č. 14/1998 Sb., který měnil a doplňoval zákon o vodách 

(známý jako Malá novela), účinný od 6. 3. 1998.
Dlouhodobě před nynější právní úpravou platil zákon o vodách 

z roku 1973, který mj. zrušil:
• zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 

12/1959 Sb. (úplné znění č. 13/1959 Sb.);
• vládní nařízení č. 14/1959 Sb., kterým se prováděl zákon o vod-

ním hospodářství.
Zmíněný zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství byl 

účinný od 1. ledna 1955 a zrušil celkem 10 dosavadních právních 
předpisů, mj.:
• zákon č. 93/1869 ř. z., jenž se týkal ustanovení o právu vodním;
• zákon č. 71/1870 čes. z. z. o tom, kterak vodu lze užívati, sváděti 

a jí se brániti, ve znění přílohy vládního nařízení č. 305/1942 Sb. 
(včetně zákonů č. 65/1870 mor. z. z. a zákon č. 51/1870 slez. z. z. 
ve stejných záležitostech);

• zákon č. XXIII/1885 o vodním právu, ve znění zákona č. 
XVIII/1913 a ostatní předpisy jej měnící a doplňující;

• vládní nař. č. 92/1953 Sb., kterým se zřizuje Ústřední správa 
vodního hospodářství.
Již zákon č. 11/1955 Sb. obsahoval Část třetí nazvanou „Ochrana 

vod“. Její § 12 se nazýval „Péče o vody a jejich ochrana proti zne-
čišťování a změně teploty“ a nařizoval při nakládání s povrchovými 
nebo podzemními vodami pečovat o uchování jejich přirozeného 
stavu a zakazoval jejich znečišťování. Ukládal plánovitě odstraňovat 
dosavadní znečišťování investiční výstavbou potřebných čistících 
zařízení a vhodným rozmísťováním výrobních zařízení. K ochraně 
vod přiřadil rovněž péči o prameny, koryta toků, nádrže, studny 
a jiná zařízení pro jímání podzemní vody. 

Následující § 13 pojednával o „Ochraně proti škodlivým účin-
kům zvláštních druhů vod“, podle něhož Ústřední správa vodního 
hospodářství měla stanovit všeobecné podmínky pro ochranu 
povrchových a podzemních vod.

Paragraf 14 – „Ochrana vodních zdrojů“ byl již předchůdcem 
ustanovení o ochranných pásmech a říkal, že k ochraně vydatnosti, 
jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů vodohospodářský 
orgán stanoví podle potřeby po provedeném řízení ochranná 
území. Vodohospodářský orgán byl rovněž zmocněn určit, jakým 

způsobem se taková ochrana v ochranném území provádí a dokonce 
mohl omezit užívání nemovitostí na tomto území, popřípadě naří-
dit provedení potřebných úprav. Zákon rovněž hovořil o úhradě 
nákladů spojených se zřízením ochranného území tak, že v případě 
obecného zájmu hradí tyto náklady vodohospodářský orgán, naopak 
v případě zásadního nebo převládajícího zájmu určité organizace 
hradí náklady právě tato organizace. 

V posledním ustanovení části pojednávající o ochraně vod 
– v § 15, „Opatření ke zlepšení vodohospodářských poměrů“, zákon 
nařizoval hospodařit na pozemcích v povodí toků tak, aby to záro-
veň přispívalo ke zlepšení odtokových poměrů, k udržení půdní 
vláhy, ke zlepšení poměrů podzemních vod a k ochraně proti erozi. 
Podrobnosti k vymezení dotčených pozemků a způsobům jejich 
úpravy a o hospodaření na nich se měly upravovat mj. podle zásad 
státního vodohospodářského plánu. 

Rovněž zákon o vodách č. 138/1973 Sb. obsahoval část nazvanou 
Ochrana vod. V § 17 řešil „Zlepšení vodohospodářských poměrů“ 
mj. tak, že ukládal správcům zemědělských či lesních pozemků 
a rybníků obhospodařovat je takovým způsobem, který by nejen 
uchovával vodohospodářsky vhodné podmínky z hlediska množství 
a jakosti vod, ale i napomáhal ke zlepšení vodohospodářských 
poměrů. Bylo třeba zabránit nepříznivým odtokovým poměrům, 
splavování půdy, dbát o udržování půdní vláhy a zlepšování retenč-
ní schopnosti rybníků. K tomu byl vodohospodářský orgán zákonem 
zmocněn ukládat potřebná opatření.

Tzv. „Chráněnými oblastmi přirozené akumulace vod“ (dále 
jen CHOPAV) jakožto oblastmi, které pro své přírodní podmínky 
tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, se zabýval § 18 
zákona o vodách. Zákon zmocňoval vlády jednotlivých republik 
ke stanovení takových CHOPAV svými nařízeními, ve kterých se 
vymezí rozsah a popřípadě zakáží činnosti, které v nich ohrožují 
vodohospodářské poměry.

Pouze pro úplnost je třeba uvést, že v současné době platí celá 
řada takových nařízení vlády k zákonu o vodách (viz www.mze.
cz). 

Problematikou „Ochranných pásem“ (dále jen OP) se poprvé 
zabýval § 19 zákona o vodách. Vodohospodářský orgán byl zmoc-
něn stanovovat rozhodnutím OP k ochraně vydatnosti, jakosti nebo 
zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů a mohl v nich zakázat nebo 
omezit dosavadní užívání nemovitostí nebo činnosti, ohrožující 
zmíněnou vydatnosti, jakost nebo zdravotní nezávadnost. Náklady 
spojené s technickými úpravami v OP nesla podle tohoto zákona 
organizace, které ochrana vodního zdroje sloužila k plnění úkolů. 

Do oblasti ochrany vod tohoto zákona spadala i ustanovení 
o „Vodárenských tocích a jejich povodí“ v § 20 a o „Úhradě nákla-
dů“ v § 21.

Současná právní úprava se zabývá problematikou ochranných 
pásem v § 30 vodního zákona a podrobněji o ní bude pojednáno 
níže v tomto článku. Je třeba připomenout, že výše zmiňovaná Malá 
novela zákona o vodách (č. 14/1998 Sb.) byla připravena právě 
z důvodu řešení problematiky ochranných pásem vodních zdrojů 
a přinesla změnu koncepce tohoto procesu, kterou následně Velká 
novela převzala a která platí dosud.

Ochrana vod – její podstata, typy, charakteristika
Historický vývoj i stručný obsah problematiky ochrany vod podle 

příslušných právních předpisů a současných podmínek poplatných 
těmto předpisům je uveden výše. Z textů všech citovaných zákonů 
je zřejmé určité rozdílné pojetí ochrany vod jednak ze všeobecného 
pohledu a jednak jako určité specifikum je pojímána ochrana vod-
ních zdrojů (původně šlo o ochranná území, následně se jednalo 
o ochranná pásma vodních zdrojů). Především se vždy jednalo o to, 
aby vodní zdroj, sloužící pro potřeby obyvatelstva, měl ochranu 
co nejspolehlivější a nejoptimálnější. Takové pojetí ochrany platí 
i v současné právní úpravě. K tomu je třeba vysvětlení používaných 
základních pojmů:

Ochrana obecná, zvláštní a speciální
Obecně platilo a platí, že pojem ochrana vod je širší a obecnější 

než ochrana (resp. dnes OP) vodních zdrojů. Ochrana vod se na 
základě toho rozděluje na tři základní typy takto:

Ochrana obecná je souhrn veškerých opatření k zajištění ochra-
ny vod jako složky přírody a životního prostředí. Vyplývá z celé 
řady právních předpisů, především z podstatné části současného 
vodního zákona a jeho prováděcích předpisů, ale také z mnoha 
dalších předpisů chránících životní prostředí, jedná se zejména 
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o oblasti: ochrana přírody, ochrana životního prostředí, odpadové 
hospodářství, stavební zákon, ochrana půdních fondů atd. Stejně 
jako ve většině obecných zákonných ustanovení, i v případě obecné 
ochrany vod platí, že je povinností každého ji dodržovat vždy, všude 
a za všech podmínek a za toto nenáleží žádné finanční kompenza-
ce. Jestliže vodní zdroje jsou součástí vodního prostředí (vod), tak 
u nich tato obecná ochrana jednoznačně platí také.

Ochrana zvláštní je již něčím zvláštním, něco více než obecná 
ochrana. Je stanovena zákonem, případně jeho prováděcími před-
pisy a má za účel zajistit z různých důvodů vyšší stupeň ochrany 
než ochrana obecná. Především se jedná o významné přirozené 
akumulace vod, o jejichž ochranu má stát zájem (CHOPAV – viz 
výše), nebo také o ochranu vod, které jsou pro další využití, zejmé-
na jako zdroje pitné vody, ohroženy nebo znečištěny. Především 
jde o znečištění dusičnanové, které v současné právní úpravě řeší 
vodní zákon v § 33 – tzv. zranitelné oblasti. K tomu vydává vláda 
své nařízení (č. 103/2003 Sb., novely č. 219/2007 Sb. a 108/2008 
Sb.), v němž stanoví rozsah a podmínky pro zranitelné oblasti. 
Aktualizace se provádí každé 4 roky a dosud se za zranitelné oblasti 
stanovují příslušná celá katastrální území obcí, kde se vyskytují 
pro vodu nepříznivé poměry. Protože rozsah i podmínky jsou sta-
noveny všeobecně platnými právními předpisy, uveřejněnými ve 
Sbírce zákonů, jedná se i v tomto případě o typ ochrany, která je 
závazná pro každého a bez nároku na jakékoliv náhrady, avšak ne 
na celém území státu, ale pouze ve vymezených územích. Pokud 
jsou takovým způsobem znečištěny vody vodního zdroje využíva-
ného pro zásobování pitnou vodou a takový vodní zdroj se nachází 
ve zranitelné oblasti, platí zde vedle obecné 
ochrany i tato ochrana zvláštní. 

Ochrana speciální je nadstavbou nad 
oběma výše uvedenými typy. Stanovuje ji 
vodoprávní úřad (v minulosti vodohospo-
dářský orgán) svým rozhodnutím, k čemuž 
ho zmocňuje příslušný právní předpis 
(dnes vodní zákon v § 30). Především jde 
o ochranná pásma vodních zdrojů (např. ale 
i o různé monitoringy apod. doplňující prv-
ky speciální ochrany). Právní předpis tedy 
nevymezuje ani území, ani konkrétní pod-
mínky v něm. Proces probíhá ve správním 
řízení a podmínky rozhodnutí jsou závazné 
především pro účastníky takového řízení. 
Platná právní úprava mj. hovoří i o nárocích 
na náhrady a stanovuje pro ně podmínky.

Vodní zdroj je pojmem, který se běžně 
používá a výše již několikrát zazněl. Podle 
současného vodního zákona jsou vodním 
zdrojem povrchové nebo podzemní vody, 
které jsou využívány nebo které mohou být 
využívány pro uspokojování potřeb člověka, 
zejména pro pitné účely.

Ochranná pásma vodních zdrojů
V úvodu článku je zmíněno, že současná 

generace vodohospodářů pracuje a pracovala 
především se dvěma posledními zákony 
(o vodách z roku 1973 a vodním z roku 
2001). Nicméně je možné se ještě dnes setkat 
se speciální ochranou vodních zdrojů sta-
novenou v minulosti podle tehdy platných 
právních předpisů.

Pokud je využíván vodní zdroj, který 
má speciální ochranu stanovenou před 
rokem 1955, bude s největší pravděpodob-
ností v příslušném dokumentu tehdejšího 
správního úřadu (např. o stavbě vodovodu, 
o kolaudaci vodovodu apod.) uvedeno 
území, pravděpodobně s výčtem pozemků 
dle tehdejších mapových podkladů, příp. 
i s vlastníky těchto pozemků, na kterých 
platí určité zásady a podmínky. Nebude asi 
použit výraz „ochranné pásmo“, nicméně 
bylo takové opatření platné, závazné a jistě 
bylo i dodržováno. Nejsou k dispozici infor-
mace, zda a jak byla tato ochrana vodního 

zdroje zanesena do katastrálních údajů. Lze však předpokládat, že 
takový případ je již spíše teoretický, nebo by byl dnes raritou.

Evidence nemovitostí v minulosti probíhala následovně 
(TOMAN, 1995)
• v letech 1927–1950 byl veden Pozemkový katastr
• v letech 1950–1964 tzv. Jednotná evidence půdy
• v letech 1964–1992 byla vedena Evidence nemovitostí
• od roku 1993–Katastr nemovitostí.

Jako praktický příklad je uvedena ukázka z dokumentace vodo-
vodu Heraltice v okrese Třebíč (obr. 1.). Tzv. „Jubilejní skupinový 
vodovod města Třebíče“ byl Výměrem Okresního úřadu v Třebíči 
číslo 8481 VI/14a ze dne 19. května 1935 stavebně povolen, včetně 
stanovení podmínek a služebností. (Vodní zdroj má dnes již stano-
vena OP podle pozdějších předpisů.)

Kolaudaci tohoto vodního díla provedl stejný úřad Výměrem 
číslo 2780.-X. ze dne 20. března 1941, v němž mj. rozšířil původně 
stanovené služebnosti (obr. 2. a 3.).

Po roce 1955 s účinností zákona č. 11/1955 Sb. stanovoval vodo-
hospodářský orgán po provedeném řízení ochranná území. Je třeba 
zmínit, že v tomto období se stala ochrana vodních zdrojů věcí 
nejen vodohospodářských, ale i hygienických orgánů. V roce 1955 
byly vydány směrnice ministerstva zdravotnictví a Ústřední sprá-
vy vodního hospodářství č. 14/1954 Sb. Hygienické předpisy pro 
stanovení PHO kolem zdrojů určených k hromadnému zásobování 
pitnou a užitkovou vodou (oznámené v částce 5/1955 Ú.l.).

Následoval další důležitý právní předpis – zákon č. 20/1966 
Sb. o péči o zdraví lidu. Ten v § 4 stanovil, že orgány, které jsou 

Obr. 1. Dokumentace vodovodu Heraltice – stavební povolení

Obr. 2. Vodovod Heraltice – rozšíření služebností – kolaudační rozhodnutí

Obr. 3. Vodovod Heraltice – služebnosti – kolaudační rozhodnutí
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oprávněny schvalovat opatření, k nimž je třeba závazného posud-
ku orgánů hygienické služby, nesmějí k těmto opatřením dát svůj 
souhlas bez takového kladného posudku. Závazný posudek orgánu 
hygienické služby bylo nutno si vyžádat k vyjmenovaným opatře-
ním, mj. k vymezení pásem hygienické ochrany. Na tento zákon 
navazovala prováděcí vyhláška č. 45/1966 Sb., podle které orgány 
hygienické služby mohly uložit provedení opatření k zabezpečení 
zdravotní nezávadnosti a vyhovující jakosti vod, zejména vody pitné 
a užitkové (§ 11). Podle § 12 téhož předpisu kolem zdrojů, které 
měly sloužit k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou, 
musela být zřízena pásma hygienické ochrany. Další odstavce popi-
sovaly rozsah a podmínky pro jednotlivé stupně PHO a jednoznačně 
bylo uvedeno, že velikost a tvar PHO, stejně jako způsob a podmín-
ky využití, se stanoví vodohospodářským řízením.

