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Mám rád dobré jídlo,

přesto musím souhlasit, že by člověk neměl žít pro to, aby jedl, 
ale má jíst, aby žil. Tuto myšlenku lze i rozšířit, že člověk nemá 
žít, aby vyráběl, nýbrž naopak. Lze pokračovat v této myšlence 
a vyjádřit skepsi vůči antropocentrismu, v podstatě hlásajícímu, 
že prostředí, v kterém žijeme, je prostředek k výrobě, a tudíž 
k spokojené spotřebě, nikoliv cílem pro dobrý, šťastný život. Ano, 
stavím do protikladu spokojenost a štěstí. Podle mého je totiž 
velký rozdíl mezi spokojeným a šťastným člověkem. Měřítkem 
spokojenosti je žaludek, kdežto štěstí je vázáno na mysl.

Nastává čas dovolených a budeme rajzovat v tu- i cizozem-
sku. Já se přiznám, jsem raději doma a jen tak chodím a dívám 
se. Nedostižným vzorem je mi v tom grafik Josef Váchal. Už 
i to kolo se mi zdá být příliš rychlé k tomu, aby člověk mohl 
vnímat okolí. A i na místa, která léta znám, se snažím dívat 
očima cizího návštěvníka, jak o tom psal Karel Čapek. Je to 
dobré k tomu, že i na důvěrně známých místech objevíte něco 
nového. Třeba i zjistíte, že mnohé úpravy krajiny jsou tak tro-
chu zbytečné a že bahniska, tůně, slatě, mokřady jsou vlastně 
vrcholným estetickým požitkem, byť ještě v polovině minulého 
století byly považovány za něco nepotřebného, ba člověku ško-
dícího. Změnu v nazírání potvrdil jeden regionální politik při 
vyhlašování toho, že Krušnohorská rašeliniště byla zařazena do 
Ramsarského seznamu; vyřkl slogan: Mokřad do každé rodiny. 
Pod to se hned podepíšu.

Ing. Václav Stránský
co Vám za sebe, 
redakci 
a redakční radu  
přeje krásnou 
dovolenou
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Implementace Směrnice 
Evropského parlamentu 
a Rady 2007/60/ES 
o vyhodnocování 
a zvládání povodňových 
rizik v ČR
Aleš Dráb, Jaromír Říha

Klíčová slova
povodeň – riziková analýza – riziko – nebezpečí – ohrožení – zra-
nitelnost

Souhrn
Význam metod rizikové analýzy záplavových území a aktuálnost 

problematiky ochrany před povodněmi potvrzuje projednání Směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 
2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Směrnice 
je legislativní podporou zavádění metod rizikové analýzy zápla-
vových území v členských zemích Evropské unie, a tedy i v České 
republice (ČR). Nutno konstatovat, že postupy rizikového hodnocení 
v protipovodňové problematice jsou v ČR rozvíjeny a aplikovány 
již od katastrofických povodní v roce 1997 a jsou již dnes v zásadě 
v souladu s evropskými a světovými trendy. Do nadcházejícího 
období tak vstupuje ČR připravena z pohledu dostupných nástrojů 
rizikové analýzy a ve smyslu jejich praktického ověření na stovkách 
lokalit na území ČR při návrzích a hodnocení protipovodňových 
opatření. Zkušenosti z těchto aplikací jsou v současnosti využívá-
ny při implementaci směrnice 2007/60/ES do poměrů ČR formou 
metodického pokynu. Článek prezentuje konkrétní postupy rizikové 
analýzy sloužící k vytvoření map povodňových nebezpečí, ohrožení 
a rizik znázorňujících možné nepříznivé účinky a následky povod-
ňových událostí. Součástí jsou rovněž postupy pro zpracování tzv. 
plánů pro zvládání povodňových rizik, které mají za cíl omezit 
škody na lidském zdraví, životním prostředí, kulturním dědictví 
a ekonomické činnosti. Uvedené postupy jsou demonstrovány na 
příkladech v konkrétních lokalitách na území ČR.

1. Úvod
Zkušenosti z extrémních povodňových událostí v ČR v minulých 

letech ukázaly potřebu systematického přístupu k řešení otázek 
spojených s ochranou před povodněmi. Jako velice účinné se jeví 
postupy založené na teorii řízení rizika (risk management). Tyto 
metody umožňují identifikaci ohrožených oblastí a následný cílený 
návrh vhodných protipovodňových opatření (PPO). Koncepce PPO 
by měla být dle využití ohrožených území diferencovaná, podpoře-
ná analýzou nákladů a užitků, popř. hodnocením dalších hledisek 
(enviromentální, sociální, apod.). Cílem zmiňovaného vícekrite-
riálního hodnocení by mělo být především stanovení priorit pro 
postup realizace PPO v ohrožených lokalitách a s tím související 
přidělování finančních prostředků.

V duchu uvedených základních principů používaných v ČR je rov-
něž koncipována směrnice [2] požadující vytvoření účinných nástrojů, 
které poskytnou informace o povodňovém riziku a umožní stanovit 
priority pro přijímání dalších technických, finančních a politických 
rozhodnutí týkajících se zvládání povodňových rizik. Tento cíl má být 
zajištěn ve třech krocích, které jsou podrobněji popsány v kap. 3:
1. Předběžné vyhodnocení povodňových rizik.
2. Vytvoření map povodňových nebezpečí, ohrožení a rizika znázor-

ňujících nepříznivé následky různých povodňových scénářů.
3. Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik.

2. Současné postupy při návrzích 
protipovodňových opatření v ČR

Základním podkladem využívaným v ČR k řešení otázek souvi-
sejících s ochranou před povodněmi je dokumentace záplavových 

území podporovaná předpisy [7], [8] a [9]. Záplavovými územími se 
rozumí administrativně určené oblasti, které mohou být při výskytu 
povodně zaplaveny vodou. Hranice záplavového území se vymezuje 
záplavovou čárou odpovídající kulminační hladině při návrhové 
povodni, a to na základě hydraulického výpočtu, z dokumentace 
největší známé povodně, popř. s využitím poznatků o rozšíření 
nivních půd. Jako návrhové se uvažují řady povodňových průtoků 
s dobou opakování minimálně v rozsahu 5, 20 a 100 let (tj. Q5, Q20, 
Q100). Součástí dokumentace záplavových území jsou v některých 
případech i vyhlášené tzv. aktivní zóny. Jedná se o podoblasti 
záplavových území, ve kterých jsou zákonem [9] výrazně omezeny 
především ty činnosti, které by mohly mít nepříznivý vliv na prů-
tokové poměry, popř. být zdrojem povodňových škod. Vymezování 
aktivních zón lze z dnešního pohledu na analýzu povodňových 
rizik považovat za překonané a předpokládá se jejich nahrazení 
postupy rizikové analýzy ve smyslu směrnice [2] (viz kap. 3.2). 
Záplavová území jsou v současné době rovněž k dispozici jako 
součást oborových kartografických děl (Mapy záplavových území 
1:10 000, Atlasy záplavových území 1:10 000) [10]. Dokumentace 
záplavových území slouží jako výchozí podklad především pro:
•	 rozhodování úřadů státní správy,
•	 územní plánování,
•	 projektovou činnost ve stavebnictví (např. návrh PPO),
•	 povodňové plány [6].

Podrobnější podklad ve srovnání s dokumentací záplavových 
území představují studie odtokových poměrů, jejichž cílem je cel-
kové zhodnocení ochrany území před povodněmi a určení průběhu 
návrhových povodní. Studie odtokových poměrů obvykle zahrnují 
variantní doporučení možných PPO a posouzení jejich účinnosti. 
Dalším stupněm jsou tzv. studie proveditelnosti, které se ve srovná-
ní se studiemi odtokových poměrů zaměřují podrobněji na technic-
ké řešení PPO a vyčíslení investičních nákladů na jejich realizaci. 
Studie proveditelnosti jsou často využívány jako součást žádostí 
o přidělení finančních prostředků z dotačních titulů a slouží jako 
podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 
V rozsahu srovnatelném se studiemi proveditelnosti je návrh PPO 
rovněž zahrnut ve vodohospodářských generelech urbanizovaných 
území. V poslední době se v rámci studií stále častěji uplatňují 
i metody rizikové analýzy. Jedná se především o tyto postupy:
•	 Metoda matice rizika slouží pro plošné hodnocení záplavových 

území z hlediska povodňového nebezpečí, zranitelnosti, ohrožení 
a následně i rizika. Umožňuje identifikaci ploch a objektů s pře-
kročenou mírou přijatelného rizika a následný cílený návrh 
opatření k ochraně ohrožených území před povodní.

•	 Metoda založená na vyjádření škod v záplavových územích 
se uplatní především při hodnocení ekonomické efektivnosti 
navržených PPO.
Podrobnější popis zmiňovaných metod je uveden v  kap. 3 v sou-

vislosti s implementací směrnice [2].

3. Implementace směrnice 2007/60/ES v ČR
Při implementaci směrnice [2] budou aplikovány v současnosti 

používané metody pro hodnocení povodňového rizika a návrh PPO. 
Podrobný popis zmiňovaných metod je aktuálně zpracováván do 
podoby metodického pokynu [1], jehož dílčí části jsou uvedeny 
v následujících kapitolách.

3.1	 Předběžné	hodnocení	rizik	v	záplavovém	území
Cílem předběžného hodnocení povodňových rizik je vymezení 

lokalit, které budou následně hodnoceny podrobnějšími metodami 
rizikové analýzy. Výchozím podkladem pro předběžné hodnocení 
povodňových rizik bude především stávající dokumentace záplavo-
vých území. Ta poskytne údaje pro předběžný průzkum zájmového 
území a vymezení vodních toků v ČR, které mohou být zdrojem 
potenciálního povodňového nebezpečí. V kombinaci s dalšími pod-
klady, mezi které patří údaje z Registru sčítacích obvodů a budov 
[11] a data ZABAGED [12], bude možné předběžně zhodnotit rozsah 
ohroženého majetku a počet dotčených obyvatel ve stávajících 
záplavových územích. Na základě tohoto předběžného hodnoce-
ní bude sestaveno pořadí nejvíce ohrožených oblastí a následně 
proveden výběr konečného počtu lokalit, které budou podrobeny 
dalšímu hodnocení metodami rizikové analýzy.

3.2	 Vytvoření	map	nebezpečí,	ohrožení	a	rizika
Pro vytvoření map nebezpečí, ohrožení a rizika je navržena 

semikvantitativní metoda vycházející z tzv. matice rizika. Ta slouží 
k plošnému hodnocení povodňového nebezpečí, zranitelnosti, 
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ohrožení a následně i rizika. Jedná se o původně švýcarskou meto-
diku [3], která byla upravena a otestována pro podmínky ČR. Postup 
metody spočívá v těchto základních krocích (viz obr. 2):
1. Kvantifikace povodňového nebezpečí a výpočet intenzity povod-

ně na základě hloubek a rychlostí vody v záplavovém území.
2. Stanovení povodňového ohrožení pomocí matice rizika.
3. Stanovení ploch se zvýšeným rizikem s využitím údajů o zrani-

telnosti území.
Nebezpečí je v této metodě vyjádřeno pomocí tzv. intenzity 

povodně IP [m2/s]. Ta je chápána jako měřítko ničivosti povodně 
a je definována jako funkce hloubky h [m] a rychlosti v [m/s] vody. 
S využitím experimentů a odborných odhadů [3] byla odvozena 
ve tvaru:
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Hodnoty IP je možné zařadit do kategorií dle míry možného 
poškození majetku, osob a zvířat v záplavovém území (viz obr. 1 
a tab. 2). Hodnoty intenzity povodně IP lze v kombinaci s vhod-
ným mapovým podkladem prezentovat formou map povodňového 
nebezpečí.

Na základě stanovené intenzity povodně IP se vyhodnotí povod-
ňové ohrožení s použitím tzv. matice rizika, která je uvedena na 
obr. 2. Řádky matice odpovídají kategoriím IP a sloupce intervalům 
N-letosti kulminačních povodňových průtoků. Pro takto stanovené 
hodnoty ohrožení lze následně přijmout doporučení dle tab. 3. 
Uvedený postup stanovení povodňového ohrožení je třeba opakovat 
pro všechny povodňové scénáře (minimálně v rozsahu Q5, Q20, Q100). 
Výsledné místní ohrožení se vyhodnotí jako maximum ze všech 
řešených scénářů dle vztahu (4).

V posledním kroku metody matice rizika se překryjí údaje 
o výsledném ohrožení s podklady o zranitelnosti záplavového 
území. Zranitelnost je vyjádřena druhem funkčního využití dílčích 
ploch v zájmovém území (viz tab. 1) a stanovuje se na základě 
územně plánovací dokumentace. To naznačuje využití zmiňované 
metody zejména v oblasti cíleného návrhu PPO, územního pláno-
vání a při zpracování vodohospodářských generelů urbanizovaných 
území. Konečným výsledkem vzájemného porovnání výsledného 
ohrožení a údajů o zranitelnosti je označení ploch s překročenou 
přijatelnou mírou rizika (viz obr. 4).

Výše uvedený postup spočívající v odečítání ohrožení z matice 
rizika na obr. 2 je obtížně realizovatelný s použitím nástrojů GIS. 
Z tohoto důvodu byla navržena jeho úprava, která vede k identic-
kým výsledkům [15]. Úprava postupu spočívá v zavedení pomocné 
veličiny IP*, která se stanoví dle následujícího předpisu:
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Praktický výpočet pomocné veličiny IP* se provádí s použitím 
GIS na základě údajů o hloubkách a rychlostech vody pro dané N-
-leté průtoky. Výpočet IP* je třeba opakovat pro všechny hodnocené 
scénáře povodňového nebezpečí minimálně v rozsahu Q5, Q20 a Q100. 
Ohrožení Ri se pak pro daný i-tý scénář povodňového nebezpečí 
stanoví ze vztahu:

i
iiii N

IPpIPR 1** ≈= . (3)

Výsledné ohrožení R se vyhodnotí jako maximální hodnota 
z jednotlivých dílčích ohrožení Ri odpovídajících i-tým scénářům 
povodňového nebezpečí (odpovídajícím vybraným N-letým kulmi-
načním průtokům) dle vztahu:

, (4)

kde n značí počet hodnocených scénářů povodňového nebezpečí.
Vypočtené hodnoty ohrožení R se následně zařadí do kategorií dle 

tab. 3. Stanovení podoblastí s reziduálním ohrožením (viz tab. 3) 
je možné buď na základě údajů o rozlivech extrémních povodní 
s velmi malou pravděpodobností výskytu (N > 300), nebo odbor-
ným odhadem vycházejícím z morfologie údolní nivy a rozsahu 
fluviálních sedimentů. Předběžný odhad je třeba verifikovat při 
pochůzkách v rámci místních šetření, popř. s použitím digitálního 
modelu terénu.

Výsledky uvedené metody rizikové analýzy se pro zájmové území 
zpracovávají do podoby map ohrožení (obr. 3) a map rizika (obr. 4). 
Mapy ohrožení (viz obr. 3) zobrazují pomocí barevné škály kategorie 
ohrožení ploch v záplavovém území s uvedením vysvětlujících 
komentářů dle tab. 3. Kategorie člení záplavové území z hlediska 
povodňového ohrožení, které umožňuje posoudit vhodnost stávají-
cího nebo budoucího funkčního využití ploch a doporučit omezení 
případných aktivit na plochách v záplavovém území s vyšší mírou 
ohrožení. Z tohoto pohledu lze mapy ohrožení doplněné doporuče-
ními dle tab. 3 považovat za mapy přijatelného rizika. Popsaného 
postupu je možné využít např. v procesu územního plánování, při 
návrhu PPO, apod.

Mapy rizika (viz obr. 4) kombinují údaje o ohrožení s informace-
mi o zranitelnosti objektů v exponovaném území, které je možno 
odvodit z územně plánovací dokumentace, mapových podkla-
dů a místních šetření. Na základě dostupné územně plánovací 
dokumentace lze vymezit třídy funkčního využití ploch (tab. 1 
– sloupec „Funkční regulace“). Každé ze tříd je přiřazena hodnota 
tzv. maximálního přijatelného rizika (tab. 1 – sloupec „Přijatelné 
riziko“). Mapy takto klasifikovaných ploch využití území (mapy 
zranitelnosti) jsou následně „překryty“ mapami ohrožení a analy-
tickými nástroji GIS převedeny do map rizika (obr. 4). V mapách 
rizika jsou zvýrazněny ty využívané, resp. zamýšlené plochy, na 
kterých je kritérium maximálního přijatelného rizika překročeno. 
Uvnitř každé takové plochy je vyznačeno ohrožení ve škále odpo-
vídající tab. 3. Dalším logickým krokem je podrobnější posouzení 
„rizikových ploch“ z hlediska řízení rizika, tj. snížení rizika na 
přijatelnou míru.

Uvedená metoda rizikové matice byla v ČR poprvé aplikována na 
lokalitě Hodonín v roce 2001 [17]. Ve větším rozsahu byla použita 
v rámci projektu [16] v letech 2002 až 2005 na cca 100 km dlouhém 
úseku toku Labe (Děčín – Mělník, Nymburk, Dvůr Králové). V roce 
2006 byla metoda ověřena v inundačních územích vodních toků 
Svitava, Svratka, Jihlava a Dyje v rámci projektu [13]. Z poslední 
doby lze zmínit rozsáhlé aplikace metody např. v rámci generelů 
odvodnění urbanizovaných území (Brno, Šlapanice, Kuřim) a studií 
odtokových poměrů (Moravské Budějovice). Konkrétně v rámci 
Generelu odvodnění města Brna [14] bylo hodnoceno celkem 13 
vodních toků v celkové délce cca 87 km.

3.3	 Zpracování	plánů	pro	zvládání	povodňových	rizik
Při vytváření plánů pro zvládání povodňových rizik se předpoklá-

dá využití stávajících postupů běžně aplikovaných při zpracování 
studií odtokových poměrů a studií proveditelnosti. Při řešení se 
v první fázi vychází z výsledků plošné analýzy území metodou 
matice rizika (kap. 3.2), na jejichž základě je doporučeno v oblastech 
s překročenou mírou přijatelného rizika přikročit k variantnímu 
návrhu PPO. Při hodnocení navržených variant PPO jsou v souladu 
s [2] uvažována nejen hlediska ekonomická, ale i environmen-
tální a sociální. V případě hodnocení ekonomické efektivnosti 
navržených variant PPO je postup následující:
1. odhad rozsahu ohroženého a ochráněného majetku v záplavo-

vých územích,
2. odhad povodňových škod,
3. kvantifikace povodňového rizika vyjádřením potenciálních škod,
4. výpočet hodnotících ekonomických kritérií metodou nákladů 

a užitků.
Rozsah ohroženého majetku v záplavových územích se stanovuje 

pro stav před a po realizaci navrhovaných PPO. Nejprve je provede-

Obr. 1. Kategorie intenzity povodně dle [3] a Tab. 2.
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no hodnocení povodňového nebezpečí, které 
vychází z map hloubek vody v záplavových 
územích pro povodňové scénáře odpovída-
jící obvykle průtokům Q5, Q20 a Q100. Odhad 
povodňových škod na majetku v záplavo-
vých územích se provádí s využitím tzv. 
škodních křivek [1], které vyjadřují funkční 
závislost výše škody (popř. míry poškození) 
na hloubce vody. Vyjádření povodňového 
rizika na základě potenciálních škod vychází 
ze vztahu [4]:

dppDRI
p

p
∫=

2

1

)( , (5)

kde RI značí průměrné roční ekonomické 
povodňové riziko v [Kč], p je pravděpodob-
nost dosažení nebo překročení příslušného 
N-letého kulminačního průtoku vyjádřená 
přibližně vztahem:

N
p 1≈ , (6)

D(p) představuje funkční závislost, kterou 
lze získat na základě potenciálních škod v [Kč] 
stanovených v diskrétních bodech odpoví-
dajících vybraným N-letým kulminačním 
průtokům (např. Q5, Q20 a Q100). Geometrický 
význam integrálu (5) je patrný z obr. 5. 

Praktický postup stanovení průměrného 
ročního ekonomického povodňového rizika 
probíhá v následujících krocích:
•	 Pro jednotlivé scénáře povodňového 

nebezpečí reprezentované N-letým kulmi-
načním průtokem se provede odhad prav-
děpodobnosti jejich výskytu a překročení 
ze vztahu (6).

•	 Modelovým hydraulickým výpočtem 
se pro jednotlivé scénáře povodňového 
nebezpečí stanoví charakteristiky prů-
chodu povodně, především hloubky vody 
v záplavovém území.

Označení Popis Funkční regulace Přijatelné riziko
(dle Tab. 3)

BY Plochy bydlení v bytových domech

Bydlení (2) NízkéBY Plochy bydlení v rodinných domech

BY Plochy venkovského bydlení

OV Plochy občanské vybavenosti - kultura

Občanská vybavenost (2) Nízké

OV Plochy občanské vybavenosti - školství

OV Plochy občanské vybavenosti - veřejná správa

OV Plochy občanské vybavenosti - zdravotnictví a sociální péče

OV Plochy občanského vybavení - církev

OV Plochy občanského vybavení - školství

OV Plochy občanské vybavenosti - hřbitov

OV Smíšené plochy obchodu a služeb

DO Plochy automobilové dopravy a dopravních zařízení

Doprava a technická infrastruktura (2) NízkéDO Plochy technické vybavenosti - kanalizace

DO Plochy technické vybavenosti - vodovod

VY Plochy lehké výroby
Výroba (2) Nízké

VY Smíšené plochy výroby a služeb

ZV Plochy rostlinné zemědělské výroby 
Zemědělská výroba (2) Nízké

ZV Plochy živočišné zemědělské výroby

SR Plochy sportu Sport a hromadná rekreace (3) Střední
VP Vodní plochy Vodní plochy (4) Vysoké
ZL Plochy veřejné zeleně Veřejná zeleň (4) Vysoké
ZK Zahrádky, zahrádkářské kolonie Zahrádky, zahrádkářské kolonie (4) Vysoké
LE Plochy krajinné zeleně

Lesy, zeleň (4) Vysoké
LE Plochy lesního půdního fondu

OP Plochy intenzivních sadů a vinic

Orná půda, louky, pastviny (4) VysokéOP Plochy zahrad, sadů, vinic a polí v drobné držbě

OP Plochy ZPF velkoplošně obhospodařované

Tab. 1. Příklad vybraných typů funkčního využití území dle [1].

Kategorie IP Následky

Nízká h < 0,5 m nebo
v.h < 0,5 m2/s

Osoby a zvířata mimo budovy jsou mírně ohroženy.
Drobná poškození budov jsou možná.

Střední 0,5 m < h < 2 m nebo
0,5 m2/s < v.h < 0,5 m2/s

Osoby a zvířata jsou ohroženy mimo budovy, uvnitř 
budov pouze mírně.

Možné je větší poškození budov(nikoliv však totální 
zřícení).

Vysoká h > 2 m 
nebo v.h > 2 m2/s

Osoby a zvířata jsou ohroženy uvnitř i mimo budov.
Hrozí totální zřícení budov.

Kategorie ohrožení 
R dle [15] stanovené 

ze vztahu (3)

Kategorie ohrožení *) 
stanovené z matice 
rizika (viz Obr. 2)

Doporučení

R > 0,1  
nebo IP* > 3

(4) Vysoké
(červená barva)

Doporučuje se nepovolovat novou ani rozšiřovat 
stávající zástavbu, ve které se zdržují lidé nebo 

zvířata. Pro stávající zástavbu je třeba provést návrh 
protipovodňové ochrany, která zajistí odpovídající 

snížení rizika.

0,01 < R < 0,1
(3) Střední

(modrá barva)

Výstavba je možná s omezeními vycházejícími z po-
drobného posouzení potenciálního ohrožení objektů 

povodňovým nebezpečím. Nevhodná je výstavba 
citlivých objektů (např. zdravotnická zařízení, hasiči, 
apod.). Nedoporučuje se rozšiřovat stávající plochy 

určené pro výstavbu.

R < 0,01
(2) Nízké

(oranžová barva)

Výstavba je možná, přičemž vlastníci dotčených 
pozemků a objektů musí být upozorněni na poten-

ciální ohrožení povodňovým nebezpečím. Pro citlivé 
objekty je třeba přijmout speciální opatření.

p < 0,0033
(tj. N-letost > 300)

(1) Reziduální
(žlutá barva)

Otázky spojené s protipovodňovou ochranou se zprav-
idla doporučuje řešit prostřednictvím dlouhodobého 
územního plánování se zaměřením na zvláště citlivé 
objekty (zdravotnická zařízení, památkové objekty, 

apod.). Snahou je vyhýbat se objektům a zařízením se 
zvýšeným potenciálem škod.

Tab. 2. Možná poškození pro kategorie intenzity povodně dle [3] a Obr. 1.

Tab. 3. - Klasifikace a verbální popis ohrožení.

*) Kategorie ohrožení ve vazbě na příslušný typ funkčního využití území a přijatá doporučení představuje 
přijatelnou míru rizika (Tab. 1)



208 vh 6/2009

Obr. 2. Schéma postupu metody rizikové matice pro daný scénář nebezpečí (povodeň 
dané N-letosti).

Obr. 3. Příklad mapy ohrožení pro vodní tok Svratka v lokalitě Brno [14]. 

•	 Z charakteristik průchodu povodně se 
přes škodní křivky (obr. 6) odvodí výše 
přímých škod v daném území odpovída-
jící jednotlivým povodňovým scénářům. 
Z těchto údajů se graficky vynese závislost 
D(p), která umožní výpočet rizika RI dle 
vztahu (5).
Uvedený postup je vhodné realizovat 

v GIS, nejlépe s použitím účelové aplikace, 
která eliminuje rutinní opakování pracov-
ních postupů (obr. 6). Stanovená hodnota RI 
slouží pro následné hodnocení ekonomické 
efektivnosti PPO [5], které lze provést např. 
na základě těchto ukazatelů [4], [5]:
•	 ukazatel poměrné ekonomické efektivnos-

ti, 
•	 ukazatel absolutní ekonomické efektivnos-

ti,
•	 doba návratnosti. 

Uvedená metoda byla v masivním měřítku 
uplatněna při hodnocení PPO financovaných 
z fondů Evropské investiční banky na řádově 
stovkách lokalit v ČR v rámci projektu [5].

4. Závěr
Současné metody používané v ČR pro 

hodnocení rizik v záplavových územích jsou 
v zásadě v souladu se směrnicí [2]. Z tohoto 
pohledu je ČR na implementaci směrnice 
dobře připravena a dlouhodobé zkušenosti 
z praktických aplikací metod hodnocení 
povodňového rizika jsou aktuálně zapra-
covávány do připravovaného metodického 
pokynu [1] směrnice [2]. Další výzkum 
v oblasti analýzy povodňových rizik lze 
předpokládat především v těchto oblastech 
souvisejících s implementací směrnice:
•	 vícekriteriální hodnocení rizik v záplavo-

vém území,
•	 vyjádření rizik vyplývajících z ohrožení 

obyvatelstva během povodňových udá-
lostí, tj. stanovení individuálního a spo-
lečenského rizika,

•	 vyjádření rizik souvisejících s ohrožením 
životního prostředí a citlivých objektů,

•	 vyjádření rizik souvisejících s nepřímými 
(vyvolanými) škodami,

•	 vyjádření nejistot v rizikové analýze.
Jako nejpodstatnější se v souvislosti 

s implementací směrnice [2] jeví především 
téma vícekriteriálního hodnocení rizik 
v záplavovém území. V úvodní kap. 1 tohoto 
článku byl zmíněn proces řízení rizika (risk 
management) v záplavovém území, který 
vrcholí návrhem a realizací opatření na 
snížení rizika, popř. jeho udržení na stávající 
přijatelné úrovni. Tento návrh je výsledkem 
srovnání aktuálního rizika stanoveného rizikovou analýzou s přija-
telným rizikem. V současnosti je při rizikovém hodnocení zaměřena 
pozornost převážně na posuzování ekonomické efektivnosti případ-
ných opatření a ostatní aspekty (sociální, environmentální) jsou 
posuzovány pouze okrajově. Cílem proto bude nalezení vhodných 
metod, které umožní vícekriteriální analýzu povodňových rizik. 
V souladu se směrnicí [2] by se mělo jednat konkrétně o současné 
hodnocení těchto typů rizik:
•	 ekonomické riziko,
•	 riziko vyplývající z ohrožení obyvatelstva,
•	 rizika související se zaplavením potenciálních zdrojů havarijního 

znečištění vody,
•	 riziko vyplývající z ohrožení citlivých objektů (památkově chrá-

něné významné objekty, objekty sociální péče, zdravotnická 
zařízení, atd.).
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Obr. 6. Schéma postupu stanovení potenciálních povodňových 
škod na objektech s použitím GIS.

Obr. 4. Příklad mapy rizika pro vodní tok Svratka v lokalitě Brno [14].
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Implementation of The Directive 2007/60/EC of the Euro-
pean Parliament and of the Council on the assessment and 
management of flood risks in the Czech Republic (Dráb, 
A.; Říha, J.)
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Adoption of the Directive 2007/60/EC of the European parlia-
ment and of the Council on the assessment and management of 
flood risks of 23 October 2007 certifies the importance of flood risk 
analysis methods and the recency of flood protection problems. 
Directive signifies that flood risk analysis methods gain ground 
in Member States and thus also in the Czech Republic. We must 
say that processes of application of flood risk analysis are in the 
Czech Republic developed since 1997 catastrophic floods. These 
applications are according to European and worldview trends.

For the forthcoming period the Czech Republic has prepared flood 
risk analysis tools which had been verified at hundreds case studies. 
Actually the Directive 2007/60/EC guideline based on past experi-
ence in the flood risk analysis applications is being processed.

The paper presents individual flood risk analysis steps and 
procedures for development flood hazard and flood risk maps. 
Methods related to flood risk management plans and for flood 
protection measures assessment are briefly mentioned as well. 
Mentioned above techniques are documented by practical ap-
plications at pilot localities in the Czech Republic.
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Moderní kloubová dopravní a protierozní 
dlažba stavebnicového typu Tri-Lock, posky-
tuje 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 aplikovat 
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 celou dobu své životnosti bezúdržbový.
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Opět vítězí neznalost, lobbismus 
a škodlivý tradicionalismus

Před nedávnem jsem jel kolem mně dobře známého rybníku 
a viděl jsem jej vypuštěný. Byly v něm dva bagry urputně se perou-
cí s obrovským množstvím sedimentu. Musel jsem si v té chvíli 
vzpomenout na pana Ressla, Ing. Kašpara a mnoho jiných dalších 
vynálezců, jak své geniální vynálezy velmi těžce protlačovali 
zkostnatělými mozky nevědomých „odborníků“, kteří však měli 
své jméno a tituly v tehdejší společnosti.

Když jsem byl ještě aktivní výzkumník, zabýval jsem se mimo 
jiné rybničními a říčními sedimenty, jejich kvalitou, množstvím, 
způsobem těžby a využitím. Při té příležitosti jsem byl vyzván ke 
spolupráci třeboňskou ENVI, kde páni doktoři Pokorný a Faina 
přivezli ze Švédska dokumentaci a vyvinuli obrovské úsilí ke 
zrodu sacího bagru, který umí pohybem po hladině vytěžit dno 
nádrže, jezera nebo toku při zachování rybí obsádky, bez ničení 
břehů a jejich porostů, stavby provizorních panelových cest, další 
devastace krajiny rozvážením těženého sedimentu. V tomto přípa-
dě lze vytěžený sediment potrubím dopravit až do vzdálenosti pěti 
kilometrů do laguny, nebo po provedeném rozboru těženého bahna 
ho rozstříkat po zemědělském nebo lesním pozemku.

Už je tomu několik let, během nichž vývoj pokračoval. Byly 
odstraněny dětské choroby, jako poněkud zvlněné dno po těžbě, 
které stejně kapří obsádka rozryje. Vznikly další výkonné mecha-
nismy, jako například finský Watermaster nebo další modely, zkon-
struované v dílnách ENVI. Tento bagr jsem viděl poprvé pracovat na 
rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci, pak jsem se i osobně zúčastnil 
organizace těžby telčských rybníků. Natočil jsem o tomto způsobu 
těžby i dokumentární film, kde srovnávám výhody i nevýhody  
„suché“ a „mokré“ technologie.

Přestože vývoj odstranil zmíněné počáteční chyby mokré techno-
logie, zdokonalil a zintenzivnil sací mechanismy, ač byla vyvinuta 
i koncovka, umožňující centrifugací vysušený a zrnitostně separo-
vaný sediment okamžitě použít v suchém stavu jak v zemědělství, 
tak ve stavebnictví, nebo jej nechat sedimentovat v laguně či provést 
rozstřik po plochách, vylepšený dodáním živin podle potřeb agro-
techniky, budí stále nedůvěru rybníkářů, vodohospodářů, podniků 
Povodí a jiných.

Nedůvěra je dána jednak nechutí k poznání, dále pak lobbistický-
mi zájmy, pramenícími z dřívějších známostí s majiteli těžké techni-
ky pro suchou metodu. Suchá metoda je výhodná, pokud jsou při 
odbahnění plánovány i jiné práce, jako údržba hrází, rekonstrukce 
výpustného nebo přítokového objektu, loviště nebo jiné. Nádrž však 
musí být náležitě vysušena, což trvá podle druhu nádrže delší čas, 
průběh prací je závislý na počasí, jmenovitě na srážkách.

Vlastní odbahnění má charakter stavebního zásahu, tedy mecha-
nismy skryjí i důležitou aktivní vrstvu sedimentu, který je nutno 
v nádrži ponechat pro zachování její přirozené produkce a biolo-
gické aktivity. Jinak trvá i několik let, než se vrstva obnoví. Je nutno 
v nádrži i kolem ní vybudovat cesty pro mechanismy a nákladní 
auta, která sediment dopravují na blízkou mezideponii. Pak je 
sediment znovu nakládán, jeho transport vyžaduje další komuni-
kace, které jsou buď speciálně budovány, nebo jsou poškozovány 
a znečišťovány stávající cesty a silnice.

Všechny tyto problémy při bagrování mokrou technologií odpa-
dají. Současný sací bagr je schopen samostatného pohybu na pod-
valník. Dopraví se sám do nádrže. Hydrocesta transportuje sediment 

do místa určení, aniž by se ničila cesta, okolní příroda. Nevyžaduje 
budování dalších manipulačních komunikací. Kromě silných mrazů 
je mechanismus schopen těžit celoročně, nezávisle na počasí. Nádrž 
není nutno vypouštět a odvodňovat, rybí obsádce bagrování nevadí. 
Mimoto, jak jsem uvedl, těžený sediment lze komerčně změnit na 
meliorační zásah pro zúrodnění zemědělské půdy. Samotný sedi-
ment obsahuje živiny, organické látky a půdní částice, smyté erozí 
do nádrže. Přitom lze cestou živiny doplnit podle agrotechnických 
požadavků. Sediment aplikovaný na zemědělskou půdu jí navrací 
její sorpční schopnosti a strukturu, tím zlepšuje protrierozní vlast-
nosti půdy, navrací se i půdní edafon. 

Pokud se týká ekonomického hodnocení, mokrá technologie je 
mnohonásobně levnější, přitom je v kalkulaci na jednotku těženého 
sedimentu zahrnuta i doprava na určené místo, kdežto u suché 
metody pouze na nedalekou deponii. To nepočítám ani přerušení 
produkce nádrže po dobu těžby suchou metodou a obnovu její 
přirozené primární produkce.

Je škoda, že i v této době, která by měla být vývojem vědy, vědo-
mostí a erudice osvícenější, existují stále kompetentní úředníci 
a pracovníci, kteří buď lobbismem, nebo nechutí přijmout něco 
nového brzdí rozvoj jako v dřívějších dobách.

Ing. Václav Vojtěch
e-mail: VencaVojtech@seznam.cz
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Nejen Samočistící česle…
FONTANA R, s.r.o. působí na trhu vodohospodářských zaříze-

ní devatenáctý rok. Do povědomí odborné veřejnosti se dostala 
především dodávkami samočistících česlí, ale zájemci najdou na 
webových stránkách širší nabídku výrobků. 

Z oblasti hrubého předčištění je to zařízení pro těžení štěrku, 
česle ruční ČR, hrubé česle spodem stírané SČH-S, hrubé česle 
samočistící SČČ-H, samočistící česle SČČ, samočistící česle SČČ-G 
a strojní česle jemné SČJ. Nabídka těchto typů česlí poskytuje zákaz-
níkům výběr filtračních průlin od 100 mm do 0,5 mm, pro šířky 
kanálu od 350 mm do 3000 mm, pro hloubky kanálů od 0,5 ÷ 9 m, 
pro různé sklony rámů česlí od 60 ÷ 90°.

Pro dopravu, lisování a praní shrabků jsou to šnekové dopravníky 
ŠD, lisy shrabků s propíráním LSP a pračky shrabků PS. 

Pro zachycování a úpravu písku z lapáků písku nabízí Fontána 
strojní vybavení lapáků písku včetně mamutkových čerpadel, 
separátory písku SP, separátory písku s integrovaným praním SP-P 
a pračky písku PP.

