




Politiku, drž se svého kopyta
Zákony jsou od toho, aby se hledaly způsoby, jak je obcházet, 

říkají cynici. Když to zazní v hospodě, tak to se dá ještě pochopit. 
Horší je, když to – tu více, tu méně nepokrytě – říkají politici. 
Bezostyšně vymýšlejí, jak znásilnit Ústavu a rozpustit „neústavně 
ústavním“ zákonem Sněmovnu, protože se jim to hodí. Vymýšlejí 
způsoby jak umožnit lidem, aby obcházeli, spíše přímo porušo-
vali, zákon a neplatili 30 korunový poplatek ve zdravotnictví. 
Vymyslí třeba to, že poplatky zaplatí z našich daní, tím že omezí 
kapitolu rezervy. Zajímalo by mě, jestli by se jim ty rezervní peníze 
nehodily v dnešní době hospodářské krize, do které navíc přišly 
povodně s miliardovými škodami. Pokud se některým politikům 
nelíbí poplatky, mají plné právo snažit se stav změnit, ale musí 
k tomu najít dostatečnou většinu v parlamentu. A ovšemže 
v parlamentu budou politici jiní, kteří budou proti. Politici jsou 
od toho, aby buď měnili, nebo udržovali – podle toho, co slíbili. 
Ale v intencích zákona. A mají i vysvětlovat. Třeba z čeho chtějí 
platit slibovanou nejmodernější léčbu za žebrácký peníz.

Teď vymýšlejí, jak rozhodnout spor o kůrovci na Šumavě podle 
svého a začít těžit dřevo i v zónách, kde jim to zákon v podstatě 
neumožňuje. Použijí jiný zákon a řeknou, že je cosi ohroženo, 
že je stav nebezpečí. Problém je v tom, že oni a většina lidí myslí 
v kategoriích jednotek let, maximálně jednoho lidského života, ale 
jeden cyklus přirozeného lesa se počítá na stovky let. Kdysi jsem se 
na postgraduálu učil, že každý správný přirozený les má jednou za 
asi 150 let být přeorán vichřicí a jednou za čtyři, pět staletí má vyho-
řet, aby byl odstraněn přebytečný humus bránící vzrůstu nových 
stromů. Ostatně o tom, jak se vyvíjí přirozený les, by se odpůrci, 
kteří si myslí, že příroda si nepomůže a že ji musíme pomáhat, ať to 
stojí, co to stojí, jednoduše mohli poučit v knize od Vitalie Biankiho 
Lesní noviny, kterou jsem jako malý hltal a přečetl nesčetněkrát. Je 
to napsáno tak jednoduše a poutavě, že by to snad i většina odpůrců 
jak z řady politiků, tak i veřejnosti, pochopila.

Je to stejné, jako kdyby nějací politici v době povodní chtěli 
měnit manipulační řád přehrad a ještě navíc by tvrdili, že tomu 
rozumějí. To bychom se za chvíli dostali do časů, kdy byl ještě 
živ Stalin a ve Vodním hospodářství byly otiskovány články typu: 
Soudruh Stalin nám radí se zavlažováním. Bohužel mám dojem, 
že mnozí politici, kterých jsem si kdysi i vážil, sklouzávají do 
pocitu neomylnosti. Jak se říká: „Tváří se, že sežral Šalamouna.“

Znova opakuji. Prosím politiky, aby dodržovali zákony. Když se 
jim nebudou ty stávající líbit, ať je mění hlasováním a vystříhávají 
se řešení ad hoc. 