Výše citované zákony, prováděcí vyhláška i směrnice byly tedy 
podrobným návodem k zajištění ochrany vodních zdrojů sloužících 
pro hromadné zásobování pitnou a užitkovou vodou. Jak vyplývá 
z názvu (pásma), tak i z podmínek směrnic, jednalo se o ochranu 
plošnou, v celém povodí jednotlivých vodních zdrojů. Žádný 
z uvedených právních předpisů nehovořil o tom, že rozsah nebo 
podmínky v PHO se určitým způsobem vnášejí do katastrálních 
dokumentů. 

Koncepce plošné (pásmové) speciální ochrany 
vodních zdrojů

Právní předpisy od roku 1955 v podstatě odstartovaly určitou 
koncepci speciální ochrany vodních zdrojů. Měla být zajištěna 
ochrana jakosti a zdravotní nezávadnosti, ale i vydatnosti každého 
takového zdroje. Pokud se vezme na vědomí skutečnost, že šlo 
o období, kdy obecná ochrana vod nebyla na dostatečné úrovni, 
je pochopitelné, že pomocí ochranných pásem bylo třeba chránit 
co možná největší území a stanovit značné množství konkrétních 
podmínek a opatření. Odtud tedy pramení podstata tehdejší 
koncepce ochrany vodních zdrojů, nazývaná ochrana pásmová, 
nebo také plošná. S postupem času, ale i s rozvojem hospodářství 
a jiných činnosti, zejména s chemizací zemědělství, rozoráváním 
luk a vytvářením velkých honů s rozšiřující se erozí atd., bylo třeba 
tuto koncepci ochrany zdokonalovat. 

Vývoj probíhal i v oblasti právních předpisů, především v sedmde-
sátých letech minulého století. V roce 1975 začal platit nový zákon 
o vodách, počátkem září 1979 nabyl účinnost nový prováděcí předpis 
ministerstva zdravotnictví k zákonu č. 20/1966 Sb. Jednalo se o Směr-
nice č. 51/1979 o základních hygienických zásadách pro stanovení, 
vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených 
k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování 
vodárenských nádrží, zveřejněné ve sbírce Hygienické předpisy, 
svazek 44/1979. Tímto předpisem byl od dne 1. 9. 1979 zrušen před-
cházející – Směrnice č. 14/1954 Sb. Hygienické předpisy. Koncepce 
ochranných pásem (resp. PHO) vodních zdrojů byla zachována jako 
plošná, zásady pro stanovení rozsahu, podmínek a opatření byly 
podrobněji rozpracovány a aktualizovány na tehdejší dobu.

Nadále platil zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb. a jeho 
prováděcí vyhláška č. 45/1966 Sb. Zákon o vodách v § 19 hovořil 
jednoznačně o ochranných pásmech vodních zdrojů. Po mezire-
sortní dohodě Ministerstva lesního a vodního hospodářství (dále 
jen MLVH) s Ministerstvem zdravotnictví byl dohodnut následu-
jící postup: plošnou ochranu vodních zdrojů, navrženou podle 
Směrnic č. 51/1979 Hygienických předpisů, na základě kladného 
závazného posudku orgánu hygienické služby, stanoví jako pásma 
hygienické ochrany vodohospodářský orgán po provedeném vodo-
právním řízení svým rozhodnutím. U vodních zdrojů povrchových 
vod se v rámci celého povodí nad vodárenským odběrem PHO 
rozlišovala do tří stupňů, PHO 2. st. bylo zpravidla ještě rozděleno 
na vnitřní a vnější část. Základní hygienické zásady pro stanovení, 
vymezení a využívání těchto PHO určovaly Směrnice č. 51/1979 
v příloze č. 2. U vodních zdrojů podzemních vod se povinně sta-
novovalo PHO 1. st. a podle místních podmínek i PHO 2. st., které 
sice nebylo povinné, avšak zásady byly tak přísné, že nestanovení 
PHO 2. st. bylo spíše výjimkou. Zpravidla se PHO 2. st. opět dělilo 
na vnitřní a vnější část a podrobné zásady pro jeho stanovení, vyme-
zení a využívání popisovala příloha č. 1 Směrnic č. 51/1979.

V PHO (tj. v OP podle zákona o vodách) bylo možné zakázat nebo 
omezit dosavadní užívání nemovitostí nebo činnosti, ohrožující 
vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodních zdrojů. Ne-
existoval však žádný předpis, který by umožnil vypořádání náhrad 

(viz charakteristika speciální ochrany výše). (Pouze pro úplnost 
je třeba zmínit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
– úplné znění v zákoně č. 124/1976 Sb. a jeho prováděcí předpis, 
kterým bylo nařízení vlády č. 102/1976 Sb. o odstraňování ekono-
mické újmy socialistickým zemědělským organizacím. Nejednalo 
se o náhrady za omezené hospodaření v PHO, ale o určitou formu 
dotací do zemědělství, pokud socialistická organizace hospoda-
řila v PHO. Např. šlo o podporu výstavby velkokapacitních stájí, 
mechanizačních středisek, ale i polních hnojišť apod.). Tento stav 
provádění speciální ochrany vodních zdrojů (v podstatě do jisté 
míry nahrazující nedostatečně funkční obecnou ochranu vod) trval 
téměř 20 let. Byl ukončen až po roce 1989, v souvislosti s nastupu-
jící demokratizací společnosti.

Změna koncepce ochrany vodních zdrojů z plošné 
na zonální

I přes původně velmi pozitivní hodnocení zákona o vodách bylo 
třeba provést zásadní změny právě v oblasti zajišťování speciální 
ochrany vodních zdrojů v návaznosti na vlastnická práva osob 
k pozemkům a stavbám. Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. – Listina 
základních práv a svobod (dále jen Listina) v čl. 11 odst. 4 říká, že 
vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné 
ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. V té 
době platná legislativa v oblasti ochrany vodních zdrojů nespl-
ňovala žádnou ze tří uvedených podmínek, a proto změny byly 
nevyhnutelné a neodkladné. Vodohospodáři i zákonodárci však 
věděli, že změn musí doznat zákon o vodách jako celek. Nakonec 
byl zvolen postup ve dvou etapách, a to již zmíněné Malé a Velké 
novele zákona č. 138/1973 Sb.

Malá novela zákona o vodách vyšla pod č. 14/1998 Sb. s účin-
ností od 6. března 1998. Původně se měla zabývat pouze změnami 
kolem ochranných pásem (§ 19), nakonec byla mírně rozšířena 
i o některá další ustanovení. V době těchto změn bylo v ČR již 
značně pozměněno právní prostředí a stručně lze konstatovat, že 
byla výrazně posílena obecná ochrana vod z celé řady platných 
(nových nebo novelizovaných) předpisů. Proto nebylo třeba, aby 
speciální ochrana (OP) suplovala ochranu obecnou a rovněž nebylo 
možné, aby případné náhrady za omezení v OP byly vypláceny 
plošně bez určitých zásad, prokazování atd. Připravovaná změna 
zákonného ustanovení o speciální ochraně proto musela jít ruku 
v ruce s celkovou změnou koncepce tohoto typu ochrany vodních 
zdrojů – změny tedy byly podmíněny tím, že: 
• bude naplněn Ústavní zákon Listina základních práv a svobod,
• speciální ochrana vodních zdrojů (OP) bude pouze nadstavbou 

nad ochranou obecnou, a to podle konkrétních místních podmí-
nek každého vodního zdroje.

Předpokladem bylo, že plošně bude dodržována obecná ochrana 
vod. Speciální ochrana vodních zdrojů se tak nemusela provádět 
celoplošně v rámci povodí zdroje, ale mohla přejít do tzv. zón, 
tedy menších území, ve kterých byla ohrožována vydatnost, 
jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje.

Zákon č. 14/1998 Sb. tedy zavedl zcela odlišné pojetí speciální 
ochrany (novou koncepci) a původní zákon č. 138/1973 Sb. změ-
nil především v následujících ustanoveních takto:

• § 1 se rozšířil o větu: „Ochrana a zachování vydatnosti, jakosti 
a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů je veřejným zájmem“ 
(splnění 1. ze tří podmínek Listiny),

• § 19 o ochranných pásmech byl zcela přepracován do 8 odstavců,
o	 z nichž první dva popisovaly účel OP a jejich rozdělení – na 

rozdíl od minulosti pouze na OP I. st. a OP II. st.
o	 ve 3. odstavci byl popsán způsob stanovení, změn a zrušení 

OP ve smyslu Správního řádu, bylo určeno, že příslušnou 
žádost podává vlastník povolení k odběru vody ze zdroje, 
resp. u vodárenských nádrží jejich vlastník. Objevilo se zde 
i zcela nové ustanovení o tom, že dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vodohospodářského orgánu o stanovení OP vznik-
ne věcné břemeno k dotčeným nemovitostem (vodoprávní 
úřad zasílal toto pravomocné rozhodnutí katastrálnímu úřadu 
k provedení záznamu v katastru nemovitostí, jednalo se tak 
o „věcné břemeno ze zákona“)

o	 podle 4. odstavce bylo v OP zakázáno provádět činnosti 
ohrožující nebo poškozující vydatnost, jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vodních zdrojů a vodohospodářský orgán byl 
přímo zmocněn po projednání omezit užívání nemovitostí 
a stanovit podmínky k ochraně vodního zdroje (splněna 
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2. podmínka Listiny)
o	 podle odst. 5 vznikl vlastníkům nemovitostí v OP nárok na 

náhrady za prokázané omezení užívání nemovitostí v OP 
(3. podmínka Listiny) a obdobně řešil odst. 6 otázky nákladů 
spojených s technickými úpravami v OP (tzv. stranou povin-
nou k náhradám a nákladům byl vlastník povolení k odběru 
vody nebo vlastník vodárenské nádrže, stranou oprávněnou 
vlastník nemovitosti)

o	 vypořádání náhrad mezi stranou povinnou a oprávněnou 
bylo věcí dohody a pokud k takové dohodě nedošlo, odst. 7 
stanovil podmínku, že rozhodne soud

o	 na závěr § 19 se v odst. 8 uvádělo, že ústřední vodohos-
podářský orgán vydá prováděcí vyhlášku se seznamem 
vodárenských nádrží a zásadami pro stanovení a změny OP. 
(Následně se jednalo o vyhlášku Ministerstva ŽP č. 137/1999 
Sb., účinnou od 1. srpna 1999 a platnou dosud.)

• v závěru zákona č. 14/1998 Sb. se objevila zrušující ustanovení, 
která přinesla zásadní změny zejména do procesu stanovení 
speciální ochrany. Byly zrušeny § 11 a 12 vyhlášky č. 45/1966 
Sb. a Směrnice č. 51/1979.
Tímto krokem byly z procesu stanovení ochranných pásem 

zcela vyloučeny orgány hygienické služby.
Na rozdíl od roku 1979, kdy začaly platit Směrnice č. 51/1979 

a byl stanoven tehdejším ústředním vodohospodářským orgánem 
(MLVH) půlroční termín k provedení revizí PHO (který však nebylo 
možné dodržet, byl několikrát změněn a nakonec přestal být aktu-
ální), nebyla uložena povinnost měnit speciální ochranu podle 
nových předpisů (stručně změna z PHO na OP).

V okamžiku, kdy byla připravena celková novela zákona o vodách 
(Velká novela), byla již nová koncepce OP poměrně zažita a bylo 
třeba upravit jen několik prakticky ověřených nedostatků. Nový 
vodní zákon č. 254/2001 Sb. tak převzal zonální koncepci speciál-
ní ochrany do svého § 30 a její podstata platí dosud. Pro úplnost 
celkové problematiky ochrany vod jsou uvedeny současné hlavní 
zásady (případně změny proti zákonu č. 14/1998 Sb.):
• OP se zpravidla stanovují u vodních zdrojů využívaných nebo 

využitelných pro zásobování pitnou vodou (nikoli užitkovou jako 
v minulosti) s průměrným odběrem nad 10 000 m3/rok.

• Vodní zákon přímo uvádí zásady pro stanovení rozsahu OP I. st. 
u jednotlivých typů odběrů vody (podzemní, povrchové...).

• OP II. st. nemusí být souvislé, nemusí navazovat na OP I. st., 
může být tvořeno i více samostatnými územími (zónami) a ta 
mohou být stanovována postupně (opět na rozdíl od minulosti, 
kdy nebyly možné dílčí změny v PHO, ale pouze jen celková 
revize se všemi účastníky řízení).

• Otázky omezení užívání pozemků a staveb v OP, náhrad a nákla-
dů zůstaly bez zásadních změn, stejně jako ustanovení o prová-
děcí vyhlášce (vyhl. č. 137/1999 Sb. dosud platí, je připravovaná 
její novela, není znám termín vydání ani konečné znění).

• Došlo ke zrušení ustanovení o věcných břemenech (viz výše), 
které je nahrazeno zněním § 20 odst. 2 vodního zákona takto: 
v katastru nemovitostí se vyznačují ochranná pásma vodních 
děl (§ 58 odst. 3) a ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30) údaji 
o způsobu ochrany nemovitostí.

Závěr
V současné době se postupně provádí změny ve speciální ochraně 

ve smyslu platných předpisů (pracovně nazývané jako optimaliza-

ce, změny PHO na OP). Postupné novely vodního zákona, zrušení 
okresních úřadů i nový Správní řád přinesly řadu změn v kompe-
tencích vodoprávních úřadů (včetně této změny názvu úřadů). 

Původně obávaná problematika náhrad není v procesu stanovení 
(změn) OP zásadní. Právně nedořešený zůstává problém stanovení 
ochranných opatření obecného rázu (bez určení jejich nositele, 
tedy opatření „pro všechny“, např. zákaz vstupu do OP I. st.). Na 
stanovení OP rozhodnutím se vztahuje Správní řád a rozhodnutí 
je závazné pro účastníky řízení. Podle této zásady a podle výkladu 
některých vodoprávních úřadů by zmíněná opatření „pro všechny“ 
neměla být v rozhodnutích obsažena. Existuje však také názor 
ministra ŽP v jednom rozhodnutí o odvolání, že „…ustanovení § 30 
odst. 8 vodního zákona zmocňuje vodoprávní úřad ke stanovení 
obecných zákazů a omezení. Případná právní nevymahatelnost 
uložených opatření vůči subjektům, které nebyly účastníky řízení, 
není překážkou jejich uložení podle ustanovení § 30 odst. 6 a odst. 
8 vodního zákona…“. O případných právních změnách uvažuje 
i připravovaná novela vodního zákona.

Je tedy zřejmé, že v oblasti ochrany vodních zdrojů je stále na 
čem pracovat a co zdokonalovat. 
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Water protection and protection zones of water sources 
(Novák, J.; Oppeltová, P.]

Key words
water protection – water zones protections – hygienic protection 
area – water sources – water law

The paper deals with water protection as a general concept 
and with obligations following from the valid legislation. It is 
necessary to protect water sources more intensive through the 
water protection zones to obtain sufficient quality and quantity 
of drinking water for water supply. Firstly the paper describes the 
history of water legislation evolution, subsequently explains two 
different conceptions of water protection and finally evaluates 
actual situation. 