Pro kalové hospodářství jsou to šnekové dopravníky kalu ŠDK, 
hřídelové a bezhřídelové s různými výstelkami (kovové lišty, čedič, 
plasty), šnekové dopravníky vápna ŠDV, dvojité míchací šnekové 
dopravníky; kombinací těchto výrobků dovybavených násypkami, 
výsypkami, nožovými uzávěry a vyhříváním je vytvořena sestava 
pro hygienizaci kalu vápnem.

Do terciální sféry jsou určeny mikrosítové filtry. 

Pro bližší informace jsme do tohoto článku vybrali tři výrobky. 
Zmíněné Samočistící česle SČČ prošly patnáctiletým vývojem. Jeho 
výsledkem jsou, mimo jiné, česle s novými, zesílenými česlicemi, kte-
ré vykázaly u více než 100 kusů troj i více násobnou životnost. Tato 
ověřená skutečnost oprávnila výrobce k rozšíření sortimentu o hrubé 
česle obdobné koncepce. Cenové relace přitom zůstaly zachovány. 
Novým výrobkem jsou Samočistící česle s integrovaným lisem 
SČČLS, které poskytují různé modifikace výstupů výlisků. Byly 
vyvinuty pro malé ČOV s důrazem na nižší cenu. 

myslových, neboť příznivě ovlivňují výslednou kvalitu vody na 
odtoku.  Fontána nabízí mikrofiltry o průtoku 5 ÷ 300 l.s-1, zásadně 
v celonerezovém provedení, včetně filtračního síta. Ukládají se buď 
do betonových kanálů, nebo vlastních ocelových nádob. Vyznačují 
se robustní konstrukcí, vyměnitelnými segmenty bubnu a spoleh-
livým provozem. Jsou vybavené dvěma čerpadly, pro propírání 
bubnu a odvod zachycených nerozpuštěných látek, vyhřívaným 
provedením a plně automatickým chodem. Pro návrh velikosti 
nabízí výrobce zkušební mikrofiltr.

Výrobkem, který stále ještě není dostatečně doceněn z hlediska 
funkčního přínosu pro chod čistírny, je zařízení pro těžení štěrku 
označované TŠP, případně VŠP. Rozšířený a prohloubený kanál 
v místě přítoku odpadní vody na čistírnách odpadních vod zachy-
cuje hrubé, těžké látky, zejména kameny. Jejich intervalové vybírání 
umožňuje zmíněné těžení, nebo též vybírání drapákem umístěným 
na sloupovém jeřábu nebo jeřábové drážce uložené na sloupech. 
Velikosti nabízených drapáků 50, 100, 200 a 300 l. Kladkostroj umís-
těný na drážce zajišťuje pojíždění, zvedání a spouštění drapáku, 
zatím co jeho otevírání a zavírání je provedeno hydraulickým poho-
nem. K ovládání drapáku je určen závěsný ovladač. Začleněním 
tohoto výrobku do ČOV se šetří následná zařízení, takže vynaložené 
pořizovací náklady se vrací úsporou na opravách čerpadel, česlí, 
náhradních dílech, komplikacích provozu apod.

Třetí výrobkem, který je možno představit a k jehož většímu 
odbytu dochází víc v zahraničí než v tuzemsku, jsou mikrosítové 
filtry ozn. MFB, MFO. Využití nacházejí v ČOV komunálních i prů-

Linka česlí ČOV Trnava

TŠP Bílina

Firma Fontána se ve své činnosti zaměřila na vlastní vývoj, kon-
strukci a výrobu. Vytvořila si dobré technické zázemí a výrobní 
základnu, kterou rozšiřuje a vybavuje moderní výrobní technologií. 
Spolupracuje s provozovateli, projektanty, odbornými experty, 
finálními dodavateli technologie a citlivě reaguje na zpětné vazby 
z provozů ČOV. Široká nabídka výrobků a přístup k zákazníkům 
ji postavil do pozice spolehlivého dodavatele, jehož výrobky je 
možno najít nejen v Česku, ale i na Slovensku, Polsku, Litvě, Rus-
ku, Rumunsku, Německu, Slovinsku, Bulharsku, Ukrajině, Belgii, 
Portugalsku, Holandsku, Irsku, USA, Taiwanu, Číně, Karibiku 
a v dalších zemích.

Firma FONTANA R, s.r.o. děkuje všem návštěvníkům výstavy 
WATENVI Brno 2009, kteří navštívili její výstavní stánek a těší se 
i s ostatními obchodními přáteli na další spolupráci.

Ing. Antonín Fiala 
FONTANA R, s.r.o. 

Příkop 843/4 
602 00 Brno 

tel.: 545 175 854, 737 288 402 
e-mail: fontanar@fontanar.cz 

http://www.fontanar.cz/

Mikrofiltry MFB 300 Z



213vh 6/2009

Hydraulický výzkum 
mostních objektů 
na vodních tocích
Pavel Balvín, Pavel Gabriel, Petr Bouška

Klíčová slova
vodní hospodářství – pozemní stavby – vodní stavby – mostní objekty 
– mostní konstrukce – pozemní komunikace – povodeň – protipovod-
ňová opatření – hydraulické modelování – matematické modelování

Souhrn
Předkládaná práce se zabývá vlivem povodňových událostí 

na mostní objekty. Slouží jako podklad pro zpracování Technic-
kých podmínek Ministerstva dopravy ČR. Obsahuje modelový 
výzkum, jak na fyzikálním modelu, tak s pomocí matematického 
modelování. Cílem výzkumného projektu bylo vypracování 
metodiky navrhování účinných opatření, která zamezí destrukci 
mostních objektů i při výskytu extrémních povodní. Výzkum se 
opírá o platnou legislativu (ČSN 736201) a nejnovější vědecké 
poznatky dosažené v rámci této problematiky. Čerpá ze zkušeností 
států EU, ale i mimo ni.

u

Úvod 
V roce 2006 byl zahájen projekt Ochrana mostních konstrukcí 

proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí, který je 
financován z prostředků SFDI (Státní fond dopravní infrastruktu-
ry). Projekt nepřímo navazuje na úkol VAV 1F55A/012/120 MD ČR 
Odolnost a provozní bezpečnost mostních objektů nad vodními 
toky jako součástí pozemních komunikací, jehož cílem bylo vytvo-
řit podklady pro novelizaci ČSN 736201.

Cílem projektu je vypracování Technických podmínek – Hydro-
technické posouzení mostních objektů na vodních tocích, a to na 
základě již zpracovaných podkladů z projektu VAV 1F55A/012/120 
MD CŘ. Dále pak na základě rozsáhlé rešeršní práce a vlastním 
výzkumu v oblasti fyzikálního a matematického modelování (1D, 
2D a 3D). V rámci rešeršních prací byla provedena analýza poškoze-
ných a zničených mostních objektů, a to nejen v období nedávném 
(1997–2002), ale i historickém. Výzkum se opírá o výsledky dosažené 
na hydraulickém a vzduchovém fyzikálním modelu a dále pak na 
aplikaci 1D, 2D a 3D matematického modelování. Termín ukončení 
projektu SFDI byl stanoven na prosinec 2008.

Povodněmi poškozené a stržené mosty za období 
1997–2002

Výjimečná absence výskytu katastrofál-
ních povodní na území České republiky 
v druhé polovině 20. století vedla k vše-
obecnému útlumu zájmu o zlepšování 
protipovodňové ochrany měst a obcí, včetně 
zvyšování ochrany mostních objektů proti 
účinkům povodní. Důsledkem byl velký 
počet poškozených a stržených mostů při 
povodni v roce 1997, která postihla Moravu 
a východní Čechy, a zejména při povodni 
na Vltavě a jejích přítocích v roce 2002. Ke 
škodám na mostních objektech došlo i při 
územně omezených povodních v letech 
1998 a 2000.

Při povodni v roce 1997 bylo na vodních tocích severní Moravy 
strženo 34 mostů a 49 mostů poškozeno. Převážná část v okresech 
Bruntál a Šumperk (tabulka 1).

Podle přesnějších údajů bylo po povodni v roce 2002 zaregistro-
váno v České republice celkem 760 silničních a 39 železničních 
mostů, které byly strženy nebo poškozeny, a celkem 13 177 km 
narušených silničních a 200 km železničních komunikací. Celkové 
způsobené škody přesáhly hodnotu 8 miliard Kč (tabulka 2).

V jižních Čechách bylo po povodni v roce 2002 původně zaregis-
trováno v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův 

Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor celkem 26 stržených 
a 46 poškozených mostů (tabulka 3). 

Klasifikace mostních objektů z hlediska jejich 
ohrožení při povodni

Podle údajů z roku 2004 bylo v České republice evidováno:
• na silnicích a dálnicích celkem 16 338 mostů, z nichž více než 

10 % bylo ve špatném až havarijním stavu, 
• na železničních tratích a koridorech celkem 10 420 mostů, z nichž 

k roku 2002 bylo 590 zjištěno ve stavebně nevyhovujícím stavu, 
• k tomu je třeba připočíst mostní propustky, jejichž počet je odha-

dován na dvou- až třínásobek celkového počtu mostů. 
Přestože jsou do této statistiky zahrnuty všechny mostní objekty, 

lze soudit, že jejich část křižuje vodní toky a menší vodoteče, resp. 
je zabudována v zemních tělesech v inundačních územích. 

Způsob a rozsah hydrotechnického hodnocení navrhovaných 
a rekonstruovaných mostních objektů je dán charakterem vodních 
toků a situováním mostních objektů. Podle toho je třeba rozlišovat:
• mostní objekty křižující malé vodní toky,
• mostní objekty křižující střední a velké toky,
• mostní objekty na tocích s inundačním územím,
• mostní objekty v tělesech komunikací vedených podél toků,
• mostní objekty přes vodní nádrže,
• mostní objekty přes umělé vodní toky a kanály,
• mostní objekty přes vodní cesty,
• propustky pod komunikacemi.

Fyzikální a matematický výzkum mostních objektů 
pro potřeby projektu

Pro výzkum na hydraulickém modelu bylo využito vybudo-
vaného experimentálního zařízení s existujícím hydraulickým 
okruhem a s vymodelovaným úsekem říčního toku, jehož geomet-
rické a hydrologické parametry představují určité charakteristické 
„zprůměrované“ přírodní podmínky. Toto experimentální zařízení je 
umístěno na ploše podlahy velké haly hydraulické laboratoře VÚV 
T. G. M. v. v. i. v délce cca 50 m (obr. 1). Jeho součástí je zařízení 

OKRES Poškozené Stržené Celkem

 České Budějovice 2 2 4

 Český Krumlov 6 7 13

 Jindřichův Hradec 9 1 10

 Písek 9 4 13

 Prachatice 3 6 9

 Strakonice 3 2 5
 Tábor 14 4 18

 Celkem 46 26 72

Tabulka 3. Jižní Čechy – povodeň v roce 2002

KRAJ
Mosty silniční Mosty 

železniční
Pozemní komu-

nikace
Dráhy

[tis. Kč] [ks] [tis. Kč] [ks] [tis. Kč] [km] [tis. Kč] [km]

1 Praha 55 450 x 700 x 1 140 445 x 68 535 x

2 Jihočeský 1 592 477 357 153 350 11 1 165 179 2 978 489 661 24

3 Plzeňský 313 183 228 281 700 11 532 282 1 980 642 120 121

4 Středočeský 120 154 121 5 100 6 1 119 766 7 141 500 1

5 Ústecký 100 773 54 56 166 11 879 514 1 078 747 303 54

Suma 2 126 587 760 496 316 39 3 696 741 13 177 1 879 584 200

Tabulka 2. Souhrny škod způsobených při povodní v roce 2002

OKRES Poškozené Stržené Celkem

Bruntál 38 18 56

Jeseník 1 3 4

Karviná 1 0 1

Olomouc 2 0 2

Šumperk 6 9 15
Vsetín 1 4 5

Celkem 49 34 83

Tabulka 1. Severní Morava – povodeň v roce 1997
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•	 aplikace ochranných zařízení proti ucpání mostních polí plovou-
cími předměty (obr. 5)
V rámci matematického modelování byla pro aplikaci 1D, 2D 

a 3D matematického modelování vybrána lokalita na Třebovce v obci 
Dlouhá Třebová (obr. 6 a 7). Lokalita byla vybrána po konzultaci 
s pracovníky Povodí Labe, s.p. Na vybraném úseku Třebovky se 
nachází pět mostních objektů, které lze definovat jako malé, jelikož 
rozpětí mostního pole je do 30 m. Tři z pěti mostních objektů vyka-
zují v průběhu povodňových událostí trvalé problémy, a to především 
při průchodu spláví, což má za důsledek nejen zvýšení rozsahu roz-
livu a ohrožení místního obyvatelstva, ale i tvorbu výmolů a z toho 
vyplývající ohrožení stability samotných mostních objektů. 

na dávkování a měření průtoků na začátku modelu a zařízení na 
regulaci hladin na jeho konci.

Po volbě vhodného měřítka zmenšení modelu (viz dále) byl celý 
úsek říčního toku patřičné upraven a ve třech zvolených lokalitách 
na něm byly instalovány 3 modely základních charakteristických 
typů mostních objektů s pilíři v korytě toku – most betonový 
s mostovkou bez náběhů, ocelový příhradový most podpíraný 
a most s náběhy (obr. 3 a 4). V dostatečně dlouhých úsecích nad 
a pod každým mostem bylo koryto toku modelováno pomocí pohyb-
livého materiálu vhodného granulometrického složení, umožňují-
cího zkoumání tvorby výmolů a deformací dna.

Hydraulický výzkum na fyzikálním modelu byl zaměřen na 
následující problematiku:
•	 verifikace hydraulického modelu
•	 vyhodnocení proudových poměrů 
•	 výzkum výmolů v okolí pilířů
•	 výzkum ucpávání mostních polí plovoucími předměty

Obr. 1. Velká laboratorní hala s modelem toku a osazenými mosty Obr. 2. Silniční betonový most

Obr. 3. Železniční příhradový most   Obr. 4. Silniční most s náběhy

Obr. 5. Modelové znázornění ochranných bárek a jejich rozmístění 
před mostním objektem

Obr. 6. Klenbový mostní objekt v lokalitě Dlouhá Třebová na 
Třebovce
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Cíle	matematického	modelování:
•	 Aplikace 1D, 2D a 3D matematického modelu na vybraných 

lokalitách (obr. 8–10).
•	 Stanovení a posouzení proudových poměrů v mostních objektech 

pomocí 1D, 2D a 3D matematického modelu.
•	 Simulace procesu ucpávání mostních otvorů splávím a jeho vliv 

na změnu proudových poměrů a s tím spojenou tvorbu výmolů 
v okolí mostních podpěr.

•	 Posouzení tvorby výmolů v okolí mostních podpěr v závislosti 
na ucpávání mostních otvorů.

•	 Posouzení časového průběhu tvorby výmolů v okolí mostních 
podpěr.

•	 Porovnání výsledků z 1D, 2D a 3D modelů z hlediska stanovení 
proudových poměrů v mostních objektech a s ohledem na vývoj 
tvorby výmolů v okolí mostních opěr.

Cíle	hydraulického	a	aerodynamického	výzkumu:
•	 Posouzení proudových poměrů na hydraulickém modelu pro 

různé typy konstrukcí mostních objektů.
•	 Posouzení tvorby výmolů v okolí mostních podpěr v závislosti 

na typu mostního objektu.
•	 Posouzení procesu ucpávání mostních otvorů splávím.
•	 Posouzení tvorby výmolů v okolí mostních podpěr v závislosti 

na procesu ucpávání.
•	 Posouzení odolnosti jednotlivých druhů opevnění proti tvorbě 

výmolů v okolí mostních podpěr.
•	 Posouzení účinnosti navrhovaných opatření jako ochrany proti 

ucpání otvoru mostního objektu.

Výsledky výzkumu
1)	Výzkum	na	hydraulickém	modelu:
•	 Použitý hydraulický model se ukázal jako vhodný prostředek 

pro zkoumání účinných opatření zabezpečujících spolehlivou 

Obr. 7. Příčný řez klenbového mostu v lokalitě Dlouhá Třebová na 
Třebovce s vyznačením vzduté hladiny při průtoku Q100 dosažené 
na základě výsledků 1D matematického modelu HEC RAS

Obr. 8. Rychlostní pole v okolí klenbového mostního objektu 
(Obr. 6) dosažené na základě výsledků 2D modelu  při průtoku 
Q100.

Obr. 9. Rozsah výmolů a nánosů v okolí klenbového mostního 
objektu po 48 hodinách působení průtoku Q100, výsledky dosažené 
na základě výpočtu 2D modelem

Obr. 10. Vývoj úrovní dna v profilu za vtokem do klenbového 
mostního objektu  na počátku, po 24 a po 48 hodinách působení 
průtoku Q100, .spočítáno 2D modelem

Obr. 11. 3D proudění v okolí klenbového mostního objektu (Obr. 6) 
podle 3D modelu Ansys Fluent 6.4.

ochranu mostních objektů proti devastacím způsobeným velkými 
a extrémními povodněmi.

•	 Verifikačními pokusy bylo prokázáno, že hydraulický model má 
dostatečnou vypovídací schopnost při simulaci zkoumaných 
fyzikálních jevů a jejich extrapolaci do skutečnosti.

•	 Opevněním pilířů a opěr mostních objektů pomocí kamenných 
záhozů lze zabezpečit jejich účinnou ochranu proti podemílání 
i při průchodu velkých povodní.

•	 Při nebezpečí povodněmi odplavovaného a transportovaného 
velkého množství stromů, keřů a jiných plovoucích předmětů 
se nadvýšení dolní hrany mostní konstrukce nad hladinou návr-
hové (resp. nejvyšší pozorované) povodně o 0,5 m ukazuje jako 
nedostatečné.
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•	 Ochrana mostů proti ucpání plovoucími předměty za povodní 
pomocí dostatečně předsazené řady vhodně konstruovaných 
bárek se jeví jako velmi účinná.

2)	Výzkum	na	matematických	modelech	(1D,	2D	a	3D):
•	 1D matematické modely jsou vhodným a dostatečně vypovídacím 

modelovým nástrojem pro stanovení vzduté hladiny nad most-
ním objektem pro tzv. malé mostní objekty (rozpětí mostního 
pole do 30 m). V případech širokého inundačního území, kdy je 
např. nutno správně navrhnout polohu inundačních propustků 
v zemním tělese komunikace a kdy je potřeba detailněji zmapovat 
proudové poměry nad a pod mostním objektem, je nutno použít 
2D matematický model. 

•	 1D matematické modely je možno použít i na simulace ucpání 
mostního otvoru splávím. Tato funkce má vliv na míru vzduté 
hladiny nad mostem, ale nikoliv na změnu proudových poměrů 
v mostním otvoru. Tuto funkci (pokud ji 1D matematický model 
obsahuje) nelze použít pro posouzení vzniku výmolů v okolí 
podpěr v souvislosti s ucpáváním mostních otvorů splávím. 
Proces vzniku výmolů vlivem ucpání mostního otvoru je možno 
simulovat zásahem do geometrie vlastního mostního objektu 
(např. snižováním mostovky a rozšiřováním mostních podpěr). 
Z výsledků dosažených na 1D matematickém modelu vyplývá, že 
1D matematické modely mají tendenci vznik a hloubku výmolu 
značně nadhodnocovat. Při porovnání výsledků na 2D modelu 
a geodetického zaměření na posuzované lokalitě, nedoporučujeme 
používat 1D modely jako standardní nástroj pro stanovení hloubky 
výmolů v okolí mostních opěr vlivem povodňové události.

•	 2D matematické modely mají dobrou vypovídací schopnost 
z hlediska stanovení vzduté hladiny nad mostem a posouzení 
proudových poměrů pro malé, střední a velké mostní objekty. 
Jejich využití doporučujeme pro střední a velké mostní objekty, 
pro malé mostní objekty pouze ve výjimečných případech.

•	 Z hlediska posouzení erozních procesů je použití 2D modelů více 
komplikované, což vychází z jejich složitějšího matematického 
aparátu. Údaje o zrnitosti je nutno zadávat nejen pro vlastní 
koryto, ale i pro inundační území, což zvyšuje nejen náročnost 
jednotlivých výpočtů, ale i sběr dat o posuzovaném území. 2D 
modely nejsou pro posouzení tvorby výmolů v okolí staveb často 
používány, ale na základě dosažených výsledků můžeme konsta-
tovat, že dosažené výsledky jsou reprezentativní a jako modelový 
nástroj je lze doporučit pro stanovení hloubky výmolu v okolí 
mostní podpěr vlivem povodňové události. 

•	 Aplikace 3D matematických modelů se v současnosti využívá 
pouze ve výjimečných případech (důležité hydrotechnické stavby 
nebo proudění ve vodních nádržích). Jejich použití v případě 
navrhování mostních objektů je výjimečné. Nicméně je prav-
děpodobné, že ve složitých případech, kdy bude mostní objekt 
např. součástí důležité hydrotechnické stavby, bude jeho aplikace 
nezbytná. 3D model byl v rámci výzkumu úspěšně aplikován na 
malém mostním objektu, nicméně je nutno upozornit, že doba 
simulace jedné průtokové varianty je řádově ve dnech (cca 5 až 
7dní), a to na několika počítačích.

Závěr
Připravované Technické podmínky MD ČR jsou metodickou 

pomůckou vytvořenou za úzké spolupráce mezi specialisty na pro-
jektování mostních objektů a specialisty na problematiku mostních 
objektů z hlediska hydrauliky. 

Pro potřeby vypracování metodiky byla zpracována podrobná 
rešerše zahraniční i domácí odborné literatury, na kterou navázal 
výzkum na hydraulických a matematických modelech.

Metodika je zpracována velice podrobně a tvoří systematický 
návod pro projektanta, jak postupovat při zpracování hydrotechnic-
kého posudku nově navrhovaného nebo rekonstruovaného mostní-
ho objektu. Zpracovatelem metodiky je VÚV T. G. M., v. v. i.

Literatura
[1]  Balvín P.; Bouška P.; Gabriel P.: Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci 

vlivem povodňových událostí. VÚV T. G. M. v.v.i., dílčí výzkumná zpráva. 
Praha, prosinec, 2007

[2]  Balvín P.; Bouška P.; Gabriel P.: Hydrotechnické posouzení mostních objektů. 
VÚV T. G. M. v.v.i., Technické podmínky. Praha, prosinec, 2008

[3]  ČSN 736201: Projektování mostních objektů
[4]  Hamill L.: Bridge Hydraulice.School of Civil and Structiral Engineering, 

University of Plymouth, 1999

Ing. Pavel Balvín
prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc.

Ing. Petr Bouška, Ph.D. 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.

Podbabská 30
160 00 Praha 6

Ing. Pavel Balvín – vedoucí oddělení Hydrauliky
tel: 220 197 313

e-mail: Pavel_Balvin@vuv.cz

Hydraulic Research of Bridge Objects on Rivers. A support 
reasearch for The Ministry of Transport of Czech Republic 
(Balvín, P.; Gabriel, P.; Bouška, P.) 

Key Words
water engineering – civil engineering – bridges – bridge constructi-
ons – transport roads – flood – flood counter-measures – hydraulic 
modelling – mathematical modelling

This paper deals with flood impact on river bridges. It contains 
results of modelling, both on a physical model and on a digital 
model. The research on a physical model has been made for 
different kinds to bridge objects. The aim of the research was 
evaluating the flow conditions, research of scours near bridge 
piers, research of clogging of bridge fields by floating objects, 
and research of efficiency of anti-clogging measures applied on 
the bridges. 

Těžké kovy v drobných 
městských tocích  
a jejich význam
Jana Nábělková, Dana Komínková

Klíčová slova
těžké kovy – drobný městský tok – sediment – bentické organismy – 
hodnocení nebezpečnosti

Souhrn
Cílem tohoto článku je ukázat na příkladech několika drobných 

pražských toků ovlivněných městským odvodněním, zda a proč 
jsou těžké kovy stále významné v drobných tocích protékají-
cích urbanizovanými oblastmi. Vyhodnocena jsou data získaná 
z dlouhodobého monitoringu toků, a to koncentrace kovů ve 
vodě, v sedimentu a v bentických organismech. Pro zhodnocení 

významu kovů ve sledovaných tocích bylo použito několik indexů, 
na jejichž základě byla odhadnuta nebezpečnost těchto látek pro 
prostředí. V příspěvku jsou dále prezentovány výsledky studia 
vazebného chování kovů v sedimentu, které potvrzují výsledky 
interpretace dat z terénního monitoringu. Prezentovaný způsob 
hodnocení je ukázkou možného komplexního přístupu hodnocení 
rizika nebezpečných škodlivin pro vodní prostředí.

Úvod 
Těžké kovy (TK) patří mezi nejrizikovější škodliviny vyskytující se 

v prostředí a jsou nebezpečné nejen člověku, ale ohrožují také zdraví 
a existenci jiných živočišných i rostlinných forem, od drobných 
vodních organismů až po velké suchozemské savce. Aktivity člověka 
způsobují, že koncentrace kovů v prostředí se stále udržují (nezvy-
šují-li se) na nezanedbatelných úrovních. Specifickou vlastností TK 
je, na rozdíl od většiny organických polutantů, že vůbec nepodléhají 
rozkladným procesům. V životním prostředí zůstávají a mění jen 
formy výskytu. Značný podíl těžkých kovů, které se dostávají do 
prostředí z různých zdrojů, přechází dříve či později do ekosystému 
povrchových vod. Zde jsou z vodního prostředí přijímány vodními 
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rostlinami a živočichy (plankton a bentos), 
jejich největší podíl se však ukládá v sedi-
mentech vodních toků a nádrží. Nejvýznam-
nějšími kovy vyskytujícími se ve vodních 
tocích urbanizovaných oblastí a negativně 
ovlivňujícími kvalitu vodních ekosystémů 
jsou Cd, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn. 

Chování TK v rámci vodního prostředí 
je stále předmětem výzkumu, neboť není 
ještě zcela objasněno. Zvláště pak chování 
v prostředí, kde dochází k častým, rychlým 
a náhlým změnám podmínek. Drobné vodní 
toky v urbanizovaných oblastech jsou právě 
takovým prostředím, kde vlivem městského 
odvodnění (zaústění dešťové kanalizace 
nebo přepadu z odlehčovací komory jed-
notné kanalizace) dochází k významným 
změnám průtoků i změnám fyzikálně-che-
mických vlastností vodního prostředí. TK 
sice preferují vazbu na pevné částice (dnový 
sediment či suspendované látky), ale při 
změně fyzikálně-chemických vlastností pro-
středí (např. pH, redoxní potenciál, kyslíkové 
poměry) může dojít k jejich uvolnění do 
kapalné fáze (remobilizaci), čímž se stávají 
snadno přístupné organismům žijícím ve 
vodě a potravním řetězcem se dostávají i do 
vyšších trofických úrovní [1], [10].

Charakteristika sledovaných toků
Pro účely tohoto článku bylo vybráno pět 

pražských drobných vodních toků, ve kte-
rých jsou, nebo v minulosti byly, sledovány 
těžké kovy (obr. 1). První dva ze sledovaných 
toků Botič (B) a Rokytka (R) jsou význam-
ně ovlivněny odlehčovacími komorami 
jednotné kanalizace (OK). Tyto dva toky 
se od sebe liší jak charakterem koryta, tak 
kvalitou přepadající odpadní vody z kana-
lizace. Zatímco OK ve sledované lokalitě 
Botiče přinášejí znečištění z průmyslových 
odpadních vod a dopravou silně zatížených 
komunikací, na Rokytce je to OK s hlavním 
podílem splaškové odpadní vody. I tak jsou 
však ve sledované lokalitě Rokytky těžké 
kovy problémem díky Kyjskému rybníku, 
ležícímu nad sledovanou lokalitou, jehož 
sediment zatížený těžkými kovy z průmyslu 
je do toku vyplavován.

Další dva potoky reprezentují toky ovliv-
něné dešťovou kanalizací (DV) – Kunratický 
potok (K) a Zátišský potok (Z). Kovy se zde na 
první pohled nezdají být nebezpečné, hlav-
ním problémem zejména na Zátišském poto-
ce jsou extrémní průtokové stavy za dešťů 
v důsledku vysokého procenta nepropust-
ných ploch v povodí, kdy dochází k odnosu 
dnového sedimentu a erozi břehů. 

Pátým hodnoceným tokem je Vinořský 
potok (V), ve sledované lokalitě ovlivněný ČOV a vyznačující se 
starou zátěží v podobě kontaminace sedimentu kovy, zejména 
kadmiem.

Metody analýzy 
V uvedených tocích byly dlouhodobě (5x ročně Botič, Rokytka 

a Zátišský potok po dobu tří let, Kunratický a Vinořský potok jeden 
rok) sledovány koncentrace kovů Cd, Cr, Cu, Ni a Pb, a to jak ve 
vodě, tak ve dnovém sedimentu. Vzorky vody byly fixovány kyse-
linou dusičnou a kovy byly analyzovány na atomovém absorpčním 
spektrometru s atomizací v grafitové kyvetě (GFAAS). Sediment 
byl před analýzou mražen, sušen lyofilizací a loužen dle metody 
USEPA 3051 [14] kyselinou dusičnou s přídavkem peroxidu vodí-
ku. Analýza kovů ve výluzích sedimentu byla prováděna na AAS 
s plamennou atomizací (FAAS), kadmium pro své nízké koncentrace 
ve srovnání s ostatními kovy na GFAAS.

Vybrané vzorky sedimentu byly podrobeny speciální analýze, 
jejímž cílem bylo studium vazebného chování nejproblémovějších 
kovů (Cd, Cu, Pb a Zn). Vazebná síla byla hodnocena v sedimentu 
prostřednictvím sekvenční analýzy dle Tessiera [13] s modifikací dle 
Nábělkové [10], kterou byl určen podíl uvedených kovů v jednotli-
vých geochemických frakcích v sedimentu – výměnné, karbonátové, 
frakci Fe/Mn oxidů, v organické hmotě a ve frakci reziduální. Síla 
vazby v jednotlivých frakcích roste v pořadí: výměnná < karboná-
tová < Fe/Mn oxidy < organická hmota < reziduální frakce; dostup-
nost kovů z těchto frakcí je v obráceném pořadí (nejdostupnější ve 
frakci výměnné, nejméně dostupné ve frakci reziduální). 

Kromě vody a sedimentu byly koncentrace kovů stanovovány 
i v bentických organismech. Odebrané organismy byly rozděleny 
dle druhů a velikosti a upravovány a analyzovány obdobným způ-
sobem jako vzorky sedimentu [8].

HQ <1 1–2 2–10 >10
Lokalita neznečištěná nízká zátěž střední zátěž vysoká zátěž

Účinek na vodní 
organismy vratný

bez akutního 
nebezpeční

ztráta citlivých 
druhů

snížení diverzity 
společenstva

RAC 1 2 3 4 5
% % % % %

MF <1 1–10 11–30 31–50 >50 

Nebezpečí žádné nízké střední vysoké velmi vysoké

log Kd

Cd Cu Cr Ni Pb Zn

vliv OK
B 2,4 5,2 4,0 3,8 4,2 3,7
R 3,6 4,1 3,5 3,8 4,0 3,9

vliv DV
K 3,8 4,6 3,9 3,7 4,0 4,4

Z 3,5 4,2 3,4 3,3 3,7 3,6
vliv ČOV V 3,7 3,5 3,1 3,1 3,3 3,6

HQ

Cd Cu Cr Ni Pb Zn

vliv OK
B 0,5 3,8 0,8 0,4 1,5 1,2
R 1,4 1,8 0,5 0,5 1,3 1,3

vliv DV
K 1,5 0,9 0,3 0,5 0,4 0,6

Z 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3

vliv ČOV V 9,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4

Cd Cu Pb Zn

MF RAC MF RAC MF RAC MF RAC

vliv OK
B 16,6 3 9,3 2 2,5 2 25,6 3
R 19,7 3 3,8 2 4,5 2 42,6 4

vliv DV
K 26,4 3 8,0 2 4,0 2 33,5 4
Z 42,6 4 17,9 3 11,6 3 38,2 4

vliv ČOV V 13,5 3 28,5 3 15,4 3 53,9 5

BSAF

Cd Cu Cr Ni Pb Zn

vliv OK
B 0,8 0,5 0,08 0,08 0,6 1,7
R 0,6 1,4 0,4 0,1 0,4 2,7

vliv DV
Z 5,4 6,9 0,8 0,5 1,7 3,7
K 1,5 1,7 0,2 0,6 0,3 2,0

Tabulka 1. Předpověď účinku znečištění na bentické organismy na základě HQ[3]

Tabulka 2. Kvantifikace nebezpečí z kontaminovaného sedimentu pro vodní prostředí 
kódem RAC [4], [5]

Tabulka 3. Průměrné hodnoty distribučního koeficientu (log Kd) pro těžké kovy ve sledo-
vaných tocích

Tabulka 4. Průměrné hodnoty HQ pro koncentrace kovů v sedimentu

Tabulka 5. Nebezpečí nejproblémovějších kovů podle MF a RAC

Tabulka 6.  BSAF pro těžké kovy v některých ze sledovaných toků
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Metody hodnocení nebezpečnosti
Koncentrace kovů ve vodě byly porovnávány se zvolenými stan-

dardy environmentální kvality (EQS) – imisními standardy ukaza-
telů přípustného znečištění povrchových vod danými Nařízením 
vlády č. 61/2003Sb., ve znění Nařízení vlády 229/2007 Sb. Odhad 
biologické dostupnosti kovů ze sedimentu a jejich nebezpečnost 
byly zhodnoceny na základě několika indexů: 

1) Distribuční koeficient (Kd) je podíl koncentrace kovu v sedi-
mentu a jeho koncentrace ve vodě. Hodnota Kd je obvykle udávána 
v logaritmické podobě a informuje nás o tom, která fáze – kapalná či 
pevná – je pro hodnocení nebezpečnosti daného polutantu zásadní 
[15]. Uvádí se, že je-li log Kd > 5, hodnocený polutant preferuje 
vazbu do pevné fáze v prostředí a do fáze kapalné se dostává velmi 
málo. Naopak hodnota log Kd < 4 charakterizuje látky, které se 
z pevné fáze uvolňují snadno a jsou tedy více biologicky dostupné 
a potenciálně více nebezpečné [1].

2) Koeficient nebezpečnosti (HQ) určuje nebezpečí kovu pro vodní 
prostředí na základě porovnání koncentrace s určitým EQS. Pro 
zhodnocení koncentrace kovu v sedimentu platí:

kde cs je monitorovaná koncentrace kovu v sedimentu a jako EQS 
je nutno zvolit vhodné srovnávací kritérium pro koncentrace v sedi-
mentu. Protože v české legislativě zatím taková kritéria nejsou, jsou 

Obrázek 2. Distribuce kovů (v %) v jednotlivých geochemických 
frakcích vybraných vzorků sedimentu (1-výměnná frakce, 2-karbo-
nátová frakce, 3-Fe/Mn oxidy, 4-organická hmota, 5-reziduální 
frakce).

zde použity tzv. benchmarkery USEPA – koncentrace prahového 
účinku (TEC). Ekologické nebezpečí je signalizováno v případě, že 
HQ >	1 [1]. Na základě hodnoty HQ je možné předpovědět změny 
ve složení bentického společenstva podle Clementsovy kategorizace 
[3], jak ukazuje tabulka 1.

3) Faktor mobility (MF) hodnotí biologickou dostupnost a potaž-
mo nebezpečí škodlivin na základě vazebné síly v sedimentu, jak 
definoval [7]:

kde c1+2 je koncentrace škodliviny vázaná ve dvou nejvíce dostup-
ných geochemických frakcích sedimentu (výměnné a karbonátové) 
a cs je celková koncentrace škodliviny v sedimentu (suma koncent-
rací ve všech pěti geochemických frakcích, jmenovaných výše). MF 
vyjadřuje schopnost sedimentu uvolňovat mobilní (nejtoxičtější) 
formy škodliviny během určitých změn podmínek ve vodním pro-
středí (např. snížení pH za deště, změna kyslíkového režimu). 

4) Risk Assessment Code (RAC) na základě MF kvantifikuje nebez-
pečí pro prostředí následovně (viz tabulka 2) [4], [5].

5) Biota sediment akumulační faktor (BSAF) vyjadřuje schopnost 
bentických organismů kumulovat škodliviny ze sedimentu, je 
podílem koncentrace škodliviny v biomase bentického organismu 
a koncentrace v sedimentu [11].

Výsledky a diskuze
Hodnocení	nebezpečnosti	dle	různých	indexů

Koncentrace sledovaných kovů ve vodě všech hodnocených 
toků byly za běžného monitoringu zaznamenávány pod hodnotou 
EQS: c(Cd)<0,7 µg/l, c(Cr)<35 µg/l, c(Cu)<25 µg/l, c(Ni)<40 µg/l, 
c(Pb)<14,4 µg/l a c(Zn)<160 µg/l. Při hodnocení koncentrací pouze 
ve vodě se tedy kovy nezdají v žádném ze sledovaných toků nebez-
pečné. Avšak, jak je známo a jak dokazuje řada vědeckých prací 
[1],[2], těžké kovy patří k těm látkám, které ve vodním prostředí 
neochotně zůstávají v kapalné fázi a upřednostňují vazbu do pev-
né matrice. Proto je důležité monitorovat také jejich koncentrace 
v pevné fázi, v suspendovaných látkách a ve dnovém sedimentu, 
jak potvrzují i výsledky prezentované níže. Hodnocení koncentrací 
kovů v suspendovaných látkách není jednoduché, protože obvykle 
není v toku dostatečné množství suspendovaných látek, ve kterém 
by se daly kovy analyzovat. Proto se tato práce omezuje pouze na 
hodnocení sedimentu jako zásadního podílu pevné fáze ve vodním 
prostředí.