Ing. Václav Stránský

PS: Dnes přinesli ve zprávách informaci, že Ústavní soud 
pozastavil říjnové volby. Dobré rozhodnutí učinili ctihodní 
soudcové.
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ISE měření amonných a dusičnanových 
iontů v odpadních vodách - jednoduchý 
a finančně efektivní online monitoring 
pro řízení BČOV

Navzdory mnoha skeptikům, WTW přineslo v roce 2002 úspěšně 
na trh iontově selektivní (ISE) sondy, které mohly kontinuálně měřit 
NH4

+ v odpadní vodě. Dnes je schopen nejnovější typ sondy VARi-
ONplus měřit současně amonné i dusičnanové ionty a kompenzovat 
nebo eliminovat vliv interferencí ionty draslíku nebo chloridů na 
výslednou hodnotu. Ve srovnání s procesními analyzátory  hodno-
tíme jako výrazné výhody ISE online sond mj.:
•	 Odpadá nutnost jakékoliv předúpravy a filtrace vzorku.
•	 Pro měření a provoz nejsou potřebné žádné provozní reagencie 

a činidla.
•	 Měření probíhá skutečně in situ a online s okamžitou možností 

reakce zasáhnout do řízení procesu. Typická prodleva analyzátoru 
od nasátí a přívodu vzorku po výsledek 12–15 min.

•	 Flexibilita měření v daném místě.
•	 Investiční náklady na pořízení měření pomocí ISE sond, zejména 

v případě současného monitoringu obou parametrů NH4
+, NO3

–, 
oproti procesním analyzátorům jsou na úrovni 25–35 %.

•	 Provozní náklady u dnešních ISE sond jsou jasně vyčíslitelné 
a velmi nízké. Životnost příslušné elektrody 2 roky (předpoklá-
daná nutnost výměny) a fotometrické testy na kontrolní měření/ 
/nastavení matrice odpadní vody např. v laboratoři, dle provoz-
ních zkušeností 1x za 1 až 2 týdny.

•	 Očekávaná úspora energie při řízeném provzdušňování na základě 
měřených parametrů NH4

+, NO3
–, O2 v procesu nitrifikace/deni

trifikace a recirkulace kalu až 30 %.

Příklad procesu řízení odbourávání dusíku
Provzdušňování v aktivaci je řízeno podle parametru NH4

+, který 
je rozhodující na výtoku z biologie. Jestliže tento parametr klesne 
pod 1,5 mg/l, provzdušňování se vypne. Jestliže koncentrace NH4

+ 
opět vzroste nad 2,0 mg/l, provzdušňování se restartuje.

Během aerační fáze čistícího procesu koncentrace kyslíku stoupá 
vlivem provzdušňování zpravidla na hodnotu kolem 2 mg/l. Po 
vypnutí provzdušňování klesá koncentrace kyslíku k nule, dusič-
nany se redukují na dusík a ten se uvolňuje.

Pro kontolu a řízení procesu nitrifikace/denitrifikace se často využívá 
parametr oxidačněredukční potenciál (ORP), který ovšem často může 
být nedostatečný jako vstupní veličina pro řízení, vzhledem k možné 
neurčitosti hodnocení při vzniku inflexních bodů. Při monitoringu 
parametrů NH4

+, NO3
– je hodnocení procesu jednoznačné.

Srovnání mezi sondou VARiON a analyzátorem TresCon při pro-
cesu nitrifikace/denitrifikace. V kroužku je označen cyklus kalibrace 
analyzátoru. „VARiON A“ označuje amonnou elektrodu, „VARiON 
N“ označuje dusičnanovou elektrodu.

Velmi dobrá shoda naměřených hodnot dusičnanových iontů 
a fotometrických výsledků laboratoře na BČOV Pustertal (Itálie) je 
patrná z obr. 3.

Obr. 1. Nitrifikace/denitrifikace na BČOV v závislosti na koncen
traci O2, NH4

+, NO3
– a ORP

Výsledky z praxe
Na obr. 2 vidíme velmi dobrou zjištěnou shodu naměřených hod-

not mezi ISE sondou VARION a procesním analyzátorem TresCon.