Ohlas k Diskusi měsíce  
Novela „jednašedesátky“
Největší týdenní zatížení

Dne 3. 5. 2007 jsem se zúčastnil školení o novele vyhlášky 61/2003 
Sb. pořádané SOVAKem na Novotného lávce v Praze.V diskusi jsem 
se zeptal, jak bude zjišťováno největší týdenní zatížení ČOV pro 
její zařazení do patřičné velikostní kategorie. Vzhledem k tomu, že 
vyhláška zná vzorek B a C jako průměrný 24hodinový vzorek, tedy 
vzorek denní, s minimální znalostí matematiky se mohu dopraco-
vat k definici týdenního průměru jednotlivých hodnot jako součtu 
hodnot stanovených sedmi denními vzorky v řadě po sobě jdoucími, 
dělený sedmi. Abych se pak ale mohl dopracovat k maximálnímu 
týdennímu průměru v průběhu roku, musím dělat po celý rok roz-
bory denně a následně z nich počítat týdenní průměry. Můj dotaz 

zůstal bez odpovědi, pouze bylo Ing. Jáglovou 
konstatováno, že je to přepis z legislativy EU. 
Toto stanovisko je bez dalšího znovu opako-
váno ve výše zmíněné diskusi. (Nepovažuji 

za nutné se zabývat tím, zda se jedná jen o špatný překlad, či zda 
někdo nedomyslel důsledky takového popisu, či zda se někdo autorů 
zeptal, jak to bylo myšleno). Následně jsem na základě žádosti Ing. 
Melounové, ředitelky SOVAKu, vše sepsal a i s návrhem, jak z toho 
ven, předal na SOVAK (4. 5. 2007).

Upozorňuji na skutečnost, že tou dobou ještě nebylo vydáno 
ani Nařízení vlády 229/2007 Sb., ani prováděcí vyhláška k tomuto 
nařízení. O to větší je moje nemilé překvapení, když z diskuse pub-
likované ve Vodním hospodářství č. 5/2008 vyplývá, že v této otázce 
se nepokročilo ani o krok. Navíc zde dochází k matení čtenářů tím, 
že se zaměňuje 24 hodinový (denní) vzorek za týdenní sledování. 
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kategorie ČOV (EO) CHSK BSK N-NH4 NC P celk. NL
p % p % p % p % p % p 

≤ 500 100 70 30 80 40
500–2 000 70 70 20 80 15 60 35

2001–10 000 60 75 15 85 10 70 2,5 70 25
10 001–100 000 40 75 10 85 15 70 1,5 80 20

≥100 000 40 80 10 90 10 75 1 80 15

Poznámky k tabulce emisních limitů:
1) Kategorie ČOV pro konkrétní rok se vypočítá dle BSK (60 g/1 EO) ze zatížení (bilance vstupu) ČOV uvedeného za 

předchozí rok. Možno i jinak, ale nutno jasně stanovit postup.
2) Hodnoty „m“ jsou dvojnásobkem hodnot „p“.
3) Použití hodnot „p“ nebo „nejnižší účinnosti“ pro konkrétní ČOV uvede provozovatel pro příští rok na poplatkovém 

hlášení pro následující rok. Tedy rozhodne se dopředu, v čem bude příští rok hodnotit své výsledky.
4) Další poznámky o teplotách aktivace apod. neuvádím, myslím, že nejsou nutné pro pochopení tohoto principu.
5) Prosím, nehodnoťte, zda jsou některé hodnoty velmi nízké či nikoliv. Jde o princip použít místo tabulky standardů 

přímo tabulku limitů!

Tak jak jsou zmiňována sezónní zatížení různými kampaněmi, tak 
mohou být výrazné změny zatížení ČOV i v průběhu týdne. Stačí si 
představit obec bez školy a průmyslu, kdy většina obyvatel odjede 
ráno do nejbližšího města za prací a do škol a vrací se odpoledne 
kolem 18 hod. Pak v sobotu a v neděli se pere, vaří, uklízí a navíc 
se zvýší počet obyvatel třeba o 1/3, protože přijedou obyvatelé měst 
na své venkovské chalupy. Vydávat tedy denní průměr za sledování 
týdne je zcela scestné.

Rovněž nemohu souhlasit s panem Ing. Lánským, že mu pro 
řízení ČOV v kategorii 10–100 tis. EO stačí 26 rozborů za rok 
k dosažení dostatečného přehledu o funkci ČOV. Může stačit maxi-
málně k udržení všech zúčastněných v bláhové nevědomosti. Rozdíl 
samozřejmě je i v tom, pokud ČOV je zatížena na 45 nebo 120 % 
projektované kapacity.

Ale zpět k zařazování ČOV do kategorií. Myslím si, že i ne zcela 
objektivní, ale jasně definované stanovisko by bylo lepší, než sou-
časný stav, kdy se lidé jen něco domnívají, ale nevědí, zda je to tak 
(viz komentář Ing. Mikeše na straně 139). Již dnes existují formuláře, 
v nichž provozovatel vyplňuje počty EO za předchozí rok. Jedná se 
o Provozní evidenci – ČOV, formulář zpracovaný MZe ČR, kde v oddí-
lu 2. Obyvatelstvo je výpočet skutečného zatížení v EO za uplynulý 
rok (s tím, že tento elektronický formulář nepropočítá zadané hodno-
ty, a tedy při jeho vyplňování musí mít člověk u počítače kalkulačku, 
jsme se již smířili). Druhý formulář je příloha 3 k vyhlášce 431/2000 
Sb., který se vyplňuje pro Povodí.

Obavy z toho, že tato čísla jsou vypočtena z mála údajů, je možno 
eliminovat úpravou Tabulky 1 Přílohy č. 4 k Nařízení vlády 229/2007 
Sb. a event. předepsat ve vodoprávním rozhodnutí povinnost vzor-
kovat v konkrétním období kampaně. Rovněž si dovedu představit 
definici směsného týdenního vzorku odebíraného např. v 6, 12, 18 
a 24 hod, 7 dní po sobě, a to jak v kvalitě B, tak i C, tedy závislý na 
průtoku s patřičnou stabilizací vzorku po dobu jeho odebírání.

Bohužel je po roce situace stejná jako byla tenkrát a na konkrétní 
otázku dosud není nikdo schopen dát jasnou odpověď.
BAT (nejlepší dostupné technologie)

BAT je důležitý nástroj, jehož dopady možná ještě dnes ani neu-
míme docenit. Hlavní přínos se patrně projeví za cca dva roky, až 
se budou počítat limity kombinovaným způsobem. Proto bych se 
rád připojil v tomto bodě k Ing. Lánskému s žádostí o jasné zařazení 
problematiky BAT do novely vodního zákona.

Limity BAT pro CHSK v kategoriích 2 000 EO a více se mi zdají být 
příliš vysoké. Každý technik ví, že pokud od cca 6 000 EO (průtok 250 
tis. m3/rok) nezajistí CHSK na odtoku pod 40 mg/l, bude ČOV zpo-
platněna za vypouštění zvýšeného znečištění. Minimálně u kategorií 
10 000 EO a více by tedy BAT měla být u CHSK charakterizována 
hranicí 40 mg/l a rovněž emisní standard by měl být nižší. Ostatně 
40 mg/l CHSK plní i ÚČOV Praha a ta se rozhodně do BAT jako celek 
zařadit nedá. Zde jde o výsledek špičkové práce technologů, jejichž 
podceňování jak co do počtu tak i ohodnocení jejich práce by mohlo 
být téma na další debatu.

Druhou výhradu, kterou k BAT mám, je, že jsem nabyl dojmu, že 
v textové části jsou přeceňovány schopnosti mikrosítové filtrace NL 
na odtoku z ČOV. Platí to zvláště u pěnící ČOV, která není vybavena 
odstraňováním pěny z aktivace a nemá přelivné hrany na dosazo-
vácích opatřeny dostatečnými nornými stěnami a čištěním hladiny. 
Mikrosíto v tomto případě situaci nezachrání, zvláště když v pěně 
jsou 3–5 % tuků. Navíc nejsou uvedena jiná řešení, dokonce méně 
náročná na energie a údržbu.
Srovnání limitů

Dovolím si i upozornit na srovnání limitů „Nejlepší dostupné 
technologie“ a vlastních Emis-
ních standardů dle tabulky 1a, 
přílohy č. 1 vyhlášky 229/2008 
Sb. Největší rozdíly těchto 
dvou tabulek jsou u CHSK 
– pohybují se od 20 do 50 
mg/l, u ostatních sledovaných 
ukazatelů jsou rozdíly výrazně 
nižší. Standardy i limity BAT 
jsou tedy podle mého nasazeny 
vysoko.

Tento rozdíl je přitom jedi-
ným manévrovacím prosto-
rem,ve kterém se může po-
hybovat úředník vodoprávní-

ho úřadu při stanovování limitů pro konkrétní ČOV. Tyto rozdíly 
se mi zdají tak malé až zanedbatelné, že se mi vnucuje otázka, zda je 
vůbec takovou titěrností nutno úředníka obtěžovat! (Nehledě k nut-
nosti předtím ještě obeslat Povodí a ČIŽP, svolat jednání apod. - nový 
Správní řád je opravdu v těchto věcech zcela „dokonalý“).

Tyto úvahy mě vedly k pokusu sestavit místo tří tabulek jen níže 
uvedenou  jednu  tabulku, kde již nebudou uváděny emisní stan-
dardy, se kterými si následně hraje se slušnou byrokracií úředník 
(např. je nutné podat žádost půl roku předem!), ale budou přímo 
stanoveny emisní limity „p“ a minimální účinnosti čištění, které 
budou rovnou emisními limity pro ČOV dané velikosti (samozřejmě 
s tím, že se ujasní, jak se tato velikost má počítat). Limity „m“ není 
nutno uvádět, jsou dvojnásobkem „p“ a překročení „p“ a „m“ bude 
sledovat jako dnes ČIŽP.

Pokud by se ujasnilo stanovení velikosti ČOV, pak zařazení do 
velikostní kategorie by si udělal každý provozovatel sám a rovněž 
by si sám provedl přiřazení limitů dle jednoznačné tabulky. K těmto 
záležitostem žádný úřad nepotřebujeme. Stejně jako poplatky, zařa-
zení a limity by zkontrolovala při dohledu ČIŽP.

Jako provozovatel jsem plně odpovědný za poplatková přiznání, 
tedy za výpočet poplatků z rozborů odebíraných v průběhu celého 
roku. Myslím si, že se stejnou odpovědností jsem schopen rovněž 
vyhodnotit zatížení ČOV v EO na základě stejných údajů a následně 
zcela jednoznačně – bez nutnosti konzultace s Povodím a dalšími 
organizacemi – zařadit ČOV do velikostní kategorie. Pokud by byla 
k dispozici vhodná tabulka, tak si současně přiřadím patřičné „p“ 
a „m“ limity, dle kterých se budu následující rok řídit.
Několik poznámek závěrem

1) Jako pracovníka provozujícího ČOV mne přímo irituje sku-
tečnost, že ČOV je vedena jako zdroj znečištění a podle toho se 
k ní instituce chovají. Odtoky z ČOV kontroluje provozovatel ČOV 
prostřednictvím smluvní laboratoře, která musí mít akreditaci. Ale 
navíc jej kontrolují odběrem vzorků ještě tři další subjekty (ČIŽP, 
Povodí a Vodoprávní úřad)! Absurdistán! Přitom se ale všeobecně 
ví, že bodové znečištění je jen cca 30 % celkového znečištění. Zde 
souhlasím s paní Ing. Jáglovou, že na dohledávání dalších zdrojů 
znečištění se zapomíná. Moje otázka zní: „Kdo by to měl jednotlivým 
institucím připomínat než MŽP ČR?“

Jeden velký zdroj znečištění je přímo před očima, ale všichni se 
tváří, že ho nevidí. Jedná se o způsob zpracování či lépe nezpra-
covávání dešťových průtoků v jednotné kanalizaci. Jak je možné, 
že vodoprávní úřady dále povolují jednotnou kanalizaci bez řádně 
vybavených odlehčovacích komor? Jak je možné, že na ČOV jsou 
zpracovány dešťové průtoky pouhým odlehčením a to ještě před 
mechanickým předčištěním a bez měření odlehčeného množství? 
Tuto problematiku by bylo dobré v rámci novely vodního zákona 
zvýraznit a důkladněji specifikovat. 

2) Mluvilo se o tom, že v rámci novelizace vodního zákona pro-
běhne široká odborná diskuse nad problémy stávajícího zákona. 
Bohužel jsem ale ani jako provozovatel ČOV, jako člen komise ČOV 
SOVAKu a ani jako člen AČE ČR o žádnou diskusi nezavadil. Nezbu-
de mi tedy, než se opět ptát při prezentaci novely zákona přednáše-
jících na detaily, které mne zajímají, či se budou dotýkat mé práce. 
Doufám, že oproti novele vyhlášky 61/2008 Sb. budou moje dotazy 
zodpovězeny. 

Podotýkám, že vše, co jsem zde napsal, jsou moje osobní názory 
a nemusí být shodné s oficiálním stanoviskem mého zaměstnavatele. 
Proto jej ani neuvádím. Vynadat mi můžete po telefonu.

Ing. Jiří Sedláček (hroch), tel: 602 288 923
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Sanační práce  
v Benátkách nad Jizerou

V Benátkách nad Jizerou byly v roce 2006 zahájeny rozsáhlé 
sanační práce. Mezi kontaminanty, které znečišťují areál hlavního 
a bývalého pomocného závodu společnosti Carborundum Electrite 
a.s., patří hydraulické oleje, dehty a chlorované uhlovodíky. Cílem 
sanace je eliminovat riziko zhoršení kvality pitné vody v blízkých 
studnách káranského jímacího řadu. Sanační práce budou ukon-
čeny v roce 2013.

Ekologická zátěž v blízkosti významných vodních 
zdrojů

Z pověření vlády České republiky stanovuje Ministerstvo životní-
ho prostředí seznam priorit, který slouží pro řízení procesu odstra-
ňování starých ekologických zátěží. V aktualizovaném seznamu 
z roku 2002 byla na čtvrtém místě z celkového počtu 833 záznamů 
uvedena ekologická zátěž v bývalých areálech akciové společnosti 
Carborundum Electrite v Benátkách nad Jizerou. Čím si zátěž 
v Benátkách nad Jizerou zasloužila tuto pozici?

Závod Carborundum Electrite se totiž nachází ve vodárensky 
významné oblasti. Vhodné hydrogeologické uspořádání bohaté 
na čtvrtohorní štěrkopískové náplavy Jizery se již od roku 1914 
využívá k jímání kvalitní podzemní vody, která přitéká ze severní 
části geologického útvaru „Česká křída“. Z tohoto důvodu byla 
tato oblast v roce 1981 vyhlášena jako chráněná oblast přirozené 
akumulace vod. Poříční voda z Jizery, která se vcezuje do propust-
ných štěrkopísčitých poloh údolních náplavů, je jímána soustavou 
studní káranského vodovodu. V minulosti byla podzemní voda 
z této oblasti rozhodujícím zdrojem pitné vody pro Prahu. V sou-
časné době je káranskou vodou pokrývána pouze čtvrtina celkové 
spotřeby v hlavním městě. 