Tabulka 3 prezentuje průměrné hodnoty distribučních koefici-
entů (log Kd) pro sledované kovy v hodnocených tocích. Z hodnot 
v tabulce je zřejmé, že nejvíce dostupným kovem ze sedimentu je 
Cd, ale i hodnoty Kd pro ostatní kovy naznačují možnost snadného 
uvolnění do kapalné fáze (tato možnost je dána hodnotami <4, jak 
bylo popsáno výše), k čemuž může dojít za kritických situací (déšť 
či havarijní úniky). Porovnáme-li vzájemně hodnoty pro jednotlivé 
kovy u různých toků či různých vlivů, rýsují se zde drobné rozdíly: 
všechny kovy kromě Cd se zdají podle Kd více dostupné u toku 
ovlivněného ČOV (Vinořský potok), Zn, Pb a Ni navíc i u Zátišského 
potoka, silně ovlivněného dešťovou kanalizací. 

Koeficient nebezpečnosti (HQ), viz tabulka 4, vyhodnocuje jako 
nebezpečné koncentrace Cu, Pb a Zn v sedimentu toků ovlivně-
ných OK. Cu zde dle [3] znamená střední zátěž prostředí a ztrátu 
citlivých druhů (HQ v rozmezí 2–10), Zn a Pb pak zatím nízkou 
zátěž bez akutního ovlivnění (HQ v rozmezí 1–2). Cu na Botiči 
může být odrazem znečištění průmyslovou odpadní vodou, Pb a Zn 
mohou mít původ v dešťovém odtoku z dopravou silně zatížených 
komunikací v povodí (OK83 Průmyslová a OK81 Pražská). Obdobně 
koncentrace na Rokytce, kde je zvýšená koncentrace uvedených 
kovů dána i vyplavováním staré zátěže z Kyjského rybníka. Velmi 
varující hodnotou je HQ pro Cd v sedimentu Vinořského potoka, 
zde prezentovaného jako tok ovlivněný ČOV. Hodnota je na hranici 
vysoké zátěže (HQ>10) dle Clementse [3], znamenající snížení 
diverzity bentického společenstva. Hlavním zdrojem kontaminace 
Cd však v tomto případě bude velmi pravděpodobně stará zátěž 
pocházející z galvanovny již zaniklého podniku PAL Kbely. 

Jak ukazuje předchozí hodnocení (Kd i HQ), nejrizikovějšími kovy 
ve sledovaných tocích jsou Cd (vzhledem ke své nízké hodnotě 
Kd a vysoké koncentraci v sedimentu Vinořského potoka), Cu, Pb 
a Zn (vzhledem k významným koncentracím v sedimentu Botiče 
a Rokytky). Proto hodnocení biologické dostupnosti a nebezpečí dle 

Obrázek 1. Lokalizace sledovaných toků (B – Botič, K – Kunratický 
potok, R – Rokytka, V – Vinořský potok, Z – Zátišský potok)
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MF a RAC bylo provedeno pro tyto čtyři kovy (tabulka 5). Biologická 
dostupnost na úrovni středního rizika (RAC 3) byla zjištěna pro Cd 
na všech sledovaných tocích, na Zátišském potoce (silně ovlivně-
ném dešťovou kanalizací) je to dokonce riziko vysoké (RAC 4). Cu 
a Pb představují střední riziko na Zátišském potoce a na potoce 
Vinořském. Podle MF a RAC je z hodnocených kovů nejdostupnější 
Zn, pro který bylo zhodnoceno vysoké riziko (RAC 4) na většině 
hodnocených toků a velmi vysoké riziko (RAC 5) na Vinořském 
potoce. Nejnižší dostupnost Zn z hodnocených toků byla vypoč-
tena na Botiči (RAC 3), ač koncentrace Zn v sedimentu Botiče jsou 
druhé nejvyšší po Rokytce. Porovnáváme-li dále jednotlivé toky 
a vlivy, nejvyšší biologická dostupnost kovů se dle MF a RAC zdá 
na Vinořském a Zátišském potoce. Příčinou mohou být časté kritické 
události způsobené srážkami (dešťovou kanalizací) či ČOV. Např. 
dešťová voda může snížit pH vody v toku během prvních minut 
deště, kdy je nejvíce vyplachováno „kyselé“ znečištění z ovzduší 
města, což může mít za následek remobilizaci kovů ze sedimentu, 
jak potvrzují [6], [10], [12].

Průměrné hodnoty Biota sediment akumulačního faktoru (BSAF) 
(tabulka 6) více či méně potvrzují výsledky MF a RAC. Zn je ve 
všech hodnocených tocích akumulován v organismech nejvíce. 
Organismy stejného druhu v tocích ovlivněných pouze dešťovou 
kanalizací akumulují kovy více, zejména Cd a Cu [8].

Vazebné	chování	kovů	v	sedimentu		
a	biologická	dostupnost

Pro studium vazebného chování nejproblémovějších kovů v sedi-
mentu byla vybrána sada vzorků z různých toků. 

Vazebná síla těžkých kovů, a tedy jejich biologická dostupnost, 
hodnocena podílem v jednotlivých geochemických frakcích sedi-
mentu je prezentována na obrázku 2. Výsledky v podstatě potvrzují 
zjištění výše uvedená. Nejdostupnější se zdá Cd, které je nejvyšším 
podílem vázáno v nejvíce dostupné frakci – výměnné. Nejméně 
dostupné je Pb, které je vázáno převážně do reziduální frakce a orga-
nické hmoty (dvě nejméně dostupné geochemické frakce). Výjimkou 
je zde Vinořský potok, tato odlišnost může být vysvětlena silnou 
Cd a Zn kontaminací analyzovaného vzorku sedimentu z tohoto 
toku, což může způsobit obsazení vazebných pozic v sedimentu 
pro ostatní kovy. Celkově je možné pořadí dostupnosti kovů ze 
sedimentu zhodnotit následovně: Cd > Zn > Cu > Pb. Porovnává-
me-li jednotlivé toky a různé vlivy, jsou zřejmé rozdíly mezi toky 
i mezi vlivy. Vyšší biologická dostupnost Cu a Zn se ukazuje na 
Zátišském potoce ovlivněném dešťovou kanalizací (největší podíl 
kovů je vázán do dvou nejdostupnějších frakcí), v porovnání s toky 
ovlivněnými OK. Nebylo to však potvrzeno druhým sledovaným 
tokem ovlivněným DV (Kunratický potok – K). Vazebné chování 
škodlivin v sedimentu a jejich biologickou dostupnost ovlivňuje 
řada různých faktorů, ne pouze druh hlavního vlivu (OK či DV nebo 
ČOV), ale také charakteristika vlastního materiálu sedimentu (podíl 
organické hmoty a zrnitost), frekvence kritických událostí i celková 
úroveň kontaminace sedimentu dalšími škodlivinami.

Závěr
Prezentované výsledky ukazují na nutnost hodnocení nejen 

koncentrací kovů ve vodě, ale také koncentrací v pevné fázi – ve 
dnovém sedimentu. Kovy vázané v sedimentu se mohou zdát rela-
tivně nedostupné, avšak hodnocení na základě některých indexů 
naznačuje, že i zatížení sedimentu může vést k ohrožení vodní 
bioty. Hlavní výsledky provedeného hodnocení jsou následující:
•	 Hodnota distribučního koeficientu Kd poukazuje na nejvyšší dostup-

nost Cd, ale i u ostatních ze sledovaných kovů existuje, dle hodnoty 
Kd, možnost uvolnění do kapalné fáze za určitých situací.

•	 Vysoká biologická dostupnost Zn ze sedimentu je indikována 
koeficienty RAC a BSAF.

•	 Je pozorována rozdílná biologická dostupnost kovů ze sedimentu 
toků ovlivněných různými vlivy. Některé kovy mohou být více 
dostupné v tocích, kde je hlavním vlivem ČOV (Cu a Pb), ně-
které (Zn a Pb) v tocích silně ovlivněných dešťovou kanalizací. 
Možným důvodem může být např. snížená hodnota pH během 
dešťových událostí. Na druhou stranu, škodliviny v tocích ovliv-
něných zejména OK se zdají být méně biologicky dostupné, i přes 
vyšší koncentrace v sedimentu. Příčinou může být silná vazba 
v AVS sulfidech pocházejících ze splaškové kanalizace. 

•	 Vyšší bioakumulace kovů bentickými organismy (BSAF) potvrzuje 
zvýšenou dostupnost kovů v toku silně ovlivněném dešťovou 
kanalizací. 

Jak ukázaly výsledky této studie, těžké kovy jsou stále důležitým 
problémem drobných vodních toků v urbanizovaných oblastech, 
sediment zde funguje jako „úložiště“. Příležitostně a nekontrolova-
ně, kovy mohou být ze sedimentu uvolněny do kapalné fáze a bez-
prostředně tak nevratně ohrozit vodní ekosystém. Proto je nezbytné 
neustále iniciovat opatření v městském odvodnění i povodí, která 
by vedla k omezení vstupů těchto škodlivin do vodních toků. 

Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci grantu GAČR 
203/08/P387 a projektu MŠMT č. MSM6840770002
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Heavy metals in small urban streams and their importance 
(Nábělková, J.; Komínková, D.)
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The aim of this paper is to show, on examples of several small 
Prague streams impacted by urban drainage, whether and why 
heavy metals are still significant in small urban streams. Dataset 
from long-term monitoring of these streams: metals concentrations 
in water, bed sediment and aquatic organisms, has been assessed. 
Several indexes have been used to estimate the importance and 
danger of studied metals for the environment. Moreover results 
of studying of binding behaviour of metals in sediments confirm-
ing results from in situ monitoring are presented. The presented 
evaluation can be an example of a possible complex approach to 
the hazard assessment of dangerous pollutants (as heavy metals 
are) for aquatic environment. 
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Pobočka brno
Brněnská pobočka Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Ma

saryka, v.v.i., vznikla v roce 1949 jako samostatné pracoviště tehdejšího 
Státního ústavu hydrologického a hydrotechnického v Praze se zaměře
ním na vodohospodářský výzkum v povodí Moravy a Odry.

Cílem prací bylo zlepšení čistoty toků v této oblasti, zkvalitnění tech
nologických postupů při úpravě vody a vyřešení likvidace odpadních 
průmyslových vod. Postupně se činnost pracoviště rozšiřovala o proble
matiku nových postupů ve vodárenství, v likvidaci odpadních vod a kalů 
i o výzkum speciální úpravy vody. Brněnská pobočka byla dále pověřena 
řešením rozvoje vodního hospodářství, a tím se výrazně podílela na tvorbě 
koncepcí vodohospodářského rozvoje v povodí Moravy a Odry, včetně 
ochrany vodních zdrojů. Během své činnosti pobočka úspěšně vyřešila 
mnohé úkoly, které přesahovaly rámec regionu.

V současné době se činnost pobočky zaměřuje především na ochra
nu vod, a to jak v povodí Moravy, tak na celonárodní úrovni i v rámci 
mezinárodní spolupráce na hraničních vodách nebo v mezinárodních 
programech. 

V rámci pobočky pracují tato oddělení:

Oddělení hospodaření s vodou 
• zpracování a upřesňování koncepce ochrany a využívání vodních zdrojů 

v regionu řeky Moravy, včetně ochrany území před účinky povodní,
• analýzy a hodnocení hydrologických jevů, vyvíjení metod jejich analýzy 

a modelování, 
• výzkum metod monitoringu vod, procesů znečišťování vod, stavu vod, 

vodních útvarů a ochrany vodních ekosystémů, 
• zpracování kvantitativních vodohospodářských bilancí, posuzování 

a hodnocení hospodaření s povrchovými a podzemními zdroji vody, 
• výzkum metod zpracování informací, tvorby a využití databází, včetně 

geografických informačních systémů. 

Oddělení ochrany jakosti vod
• sledování, hodnocení a modelování jakosti povrchových tekoucích vod se 

zaměřením na vývoj a aplikaci nových postupů a nástrojů hodnocení, 
• metodické a vývojové činnosti související s implementací Rámcové 

směrnice EU na úseku ochrany povrchových vod, 
• sledování a hodnocení efektu revitalizačních opatření na vodních 

tocích, hodnocení extenzivních technologií čištění odpadních vod, 
• zajištění aktivit v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje a při řešení pro

blematiky hraničních vod se Slovenskem a Rakouskem a spolupráce na 
vývoji metod hodnocení mezinárodní spolupráce v oblasti EHK/OSN,

• metodické činnosti na úseku stanovení minimálních zůstatkových 
průtoků v tocích a spolupráce na sledování a hodnocení hydromorfo
logických podmínek v tocích.

Oddělení hydrochemie
• chemické, fyzikálněchemické a radiologické analýzy povrchových, 

podzemních, pitných a odpadních vod, plavenin, sedimentů a dalších 
složek hydrosféry, 

• rozvoj, prověřování a aplikace nových nebo převzatých analytických 
metod v oblasti sledování hydrosféry (normy ISO, EN), 

• základní i speciální analytický servis pro činnost v oblasti výzkumu 
životního prostředí, 

• poradenská, konzultační a expertní činnost v oblasti kvality vod.

Oddělení hydrobiologie
• zajišťování biologické části Programu situačního monitoringu a Pro

gramu monitoringu referenčních podmínek podle požadavků Rámcové 
směrnice EU, včetně metodického řízení,

• mikrobiologické rozbory povrchových, pitných a odpadních vod, ekotoxi
kologické testy a biologická stanovení, 

• vývoj a aplikace molekulárněbiologických metod v oblasti mikrobiolo
gie vody, studium mikrobiálních společenstev, 

• sledování mikrobiální kontaminace a toxického působení zdrojů zne
čištění a studium společenstev makrozoobentosu tekoucích vod.

Oddělení informatiky a provozu
• podpora v oblasti ekonomickoprovozní, informačních systémů a kni

hovnických a informační služeb.

Nejvýznamnějším projektem, na kterém se pobočka Brno podílí, je 
výzkumný záměr MŽP zaměřený na výzkum vztahů a procesů ve vodní 
složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její 
trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů.

Z dalších významných projektů je to např. výzkum antropogenních 
tlaků v oblastech povodí Dyje a Moravy včetně opatření k ochraně oby
vatelstva i životního prostředí, analýza povodňových rizik v celostátním 
měřítku, posouzení dopadů klimatické změny na vodohospodářskou 
soustavu v povodí Moravy, vodohospodářská bilance v tomto regionu, 
vliv srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních komunikací na 
vodní útvary a v mezinárodním měřítku spolupráce při ochraně vod na 
hraničních tocích s Rakouskem a Slovenskem a práce v Mezinárodní 
komisi na ochranu Dunaje.

Pohled na novou budovu pobočky a jednu z laboratoří
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Hodnocení ekologickéHo 
stavu vodnícH útvarů  
řeky dyje 
bilaterální projekt dyje/thaya

Danuše Beránková, Helena Brtníková, Miriam Dzuráková, 
Milena Forejtníková 

Klíčová slova 
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složky kvality, chemické a fyzikálně-chemické složky kvality

Souhrn
Článek přináší  poznatky získané v rámci spolupráce s rakouskými 

partnery na Bilaterálním projektu Dyje/Thaya (2006–2008). Tento 
projekt realizovaný se schválenou dotací z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu INTERREG IIIA slouží jako 
příklad přeshraniční spolupráce odborných institucí při realizaci směr-
nice 2000/60/ES ustavující rámec činnosti Společenství v oblasti 
vodní politiky. Konkrétní náplní projektu bylo hodnocení ekologického 
stavu vodních útvarů v oblasti hraničního vodního toku Dyje, vzájemné 
porovnání použitých metodik, postupů a výsledků. 

Úvod 
Český projekt byl zahájen na základě požadav

ku Ministerstva životního prostředí a spolu
pracovaly na něm společně s koordinátorem 
české části, kterým byl VÚV T. G. M., v.v.i., 
následující instituce: Povodí Moravy, s. p., 
Český hydrometeorologický ústav, Krajský úřad 
Jihomoravského kraje a Správa Národního parku 
Podyjí. Koordinátorem rakouské části projektu 
byl Spolkový úřad pro životní prostředí Vídeň. 
Financování rakouských projektových nákladů 
převzaly následující subjekty: Spolková země 
Dolní Rakousko, Spolkové ministerstvo pro 
zemědělství, lesnictví, životní prostředí a vodo
hospodářství, Národní park Thayatal i ERDF.

Povodí řeky Dyje, jehož částí se projekt zabý
vá, leží současně na území České republiky 
a Rakouska (obr. 1). Spolupráce na hraničních 
vodách mezi Českou a Rakouskou republikou je 
upravena mezistátní smlouvou a zastřešujícím 
orgánem této spolupráce je Českorakouská 
komise pro hraniční vody, která na svých zase
dáních projednává otázky úpravy a udržování 
hraničních vodních toků, udržování čistoty hra
ničních vod, otázky hydrologie, vodohospodář
ských studií a plánování.

V souladu s Rámcovou směrnicí bylo důležitým 
cílem porovnání metodických postupů a výsled
ků obou partnerských stran a také formulování 
možných návrhů opatření k řešení zjištěných 
problémů. Důležitou součástí bylo informování 
veřejnosti v daném regionu o probíhajícím pro
jektu a jeho výstupech. Získané výsledky mají 
charakter expertního hodnocení, nejsou součás
tí Plánu oblasti povodí Dyje, ale rozvíjejí některé 
postupy a alternativní metody, které mohou 
být dále využity v procesu vodohospodářského 
plánování na území obou států. 

Tematicky byly jednotlivé aktivity projektu 
rozčleněny do pracovních skupin pro abiotický 
stav, biotický stav, pro práci s veřejností a mana
gement projektu.

Na základě dohody byl jako zastřešující článek 
pro jednotlivé expertní skupiny obou partner
ských států vybudován společný GIS projekt. 
Jeho význam spočíval především v možnosti 
lokalizace odběrných profilů, tvorbě tematických 
map a grafických výstupů a prezentaci dílčích 
i finálních výsledků projektu. Pro jeho realizaci 
bylo vybráno prostředí ArcGIS 9.2. 

Na začátku projektu bylo nutné vyřešit hlavně 
otázku harmonizace souřadnicových systémů 
a dat obecně. Společný geografický informační 

Obr. 1. Mapka zájmového území

Obr. 2. Zobrazení lokalizace hodnocených úseků (2008)

systém byl vybudován v evropském terestrickém referenčním systému 
ETRS89 s použitím metody permanentní transformace dat z národních 
systémů. Oba státy disponují vlastními datovými sadami s rozdílnou 
podrobností a různým stavem aktualizace. Rozhodovalo se proto, která 
data se použijí pro grafickou reprezentaci řeky Dyje a jejích přítoků v hra
niční oblasti, aby kontinuita dat zůstala zachována. Na základě představ 
a potřeb obou projektových partnerů byl také dohodnut společný datový 
„rámec“ i adresářová struktura pro všechny existující i nově vznikající dato
vé vrstvy na české i rakouské straně. V závěrečných fázích celého projektu 
po sběru, analýzách a konečném vyhodnocení dat byly vytvořeny výstupní 
datové sady, které byly graficky vizualizovány do finálních map.

Abiotické složky  
v hodnocení ekologického stavu 

Hydromorfologické složky jsou stejně jako chemické a fyzikálněche
mické složky kvality chápány Rámcovou směrnicí jako podpůrné systémy 
vytvářející prostředí pro biologické složky kvality.

Hodnocení chemických a fyzikálně-chemických složek
Pro hodnocení byla použita data z monitorovací sítě situačního 

monitoringu z roku 2006. Na toku Moravské Dyje šlo o profil Písečné, 
na Dyji profily Podhradí, DyjeJevišovka a Pohansko (obr. 2). U dalších 
dvou vložených monitorovacích profilů na řece Dyji na začátku a na konci 
oblasti Národního parku Podyjí: Zadní Hamrystřelnice a Devět Mlýnů 
jez Papírna byl proveden jednorázový odběr a stanoveno požadované 
spektrum ukazatelů. 

Metodika posuzování vycházela z tezí pro stanovení cílů a metod 
hodnocení stavu útvarů povrchových vod [1]. Hodnoceny byly všeobecné 
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Obr. 3. Rybí přechod na jezu v Břeclavi Obr. 4. Rybí přechod na jezu Bulhary

parametry, pro které jsou limity stanoveny v závislosti na typologii vodních 
útvarů, a dále specifické znečišťující látky.

Ze šesti sledovaných profilů vyhověly požadavkům dva, a to Podhradí 
a Zadní Hamrystřelnice. Důvodem zhoršeného stavu, a tím nesplnění 
daných požadavků byly zejména všeobecné parametry, konkrétně přede
vším nadlimitní koncentrace síranů a celkového fosforu.

Hodnocení hydromorfologických složek
Kvalita řek se v minulosti hodnotila zejména na základě míry znečištění 

vody chemickými látkami. Časem se pohled měnil a vodní toky jsou nyní 
chápány komplexněji jako životní prostředí biologických společenstev a pozor
nost není zaměřena jen na vlastní vodu v korytě, ale i na okolí toku.

Hydromorfologie se zabývá fyzikálními a hydrologickými charakteris
tikami řek. Hodnocení hydromorfologického stavu toků je zaměřeno na 
odhalení míry antropogenního ovlivnění řek a jejich změnu vůči přirozeným 
podmínkám.

Během trvání projektu byla provedena terénní šetření a hodnocení 
na 22 úsecích ležících na toku Dyje a jednom úseku na Moravské Dyji. 
Česká a rakouská pracovní skupina provedla také společný průzkum na 
dolním úseku řeky Dyje.

V době řešení projektu neexistovala schválená národní metodika 
pro posuzování těchto jevů, proto byla použita metodika pro sledování 
hydromorfologických složek ekologického stavu tekoucích vod, kterou 
vypracovala Agentura pro ochranu přírody a krajiny [2]. Hodnocení bylo 
provedeno na základě posouzení až 17 parametrů. Hodnotí se nejen 
vlastní koryto a břehy toku, ale i okolní niva a funkčnost této jednotky 
jako celku. Metodika vychází z pětistupňové klasifikační stupnice stavu, 
která je přizpůsobena požadavkům Rámcové směrnice. Hydromorfolo
gický stav sledovaných lokalit se na této stupnici pohyboval v rozmezí 
dobrý (2. třída) až poškozený (4. třída). Tato 4. třída byla klasifikována 
v úsecích označených jako: Znojmo nad (č. 8 v mapě), Hevlín (č. 11) 
a DyjeJevišovka (č. 13). Z podrobného českorakouského porovnání 
jednotlivých hodnocených parametrů vyplynulo, že i při použití rozdílných 
metodických postupů, tj. metodiky AOPK a metodiky NÖMORF [3], byly 
označeny stejné důvody pro zařazení do dané třídy kvality morfologic
kého stavu. Je zřejmé, že ani užití těchto odlišných metodik nevede ke 
zkreslení příčin špatného morfologického stavu, což směřuje k návrhům 
podobných nápravných opatření. 

Kontinuita toku
Celý tok Dyje je přehrazen významnou překážkou (vyšší než 1 m) na 26 

místech, z toho neprostupně na 22 místech [4]. Největší pozornost se 

Obr. 5. Odběr makrozoobentosu v Národním parku Podyjí  

Vývojové stadium
jepice (Ephemeroptera)

Obr. 6. Lipan podhorní (Thymalus thymalus) 
byl dříve v Dyji v NP silně zastoupen, vzhledem 
k pravidelným návštěvám kormorána velkého 
(Phalacrocorax carbo) je téměř vyhuben

upírá k překážkám na dolních úsecích toků, proto i v rámci řešení tohoto 
projektu byl konzultován aktuální stav a budoucí plány pro zprůchodnění 
Dyje od soutoku s Moravou. V roce 2005 byl na řece Dyji na jezu v Břec
lavi vybudován první novodobý rybí přechod (obr. 3), další potom v roce 
2007 na jezu Bulhary (obr. 4). Připravovaná úprava Jamborova prahu 
v Lednici zajistí migrační napojení na řeku Dunaj pro celý úsek dolního 
toku Dyje po hráz dolní nádrže Nové Mlýny.

Biotické složky v hodnocení ekologického stavu 
Jako hlavní změnu ve vodním hospodářství lze od vydání Rámcové 

směrnice o vodách uvést důraz na ekologické kvality toků. Řeka či 
potok nemá splňovat jen hospodářsky důležité funkce, má zejména 
poskytovat dobré podmínky pro společenstva organismů vázaných na 
vodní prostředí tak, aby se rozvoj těchto společenstev co nejvíce blížil 
přirozenému stavu. Každý stát vyvíjí svůj systém hodnocení, součástí 
Projektu Dyje/Thaya proto bylo i porovnání národních metodik a získaných 
výsledků s rakouskými. 

Hodnocení biologických složek toků je podle Rámcové směrnice zaměřeno 
na makrozoobentos, ryby, fytoplankton, fytobentos a makrofyta. Z uvedených 
skupin podmínky v toku nejlépe charakterizují zoobentos a ryby. Tyto dvě 
složky mají také v současné době nejlépe rozpracovanou metodiku hodno
cení a v případě špatného stavu se z výsledku hodnocení dají určit příčiny. 
Hodnocení je tedy i podkladem pro výběr nápravných opatření. 

V České republice je hodnocení ekologického stavu shrnuto do 
informačního systému ARROW. Pro tento projekt byly použity výsledky 
hodnocení v profilech situačního monitoringu z let 2006 a 2007. 

Makrozoobentos 
– bezobratlí živočichové 
žijící ve dně – je hod
nocen několika indexy 
shrnutými do koneč
ného hodnocení. Pro 
účely výběru vhodných 
nápravných opatření 
hodnotíme použité inde
xy ve dvou skupinách, 
a to vyjadřující saprobní 
podmínky a degradaci 
celého společenstva. 
První skupina vypovídá 
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spíše o jakosti protékající vody, druhá skupina indexů je ovlivňována jinými 
vlastnostmi lokality, zejména hydrologickými a morfologickými podmín
kami. Největší rozdíly v hodnocení podle těchto dvou skupin indexů jsou 
u profilů v Národním parku Podyjí. Degradace společenstva se projevuje 
jednak změnou druhů oproti přirozenému stavu, ale hlavně velmi malým 
počtem nalezených jedinců. To připisujeme nárazovým výkyvům průtoku, 
který nastává v tomto úseku vlivem přerušovaného provozu vranovské 
elektrárny několikrát denně.

I když způsob hodnocení makrozoobentosu není úplně totožný v České 
republice a v Rakousku, je založen na stejných principech a vede k obdob
ným výsledkům. Limitní hodnoty saprobního indexu pro dobrý stav jsou 
u nás nastaveny pro horní úsek Dyje přísněji než v Rakousku.

Pro společenstvo ryb je česká metoda hodnocení zcela odlišná od 
rakouské. Česká metoda požaduje hodnocení podle juvenilních stadií 
ryb, aby se zjistily druhy přirozeně se rozmnožující v hodnoceném úseku 
a vyloučil se vliv umělého zarybňování, které je v Čechách velmi rozšířené. 
Výsledky hodnocení jsou přesto srovnatelné s rakouskými s výjimkou 
specifických případů.

Hodnocení ryb v Národním parku Podyjí je podle naší metodiky přízni
vější, pohlížíme na tento úsek jako na druhotné 
pstruhové pásmo. Druhové složení pak odpovídá 
předpokladům a menší množství biomasy nižší 
úživnosti toku. Rakouský přístup a volba refe
renční lokality pro nížinné toky určuje úsek Dyje 
v Národním parku Podyjí jako poškozený. Příčinou 
negativního hodnocení rakouskou stranou je sku
tečnost, že tok pod nádrží Vranov je hodnocen jako 
parmové pásmo vztažené k referenčnímu profilu 
Podhradí. Logicky tak i přes zvýšený výskyt druhů 
náročných na čistou vodu vyjde hodnocení lokality 
jako 4. třída kvality. Na stavu společenstva ryb se 
může projevovat i nižší potravní nabídka spojená 
s malým množstvím zoobentosu, který je pravidel
ně vyplavován špičkováním průtoků pod Vranovem. 
Nezanedbatelný je také vliv kormorána, jednoho 
z chráněných živočichů.

Dalším rozdílně hodnoceným úsekem byl hra
niční vodní útvar pod Břeclaví. Podle hodnocení 
monitoringu ryb z roku 2006 [5] byl dominantní 
plůdek jelce jesena, který tvořil téměř 90 % 
celého společenstva; ekologický stav byl vyhod
nocen jako poškozený, zejména vzhledem k nízké 
diverzitě i biomase. Bylo obtížné stanovit důvody, 
neboť morfologické podmínky úseku toku i jakost 
vody jsou poměrně dobré. Při rozsáhlém průzku
mu rybího společenstva v srpnu 2007 bylo však ve sledovaném úseku 
nalezeno celkem 2 477 dospělých ryb 22 druhů. Výrazně převládala ouklej 
obecná, populace ostatních druhů byly řádově méně početné: cejnek malý, 
parma obecná, cejn velký, jelec jesen, plotice obecná a karas stříbřitý. 
Reofilní druhy jako jelec tloušť a jesen, parma, bolen dravý a ostroretka 
stěhovavá se dohromady podílely na celkovém složení pouze necelými 
pěti procenty. Dravé druhy se zde vyskytovaly jen málo a kapr obecný 
nebyl zjištěn vůbec. Z druhů chráněných zákonem stojí za zmínku kromě 
výše uvedeného jelce jesena výskyt ježdíka žlutého a obou druhů drsků 
– většího i menšího. Dyje nad ústím do Moravy je tedy druhově poměrně 
velmi bohatá a patří mezi naše toky s nejvyšší diverzitou ichtyofauny. Také 
biomasa byla oproti vzorku z předchozího roku trojnásobná.

Fytoplankton je biologickým společenstvem řas, sinic a rozsivek, 
které je výrazně ovlivňováno obsahem živin ve vodách, je tedy dobrým 
ukazatelem eutrofizace. Nevyvíjí se na jedné lokalitě, ale změny probíhají 
dynamicky v čase i prostoru. Vývoj hodnoticího systému není ještě plně 
dokončen, a tak využíváme zatím, stejně jako v plánech oblastí povodí, 
souhrnný ukazatel – obsah chlorofylu ve vodě. Nižší úživnost toku Dyje 
je podle tohoto ukazatele patrná v úseku pod Vranovskou přehradou. 
Nejvíce prozkoumaným úsekem Dyje je část pod soustavou nádrží Nové 
Mlýny. V nádrži dochází k masivnímu rozvoji některých druhů, které jsou 
v říčním úseku málo rozvinuty. Na složení fytoplanktonu je vliv Novo
mlýnských nádrží patrný až po soutok s Moravou. 

Zatímco fytoplankton není vhodným ukazatelem pro malé toky a horní 
úseky toků, neboť tu nestačí dojít k jeho dostatečnému rozvoji, je vhodné 
na těchto místech posuzovat množství a složení fytobentosu (obr. 8). 
Tyto nárosty na kamenech na dně toku a řasy osídlující sedimenty jsou 
závislé na dostatku světla, a proto jsou výrazně utlumeny ve velkých 
hlubokých tocích, kde je tímto společenstvem výrazněji osídlena pouze 
příbřežní zóna.

Vyšší rostliny (makrofyta), žijící alespoň část roku přímo ve vodním 
prostředí, jsou značně omezeny úpravami toků. Lichoběžníkový tvar koryta 
s opevněním paty lomovým kamenem neposkytuje životní prostor pro toto 
společenstvo. Také v přírodních podmínkách se vyskytují toky, kde tato 
biologická složka není významně rozvinuta. Při hodnocení je brán zřetel 

Obr. 7. Obvyklý způsob rybaření na dolním toku Dyje

Obr. 8. (nahoře) Fytobentos a vodní květ na 
Dyji v září 2003

Obr. 9. (vpravo) Netykavka žlaznatá (Impatiens 
glandulifera) – cizorodý prvek v okolí mnoha 
našich řek

na druhové složení, neboť se výrazně projevuje šíření nepůvodních invaziv
ních druhů (obr. 9). Tento aspekt však je dále lidskou činností ovlivňován, 
např. poměrně úspěšnými opatřeními v Národním parku Podyjí. 

Z biologických společenstev tedy může vstoupit do hodnocení ekolo
gického stavu v současné době jen zoobentos, ryby a zprostředkovaně 
fytoplankton. Podle Rámcové směrnice rozhoduje vždy nejhůře hodnocený 
ukazatel, a tento princip je proto využit i v souhrnném hodnocení.

Jeden souhrnný index však neříká nic o příčinách nalezeného stavu. 
Proto při návrhu opatření uvedených v závěrečné zprávě projektu bylo 
třeba se zaměřit na důvody zhoršeného stavu jednotlivě a opatření 
navrhnout tak, aby byla naplněna hlavní zásada Rámcové směrnice: 
udržet nebo zlepšit podmínky pro přirozený vývoj a oživení potoků a řek 
při zachování dalších potřebných funkcí toku.

Obr. 10. Soutok řek Dyje a Moravy  
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Obr. 11. Schéma postupu hodnocení stavu, jak je požadováno Rámcovou 
směrnicí

Obr. 12. Souhrnné hodnocení ekologického stavu

Souhrnné hodnocení ekologického stavu a návrhy 
možných opatření

Jak je uvedeno na obr. 11, výsledné hodnocení ekologického stavu je 
podle Rámcové směrnice určeno nejhůře hodnoceným biotickým ukaza
telem; abiotické složky jsou považovány za podpůrné ukazatele, pokud 
budou všechna hodnocená společenstva v dobrém stavu. Rozmezí mezi 
dobrým a středním stavem je tou hranicí, která rozhoduje, zda je potřeba 
navrhovat nápravná opatření.

Mapa na obr. 12 ukazuje souhrnné hodnocení podle biotických i abio
tických ukazatelů a vyplývá z ní, že o výsledném ekologickém stavu 
rozhoduje ve všech našich lokalitách nejhůře hodnocený biotický uka
zatel a že žádná z lokalit není v dobrém ekologickém stavu. Do tohoto 
závěrečného hodnocení jsou zahrnuty i výsledky ze situačního monitoringu 
z roku 2007 podle IS ARROW (www.ochranavod.cz), které byly v době 
zpracování k dispozici.

Návrhy možných opatření jsou uváděny pro společné hraniční úseky 
toku a úseky zcela na našem území, které jsou však ovlivňovány i čin
nostmi na rakouské straně. Tyto návrhy jsou výsledkem bilaterálního 
expertního posouzení, diskuse a harmonizace. Vyjadřují doporučení, 
která mohou být zohledněna při dalších zásazích v povodí. Jde o opatření 
směrovaná zejména do zemědělství a čištění odpadních vod malých sídel 
a provozů a ke zlepšení morfologických parametrů toků.

Souběžně s řešením našeho projektu probíhalo podle celostátních 

schválených metodik i sestavování Plánu oblasti povodí Dyje, který je od 
června 2008 předložen k vyjádření veřejnosti. Zde představený projekt 
není pevnou součástí tohoto plánu, dává však nové podněty pro plánovací 
činnost. Námi navrhovaná opatření mohou být popřípadě využita v dal
ším cyklu od roku 2015 tak, jak je tomu z důvodu náročnosti provedení 
i u mnohých opatření navrhovaných v Plánu oblasti povodí Dyje.
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Evaluation of ecological status of the Dyje River water bodies 
– Bilateral Dyje/Thaya project (Beránková, D., Brtníková, H., 
Dzuráková, M., Forejtníková, M.)

This paper brings pieces of knowledge gained during the coop-
eration with Austrian partners on the bilateral Dyje/Thaya project 
(2006–2008). Project which was cofinanced by European Regional 
Development Fund (ERDF) within INTERREG IIIA programme, served 
also as example of cross boundary cooperation of institutions on Di-
rective 2000/60 EC establishing a framework for Community action 
in the field of water policy realization. The aim of the project was 
evaluation of ecological status of the Dyje River water bodies. Within 
task handling the comparison of used methodologies, proceedings 
and the results were done.
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Lokalita Souřadnice odběrového profilu
Průměrná 

nadmořská výška 
(m n.m.)

D1 N 483900 E 0165540 146

D2 N 484023 E 0165525 152

D3 N 484109 E 0165455 152

D4 N 484115 E 0165503 149

D5 N 484208 E 0165500 146

D6 N 484304 E 0165312 157

D7 N 484311 E 0165310 152

D9 N 484316 E 0165311 154

Tabulka 1. Lokalizace odběrových profilů na odstavených ramenech 
řeky Dyje

Obr. 1. Koncentrace rozpuštěného kyslíku během vegetační sezony 
v roce 2006

vÝsledky PrůZkuMu vodníHo 
Prostředí odstavenÝcH raMen 
řeky dyje

Miloš Rozkošný, Jiří Heteša, Petr Marvan

Klíčová slova
vodní ekosystém, říční niva, odstavené rameno, fytoplankton 

Souhrn
Cílem příspěvku je seznámení s výsledky průzkumu vodního prostředí 

odstavených ramen řeky Dyje v oblasti Soutoku, zejména zatížení živi-
nami a hodnocení struktury společenstva fytoplanktonu. Zhodnocen 
je i vliv znečištění řeky Dyje na jejich vodní prostředí. Na základě 
výsledků lze konstatovat, že ne ve všech případech je žádoucí napojení 
sledovaných ramen na koryto řeky. 