Obr. 2

Shrnutí
Zdá se, že nastou-

pený trend použití 
ISE online měření 
na úkor procesních 
analyzátorů při 
měření parametrů 
NH4

+, NO3
– jako ur

čujících parametrů 
pro procesy řízení 
a regulace ČOV je 
nezadržitelný. Technická i ekonomická výhodnost je zřejmá a dnes 
navíc zvýrazněná současnou hospodářskou a finanční situací. Vedle 
ekonomických aspektů, které jsou dnes stále častěji rozhodujícím 
kritériem pro rozhodování o realizaci zamýšleného řešení, je důležitý 
i fakt technickotechnologický. Na základě skutečně aktuálních online 
naměřených parametrů, přímo z rozhodujících bodů procesu, je mož-
né provádět, rychlé, efektivní a flexibilní řízení technologie čištění 
odpadní vody. Hraniční hodnoty a naměřené trendy pomocí ISE sond 
jsou pro praxi, co se týče spolehlivosti a dosahované přesnosti, plně 
vyhovující a postačující. Technická vhodnost měření např. WTW 
ISE sond pro municipální odpadní vody je téměř stoprocentní, pro 
průmyslové vody a jiné aplikace je vhodný alespoň měsíční test, který 
reprezentativně ověří výsledky měření pro danou aplikaci. Je ale jistě 
nepochybné, že nasazení procesních analyzátorů bude mít nadále 
své jisté aplikace a technické opodstatnění i v budoucnu.

Zdeněk Žák
WTW s.r.o.

Habartická 570/1c, 190 00  Praha 9
email: zak@wtwcz.com

Obr. 3

Obr. 4. Příklad typické aplikace v praxi
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Činnost státního podniku 
Povodí Vltavy v povodí 
vodárenské nádrže Švihov 
na Želivce
Michal Krátký, Jaroslav Beneš, Jan Goldbach, Karel Forejt, 
Tomáš Kendík, Kateřina Soukupová, Michaela Šeborová

Klíčová slova
funkce správce povodí – povodí vodárenské nádrže – nakládání s voda-
mi – systém ochrany povrchových a podzemních vod – ochrana vod 
obecná, zpřísněná a speciální – ochranná pásma vodního zdroje – sta-
noviska správce povodí – Plán oblasti povodí – program opatření

Souhrn
Článek popisuje rozsah činností prováděných státním podnikem 

Povodí Vltavy v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Na 
uvedeném konkrétním příkladu tak seznamuje odbornou vodo
hospodářskou veřejnost i státní správu s povinnostmi i oprávně
ními danými správcům povodí v oblasti ochrany vod zákonem 
č. 305/2000 Sb., o povodích, zakládací listinou, statutem, zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

u

1. Úvod
Povodí Vltavy, státní podnik, je správcem povodí podle ustano-

vení § 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako práv-
nická osoba provozuje činnost s majetkem státu vlastním jménem 
na vlastní odpovědnost.

Do územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik, podle usta-
novení § 25 odst. 2 vodního zákona náleží tři oblasti povodí – oblast 
povodí Horní Vltavy, oblast povodí Berounky a oblast povodí Dolní 
Vltavy. Vymezení jednotlivých oblastí povodí podle přirozených 
hydrologických a hydrogeologických hranic je upraveno vyhláškou 
Ministerstva zemědělství č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve 
znění pozdějších předpisů.

Základní poslání a hlavní předměty činnosti Povodí Vltavy, státní 
podnik, stanovuje zákon č. 305/2000 Sb., o povodích, zakládací 
listina, statut, vodní zákon a další právní předpisy. Základním 
posláním podniku je: 
•	 Výkon funkce správce povodí, správce významných a určených 

drobných vodních toků v oblastech povodí Horní Vltavy, Beroun-
ky a Dolní Vltavy, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví 
státu, s nimiž má podnik právo hospodařit. 

•	 Výkon dalších práv, povinností a svěřených činností.
•	 Výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým majetkem, který 

je ve vlastnictví státu a je státnímu podniku svěřen k plnění jeho 
úkolů a k podnikatelské činnosti.

•	 Nakládání s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci sousta-
vy vodních toků a vodních děl, které spravuje nebo s nimiž má 
právo hospodařit podle podmínek stanovených vodohospodář-
skými nebo vodoprávními úřady.