Společnost Carborundum Electrite a.s., jejíž areály bezprostřed-
ně sousedí s káranským vodovodem, je nejstarším evropským 
výrobcem brusných nástrojů na bázi korundu a karbidu křemí-
ku. Naši dědečkové si jistě pamatují populární reklamní slogan 
„Karborundum brousek – za korunu kousek“. Dnes je společnost 
součástí skupiny TYROLIT Group, která má své sídlo v Rakousku. 
Tato společnost vyrábí v Benátkách brusné papíry, pilníky, kotouče 
pro řezání, rozbrušování a jiné brusné nástroje. Co do nároku na 
prostor je dnešní výroba situována pouze do malé části bývalého 
rozsáhlého areálu. Výroba brusiva, která má v Benátkách více než 
stoletou tradici, však v minulosti zanechala negativní podpis na 
kvalitě životního prostředí. Úniky dehtů, ropných látek a chloro-
vaných uhlovodíků do horninového prostředí by mohly v případě, 
kdyby kontaminace odstraněna nebyla, ohrozit kvalitu podzemní 
vody v blízkých vodních zdrojích.

Na úniky toxických látek naši předkové příliš 
nehleděli

Areály společnosti se rozkládají podél levého břehu řeky Jizery. 
Areál hlavního závodu se nachází v městské části Nové Benátky. Od 
pomocného závodu, který se rozkládá na místě bývalého cukrovaru 
ve Starých Benátkách, je oddělen slepým ramenem Jizery a komu-
nikací. Oba areály s celkovou délkou větší než 1,5 km a šířkou 
přibližně 250 m tak tvoří významnou část celkové plochy města 
Benátky nad Jizerou.

V areálu hlavního závodu byla nalezena ohniska kontaminace 
zeminy a podzemní vody historicky související s úniky hydraulic-
kých olejů a chlorovaných rozpouštědel používaných při lisování 
a úpravě brusných kotoučů. Část kontaminace souvisela také s pro-
vozem plynárny, která dodávala generátorový plyn do pecí, v nichž 
byly brusné kotouče vypalovány. Průzkumné práce zde potvrdily 
znečištění zeminy látkami na bázi hnědouhelných dehtů. Analýzy 
vzorků vody z blízkých studní káranského jímacího řadu prokázaly 
známky průniku této kontaminace i do podzemní vody. Z těchto 
důvodů byla také v minulosti učiněna bezpečnostní opatření, 
v rámci nichž byly některé káranské studny odpojeny.

V areálu bývalého pomocného závodu byly hlavním zdrojem 
znečištění nadzemní nádrže lehkých topných olejů. V blízkosti 
tohoto ohniska znečištění se nachází významný zdroj pitné vody 
pro Benátky nad Jizerou. Ohrožení tohoto zdroje je však neprav-
děpodobné vzhledem k tomu, že využívá vodu z hlubších partií 
horninového prostředí. Matematický model zpracovaný pro oblast 
pomocného závodu však prokázal riziko ohrožení kvality podzemní 
vody v káranském jímacím řadu, jako je tomu i v areálu hlavního 
závodu.

Sedm let od průzkumu k sanaci
Pro oba areály společnosti Carborundum Electrite a.s. byla v roce 

1999 vypracována analýza rizika, která vymezila rozsah znečištění 
a definovala jeho rizika pro zdraví člověka a pro životní prostředí. 
Následně v roce 2004 vyhlásil Fond národního majetku České 
republiky obchodní veřejnou soutěž k zakázce na výběr dodavatele 
sanačních opatření. Rozhodnutím komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek byla pro realizaci nápravných opatření vybrána firma 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. z Chrudimi. Tato společnost 
provedla v první polovině roku 2005 doplňující průzkum a připra-
vila projektovou dokumentaci sanačního zásahu. Práce na likvi-
daci ekologických škod byly zahájeny v lednu roku 2006. Celkové 
náklady na odstranění ekologické zátěže se pohybují ve výši 143 
mil. Kč a jsou hrazeny z prostředků Ministerstva financí získaných 
z privatizace bývalého podniku. Za stát je odborným garantem 
sanačních prací Ministerstvo životního prostředí.

Technika nastupuje a kontaminace začíná ubývat
Práce na likvidaci ekologické zátěže byly zahájeny v areálu hlav-

ního závodu. Nejprve byla provedena demolice nadzemních částí 
budov a následně odstraněna ohniska znečištění v nezvodnělé části 
horninového prostředí. Ohniska kontaminace v této tzv. nesaturo-
vané zóně byla odtěžena a znečištěná zemina odvezena na skládku 
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v Benátkách nad 

Areál hlavního (HZ) a bývalého pomocného závodu (PZ) společ-
nosti Carborundum Electrite v Benátkách nad Jizerou s vyzna-
čením pozice káranských studní (čárkovaně)

Výroba brusiva v Benátkách nad Jizerou má již více než stoletou 
tradici (zdroj www.carborundum.cz)
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Jizerou. Po dobu odtěžby zemin v ohnisku „Bývalá plynárna“, jež 
se nalézá v blízkosti zdrojů pitné vody, byla provozována ochran-
ná hydraulická bariéra, která měla za úkol zabránit možnému 
úniku kontaminace k těmto zdrojům. Provoz hydraulické bariéry 
spočíval v intenzivním čerpání podzemní vody v bezprostředním 
okolí ohniska. Z podzemních jímek v prostoru „Bývalé plynárny“ 
bylo v průběhu zemních a demoličních prací odtěženo také 50 t 
hnědouhelných dehtů, které byly likvidovány ve spalovně v Ústí 
nad Labem. 

Po ukončení odtěžby kontaminovaných zemin byly výkopy 
zavezeny inertním materiálem a v každém z klíčových ohnisek 
vybudovány objekty pro jímání podzemní vody. V blízkosti ohnisek 
byly instalovány 4 dekontaminační stanice na podzemní vodu. 
Provoz stanic byl zahajován průběžně v období září 2006 – leden 
2007. Podzemní voda je nyní čerpána z jímacích objektů na dekon-
taminační stanice, na nichž je zbavována závadných látek. Voda 
je po průchodu stanicí zasakována zpět do horninového prostředí 
a částečně vypouštěna do povrchové vody Jizery. Zasakování 
podzemní vody napomáhá dočištění horninového prostředí od 
zbytkové kontaminace. Čerpání se současnou dekontaminací pod-
zemní vody bude provozováno až do doby prokazatelného snížení 
koncentrace kontaminantů pod limitní hodnoty stanovené Českou 
inspekcí životního prostředí.  Po ukončení této části sanace bude 
už probíhat jen monitoring kvality podzemní vody, který by měl 
trvat 3 roky. Cílem tohoto monitoringu bude prokázat účinnost 
sanačního zásahu.

Co se neodtěží, to se odsaje
Na dvou dílčích lokalitách hlavního závodu je pro odstranění 

kontaminace využito také odsávání par těkavých polutantů meto-
dou ventingu se současným zatlačováním vzduchu do horninového 

prostředí (airsparging). 
Z tohoto důvodu byl 
na přelomu roku 2006 
a 2007 v areálu hlavního 
závodu vybudován roz-
sáhlý systém odsávacích 
a zatlačovacích vrtů. 

Venting by měl být 
aplikován po dobu 3 
let. Princip této sanační 
metody spočívá v akti-
vaci proudění půdního 
vzduchu vyvolaného 
podtlakem vývěvy. Do 
proudu vzduchu jsou 
strhávány plynné těkavé 
organické látky uvol-
něné z nesaturované 
zóny a vzduch je zba-
vován kontaminantů 
v sanačních stanicích 
průchodem přes filtry 
s aktivním uhlím.  Při 

airspargingu je vzduch naopak zatlačován pomocí úzkoprofilových 
vrtů do podzemní vody. Vzduchové bubliny pronikají zvodnělou 
částí horninového prostředí a strhávají s sebou těkavé kontaminan-
ty. V Benátkách nad Jizerou je airsparging aplikován jako podpůrná 
metoda pro dočištění podzemní vody a saturované zóny od chlo-
rovaných uhlovodíků. Vzduch nasycený parami trichlorethylenu 
a perchlorethylenu je zachycován systémem výše popsaných ven-
tingových vrtů. Kombinovaný systém ventingu a airspargingu byl 
plně zprovozněn v první polovině roku 2007.

V loňském roce byla pozornost soustředěna 
na pomocný závod

V areálu bývalého pomocného závodu byly zahájeny sanační 
práce na konci roku 2006. Do konce února roku 2007 byla provedena 
demolice nadzemních částí staveb souvisejících s bývalým olejo-
vým hospodářstvím. Následně byly zahájeny zemní práce s cílem 
vymístit ohniska znečištění v nesaturované zóně horninového 
prostředí. Podobně jako v hlavním závodě byla i zde provozována 
po dobu odtěžby zemin ochranná hydraulická bariéra. Po ukončení 
odtěžby byly výkopy zavezeny inertním materiálem a v největším 
ohnisku „Bývalé nádrže LTO“ byly vybudovány objekty pro jímání 
podzemní vody. Systém dočištění podzemní vody je provozován 
obdobně jako v areálu hlavního závodu, technologie však nebyla 
doplněna o zatlačování vzduchu, jelikož se v této oblasti nepřed-
pokládá výskyt těkavých kontaminantů. Řízení sanace saturované 
zóny, která byla zahájena v červenci roku 2007, musí být věnována 
mimořádná pozornost, protože při významném snížení hladiny 
podzemní vody by mohlo dojít k výpadku části káranského jíma-
cího řadu.

V oblasti pomocného závodu byla ke konci roku 2007 také zahá-
jena sanace metodou ventingu. Tato metoda je aplikována v místě 
bývalého skladu hořlavin, kde byly v půdním vzduchu nalezeny 
chlorované uhlovodíky.

„Dočista do čista“ za osm let 
Účinnost sanačního zásahu v hlavním i pomocném závodě bude 

v průběhu prací hodnocena formou aktualizace analýzy rizika. 
V rámci této analýzy budou provedeny odběry vzorků zeminy 
a podzemní vody a výsledky jejich analýz budou posuzovány 
s ohledem na možná rizika pro veřejné zdraví a pro životní prostře-
dí. První takové vzorky byly odebrány již v průběhu roku 2007. 

Sanační práce v Benátkách nad Jizerou budou ukončeny v roce 
2013. Sanace by měla především eliminovat riziko zhoršení kvality 
pitné vody v přilehlých vodních zdrojích, ale přispěje také k celko-
vému ozdravení životního prostředí v Benátkách nad Jizerou.

Dr. Ing. Jiří Marek
Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.

Píšťovy 820, Chrudim
tel.: 469 682 303-5, 602 108 339, fax: 469 682 310

e-mail: marek@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

Odtěžba zeminy v ohnisku „Bývalá plynárna“ (kontaminace dehty 
a ropnými látkami)

Dekontaminační stanice pro čištění podzemní vody z oblasti 
bývalé plynárny

Odstranění fenolové kanalizace, která 
odváděla odpadní vody z plynárny
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Matematicko-analytické řešení 
povodňové vlny a jeho využití 
v praxi I. etapa
autoři: Prof. Ing. Petr Kubíček, DrSc. a Doc. Ing. 
Tomáš Kozubek, Ph.D.
recenzenti:  Prof. Ing. František Maršík, DrSc., 
Ústav termomechaniky Akademie věd ČR; 
RNDr. Tomáš Řehánek, Ph.D., vedoucí oddělení 
hydrologie ČHMÚ, Ostrava
Monografie vznikla v rámci řešení projektu FLO-
REON vedeného Prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc., 
děkanem FEI VŠB-TU Ostrava a financovaného 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ostrava 2008. 
ISBN 978-80-248-1709-5

V monografii je uvedeno analytické řešení 
povodňové vlny pro malá modelová povodí za 
předpokladu, že efektivní déšť zasáhl celé povodí. 
Z efektivního deště jsou vyčleněny části, které tvo-
ří vlnu z povrchových a hypodermických vod.

V modelu pro hypodermickou průtokovou vlnu 
je proces infiltrace modelován pomocí konvoluč-
ního integrálu a popis proudění hypodermické 
vody obdržíme řešením kinetické diferenciální 
rovnice. Obdobný postup byl navržen i pro popis 
průlinové a puklinové podzemní vody.

Výpočet příspěvku povrchových vod k povodňo-
vé vlně byl proveden pomocí nestacionárních lineárních izochron, 
které schematizovaně respektují závislost rychlosti proudění vody 
v recipientu na velikosti přímého průtoku. V analytickém modelu 
je zahrnuto 15 parametrů, které charakterizují modelové povodí 
a déšť. Výsledné matematické vztahy jsou relativně jednoduché.

Ověřování modelu bylo provedeno měřením srážek a hydrogramů 
v povodí Tetřevského potoka o ploše 5,6 km2 v katastrálním území 
Lichnov, kde v letech 1996 a 97 vznikly katastrofální záplavy. Fitací 
výsledných analytických vztahů na hydrogramy naměřené v uza-
víracím profilu byly získány hodnoty hydrologických parametrů, 

které charakterizují uvedené povodí. Souhlas 
vypočtených a naměřených časových prů-
běhů průtokových vln byl velice dobrý i pro 
případ čtyř dešťů s přestávkou, které tvořily 
průtokovou vlnu.

V monografii jsou rovněž uvedeny navrho-
vané prvky protipovodňové ochrany pro obce 

Lichnov, které vypracoval VÚMOP s předpoklá-
danými náklady 120 mil. Kč v roce 2000. Protože 
se jednalo o nepozorované profily, byly výpočty 
k těmto návrhům provedeny pomocí metody 
hydrologické analogie s programy SMAR, DesQ 
a „numerického generátoru počasí“ EPIC.

Dosavadní výsledky práce na analytickém 
deterministickém modelu povodňové vlny lze 
přímo využít při ověření míry nespolehlivosti 
metody hydrologické analogie v povodí Tetřev-
ského potoka, dále pro prognostiku časových 
průběhů povodňové vlny na vodotečích, kde je 
v malých povodích instalován limnigraf a auto-
matický srážkoměr a pro ověřování správnosti 
čísel CN odtokových křivek v souvislosti s před-
chozími vláhovými podmínkami.

Knihu vydala VŠB-Technická univerzita Ostra-
va, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra 
aplikované matematiky

Další informace o publikaci  
a možnostech koupě získáte u:

Doc. Tomáš Kozubek 
Katedra aplikované matematiky

VŠB-Technická univerzita Ostrava
tr. 17. listopadu 15

708 33 Ostrava-Poruba
tel.: +420 59 732 3489

e-mail: tomas.kozubek@vsb.cz

V dňoch 15. - 17.10.2008 bude AČE SR organizovať 
na Štrbskom Plese tradičnú 5. bienálnu konferenciu 
Odpadové vody 2008. Aj v tomto roku očakávame znač-
nú účasť kolegov zo SR aj ČR; viac ako 300 účastníkov. 
Na akcii budú prezentované príspevky zaoberajúce sa 
celou problematikou odpadových vôd v počte viac ako 
90. Prednáškové bloky sa budú týkať
• výstavba a prevádzka veľkých ČOV  
• komunálne ČOV  
• stokové siete a odľahčovacie komory 
• vplyv odpadových vôd na recipienty
• kalové hospodárstvo ČOV 
• získavanie a úprava bioplynu 
• legislatíva a projekty pre stokové siete a ČOV 
• hydrochémia, laboratórne postupy a stanovovanie 

prevádzkových parametrov  
• priemyselné ČOV 
• posterové sekcie.

Súčasťou programu bude samostatná prednášková 
a posterová sekcia mladých výskumníkov a prevádzko-
vateľov s názvom Fórum 33, ktorej sa zúčastnia  autori, 
resp. prví autori príspevkov, ktorých vek v čase písania 
príspevkov je 33 a menej rokov. Príspevky v tejto sekcii 
budú hodnotené a najlepšie príspevky budú ocenené. 