Úvod
Vybrané mokřadní biotopy, které leží v říční nivě řeky Dyje, se staly 

předmětem výzkumu při řešení výzkumných projektů „Projekt Morava“ 
(2003–2006) a „Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod 
a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje“ (2008–2010). 
Výzkumné práce jsou v tomto území prováděny od roku 2000 a jsou 
zaměřeny na posouzení významu vybraných mokřadů pro eliminaci zne
čištění vod dusíkem a fosforem, pro zhodnocení efektu revitalizačních 
prací, které byly provedeny na některých lokalitách a mezi něž se řadí 
i umělé povodňování, dále na mapování aktuálního stavu využití krajiny 
v okolí jednotlivých lokalit, mapování výskytu vodních a mokřadních 
biotopů a složení mikrovegetace vodního prostředí.

Náplní článku je zhodnocení situace vybraných odříznutých meandrů 
či starých mrtvých ramen řeky Dyje. Hodnocení složení mikrovegetace 
a chemismu vodního prostředí pěti lokalit, sledovaných v roce 2005, 
uvádí [8]. Dále je v textu zhodnocen stav lokalit sledovaných v letech 
2002 a 2006 a celkové shrnutí dosažených výsledků. Předmětem sle
dování v roce 2006 bylo sedm odříznutých říčních meandrů na dolním 
toku řeky Dyje v úseku Pohansko–soutok Dyje a Moravy (v rozmezí 
ř. km 0,0–18,0), označovaných jako D2 (nejníže položený) až D7, D9, 
a samotná řeka Dyje. Tato ramena prozatím nejsou napojena přímo na 
Dyji a monitoring měl přinést další podklady k rozhodnutí, zda všechna 
tato ramena mají být napojena na mateřský tok. Meandr D1 (Balgovo 
rameno) je jediný, který je svým dolním koncem napojen na mateřský tok 
(ostatní jsou již téměř 20 let izolovány); byl sledován v r. 2002. V roce 
2006 byl do sledování zařazen uzavřený hliník (značený jako D1hliník), 
nacházející se těsně před ramenem D1. 

Hydrobiologický průzkum byl na ramenech sledovaných v roce 2006 
proveden vůbec poprvé v roce 2002 [4]. 

Metodika
Lokality sledované v roce 2005 jsou situovány po obou březích řeky 

Dyje mezi vodním dílem Nové Mlýny a Břeclaví. Lokality sledované v roce 
2006 jsou bývalé meandry řeky Dyje, které byly odříznuty při úpravách 
řeky. Nacházejí se podél úseku řeky Dyje mezi Břeclaví a soutokem 
s řekou Moravou. Tyto lokality leží v mezihrázovém prostoru a jsou 
ovlivňovány povodňovými průtoky a rozlivy. Podrobný popis všech loka
lit uvádí [7]. Souřadnice lokalizace odběrových profilů jsou uvedeny 
v tabulce 1.

Lokality byly sledovány během vegetačního období, od dubna do září. 
Vzorky vody byly odebírány na dvou místech každého ramene (v případě, 
že je rameno protékáno – na přítoku a odtoku). Na každé lokalitě byly 

odebírány vzorky vody pro fyzikální a chemické analýzy a na místě byl 
zjišťován kyslíkový a teplotní režim. Odebrané vzorky vod byly průběžně 
zpracovávány a mimo základní fyzikálněchemické ukazatele jakosti 
vod byly stanovovány prioritně koncentrace jednotlivých forem dusíku, 
celkový fosfor a celkový organický a anorganický uhlík. Podrobný popis 
vzorkování a metod analýz vzorků uvádí [7]. Rozbory oživení (fytoplankton 
a fytobentos), chlorofyla a trofie vody byly analyzovány v laboratořích 
Limni, s. r. o., a VÚV T.G.M., pobočka Brno.

Výsledky terénních šetření
Pokud srovnáváme fyzikálněchemické parametry vodního prostředí 

odstavených ramen sledovaných v roce 2006, pak hodnoty konduktivity 
vody ve srovnání s rokem 2002 nevykazují tak velké rozdíly mezi jednot
livými rameny a pohybují se v rozmezí 450–650 µS.cm1, což odpovídá 
stavu zjištěnému v řece Dyji v daném období. Výjimku tvoří lokalita D2 
s konduktivitou vody 650–700 µS.cm1 Také v roce 2006 se po letním 
maximu konduktivity dostavuje na podzim téměř na všech lokalitách její 
zřetelný pokles, ačkoli proces vysýchání a zapadání hladiny nepřetržitě 
pokračuje, a mělo by tudíž docházet i k růstu koncentrací solí a zvyšování 
konduktivity vody, jak bylo naměřeno v roce 2005 na bývalém rameni 
„Pohanské“ [8]. V roce 2006 na lokalitách D4 a D5 nedošlo k výrazné
mu nárůstu vodivosti, jako v roce 2002, kdy zde byly naměřeny hodnoty 
900, resp. přes 1 000 µS.cm1. Pravděpodobně to souvisí s výskytem 
dlouhotrvající záplavy po povodni na jaře 2006.

V naměřených hodnotách pH se ve srovnání s r. 2002 projevuje dobrá 
shoda, hodnoty se pohybují v rozmezí 7,0–9,1 a vykazují výraznou pozitiv
ní korelaci s hodnotami koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě.

Hodnoty kyslíku dosahují i v roce 2006 k hranicím 16 mg.l1, podobně 
jako v r. 2002, avšak výraznější jsou kyslíková minima, kdy koncentra
ce kyslíku klesá až k hranici anaerobie 2 mg.l1 na lokalitách D3 a D9 
(obr. 1). Kyslíková maxima jsou spojena jako obvykle se silným rozvojem 
fytoplanktonu.

Koncentrace celkového fosforu ve vodním prostředí ramen se pohy
bovala v jarním období pod 0,25 mg.l1 (II. až III. třída jakosti vod podle 
ČSN 75 7221). V dalším období se hodnoty zvýšily a pohybovaly se 
v rozpětí 0,3–0,8 mg.l1 (III. až IV. třída jakosti vod).

Naopak koncentrace amoniakálního dusíku (NNH
4
+) a dusičnanového 

dusíku (NNO
3
) byly po celé sledované období velmi nízké, většinou v I. třídě 

jakosti vod. Koncentrace NNH
4
+ byly naměřeny pod 0,1 mg.l1. Koncentrace 

NNO
3
 dosahovaly v jarním období hodnot 2,5 až 4,0 mg.l1, dále během 

roku pak hodnot pod 2,0 mg.l1. Při srovnání zjištěný koncentrací fosforu 
a dusíku a poměru mezi těmito prvky se jeví jako limitující faktor pro rozvoj 
fytoplanktonu nedostatek dusíku.

Na hodnotách koncentrace chlorofy
lua ve vodě se patrně projevily i vlivy 
jako zastínění nebo výskyt plovoucích 
makrofyt. Oproti chemickému stavu 
vod ramen sledovaných v roce 2005, 
která jsou často napájena z Dyje nebo 
z různých kanálů přivádějících vodu 
ze zemědělsky obhospodařovaných 
pozemků [6], mají odstavená ramena 
ležící na území Soutoku, jež jsou napá
jena průsaky přes podloží a povodňovou 
vodou a kde hospodaření na okolních 
pozemcích je extenzivní (kosení luk), 
stav výrazně lepší.

Na řece Dyji byla nejvyšší průměrná koncentrace chlorofylu naměřena 
v době jarního maxima rozvoje fytoplanktonu (přibližně v květnu), kdy 
voda dosahovala stupně eutrofie. Nižší hodnoty na úrovni mezotrofie pak 

Rok Chlorofyl-a

(mg.l1)

2002 1,3 – 24,0 – 87,0

2005 3,4 – 28,1 – 53,0

2006 1,3 – 18,3 – 108

Tabulka 2. Rozmezí koncen
trací chlorofylua ve vodě 
během daného roku v řece 
Dyji
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Období Rok Dominance Lokality

Jaro 2002 zlativky D3
(centrické) rozsivky (D1, D2, D5, Dyje)

různobrvky D4
monadoidní zelené řasy D7

kokální zelené řasy D6, D9
2006 sinice D2, D3, D5, D7, Dyje

(centrické) rozsivky (D4, D6, D9)
kryptomonády D1hliník

Léto 2002 sinice Dyje
(centrické) rozsivky (D2, D3, D4, D5, D1) D9
kokální zelené řasy D6, D7

2006 sinice D9, Dyje
(centrické) rozsivky D3 (D6)

monadoidní zelené řasy D5
kokální zelené řasy D1hliník, D2, D4, D7

Podzim 2002 sinice D1, D9, Dyje
(centrické) rozsivky D3 (D4)
kokální zelené řasy D2, D5, D6, D7

2006 sinice D3, D6, D9, Dyje
(centrické) rozsivky (D1hliník, D2, D4, D5, D7)

Tabulka 3. Přehled dominantních skupin fytoplanktonu během vege
tačního období

byly zjištěny ve zbývajícím období vegetační sezony. Ve zprávě [2] jsou 
zpracovány korelační závislosti jednotlivých ukazatelů jakosti vod v pro
filech státní sítě monitoringu jakosti vod, jež se nacházejí na řekách Dyji 
a Moravě. Byla potvrzena poměrně významná korelace mezi koncentrací 
chlorofylu a BSK

5
 a také mezi koncentrací chlorofylu a procentem nasyce

ní vody kyslíkem. Méně těsná, i když rovněž (na 5% hladině) významná je 
korelace mezi koncentrací chlorofylu a pH. Pro řeku Dyji v profilu Pohan
sko se hodnoty koeficientu korelace pohybovaly v rozmezí 0,25 až 0,3 
(lineární závislost), a to pro dvojice BSK

5
chlorofyl a pHchlorofyl. Vztah 

mezi nasycením vody kyslíkem a BSK
5
 na jedné straně a koncentrací 

chlorofylu na druhé straně se projevil i na vztahu uvedených proměnných 
k počtům buněk, nicméně v obou případech je závislost méně těsná. 
Zjištěn byl i vztah mezi koncentrací chlorofylu a koncentracemi nitrátů, 
amonných iontů a celkového fosforu, který potvrdil očekávaný význam 
a úlohu fytoplanktonu v živinové bilanci toku.

Mezi jednotlivými meandry jsou v oživení algoflórou zřetelné rozdíly 
(zejména v planktonu), a to jak v druhovém složení, tak v abundanci. 
Velmi dobře korelují nízké abundance fytoplanktonu se silnými porosty 
submerzních či plovoucích makrofyt v některých ramenech (D3, D7, 
D9 v r. 2002, D2, D3, D4, D5 a D9 v r. 2006, nebo ramena Palesky 
a Pohanské v r. 2005 – [8]), kde množství buněk v 1 ml vody klesá pod 
10 000, zatímco v ramenech se slabým rozvojem makrofyt vystupuje 
na 50 000–150 000 b.ml1 (eutrofní rybníky). Druhové složení porostu 
makrofyt se však v rámci sledování neprovádělo. Druhové složení fyto
planktonu v D1, spojeném s Dyjí, se blížilo mateřskému toku zejména 
na jaře, avšak v létě už doznávalo změn: v rameni se např. neobjevovali 
zástupci vodního květu sinic, kteří v řece zaujímali významné postavení. 
Výjimečným jevem bylo pomnožení drobné kryptomonády Chroomonas 
caudata na lokalitě D1hliník na jaře 2006.

Letní výrazný pokles abundance fytoplanktonu jak v r. 2002, tak v r. 
2006 je z části výsledkem běžné sukcese, kdy odeznívají jarní zástupci 
a začínají svou vegetaci druhy letní, a také zřejmě i důsledkem vyžírání 
zooplanktonu filtrátory. Podzimní opětovný nástup drobných planktonních 
řas pak může být výsledkem vyžírání filtrátorů planktonofágními rybami, 
jichž jsme v ramenech pozorovali vždy dostatek.

Dominance v jednotlivých letech a jednotlivých ramenech se v souladu 
se sezonní sukcesí mění (tabulka 3). Nejrozmanitější v dominanci bývá 
fytoplankton na jaře, nejméně na podzim.

patrně především druhy, které sem proniknou řekou při vysokých vodních 
stavech. V případě zaplavení ramen dyjskou vodou v době jarní nebo letní 
povodně jsou ramena vyplavena a složení planktonu po určitou dobu, 
než se ustálí autonomní poměry, může být v jednotlivých ramenech velmi 
podobné. Podle předpokladů mají největší druhové zastoupení bezob
ratlých ramena s dobře vyvinutými porosty vodních makrofyt, tj. D3, D2, 
D9, D2, kde se také vyskytovala nejvyšší druhová diverzita.

Také v roce 2006 jsme mohli potvrdit na jižní Moravě výskyt vzácné 
kotvice plovoucí (Trapa natans) na ramenech D3 a D4. Její rozvoj během 
vegetační sezony však utrpěl nejen obvyklým rozvojem okřehku na těchto 
ramenech, ale i dvojí jarní záplavou, která překryla dno těchto ramen 
vydatnými vrstvami písku, jež zřejmě značně ztížily klíčení a růst nových 
rostlin ze semen v jarním období.

Souběžně s odběry na sledovaných ramenech bylo prováděno měření 
a odběry vzorků i na řece Dyji. Pro řeku byla v roce 2006 charakteristická 
poměrně stabilní koncentrace rozpuštěného kyslíku (okolo 9,5 mg.l1) 
a nasycení vody kyslíkem (101–110 %). Koncentrace celkového fosforu ve 
vodě byla zjištěna 0,18 mg.l1 (III. třída jakosti vod) až 0,41 mg.l1 (IV. třída 
jakosti vod), s maximem v letním období. Koncentrace NNH

4
+ byly namě

řeny pod 0,08 mg.l1 (I. třída jakosti vod). Koncentrace NNO
3
 dosahovaly 

hodnot v rozmezí 1,2 až 5,0 mg.l1. Řeka Dyje unáší zpravidla značné 
množství fytoplanktonu pocházejícího převážně z nádrží u Nových Mlýnů. 
Poměrně vysoká abundance fytoplanktonu v řece Dyji na jaře – 80 400 
b.ml1 – byla tvořena překvapivě vláknitou sinicí Pseudanabaena limnetica 
(49 000 b.ml1), zatímco centrické rozsivky spolu s dalšími druhy rozsi
vek dosáhly jen 14 650 b.ml1. V létě následoval výrazný pokles celkové 
abundance fytoplanktonu pod 5 000 b.ml1 s dominancí Aphanizomenon 
gracilis. Ani na podzim nebyl nárůst abundance fytoplanktonu výraznější, 
když se dostal na 11 400 b.ml1 s dominancí sinic (vláknité Phormidium 
sp.). V roce 2002 však byl vývoj fytoplanktonu v řece jiný. Na jaře to byly 
při abundanci 51 000 b.ml1 hlavně rozsivky (Stephanodiscus, Nitzschia), 
v létě a na podzim, kdy abundance poněkud poklesla na 32 700, resp. 
26 700 b.ml1, převážně sinice vodního květu Microcystis spp. div., 
Planktothrix agardhii a rozsivky Stephanodiscus a Skeletonema potamos. 
V řece Dyji jsou dominantou letního až podzimního fytoplanktonu sinice 
[3], které sem jsou vyplavovány z Novomlýnských nádrží a na podzim 
i z rybníků při jejich vypouštění a lovení. Napřímení koryta vodního toku 
a jeho minimální zastínění břehovým porostem má vliv na delší přežití 
fytoplanktonu ve vodním prostředí řeky a jeho následný transport z pro
středí nádrží dále po toku [3].

Celkově lze jakost vody v řece Dyji zařadit podle naměřených hodnot 
indexu saprobity 2,16 (pod VD Nové Mlýny) až 1,80 (úsek nad soutokem 
s řekou Moravou) do kategorie voda mírně znečištěná (betamezosaprob
ní) [1]. V roce 2006 se pohybovala hodnota indexu saprobity říční vody 
v rozmezí 1,8–1,9, tedy ve stejné kategorii trofie vod [7]. 

Závěr
Odstavená ramena představují vodní plochy, které by mohly sloužit jako 

refugia pro druhy naší flóry, jež jinde vymizely v důsledku eutrofizace. 
Druhové spektrum jejich společenstev by mělo být hlavním kritériem 
ekologické hodnoty těchto lokalit, proto se komplexnější hodnocení opírá 
o inventarizaci jejich fauny a flóry a další biologická kritéria. 

Propojení ramene s mateřským tokem je pokládáno za jedno z nejvý
znamnějších revitalizačních opatření, které slibuje zlepšit ekologickou 
hodnotu jak řeky, tak i ramene. Tento zásah lze doporučit zejména v těch 
případech, kdy rameno trpí nedostatkem vody nebo inklinuje k vytváření 
souvislého pokryvu hladiny porostem plovoucích makrofyt. Propojování 
by naopak nebylo žádoucí u ramen, která fungují jako refugia mizejících 
druhů fauny a flóry. 

Výsledky monitoringu odříznutých meandrů na dolním toku řeky 
Dyje ukazují, že přes stejné podloží a stejný zdroj vody jsou mezi nimi 
významné rozdíly jak v chemismu vody a druhovém složení planktonu, 
nárostů a bentosu, tak v abundanci planktonu. V ramenech zarůstají
cích submerzními či plovoucími makrofyty je abundance fytoplanktonu 
velmi nízká (pod 10 000 b.ml1) a blíží se mezotrofii. V ramenech bez 
makrofyt má naopak fytoplankton charakter eutrofních nádrží (50 000 
až 150 000 b.ml1). Fytoplankton si zachovává v odříznutých ramenech 
svůj autonomní vývoj, v podstatě neovlivněný poměry na mateřském 
toku, s výjimkou propojeného ramene D1. Specifické složení společen
stev pak mají tzv. periodické tůně, během vegetační sezony vysychající, 
jak ukazuje případ starého říčního ramene „Pohanské“ [8]. Kyslíkový 
režim nádrží je příznivě ovlivňován jak fytoplanktonem, tak submerzními 
makrofyty, zatímco plovoucí makrofyta mají negativní vliv. Při intenzivní 
fotosyntéze bohatého fytoplanktonu a submerzních makrofyt vystupuje 
pH až na 9,2–9,3 (např. ramena D2 a D3), což by mohlo být pro ryby 
při zvýšeném obsahu amonných iontů nebezpečné.

V současné době je jediným přímo napojeným ramenem na řeku Dyji 
rameno D1 (Balgovo). Přímé napojení ramene na řeku Dyji se projevuje 
výskytem druhů zooplanktonu, které byly evidentně připlaveny dyjskou 
vodou z novomlýnských nádrží a v jiných ramenech se nevyskytují. 

V současné době je jediným přímo napojeným ramenem na řeku Dyji 
rameno D1 (Balgovo). Přímé napojení se projevuje výskytem druhů, které 
byly evidentně připlaveny vodou z údolních nádrží vodního díla Nové Mlýny 
a v jiných ramenech se nevyskytují, např. vířník Kellicottia longispina, 
perloočka Leptodora kindtii. Složení planktonních společenstev v tomto 
rameni je proto ovlivňováno jednak přítokovou vodou z řeky Dyje, jednak 
predačním tlakem vlastní rybí obsádky. Tuto skutečnost dokumentovalo 
v r. 2002 vysoké zastoupení drobných forem zooplanktonu. V tomto 
rameni byl velký počet druhů vířníků, nejvyšší ze všech ramen, rovněž 
mezi perloočkami a klanonožci převažovaly menší druhy, např. Bosmina 
longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, Acanthocyclops 
robustus, Thermocyclops crassus [4]. I když celkovým počtem zjištěných 
taxonů nepatří toto rameno k druhově nejchudším, jde o nejmenší počet 
jednotlivých skupin vodních organismů. Takovýto stav lze předpokládat 
do budoucna i v dalších ramenech, která budou přímo napojena na řeku. 
V ostatních, dosud nenapojených ramenech, vývoj společenstev probíhá 
autonomně podle jejich specifických poměrů. Přestože ramena nejsou 
dosud přímo napojena na řeku, mají své vlastní rybí obsádky, tvořené 
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V ostatních dosud nenapojených ramenech se též společenstva bez
obratlých vyvíjejí autonomně podle specifických poměrů v jednotlivých 
ramenech. 

Vzhledem k tomu, že v rameni D3 a částečně i D4 se vyskytují porosty 
v dané oblasti velmi vzácné kotvice plovoucí (Trapa natans), domníváme 
se, že tato ramena by neměla být přímo napojena na Dyji. Důvodem je 
velmi pravděpodobné nežádoucí proniknutí býložravých ryb (Ctenopha-
ryngodon idella) do výše uvedených ramen a následná likvidace porostů 
kotvice. U ostatních ramen jejich napojení na Dyji nic nebrání. Z hlediska 
ichtyologického je naopak napojení ramen na řeku Dyji spodním koncem 
žádoucí, protože v zimním období v takovýchto ramenech nedochází po 
zamrznutí hladiny k tak značnému poklesu obsahu kyslíku, který by vedl 
k úhynu ryb, resp. ryby mají možnost migrace z míst postižených defici
tem kyslíku eventuálně až do mateřského toku. Ichtyologická sledování 
ukázala, že říční ramena trvale napojená na aktivní tok řeky Dyje mohou 
výrazně přispět ke zlepšení podmínek pro tamní ichtyofaunu. Autoři 
doporučují napojit ramena pouze na dolním konci (směrem po proudu), 
v minimální šířce 15 m v úrovni dna při nízkém vodním stavu a v šířce 
20–30 m při zvýšených průtocích [5].

V letech 2009 a 2010 bude zopakován průzkum vlivu jezových zdrží 
na omezení transportu fytoplanktonu a dále bude opět sledován úbytek 
fytoplanktonu a znečištění v upraveném a původním korytě řeky Dyje 
v úseku mezi vodním dílem Nové Mlýny a Břeclaví, včetně posouzení 
významu pro ekosystémy odstavených ramen řeky Dyje.
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Results of the survey of the Dyje River oxbow lakes aquatic 
environment (Rozkošný, M., Heteša, J., Marvan, P.)

The paper presents results of the survey of the Dyje River oxbow 
lakes aquatic environment, located within the area of Soutok (conflu-
ence of the Dyje River and the Morava River). Particularly, the amount 
of nutrients in the water and a state of phytoplankton communities. 
The impact of the pollution transported by the Dyje River is evaluated. 
The restoration of the connection between oxbow lakes and the river 
channel is not convenient in all the cases, based on the results of 
the survey.
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Souhrn
Příspěvek seznamuje s výsledky projektu, který se v období 2005 

až 2007 zabýval jakostí a množstvím povrchového smyvu z dálnic. Je 
popsána metodika výzkumu, způsoby odběrů a jsou uvedeny závěrečné 
poznatky o výskytu prioritních nebezpečných látek definovaných ve 
směrnicích EU. V závěru je zmíněn navazující výzkumný projekt VaV 
1F84C/031/910, který se kromě kontroly jakosti vody zabývá také 
výzkumem možností eliminace vznikajícího znečištění zasakováním. 

Úvod
V období 2005–2007 se pracovníci Výzkumného ústavu vodohospo

dářského T. G. Masaryka, v.v.i., pobočky v Brně zabývali řešením projektu 
„Vliv srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních komunikací a jejich 
dopad na vodní útvary ve smyslu směrnice 2000/60/ES“. Tento projekt, 

jehož zadavatelem bylo Ministerstvo dopravy ČR, měl odpovědět na tyto 
základní otázky: Jaký je dopad provozu dálnic a rychlostních silnic na 
vodní útvary? Jaké jsou hlavní kontaminanty a do jaké míry jsou tvořeny 
prioritními nebezpečnými látkami sledovanými EU? Jak jsou potenciál
ně ohroženy všechny typy vodních útvarů v ČR? Jaká jsou doporučení 
a návrhy opatření? 

Metodika a řešení
Zahájení prací předcházelo zpracování rozsáhlé rešerše, která pomohla 

nalézt základní tematické okruhy k problematice znečištění z komunikací 
a přiblížila současnou úroveň poznání v jiných státech. Nárůst osobní 
i nákladní automobilové dopravy v nových státech EU měl za následek 
zvýšení podílu znečištění z dopravy pro složky životního prostředí. Stu
peň zatížení závisí především na hustotě dopravy, množství a složení 
pohonných hmot i druhu komunikace. Důležitým parametrem je také 
typ a funkční stav motoru a režim jízdy aj. Z uvolňovaných škodlivin 
jsou závažné zejména tzv. prioritní nebezpečné látky, tj. polyaromatické 
uhlovodíky a z kovů kadmium, olovo, rtuť, nikl [1].

Metodicky byl dopad na vodní recipienty řešen dvěma postupy. Prv
ním postupem bylo zpracování analýzy potenciálního ohrožení vodních 
útvarů s využitím prostředků GIS. Tato multikriteriální analýza zahrnovala 
ovlivňující faktory, jako jsou srážky, nadmořská výška, intenzita dopravy 
a existence ochranných pásem a umožnila vybrat potenciálně ohrožené 
vodní útvary podle součtového indexu SI. Výsledky jsou schematicky 
znázorněny na obr. 1.

Druhým postupem pak bylo samotné měření jakosti a množství povrcho
vého odtoku na dálnici D1 v období 2005–2007. Odběrná místa reprezen
tovala jak frekventované úseky této dálnice mezi 61,5 až 81,5 km, podél 
vodárenské nádrže Švihov (obr. 2) na řece Želivce (cca 40 000 vozidel/24 h), 
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Obr. 1. Potenciální ohrožení vodních útvarů povrchových vod dopravou na dálnicích 

Obr. 2. Dálniční most přes vodní nádrž Švihov (ilustrační foto P. Prouza, 
www.dalnice.com)

Legenda: 1 – přítoková hadice, 2 – plastový kontej-
ner, 3 – odběrová nádoba, 4 – konzola,  
5 – hladinový spínač, 6 – vysílací modul 

Obr. 3. Schéma umístění odběrového zařízení 
s dálkovým hlášením provedeného odběru

Obr. 4–7. Příklady odběrných míst

tak i dosud málo zatížený nově zprovozněný dál
niční úsek u Kroměříže na km 233,0 (cca 5 000 
vozidel/24 h), který byl použit ke srovnání. Na 
km 149,5 u Velkého Meziříčí bylo instalováno 
automatické odběrné zařízení. Schéma tohoto 
odběrného zařízení je na obr. 3 a ukázky různých 
odběrných míst jsou na obr. 4–7.

Opakované odběry vody byly prováděny na 
přítoku dešťových usazovacích nádrží (DUN) 
a v přilehlých recipientech (obr. 4–7). K doplnění 
informací o akumulaci škodlivin byly odebrány 
a analyzovány vzorky sněhu a půdy z krajnic 
a také kal usazený na dně DUN. Ve vzorcích vody 
a vodných výluzích kalů byly prováděny analýzy 
široké škály chemických ukazatelů, nebezpeč
ných a prioritních nebezpečných látek a testy 
toxicity. Veškeré odebrané vzorky byly zpraco
vávány v akreditovaných laboratořích brněnské 
pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářské
ho T. G. Masaryka, v.v.i., kde jsou standardně 
prováděny analýzy vod i pevných materiálů 
v širokém rozsahu ukazatelů od základních uka
zatelů jakosti, přes těžké kovy až po stanovení 
specifických organických látek metodami plyno
vé a kapalinové chromatografie.

Pro měření a vyhodnocení srážkoodtokových 
poměrů byl vybrán objekt DUN na km 72,1 dálnice D1 s 5,375 ha odvod
ňované zastavěné plochy [2]. Průběh srážkové činnosti byl zaznamenáván 
pomocí člunkových srážkoměrů, k měření průtoku a obtoku v DUN bylo 
využito Parshalova žlabu, Ponceletova přelivu a zařízení s možností auto
matické registrace a dálkového přenosu naměřených dat. Pro naměřené 
srážkové epizody byly pak odvozeny průměrné odtokové součinitele, 
udávající poměr mezi objemem odtoku a srážky, které se pohybovaly 
v rozmezí 0,53–0,87. Následně byl odvozen specifický povrchový odtok 
z jednotky plochy, který byl dále využit pro modelování povrchového 
odtoku a dopadu na recipienty v povodí nádrže Švihov [2].

Výsledky měření
Řada látek, zjišťovaných ve smyvu z dálnic, se vyskytovala v koncen

tracích na úrovni mezí stanovitelnosti používaných analytických metod, 
jiné látky byly nalézány v měřitelných a vyšších koncentracích. Ty byly 
následně označeny jako signifikantní pro dopravu a byly navrženy 
hodnoty pro jejich kontrolu. Z prioritních látek jde zejména o zástupce 
polyaromatických uhlovodíků benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, 
benzo[a]pyren, benzo[g,h,i]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren, fluoranthen, 
z kovů Pb, Cd, Ni, Hg. Z ostatních kontaminantů byly navrženy Cu, 
Cr, Zn, uhlovodíky C10–C40 a chloridy. Bylo potvrzeno, že specifické 
znečištění charakteristické extrémně vysokými koncentracemi chloridů 
vzniká v souvislosti se zimní údržbou silnic, kdy se používají k zajištění 
sjízdnosti posypové soli a solné roztoky. Z dosavadních výsledků také 
vyplynulo, že se na kontrolním úseku s minimálním provozem vyskyto
valy ve sledovaných parametrech výrazně nižší 
koncentrace sledovaných látek.

Při dešťových srážkách a v období tání sněhu, 
kdy dochází k povrchovému splachování z komu
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Obr. 8. Monitorovací síť dálnic a rychlostních komunikací

nikace, jsou koncentrace chloridů ve vodě mno
honásobně vyšší oproti přirozenému obsahu ve 
vodě a podílejí se na zvyšování toxicity. To bylo 
prokázáno zejména na zástupci řas Scenedes-
mus quadricauda, který se v testech toxicity pro
jevil jako nejcitlivější organismus. K vyplavování 
chloridových iontů z půdních vrstev však dochází 
v těchto úsecích dálnice celoročně.

Řada organických látek i kovů je vázaná na 
nerozpuštěné látky a přítomné jílovité částice 
nacházející se na komunikaci, které postupně 
sedimentují v různých odvodňovacích zařízeních 
a recipientech. Byla potvrzena vysoká akumula
ce v kalech z dešťových usazovacích nádrží, což 
vede až k jejich kategorizaci jako nebezpečného 
odpadu a nastoluje otázku potřeby pravidel
né údržby. Souhrnné statisticky zpracované 
výsledky za období 2005–2007 a porovnání 
s existujícími limity uvádí tabulka 1.

V současné době na uvedenou problematiku 
navazuje dvouletý projekt VaV „Kontrola jakosti 
dálničních splachů a hodnocení účinnosti jejich 
dočišťování při decentralizovaném systému 
odvodnění“ řešený VÚV T.G.M., v.v.i. V rámci 
tohoto projektu je sledována kontaminace vod 
odtékajících z komunikací podle monitorovací 
sítě na obr. 8.

Z výsledků roku 2008 uvádíme statistickou 
analýzu koncentrací vybraných kovů a chloridů, 
jejichž vysoké koncentrace jsou mimo jiné nebez
pečné i tím, že zvyšují mobilitu toxických kovů 
[3, 4]. Párové Pearsonovy korelační koeficienty 
jsou uvedeny v tabulce 2. Statisticky významné 
korelace jsou v tabulce zvýrazněny. 

Nejtěsnější korelace s koncentracemi chlo
ridů byly zaznamenány u kadmia a zinku, proto 
byly vypočteny regresní koeficienty závislosti 
koncentrací těchto kovů na koncentracích chlori
dů. Pro kadmium vyhovuje exponenciální vztah

  (1)

pro zinek lineární vztah

  (2)

Grafické znázornění těchto vztahů je na obr. 
9 a 10.

K výpočtům byla použita data z různých 
lokalit v časovém rozmezí šesti měsíců. Obě 
křivky přesvědčivě dokumentují obecný nárůst 
koncentrací těchto kovů ve vodách s nárůstem 
koncentrací chloridů. 

Závěr
Z pohledu vodohospodářské legislativy není problém znečištěných 

srážkových vod, jejich zasakování a případných limitů dosud obecně 
dořešen. Proto považujeme za nutné dále se zabývat kvalitou těchto 
vod, získávat další data a doplňující údaje. Vypracovaná metodika pro 

Ukazatel kvality vody Jednotka Průměr Medián Q90
Nař. vl. ČR 
229/2007 

Sb.

Prac. cíl 
2005

Pb µg.l1 3,82 2,40 6,10 14,4 5
Cd* µg.l1 0,406 0,190 0,770 0,7 0,2
Ni* µg.l1 45,3 21,8 132 40 5
Hg µg.l1 0,199 0,140 0,270 0,1 0,1
Cr* µg.l1 4,83 4,50 6,80 35 2
Cu µg.l1 19,0 13,7 52,8 25 2
Zn µg.l1 142 69,0 400 160 10
Cl mg.l1 1 095 726 1 510 250
uhlovodíky C10–C40 mg.l1 0,145 0,145 0,88 0,1
benzo[b]fluoranten ng.l1 7,66 3,75 20,4 60 30
benzo[k]fluoranten ng.l1 5,87 3,65 15,7 60 30
benzo[a]pyren ng.l1 5,63 2,10 11,8 100 50
benzo[g,h,i]perylen ng.l1 6,29 3,33 13,1 30 16
indeno[1,2,3-cd]pyren ng.l1 5,69 3,25 15,5 30 16
fluoranten ng.l1 21,2 9,80 63,0 200 90
Σ 6 PAU ng.l1 7,66 3,75 20,4 200

*vyskytují se statisticky významné rozdíly mezi 
jednotlivými lokalitami, Q90 – 90% percentil ze 
všech stanovení

Q90 překračuje prac. cíl 2005

Q90 překračuje nař. vl. ČR 229/2007 Sb.

Tabulka 1. Ukazatele kvality vod odtékajících z dálnic a rychlostních silnic

Obr. 9. Regresní křivka pro vztah (1) mezi koncentracemi Cd a chloridů Obr. 10. Regresní křivka pro vztah (2) mezi koncentracemi Zn a chloridů

Chloridy Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
 Chloridy 1,000 0,978 0,155 0,246 0,212 0,404 0,528 0,922
 Cd 0,978 1,000 0,156 0,207 0,154 0,479 0,537 0,931
 Cr 0,155 0,156 1,000 0,051 0,113 0,132 0,138 0,149
 Cu 0,246 0,207 0,051 1,000 0,032 0,326 0,698 0,476
 Hg 0,212 0,154 0,113 0,032 1,000 0,003 0,033 0,093
 Ni 0,404 0,479 0,132 0,326 0,003 1,000 0,623 0,596
 Pb 0,528 0,537 0,138 0,698 0,033 0,623 1,000 0,744
 Zn 0,922 0,931 0,149 0,476 0,093 0,596 0,744 1,000

Tabulka 2. Korelační koeficienty vybraných anorganických polutantů
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monitorování jako výstup projektu [5] umožní zainteresovaným subjek
tům provádět sledování a hodnocení srážkoodtokového procesu na 
úsecích dálnic a rychlostních komunikací. Na etapu měření a kontroly 
jakosti by měla navazovat další etapa realizace opatření, která se bude 
zabývat možnostmi dočišťování a eliminací přísunu škodlivých látek do 
vodního prostředí a celého ekosystému podobně, jak je možno vidět na 
příkladech z okolních států. Zmiňovaný pokračující projekt VaV „Kontrola 
jakosti dálničních splachů a hodnocení účinnosti jejich dočišťování při 
decentralizovaném systému odvodnění“ je slibným začátkem naplňování 
tohoto předpokladu.
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Parameters of the quality and quantity of the highways runoff 
(Beránková, D., Brtníková, H., Kupec, J., Mlejnková, J., Huzlík, J., 
Prax, P.)

 This paper brings final results of research project dealing with the 
quality and quantity of rainfall-runoff conditions of D1 highway in the 
Czech Republic in the period 2005–2007. Except of methodology, 
description of possibilities of runoff sampling, results of statistical as-
sessment of contents of PAHs, heavy metals, chlorides and correlation 
between concentration of chlorides and toxic metals are given. At the 
end, the theme of new continuing project dealing also with research 
of the soil infiltration of this polluted water is referenced. 

vliv aPlikace statkovÝcH 
Hnojiv na FekÁlní ZnečiŠtĚní 
rybníků

Hana Mlejnková a Kateřina Horáková

Klíčová slova 
mikrobiologické indikátory, fekální a organické znečištění, jakost vody, 
rybníky, hnojení rybníků, kejda

Souhrn
Hnojení rybníků statkovými hnojivy je významným intenzifikačním pro-

středkem, který slouží k vyrovnání poměru uhlíku k obsahu přítomných 
biogenních prvků, především dusíku a fosforu. Dostatek uhlíku ve formě 
oxidu uhličitého je pak nezbytný pro fotosyntetickou asimilaci fytoplank-
tonu a následný rozvoj zooplanktonu, potřebného pro růst ryb. 