•	 Vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekolo-
gicky únosné využívání povrchových a podzemních vod, vodních 
toků a svěřeného hmotného a nehmotného majetku pro povolené 
nebo oprávněné účely, se záměrem přispět k aktivní ochraně 
životního prostředí na základě politiky životního prostředí, 
vyjádřené přípustnými hodnotami nebo normami a některými 
dalšími zásadami v ochraně přírodních složek.
Hlavním předmětem činnosti k zabezpečení základního poslání 

je výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných 
vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu 
povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Horní Vltavy, 
Berounky a Dolní Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci 
povodí podle vodního zákona a souvisejících právních předpisů, 
včetně správy drobných vodních toků v daných oblastech povodí, 
jejichž správcem byl podnik určen.

Článek popisuje činnost Povodí Vltavy, státní podnik, v povodí 
vodárenské nádrže Švihov na Želivce, a to s konkrétním zaměře
ním na ochranu jakosti a množství povrchové vody a podzemní 
vody v tomto povodí.

Článek zejména popisuje povinnosti dané správci povodí 
zákonem o vodách na úseku zjišťování a hodnocení stavu povr
chových a podzemních vod podle ustanovení § 21 vodního záko
na k zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy, plánování 
v oblasti vod i poskytování informací veřejnosti a dále povinnosti 
dané správci povodí vodním zákonem na úseku navrhování 
konkrétních věcných a technických opatření v rámci přípravy 
návrhů ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želiv
ce podle ustanovení § 30 vodního zákona a návrhů Programů 
opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce v rámci 
návrhu Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy podle ustanovení § 26 
vodního zákona. 

2. Popis vodního díla Švihov na Želivce (viz obr. 1)
Vodní dílo Švihov na Želivce, nejvýznamnější vodárenský zdroj 

v České republice, bylo postaveno v letech 1965–1975, 4,29 km nad 
soutokem vodních toků Želivky a Sázavy.

Hlavním účelem díla, jež je nedílnou součástí rozsáhlého 
vodohospodářského komplexu, je zásobování hlavního města 
Prahy, středočeské oblasti a části jihočeské a východočeské oblas-
ti pitnou vodou až do výše 5,25 m3/s. Z hlediska objemu vody 
v zásobním prostoru i z pohledu odebíraného množství se jedná 
o největší vodárenskou nádrž nejen v České republice, ale i ve 
střední Evropě. Při maximální hladině činí celkový objem nádrže 
266,6 mil. m3 při zatopené ploše 1 432 ha a délce vzdutí 38 km. 
Obvod nádrže při maximální hladině dosahuje více jak 150 km. 
Plocha povodí vodního toku Želivka, která činí 1 178 km2, zasa-
huje na území tří krajů (Jihočeský, Středočeský a Vysočina) a šesti 
okresů (Benešov, Havlíčkův Brod, Jihlava, Kutná Hora, Pelhřimov, 
Tábor). Největšími sídly v povodí vodárenské nádrže jsou města 
Pelhřimov a Pacov.

Hráz vodního díla je přímá, zemní s návodním hlinitým těsně-
ním. Založena je na úrovni údolních štěrků, ve svazích je zavázána 
až 1,5 m pod původní terén. Výška hráze nad základovou spárou 
dosahuje 58,3 m, šířka hráze v koruně činí 7,0 m a její celková 
délka 860 m. Celkový objem tělesa hráze představuje 2,342 mil. m3 
nasypaného materiálu.

Injekční štola sleduje zdravou skálu v podélném směru hráze 
v celkové délce 580 m. Pod její ochranou byla provedena injektáž 
skalního podloží. V současnosti slouží štola jako revizní k pravi-
delnému pozorování a sledování různých hodnot technickobez-
pečnostního dohledu.

Architektonicky zajímavá dominanta sdruženého objektu sestává 
ze dvou odběrných věží, komunikačního pilíře a bezpečnostního 
šachtového přelivu.

Odběr vody z nádrže je etážový. Pět otvorů v každé odběrné věži 
rozměrů 1 800 x 1 800 mm po 8,0 m nad sebou umožňuje odběr 
vody v nejlepší kvalitě z daných horizontů nádrže.