Konečný program konferencie spolu so záväznými 
prihláškami nájdete v 2. cirkulári (ktorý bude distribu-
ovaný v augustovom čísle Vodního hospodářství) a od 
konca júla 2008 aj na www.acesr.sk.  

Záväzné prihlášky a dotazy k organizácii konferencie 
adresujte do 26.9.2008 na:
doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.  
– predseda organizačného výboru 
e-mail: miroslav.hutnan@stuba.sk
Marta Onderová 
– sekretariát konferencie
e-mail: marta.onderova@stuba.sk, tel.: +421 2 
59325387; fax: +421 2 52495243
Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav 
chemického a environmentálneho inžinierstva, FChPT, 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Dotazy k programu konferencie adresujte na:
doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD. 
– predseda programového výboru
e-mail: miloslav.drtil@stuba.sk, tel.: +421 2 59325234;  
fax: +421 2 52495243
Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav 
chemického a environmentálneho inžinierstva, FChPT, 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky – AČE SR
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Kolísání a tendence 
v režimu odtoků povodí 
českého Labe
Josef Buchtele, Marie Buchtelová, Magda Fořtová

Klíčová slova
ovlivnění odtoků – přirozené změny – umělé vlivy – identifikace 
změn

Souhrn 
Rozdíly mezi pozorovanými a simulovanými průtoky Labe 

z období víc než 100 roků (r. 1895–2000) byly podkladem pro 
zjišťování změn ve vodním režimu v důsledku měnícího se způ-
sobu využívání krajiny. Pro získání simulovaných odtoků byl užit 
koncepčně bilanční srážko-odtokový model SAC-SMA, k jehož 
kalibraci byla užita data z období před existencí Vltavské kaská-
dy. Měnící se diference mezi měřenými a modelovanými odtoky 
indikují změny, k nimž během 20. století docházelo. Ovlivnění 
odtoků lze ovšem zčásti postřehnout také z porovnání čar trvání 
průtoků měřených a simulovaných z několika dílčích období. 
Spolupůsobícím činitelem je zřejmě měnící se evapotranspirace 
v souvislosti se vzrůstající agrobiologickou produkcí a změnami 
objemu dříví v lesní pokrývce.

Úvod
Proměnlivost odtoků je do značné míry formována především 

klimatickými činiteli, včetně změn vegetačního krytu v ročním 
cyklu. Spolupůsobí ovšem také vývoj vegetace v rozpětí desetiletí 
až století, to znamená v měřítku existence hydrologických a mete-
orologických pozorování. Ke změnám ve vodním režimu však 
docházelo taky v dávnějších obdobích, včetně období hodnocených 
geologickými přístupy a měřítky.

Dávné změny v povodích jsou v obvyklých současných hodno-
ceních vodního režimu považované za víceméně přirozené poměry. 
Příkladem této situace, tj. zřetelného ovlivnění odtoků, jsou zásahy 
do odtokových poměrů v Třeboňské pánvi v 14.–16. století, a obdob-
ně je tomu s přirozeným charakterem vodního režimu v jiných 
povodích, kde byly vybudovány kanály pro závlahy a/nebo plavbu 
(Opatovický kanál aj.).

Výrazné ovlivnění vodního režimu je obvykle přisuzováno lidské 
činnosti především v druhé polovině 20. století. Vývoj vegetace 
v předchozích přibližně sto letech v podobě zvýšených výnosů 
zemědělských plodin a v přírůstku dřevní hmoty v lesní pokrývce 
měl vliv i na hydrologickou vodní bilanci [9]. To se bude brát na 
zřetel v následujících odstavcích.

Údaje a postupy pro sledování proměnlivosti vodního 
režimu Labe

Pro identifikaci vznikajících změn jsou pro povodí Labe k dispo-
zici měření denních úhrnů srážek a odtoků za období přibližně sto 
roků. To je období se zřetelným antropogením ovlivněním.

V úvodu zmíněné ovlivnění průtoků historickými úpravami 
v Třeboňské pánvi je významné, jak ilustruje průběh povodně 
v srpnu 2002. Tehdy při srovnatelných srážkách byly přítoky z Luž-
nice do nádrže Orlík přibližně Qmax = 600 m3/s, zatímco z Vltavy 
a Otavy byly přítoky Qmax = 1 100 m3/s, resp. 900 m3/s. (Povodí 
Lužnice v Bechyni je P = 4 046 km2 a vodoměrné profily Vltavy 
a Otavy jsou P = 2 848 km2, resp. P = 2 913 km2). Významnou roli 
hrají pochopitelně akumulační prostory a retenční objemy rybniční 
soustavy [5, 10].

K představám o tom, jaký vliv má sluneční vyzařování na charak-
ter variability vodního režimu, resp. srážek a následných odtoků, 
byla využita zmiňovaná stoletá data, jež jsou v poněkud upravených 
podobách prezentovaná v obr. 1. V něm jsou zobrazeny roční řady 
srážkových úhrnů a odtokových výšek českého Labe s vyhlazením 
pozorovaných řad klouzavými průměry. Roční úhrny srážek jsou 
vyhlazené s m = 3 a měsíční odtokové výšky Labe v Děčíně s m = 
30. Toto vyhlazení bylo užito v souvislosti s vyskytujícími se úvaha-
mi o klimatických oscilacích 21/2 roku v tropických oblastech. Řady 

srážek a odtoků jsou porovnány s hlazeným průběhem slunečných 
skvrn, které jsou indikátorem slunečního vyzařování [1].

Pro Labe jako celek byly publikovány o povodních poměrně 
podrobné údaje [2]. Rámcová představa o frekvenci povodní 
v Praze, rozdílných v 19. a 20. století, byla rovněž prezentována 
[5]. V obou zmíněných stoletích se vyskytuje výrazně větší počet 
povodní v zimní až jarní části roku. Celkově větší počet význam-
ných povodní vykazuje 19. století, což je opačný trend než jaký se 
projevuje pro Rýn a další povodí v jihozápadní části SRN [7]. Může 
to souviset s vlivem uváděného klimatického oteplení od poloviny 

Obr. 1. Řady srážek a průtoků Labe s vyhlazenými průměry a po-
rovnání s průběhem vyhlazené řady slunečních skvrn

Obr. 2. Podíl složek odtoku na celkových průtocích během roku 
s jarní povodní a letními sníženými průtoky 
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19. století [11], a sice s nestejným účinkem v alpské oblasti a na 
českém území.

Opačnou extrémní část vodního režimu k povodním představují 
odtoky v bezsrážkových obdobích. K jejich hodnocení a predik-
cím je žádoucí brát na zřetel, že v delších suchých obdobích je 
průtok v toku vytvářen především ze zásob podzemní vody. Podíl 
vody z podzemních zdrojů na průtocích v korytě ilustruje obr. 2, 
kde jsou patrné proporce různých komponent v celkovém odtoku 
zejména zvýrazněním podzemního odtoku téže vlny v dolní části. 
Z ukázky je možné usuzovat na zvýšenou citlivost vodního režimu 
toku, zvlášť v suchých obdobích, na antropogení impulsy. Během 
infiltrace a v průběhu vyčerpávání vody z podpovrchových zdrojů 
může ovšem docházet k rozdílným deficitům vázané a volné pod-
zemní vody, jak ilustruje obr. 3. Grafy v něm jsou výstupem simulací 
srážko-odtokového procesu a indikují možnost vzniku nestejné 
intenzity hydrologického a agrometeorologického sucha. Příznivá 
shoda průběhu simulovaných zásob podzemní vody a měřených 

hladin ve vrtech, resp. vydatností pramenů, je ilustrována v obr. 4. 
V něm symbol LZFPC značí Lower Zone Free Primery Content, což 
je výstup simulace. Někdy jemné příčiny kolísání odtoku z podzem-
ních zdrojů jsou prezentovány v obr. 5 a 6 na straně 254. V nich 
jsou patrné účinky poklesu teploty vzduchu, ve dvou uvedených 
případech konkrétně v počátku zimního období, resp. poklesu 
tlaku vzduchu v letním období. Záporné teploty zřejmě ovlivňují 
jednak zámrazem exfiltraci podzemní vody a jednak případné tání, 
což se může s rozdílnou intenzitou projevit v závislosti na podílu 
podzemního odtoku, resp. velikosti povodí. Pokles tlaku vzduchu 
uvolňuje výron z podzemních zásob. Oba tyto jevy se mohou stát 
zdrojem nesrovnalostí také při identifikaci parametrů výtokových 
čar a/nebo parametrů srážko-odtokového modelu.

Hydrologickou vodní bilanci mohou významně ovlivnit vodá-
renské odběry podzemní vody, jak ilustruje obr. 7. V něm je silnou 
čarou zobrazen průběh měřených průtoků v toku a slabou simulace; 
jejich srovnání indikuje snížení povrchového odtoku v novějším 

Obr. 7. Snížení měřených průtoků Dědiny v Mitrově vodárenskými odběry podzemní 
vody v porovnání se simulací

Obr. 8. Rozdíly mezi měřenými a simu-
lovanými průtoky Labe v Děčíně: (dQ= Qobs 

- Qsim), vyhlazený průběh a akumulované 
diference (sum dQ)

Obr. 9. Porovnání průběhu diferencí 
Labe dQ = Qobs - Qsim (levý sloupec) a aku-
mulovaných diferencí (sum dQ, pravý 
sloupec) s podobnými výsledky z jiných 
povodí s kratším pozorováním

Obr. 10. Trendy vývoje zásob dříví v lesích 
a výnosů zemědělských plodin
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období, tj. v době odběrů podzemní vody. Z grafů je zřejmé snížení 
měřených průtoků v malém toku Dědiny v povodí Orlice při odbě-
rech vody v prameništi Litá, zejména v suchých obdobích; proto je 
užito zobrazení v semilogaritmickém měřítku. Podobné ovlivnění 
bylo však registrováno analogickým postupem, tj. při simulacích 
srážko-odtokového procesu, o nichž je zmínka v následujících 
odstavcích, i v jiných lokalitách [3].

Možnými nástroji pro posuzování změn v odtokovém režimu jsou 
čáry překročení (trvání) průtoků pro několik dílčích časových úseků 
z celého období a případně dvojná součtová čára srážek a odtoků 
pro celé sledované období. Pro povodí Labe byly tyto přístupy ově-
řovány [4]. Přitom byly porovnávány čáry překročení pozorovaných 
průtoků a simulovaných průtoků srážko-odtokovým modelem. 
Protože příčiny změn v odtocích jsou variabilní, postupné a/nebo 
zvratné, uplatnění čar překročení pro několik různých období 
srovnáváním poskytuje jen orientační informaci. Patrné z nich jsou 
zvýšené pozorované průtoky v intervalech s P > 50 % pro značnou 
část 20. století, jmenovitě po výstavně Vltavské kaskády (dále jen 
VK), které souvisí s její vyrovnávací funkcí. Poměrně „plochý“ tvar 
dvojné součtové čáry srážek a odtoků nemá v případě celého Labe 
zcela zřetelnou vypovídací schopnost, ani v modifikované formě se 
zobrazením odchylek od hodnot dlouhodobých průměrů [4]. 

Při simulacích srážko-odtokového procesu, a to pro celé období 
roků 1895–2000, byl sledován především časový průběh odchylek 
mezi měřenými a simulovanými průtoky. Pro tyto simulace odtoku ze 
srážek v denních časových řadách byl uplatněn koncepčně bilanční 
model SAC-SMA, užívaný v současnosti při hydroprognozách [6]. 

Proměnlivost odtoků českého Labe 
Při uplatňování simulací srážko-odtokového procesu se vyskytuje 

problém související s vyhodnocením evapotranspirace pro dlouhé 
časové řady. Vztahuje se to zejména na části sledovaného období, 
pro které jsou postrádány věrohodné a podrobné údaje o vývoji 
vegetační pokrývky, potřebné pro vyčíslení vyvíjející se evapo-
transpirační potřeby za celé území. Jedná se např. o ročenkové údaje 
nebo také o uplatňování semidistribuovaného modelu, mapových 
či družicových snímků. V souvislosti s tím vyvstávají někdy úskalí 

Foto 1. Poškození lesa na území Šumavy Foto 2. Pokles hladiny podzemní vody po čerpání vody pro závla-
hy v centrální části Španělska

Obr. 3. Zásoby 
vázané a gravitační 
podzemní vody 
(LZTWC, LZFPC), 
simulované pro 
období s vlhkými 
a suchými roky

Obr. 4. Simulované zásoby podzemní vody (LZFPC) a hladiny ve vrtu a vydatnost pramenu, s vyhlazením

s volbou období, resp. jeho délky, pro identifikaci parametrů srážko-
odtokového modelu.

Pro kalibrace srážko-odtokového modelu se běžně předpokládá, 
že je žádoucí mít k dispozici 5–10leté denní řady zahrnující epizody 
s významnými povodňovými případy, výraznými suchými obdobími 
a celkem přirozeným vodním režimem, pro který lze předpokládat 
vyrovnanou vodní bilanci v zkoumaném období. V kalibracích pro 
Labe s daty z období roků 1895–2000 byla využito jednak období 
z roků 1895–1905, pro které předpoklad přirozeného vodního režimu 
se jeví jako vcelku platný, a jednak období roků 1895–1955, tj. před 
výstavbou VK. Výsledky, jimiž jsou rozdílné průběhy akumulova-
ných diferencí mezi pozorovanými a simulovanými průtoky, byly 
již prezentovány [4]. Při simulacích pro pětiletá období nejvyšší 
koeficient korelace mezi Qpoz a Qsim a příznivá střední kvadratická 
roční chyba byly dosaženy přibližně pro období roků 1915–1954. 
Proto byla provedena kalibrace také z uvedeného období a z toho 
diference (∆Q = Qpoz - Qsim) a akumulované hodnoty ∆Q pro celé 
období jsou zobrazeny v obr. 8, v němž akumulované diference však 
vykazují také odlišnou tendenci v porovnání s kalibrací pro období 
roků 1895–1955. (tj. změna oproti rokům 1895–1915)

Změny průtoků v minulém století
Pro věrohodnější představu o trendu v diferencích mezi měře-

nými a simulovanými odtoky jsou v obr. 9 porovnávány výsledky 
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Obr. 5. Poklesy průtoků při snížení teploty vzduchu na t < 00 C

Labe, vyplynulé z kalibrace srážko-odtokového modelu pro období 
roků 1895–1955, s výstupy z některých labských dílčích povodí, pří-
padně také s kratšími existujícími časovými řadami. V části 9b si lze 
všimnout akumulovaných diferencí dQ, tj. veličin sum dQ, z období 
s výraznější zemědělskou činností a poškozením v lesích.

V počátečním období, tj. v rocích 1895–1910, se jeví pozorované 
odtoky jako menší než simulované. Vysvětlení není jednoduché, 
vyskytlo se navíc několik významných povodní. O příčinách lze 
uvažovat v souvislosti s dvojími skutečnostmi: 
• Jedná se o dobu, kdy byly budovány pohyblivé jezy pro lodní 

dopravu po Labi a na Vltavě. Následné zvýšení hladin v rovinaté 
křídové oblasti mohlo ovlivňovat pobřežní infiltraci. 