Cílem naší práce bylo vyhodnotit vliv aplikace kejdy na fekální 
kontaminaci a související potenciální zvýšení hygienického rizika rybo-
chovných rybníků. 

Hodnocení fekální kontaminace rybníků v období 2006–2008 bylo 
prováděno na základě stanovení indikátorových mikroorganismů před 
a po aplikaci kejdy. Sledování bylo doplněno údaji o změnách chemismu 
vody, vlivu přítoků a výsledky analýz fekálních indikátorů a vybraných 
patogenních mikroorganismů v sedimentech a kejdě. 

Výsledky ukázaly, že obsah indikátorů fekálního a organického znečiš-
tění nebyl ve sledovaných rybnících po aplikaci kejdy významně zvýšen, 
mikrobiální kvalita vody ve sledovaných kejdovaných rybnících se výrazně 
nelišila od kvality vody v kontrolním nekejdovaném rybníku. Ojediněle byly 
zjištěny stavy se zvýšenými počty bakterií, které by mohly být potenciálním 
zdravotním rizikem při rekreačním využití rybníků. Nejhorší kvalita vody 
byla zaznamenána v rybnících s přísunem komunálního znečištění; toto 
znečištění bylo po průtoku rybníkem z velké části eliminováno. 

Bylo prokázáno, že správná aplikace kejdy nezpůsobuje významné 
zhoršení mikrobiální kvality vody v rybnících a nepředstavuje akutní 
zdravotní riziko při jejich rekreačním využití v letním období, za předpo-
kladu aplikace kejdy v časném jarním období.

Úvod
Česká republika patří mezi země s nejvíce rozvinutým rybníkářským 

hospodařením, kde se na ploše 52 000 ha nachází 24 000 rybníků, ve 

kterých je ročně vyprodukováno přibližně 20 tisíc tun ryb; z 90 procent jde 
o kapra. K produkci je využívána především přirozená potravní základna 
(podílí se na cca 75 procentech přírůstku), která je podpořena hnojením 
statkovými hnojivy a přikrmováním obilím. 

Organické hnojení je významným prostředkem ke zvyšování primární 
produkce rybníků. Způsobuje vyrovnání poměru uhlíku k obsahu jiných 
biogenních prvků (především dusíku a fosforu), které jsou vůči uhlíku 
ve vodním prostředí v nadbytku. Předpokladem fotosyntetické asimilace 
fytoplanktonu a následného rozvoje zooplanktonu, žádoucího pro růst ryb, 
je dostatek uhlíku, především ve formě CO

2
. Uvádí se, že pro přírůstek 

0,5 t kapra je potřeba 3 t zooplanktonu, který spotřebuje cca 21 t fyto
planktonu [2, 5, 12]. Proces intenzifikace může za určitých předpokladů 
zkrátit dobu produkce tržní ryby na dva až tři roky. Existuje velké množství 
údajů o růstu produkce ryb zvýšením množství přirozené potravy po apli
kaci kejdy i o snížení nákladů na krmiva a hnojiva [3, 4, 5, 8, 10]. 

Ovlivnění přirozených procesů v rybnících, zejména aplikací statkových 
hnojiv, však může být spojeno s určitými riziky působícími na kvalitu 
vody. Problémy s jejich aplikací mohou nastat především při narušení 
rovnováhy v rybníku v důsledku nadbytku živin (nadměrný rozvoj řas, 
sinic, makrofyt), rozkladu organické hmoty (kyslíkový deficit, anaerobní 
procesy, produkce amoniaku, sirovodíku, metanu) či nadměrného přísunu 
mikroorganismů, které mohou být mj. původci potenciálních zdravotních 
rizik. Mikrobiologické analýzy různých druhů statkových hnojiv prokázaly 
jejich zdravotní závadnost způsobenou obsahem některých chorobo
plodných zárodků a spor, především původců průjmových onemocnění, 
zoonóz, viróz, parazitóz a v menší míře původců závažných onemocnění 
[9]. V praxi je však prokázáno, že funkční a vyvážený ekosystém rybníka 
dokáže eliminovat potenciální rizika aplikovaných látek a uvolněné biogen
ní prvky zapojit do produkčního řetězce [1]. Charakterizace a předpověď 
možných nežádoucích jevů je ovšem velmi obtížná, neboť v přírodních 
podmínkách působí velké množství vzájemně se ovlivňujících faktorů, 
jako např. doba zdržení vody v rybníce, hloubka, klimatické podmínky 
(např. množství srážek, teplota, světelné podmínky), kvalita přitékajících 
vod, zanesení dna bahnem, stav ekosystému, splachy ze zemědělské 
půdy v okolí apod. 

Předmětem našeho příspěvku je pomocí mikrobiálních indikátorů fekál
ního znečištění vyhodnotit vliv kejdování na fekální kontaminaci a souvi
sející potenciální zvýšení hygienického rizika rybochovných rybníků.

Kejda (odpadní produkt bezstelivového ustájení hospodářských zvířat) 
je v rybníkářství jedním z nejběžněji uplatňovaných statkových hnojiv. 
Kvůli svému složení je zařazena mezi závadné látky a k její aplikaci do 
povrchových vod je nutné povolení místního vodoprávního úřadu vyda
né na základě Metodického pokynu pro posuzování žádostí o výjimku 
z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ-
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ně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro 
použití závadných látek ke krmení ryb (§ 39 odst. 7 písm. b) vodního 
zákona) a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb 
(§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona), který se odvolává na naříze-
ní vlády č. 61/2003 Sb. ve znění změn provedených nařízením vlády 
č. 229/2007 Sb. (dále NV ČR). Kontrola aplikace kejdy se pak provádí 
podle Rozhodnutí místního vodoprávního úřadu, vydaného na základě 
uvedeného metodického pokynu.

Metodika
Odběry vzorků 

V letech 2006 až 2008 byla sledována fekální kontaminace kejdova
ných, nekejdovaných (kontrolních) a komunálně znečištěných rybníků. 
Vzorky vod byly odebírány sezonně před a po aplikaci kejdy v období 
březen až září. V roce 2008 byly odebrány vzorky sedimentů a provedeny 
analýzy kejdy aplikované do rybníků. 

Sledované profily
Rybníky sledované v této etapě práce ležely v oblasti Českomoravské 

vysočiny a byly obhospodařovány Rybářstvím Velké Meziříčí, a. s., s jehož 
pracovníky byla navázána aktivní spolupráce. Vzorky vody byly odebírány 
z rybníků v místě krmení. V roce 2007 byly za účelem monitoringu při
tékajícího a odtékajícího znečištění odebírány vzorky také na přítocích 
a odtocích z rybníků. 

Byly sledovány následující rybníky:
• Nový Ořechovský (10,52 ha, prům. hloubka 1,5 m) – kejdovaný, 
• Osovec (9,52 ha, prům. hloubka 1 m) – kejdovaný,
• Lesní rybník (3,22 ha, prům. hloubka 2 m) – kontrolní nekejdovaný,
• Podhradský rybník (8,34 ha) – kejdovaný a komunálně znečištěný 

z města Křižanov.
V roce 2006 byl v letním období ve stejné oblasti proveden screening 

17 rybníků (S1–S17) vybraných nezávisle na způsobu jejich obhospo
dařování za účelem porovnání jejich fekálního znečištění s rybníky kej
dovanými. Šlo především o malé rybníky návesní, rybníky v rekreačních 
oblastech, soukromé rybníky s chovem vodní drůbeže a rybníky ovlivněné 
splachy z okolních polí a luk.

Stanovované parametry  
Ve vzorcích sledovaných matric (voda, sediment, kejda) byly stanovo

vány tyto parametry: 
• fekální indikátory (fekální koliformní bakterie – FC, Escherichia coli 

– ECOLI, enterokoky – ENT), 
• indikátory organického znečištění (kultivovatelné mikroorganismy při 

22 0C – HPC22),
• vybrané patogeny (salmonely, E. coli O157).

Stanovení byla prováděna kultivačně podle normovaných postupů 
TNV 75 7835 (FC, ECOLI), ČSN EN ISO 78992 (ENT), ČSN EN ISO 
6222 (HPC22) a TNV 75 7855 (salmonely). Escherichia coli O157 byla 
stanovována podle modifikované metody pro stanovení salmonel (bylo 
použito selektivní pomnožení v mTSB bujonu s novobiocinem a následná 
selektivní kultivace na MacConkey agaru se sorbitolem).

V roce 2007 byla stanovení doplněna základními chemickými a fyzi
kálněchemickými analýzami (BSK

5
, CHSK

Cr
, NH

4
+, N

celk
, TOC, P

celk
), při 

všech odběrech byly měřeny základní fyzikálněchemické ukazatele 
(teplota vody, pH, vodivost, množství rozpuštěného kyslíku a nasycení 
vody kyslíkem).

Výsledky byly porovnány s limity nařízení vlády ČR pro povrchové vody 
a vody ke koupání.

Výsledky
Výsledky sledování jsou znázorněny graficky na obr. 1 až 7. Na obr. 

1–3 je uvedeno porovnání hodnot fekálních indikátorů ve sledovaných 
rybnících před a po aplikaci kejdy. 

Výsledky ukazují, že ve vodě všech sledovaných rybníků (kejdovaných 
i kontrolního) byly zjištěny srovnatelné hodnoty fekálních koliformních 
bakterií i E. coli, které se pohybovaly v řádech jednotek. K překročení 
limitu NV ČR pro výskyt FC v povrchových vodách (C90 = 40 KTJ/ml) 
i limitu pro výskyt ECOLI v koupacích vodách (roční průměr = 3 KTJ/ml) 
docházelo ojediněle (rybník Osovec v letních měsících roku 2007). Trvale 
vyšší hodnoty fekálních indikátorů byly zjištěny v rybníku Podhradský, 
do kterého jsou zaústěny odpadní vody z ČOV města Křižanov a dva 
komunálně znečištěné přítoky. 

Obdobně jako v případě FC a ECOLI nebyl zaznamenán zásadní rozdíl 
v počtech enterokoků mezi kejdovanými rybníky a kontrolním rybníkem, 
vyšší počty byly opět pozorovány v rybníku Podhradský. Počty enterokoků 
v rybnících s aplikací kejdy byly nízké (s výjimkou jednoho odběru na rybníku 
Osovec: 53 KTJ/ml v létě 2007 a při dvou odběrech v rybníku Podhradský) 
a splňovaly požadavky NV ČR pro povrchové vody (tj. C90 = 20 KTJ/ml). 
Přísný limit pro koupací vody podle NV ČR (tj. roční průměr = 1 KTJ/ml) 
byl každoročně překračován u rybníka Osovec a Podhradský, ale v roce 
2007 také u kontrolního Lesního rybníka. 

Obr. 1. Množství fekálních koliformních bakterií ve sledovaných rybnících 
před a po aplikaci kejdy (↓)

Obr. 2. Množství E. coli ve sledovaných rybnících před a po aplikaci 
kejdy (↓)

Vysoké hodnoty fekálních indikátorů v rybnících s aplikací kejdy byly 
v letních měsících ojediněle stanoveny i v obdobné studii prováděné ve 
VÚV T.G.M. v roce 2004 [6]. 

Ojedinělý výskyt vysokých hodnot fekálních indikátorů v počtech, které 
by mohly být zdravotním rizikem při rekreačním využití rybníků, nebyl 
v rámci naší práce vysvětlen. Byly prověřeny možné zdroje fekálních 
bakterií, tj. jejich přísun přítoky nebo přežívání v sedimentech a následné 
uvolnění rozvířením sedimentů. Bylo zjištěno, že žádný z těchto zdrojů 
nebyl původcem zvýšených bakteriálních počtů. V rozporu s nálezem 
Šimka [11], který zjistil, že koliformní bakterie a enterokoky jsou schopny 
přežít v sedimentech podstatně déle než ve vodě a jejich počty v sedi
mentech jsou o 2–4 řády vyšší než ve stejném objemu vody, nebyla 
v sedimentech námi sledovaných rybníků prokázána přítomnost fekálních 
bakterií. Ve shodě s literárními údaji [7] bylo prokázáno dlouhodobé 
přežívání fekálních indikátorů v kejdě.

Změny množství lehce utilizovatelných organických látek byly sledovány 
stanovením kultivovatelných mikroorganismů při 22 0C (obr. 4).

Množství organických látek využitelných mikroorganismy se po aplikaci 
kejdy ve vodě rybníků zvýšilo, nejvíce v mělkém rybníku Osovec a v Pod
hradském rybníku. Zvýšené počty kultivovatelných mikroorganismů 
však byly zjištěny i v nekejdovaném Lesním rybníku, především po jeho 
opětném napuštění v roce 2007. Vysoké hodnoty v roce 2007 na odto
ku z Podhradského rybníka korespondovaly s hodnotami na přítocích, 
včetně přítoku z ČOV.

Obr. 3. Množství enterokoků ve sledovaných rybnících před a po aplikaci 
kejdy (↓)
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Obr. 4. Množství indikátorů organického znečištění ve sledovaných ryb
nících před a po aplikaci kejdy (↓)

Jednorázové prověření fekální kontaminace menších rybníků (S1 až 
S17), vybraných nezávisle na způsobu jejich využívání, v roce 2007 je 
uvedeno na obr. 5.

Screening fekální kontaminace těchto rybníků ukázal poměrně nízké 
zatížení fekálním znečištěním s výjimkou dvou obecních rybníčků (S9 
a S14), které obsahovaly vysoké počty mikroorganismů v oblasti možných 
hygienických rizik. Limit NV ČR pro koupání byl překročen v 53 % pro 
enterokoky a 30 % pro E. coli. Limity požadované NV ČR se však vztahují 
na roční průměry a jsou navíc extrémně přísné.

Využívání rybníků k chovu ryb spojené s aplikací cizorodých látek 
ovlivňuje také chemismus vody. Změny jakosti vody charakterizované 
obsahem znečišťujících látek jsou ovlivněny přísunem živin kejdou a sou
časně odrážejí biologické procesy probíhající v rybníku. Na jakost vody 
má vliv také znečištění přinášené přítoky, klimatické podmínky, hloubka, 
průtočnost apod. Kombinace těchto faktorů neumožňuje, aby byly v ryb
nících celoročně dodrženy imisní standardy NV ČR. Požadovaná jakost 
vody je určena výjimkami vyplývajícími z výše uvedeného metodického 
pokynu a pro každý rybník rozhodnutím o povolené výjimce. 

Výsledky analýz vybraných chemických ukazatelů jakosti vody z roku 
2007 jsou znázorněny na obr. 6.

Hodnocení chemických ukazatelů jakosti vody prokázalo zvýšený obsah 
organických látek (BSK

5
, CHSK, TOC) a živin (N, P) po jarní aplikaci 

organických hnojiv. Klasifikace jakosti vody sledovaných rybníků podle 
ČSN 75 7221 ukázala na zhoršení jakosti vody všech rybníků v průběhu 
sezony s maximy v letních měsících, kdy se pohybovala ve III.–V. třídě 
jakosti, tj. znečištěná až velmi silně znečištěná voda. V letních měsících 
byly v mnoha rybnících překročeny i některé limity Metodického pokynu 
(pH = 6–9, BSK

5
 = 8 mg/l), včetně kontrolního nekejdovaného Lesního 

rybníka, který však byl po vypuštění v jiném režimu. 
V roce 2007 byla sledována mikrobiální kontaminace přítoků. Prů

měrné hodnoty indikátorů fekálního znečištění jsou uvedeny na obr. 7, 
přičemž s výjimkou Podhradského rybníka byly přítoky především v letních 
měsících velmi málo vodné nebo zcela vyschlé.

Výsledky ukazují, že přítoky do rybníků nejsou zanedbatelným zdrojem 
fekálního znečištění. Hodnoty na odtocích dokládají, že rybník účinně 
odstraňuje velkou část přinášeného fekálního znečištění, včetně extrémní
ho znečištění komunálního původu, ústícího do Podhradského rybníka.

Závěry
Výsledky z let 2006–2008 lze shrnout následovně:

• obsah indikátorů fekálního a organického znečištění nebyl ve sledo

Obr. 5. Screening fekální kontaminace rybníků s různým způsobem 
využívání

Obr. 6. Výsledky analýz vybraných chemických ukazatelů Obr. 7. Množství fekálních indikátorů na přítocích a odtocích z rybníků

vaných rybnících po aplikaci kejdy významně zvýšen, což může být 
důsledkem naředění v objemu rybniční vody, přirozené eliminace 
společenstvem planktonu, neschopnosti přežít v daných podmínkách, 
sedimentace na dno, vytlačení autochtonním společenstvem mikroor
ganismů apod.;

• mikrobiální kvalita vody ve sledovaných kejdovaných rybnících se 
výrazně nelišila od kvality vody v kontrolním nekejdovaném rybníku;

• byly zaznamenány nahodilé stavy se zvýšenými počty bakterií, které 
by mohly být zdravotním rizikem při rekreačním využití rybníků – jejich 
zdroj nebyl vysvětlen;

• jednorázový screening fekální kontaminace rybníků bez ohledu na jejich 
využívání ukázal, s výjimkou dvou rybníků lokalizovaných v obcích (S9, 
S14), nízké fekální zatížení;

• přítoky byly nezanedbatelným zdrojem fekální kontaminace;
• nejhorší kvalita vody byla zaznamenána v rybnících s přísunem komu

nálního znečištění, toto znečištění bylo po průtoku rybníkem z velké 
části eliminováno;

• v rybnících byl po jarní aplikaci organických hnojiv zjištěn zvýšený obsah 
organických látek (BSK, CHSK, TOC) a živin (N, P);

• analýza sedimentů neprokázala, že by sedimenty byly rezervoárem 
fekálních indikátorů pocházejících z kejdy;

• v kejdě byly zjištěny vysoké počty fekálních bakterií (FC: 102 KTJ/ml, 
ENT: 103 KTJ/ml) a bylo prokázáno jejich přežívání po dobu delší než 
šest měsíců při 8 0C;

• ve vzorcích kejdy, vody ani sedimentu nebyla prokázána přítomnost 
patogenů – salmonel, E. coli O157.
Bylo prokázáno, že správná aplikace kejdy nezpůsobuje významné zhor

šení mikrobiální kvality vody v rybnících a nepředstavuje akutní zdravotní 
riziko při jejich rekreačním využití v letním období, a to za předpokladu 
aplikace kejdy v časném jarním období.

Poděkování 
Práce byla podporována výzkumným záměrem MZP0002071101 
Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce 
životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé 
užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů.
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Effect of manuring upon faecal pollution of fish ponds (Mlejnková, 
H., Horáková, K.)

Fish pond manuring is an important process for intensification of fish 
production by balancing the rate between carbon and other nutrients 
(especially nitrogen and phosphorus) in pond water. Carbon (in form 
of carbon dioxide) is necessary for photosynthetic assimilation of 
phytoplankton and subsequent zooplankton development that serves 
as a natural fish food.

The aim of this study was to evaluate the effect of manuring upon 
faecal pollution and related potential increase of hygienic risk of fish 
pond utilization.

The evaluation of faecal pollution of ponds during 2006–2008 was 
based on the determination of indicator microorganisms before and 
after semi-liquid manure application. The monitoring was completed 
with the data of water quality changes, the impact of tributaries and 
the detection of faecal indicators and selected pathogenic microorgan-
isms in sediments and pig manure.

The results showed that after the semi-liquid manure application the 
level of faecal and organic indicators in ponds was not significantly 
increased; microbial quality of water in manured ponds was not sub-
stantially different from the water quality of the control non-manured 
pond. Sporadically increased faecal bacteria counts were observed, 
which could be potential health risk in the case when ponds are used 
for recreational purposes. The worse water quality was found in ponds 
with municipal wastewater pollution which was largely eliminated in 
the pond.

It was proved that proper manuring does not cause significant water 
quality deterioration in ponds and does not mean acute health risk 
when using ponds for recreational purposes in summer (if manuring 
is performed in the early spring period).
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Souhrn
Bylo provedeno srovnání účinnosti odběru bentické fauny nebroditel-

ných toků třemi odběrovými zařízeními – pneumatickým vzorkovačem 
(air-lift sampler), drapákem van Veen a bentosovou ruční sítí. Nejvyšší 
počet taxonů makrozoobentosu byl zachycen ruční sítí, pneumatický 
vzorkovač zachytil nejvíce jedinců. Odběrová zařízení měla odlišnou 
úspěšnost při zachycení rozdílných taxonů; byla zjištěna selektivnost 
záchytu jedinců vzhledem k jejich životní formě.

Úvod
Rámcová směrnice pro vodní politiku ES (směrnice 2000/60/ES) 

zavádí sledování fauny dna toků (tzv. makrozoobentosu) pro hodnocení 
ekologického stavu vod. Metody odběru makrozoobentosu jsou standar
dizované a verifikované pro broditelné toky (ČSN 75 7701). Nebroditelné 
úseky toků jsou v České republice významné z hlediska vodohospodář
ského využití, ale z důvodů metodické obtížnosti a finanční náročnosti 
nebyl až dosud prováděn systematický průzkum fauny jejich dna. 

Rozvoj metod vzorkování sedimentů a fauny méně přístupného dna 
začal spolu s rozvojem průzkumu dna moří (Holme, 1949). Pneumatický 
vzorkovač určený přímo pro odběr sladkovodních sedimentů spolu s jejich 
faunou byl zkonstruován na počátku sedmdesátých let minulého století 
(Mackey, 1972). Od té doby se vědecké články věnovaly srovnávání účin
nosti různých druhů odběrových zařízení, především drapáků, vlečných 
sítí, mrazicích sond (freezecorer) a pneumatických vzorkovačů (airlift 
sampler) v mnoha různých modifikacích (Elliott and Drake, 1981, 1982; 
Downing, 1984; Humpesch and Elliott, 1990; Bretschko and Schönbauer, 

1998; ČSN 75 7705). Pneumatický vzorkovač, který byl použit na odběr 
vzorků pro tuto studii, je modifikací zařízení „FBA airlift sampler“, která 
umožňuje odběr z kamenitých substrátů dna alpských rychle tekoucích 
toků bez ukotvení lodi, ze které se odběr provádí (Pehofer, 1998). 

Prvním krokem ke standardizaci odběru bylo vytvoření metodiky odběru 
a zpracování vzorků makrozoobentosu z nebroditelných tekoucích vod 
(Kokeš aj., 2006). Dalším krokem bylo praktické testování účinnosti odbě
rových zařízení doporučených touto metodikou v podmínkách ČR. V rámci 
této studie byl testován drapák van Veen a výše uvedený pneumatický 
vzorkovač. Jejich účinnost byla posuzována z hlediska počtu zachycených 
taxonů a počtu zachycených jedinců a byla srovnána s účinností ruční sítě, 
která se standardně používá v broditelných tocích (ČSN 75 7701). Cílem 
studie bylo otestovat hypotézu, že vzorky odebrané jednotlivými odběrovými 
zařízeními jsou z hlediska zastoupení taxonů a počtu jedinců shodné.

Metodika
Odběr vzorků byl realizován na středním toku Moravy, v lokalitě Věrova

ny v druhé polovině září 2006. Tok byl regulovaný se štěrkovitým dnem, 
výška vodního sloupce byla kolem jednoho metru, a proto byla vhodná 
pro vzorkování všemi odběrovými zařízeními. Celkem bylo odebráno 
75 vzorků, tzn. 25 vzorků každým zařízením. Byly vzorkovány stejné 
habitaty kromě příbřežní zóny. 

Pneumatickým vzorkovačem (obr. 1) 
byl vzorek odebrán z plochy dna o veli
kosti 491 cm2, kterou ohraničoval 
sběrný válec. Válec byl zatlačen do 
říčního dna rotujícími pohyby a vháně
ním vzduchu do spodního konce válce 
výstupní trubice byl vzorek odebrán 
a transportován do dvou sběrných sítí 
připevněných ke vzorkovači. Drapák van 
Veen (obr. 2) je tvořen dvěma čelistmi, 
které jsou opatřeny dvěma pákami se 
spouštěcím lanem a západkou. Před 
odběrem vzorku byly čelisti roztaženy, 
zajištěny západkou a spuštěny do 
vody. Nárazem drapáku na dno došlo 
k uvolnění západky a při jeho vytahování 
potom k sevření čelistí a nabrání sedi
mentu z plochy 457 cm2. Vzorky ruční 
sítí byly standardně odebrány z jednot
livých habitatů o plochách cca 900 cm2 
v souladu s ČSN 75 7701. 

Obr. 1. Pneumatický vzorkovač 
(Pehofer, 1998)
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Jednotlivé vzorky byly odebrány a zpracovány podle ČSN 75 7701 
a souvisejících norem s tím rozdílem, že vzorky byly promývány přes síť 
o velikosti ok 100 µm. Determinace byly provedeny na úroveň čeledí, 
popř. do vyšších taxonomických skupin (Nematoda, Hydrachnidia). Počty 
jedinců byly standardizovány na jednotku plochy a statistickým progra
mem Statistica byla vyhodnocena jednak variabilita vzorků z hlediska 
počtu jedinců a počtu taxonů pomocí box plotů, jednak dominance čeledí 
ve vzorcích odebraných jednotlivými odběrovými zařízeními.

Výsledky a diskuse
Celkem bylo ve všech odebraných vzorcích nalezeno 63 400 jedinců 

z 16 vyšších taxonomických skupin (Rhabditophora, Nematoda, Gas-
tropoda, Bivalvia, Oligochaeta, Hirudinea, Hydrachnidia, Malacostraca, 
Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Heteroptera, Planipennia, Coleo-
ptera, Trichoptera a Diptera). Ty byly, kromě Nematoda a Hydrachnidia, 
determinovány do celkem 49 čeledí.

Údaje o variabilitě jednotlivých vzorků z hlediska počtu taxonů a abun
dance ukazují box ploty (obr. 3 a 4).  Nejvyšší počet taxonů byl zachycen 

Obr. 2. Drapák van Veen

ruční sítí, nejméně pak pneumatickým vzorkovačem. Z hlediska celko
vého počtu jedinců byly výsledky odlišné, nejvíce organismů zachytil 
pneumatický vzorkovač (celkem 30 900 jedinců), dále ruční síť (19 300) 
a nejméně drapák (13 200). 

Celkově dominovaly u všech odběrových zařízení zástupci pakomárů 
(Chironomidae), nejvyšší dominance dosahovala tato skupina u vzorků 
z pneumatického vzorkovače (73 %), nejnižší u vzorků z ruční sítě (38 %). 
Dalšími dominantními skupinami byla Clitellata, a to čeledi Naididae 
a Propappidae. K dominantním čeledím se u drapáku ještě zařadili chros
tíci čeledi Hydropsychidae a u ruční sítě jepice čeledi Leptophlebiidae.

Mezi jednotlivými odběrovými zařízeními byly značné rozdíly v abun
dancích zachycených taxonů. Drapák van Veen zachytil podstatně méně 
jedinců s červovitým, často drobným tělem z čeledí roupicovití (Enchy-
traeidae), žížalicovití (Lumbriculidae), Naididae, Propappidae a bahno
milkovití (Limoniidae), což zřejmě souvisí s částečným únikem jemných 
zvodnělých sedimentů při vytahování drapáku z vody. Naopak oproti 
ostatním odběrovým zařízením byl drapák velice úspěšný při zachycení 
pijavek (Erpobdellidae, Glossiphoniidae, Piscicolidae), blešivců (Gamma-
ridae) a chrostíků čeledí Goeridae, Hydropsychidae a Psychomyiidae. 
Stejně jako ruční sítí bylo drapákem odebráno více jedinců bezobratlých, 
kteří dorůstají větších rozměrů (Dugesiidae, Heptageniidae, Perlodidae, 
Polycentropodidae a Gyrinidae) než pneumatickým vzorkovačem. Opět 
to souvisí se způsobem odběru, kdy lze na rozdíl od pneumatického 
vzorkovače drapákem vyzvednout i větší kameny (Elliott and Drake, 1981; 
Downing, 1984; Humpesch and Elliott, 1990).

Pneumatický vzorkovač zachytil největší počet jedinců, což je v souladu 
se závěry předchozích studií (Drake and Elliott, 1983; Boulton, 1985; 
Bretschko and Schönbauer, 1998; Kikuchi et al., 2006). Bylo zachy
ceno téměř třikrát více zástupců čeledi Propappidae, pakomárovitých 
(Chironomidae) a berušek z čeledi Asellidae než drapákem či ruční sítí. 
Zástupci pakomárů i „červů“ („Oligochaeta“) žijí především v jemnějších 
substrátech, které pneumatický vzorkovače vzorkuje lépe než drapák 
a jeho sací síla způsobuje získání vzorku z větší hloubky, než je tomu 
u drapáku (Bretschko and Schönbauer, 1998). Na rozdíl od výše zmí
něných prací vzorkovač v této studii zachytil v průměru nejmenší počet 
taxonů. Počet jedinců v těch čeledích, které nebyly zachyceny zároveň 
všemi odběrovými zařízeními, se pohyboval od jednoho do osmi jedinců 
ve vzorku. Je tedy otázkou, zda nenalezení daného taxonu odběrovým 
zařízením bylo dáno horší selektivitou zařízení či spíše nízkou četností 
taxonu a náhodností jeho záchytu (Kikuchi et al., 2006). 

Studie nepotvrdila, že by pro reprezentativní odběr vzorků nebrodi
telných toků byl dostatečný odběr jedním typem odběrového zařízení 
vzhledem k jejich selektivitě k různým skupinám bentických organismů. 
K ověření tohoto závěru bude potřeba provést studii na větším počtu 
vzorků z různých typů toků. 
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A comparison of sampling effectivity of three benthic fauna sam-
pling equipments – handnet, van Veen grab, and air-lift sampler – was 
performed. The highest number of macroinvertebrate taxa was caught 
by the handnet, the highest number of individuals was caught by the 
air-lift sampler. The sampling equipments had different successfulness 
at taxa finding; sampling selectivity was described according to the 
life form of individuals.

dalŠí vÝZnaMné Projekty 
řeŠené v rÁMci Pobočky brno 

Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav 
vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy 
a Dyje

Základním cílem projektu je identifikace antropogenních vlivů na stav 
půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů 
s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické složky 
dotčeného vodního ekosystému. Projekt je zaměřen na stanovení efek
tivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření, analýzu 
podílu plošných a difuzních zdrojů na celkovém znečištění vod včetně 
účinnosti vybraných opatření, sledování a hodnocení vlivu intenzifikace 
chovu ryb (rybářské hospodaření) z pohledu jakosti vod v součinnosti 
s protipovodňovými opatřeními, působení závadných látek vnesených do 
povrchových vod, zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání 
z hlediska životního prostředí, definování antropogenních tlaků v oblas
tech povodí Dyje a Moravy a přípravu podkladů pro práci v Mezinárodní 
komisi na ochranu Dunaje.

Radioaktivní znečištění vodních ekosystémů
K aktivitám dlouhodobého charakteru, které jsou zajišťovány brněn

ským pracovištěm, patří sledování radioaktivního znečištění vodních eko
systémů. Projekt je zaměřen na dvě oblasti. Jednak jde o sledování vlivu 
Jaderné elektrárny Dukovany na jakost vody v nádržích Dalešice a Mohel
no a v řece Jihlavě se zaměřením zejména na zatížení recipientu tritiem 
a minerálními látkami, jednak o sledování zatížení vodních ekosystémů 
radionuklidy v oblasti bývalé i pokračující těžby uranu ve střední části 
povodí Svratky, které je cenným materiálem pro dlouhodobé hodnocení 
stavu životního prostředí v souvislosti s uranovým průmyslem.

Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí 
v České republice

Projekt je zaměřen na podporu implementace směrnice o stanovování 
a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES) v podmínkách České repub
liky. Řešení je založeno na zpracování řady dílčích problematik, o které 
by měly být doplněny dosud užívané nebo navržené postupy rizikové 
analýzy záplavových území. Součástí je vypracování map povodňového 
ohrožení, rizika a stanovení potenciálních povodňových škod ve třech 
vybraných pilotních oblastech. Projekt směřuje jak ke splnění požadavků 
směrnice 2007/60/ES, tak i požadavků vyplývajících z Plánu hlavních 
povodí České republiky.

Vliv srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních 
komunikací a jejich dopad na vodní útvary 

Podstatou projektu je měření kvalitativních a kvantitativních parame
trů srážkové vody odtékající z dálničního systému a hledání možností 
efektivních způsobů dočišťování odváděných vod. Ze získaných výsled
ků vyplývá, že vliv dálničních splachů na recipienty a vodní útvary se 
projevuje také zvýšením obsahu znečišťujících látek (PAU, kovy), které 
Evropská unie řadí do kategorie prioritně nebezpečných. Samostatným 
problémem zůstávají vysoké koncentrace chloridů ze zimní údržby, které 
přispívají k toxicitě vodního prostředí prokázaného testováním na řasách. 
I při nízkých hodnotách odtokových koeficientů dálničního území dochází 
v období intenzivních srážek k rozvodnění malých toků, naředění a odnosu 
znečištění navázaného na sedimenty dále do povodí.

Odborná podpora účasti České republiky v Mezinárodní 
komisi pro ochranu Dunaje (MKOD)

Cílem je zajištění širokého spektra aktivit vyplývajících z účasti 
České republiky v expertních skupinách uvedené mezinárodní komise, 
včetně přípravy harmonizace modelu plošného znečištění na národní 
úrovni s modelem povodí Dunaje. Aktivity se soustřeďují na zpracování 
národních podkladů pro dokumenty připravované v rámci jednotlivých 
expertních skupin. Významnou aktuální součástí prací je vedle přípravy 
podkladů pro zpracování Plánu povodí Dunaje účast na Společném prů
zkumu Dunaje podrobně vyhodnocujícím současný stav Dunaje i jeho 
významných přítoků.

Spolupráce na hraničních vodách s Rakouskem  
a Slovenskem

V rámci činností pobočky jsou zajišťovány též úkoly vyplývající z požadavků 
Českorakouské a Československé komise pro hraniční vody. Aktivity těchto 
komisí jsou zaměřeny především na sledování a hodnocení jakosti vod 
hraničních toků, na řešení problémů souvisejících s přinášením znečištění 
hraničními toky do sousedních států, na plnění mezinárodních požadavků 
vyplývajících z Rámcové směrnice EU a na společná šetření jakosti hraničních 
vod. Významným bodem spolupráce na úseku Českorakouské komise je 
řešení dlouhodobé problematiky silného znečišťování Dyje rakouskou Pul
kavou. Spolupráce se slovenskou stranou je zaměřena na hodnocení kvality 
podzemních vod ve společném vodním útvaru této oblasti povodí.

Vodohospodářská bilance množství povrchových vod 
v oblastech povodí Dyje a povodí Moravy

V rámci pobočky jsou podle potřeby zpracovávány bilance současného 
a výhledového stavu, které definuje prováděcí vyhláška č. 431/2001 Sb., 
o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní 
bilanci, a následný metodický pokyn MZe č.j. 25248/20026000 pro 
sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí. Cílem vodohospo
dářské bilance je porovnání požadavků na odběry povrchové a podzemní 
vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů 
z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu. V rámci 
řešení jednotlivých úloh bilance jsou prováděna hodnocení buď skutečně 
realizovaných, nebo výhledových požadavků na vodu a skutečného, nebo 
plánovaného stavu vodních zdrojů v příslušném období. Výsledky bilance 
jsou podkladem zejména pro souhrnné hodnocení hospodaření s vodou 
a pro návrh opatření optimálního využívání vodních zdrojů, včetně návrhu 
zajištění nových kapacit. Jsou využívány především na úseku veřejné 
správy, na úseku hospodářských činností, při plánování ve vodním hos
podářství a při kontrole operativního řízení vodních zdrojů.

Posouzení dopadů klimatické změny  
na vodohospodářskou soustavu v povodí Moravy

Práce jsou zaměřeny na zpracování podkladů pro návrh plánů oblastí 
povodí ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně
kterých zákonů, a v souladu s vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování 
v oblasti vod. Účelem je posouzení dopadů klimatické změny na vodohos
podářskou soustavu v povodí Moravy, která zahrnuje oblast povodí Moravy 
a oblast povodí Dyje, a to na základě určeného scénáře klimatické změny 
zpracovaného v mezinárodním projektu PRUDENCE. Výsledkem bude 
poskytnutí přehledu o rozsahu nepříznivého ovlivnění současných vodních 
zdrojů v povodí Moravy a návrh možných kompenzačních opatření, která 
by mohla dopady negativního vlivu klimatické změny na stávající vodní 
zdroje zmírnit, zejména určení lokalit vhodných k výhledové akumulaci 
povrchových vod a jejich ochrany pro tento účel.
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PoZnatky Z Povodní  
na Horní blanici

Václav Matoušek

Klíčová slova 
regionální déšť, srážkoodtokový proces, povodeň, součinitel přímého 
odtoku, retenční vodní kapacita půdy, tlumení povodně rozlivem

Souhrn
Příspěvek navazuje na článek uveřejněný ve VTEI 1/2009 pod 

názvem „Hydrologické hodnocení povodní na horní Blanici“ a doplňuje 
jej o další faktografická data a rozbory získaných poznatků. Dokumen-
tuje vývoj součinitele přímého odtoku v průběhu regionálního deště 
a vysvětluje příčiny, které způsobují změnu jeho hodnot. Součinitel pří-
mého odtoku se vypočítává ze změřené srážky a průtoku. Jeho hodnoty 
velmi výstižně hodnotí srážkoodtokový proces v konkrétních půdních 
a morfologických podmínkách povodí a odhalují případné nesrovnalosti 
nebo nedostatky v procesu odtoku. Vypovídací schopnost součinitele 
přímého odtoku o procesu odtoku v povodí je dokumentována na kon-
krétních povodňových událostech v povodí horní Blanice.

Úvod
Na Blanici se v posledních letech vyskytly tři povodně. Dvě mimořádně 

velké v srpnu 2002 a menší v září 2007. V horním povodí Blanice jsou 
dvě srážkoměrné stanice a limnigrafická stanice, a to dovoluje provést 
podrobné hydrologické vyhodnocení povodní. Vyhodnocování je založeno 
na určování součinitele přímého odtoku ze změřené srážky a velikosti 
průtoku stanovené pomocí vztahu 

   (m3/s)  (11)

kde F
t

– plocha odtoku odpovídající době dotoku t v km2,
k

o
– součinitel přímého odtoku,

H
t

– úhrn srážky za dobu dotoku t v mm,
t – doba dotoku, doba od začátku deště, který způsobil 

   odtok, po zvolený čas v min.

Součinitel přímého odtoku udává, jak velká část srážky přímo odtéká 
do toku z plochy povodí zasažené deštěm. Jeho hodnota velmi výstižně 
klasifikuje srážkoodtokový proces v konkrétních půdních a morfologických 

podmínkách povodí a odhaluje případné nesrovnalosti nebo nedostatky 
v procesu odtoku. 

Metodu hydrologického hodnocení povodní popisuje článek „Hydro
logické hodnocení povodní na horní Blanici“ [1], který přináší několik 
poznatků, jež si zaslouží detailnější rozbor a vysvětlení. A o to se pokouší 
tento příspěvek.

Vývoj součinitele přímého odtoku v průběhu deště
V srpnu 2002 se v jižních Čechách vyskytly v krátkém časovém odstu

pu dvě velké povodně vyvolané regionálními dešti. První nastala 7. srpna 
a druhá 12. srpna. Ač se v obou případech srážky velikostí příliš nelišily, 
byly hydrogramy povodňových vln zcela odlišné. 

Hydrologické hodnocení povodní zjistilo hodnoty součinitele přímého 
odtoku a jejich závislost na srážkovém úhrnu. Výsledek ukazuje obr. 1. 
V případě první povodně nebylo povodí nasyceno předchozí srážkou 
a součinitel přímého odtoku zpočátku pozvolna narůstal se zvětšujícím se 
úhrnem srážky. Když srážkový úhrn dosáhl 60 mm, nastal zásadní obrat 
v odtoku. Součinitel přímého odtoku se rychle zvětšoval a odtok prudce 
narůstal. Při srážkovém úhrnu 80 mm dosáhl součinitel přímého odtoku 
maxima, tj. k

o
 asi 0,98, a celá srážka se přeměňovala na odtok. 

U druhé povodně narůstal součinitel přímého odtoku a vlastní odtok 
podstatně rychleji. K úplnému nasycení povodí srážkou došlo již při úhrnu 
kolem 32 mm. Povodňové průtoky měly zcela mimořádné hodnoty. Podle 
hydrologického hodnocení dosáhl kulminační průtok, který měl trvání 
více než 3 h, 156 m3/s. Plocha povodí k profilu limnigrafické stanice 
Blanický Mlýn činí 85,51 km2. 

Při hydrologickém hodnocení povodně se také zjišťuje doba koncen
trace odtoku, tj. doba, za kterou dešťová voda doteče z celého povodí do 
měrného profilu. Její velikost závisí na rychlosti vody v toku a rychlosti 
vody stékající po terénu. Při větších průtocích a intenzivnějších deštích 
je doba koncentrace kratší. Při první povodni činila doba koncentrace 
pro profil Blanický Mlýn 23 h a při druhé jen 14 h. Doba koncentrace 
ovlivňuje velikost průtoku, který se stanovuje ze vztahu (11). Při kratší 
době koncentrace se v průtocích výrazně projevuje časové kolísání 
srážky. Srážka nemá konstantní intenzitu a vyskytují se časové úseky 
v délce několika hodin, ve kterých je déšť výrazně intenzivnější. Při době 
koncentrace 14 h se intenzivní srážka v trvání několika hodin projeví ve 
výrazném zvýšení čtrnáctihodinového úhrnu. Při době koncentrace 23 h 
se několikahodinová intenzivní srážka rozmělní či ztlumí ve dvacetitřího
dinovém srážkovém úhrnu. 

Úplné nasycení povodí srážkou o úhrnu 80 mm nebo dokonce jen 
úhrnem kolem 32 mm souvisí s retenční vodní kapacitou půdy. Výzkum

Výzkum a ochrana hydrosféry 
Nejvýznamnějším projektem, na jehož řešení se pobočka podílí, je 

výzkumný záměr zaměřený na výzkum vztahů a procesů ve vodní složce 
životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trva
lé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů. Člení se do řady 
výzkumných úloh:

Výzkum účinnějších postupů ovlivňování extrémních  
hydrologických situací

Výzkumná úloha sleduje možnosti zlepšení identifikace systému vodo
hospodářské soustavy (VS) propojením současných nástrojů (model BW) 
s technologií GIS pro potřeby zpřesnění řídicího algoritmu, který využívá 
postupy umělé inteligence. Řešení, při kterém jde o objektivizaci postu
pů specializovaného ladění řídicího algoritmu složité vodohospodářské 
soustavy a jednotlivých kroků procesu ladění regulátorů na základě vstup
ně/výstupní matice získané optimalizací cílového chování této soustavy, 
probíhá v podmínkách vodohospodářské infrastruktury povodí Dyje.

Struktura společenstev makrozoobentosu a fytobentosu  
ve vztahu k hydromorfologii toku a antropogennímu ovlivnění

Úkol se zabývá studiem reprezentativnosti vzorku, vztahu společenstev 
makrozoobentosu a habitatů, jejich důležitosti a preferencí jednotlivých 
taxonů na lokalitách různých typů a různé antropogenní zátěže. Tyto 
poznatky jsou důležité k pochopení toho, jak působí úpravy toků na spole
čenstvo makrozoobentosu, jaké úpravy jsou ještě akceptovatelné z hledis
ka udržení dobrého ekologického stavu a zda má reprezentativnost vzorku 
vliv na interpretaci výsledků. Pozornost je také zaměřena na otestování 
různých odběrových zařízení makrozoobentosu. Výzkum fytobentosu na 
profilech v typologicky odlišných podmínkách povrchových tekoucích vod 
je zaměřen na vývoj a testování vhodných biotických indexů vztahujících 
se k indikaci míry eutrofizace a dalších antropogenních vlivů.

Využití semipermeabilních membrán pro vzorkování vodního 
prostředí

V rámci brněnského pracoviště byly pro účely pasivního vzorkování 
organických mikropolutantů vyvinuty vlastní semipermeabilní membrá

ny, které jsou využívány především v rámci subprojektů výzkumného 
záměru zaměřených na sledování vlivu zemědělsky obhospodařova
ných povodí na kvalitu odtékající vody, hodnocení a sledování vodních 
ekosystémů a vývoj a aplikace vhodných technických nástrojů nutných 
pro zhodnocení vlivu emisí na chemický stav povrchových vod. Jejich 
výhodou je zejména vysoká citlivost a možnost analýzy širokého spektra 
mikropolutantů.

Výzkum v oblasti mikrobiálního znečištění povrchových 
a odpadních vod

Výzkum je zaměřen na využití mikroorganismů k charakterizaci míry 
znečištění vod, určení zdrojů znečištění, studium transformačních 
procesů apod. Kromě standardních mikrobiologických kultivačních 
metod jsou vyvíjeny a zaváděny také nové metody na bázi molekulární 
biologie (např. polymerázová řetězová reakce, FISH – fluorescenční in 
situ hybridizace).

Výzkum vlivu lesního hospodářství na kvalitu vody
Cílem výzkumu je na základě abiotických a biotických parametrů život

ního prostředí zmapovat stav ve vybraných profilech drobných horských 
toků s různou mírou využití jejich povodí lesním hospodářstvím. Porovnání 
údajů získaných z povodí se silnou hospodářskou činností s daty z lokalit 
s dlouhodobě minimálními zásahy člověka umožní stanovit významnost 
ovlivnění vodního prostředí hospodařením na lesních pozemcích i míru 
jejich škodlivosti pro životní prostředí. Výsledky jsou podkladem pro 
návrh opatření vedoucích ke zmírnění negativních dopadů lidské činnosti 
na tomto úseku.

Možnosti využití extenzivních způsobů zlepšování kvality vod 
ke snížení znečištění v povodí

Výzkum je zaměřen na extenzivní způsoby čištění odpadních vod 
z malých zdrojů a znečištěných vod. Pozornost je věnována technologiím, 
kde hlavní stupeň čištění tvoří vegetační kořenové čistírny, zemní filtry 
nebo stabilizační (biologické) nádrže. Cílem práce je stanovit nebo ověřit 
návrhové parametry, podmínky racionálního využití zmíněných technolo
gií, popis procesů čištění ve vodním a mokřadním filtračním prostředí 
a stanovit zásady využití vyčištěných vod.
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Obr. 1. Závislost součinitele přímého odtoku na srážkovém úhrnu a nasycenosti povodí předchozí 
srážkou v povodích s odlišnou retenční vodní kapacitou půdy – data z povodní 7. a 12. srpna 2002 
na Blanici a Křemžském potoce

Obr. 2. Závislost výsledného (souhrnného) součinitele přímého odtoku na srážkovém úhrnu v povodí 
Blanice nad stanicí Blanický Mlýn – data z povodně 6. září 2007

ný ústav meliorací a ochrany půdy vydal mapu 
„Retenční vodní kapacita půd ČR“ [2], ze které 
je možno zjistit, kde se vyskytují půdy s retenční 
kapacitou 35, 60, 80, 90, 130, 150, 210, 220 
a 320 mm. V povodí horní Blanice podle této 
mapy převažují půdy s retenční vodní kapacitou 
35 a 80 mm.

Jak se projevují retenční vlastnosti půdy v hod
notách součinitele přímého odtoku, ukazuje 
obr. 1 na příkladu horního povodí Křemžského 
potoka a horní Blanice. Povodí Křemžského 
potoka sousedí s povodím Blanice a povodně 
se v něm vyskytly ve stejnou dobu jako na 
Blanici. Srážkoměrná stanice Tisovka je na 
hranici obou povodí a její data se využila při 
vyhodnocení povodní na Blanici i na Křemžském 
potoce. V profilu limnigrafické stanice Brloh má 
Křemžský potok plochu povodí 40,9 km2. Povodí 
je sevřené, ze 70 % zalesněné údolí, které nemá 
větší inundační území. Hodnoty součinitele pří
mého odtoku nejsou ovlivněny rozlivem.

Za povodně 7. srpna 2002 dosáhl součinitel 
přímého odtoku v horním povodí Křemžského 
potoka maximální možné hodnoty až při sráž
kovém úhrnu 127 mm a za povodně 12. srpna 
při srážkovém úhrnu 70 mm. Podle mapy [2] 
jsou v povodí potoka plochy, které mají retenční 
kapacitu 35, 140, 150 a 210 mm. Závislost součinitele přímého odtoku 
na srážkovém úhrnu v horním povodí Křemžského potoka dokumentuje 
obr. 1. Nárůst hodnot součinitele přímého odtoku je při větších srážkových 
úhrnech mnohem pozvolnější než v případě horní Blanice.

Vývoj odtoku v povodí horní Blanice za regionálního 
deště

Hodnocení povodní na horní Blanici zahrnuje i povodeň ze 6.–7. září 
2007. Srážka a povodeň měly obdobný charakter jako povodeň 7.–8. 
srpna 2002. Jen srážka a kulminační průtok měly kratší trvání. Hodnoty 
součinitele přímého odtoku zobrazuje obr. 2. Vypočtené hodnoty z průtoku 
a srážky pomocí vztahu (11) jsou označeny kosočtvercovými značkami. 
Když srážkový úhrn překročil 70 mm, byl v toku průtok, který překročil 
kapacitu koryta, a voda se rozlévala do inundačního území. Zadržování 
vody v inundaci způsobuje snižování průtoku i snižování vypočtených 
hodnot součinitele přímého odtoku. Součinitel přímého odtoku svažitých 
ploch povodí ale dále narůstá, až dosáhne maximální možné hodnoty. 
Zajímá nás, při jakém srážkovém úhrnu dosáhne povodí úplné nasy
cenosti. K tomu jsme využili vzestup hodnoty k

o
 z úhrnu 63,45 mm na 

69,11 mm a uvedený vzestup extrapolovali pro vyšší hodnoty srážkové
ho úhrnu. K uvedenému postupu opravňuje zjištěný vzestup hodnot k

o
 

na Křemžském potoce (obr. 1). Hodnoty odvozené z trendu růstu jsou 
označeny kruhovými značkami. Závislost součinitele přímého odtoku na 
srážkovém úhrnu je velmi podobná té ze 7. srpna 2002 na obr. 1.

Na obr. 2 je zřejmá změna trendu vývoje součinitele přímého odtoku 
při srážkovém úhrnu od 37 do 53 mm. Součinitel při těchto hodnotách 
srážkového úhrnu je konstantní, nebo nepatrně klesá. To je v rozporu 
s předchozím i následným trendem. Hodnoty součinitele vyjadřují změnu 
v procesu odtoku. Publikace [3] předpokládá, že nejdříve začal odtok 
ze zatravněných ploch a později se přidal odtok 
z lesa. Mapa retenční vodní kapacity půdy pro
zrazuje, že les může mít velmi nízkou retenční 
vodní kapacitu stejně jako pastvina nebo pole. 
Les nezaručuje zadržování srážky do 50 mm. 
Údaje o výrazném zadržování srážky lesem 
v experimentálních povodích se vztahují ke 
konkrétním půdám a nelze je zobecňovat. 

Vyhodnocení povodně z 13. srpna 2002 
na tocích Jizerských hor [4] ukázalo, že uvádě
ná retenční vodní kapacita půdy se shoduje se 
srážkovým úhrnem, při kterém dosahuje souči
nitel přímého odtoku maximální možné hodnoty. 
Podle mapy retenční vodní kapacity půd jsou 
téměř v celých Jizerských horách půdy s retenční 
vodní kapacitou 35 mm. Jen v povodí Jizerky 
se vyskytují půdy s retenční vodní kapacitou 
130 mm. Experimentální povodí Kamenického 
potoka je zalesněné sevřené údolí s plochou 
6,62 km2. V celém povodí je půda s retenční 
vodní kapacitou 35 mm. Součinitel přímého 
odtoku k

o
 dosáhl maximální možné hodnoty při 

srážkovém úhrnu 35–40 mm. 
V povodí horní Blanice jsou půdy s různou 

retenční vodní kapacitou. Povodí má plochu 85,5 km2 a z toho 53 km2 
zaujímá půda s retenční vodní kapacitou 35 mm, 28 km2 půda s retenční 
vodní kapacitou 80 mm, 2 km2 půda s retenční vodní kapacitou 140 
mm, 1 km2 půda s retenční vodní kapacitou 150 mm a 1,5 km2 půda 
s retenční vodní kapacitou 220 mm. Retenční vlastnosti půdy zásadním 
způsobem ovlivňují odtok za regionálních dešťů. Půda s retenční vodní 
kapacitou 35 mm, která pokrývá horní část povodí, má vysokou infiltrační 
schopnost, a to vyšší než 2,5 mm/min. Půda s retenční kapacitou 80 mm 
má v povodí horní Blanice infiltrační schopnost 0,83–2,5 mm/min. Maxi
mální intenzita deště 6. 9. 2007 činila 5,33 mm/h, tj. 0,089 mm/min. 
Intenzita deště byla velmi malá a celá srážka se do doby nasycení půdy 
vodou zcela vsakovala v celé ploše povodí. Nenastal povrchový odtok, 
ale podpovrchový (hypodermický) odtok. Na začátku povodně byl odtok 
jen z půdy s retenční vodní kapacitou 35 mm. 

Vyhodnocení odtoku z povodí, ve kterém byla jen půda s retenční vodní 
kapacitou 80 mm, nám ukázalo, že do srážkového úhrnu 40 mm je souči
nitel přímého odtoku k

o
 téměř 0. Při srážkovém úhrnu 50 mm je k

o
 = 0,11. 

Uvedené zjištění dovoluje konstatovat, že půda s retenční vodní kapacitou 
80 mm se do odtoku zapojila až v době, kdy srážkový úhrn překročil hod
notu 40 mm. Po této době její podíl na odtoku rychle narůstal. 

Povrchový odtok nastal jen v horní části povodí, kde je půda s retenč
ní vodní kapacitou 35 mm. V další části povodí by nastal, až by úhrn 
srážky překročil 80 mm. Za povodně 6. 9. 2007 srážka takového úhrnu 
nedosáhla. 

Tlumení povodní rozlivem
Hydrologické hodnocení povodní na horní Blanici na jedné straně 

ukazuje malé zadržování srážky půdou – úplného nasycení povodí sráž
kou je dosaženo při srážkovém úhrnu 80 mm, a na druhé straně výrazné 
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Obr. 3. Hydrogram povodňové vlny z 12. srpna 2002 ve stanici Blanický Mlýn

tlumení povodní rozlivem do inundačního území. Za stavu, kdy je půda 
zcela nasycena srážkou, udává míru tlumení povodně rozlivem součinitel 
přímého odtoku vypočtený ze srážkového úhrnu a změřeného průtoku 
pomocí vztahu (11). V limnigrafické stanici měříme průtok Q

z
 a ze vztahu 

(11) můžeme vypočítat skutečný průtok Q
s
. Pro jejich poměr platí 

 (12)

a

 (13)

Vypočtený součinitel k
or
 vyjadřuje podíl mezi 

změřeným průtokem a skutečným průtokem 
přitékajícím do toku, vynásobený konstantou 
0,975 (skutečným součinitelem přímého odtoku 
za stavu úplné nasycenosti půdy srážkou). Jeho 
hodnota udává snížení průtoku rozlivem. 

Při povodni 7. srpna 2002 dosahoval souči
nitel přímého odtoku při kulminačním a jemu 
blízkých průtocích hodnot od 0,36 do 0,48. 
Změřený průtok dosahoval jen 36,9 až 49,2 % 
hodnoty skutečného přítoku vody z povodí. 
Kulminační průtok nebyl 105 m3/s, ale jen 
47,5 m3/s. 

Hlavním inundačním územím horní Blanice 
je dno údolí Blanice od Blažejovic po Arnoštov, 
které má délku 9 km. Podrobný rozbor ukázal, 

že rozlivy začaly v době, kdy průtok v limnigrafické stanici Blanický Mlýn 
překročil 15,6 m3/s. O velký rozliv se staral most na silnici Blažejovi
ce–Volary, před kterým bylo velmi široké údolí (obr. 4). Most měl malou 
kapacitu a navíc se jeho tři klenutá pole ucpávala stromy a větvemi, 
které unášel povodňový průtok. 

Co způsobilo extrémní průtok při 
povodni 12. srpna 2002?

Hydrogram povodňové vlny z 12. srpna 2002 
ve stanici Blanický Mlýn zachycuje obr. 3. Vlna 
má ostrou a vysokou kulminaci a její tvar neod
povídá povodním z dlouhotrvajících regionálních 
dešťů. Povodňové vlny z regionálních dešťů jsou 
protáhlé a mají i několik kulminačních vrcholů. 
Tvar povodňové vlny na obr. 3 odpovídá vlně 
utvořené prolomením překážky, která zadržovala 
velké množství vody. 

Silnice z Blažejovic do Volar na obr. 4 má v mís
tě křížení s Blanicí v současnosti již jinou trasu 
a nový most. Pracovníci Správy a údržby silnic Jiho
českého kraje a Povodí Vltavy popsali přelití silnice 
vodou za povodně 12. srpna a zřícení mostu. Při 
postupném protrhávání mostu došlo k prázdnění 
inundačního území před mostem. Vytvořila se 
velká průtoková vlna, kterou zaznamenala limni
grafická stanice v Blanickém Mlýně.

Kdyby nedošlo ke zřícení mostu, byl by kulmi
nační průtok mnohem menší. Velikost průtoku či 
přítoku z povodí ze srážky lze vypočítat ze vztahu 
(11). Součinitel přímého odtoku dosáhl maximální 
hodnoty 0,975 již kolem druhé hodiny 12. 8. 
2002, kdy byl úhrn srážky asi 35 mm [1]. Úhrn 
srážky narůstal a narůstal i průtok. Součinitel 
přímého odtoku zůstal logicky na maximální hod
notě. Přítok vody ze srážky vypočtený ze vztahu 
(11) dosáhl mezi 4:00 h a 5:00 h 12. srpna 
úrovně kulminačního přítoku za povodně 7. srpna 
a postupně se zvyšoval až na kulminační hodnotu 
156 m3/s dosaženou v 9:00 h. Přítok v rozmezí 
148 až 156 m3/s trval od 7:00 h do 12:00 h. 
Projev průlomové vlny začal v 6:00 h a skončil 
v 11:00 h. 

Zajímavé je, že se obnovil výrazný tlumicí úči
nek rozlivu do inundačního území i po rozrušení 
mostu. Hodnoty součinitele přímého odtoku po 
11:00 h byly velmi nízké [1]. V 16:00 h dosáhl 
hodnoty 0,28, kdy přítok z povodí vypočtený ze 
vztahu (11) činil 143,4 m3/s a změřený průtok 
ve stanici 43,3 m3/s.

Vliv nového silničního mostu  
na velikost a průběh povodní

Nový silniční most je deskový o jednom poli. 
Je vysoký a má velkou průtočnou kapacitu. Za Obr. 4. Mapa hlavního záplavového území na Blanici nad limnigrafickou stanicí Blanický Mlýn
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povodně nezpůsobuje větší vzdutí vody. V porovnání s předchozím stavem 
se poměry v inundačním území před mostem podstatně změnily. V inun
dačním území se zadržuje méně vody a průtoky jsou za povodně větší.

Názorně to dokládá porovnání povodňové situace 7. srpna 2002 se 
situací 6. září 2007, kdy vznikly povodně z velmi podobné srážkové situace. 
Za povodně 7. srpna 2002 dosáhl průtok vody ve stanici Blanický Mlýn při 
úhrnu srážky 73,9 mm 28 m3/s [1] a za povodně 6. září 2007 při úhrnu 
jen 72,2 mm 38 m3/s. V prvním případě byl součinitel přímého odtoku 
0,43 a ve druhém 0,53. Hodnoty součinitele přímého odtoku ovlivňuje 
míra zadržování vody v inundačním území. Jeho nízká hodnota prozrazuje 
větší zadržování vody a větší tlumení povodně. Za vyšších srážkových úhrnů 
bude rozdíl v průtocích i součinitelích přímého odtoku větší. 

Je nesporné, že vlivem nového mostu je objem zadržené vody v inun
dačním území menší než býval. Inundační území se nedostatečně využívá 
pro tlumení povodní a povodně jsou větší. Účelem mostů není vzdouvat 
vodu a tlumit povodně. Most má být dostatečně velký, aby povodeň 
nevyřadila komunikaci z provozu. Případ názorně ukazuje, jak dosud zcela 
podceňujeme význam rozlivu při formování povodně. Povodňová ochrana 
by se měla zaměřit především na co nejefektivnější využívání inundačního 
území a podstatně omezit dnešní přístup založený na zkapacitňování 
koryt a na zmenšování inundačního území hrazením. 

Závěr
Meteorologická a hydrologická služba spolu s podniky Povodí poskytují 

v současnosti velké množství dat o srážkách a průtocích. Zpracování 
a využití těchto dat může přinést řadu nových poznatků o srážkoodto
kovém procesu, potřebných pro prognózování povodní a ochranu před 
povodněmi. Výsledky hodnocení povodní na horní Blanici to potvrzují. 

Hydrologické hodnocení povodní na horní Blanici pomocí součinitele 
přímého odtoku prohlubuje poznání srážkoodtokového procesu v povodí. 
Součinitel přímého odtoku vypovídá o vlivu retenční vodní kapacity půd 
v povodí na odtok, tlumení povodně rozlivem, působení nasycenosti 
povodí předchozí srážkou a dalších jevů na velikost a průběh odtoku. 
Vliv retenční vodní kapacity půdy a nasycenosti povodí předchozí srážkou 
na odtok přibližuje obr. 1. Oba vlivy jsou významné. Jejich působení je 
závislé na půdních poměrech v povodí. 

Rozliv vody do inundačního území zásadním způsobem tlumí povodně. 
Za stavu, kdy je povodí zcela nasyceno srážkou, vyjadřuje součinitel 
přímého odtoku, vypočtený ze změřeného průtoku a změřené srážky 
pomocí vztahu (11), míru tlumení povodňových průtoků. Součinitel 
přímého odtoku dovoluje také hodnotit vliv změny v kapacitě toku na 
velikost povodně. Porovnání jeho hodnot z povodní v srpnu 2002 a září 
2007 odhalilo vliv nového mostu na velikost povodně. 

Hodnocení povodně pomocí součinitele přímého odtoku umožňuje 
odhalovat nesrovnalosti nebo nedostatky v procesu povrchového odtoku. 

Na horní Blanici hodnocení odhalilo, proč má hydrogram povodňové vlny 
neobvyklý tvar a stanovilo skutečnou hodnotu kulminačního průtoku. 
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Findings based on evaluation of floods on the upper Blanice 
River (Matoušek, V.)

This contribution works out further the material published under the 
title „Hydrological Evaluation of Floods on the upper Blanice River“ in 
the journal VTEI, No. 1, in 2009. The development in a value of the coef-
ficient of direct runoff during regional rainfalls is described and causes 
of the value variation are explained. The values of the coefficient are 
calculated from the measured rainfall and discharge. A value of the 
coefficient is a suitable evaluation factor for a rainfall-runoff process 
under specific soil- and morphological conditions. In the paper, this 
ability of the coefficient is demonstrated on the particular cases of 
the flood events at the upper Blanice River.

Publikace vydávané vúv t.g.M.
Velmi brzy po založení Státního ústavu hydrologického koncem roku 

1919 a zvládnutí organizačních záležitostí spojených se vznikem takové 
instituce začala být věnována pozornost publikování výsledků výzkumu 
a seznámení veřejnosti s důležitými poznatky, v první fázi především 
z oblasti hydrologie. Byla založena řada Práce a studie, kde jsou publi
kovány obsáhlejší materiály s poznatky spíše z teoreticky zaměřeného 
výzkumu a dosud v ní vyšlo 200 publikací. První ústavem vydanou 
publikací byla kniha Otockij, P.: Režim podzemních vod a jeho závislost 
od vzdušných činitelů (1926). Od 30. let se v publikační činnosti ústavu 
začíná výrazně projevovat také hydrotechnika a hydraulika. Zajímavou 
publikací vyvolanou nepříznivou politickou situací těsně před 2. světovou 
válkou byla kniha Dr. Ing. J. Smetany: Úkoly vodního hospodářství a jejich 
řešení v nových hranicích Československa (1939).

Hydrotechnickou problematikou se publikace vydané ústavem v plné 
míře začaly zabývat především po 2. světové válce. V tomto období začí

nají vycházet i publikace s problematikou jakosti vod. Hned v roce 1947 
byla např. vydána Mapa čistoty toků v povodí Labe, Dunaje a Odry a brzy 
následovalo i zdravotnětechnické posuzování jakosti vody.

V průběhu 60. a 70. let se publikační aktivity rozšířily o problematiku 
vodárenskou a čistírenskou a objevují se i otázky vodohospodářských 
soustav a plánování. 

V roce 1976 vznikla další řada Výzkum pro praxi, kde jsou publiková
ny spíše stručnější materiály s přímými přínosy pro vodohospodářskou 
praxi. V této řadě bylo vydáno 56 monografií. V posledním období vznikla 
ještě ediční řada Sborník prací VÚV T.G.M., ve které dosud vyšly čtyři 
publikace. 

Stále více publikací vychází také mimo ediční řady – jde především 
o zveřejnění informací o výsledcích významných projektů, jako např. 
projekty Labe, Morava, Odra. Celkem vydal Výzkumný ústav vodohospo
dářský za dobu své existence 294 odborných publikací ze všech oblastí 
své působnosti (seznam lze najít na www.vuv.cz) a v této činnosti hodlá 
v zájmu vodohospodářské odborné veřejnosti pokračovat nadále.
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Elektrolýza soli se pro výrobu chlóru používá už více 
než sto let. Obvykle je vyrobený chlór balen do lahví 
a válců (plynný chlór) nebo barelů (chlornan sodný) 
a poté dopravován ke koncovému uživateli. V roce 1970 
začalo několik společností zkoumat myšlenku výroby 
menšího zařízení na elektrolýzu, které by tento proces 
přesunulo do místa použití, eliminujíc tak transport 
nebezpečných chemikálií. Během několika dekád bylo 
samotné zařízení i výrobní proces v místě použití zdo-
konalen a vylepšen.

Společnost MIOX je lídrem trhu ve výrobě, vývoji 
a výzkumu zařízení pro výrobu chlóru v místě použití. 
Dodáváme generátory pro výrobu chlornanu sodného 
nebo směsných oxidantů. Oba systémy používají stejné 
výchozí produkty – sůl, vodu a elektrickou energii. Systé-
my, které vyrábějí směsné oxidanty, produkují účinnější 
oxidační roztok než generátory chlornanu a konvenční 
nakupovaný chlornan nebo plynný chlór. Navíc řeší 
mnoho otázek spojených se zlepšením kvality vody.

Jaké zařízení je pro Vás vhodné, RIO nebo SAL?
Z hlediska kapacity je pro potřeby zákazníků možné použít 

zařízení z řady RIO nebo SAL. Technologie pro výrobu směsných 
oxidantů je vhodná pro široké spektrum aplikací. V každé oblasti 
můžete využít jejich dobrých vlastností: pro dezinfekci a hygienické 
zabezpečení pitné vody, zabezpečení vody v plaveckých bazénech 
či pro dezinfekci vyčištěné odpadní vody a chladících a klimati-
začních okruhů.

Výhody našich zařízení
Vysoká bezpečnost pro obsluhu zařízení a široké okolí úpravny, 

eliminuje riziko nehod.
Nižší provozní náklady v porovnání s chlornanem a plynným 

chlórem.
Vyšší účinnost dezinfekce a hygienického zabezpečení vody, 

dochází k inaktivaci těžko odstranitelných organizmů, díky lepší 
stabilitě a účinnosti je možné snížit dávky chlóru.

Menší objem přepravy znamená menší zatížení životního pro-
středí – přepravuje se pouze sůl.

Příklady aplikace a jejich výhody:
Úprava a rozvod pitné vody

• Lepší dezinfekční účinnost
• Stabilita, často odpadá nutnost dochlorování
• Lepší senzorické vlastnosti vody
• Eliminuje biofilm a s ním spojené problémy
• Vylepšuje mikroflokulaci
• Prodlužuje filtrační cyklus
• Pomáhá snižovat množství použitých chemikálií a produkci 

kalu
Nápojový průmysl – kromě dezinfekce vody také mytí povrchů. 

Snížení provozních nákladů až o 50 %.

Chladící okruhy – odstraní řasy a biofilm. Tím zvyšuje účin-
nost využití energie a pomáhá snížit množství používaných 
chemikálií.

Dezinfekce vyčištěných odpadních vod
Například závlaha golfového hřiště vyčištěnou odpadní vodou. 

Výhodou je dobrá účinnost dezinfekce. Voda není cítit ani po splaš-
kách ani po chlóru.

Zabezpečení bazénových vod

Rio M1-M5 pro velké a střední aplikace
Zařízení RIO M1-M5 s kapacitou až 136 kg Cl.den-1 je modulární 

systém, navržený s důrazem na účinnost a bezpečnost obsluhy. 
Jeho kapacitu je možno měnit rozšířením základní kapacity buňky 
až na pětinásobek. Má vylepšenou účinnost konverze soli a energie 
na kg chlóru.

Dezinfekční technologie Aquion MIOX 
– příležitost ke zvýšení bezpečnosti, snížení nákladů a vylepšení chuti vody

ŘADA MOS – směsné oxidanty

RIO Grande RIO M1-M5 Dual SAL-80 SAL-80 SAL-40

Kapacita výroby volného ak-
tivního chlóru [kg.den-1] 

450 27–136 9 4,5 1,8

Množství upravitelné vody při 
dávce 1 mg.l-1 [tisíc m3.den-1]

450 27–136 9 4,5 1,8

ŘADA HYPO – chlornan sodný (nejnižší provozní náklady na trhu)

RIO Grande H RIO H1-H5 HYPO-40 HYPO-20 HYPO-10

Kapacita výroby volného ak-
tivního chlóru [kg.den-1]

>700 45–227 >18 >9 >4,5

Výrobní parametry produktů Aquion MIOX

SAL-40, SAL-80 a Dual SAL-80 pro střední a malé 
aplikace

Kapacita zařízení je 1,8–9 kg Cl.den-1. Systém je vhodný pro 
střední a malé úpravny, studňová pole apod.

Zařízení provozně ověřené v ČR
Technologie Aquion MIOX je vhodná všude, kde potřebujete 

odstranit problémy jako je biofilm v rozvodech, snížit spotřebu 
dalších případných chemikálií, vylepšit senzorické vlastnosti 
vody, zvýšit bezpečnost pro sebe a své okolí a chovat se přitom 
ohleduplněji k životnímu prostředí. Na vylepšení technologie sou-

stavně pracuje dvanáctičlenný tým inženýrů 
s podporou dalších specialistů z Los Alamos 
National Laboratories.

Roční zkušenosti s použitím této techno-
logie v ČR ukázaly, že se jedná o provozně 
ověřené a spolehlivé zařízení s nízkými 
náklady a nároky na údržbu. Přínosy předči-
ly původní očekávání provozovatele.

Kontakty
Aquion, s.r.o. T: 283 872 265
Dělnická 786/38 F: 283 872 266
170 00 Praha 7 E: info@aquion.cz

Pohled  
na elektrolyzér 
řady RIO, výška 
skříně 175 cm

SAL-40: Schéma technologie výroby směsných oxidantů. Po 
filtraci a změkčení napájecí vody se z vytvořené solanky vyrábí 
čerstvý dezinfekční roztok, který je následně skladován v nádobě, 
odkud se dále dávkuje. 1 - změkčovač vody, 2 - filtr napájecí vody, 
3 - zásobník solanky, 4 - filtr na solanku, 5 - SAL-40 včetně řídící 
skříně, 6 - nádrž na vyrobený roztok chlóru
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Vážená redakce, 
přečetl jsem si v čísle 3/2009 Rozhovor 

měsíce s doc. Hlavínkem. 
V uvedeném rozhovoru se vyskytují údaje 

a informace, které jsou v rozporu se skuteč-
ností, jsou účelově zkreslovány a dle mého názoru poškozují fakultu 
stavební VUT v Brně, její vědeckou radu a mne osobně. 

Jsem přesvědčen o tom, že každý má právo prezentovat své 
kritické názory, a to formou, kterou uzná za vhodnou, byť se třeba 
druhých velmi dotýká. Považuji ale také za samozřejmé, že pak musí 
být respektována povinnost taková tvrzení či hypotézy dokázat, 
zdůvodnit, a to zejména, pokud byla publikována na stránkách 
váženého odborného časopisu, zvláště v případě, je–li k tomu 
kritický autor vyzván. Proto jsem nejprve dopisem požádal kolegu 
Hlavínka, aby mi doložil svá tvrzení uvedená v textu rozhovoru. 
Bohužel jsem dosud nedostal žádnou relevantní písemnou odpověď, 
pouze e-mailovou výmluvu. 

Mohl bych vyvracet téměř každou z tezí, které v rozhovoru pan 
docent uvádí ve vztahu k fakultě, vědecké radě fakulty a k mojí 
osobě. Z textu rozhovoru podle mne čtenář, který nezná situaci na 
FAST VUT, může dovodit, že se fakulta zaměřila na mediální pre-
zentaci a že proti předchozímu období (2000–2002) slevila z ambice 
stát se vyspělou, otevřenou a výzkumně orientovanou institucí, že 
je perspektivním kolegům bráněno v habilitačních a jmenovacích 
řízeních. Protože nechci diskutovat v obdobném subjektivním sty-
lu jako kolega Hlavínek, nechci uvádět nedoložitelná tvrzení, tak 
jsem připravil několik názorných grafů, které se opírají o ověřitelná 
a snadno dostupná data. Pomocí těchto grafů lze srovnat některé 
ukazatele, kterých se přímo či nepřímo rozhovor týká. Jedná se 
o grafy, které srovnávají z několika hledisek období 2003 až 2008, 
které pan docent tak kriticky hodnotí ve svém rozhovoru a během 
kterého jsem ve vedení fakulty, s obdobím 2000–2002, které autor 
rozhovoru tak oceňuje. V grafech jsou v jednotlivých letech uvede-
ny relativní výkony fakulty. Relativní výkon fakulty v libovolném 
roce znázorněný v grafu je získán jako poměr výkonu v tomto roce 
a ročního průměru výkonu za období 2000–2002. 