• Je to období pravděpodobně intenzivnější evapotranspirace při 
obnově lesů, například na velkých plochách horní Vltavy po 
polomech a kůrovcových kalamitách v rocích 1865–1875, a opět-
ném zalesnění ploch po rozsáhlých těžbách dřeva pro sklárny na 
Šumavě [8]. 
Pro období roků 1910–1955 je významné porovnání částí grafů pro 

Labe a Jizeru. Jde o období před existencí Vltavské kaskády a dalších 
velkých vodních nádrží (Želivka, Nechranice, Rozkoš). Zcela zřejmý 
klesající trend diferencí mezi pozorovanými a simulovanými odtoky 
Jizery lze pokládat za platný rovněž pro Labe. Patrnost, respektive 
platnost poklesové tendence se zdá být podporována možnými 
předpoklady o vzestupu evapotranspirace při rostoucí zemědělské 
produkci, tj. výnosech a vzhledem k přírůstku objemu dříví v lesích. 
Obojí indikuje obr. 10. Z toho plynou následující údaje:
• výnosy u pšenice v období roků 1890–1920 začaly vzrůstat z 14 

na 16 q/ha a v rocích 1950–1994 se zvyšovaly výrazně, z 18 na 
42 q/ha

• objemy dřeva v lesích postupně vzrostly mezi roky 1920 a 1988 
z 300 mil. m3 na 615 mil. m3, resp. přírůstek se zvýšil z 6,5 na 
9,5 mil. m3 /rok.
Přes vyhlazení diferencí mezi pozorovanými a simulovanými 

odtoky v období roků 1905–1955 prezentované v obr. 8, resp. obr. 9 
projevuje se v jejich grafech kolísání. Přičítat to lze různým výky-
vům: v úpravách toků a melioracích, ale také kolísání v zemědělské 
výrobě a nahodilým lesním kalamitám.

V období roků 1955–1975 se projevilo naplňování nádrží VK na 
zřetelném snížení odtoků. Je tomu tak podle vyhlazených diferencí 
mezi měřenými a simulovanými hodnotami (∆Q = Qpoz - Qsim) 
a zejména podle průběhu akumulovaných diferencí; na Jizeře při-
bližně v tomtéž období má snížení pravděpodobně souvislost se 
zahájením umělé infiltrace části říční vody pro vodárenské odběry 
v Káraném pro Prahu.

V období po roce 1970 jsou pro zvýšení pozorovaných odtoků 
zřejmě dvojí důvody:
• rozorávání luk a vytváření rozlehlých lánů spojené se „zatrubňo-

Obr. 6. Zvýšení průtoků v toku z podzemní vodní zásoby snížením tlaku vzduchu

váním“ malých vodotečí související s rozsáhlým odvodňováním 
zemědělských pozemků;

• odlesnění v Krušných horách, Jizerských horách a jinde, způso-
bené kyselými srážkami a případnými přírodními kalamitami; 
foto 1 ilustruje drastické poškození lesa také na Šumavě.
Pro období po roce 1990 indicie poklesové tendence souvisí prav-

děpodobně s opětovným zatravňováním části zemědělských pozem-
ků a s opětovným zalesňováním poškozených lesních ploch.

Pro výrazné povodňové vlny pro celé hodnocené období, tj. pro 
roky 1895–2000, nevyplývají pro Labe ze simulací náznaky tendence 
v registrovaných kulminačních průtocích. V tom je rozdíl od velmi 
malých povodí již dříve hodnocených [3], na kterých jsou účinné 
krátké intenzivní bouřkové srážky. Také laické zkušenosti z malých 
povodí ukazují, že pěstování plodin s malou intercepční schopností 
(cukrovka, kukuřice, brambory) na rozlehlých a sklonitých lánech 
způsobuje značné povrchové odtoky, včetně splachu zeminy. Spolu-
působí také snížená infiltrační schopnost půd ovlivněná snižovaným 
obsahem humusu a zhutněním těžkou mechanizací.

Pokud jde o deficity v odtocích během bezsrážkových období v po-
vodí Labe, také nelze ze sledování období roků 1895–1954 konstato-
vat jednoznačný dlouhodobý trend. Zvětšené nároky mohutnějšího 
vegetačního krytu na evapotranspiraci a/nebo odvodnění včetně 
regulací na tocích ovšem mohou deficity zesilovat. V nedávných 
suchých a teplých rocích bylo několik příležitostí přesvědčit se 
o významu lepší infiltrace a stavu půdy v místech s pravděpodob-
ně vyšším obsahem humusu a rozmanitější vegetací na malých 
lánech oproti monokulturám. Bylo tomu tak například při pohybu 
mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti Moravského pole. 
Vodní deficity v bezsrážkových obdobích byly v Rakousku zřejmě 
nižší, podle příznivějšího vzhledu polního rostlinstva na území 
sousedního státu.

Vodárenské odběry podzemní vody, jak bylo uváděno v souvislosti 
s obr. 7, mohou způsobit zmenšení průtoků na toku. Podobný stav 
byl identifikován také na Svitavě v pramenné oblasti u Banína [3]. 
Výše byla zmíněna situace na Jizeře u Káraného. V zmiňovaných 
případech nedošlo k vážným vlivům na geomorfologii území. 
Příklady velmi nepříznivých důsledků přečerpávání vody z pod-
zemních zdrojů však existují odjinud. Zmínit lze rovinnou oblast 
Kalifornie, kde byla voda čerpána pro závlahy. Způsobilo to poklesy 
terénu o několik metrů, takže řeka Sacramento ve svém dolním 
úseku teče jakoby v hrázích nad okolním terénem.

Změny vodního režimu při klimatických změnách
V rámci významných suchých obdobích, které se vyskytly 

v rámci stoleté průtokové řady Labe, se projevuje proměnlivost 
– nejedná se o tendenci, ale o výkyvy, které souvisí se změnami 
ve vývoji vegetační pokrývky a s kolísáním klimatických činitelů. 
Průběhy pozorovaných a simulovaných průtoků byly pro několik 

dlouhých suchých období porovnávány [4], 
a v simulacích z posledního padesátiletí si 
lze povšimnout zvýšení minimálních prů-
toků nádržemi VK. V souvislosti se suchem 
v rocích 2003 a 2007, ale také s povodněmi 
na Vltavě a Labi – mimořádné v r. 2002 
a s táním sněhu v r. 2006, jsou vyslovovány 
otázky, zda se jedná o důsledek často zmiňo-
vané klimatické změny. 

Obvykle se uvádí, že k oteplení dochází 
už od poloviny 19. století [11]. Někdy se 
zmiňuje v této souvislosti ukončení tzv. 
malé doby ledové a mnohdy se konstatuje, 
že je nutné očekávat větší sucha a souběžně 
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se zmiňuje také možnost častějších a nebezpečnějších povodní. 
Otázka může znít, zda se to vzájemně nevylučuje. Jako jednoznačná 
odpověď se nabízí: vyšší teploty → větší výpar → větší sucho. Výskyt 
obou možností, tj. prohloubení suchých period i nebezpečnějších 
povodní, ovšem existuje. Ilustrují to následující okolnosti, respek-
tive poohlédnutí:
•  větší příkon energie do atmosféry a na zemský povrch v podobě 

zvýšených teplot vyvolá vyšší výpar z oceánů, včetně možnosti 
zvýšené evapotranspirace na kontinentech; voda se během 
několika dnů vrátí na zemský povrch v podobě deště; to protože 
kapacita atmosféry pokud jde o možný obsah vody v ní se zře-
telně nezvětší; výsledek: mohutnější výpar →  mohutnější deště; 
s tím souvisí přenos vláhy z oceánů na pevninu, resp. mohutné 
výstupní a sestupné proudy, v rovníkových oblastech s největším 
příkonem energie;

•  pohled regionální: slunečné a suché léto je v Chorvatsku, Itálii 
či ve Španělsku, většinou beze srážek. Avšak z turistických 
zkušeností a podle mediálních informací lze potvrdit, že deště 
bývají v teplejších oblastech občas zřetelně prudší než je obvyklé 
u nás.
Zvýšení teplot může mít za následek, poněkud schematicky 

vyjádřeno, nárazovější přísuny vláhy a výskyty sucha. Naše území 
by v tom bylo podobnější jižnějším oblastem, v obou extrémních 
jevech.

Závěr
Velikost diferencí mezi měřenými a simulovanými odtoky, respek-

tive trend těchto diferencí, jsou možným podkladem pro úvahy 
o vlivu lidské činnosti. Jedná se o celou řadu jevů, jako je rozsah 
zalesnění, změny zemědělské činnosti a odvodnění, úpravy toků 
a jiné. Lze to posuzovat také na datech pro Labe, zejména před fun-
gováním VK, ale výsledky naznačují, že i po jejím vybudování.

Poznatky a zkušenosti potvrzují, že je žádoucí zvýšené zadržování 
vody. Toho lze docílit zlepšenou infiltrační schopností půdních 
vrstev a/nebo nádržemi se sezónním charakterem, běžně v podobě 
rybníků. Nemusí to být v rozporu s krajinotvornými hledisky, jak to 
bylo dokázáno už před několika stoletími v Třeboňské pánvi. Také 
Finsko a Švédsko s četnými jezery jsou dokladem příznivých efektů 
takového zadržení vody v krajině.

Poděkování:	Výsledky byly získány v rámci výzkumného záměru 
ÚH AV ČR č. AV0Z20600510 a EU Integrated Project NeWater 
Contract No. 511179
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Variability and tendencies in the water regime of the Labe 
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The differences between observed and simulated flows for more 
than 100 years in the period 1895–2002 have been used as the tool 
for the assessment of changes of water regime due to varying land 
use in Czech part of Elbe River basin. The attention has been given 
namely to the period 1895–1955, i.e. before large reservoirs were 
in operation. The conceptual rainfall-runoff model SAC-SMA has 
been calibrated for this period. It shows the varying differences 
of observed and simulated flows, which indicate the changes of 
runoff. This is apparent also from comparison of flow duration 
curves of observed and simulated flows for several periods. In 
the next research the intention should be to evaluate more deeply 
the changes of evapotranspiration with the growing agricultural 
production and wood stock in forests. 

Chřadnutí olší
V břehových porostech toků a nádrží ČR dochází již zhruba po 

deset let k hromadnému chřadnutí olší. Jedná se problém nejen 
lesnický či vodohospodářský, ale dotýká se z velké části ochrany 
přírody a krajiny. Břehové porosty totiž často požívají určitý stupeň 
ochrany - ať už jsou součástí velko či maloplošných chráněných 
území, bývají součástmi VKP, systému Natura a významná je jejich 
role z hlediska ÚSES. 

Toto chřadnutí olší způsobuje nový invazní hybridogenní druh 
Phytophthora alni (česky asi nejlépe plíseň olšová, nicméně jméno 
se zatím nevžilo), který se šíří vodou a může způsobit významné 
poškození či téměř naprostou destrukci (břehových) porostů olší.

Pro tuto chorobu je charakteristické nápadné rychlé řídnutí 
korun, žloutnutí a zmenšení listů, prosychání, deformace korun a 
případně nakonec odumření napadených jedinců. Parazit napadá  
kořeny, krčky a báze kmenů a způsobuje na nich protáhlé nekrózy. 
Tyto nekrózy mohou na kmeni dosahovat výšky až 0,5 – 2 m a jsou 
charakteristické produkcí červenavých, hnědých až černých výtoků 
v prasklinách kůry nad nekrózou. Podle těchto příznaků dostala 

choroba jméno – krvácivá rakovina olší. Mladé stromy mohou 
odumřít během jedné vegetační sezóny, vzrostlé stromy bývají 
významně poškozeny a mohou odumřít už po několika letech. 

Dovoluji si požádat čtenáře o poskytování informací o případném 
zjištěném výskytu tzv. krvácivé rakoviny olší a jejich hromadného 
chřadnutí. Zpětně jsme schopni po domluvě zdarma laboratorně 
potvrdit přítomnost patogena a případně i rámcově určit vhodný 
management porostu. Rovněž můžeme uspořádat pro Vaše pra-
covníky školení včetně terénní exkurze, případně můžeme další 
informace poslat emailem.

Mgr. Karel Černý 
VÚKOZ, v.v.i.

Květnové nám. 391
Průhonice 25243
tel.  296 528 232

e-mail: cerny@vukoz.cz
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České mokřady chráněné Ramsarskou úmluvou

5. Krušnohorská rašeliniště
Krušnohorská rašeliniště jsou našimi nejmladšími mokřady 

mezinárodního významu. Na světový seznam mokřadů meziná-
rodního významu byly zapsány v roce 2006, pro 
svoji výjimečnost a unikátnost danou výskytem 
zranitelných, ohrožených a kriticky ohrožených 
společenstev a druhů.

Mokřad zahrnuje vrchovištní rašeliniště, přecho-
dová rašeliniště, horské rašelinné louky, podmáčené 
a rašelinné smrčiny. Jeho součástí jsou podlokality: 
Rolava, Boží Dar, Kovářská, Šebestiánská, Kalek, 
Fláje, Cínovec a Přední Cínovec. Celková rozloha 
mokřadu je 11 224 ha.

Rašeliniště jsou charakteristická prolínáním 
klečových, bylinných a mechových společenstev. 
Rozsáhlé porosty borovice blatky a klečové porosty 
přecházejí v okrajové rašelinné smrčiny. Hojný je výskyt pramenišť 
a různých typů stojatých vod s charakteristickou faunou a flórou. 

Z vyšších rostlin se zde vyskytují mj. vlochyně bahenní, klikva 
bahenní, kyhanka sivolistá, suchopýr pochvatý, bříza trpasličí, 
rojovník bahenní a najdeme zde i zástupce masožravých rostlin 

– rosnatku okrouhlolistou a rosnatku anglickou. Z nižších rost-
lin jsou hojné mechorosty např. rašeliník baltský, r. nejměkčí, r. 
Dusénův. Rašeliniště jsou významná i z hlediska mykologického. 
Vyskytuje se zde např. kalichovka černohnědá, klouzek žlutavý, 
kožnatka bažinná, třepenitka pomněnková aj. 

Z hlediska fauny je mokřad unikátní zejména výskytem ptáků 
– žije zde tetřev hlušec, tetřívek obecný, vodouš 
kropenatý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, moták 
pilich, sluka lesní, datlík tříprstý a bekasina otav-
ní. Z plazů zde najdeme zmiji obecnou a ještěrku 
živorodou. Z typických bezobratlých tu žijí zástupci 
motýlů (žluťásek borůvkový), brouků (střevlík 
Ménetriesův a některé druhy drabčíků), z pavouků 
pak především rašelinní slíďáci.

Mokřad je součástí dvou ptačích oblastí (Novo-
domské rašeliniště - Kovářská a Východní Krušné 
hory) a jednotlivé lokality jsou také zařazeny na 
seznam evropsky významných lokalit. Některé 
z rašelinišť mají ochranný statut národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
V minulosti byl na části rašelinišť vybudován odvodňovací sys-

tém a na části probíhala těžba rašeliny. Negativně ovlivnily stav 
rašelinišť průmyslové exhalace z období komunismu, kdy byly 
Severní Čechy součástí tzv. černého trojúhelníku. Ohrožení pro 
Krušnohorská rašeliniště představuje záměr výstavby větrných 
parků, masivní rozvoj zimní i letní turistiky a snahy o obnovení 
odvodňovacích příkopů v rašelinných biotopech. 