Domnívám se, že uvedené grafy hovoří 
jasně, přesto některé z nich okomentuji 
a uvedu doplňující informace z výročních 
zpráv FAST VUT a dalších otevřených zdro-
jů. Lze konstatovat, že za celé období od roku 

2000 dosud nedochází k významným změnám v počtu docentů ani 
odborných asistentů na fakultě. Nárůst počtu profesorů je zřejmý 
z grafu. Pokud se pak zamyslíme nad změnami v počtu docentů, 
z dalšího grafu vyplývá, že nepatrné změny ve sledovaném období 
v počtu docentů jsou způsobeny tím, že dotyční získali profesorské 
hodnosti a počet docentů byl doplňován talentovanými odbornými 
asistenty, kteří se stali docenty. Za celou dobu mého působení na 
fakultě ji opustil, původně nedobrovolně, jen jeden docent v aktiv-
ním věku. Kromě toho lze doložit i to, že věkový průměr profesorů 
a docentů na fakultě se snižuje, což je opět v rozporu s údaji, které 
pan Hlavínek uvádí. Naopak, na fakultu jsou přijímáni mladí a per-
spektivní pracovníci, kteří jsou zapojováni do řešených projektů, 
jejichž objemy na fakultě zřetelně rostou. 

Počet profesorů na fakultě

Počet docentů na fakultě

Získané prostředky z výzkumné činnosti

Spolupráce s praxí (aplikovaný a průmyslový výzkum)

Příjmy ze vzdělávací činnosti

Ponechám stranou osobní názory pana kolegy na moji osobu a na 
moji činnost na fakultě. To posuzují dnes a denně mí kolegové, stu-
denti, akademický senát a také firmy, které s fakultou spolupracují. 

Bohužel se ale musím věnovat jeho profesorským řízením. Oprav-
du používám množné číslo, neboť při prvním z těchto řízení prokázal 
pan kolega podle mne značnou nekorektnost spočívající v tom, že jím 
odevzdané podklady mu jmenovací komise musela vrátit pro jejich 
absolutní nevěrohodnost, resp. rozpory v nich. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o skutečnosti, které jsou veřejně přístupné v zápisech 
z vědecké rady, tak je v tomto textu uvedu. Jednání jmenovací komise 
při jeho druhém řízení, kdy odevzdal zcela nové podklady, a které 
bylo neveřejné a ze kterého jsou známy jen závěry, dopadlo tak, že 
z pěti členů byli 3 pro pokračování řízení před vědeckou radou fakul-
ty, jeden byl proti a jeden člen se i přes sérií urgencí předsedy komise 
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jednání nezúčastnil a ani se neomluvil. Přitom je téměř standardem, 
že jednání těchto komisí končí poměrem 5:0 ve prospěch žadatele. 
Podotýkám, že jednání komise je tajné, pětičlennou komisi volí vědec-
ká rada fakulty tajným hlasováním z celkem deseti členů a při návr-
hu deseti adeptů na členství v komisi jsem jako děkan respektoval 
návrh vedoucího ústavu. O návrhu jsem dokonce hovořil s kolegou 
Hlavínkem, který žádné námitky během našeho rozhovoru nevyjá-
dřil. O tom, že tajné hlasování na vědecké radě dopadlo poměrem 
13 kladných hlasů, 14 záporných a 8 neplatných hlasů, byl pořízen 
zápis. Podotýkám jen, že kolega Hlavínek potřeboval k tomu, aby mu 
bylo umožněno pokračovat v dalším řízení před vědeckou radu VUT, 
alespoň 23 kladné hlasy. Je tedy zřejmé, že pan docent svými tvrze-
ními uvedenými v rozhovoru i před odbornou veřejností významně 
poškozuje pověst vědecké rady stavební fakulty, neboť z jejích členů 
v náznaku dělá nesvéprávné jedince, kteří se sami nedovedou roz-
hodnout. Přitom absolutní většina profesorských řízení končí na naší 
fakultě úspěšně, v nejhorším případě pro dotyčného s výsledkem 
max. 2 hlasy záporné a 2 hlasy neplatné. Pro doložení tohoto tvrzení 
jen uvedu, že v roce 2008 (resp. v 2007) se uskutečnilo celkem 6 (resp. 
5) vědeckých rad, na kterých proběhlo 6 (resp. 2) habilitačních a 6 
(resp. 2) jmenovacích řízení. V počtu jmenovacích řízení v roce 2007 
není započteno neúspěšné jmenovací řízení kolegy Hlavínka, které, 
jak vyplývá z tohoto textu, silně vybočilo z „obvyklých“ výsledků 
hlasování na Vědecké radě Stavební fakulty VUT v Brně; troufnu si 
jen s trochou ironie konstatovat, že to opravdu nebyla zásluha děka-
na. V roce 2008 (resp. 2007) byly průměry hlasování u habilitačních 
řízení následující: kladné hlasy 30,7 (resp. 31), záporné 1,0 (resp. 1,5) 
a neplatné 1,3 (resp. 0,5) a u jmenovacích řízení kladné hlasy 31,6 
(resp. 31,5), záporné 1,5 (resp. 1,0) a neplatné 1,7 (resp. 1,0). 

Na závěr ještě jedna skutečnost. Pan kolega Hlavínek byl sice, 
jak píše, za rok 2008 vyhodnocen rektorem VUT v rámci TOP 10 
na VUT v kategorii „technologie“, ale při zaujetí svými vlastními 
výsledky se bohužel zapomněl podívat a v textu rozhovoru uvést, 
kdo byl v téže kategorii vyhodnocen např. za rok 2007 na místě 2 
a 3 na VUT. A toto bohužel je celý problém: extrémní ctižádosti-
vost, nekritické hodnocení vlastních výsledků, chybějící skromnost 
a autokorekce pana docenta.

Osobně se domnívám, že když rektor někoho vyhodnotí a i finan-
čně ocení, tak je zcela zbytečné, aby děkan oceňoval to samé 
znovu; a to i přesto, že mi to pan docent bude i nadále vyčítat. Ale 
bohužel pan kolega taky ve svém rozhovoru zapomněl uvést, že 
vedení fakulty vyhodnocuje každoročně nejlepší pracovníky fakulty 
v rámci TOP 10 v oblastech „objem získaných vědeckovýzkumných 
zakázek“ a „objem získaných zakázek z doplňkové činnosti“. 

Trochu mě mrzí, že odborný časopis, kterým bezesporu jste, v pří-
padě kontroverzních informací nedává příležitost k vyjádření i druhé 
straně, i když se jedná „jen“ o rozhovor. Je mi líto, že se tak nestalo. 
Proto vás žádám, ve smyslu § 10, odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb. o zve-
řejnění tohoto dopisu v plném znění, včetně grafů. Děkuji Vám. 

Petr Štěpánek, děkan FAST VUT v Brně
u

Vážený pane inženýre,
dovoluji si jako bývalý dlouholetý člen redakční rady a stálý 

čtenář časopisu Vodní hospodářství reagovat na rozhovor měsí-
ce, který byl uveřejněn v čísle 3/2009, str. 108–109 s jubilantem 
doc. Ing. Petrem Hlavínkem, CSc. 

Po podrobném přečtení uvedeného rozhovoru bych Vás a celou 
odbornou veřejnost a čtenáře časopisu Vodní hospodářství chtěl 
ujistit, že vzdělávací, výzkumná a odborná činnost na Fakultě sta-
vební VUT v Brně je realizována plně v souladu s příslušnými záko-
ny a normami, především pak Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, Statutem VUT 
a Statutem Fakulty stavební VUT v Brně, které jasně definují aka-
demická práva a akademické svobody, orgány veřejné vysoké školy, 
akademické senáty, vědecké rady a další. Kromě práv jsou v těchto 
dokumentech jasně definovány také povinnosti jednotlivých orgá-
nů, jejich volba, jmenování a také jejich odvolání při nedodržování 
deklarovaných povinností. Každá instituce má ze zákona povinnost 
zveřejňovat každoročně podrobné a relevantní informace ve Výroční 
zprávě, a tím tyto informace poskytovat široké veřejnosti i odborné 
veřejnosti. VUT v Brně i FAST VUT v Brně tak činí.

Informace uváděné ve zveřejněném rozhovoru však nemají 
nikde odkazy na tyto závazné dokumenty a čtenář je pak ochuzen 
o možnost srovnání jedněch tvrzení s druhými.  Domnívám se však, 

že redakční rada by měla před zveřejněním takového rozhovoru 
být s jeho textem seznámena a měla by požádat autora o doložení 
uváděných tvrzení a v případě nedoložení těchto tvrzení nedávat 
prostor soukromým názorům na věci, které by v odborném časopise 
neměly dostávat prostor. V případě, že tyto publikované informace 
jsou nedokladovány, jde o šíření nepravdivých informací, což si 
myslím, že z lidského a etického hlediska není správné. 

Nechci reagovat na jednotlivé osobní výpady jubilanta v uvedeném 
rozhovoru na adresu děkana fakulty a jejich zákonných orgánů, musím 
však říci, že s nimi nesouhlasím a že se tyto informace nezakládají na 
pravdě. To se však již žádný čtenář Vašeho časopisu z materiálů v něm 
uvedených nedozví, ledaže byste jako redakční rada dali stejný prostor 
straně podrobené v rozhovoru ostré osobní i věcné kritice.

Vzpomínám si, že za mého působení v redakční radě časopisu Vodní 
hospodářství byly všechny odborné příspěvky oponovány, další pří-
spěvky včetně rozhovorů měsíce byly diskutovány a rozhovory, které 
byly ve Vašem časopise zveřejňovány, se v převážné většině týkaly 
odborné problematiky a na ně bylo možné v různých příspěvcích 
odborně reagovat. Pokud tomu tak není a nebude, musím ač nerad kon-
statovat, že se časopis Vodní hospodářství bude postupně blížit úrovni 
bulvárních novin a vzdalovat se od odborného časopisu, majícího za 
úkol šířit doložené a relevantní odborné poznatky a diskusní příspěvky 
mezi odbornou komunitou. Předpokládám, že je snahou redakční rady 
a všech přispěvovatelů časopisu, aby časopis byl odborným časopisem 
s náležitým citačním a vědeckým ohodnocením. 

K tomu Vám i všem spolupracovníkům přeji hodně zdaru a sil.
S pozdravem

doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc., FAST VUT v Brně

Vyjádření redakce: Když jsem onen rozhovor připravoval, uvě-
domoval jsem si, že vyjádření pana docenta  Hlavínka jsou v části 
věnující se činnosti VUT Brno asi spíše emocionální než exaktní. Bylo 
mi jasné, že jím vyřčená slova spíše nikomu nepomohou: ani panu 
docentu Hlavínkovi, ani VUT Brno, ani časopisu a ani mně osobně. 
Silně jsem proto uvažoval o tom, že udělám výjimku ze svých zásad 
a budu pro jednou cenzorem. Tuto možnost jsem však vyloučil, pro-
tože výjimky jsou cesta do pekel.

Po celý život se snažím po maximální otevřenosti, svobodné volbě 
a svobodném vyjadřování. Jsem si přitom vědom, že maximální 
svoboda musí jít ruku v ruce s maximální zodpovědností. Proto jsem 
otiskl názory pana docenta Hlavínka. Věřím, že svoji zodpovědnost 
on ustojí. Já svoji zodpovědnost za otištění oněch slov beru zcela 
na sebe, protože redakční rada je spoluodpovědná jen za odborná 
sdělení (poznají se tím, že mají souhrn a klíčová slova), nikoliv za 
ostatní informace v časopise uveřejněné. Redakční rada nebyla 
tedy o obsahu rozhovoru s doc. Hlavínkem předem informována 
a nemohla celou záležitost nijak ovlivnit...

Tušil jsem, že onen rozhovor nezůstane bez písemné odezvy a byl 
jsem připraven ji v plném rozsahu otisknout. Pan děkan Štěpánek 
mě ubezpečil, že na VUT Brno, stejně jako na jiných VŠ a fakultách, 
jsou nastaveny mechanismy tak, že každý „má právo veřejně, resp. 
i anonymně jednat se samosprávnými orgány na VUT i na fakultě 
– a upozornit na věci, které se dle názoru dotyčného nedějí v souladu 
s etikou, právem.“ Proto předpokládám, že další případná diskuse 
o věci se bude dít na půdě VUT Brno, kterému přeji hodně kreativ-
ních pracovníků. Bude nám ctí, když výsledky jejich práce týkající 
se vodního hospodářství budeme moci prezentovat na stránkách 
časopisu.

Ing. Václav Stránský



224 vh 6/2009

Kartáčový rybí přechod 
Perspektivní technologie 
pro podporu podmínek 
migrace vodních 
živočichů na tocích 
v České republice 
Milan Hladík, Vendula Koterová

Klíčová slova
kartáčový rybí přechod – migrace ryb – migrační překážky – jez – 
sportovní a vorové propusti – Rámcová směrnice o vodách

Souhrn
Existence stovek příčných překážek, které zabraňují volné 

migraci vodních živočichů ve vodních tocích, je jedním z hlavních 
negativních vlivů na ekologický stav vodních toků v České republi-
ce. Kartáčový rybí přechod vyvinutý Dr. Hassingerem z Univerzity 
Kassel je perspektivní technologií zprůchodnění jezů především 
díky usnadnění projednání výstavby, nízkým pořizovacím nákla-
dům a nákladům na následnou údržbu a možnosti instalace do 
stávajících sportovních nebo vorových propustí. V případě instalace 
do sportovní vodácké propusti zvyšuje její bezpečnost.

Úvod
Rámcová směrnice o vodách zavazuje členské státy EU k dosažení 

dobrého ekologického stavu vod do roku 2015. Prostředkem jak toho 
dosáhnout jsou plány oblastí povodí, které státní podniky Povodí 
připravují ve spolupráci s krajskými úřady, Ministerstvem zeměděl-
ství a Ministerstvem životního prostředí. Na základě předběžného 
hodnocení byly jako jeden z nejvýznamnějších vlivů negativně 
ovlivňujících stav vod shledány morfologické úpravy toků, zejmé-
na úpravy koryt a přítomnost příčných překážek. Ty jednak mění 
průtokové poměry v tocích a dále tvoří migrační bariéry pro volný 
pohyb vodních živočichů. Jen na tocích ve správě Povodí Vltavy, 
státní podnik, se jedná o stovky příčných překážek. 

V přirozených vodních tocích má většina druhů živočichů během 
svého života podobný cyklus, kdy vajíčka kladou v horních částech 
toků, mladí jedinci postupně aktivně nebo vlivem vyplavování při 
vyšších průtocích cestují po proudu a dospělci musí zajistit, aby se 
jejich vajíčka opět dostala do vyšších partií toků. Vyšší partie toků 
jsou vhodnější pro vývoj vajíček a raných stádií vodních živoči-
chů například díky vyššímu obsahu kyslíku ve vodě a přítomnosti 
vhodných habitatů, dolní partie mají zase 
více živin a tím poskytují i více potravy pro 
starší stádia. Některé druhy migrují na dlou-
hé vzdálenosti, některé na krátké, ale vždy 
proti proudu. Většina druhů vodního hmyzu 
to zajišťuje jednoduše tak, že dospělci po 
vylíhnutí letí proti proudu toku a po spáření 
kladou vajíčka ve výše položených partiích. 
Některé druhy bezobratlých, jako třeba ble-
šivci nebo raci, migrují po dně. Mlži využí-
vají k transportu svých larev ryby, vztah 
perlorodky a pstruhů je obecně znám, ale 
podobně jsou na tom i další chráněné druhy 
mlžů žijící ve středních a  dolních částech 
toků, které k transportu glochidií využívají 
širší spektrum většinou kaprovitých druhů 
ryb. Ryby před třením vytahují do výše 
položených partií toků, na dlouhé (pstruh 
obecný) nebo kratší vzdálenosti. Vytvořením 
migračních bariér v tocích dojde k tomu, že 
specializované druhy ryb vázané například 
na specifický substrát pro rozmnožování, 
který se v daném odděleném úseku toku 

nevyskytuje, z daného úseku vymizí. Pak například místo deseti až 
patnácti druhů ryb různých ekologických skupin se zde vyskytuje 
pouze 2–5 druhů.

Je tedy zřejmé, že migrační bariéry negativně ovlivňují vodní 
ekosystémy. Možností zmírnění jejich vlivu je výstavba rybích pře-
chodů, jež je již technologicky zvládnuta a v Operačním programu 
životní prostředí je dostatek finančních prostředků. Postavit rybí 
přechod však není tak jednoduché. Obtížné je zejména jeho pro-
jednání, jelikož každý jez je postaven za nějakým účelem, kterým je 
v současnosti většinou výroba elektrické energie v MVE. Vybudová-
ním rybího přechodu dojde k převedení části průtoku, a tím snížení 
výkonu MVE, a tím i zisku z výroby MVE. Není dostatečně řešena 
problematika změny platných povolení nakládání s povrchovými 
vodami a také možnosti kompenzace ušlého zisku provozovatelům 
MVE. Dalším častým problémem je, že v případě výstavby rybího 
přechodu typu bypass je nutné získat poměrně rozsáhlé pozemky, 
které jsou v držení různých vlastníků. 

Perspektivní technologií, která může umožnit zprůchodnění 
významného počtu příčných překážek tím, že předchází výše cito-
vané komplikace, jsou kartáčové rybí přechody. 

K prvnímu seznámení s touto technologií došlo na meziná-
rodní konferenci věnované revitalizacím a vlivu úprav na vodní 
toky konané v Mondsee v roce 2006, kde byl navázán kontakt 
s Dr Hassingerem z Univerzity v Kasselu, který kartáčové rybí 
přechody vyvinul. Ve spolupráci s Dr. Hassingerem byl připraven 
pilotní projekt na Sázavě na jezu Budín (obr. 1, 2). Projekt financo-
valo Povodí Vltavy, státní podnik a vlastních projekčních prací se 
ujala firma Envisystem, s.r.o. Spolupráce s Dr. Hassingerem dále 
pokračuje, osobně navštívil lokalitu v roce 2007, v roce 2008 pro-
běhla dvoudenní návštěva jeho výzkumné laboratoře v Německu 
a jsou s ním konzultovány další projekty. V létě 2009 je plánována 
návštěva v Čechách spojená s workshopem.

Popis technického řešení
Technologie spojuje nároky na migraci ryb a zároveň v případě 

instalace do sportovních propustí zvyšuje bezpečnost proplutí 
propusti pro vodáky. Do betonového nebo dřevěného lože jsou insta-
lovány plastové desky, do kterých jsou zasunuty svazky plastových 
štětin oválného průměru (10 x 6 mm) o délce asi 50 cm. Bloky štětin 
mají rozměr přibližně 30 x 50 cm. Dno rybího přechodu je vyplněno 
přírodním materiálem (obr. 3, 4, 5). Ideální je, když je v RP sloupec 
vody asi o 5 cm vyšší než je délka štětin, tato voda teče rychle a vede 
lodi, uvnitř je naopak rychlost vody menší a umožňuje migraci ryb. 
Design sestavení kartáčových bloků v přechodu jednak tlumí energii 
vodního proudu a umožňuje migraci ryb a zároveň vytváří vodící 
proud, který vede skrz propust lodě. V případě instalace do vorové 
propusti na jezu Kavalier není otázka proplutí pro vodáky řešena, 
ale je o ni možné uvažovat na jiných jezech.

Výhody kartáčového RP jsou:
• konstrukčně sice vychází z klasických technických rybích pře-

chodů, ale použití kartáčů místo betonových nebo kamenných 
bloků ještě více tlumí energii proudící vody a má vysokou efek-
tivitu i ve sklonu, kde ostatní typy RP přestávají fungovat,

Obr. 1 (nahoře). Celkový pohled na RP 
Budín (foto Mgr. J. Vait, Povodí Vltavy, 
státní podnik)

Obr. 2 (vlevo). Pohled na konstrukci RP 
přechodu ve sportovní propusti na jezu 
Budín (foto Mgr. J. Vait, Povodí Vltavy, 
státní podnik)
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• není druhově selektivní, je často osidlován 
různými vodními organismy jako biotop,

• umožňuje instalaci do vorových a vodác-
kých propustí přímo do jezu bez nároků 
na okolní pozemky, které jsou zatíženy 
pouze krátkodobě během stavby, což řádo-
vě urychluje a zjednodušuje projednání 
projektu s dotčenými úřady,

• nevyžadují příliš velký průtok, nedochází 
ke konfliktům s ostatními uživateli jezu 
(MVE), propusti mají většinou platná 
povolení nakládání s vodami a instalací 
kartáčů se ještě průtok sníží,

• nízká pořizovací cena (0,5–1,5 mil), rychlá 
výstavba (řádově 1 až 3 měsíce),

• nízká citlivost k zanášení unášeným mate-
riálem a také k ledovým jevům,

• levná údržba,
• přechod zároveň funguje jako skluz pro 

vodáky, design kartáčů vytváří středem RP 
vodící proud, který umožňuje bezpečný 
průjezd a navázání na podjezí,

• při kompletaci lze využít služeb chráně-
ných dílen a recyklované materiály.
Tento rybí přechod je vhodný jak do 

městské zástavby, kde většinou není místo 
pro rybí přechod typu bypass, ale i mimo 
ni, především díky jednoduchosti řešení 
a nízkým pořizovacím nákladům. Bloky 
s kartáči je možné zakomponovat i do ostat-
ních konstrukcí RP. 

Pilotní projekt kartáčového rybího pře-
chodu na jezu Budín na řece Sázavě, rea-
lizovaný státním podnikem Povodí Vltavy, 
byl dokončen na jaře 2008 (obr. 1, 2). Na 
základě požadavku Komise pro výstavbu 
rybích přechodů při Agentuře ochrany 
přírody a krajiny ČR bylo provedeno i ově-
ření funkčnosti RP pracovníky Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, 
v.v.i., pomocí záznamového zařízení. Dle 
zpracované studie je RP plně funkční pro 
všechny druhy a velikosti ryb. 

V současné době se na řece Sázavě připra-
vují další dva podobné projekty s využitím 
prostředků z Operačního programu životní 
prostředí (jezy Pyskočely, Černé Budy 
– investorem je Povodí Vltavy, státní podnik, 
projektoval VRV a.s) a další je připravován 

Obr. 5 (nahoře). Detail bloku kartáčů v RP 
Kavalier 

Obr. 4 (vlevo). Instalace kartáčového RP do 
vorové propusti na jezu Kavalier. Propust 
byla rozdělena na dvě části, vytvořením 
serpentiny dojde k prodloužení RP a tím 
i snížení spádu, zbývající část tvoří naváděcí 
proud, který usnadní detekci vstupu do RP 
pro ryby. Zde se nepočítá s použitím pro 
vodáky, jelikož propust se nachází uprostřed 
toku a její využití by nebylo bezpečné

Obr. 6. Mapa umístění kartáčových rybích přechodů na řece Sázavě.

Obr. 3. Instalace kartáčového RP do sportovní propusti na jezu Černé Budy.

v režii Povodí Vltavy, státního podniku a je 
specifický tím, že jde o instalaci do vorové 
propusti (jez Kavalier – projektuje VRV a.s.). 
Po dokončení těchto rybích přechodů dojde 
k vytvoření bezbariérového koridoru na řece 
Sázavě v délce téměř 17 km (obr. 6). Projekty 
jsou průběžně konzultovány i s Komisí pro 
výstavbu rybích přechodů při AOPK ČR. 

Jelikož je instalace kartáčových bloků do 
stávajících sportovních a vorových propustí 
novým využitím technologie, je ve spolu-
práci s Ministerstvem životního prostředí 
a Výzkumným ústavem vodohospodářským 
T. G. Masaryka, v.v.i., připravován rozsáhlý 
výzkumný projekt na prověření migrace ryb 
v rámci celého koridoru přes různé typy 
kartáčových RP s využitím nejmodernějších 
technologií (telemetrie, bioscanery). 

Přeměna stávajících vorových a sportov-
ních propustí na kartáčové rybí přechody 
není sice univerzálním řešením migrační 
propustnosti pro všechny jezy, záleží i na 
umístění vlastní propusti a případně i MVE 
na daném jezu a na dalších faktorech, ale 
jedná se o perspektivní technologii vzhle-
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Revitalizace  
suchého poldru Čihadla
Jiří Karnecki

Klíčová slova
revitalizace – poldr – dešťové a přívalové vody – vegetace

Souhrn
Revitalizace koryt potoků v prostorách suchého poldru Čihadla 

je největší a nejrozsáhlejší přírodě blízká revitalizace vodních 
toků v Praze a okolí.

Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století 
a slouží k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky. 
V rámci výstavby suchého poldru bylo koryto Hostavického pot-
ka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým 
potokem napřímeno a opevněno betonovými tvárnicemi. Vzhle-
dem k tomu, že celé území je určeno k rozlivu vody, jsou napří-
mená a opevněná koryta zcela neopodstatněná a došlo pouze ke 
znehodnocení této přírodní lokality, která je součástí přírodního 
parku Čeněk-Čihadla. Revitalizací tohoto území o velikosti bez-
mála 20 ha došlo ke zpřírodnění celé lokality, korytům potoků 
byl vrácen přírodní charakter a v jejich okolí vzniklo mnoho tůní 
a drobných vodních ploch. Koryta vodních toků byla revitalizací 
prodloužena o 1 605 m a vzniklo zde 3 800 m2 nových vodních 
ploch. Nová koryta potoků byla osázena cca 200 mladými strom-
ky, zejména olšemi, jasany, javory a duby. Své místo zde našly 
i keřové skupiny složené pouze z druhů našich domácích dřevin 
jako jsou trnky, kaliny, brsleny a vrby. Tůně a některé části koryt 
byly navíc osázeny mokřadní vegetací jako jsou kosatce, kyprej 
a různé druhy trav. Celkové náklady vynaložené na revitalizaci 
dosáhly 17,1 mil. Kč. Tento projekt byl spolufinancován Evrop-
skou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj a MMR.

Původní stav
Největší rozmach výstavby suchých poldrů a retenčních nádrží 

v Praze nastal v 70. a 80. letech 20. století. Retenční nádrže se v té 
době stavěly převážně u velkých rozvojových a nově zastavěných 
ploch, zejména sídlišť. Hospodaření s dešťovými vodami a pro-
tipovodňová ochrana na drobných vodních tocích byly pečlivě 
plánovány a systematicky řešeny. Stavitelům a plánovačům minu-
lého století za to nelze než složit pochvalu, protože v dnešní době 
tržního hospodářství je systémové budování retenčních opatření 
velmi obtížné a v mnoha případech nerealizovatelné.

Stejným stavitelům je ale na druhé straně potřeba vytknout pro-
vedení většiny retenčních nádrží a poldrů. Koryta vodních toků 
nad a pod nádržemi byla často masivně opevněna a zkapacitněna, 
i když to velmi často postrádalo jakýkoli smysl. Funkční objekty se 
většinou používaly unifikované a nebyly vždy vhodné pro danou 
konkrétní lokalitu. Poslední a velmi důležitou věcí je, že retenční 
nádrže se často navrhovaly a stavěly jako jednoúčelové stavby 
pouze k zachycení přívalových srážek, případně ještě k chovu ryb. 
Funkce rekreační a ekologická byla zcela opomenuta. Nádrže se čas-
to budovaly zcela bez vegetačního doprovodu, mělkého příbřežního 
pásma i možnosti rekreačního využití. A právě rekreace a ekologie 
jsou ve městech stejně důležité jako retence. 

Vzhledem ke stáří těchto nádrží však pomalu přichází doba, kdy 
bude potřeba provést odbahnění a sanace objektů. To je příležitost 
k celkovým revitalizacím nádrží a jejich okolí.

Revitalizace koryt potoků v prostorách suchého poldru Čihadla 
je největší a nejrozsáhlejší přírodě blízká revitalizace vodních toků 
v Praze a okolí.

Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století a zaují-
má plochu bezmála 27 ha. Nachází se na východním okraji Prahy 
v Hostavicích mezi sídlištěm Černý Most II a Dolními Počernicemi. 
Jedná se o největší suchý poldr v Praze a slouží k zachycování pří-
valových srážek z povodí potoka Rokytky, Svépravického potoka 
a Hostavického potoka. Suchý poldr byl postaven v místech býva-
lého rybníka, který je ještě patrný na Müllerově mapě Čech z roku 
1720. V roce 1841 je již v mapě naznačena jen hráz a plocha rybníka 
je využívána jako zemědělské pozemky. Koryto Rokytky a dalších 
potoků, které se v tomto místě do Rokytky vlévaly, je již napřímeno 
jako pozůstatek bývalé rybniční strouhy. 

V rámci výstavby suchého poldru bylo koryto Hostavického 
potoka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým 
potokem napřímeno, zkapacitněno a opevněno betonovými tvár-
nicemi. Vzhledem k tomu, že celé území je určeno k rozlivu vody, 
byla napřímená a opevněná koryta zcela neopodstatněná a došlo 
zde pouze ke znehodnocení této přírodní lokality, která je navíc 
součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla. Cenné příbřežní 
pásmo mělké vody bylo regulací toku značně redukováno a břeho-
vá čára ztratila přirozenou členitost. Také dno postrádalo členitost 
a minimální hloubka vody neposkytovala životní prostředí pro ryby 
ani jiné vodní organismy. Upravená koryta tak byla degradována na 
stoky sloužící k rychlému odvedení vody. Zahloubením koryt došlo 
také k odvodnění celé říční nivy a k zaklesnutí hladiny podzemní 
vody. To má negativní vliv na fungování mokřadních společenstev, 
která se v těchto lokalitách přirozeně vyskytují.

Cílový stav
Úkolem revitalizace suchého poldru Čihadla bylo zejména vytvo-

ření přírodní lokality v prostředí města. V rámci projektu byla zru-
šena opevněná koryta a na jejich místě vznikla soustava drobných 
meandrujících mělkých potoků s řadou tůní s vodními a mokřadními 
rostlinami a romantickými zákoutími. Byly zde vytvořeny mokřady 
a kosené louky, včetně pěšin a cest s tabulemi informujícími o význa-
mu revitalizací a mokřadních a vodních ekosystémů.

Svépravický potok, který se do Rokytky vléval na samém konci 
vzdutí suchého poldru, byl odkloněn na sever až k přilehlému lesu 
a je veden podél lesní cesty v trase původního příkopu až k psímu 
cvičišti, kde se po 1 132 m setkává s Rokytkou. Vzhledem k tomu, 
že pro nové koryto Svépravického potoka byla z části využita zřej-
mě původní historická obtoková strouha, je na některých místech 
dno potoka výše než okolní terén. V těchto místech vznikly v okolí 
potoka vlhké podmáčené louky, které jsou útočištěm pro řadu vzác-
ných druhů rostlin a živočichů. V loukách byly navíc vyhloubeny 
mělké tůňky, které jsou vhodným biotopem zejména pro kuňku 
obecnou. Také soutok Hostavického potoka s Rokytkou byl posunut 
dále po proudu. Hostavický potok tak před soutokem stačí ještě 
opsat několik oblouků. V místě původního soutoku vznikly rozší-
řením a prohloubením původních koryt dvě tůně. Další tůně byly 
vytvořeny z původního koryta Rokytky a jsou propojeny s novým 
mělkým korytem, které vede v několika obloucích středem suchého 
poldru. Břehy tůní jsou upraveny pozvolně i strmě. Kolmé břehy 
se stávají domovem takových druhů ptáků jako je např. ledňáček, 

dem k výše citovaným výhodám a vzhledem k faktu, že většina jezů 
na větších tocích je vybavena nějakým druhem propusti. V nepo-
slední řadě je třeba uvést, že využití této technologie podporuje 
i další rozvoj vodáckého sportu.

RNDr. Milan Hladík, Ph.D.
Ing. Vendula Koterová 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

tel.: 386 357 142, e-mail: hladik@vrv.cz

Bristle fish-passage, a perspective technology for improve-
ment of conditions for migration of aquatic organisms in 
rivers in Czech Republic (Hladík, M.; Koterová, V.) 

Key words
Bristle fish-passage – fish migration – migration barriers – weirs 
– canoe-passage – Water framework directive

The building of migration barriers is one of the most important 
negative pressures on the ecological status of rivers in Czech 
Republic. The technology of Bristle-fish–passage developed by 
Dr. Hassinger from University Kassel is a perspective technology 
for improvement of conditions for migration of aquatic animals 
thanks to favourable cost of building and subsequent services of 
fish-passages, simplification of preparation of projects and thanks 
to possibility of usage of sport-passages present on many weirs. In 
addition, the design of bristle-blocks improves safety of passage 
for water-sportsmen.
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který se vyskytuje v nedaleké pískovně, jež patří mezi přírodní 
památky. Pozvolné břehy porostlé mokřadní vegetací zase využívají 
obojživelníci k rozmnožování.

Původní koryto Rokytky bylo kromě tůní zasypáno. Nad souto-
kem Rokytky a Hostavického potoka mělo původní koryto Rokytky 
částečně přírodní charakter s řadou vzrostlých stromů. Nové 
meandrující koryto Rokytky je však vedeno velkým obloukem zleva 
od původního koryta, které bylo v rámci revitalizace zrušeno. Aby 
mohly být zachovány veškeré stromy podél původního koryta, 
byla v okolí stromů vytvořena řada malých tůněk různých hloubek 
a velikostí.

Nová koryta byla hloubena vždy v rostlém terénu a jejich břehy 
nejsou nikterak opevněny. Štěrk byl do koryt dáván pouze v mís-
tech brodů jako stabilizace dna proti vymílání a zahlubování. Šířka 
koryt se pohybuje od 0,5 m u Svépravického potoka po 2–3 m 
u Hostavického potoka a Rokytky. Hloubka koryt je v rozmezí od 
0,1 do 0,8 m. Koryto Rokytky je navíc provedeno jako složený profil, 

Nové tůně vznikly rozšířením původních kapacitních koryt Nová koryta a tůně na leteckém snímku

Nové revitalizované koryto Rokytky

Informační systém

Stavební práce na revitalizaci

Původní upravené koryto Rokytky
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kdy je samotné koryto dimenzováno na cca 30-denní průtok a do 
jednoletého průtoku se vody rozlévají do bermy. Veškeré vody větší 
než Q1 se rozlévají do plochy suchého poldru.

Nová koryta potoků byla osázena cca 200 mladými stromky, 
zejména olšemi, jasany, javory a duby. Své místo zde našly i keřové 
skupiny složené pouze z druhů našich domácích dřevin, jako jsou 
trnky, kaliny, brsleny a vrby. Tůně a některé části koryt se navíc 
osadily mokřadní vegetací, jako jsou kosatce, kypreje a různé druhy 
trav. Výsadby byly prováděny vždy skupinovitě tak, aby nedošlo 
k přílišnému zastínění vodního toku a střídala se zde místa s dře-
vinným a bylinným břehovým doprovodem. Stejně byla prováděna 
i výsadba kolem tůní.

Hlavním cílem revitalizace bylo vytvořit na ploše suchého poldru 
širokou říční nivu s meandrujícími toky, s tůněmi, mokřady a sku-
pinovitě roztroušenou vegetací. Zhruba 1/3 plochy bude pravidelně 
udržována kosením jako louka. 

V rámci projektu byl také vytvořen i systém informačních tabulí, 
který návštěvníky seznamuje se suchým poldrem a jeho funkcí, 
významem tůní a revitalizací a s živočichy a rostlinami, které je 
možné v poldru a okolí spatřit.

Běžný provoz suchého poldru nebyl revitalizací nikterak narušen. 
Díky revitalizačním úpravám bude sice docházet k častějším roz-
livům vody do prostoru suchého poldru, tím však dojde k většímu 
žádoucímu zadržení vody v krajině a následně ke zlepšení životního 
prostředí celé lokality. 

Základní technické a ekonomické údaje
Projekt byl spolufinancován z evropských fondů JPD2 (jednotný 

programový dokument pro cíl 2 – revitalizace nevhodně upravených 
ploch). Celkové náklady dosáhly 17,1 mil Kč.

Celková plocha revitalizovaného území: 27 ha
Celková plocha nově vybudovaných koryt: 1 605 m (Svépravický 

p. – 1132 m, Rokytka – 200 m, Hostavický p. – 273 m)
Celková plocha nových vodních ploch: 3 800 m2 
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí Magis-

trátu hl. m. Prahy

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky
Projektant: Ekotechnik-inženýring s.r.o.
Doba realizace: červenec 2007 – duben 2008

Ing. Jiří Karnecki
Odbor ochrany prostředí MHMP

Jungmannova 35
110 01 Praha 1

tel.: 236 005 817
e-mail: jiri.karnecki@cityofprague.cz

Revitalization of the Čihadla dry polder (Karnecki, J.) 

Key words
revitalization – polders – torrential water and rain – vegetation 

The Čihadla dry polder was built in the 1980s, and it was used to 
capture torrential rainfall from the Rokytka river basin in Prague. 
As part of the construction of the dry polder, the river beds of the 
Hostavicky, Svépravicky, and Rokytka creeks were straightened 
and lined with concrete blocks beginning from the junction with 
Hostavický creek. Given that the whole territory is intended to be 
a water spill, the straight and concrete river beds were completely 
unfounded and there was just degradation of the natural locality, 
which is a part of the nature park “Čeněk-Čihadla“. 

Revitalization for this area, almost 20 ha, meant overall natu-
ralization. Stream beds have a natural character now, their sur-
roundings were reversed, and a number of pools and small water 
bodies has appeared.

The river beds were extended by revitalization by 1605 m, and 
3800 sq m of new water surface were established there. The new 
river beds were planted with young indigenous trees, bush groups 
and wetland herbs consisting only of indigenous species.

Využití materiálů DPZ 
při sestavení atlasu 
drenážního odvodnění
Lenka Tlapáková, Zbyněk Kulhavý

Klíčová slova
drenážní odvodnění – atlas – dálkový průzkum Země

Souhrn
V příspěvku je představen způsob možného využití moderních 

postupů – dálkového průzkumu Země a geografických informač-
ních systémů – pro identifikaci ploch drenážního odvodnění, 
a konkrétní aplikace tohoto postupu při tvorbě atlasu drenážního 
odvodnění v modelové oblasti bývalého okresu Chrudim. Popis 
způsobu identifikace drenáží je zaměřen na stěžejní kritéria a sou-
časný stav znalostí, z nichž metoda vychází. Obrazové ukázky 
a obsahová náplň atlasu korespondují s tištěnou a digitální verzí 
„Atlasu drenážního odvodnění v okrese Chrudim s vyznačením 
ploch identifikovaných prostředky dálkového průzkumu Země“, 
vydaného Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 
v závěru roku 2008.

Úvod
Tématika zemědělského odvodnění je v současnosti oblastí 

názorově značně rozrůzněnou a komplikovanou. Názory na jeho 
existenci korespondují se změnami vývojových trendů v celém 
agrárním sektoru. Od toho se nezbytně odvíjí i další nakládaní 
s existujícími systémy odvodnění, budovanými na našem území 
v rozdílně intenzivních vlnách výstavby během posledních přibliž-
ně 100 let. Plánování jakýchkoliv návrhů, od likvidačních na straně 
jedné po zachování či dílčí redukci plné funkčnosti, resp. jejich 
modernizaci na straně druhé, musí nutně vycházet z jednoznačně 

určené lokalizace těchto systémů v prostoru – na pozemku.
S ohledem na různou míru dostupnosti, zachovalosti i technic-

kého provedení dokumentace ke stavbám zemědělských systémů 
odvodnění, může jejich prostorová lokalizace představovat v řadě 
případů zcela zásadní problém. Zlepšení možností polohové iden-
tifikace zejména podpovrchových částí (drenážního detailu) systé-
mů odvodnění nabízí využití moderních technologií – dálkového 
průzkumu Země (DPZ).

Metoda byla uplatněna na území bývalého okresu Chrudim a byl 
zpracován vzorový atlas drenážního odvodnění a metainformace 
o plochách identifikovaných systémů drenážního odvodnění pomo-
cí leteckých snímků různých termínů pořízení.

Atlas drenážního odvodnění v okrese Chrudim 
s vyznačením ploch identifikovaných prostředky 
dálkového průzkumu Země

Atlas představuje mapový výstup, pořízený v rámci studia eko-
hydrologických funkcí drenážního odvodnění a způsobů identifi-
kace jeho aktuálního stavu s využitím prostředků DPZ. Jsou v něm 
graficky prezentovány informace o plošném rozsahu systematického 
odvodnění v oblasti odpovídající přibližně bývalému okresu Chru-
dim (zarovnání dle kladu ortofotomap). První nosnou informací 
atlasu je znázornění odvodněných ploch tak, jak jsou evidovány 
v Územním informačním systému Zemědělské vodohospodářské 
správy (ÚIS ZVHS). Mapová vrstva plošného odvodnění je popsána 
rokem dokončení stavby a okresním (tedy evidenčním) číslem jed-
notlivých staveb drenážního odvodnění. Druhou nosnou informační 
vrstvou je zákres polygonů, v nichž byly vyhodnocením podkladů 
DPZ identifikovány podzemní drenážní systémy. Atlas touto formou 
tedy prezentuje „metadata“, poskytující informace o původním 
zdroji podkladů DPZ a o rozsahu vizualizace drenážních systémů. 
S využitím zdrojových podkladů je následně možné popsat aktuální 
funkční stav odvodnění, zejména pak přispět k přesnější lokalizaci 
tras vedení podzemních liniových prvků drenážního systému ve 
formě alternativy situačního zákresu skutečného stavu provedení 
staveb drenážního odvodnění.

Vektorová mapová vrstva identifikované viditelné drenáže byla 
vytvořena digitalizací ortofotomap v měřítku 1:20 000, s velikostí 
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pixelu 0,5 m, s termínem snímkování 2002 a 2005 pro celou zvo-
lenou oblast a doplňkově pro dílčí oblasti, s termíny snímkování 
2004–2006, v kvalitě vyhovující cílovému měřítku použití 1:5 000. 
Výstupy digitalizace jsou prezentovány v tištěných mapových lis-
tech A3 atlasu v měřítku přibližně 1:15 500 – viz obr. 1. 

Tato oblast byla zvolena s ohledem na dostupnost ortofotomap 
a leteckých snímků i na existenci experimentálních ploch VÚMOP, 
v.v.i. Pro experimentální plochu povodí Žejbra byly při verifikaci 
metod použity barevné letecké snímky z roku 1997, 1998, speci-
álně pořízené pro potřeby řešení výzkumných projektů VÚMOP, 
a historické černobílé letecké snímky z let 1937, 1966 a 1968 (výběr 
ročníků archivních snímků byl proveden na základě znalosti o vyšší 
intenzitě realizací plošně rozsáhlých systémů odvodnění v jednot-
livých letech). Historické letecké snímky poskytl VTÚ Dobruška 
v měřítcích 1:12 000, 1:20 000.

Při identifikaci viditelných drenáží byla použita klasifikace v šesti 
kategoriích dle ucelenosti drenážního systému a zřetelnosti jeho 
vizuálního projevu na leteckém snímku:

0 – ve fázi otevřené drenážní rýhy, 1 – jasně identifikovaný ploš-
ně ucelený systém, 2 – jasně identifikovaný, ale neucelený systém 
(přesto nad 50 % plochy), 3 – nespojité, avšak zřetelné části systé-
mu (pod 50 % plochy), 4 – dtto, málo zřetelné dílčí linie systému, 
5 – špatně viditelné, nesouvislé, většinou izolované linie samotných 
drénů (uzavřeno obalovou linií plochy).

Zvoleným postupem byla prohlédnuta plocha o rozloze 
1 225 km2. Odvodněné plochy evidované v ÚIS ZVHS zaujímají 
z této celkové rozlohy plochu 215,7 km2, což reprezentuje asi 18 % 
rozlohy. Výše popsaným způsobem byly na leteckých snímcích 
několika časových horizontů identifikovány plochy viditelné dre-
náže o rozloze 37,8 km2, přičemž polygony odpovídající různým 
termínům se na některých lokalitách překrývají nebo jsou víceméně 
totožné. Polygony identifikované drenáže nekorespondují přesně 
s polygony evidence odvodněných ploch v ÚIS ZVHS. V některých 
případech byly drenáže identifikovány i mimo tyto evidované plo-
chy odvodnění. Na plochách odvodněných podle ÚIS ZVHS byly 
z leteckých snímků identifikovány systémy viditelných drenáží 
o rozloze 35,4 km2, což je přibližně 16 % z celkové rozlohy odvod-
něných ploch ve sledované oblasti. 

Atlas je vyhotoven v tištěné i digitální podobě. Mapové listy 
v digitálním formátu PDF (dostupné na DVD nosiči) byly vytvořeny 
exportem z programu ArcGIS a zachovávají řadu funkcí, umožňu-
jících pracovat s geografickými vrstvami obdobně jako v prostředí 
GIS: vrstvy, datové rámce a mimorámcové prvky jsou exportovány 
jako samostatné vrstvy – lze u nich individuálně vypínat a zapínat 
jejich viditelnost stejně jako u vrstev popisů; exportované mapové 
vrstvy v sobě obsahují atributové informace (lze s nimi pracovat 
pomocí analytického nástroje Object Data Tool) a geografické sou-
řadnice (lze s nimi pracovat pomocí analytického nástroje Geospa-
tial Location Tool – odečítání geografických souřadnic a vyhledá-
vání podle nich v mapě); aplikace Adobe Acrobat umožňuje navíc 
měření vzdáleností mezi prvky v mapě, měření obvodů a ploch, 
přichytávání se k prvkům v mapě apod. Viz obr. 2.

Atlas vznikl v rámci řešení VE03 Výzkumného záměru VÚMOP, 
v.v.i., MZE 0002704901 „Zmírnění nepříznivých přírodních 
a antropogenních vlivů na půdu a vodu“ jako plánovaný výstup 
za rok 2008 [4].

Teoreticko-metodická východiska
Metoda identifikace drenážních systémů z leteckých systé-

mů představuje nepřímou interpretační metodu založenou na 
fytoindikačním principu, kdy drenážní rýhy jsou prostřednictvím 
vegetačního pokryvu vizuálně odlišitelné od okolního rostlého 
terénu. Využití fytoindikace představuje hlavní posun od původ-
ního záměru využívání leteckých snímků pro tyto účely. Počáteční 
pozornost byla zaměřena na metody mapování místních změn 
vlhkosti povrchu půdy, které jsou způsobené existencí liniového 
odvodňovacího prvku a jeho vlivu na vysoušení části půdního 
profilu nad drenáží, projevující se barevnými odstíny na snímku 
(černobílém, barevném či spektrálně korigovaném). Mechanismy 
osychání povrchu zde sice působí a lze je kombinovat s principy 
lokálních změn tepelné vodivosti půdy vlivem nasycení vodou 
v době tání sněhové pokrývky, vysoušení bezprostředně po srážce 
atd. Avšak pro praktické využití jsou viditelné projevy na leteckých 
snímcích ovlivněny poměrně širokou variabilitou vlivů, které jsou 
časově poměrně krátce ohraničené [1]. 

Pro praxi se využití fytoindikačního principu ukazuje jako velmi 
efektivní. Princip je založen na mapování lokálních diferencí vývoje 
růstu rostlin, kdy se dominantně uplatňuje vliv drenážní rýhy. Ta 
z hlediska vybraných kultur optimalizuje vodno-vzdušný režim půd-
ního profilu. Drenážní rýha se pak na leteckých snímcích projevuje 
jako linie, často výrazně ohraničená. Po zpracování měřického sním-
ku, např. v prostředí geografických informačních systémů (GIS), je 
vytvořen podklad pro velmi přesnou polohovou identifikaci drenáž-
ního systému v terénu. Podklad pro následné vytyčení lze zpracovat 
pro plošně rozsáhlé drenážní systémy, v optimálních podmínkách 
s vykrytím identifikované plochy odvodnění 75 až 95%. 

S určitým omezením se dají využít i archivované letecké měřické 
snímky (zpravidla jsou k dispozici v měřítkách originálu 1:18 000 
až 1:25 000, což je na hranici použitelnosti pro popsanou metodu 
fytoindikace). Pokud byly archivované snímky zhotoveny v roce 
výstavby odvodňovací sítě, lze je použít k identifikaci drenážních 
systémů v kvalitě prakticky kolaudačních elaborátů, a následně lze 
odhalit případné (někdy výrazné) odchylky od zákresů v technic-
kých projektech stavby.

Optimální je však provést k identifikačnímu účelu přizpůsobené 
snímkování, kdy výsledkem je originál měřického snímku v měřítku 
1:5 000 až 1:15 000. Úspěšnost vizualizace drenážní rýhy na cíleně 
pořizovaném leteckém snímku je dána spolupůsobením řady faktorů 
a podmínek, které dosud nejsou vyčerpávajícím způsobem popsány, 
což by mělo být cílem navazujícího výzkumu.

Základním předpokladem determinace drenážních systémů 
z leteckých snímků je diference půdních vlastností rostlého terénu 
a drenážní rýhy. Drenážní rýha si zachovává po dlouhou dobu 
specifické, od okolního profilu odlišné vlastnosti (hydrofyzikální, 
chemické, biologické). Účinek drenážní rýhy je podepřen fungováním 
liniového odvodňovacího prvku na jejím dně (drenážní potrubí). 
Dlouhodobost působení popsaných diferencí násobí tento účinek, 
který se projeví na růstových odchylkách stavu vegetace. Zpravidla 
pozorujeme, že porost nad drénem je na začátku vegetačního období 
vitálnější, což se projeví jeho barvou, hustotou a výškou.

Při současné úrovni znalostí a rozpracovanosti výše popsané 
metody, jsou sledována kritéria týkající se jednak vlastností mate-
riálu DPZ, dále informací v něm obsažených a konečně kritérii 
technického rázu.

Materiál leteckého snímku: srovnatelné využití černobílých, 
barevných i spektrozonálních snímků. Obecně platí, že pokud 
je drenážní systém viditelný na jednom typu materiálu, je vidi-
telný s různou intenzitou i na zbývajících typech. U černobílého 
leteckého snímku má vlastní stromová struktura podpovrchových 
drénů výraznější projev; letecký snímek v přirozených barvách má 
však komplexnější výpovědní hodnotu (stav vegetace, půdního 
povrchu a dalších topografických objektů využitelných pro lepší 
interpretaci metody identifikace drenáží). Termín snímkování je 
nutné v návaznosti na fytoindikační vazby volit během vegetačního 
období. Jako výhodnější se jeví termíny jarní nebo časně letní, kdy 
je vegetace v růstové fázi. Měřítko leteckého snímku je optimálně 
1:5 000 – 1:25 000, u leteckého snímku malého měřítka je schopnost 
rozlišení a identifikace drenážních rýh horší; velikost obrazového 
pixelu by měla být maximálně 0,5 m. 

Informační obsah použitého materiálu: vizuální projev vegetač-
ního krytu (fytoindikační vazby), klasifikace využití území (land 
use), klimatické a pedologické podmínky, typ reliéfu. Nejvýraznější 
fytoindikační projevy vykazují plochy se zapojeným porostem, např. 
obiloviny ve fázi vzcházení při dosažení plošné zapojenosti porostu, 
sečené trvalé travní porosty. Naproti tomu minimum fytoindikačních 
projevů je na plochách se širokořádkovými plodinami a okopaninami 
(kukuřice, brambory, řepka), plochách zcela bez porostu (čerstvě 
uvláčená orná půda); zde se mohou projevit vizualizace drenážního 
systému založené na principu diference osychání povrchu po dešti 
– okraje těchto linií však nejsou dostatečně zřetelné. 

Vizuální projev drenážních rýh na leteckém snímku má podobu 
typických linií stromové struktury, které mají tmavší barvu než 
okolní porost, což je dáno tím, že porost nad drenážní rýhou je 
hustší, vzrostlejší a vitálnější. Viz obr. 3.

Tato skutečnost platí ve většině případů identifikovaných 
drenážních systémů, nicméně registrujeme i případy s opačným 
vizuálním projevem, a to v podobě linií světlejší barvy než má 
okolní povrch.

Technická kritéria: omezují se na technologii výstavby drenáž-
ního systému (předpokladem je použití výkopové technologie při 
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Obr. 1. Ukázka mapového listu atlasu odpovídající tištěné podobě atlasu

Obr. 2. Ukázka počítačového rozhraní prohlížeče pdf souborů Adobe Reader 9.0 při 
vypnutí vrstvy leteckých snímků

Obr. 3. Typický vizuální projev drenážního systému na leteckých 
snímcích splňující výše uvedená kritéria

realizaci stavby) a technické parametry stav-
by zásadní pro identifikaci – systematická 
plošná drenáž (vzdálenost mezi jednotlivými 
liniemi drenáží se pohybuje v rozpětí cca 
8 – 25 m, pro vyloučení nepravých linií je 
třeba ve snímku odměřovat) [2], [3].

Závěr
Výše popsaná metoda prostorové loka-

lizace a polohové identifikace drenážních 
systémů pomocí materiálů DPZ představuje 
efektivní a prakticky využitelný postup 
pro přesnou lokalizaci i rozsáhlých plošně 
ucelených systémů odvodnění. Vzhledem 
k disponibilitě dat (družicové a letecké 
snímky s vysokým rozlišením) lze popsanou 
metodu aplikovat bez významnějších ome-
zení pro libovolně vybrané území. Oblast 
bývalého okresu Chrudim, pro kterou byl 
atlas drenážního odvodnění zpracován, 
představuje typový příklad, na jehož zákla-
dě lze obdobným způsobem interpretovat 
výsledky popsané metody i pro další, více 
či méně rozsáhlá území.
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Remote sensing application for the making of atlas of sub-
surface drainage (Tlapáková, L.; Kulhavý, Z.)
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This paper is aimed at availability of remote sensing and geo-
graphic information systems application for purpose of drainage 
systems identification. The paper makes a presentation of a spe-
cific application in the making of atlas of subsurface drainage 
in the district Chrudim area. Method description is focused on 
fundamental criterions and current knowledge basis of presented 
method. Map illustrations and information content of atlas corre-
spond both with printed and digital version of „Atlas of subsurface 
drainage in the district Chrudim area with outlined areas iden-
tified by means of remote sensing“, published by RISWC (www.
vumop.cz) at the end of the year 2008.
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Protipovodňová ochrana 
města Ebermannstadtu
Tomáš Just

Klíčová slova
Ebermannstadt – protipovodňová ochrana – revitalizace – povod-
ňové rozvolnění vodního toku – povodňový průleh – přírodě blízká 
kyneta 

Souhrn
V bavorském městě Ebermannstadtu byl v letech 1992 až 2008 

vybudován soubor protipovodňových a revitalizačních opatření 
na řece Wiesent. Zástavba města je chráněna po úroveň Q100 
kombinací prvků technických a přírodě blízkých. Byly vybu-
dovány ochranné hráze a stěny. Říční rameno, vedoucí středem 
města, bylo opatřeno regulačním uzávěrem, propouštějícím 
pouze neškodné průtoky. Rameno, které bylo určeno jako hlavní 
povodňový koridor, bylo přírodě blízkým způsobem rozšířeno 
a rozvolněno. Zpětným vzdutím na dolním okraji města bude čelit 
povodňový průleh s přírodě blízkou kynetou pro běžné průtoky, 
která současně přispívá k migračnímu zprostupnění pro vodní 
živočichy. Přírodě blízké úpravy vodního toku jsou zpřístupněny 
stezkami pro pěší a pro cyklisty a stávají se hodnotnými součástmi 
městské zeleně a jeho rekreačního zázemí. 

u

Ebermannstadt leží v severním Bavorsku, třicet kilometrů jiho-
východně od Bambergu. Je jednou z bran přírodně a turisticky 
atraktivního území jurských vápenců, které je dnes chráněno jako 
přírodní park (německá obdoba nejspíše naší chráněné krajinné 
oblasti) Francké Švýcarsko-Veldensteinský les. Významným vodním 
tokem Franckého Švýcarska je řeka Wiesent. Středovými partiemi 
přírodního parku teče v sevřeném, kaňonovitém údolí. V místech, 
kde se údolí rozvírá do širších tvarů, leží na řece Ebermannstadt. 
Zhruba o deset kilometrů dál Wiesent ústí do řeky Pegnitz, resp. do 
plavebního kanálu Dunaj-Mohan. 

Wiesent si uchovala čistou vodu a z velké části přírodní nebo 
přírodě blízký charakter. Rizikově umístěný Ebermannstadt 
však v minulosti často postihovala povodněmi. Potřeba ochrany 
před povodněmi vyvolala vodohospodářská opatření, která byla 
postupně, po několika etapách, realizována mezi roky 1992 a 2008. 
V současnosti soubor těchto opatření reprezentuje moderní, kom-
plexní přístupy k protipovodňové ochraně, které současně zajišťují 
příznivý ekologický stav vodního toku a vhodné zapojení řeky do 
prostředí města. 

Tok řeky Wiesent se v Ebermannstadtu rozděluje do dvou ramen. 
Původně hlavní rameno prochází severně od historického středu 
města, druhé rameno obtéká střed města z jihu. Obě ramena se 
na dolním okraji města setkávají ve vzdutí jezu městské vodní 

Obr. 1. Schematická situace souboru protipovodňových a revitali-
začních opatření v Ebermannstadtu:
A – historický střed města; B – severní rameno řeky Wiesent, 
dnes určené pouze pro bezpečné průtoky; C – regulační uzávěr 
na severním rameni řeky; D – jižní rameno řeky, v roce 1992 
rozvolněné do podoby přírodě blízkého povodňového koridoru; 
E – jez oddělující jižní rameno řeky, v roce 2008 doplněný o rybí 
přechod; F – protipovodňové stěny (1992); G – jez s městskou 
vodní elektrárnou; H – povodňové rozvolnění koryta, provedené 
v roce 2007; I – povodňový průleh s přírodě blízkou kynetou pro 
běžné průtoky. 

Obr. 2. Jižní koryto řeky Wiesent, povodňově rozvolněné v roce 
1992. Zástavbu chrání stěna (vlevo), podél níž vede stezka pro pěší 
a pro cyklisty. Povodňový koridor zarůstá dřevinná vegetace. 

Obr. 3. Na severním říční rameni je jako atrakce umístěno vodní 
kolo se džbery, které čerpá vodu. 

Obr. 4. Jižní rameno pod mostem (pasáž H) před povodňovým 
rozvolněním.
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Obr. 5. Jižní rameno pod mostem (pasáž H) po povodňovém 
rozvolnění v roce 2007. 

Obr. 6. Povodňové rozvolnění jižního ramene řeky Wiesent, 
provedené v roce 2007. V místech dřívějšího břehu bylo ponecháno 
několik ostrůvků se vzrostlými stromy. 

elektrárny. První etapa opatření proběhla v roce 1992. Tok řeky 
byl v některých pasážích doprovozen zemními hrázemi, ovšem 
s přírodě blízkým tvarováním kynety. Severní rameno, v té době již 
těsněji obklopené rostoucí zástavbou, bylo osazeno regulovatelným 
povodňovým uzávěrem, propouštějícím jenom neškodná množství 
vody, a nabylo podoby klidného mlýnského náhonu. Jako hlavní 
a povodňové koryto řeky ve městě s kapacitou na úrovni Q100 bylo 
upraveno jižní rameno. Odbočení jižního ramene je řešeno jezem, 
zabezpečujícím v severním rameni stálou hladinu vody. Od navazu-
jící zástavby bylo toto rameno odděleno ochrannou stěnou. Vlastní 
řečiště bylo rozšířeno, ovšem do členitých, přírodě blízkých tvarů. 
Na straně odvrácené od středu města, kde na řeku navazují zahrady, 
bylo vytvořeno dokonce několik úseků paralelního koryta, takže 
řečiště tu člení ostrůvky. Stěna, chránící zástavbu města při pravém 
břehu řeky, je řešena architektonicky, povrch tvoří kamenné zdivo. 
Mezi stěnou a korytem řeky vede stezka pro pěší a pro cyklisty, ve 
stěně je několik vzhledně řešených, mobilně hraditelných prostupů, 
spojujících tuto stezku s městem. V dnešní době, téměř dvacet let 
od realizace, je úsek povodňově rozšířeného a revitalizovaného 
koryta v přírodě blízkém stavu. Dno, břehové členitosti a ostrovy se 
samovolně vyvíjejí bez výraznějších zásahů správce toku. Celý tento 
úsek řeky je dost hustě zarostlý dřevinami, které od výstavby nebyly 
mýceny. Na dotaz, zda tyto dřeviny nemohou nepříznivě ovlivňo-
vat průběh povodní, odpovídá pracovník dnešního správce toku, 
Vodohospodářského úřadu v Kronachu, že zahrady při levém břehu 
řeky poskytují dostatečnou rozlivnou kapacitu, takže se nepočítá 
s výraznějšími zásahy do porostů, nanejvýš s lehčími probírkami. 
Níže po toku, pod hlavním městský mostem, byl postaven kratší 
úsek ochranné stěny podél levého břehu řeky. 

První etapu opatření realizoval stát Bavorsko s náklady – po pře-
počtu na dnešní měnu – 3,83 mil. €. Bylo postaveno 1,8 km zemních 
hrází a 554 m ochranné stěny. Pro hráze a přírodě blízká rozšíření 
říčního koryta bylo třeba vykoupit 2,2 ha pozemků. 

Těmito opatřeními byla ochrana města dostatečně zajištěna z jeho 
horní strany. Problémem však zůstával průběh velkých vod v dolní 
části Ebermannstadtu, zejména zpětné vzdouvání jezem vodní elek-
trárny. Tento sektor řešila etapa opatření, uskutečněná v letech 2006 
až 2007. V této etapě byly realizovány dva hlavní objekty:
•	 Povodňové rozvolnění (německé vodní hospodářství používá 

terminus technicus „die Hochwasserfreilegung“) koryta řeky na 
délce zhruba 250 metrů v oblouku při jižním okraji města, pod 
úpravou z roku 1992. Při tomto rozvolnění byla říční kyneta 
významně rozšířena do pravobřeží. V linii někdejšího břehu 
rostlo několik pěkných stromů – ty inspirovaly vodohospodáře 
k ponechání několika malých ostrůvků, které říční koryto vhodně 

Obr. 7. Povodňový průleh na dolním okraji města, postavený 
v roce 2007. Plochým dnem průlehu je vedena přírodě blízká, 
migračně prostupná kyneta pro běžné průtoky. 

Obr. 8. Pasáž povodňového průlehu, kde je přírodě blízká kyneta 
doplněna tůněmi.

Obr. 9. Kyneta v povodňovém průlehu rok po dokončení. 
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Obr. 10. Vyústění povodňového průlehu a kynety do řeky Wiesent 
je provedeno členitým, přírodě blízkým způsobem. Pohled v roce 
2008, rok po dokončení výstavby.  

rozčleňují. Tvary nově vytvořených břehů jsou přírodě blízké, 
nepravidelné, s mírnými sklony. Rozvolnění doprovází stezka 
pro pěší a pro cyklisty, která nabývá rázu pobřežní promenády. 

•	 Povodňový průleh, který zleva obchází jez a elektrárnu. Průleh, 
který představoval značný rozsah zemních prací, je zhruba 70 
metrů široký a 400 metrů dlouhý. V jeho plochém dně byla 
vymodelována přírodě blízká kyneta pro běžné průtoky, doplněná 
několika tůněmi. Kyneta má dvě hlavní funkce. Spolu s tůněmi 
vytváří zajímavé prostředí, které sice není komponováno vyslo-
veně jako park, ale již brzy po dokončení výstavby začíná tuto 
funkci plnit, přitahujíc za pěkného počasí značná množství lidí 
k polehávání na březích a cachtání ve vodě. Dále pak tato kyneta 
slouží jako částečné zprostupnění migrační překážky na řece, 
kterou je jez. Vzhledem k vyústění dále od jezu a k poměrně 
malým běžným průtokům zřejmě nebude ideálně splňovat všech-
na náročná kritéria moderní nauky o migrační prostupnosti, ale 
přinejmenším jako selektivní bypass pro některé menší ryby se 
uplatní. (Po zprovoznění ji zabydlela ne snad migrující, ale jinak 
zřetelně spokojeně se tvářící hejna drobných ryb.) Kyneta má 
štěrko-písčité dno a jenom doplňkově a nesouvisle je stabilizo-
vána hrubším kamenivem. Je výrazně zvlněná, mělká a má velmi 
malou kapacitu, takže větší průtoky se velmi brzy rozlévají do 
plochy dna povodňového průlehu. Počítá se s tím, že se kyneta 
bude v travnatém dně průlehu dál samovolně vyvíjet.
Stavební etapa 2006–2007 stála celkem 1,12 mil. €, z čehož větší 

část nesl stát Bavorsko, menší část město Ebermannstadt.
Na jaře roku 2008 doplnili vodohospodáři ebermannstadtský 

soubor protipovodňových a revitalizačních opatření ještě jedním 
prvkem. Při jezu, který na horním okraji města rozděluje severní 
a jižní říční rameno, byl postaven rybí přechod přírodě blízkého 
obtokového typu. 

V Ebermannstadtu lze najít další zajímavosti vázané na vodu. Na 
náměstí stojí moderní kašna, umělecky řešená jako vodní hra. Domi-
nuje jí figura s putnou na vodu – putna se postupně plní vodou, po 

zaplnění se převáží a k radosti přihlížejícího publika naráz vylije. 
Na severním říčním rameni, poblíž ochranného povodňového uzá-
věru, je postaveno nostalgické, leč funkční čerpadlo – vodní kolo 
se džbery po obvodu.

Zdroje
[1]  Internetové stránky Vodohospodářského úřadu v Kronachu (www.wwa-

kc.bayern.de)
[2]  Sdělení Dipl.-Ing. Severina Hajera (WWA Kronach), projektanta opatření. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

středisko Praha
U Šalamounky 41, 158 00 Praha 5

e-mail: tomas.just@nature.cz

Flood Protection of the City of Ebermannstadt (Just, T.)

Key words
Ebermannstadt – flood protection – rehabilitation – rising backwaters 
of the water flow – flood channel – close-to-nature channel

In the Bavarian town Ebermannstadt, from 1992-2008, a set of 
flood and rehabilitation measures was built on the river Wiesent. 
The urban part of the City is protected until level Q100 by combin-
ing technological means and elements close to nature. Dikes and 
protective walls were built. The arm of the river that runs through 
the center of the town, was fit with a regulating cap, releasing only 
harmless flows. The arm, which has been identified as a major 
flood corridor, was widened and swollen by the nature similar 
way. Rising backwaters at the lower edge of the city are dealt by 
a flood channel with natural  efflux for normal flow rates, which 
at the same time contributes to the migration of aquatic organ-
isms. The areas of this close-to-nature water flow are accessible 
by pedestrian and bicycle  paths, and they became valuable parts 
of the City’s green and recreational sanctuary.
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® Pozvánka pro vystavovatele
k účasti na 16. ročníku největšího světového 
veletrhu pro vodu, odpadní vodu, odpady 
a recyklaci a ochranu životního prostředí. 
Nové výstaviště Mnichov, 13. - 17. září 2010, 

www.ifat.de

Důvody pro Vaši účast:
Minulý ročník veletrhu IFAT zaznamenal obrovský úspěch, 
pořadatel veletrhu proto vyšel vstříc požadavkům průmyslu 
a zkrátil periodicitu konání veletrhu na dva roky.
Veletrh IFAT je největším veletrhem na světě ve svém oboru. 
Posledního ročníku se zúčastnilo rekordních 2 605 vystavova-
telů ze 41 zemí na výstavní ploše 192 000 m2. Poslední ročník 
veletrhu IFAT 08 navštívilo 119 476 odborných návštěvníků, 
přičemž nebývale vysoký byl podíl zahraničních návštěvníků 
(40 %), kteří přijeli ze 170 zemí světa. Česká republika se před-
stavila 35 vystavovateli na ploše 1 000 m2. 
Veletrh IFAT reaguje na aktuální potřeby odvětví a měnící se 
klima, spektrum nabídky bylo proto rozšířeno o důležité obory 
jako je ochrana řečišť, protipovodňová ochrana, nové koncepty 
přeměny odpadu v energii. Veletrh IFAT je podporován nejvý-
znamnějšími evropskými odbornými kruhy: EWA – European 
Water Association, BDE – Spolkový svaz německého odpado-
vého hospodářství, ISWA – International Solid Wastes Asso-
ciation, FEAD – Evropská federace odpadového hospodářství 
a mnohými dalšími.

Cenové podmínky účasti:
Oficiální cena za pronájem výstavní plochy (k cenám je nutno 
připočítat 19 % MvSt - lze nárokovat zpět):
řadová expozice:    EUR 141,-/m2 
rohová expozice:    EUR 146,-/m2 
ze tří a čtyř stran otevřená:  EUR 151,-/m2

venkovní plocha:    EUR 78,-/m2 
povinný zápis do katalogu:  EUR 75,-
Cenová nabídka účasti pro malé firmy, expozice 16 m2: 98 000,- 
Kč + 19 % DPH
registrační poplatek vystavovatele:  EUR 250,-
Cena zahrnuje: nájemné výstavní plochy, expozici na klíč 
vč. základní grafiky a kuchyňky, přívod a spotřeba elektřiny. 
Registrační poplatek a povinný zápis do katalogu není zahrnut 
v ceně. 

Další naše služby
Ubytování v různých cenových kategoriích (blíže www.expocs.
cz kde je i obrazová databáze nabízených hotelů)

Doporučená uzávěrka přihlášek:  
31. 10. 2009

Věříme, že se rozhodnete k účasti na tomto prestižním světo-
vém veletrhu!

Ing. Jaroslav Vondruška
zástupce Messe München pro ČR a SR 

http://www.expocs.cz



Karel Pěnčík, osobnost, přítel  
a kamarád zemřel 14. 4. 2009

 
Karel Pěnčík byl osobností! Jak mezi svými spolupracovní-

ky v oblasti čištění vod, tak i ve vztahu k práci a obrovskému 
pracovnímu nasazení, ke kterému dokázal strhnout i své okolí. 
Karel Pěnčík i přes své nároky na sebe i své spolupracovníky byl 
přítelem, člověkem, kterého máloco vyvedlo z míry, který byl vždy 
i mimo práci pro řadu lidí opravdový kamarád. 

Považujeme proto za svoji povinnost připomenout široké odbor-
né veřejnosti něco bližšího o Ing. Pěnčíkovi, o jeho práci a trochu 
i osobním životě. 

Karel Pěnčík se narodil roku 1950 v Brně, vystudoval na strojní 
fakultě Vysokého učení technického v Brně, pracoval ve Výzkum-
ném ústavu chemických zařízení v Brně, napřed v oboru výměny 
tepla, později ve vývoji vodohospodářských zařízení. 

Ing. Karel Pěnčík se nikdy nebál nových věcí a zdravého rizika. 
Proto také po revolučních změnách a celkovém vývoji po roce 1990 
v tehdejším Československu se v roce 1991 nebál vrhnout se se 
skupinou nejbližších spolupracovníků do soukromého podnikání 
právě v oblasti čištění odpadních vod. 

Karel Pěnčík se zvláště ve svém mládí věnoval sportu, zejména 
horolezectví, ze kterého mu zůstala láska ke kopcům, k toulkám po 
lesích. Odtud vyplynula i jeho vášeň ke sbírání hub a láska k chatě 
u lesa, kterou celý život se svou rodinou upravoval a opravoval. 
Byla jeho chloubou a základnou pro chvíle odpočinku. Ostatně, 
Karel nesmírně miloval svoji rodinu. Byl bezesporu velmi dob-
rým manželem a otcem. Až s odstupem času se lze zamyslet nad 
tím, kde vlastně bral tolik času, aby se věnoval své práci, kterou 
nedokázal odbývat, kde bral čas na svou rodinu a na svou chatu 
s procházkami. Mimoto je třeba zmínit i jeho velký kus práce pro 
Asociaci čistírenských expertů České republiky, ve které řadu let 
pracoval ve vrcholovém orgánu Asociace, kde vždy patřil k nová-
torům stále se vyvíjejícího odborného sdružení expertů i odborné 
veřejnosti pracující v dané oblasti. Vždyť Asociace i dnes stále 
nese stopy jeho práce.

Karel Pěnčík se stal členem České komory autorizovaných 
inženýrů, získal autorizační osvědčení pro projektování, které 
dokázal pro svoji práci plně využít, byl znám jako projektant 
technologických částí velkých čistíren odpadních vod, projektant 
malých čistíren a řady staveb s čištěním vod souvisejících.

Karel Pěnčík řídil svůj plný, nejen prací naplněný život, až do 
poloviny roku 2008, kdy jej začala obtěžovat zákeřná a těžká nemoc. 
Opravdu jen obtěžovat, Karel si nepřipouštěl, že s nemocí nelze 
bojovat. A bojoval v celém rozsahu náplně svého života, se stálou 
intenzitou a plným záběrem ve všech oblastech. Doslova na plný 
plyn pracoval až do několika málo dnů před okamžikem, kdy mu to 
nemoc znemožnila a kdy nakonec tento pro něho už dávno nerovný 
boj 14. dubna 2009 prohrál. Karel Pěnčík za sebou zanechal nejen 
zarmoucenou rodinu, ale i řadu známých, přátel a kamarádů. 

Každý člověk je nahraditelný, za Karlem Pěnčíkem zůstanou 
pro hodně lidí místa, která nikdo nenahradí, která už navždy 
budou jinak. 

Dr. Jaroslav Sojka, Ing. Oldřich Šamal





Alarmové signály přes SMS

 Aktuálně měřené hodnoty  
na Váš mobil

Vyvolání uložených 
změřených hodnot

Úplný přístup k systému 
přes modem nebo LAN/
internet

Plné dálkové řízení systému  
pomocí

  GSM
modemu

  LAN/
internetu

Systém2020XT
On-line mĚŘiCÍ teChnika

Slovensko
WTW, meracia a analytická technika s.r.o.
Banská Bystrica
Tel: +421 48 414 13 58
Fax: +421 48 414 64 58
e-mail: info@wtw.sk  
Internet: www.wtw.sk

Česká republika
WTW, měřící a analytická technika s.r.o
Praha, Hloubětín
Tel: +420 286 850 331
Fax: +420 286 850 330
e-mail: info@wtwcz.com
Internet: www.wtwcz.com

pH · redox · multiparametry · rozpuštěný kyslík ·  
vodivost · zákal · TSS · NH4-N · NO3-N · PO4-P · Pc · 
CHSK/TOC/DOC/SAC/BSK

VH 6 2009.indd   1 25.5.2009   14:15:18