Území je částečně ponecháno přirozenému vývoji, na několika 
místech probíhají revitalizace odvodněných rašelinišť. Důležitou 
součástí ochrany Krušnohorských rašelinišť je i nastavení vhodného 
lesnického hospodaření v celé oblasti s cílem zachování rašelinných 
biotopů a v navazujícím území zalesnění původními odolnými 
dřevinami. Probíhající vědecký výzkum je zaměřen především na 
monitoring významných ptačích druhů, sledovány jsou rovněž 
změny společenstev pod vlivem imisí. 

Mgr. Libuše Vlasáková, 
národní zástupce pro Ramsarskou Úmluvu o mokřadech 

tajemnice Českého ramsarského výboru
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity

Ministerstvo životního prostředí ČR
e-mail: Libuse_Vlasakova@env.czInformační panel lokality (foto autorka)

Fotografie k článku na následující straně
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Český hydrometeorologický ústav 
dokončuje projekt spolufinancovaný 
Evropskou unií

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudrž-
nosti a napomáhá ke snižování ekonomické a sociální nerovnosti 
mezi občany EU.“ Tuto větu se můžete dočíst na informačních 
tabulích mnoha staveb, které byly v posledních letech postaveny 
v naší zemi s finanční podporou EU. Můžete ji nyní nalézt i na celé 
řadě monitorovacích objektů ČHMÚ a na pamětní desce umístěné 
ve vestibulu ústavu v Komořanech. Dne 27.května 2008 se v ČHMÚ 
konalo slavnostní zakončení projektu s názvem Monitorování 
a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti 
ochrany životního prostředí. 

Podstatu, účel a začátky projektu jsme již podrobně popsali 
v článku, který vyšel ve Vodním hospodářství č. 6/2006, takže nyní 
uvedeme pouze hlavní fakta. Historie projektu začala již v roce 2000 
prvními přípravnými pracemi, pokračovala zpracováním a před-
ložením žádosti v roce 2002 a podpisem Finančního memoranda 
16.února 2004. Začala realizace projektu, který se připravoval cca 
5 let, nejprve byl veden jako projekt ISPA, po vstupu ČR do Evropské 
unie přešel do skupiny projektů financovaných z Fondu soudrž-
nosti. Celkové tzv. uznatelné náklady projektu byly limitovány ve 
Finančním memorandu ve výši 16 856 600 EUR, z čehož podpora 
z Fondu soudržnosti byla přiznána ve výši 75%, tj. 12 642 450 EUR. 
Při tehdejším kursu koruny to představovalo projekt s objemem pra-
cí přes 600 mil.Kč včetně DPH. Příprava projektu tak, aby vyhověl 
všem požadavkům EU, nebyla rozhodně jednoduchá. Přestože ústav 
již předtím realizoval několik projektů s podporou ISPA, s takto 
rozsáhlým projektem jsme neměli zkušenosti a žádost včetně veš-
keré požadované dokumentace připravovala externí firma. Rovněž 
investorská příprava jednotlivých staveb monitorovacích objektů 
podzemních i povrchových vod, a bylo jich přes 500, se dělala 
dodavatelsky. Podpisem Finančního memoranda tak bylo završeno 
několik let přípravy technické i administrativní. 

Podpisem FM započala druhá fáze přípravy spočívající ve zpra-
cování zadávací dokumentace, výběru dodavatelů podle zákona 
o veřejných zakázkách a uzavření smluvních vztahů. Je třeba říci, že 
i náročnost této fáze překonala naše očekávání. Přestože zpracování 
zadávací dokumentace a další práce byly opět zajišťovány externí 
firmou, protáhla se tato fáze na téměř 2 roky. Výběrové řízení na 
největší část projektu - Sledování podzemních vod - muselo být 
dokonce opakováno, takže smlouva byla uzavřena až počátkem 
roku 2007.

Průběh realizace projektu
Bylo již několikrát publikováno, že náš projekt se skládá ze tří 

částí:
• rekonstrukce pozorovací sítě podzemních vod,
• rekonstrukce části měřící sítě povrchových vod pro sledování 

plavenin,
• dodávky výpočetní techniky a softwaru pro zpracování a distri-

buci dat.
Jak se očekávalo, relativně nejméně problémové byly dodávky 

výpočetní techniky. Všechny byly realizovány v průběhu roku 2006 
a uvedeny ještě v tomto roce plně do provozu. Byly dodány nové 
databázové servery na centrální pracoviště v Praze i na 6 poboček 
ústavu. Jediným problémem byly úpravy specifikace dodávek oproti 
specifikaci uvedené v žádosti z roku 2002, což bylo nutné vzhle-
dem k neustálému rychlému pokroku v nabízených parametrech 
výpočetní techniky. 

Druhou částí projektu, která byly dokončena ve stanoveném 
termínu v říjnu 2007, byla část: Sledování povrchových vod. Tato 
část zahrnovala výstavbu devíti nových měřících stanic a rekon-
strukci 13 stávajících stanic ústavu a jejich vybavení přístrojovou 
technikou pro automatické sledování zákalu a řízený odběr vzorků 
vody pro určení množství plavenin. Šlo tedy o 22 samostatných 
staveb, které musely být řádně projekčně připraveny a vybaveny 
podle stavebního zákona. Až v průběhu výstavby se ukázalo, že 
projektovaný způsob odběru vzorků vody s dnovým odběrným 
objektem v příčném prahu ve dně se neosvědčuje a bylo třeba 
provést poměrně zásadní změnu ve způsobu odběru vzorků vody, 
která se projevila jak ve stavebním řešení tak v technologickém 

vybavení stanic. Změny byly zohledněny v projektové dokumentaci 
a doloženy změnovými listy.

ČHMÚ tímto získal 22 nově vybavených vodoměrných stanic, 
které poskytují daleko lepší podmínky a komfort pro vybavení 
přístrojovou technikou než staré budky 1x1 m. Všechny jsou posta-
veny ve stejném stylu s třemi výjimkami (Terezín- rekonstrukce 
objektu bývalé analyzátorové stanice Povodí Ohře, Lenora-stanice 
v Šumavském národním parku a stanice Bohumín na Odře, kde 
podle požadavku architekta vznikla nová, zcela nekonvenční lim-
nigrafická budka – viz. foto).

Všude, kde to šlo, jsou nové stanice zároveň využívány jako 
vodoměrné, tj. vyčísluje se průtok vody a stanice jsou součástí 
měřící sítě kvantitativního monitoringu povrchových vod. Pouze 
v osmi případech, kde není z hlediska místních podmínek možné 
sestrojit spolehlivou měrnou křivku, jsou stanice využívány jen pro 
účely sledování jakosti vody (např. Srbsko na Berounce). V rámci 
projektu byly pořízeny dvě soupravy pro měření průtoku Stream-
Pro na principu ADCP včetně dopravního prostředků, což přispělo 
k dovybavení ústavu touto moderní měřící technikou.

Největší problémy vznikaly při realizaci části Sledování pod-
zemních vod. Tato část obsahovala vybudování 403 nových vrtů 
a rekonstrukci 75 stávajících vrtů a 16 pramenů, což představuje 
celkem 494 samostatných staveb, opět plně doložených dokumen-
tací a povoleními podle stavebního zákona. Objem zakázky, která 
měla být provedena v poměrně krátké době, vyžadoval soustředění 
značné části vrtných kapacit ve státě, zejména pro provádění hlubo-
kých vrtů. Snad i proto se výběrové řízení muselo opakovat.

Stavební práce na realizaci části podzemních vod tak započaly 
až počátkem roku 2006 a hned z počátku byly silně brzděny nepří-
znivými klimatickými podmínkami, tj. tuhou a sněhově bohatou 
zimou 2005/2006 zakončenou známou velkou povodní. Terén byl 
po povodni, zejména v údolních nivách, pro těžkou mechanizaci 
těžko přístupný a práce se tak rozběhly s více než půlročním zpo-
žděním, které se pak dodavatelům již nepodařilo dohnat. Během 
výstavby bylo třeba provádět řadu změn. Dodavatelské firmy mohly 
při sestavování nabídek vycházet pouze z dokumentace podle geo-
logických map, takže až v průběhu vrtných prací podle skutečné 
geologické skladby byly parametry vrtů upravovány. V některých 
případech bylo nutné rozdělané lokality opustit a najít náhradní 
nové. S ohledem na stanovený termín projektu ČHMÚ spolu se 
supervizorem vyvíjel na dodavatele stálý tlak pro urychlení postupu 
prací. Ke konci roku 2006 byl přehodnocen původní harmonogram 
a dodatkem smlouvy nasazeny nové kontrolní termíny doplněné 
sazbami penalizace za nedodržení. Problém zpoždění prací a prav-
děpodobné nedodržení termínu byl signalizován v podkladech 
pro jarní zasedání monitorovacího výboru a ČHMÚ podal žádost 
o prodloužení termínu části Sledování podzemních vod o jeden 
rok. Tato žádost byla rozhodnutím Evropské komise dne 10. 9. 
2007 akceptována. Všechny práce a dodávky pro část podzemních 
vod byly dokončeny v dubnu 2008 a objekty předány jednotlivým 
pobočkám ČHMÚ.

Řízení a kontrola projektu
Český hydrometeorologický ústav má certifikát systému mana-

gementu jakosti ISO 9001:2000 a má zavedeny standardní postupy 
pro řízení a kontrolu svých činností. Pro realizaci tohoto byl vydán 
samostatný příkaz ředitele, který definoval projektový tým a řídící 
a kontrolní mechanizmy projektu. Důraz byl kladen na provádění 
kontroly provedených prací a dodávek, kontrolu fakturace a eko-
nomické části projektu. 

Významnou úlohu při řízení a kontrole postupu realizace projek-
tů EU má správce stavby neboli supervizor. Z předpisů ES vyplývá 
povinnost ČHMÚ, jako konečného příjemce prostředků Fondu 
soudržnosti, zadat dohled nad realizací projektu nezávislému sub-
jektu. Na základě výběrového řízení tuto funkci vykonával Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba a.s., inženýrský podnik s dlouholetými 
zkušenostmi ve vodohospodářské výstavbě, který se podílel i na 
přípravě jednotlivých objektů. Supervizor nasadil do akce téměř 20 
expertů různých profesí, odsouhlasoval projektovou dokumentaci, 
prováděl technický dozor a kontroloval průběh prací na stavbách, 
přebíral provedené práce a dodávky a připravoval podklady pro 
kolaudaci jednotlivých staveb. Kontroloval a potvrzoval všechny 
vystavené faktury dodavatelů a těch bylo celkem 180 a obsahovaly 
tisíce položek. Pravidelně organizoval kontrolní dny, z nichž ten 
poslední jubilejní 30. KD se konal 15. května 2008. 
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Dalším významným kontrolním článkem byl Státní fond život-
ního prostředí, který plnil úlohu realizačního orgánu a platební 
jednotky. Rovněž pověření pracovníci Fondu podrobně a nekompro-
misně kontrolovali všechny faktury, položku po položce, a nepus-
tili nám nic, co by nebylo v souladu s Finančním memorandem, 
projektovou dokumentací nebo uzavřenými smlouvami. Na druhé 
straně měl Fond pochopení pro zohlednění nezbytných změn oproti 
projektům jak na objektech povrchových tak podzemních vod, 
a bylo jich opravdu dost: Muselo se však jednat o nepředvídané 
a nezaviněné změny, které byly řádně zdůvodněny objektivními 
okolnostmi (např. neočekávanou změnou geologických podmínek) 
a doloženy změnovými listy. 

Kromě vnitřních kontrolních mechanismů proběhlo několik 
externích kontrolních akcí státních orgánů. Byla to kontrola Minis-
terstva životního prostředí v dubnu 2006, kontrola Ministerstva pro 
místní rozvoj v v únoru až březnu 2007, kontrola Finančního úřadu 
v Praze 4 v září až prosinci 2007. Nedostatky zjištěné provedenými 
kontrolami byly odstraněny. Je zcela zřejmé, že právě projekty finan-
cované z prostředků EU jsou pod zvýšeným dohledem národních 
kontrolních orgánů, aby nedošlo k případným únikům prostředků 
a poškození image České republiky v Bruselu. Po předání závěrečné 
zprávy nás čeká ještě závěrečná kontrola, tzv. winding up speciál-
ního útvaru Ministerstva financí.

Závěrečné vyhodnocení projektu
Je povinností konečného příjemce předkládat Státnímu fondu 

pravidelné měsíční zprávy o postupu prací a plnění fyzických 
i finančních ukazatelů. Do dvou měsíců po ukončení projektu pak 
předložit závěrečnou zprávu s kompletním vyhodnocením průběhu 
realizace a dosažením plánovaných parametrů, včetně potvrzení 
finanční a ekonomické analýzy obsažené v žádosti o podporu. 
Tento dokument supervizor pro ČHMÚ právě zpracovává a lze 
již konstatovat základní závěry: všechny práce a dodávky byly 
uskutečněny a plánované cíle splněny; byl překročen původně 
plánovaný termín dokončení projektu, ale prodloužení bylo schvá-
leno rozhodnutím EK; nebyly překročeny náklady dle Finančního 
memoranda a všechny náklady byly naloženy účelně. Prodloužení 
projektu si vyžádalo prodloužení supervize, které ČHMÚ uhradil 
z vlastních prostředků. 

Pro vyhodnocení finančních ukazatelů projektu je důležité, že 
vzhledem k postavení ČHMÚ jako státní příspěvkové organizace 
byla úhrada tzv. uznatelných nákladů prováděna přímo ze státního 
rozpočtu a naopak podpora z Fondu soudržnosti byla po odsou-
hlasení jednotlivých žádostí na SFŽP převáděna na příjmový účet 
státního rozpočtu. Prostředky EU tak vůbec nešly přes účty ČHMÚ, 
což mělo pro nás dvě obrovské výhody. Za prvé jsme nemuseli 
finančně krýt časový úsek mezi proplacením faktury dodavateli 
a přidělením podpory z Fondu soudržnosti, což bylo významné 
zejména v závěru projektu, kdy posledních 20 % je zadržováno do 
schválení závěrečné zprávy Evropskou komisí (což se ještě nestalo). 
Za druhé financování ze státního rozpočtu probíhalo v Kč ve výši 
podle smluv a nebylo tak ovlivněno kursovními změnami. Podíl 
příspěvku z Fondu soudržnosti, který byl ve Finančním memorandu 
závazně stanoven, vycházel z kursu v době podání žádosti v roce 
2002 a to 30,50 Kč za EURO. S postupným zpevňováním české 
koruny se podíl příspěvku EU snižoval a národní podíl spolufi-
nancování ze státního rozpočtu zvyšoval. Tohoto vlivu byl ČHMÚ 
naštěstí ušetřen.

Ústav hradil ze svých prostředků tzv. neuznatelné náklady pro-
jektu, což byly náklady vynaložené na projektovou a inženýrskou 
přípravu jednotlivých staveb, vyřízení vztahů s majiteli pozemků, 
zpracování žádosti, organizaci zadávacích řízení a řízení projektu. 
ČHMÚ také hradil část DPH odpovídající národnímu podílu (25 %), 
které bylo u tohoto projektu neuznatelným nákladem. Vzhledem 
k náročnosti přípravy více než 500 samostatných staveb a adminis-
trativní náročnosti projektu byla většina prací zajištěna externím 
firmami. Celkově činily neuznatelné investiční náklady hrazené 
ČHMÚ 75 mil.Kč, což je 15 % uznatelných nákladů. Náklady 
vlastních pracovníků ústavu a případné další neinvestiční náklady 
související se zajištěním projektu nejsou samostatně vyčísleny.

Provozování staveb a zařízení pořízených v projektu
ČHMÚ získává realizací projektu do své správy poměrně značný 

majetek a to stavby v hodnotě 383,5 mil.Kč, přístroje v hodnotě 
28,3 mil.Kč a výpočetní techniku (včetně softwaru) v hodnotě 117 

mil.Kč. Provozování těchto zařízení nesporně zatíží finančně ústav 
v dalších letech a to zejména odpisy, ale též osobními a dalšími 
provozními náklady. Na druhé straně se však v převážné míře 
jedná o rekonstrukce pozorovacích sítí a např. v síti podzemních 
vod budou místo nových vrtů staré nevyhovující vrty postupně 
vyřazeny. Zcela nových je 9 stanic pro sledování režimu plavenin. 
Dodávky výpočetní techniky jsou částečnou obnovou stávajícího 
vybavení ústavu počítačů, ale též jeho významným rozšířením.

Realizace projektu rozhodně nepřinese ústavu finanční efekt 
ve formě zvýšení příjmů. ČHMÚ musí spoléhat na to, že zvýšené 
náklady budou uhrazeny v příspěvku ze státního rozpočtu. Bude 
však dělat vše pro to, aby nárůst byl zvládnutelný, i když například 
výši odpisů ovlivnit nemůže. Prakticky na všech nových nebo 
rekonstruovaných objektech pozorovacích sítí bude instalována 
automatická měřící technika, což by u podzemních vod mělo při-
nést úsporu dobrovolných pozorovatelů. Na druhé straně zavádění 
automatizace vždy přináší zvýšené nároky na servis a údržbu. Podle 
prvních zkušeností očekáváme, že zejména provoz automatických 
zařízení pro odběr vody a plavenin nebude nikdy zcela automatický. 
ČHMÚ předpokládá vyčlenění 2 pracovníků na dohled a údržbu 
těchto stanic. Celkově je uvažováno zabezpečení provozu zařízení 
pořízených v rámci projektu 14 pracovních míst, kteří budou vytvo-
řeni racionalizací jiných činností.

Ing. Jan Kubát
Český hydrometeorologický ústav
náměstek ředitele pro hydrologii

Na Šabatce 17, Praha 4
tel.: +420 244 032 300

kubat@chmi.cz

Znečištění vody a hromadění 
odpadů jsou podle Čechů 
nejvážnější problémy životního 
prostředí

Nejzávažnějším ohrožením pro světové životní prostředí je podle 
Čechů a Češek znečištění pitné vody a hromadění odpadů. Jen s 
těsným odstupem pak v červnovém průzkumu veřejného mínění 
CVVM zmínili nedostatek pitné vody a úbytek deštných pralesů. Tři 
čtvrtiny lidí považují za závažný problém také klimatické změny.

Více než čtyři pětiny dotázaných mezi vážné problémy řadí vyčer-
pání surovin a úbytek přírodních druhů. Velká většina respondentů 
rovněž vnímá jako problematické znečišťování zemědělské půdy a 
přelidnění planety.

„Součástí řešení zmíněných problémů ovšem může být každý 
jeden z nás,“ dodává ministr Bursík. Při dotazu jak šetrně se sami 
respondenti chovají k přírodě se Češi a Češky nejčastěji hlásili k 
třídění běžného (81 %) a nebezpečného (71 %) odpadu. V případě 
dalších alternativ však již osobní aktivita klesá. Necelá polovina 
uvedla, že šetří energií a vodou, výrobky šetrné k životnímu pro-
středí pak nakupuje 29 % dotázaných. Nejméně ochotní jsou lidé 
omezit jízdu autem (12 %), stejně jako preferovat při nákupech 
potraviny v biokvalitě (12 %). Lidé ale často nemají šanci chovat 
se k životnímu prostředí šetrně. Ve většině obcí například zatím 
chybí nádoby na třídění bioodpadu, nápojových kartonů (tzv. 
„tetrapaků“) či nápojových plechovek. To by měl napravit nový 
zákon o odpadech, který MŽP předloží na podzim k veřejné diskusi. 
„Musíme lidem ekologicky odpovědné chování usnadňovat a ne 
komplikovat“, říká ministr Bursík.

„Na ministerstvu jsme začali sami u sebe a snažíme se hledat stále 
nové způsoby, jak snížit negativní dopady každodenní práce úřadu 
a jeho zaměstnanců na životní prostředí,“ uvedl Úředníci například 
důsledně třídí odpad, mají k dispozici stojany na kola, používají 
saponáty a mýdla šetrná k životnímu prostředí, po rekonstrukci se 
snížila energetická náročnosti budovy MŽP na polovinu a navíc na 
střeše přibyla vlastní solární elektrárna. Ministerstvo také postupně 
přechází na elektronický systém vlastní vnitřní komunikace. Dlou-
hodobým cílem MŽP pak je ozelenění celé české státní správy.

-MŽP-
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® Přinášíme	zde	přehled	akcí,	které	proběhnou	v	druhé	polovině	
roku	a	jež	by	mohly	zajímat	naše	čtenáře.	Pokud	jste	zde	nenalezli	
„svoji“	akci,	kontaktujte	nás:	stransky@vodnihospodarstvi.cz

23.	–	24.	10.	Veřejné	zakázky,	koncese	a	veřejná	podpora	ve	svět-
le	poskytování	podpory	z	evropských	fondů.	Praha. Info: matej.
vacha@ak-pkk.cz

15.	-	18.	9.	HydroPredict’	Praha. info: mchill@usgs.gov or karel.
kovar@mnp.nl. Web: http://www.natur.cuni.cz/hydropredict

15.	-	19.	9.	MSV.	Mezinárodní	strojírenský	veletrh. Výstaviště Brno, 
http://www.bvv.cz

15.	-	30.	9.	Dialog	o	vodě, Nové Město na Moravě, hotel Medlov. 
Info: chumova@vrv.cz nebo muller@csvts.cz, http://www.csvts.
cz/cvtvhs

23.	 -	 25.	 9.	AQUA	Trenčín	15. ročník medzinárodnej výstavy 
vodného hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany životného 
prostredia. Info: tel./fax: 00421-32-7432 382, e-mail: os22@tmm.
sk, http://www.tmm.sk

1.	10.	Identifikace	a	hodnocení	rizik	při	výrobě	a	distribuci	pitné	
vody, Fakulta stavební VUT v Brně. Info: www.waterrisk.cz

2.	–	3.	10.	Konference	Městské	vody, VIII. ročník mezinárodní kon-
ference a výstavy. Břeclav. Info: http://mestskevody.ardec.cz

7.	10.	Odbahňování	rybníků, seminář, sál č. 217, Novotného lávka 
5, Info: e-mail: muller@csvts.cz, http://www.csvts.cz/cvtvhs

7.	–	10.	10.	Magdeburský	seminář	o	ochraně	vod	 . Magdeburk. 
Tematické bloky: Čtvrtstoletí změn v povodí Labe, Rámcová směrni-
ce ES o vodách, Klimatické změny v poříční krajině, Správa vodních 
toků. Info: www.ufz.de/MGS, www.ikse-mkol.org

8.	10.	Balená	voda, zdravotní a hygienická hlediska, seminář, Praha, 
sál č. 217, Novotného lávka 5, Praha 1. Info: e-mail: muller@csvts.
cz, http://www.csvts.cz/cvtvhs

13.	-	15.	10.	Analýza	organických	látek, seminář, Komorní Lhotka, 
Beskydy, Odborný garant Doc. Ventura, Prof. Jandera – Univerzita 
Pardubice, Prof. Ševčík – Karlova univerzita. Info: http://www.2theta.
cz/seminare/kalendar.htm

15. – 17. 10. Odpadové	vody	2008, konferencia, Štrbské pleso. Info: 
miloslav.drtil@stuba.sk a www.acesr.sk.

21.	10.	Identifikace	a	hodnocení	rizik	při	výrobě	a	distribuci	pitné	
vody. Brno. Info: http://www.WaterRisk.cz 

23.	–	24.	10.	Veřejné	zakázky,	koncese	a	veřejná	podpora	ve	svět-
le	poskytování	podpory	z	evropských	fondů.	Praha. Info: matej.
vacha@ak-pkk.cz

4.	11.	Workshop	Adolfa	Patery, Novotného lávka 5. Info: e-mail: 
muller@csvts.cz, http://www.csvts.cz/cvtvhs. jakubik@fsv.cvut.cz

4.	-	6.	11.	Příprava	a	užití	referenčních	materiálů	a	mezilaborator-
ního	porovnávání	zkoušek III., konference s mezinárodní účastí, 
Medlov, info: http://www.2theta.cz/seminare/kalendar.htm

10.	-	11.	11.	Vodní	toky,	konference. Hradec Králové. Info: chumo-
va@vrv.cz, muller@cvtvhs.cz

11.	 11.	Nové	 trendy	 v	 čistírenství	 a	 vodárenství, konference, 
Soběslav. Info: Tel: +420 381 203 211, E-mail: envi-pur@envi-pur.
cz, www.envi-pur.cz

11.	11.	Podzemní	voda, Novotného lávka 5, garant: Ing. Muzikář, 
info: e-mail: muller@csvts.cz, http://www.csvts.cz/cvtvhs

11.	a	12.	11.	Udržitelný	rozvoj	regionů,	měst	a	venkovských	sídel	
–	proREGIO	Brno. Info: Institut regionálních informací, s.r.o. tel.: 
542 523 213, e - mail: iri@iri.cz, www.iri.cz, www.proregio.cz



Jde o vodu – ne o přehrady…
V rámci tradičně úspěšné konference Přehradní dny 2008 (10. 

– 12. 6. 2008) účastníci odborné exkurze zavítali do přírodně mimo-
řádně cenného Podyjí, s prohlídkami VD Znojmo a Vranov.

Vranov byl budován s významnou podporou československého 
státu v 30. letech 20. stol. s hlavním posláním hydroenergetickým 
v kombinaci se zmírněním povodňových extrémů. Po celkové 
opravě není na přehradě příliš patrný zub času, jak by na tři čtvrtě 
století starém díle bylo možno očekávat.

Z logiky vývoje vodohospodářských potřeb pro nádrž vyplynulo, 
že byl doplněn další významný účel – odběr vody pro zásobování 
pitnou vodou. Po více než třiceti letech byla soustava doplněna 
o VD Znojmo, které finálně vyrovnává průtokové vlny v důsledku 
špičkového provozu elektrárny Vranov. Takové změny jsou zřejmou 
životní nutností a je třeba s nimi vždy počítat. Odsuzovat je může 
jen zaujatý nebo omezený člověk. Nejsou to vodohospodáři, kteří 
údajně nevědí, co vlastně při úvahách o nádržích chtějí – změny 
přináší dynamika života.

S ohledem na reálné soužití vodních děl na Dyji a českého 
i rakouského přírodního parku Podyjí jsme se zajímali o případné 
rozpory mezi špičkovým provozem elektrárny nutně provázeným 
každodenními průtokovými vlnami a potřebami ochrany přírody.. 
Dostalo se nám vysvětlení, že se daří zajistit vyrovnaný minimální 
průtok 1 m3/s – v souladu s požadavkem ochrany přírody. Ti však 
nově přišli s tím, že by se měl vyrovnaný odtok zvětšit na 2,4 m3/s. 
Tu je vhodné upozornit, že v zájmu ochrany přírody jde o požada-
vek nadlepšení na 24 % průměrného průtoku. Bez nádrže by mini-
ma v době sucha mohla být menší než 0,2 m3/s (2 % průměrného 
průtoku) s odpovídajícími dopady na kvalitu přírodního prostředí. 
Extrémnost požadavku vyplyne z jednoduchého srovnání s Vltavou 
v Praze, kde nárok na obdobné relativní zvýšení minimálních prů-
toků byl formulován již v počátečních stadiích projektování.

Na moji otázku, co s tím, mi bylo řečeno, že provozovatel vodní 
elektrárny hledá řešení. Můj další dotaz, s jakou konkrétní nabídkou 
na kompenzaci případné újmy na efektivnosti energetického provo-
zu ochranáři přišli, jsem se setkal jen s mírně pobavenou reakcí.

Na jedné straně ze strany ochrany přírody zaznívají vesměs odsu-
zující stanoviska k nádržím, jsou vydávány za nepotřebné (krajina 
vše vyřeší). Nepotřebná je i jistá míra ochrany vybraných lokalit pro 
výstavbu někdy v budoucnosti v případě potřeby. Na druhé straně 
však ochranáři eskalují požadavky na dodatečné a neplánované 
využití vodních děl v zájmu kvalit přírody – bez ohledu na existující 
právní vztahy. Paradox – bohužel nikoliv ojedinělý.

I se změnou klimatu se operuje pozoruhodně. Pokud jde o to 
„strašit“ – pak je hrozba víc než aktuální. V okamžiku případných 
návrhů na přípravu konkrétních adaptivních opatření, jde vlastně 
o hypotézy, které se mohou a nemusí naplnit.

V srpnu 2002 bylo celé povodí Vltavy „pod vodou“ a nebylo sil 
s tímto stavem něco dělat. O pár let později návrh na konkrétní 
opatření na Lipně, spočívající v krátkodobém zvýšení max. hladi-
ny při povodních s periodicitou větší než 100 let, je třeba údajně 
posoudit metodikou EIA. Proč? Vždyť v prostoru nádrže bude 
v případě extrémní povodně znovu všechno „pod vodou“, s užitkem 
se počítá až pod vodním dílem.

Bylo by samozřejmě možno pokračovat dále ve výčtu absurdit. 
Pracovníci Povodí jich mají dostatek. Je zřejmě obtížné se s takovým 
stavem naučit žít. U ochránců přírody bychom se možná mohli 
poučit, jak by se měli vodohospodáři více prosazovat – i když 
virtuální svět médií jim zřejmě nikdy nebude příliš nakloněn. Asi 
jde i o silnější „vůli k moci“ – jak ve svých úvahách rozvíjel známý 
historik D. Třeštík.

Připojuji i osobní vzpomínku z doby před více než šedesáti roky. 
Bydleli jsme na Pardubicku a v extrémně suchém létě 1947 na 
vyprahlých písčitých půdách všechno vyschlo. Náhodou jsem se 
dostal do údolí Úpy , kde k mému překvapení byly louky zelené 
– díky fungující závlahové soustavě. Tato vzpomínka z dětství mě 
nutí reagovat na otázku, jakou mám představu o kvalitách krajiny 
svého domova. Ostatně konferencí na toto téma jsem se před léty 
i aktivně zúčastnil.

Pro mě je nepřijatelná krajina stepního popř. ještě aridnějšího 
charakteru. Pokud riziko takové transformace české krajiny reálně 
existuje, je nutno včas připravovat a realizovat účinná protiopat-
ření, obdobně jako v řadě evropských států. Pokud se ale v naší 
společnosti prosadí názor (tu se mi příčí použít pojem koncepce), 
že včasná opatření pro zmírnění negativních dopadů změny kli-
matu nejsou zapotřebí, že všechno zvládne kapacita krajiny (bez 
jakéhokoliv pokusu o důkaz), je to třeba otevřeně vyhlásit, aby se 
každý mohl rozhodnout a včas reagovat. Vždyť kolik Nizozemců 
se již dnes zabydluje v oblasti Lipna i jinde u nás.

V.	Broža