Základové výpusti tvoří dvě samostatné větve. První, kontrolní 
uzávěry, umístěné před vtokem, zajišťují ocelové tabule rozměrů 
2 500 x 2 700 mm. Druhé, rychlouzávěrné tabule rozměrů 1 800 
x 1 500 mm, jsou ovládány 
hydraulickými servomotory. 
Třetím zajištěním výpustí 
jsou regulační rozstřikovací 
uzávěry DN 1600, ovládané 
elektromechanicky. Mani-
pulaci s kontrolními uzávě-
ry a tabulemi vodárenských 
odběrů umožňuje podvěsný 
jeřáb o nosnosti 12,5 tuny.

Komunikační pilíř navazu-
je v horní části na provozní 
budovu s velínem a rozvod-
nou, trafostanicí, strojovnou 
výtahu a limnigrafem. Výta-
hem, případně schodištěm, 
je zpřístupněna nejnižší část 
objektu k ovládání a mani-
pulaci rozstřikovacích uzá-
věrů a asanačního průtoku. Obr. 1. Schéma povodí VD Želivka
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Bezpečnostní šachtový přeliv je vetknut mezi odběrné věže 
a komunikační pilíř. Přelivná hrana na kótě 377,00 m n. m. délky 
60 m převede při povodni Q1000 transformované retenčním pro-
storem nádrže 384 m3/s, při výšce přepadového paprsku 2,35 m. 
Usměrňovací žebra v horní části nálevky přelivu způsobí rotaci 
přepadajícího paprsku vody, jenž padá do svislé šachty průměru 
7,50 m do hloubky 49,50 m.

Koleno přelivu navazuje na odpadní štolu podkovovitého tvaru 
délky 248 m končící vývarem s pěti rozrážeči. Po stranách štoly jsou 
zabetonována dvě ocelová odběrná potrubí DN 1400.

Koruna hráze je spojena se sdruženým objektem ocelovou tříbo-
kou příhradovou lávkou o dvou polích v celkové délce 127,5 m.

Nedílnou součástí vodárenské nádrže jsou představné nádrže 
– Trnávka, Němčice a Sedlice s vyrovnávací nádrží Vřesník, jejichž 
účelem je zachycení splavenin a sedimentů, přinášených vodních 
tokem horní části Želivky a jejich přítoků – Trnávky a Sedlického 
potoka, biologické snížení přísunu živin a rozpuštěných i neroz-
puštěných látek do vodárenské nádrže.

3. Systém ochrany povrchových a podzemních vod 
v povodích

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ve svém ustanovení § 1 
stanoví, že účelem vodního zákona je především chránit povrchové 
a podzemní vody v souladu s právem Evropských společenství 
a přispívat též k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo 
závisejících suchozemských ekosystémů.

Uvedený účel je dán Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, která mj. „stanoví rámec pro 
ochranu vnitrozemských povrchových vod a podzemních vod, 
který zabrání dalšímu zhoršování těchto vod a ochrání a zlepší 
stav vodních ekosystémů a s ohledem na potřebu vody také sucho-
zemských ekosystémů a mokřadů přímo závisejících na vodních 
ekosystémech“.

V morfologicky a hydrologicky nepříznivých podmínkách České 
republiky je nezbytné povrchové a podzemní vody chránit přede-
vším zákonnými ustanoveními, jejichž cílem je uplatnění principů 
udržitelného rozvoje a zásad ochrany životního prostředí podle 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů při nakládání s povrchovými a podzemními vodami.

K dosažení tohoto cíle je třeba vytvářet předpoklady pro ochranu 
vodohospodářsky významných území.

Zásady ochrany
Ochrana vodohospodářsky významných území sleduje zejména 

tyto cíle:
1. Ochranu vodních poměrů k zamezení zhoršování odtokových 

poměrů, odnosů půdy erozivní činností vody, zhoršování retenční 
schopnosti krajiny a negativního ovlivňování množství a jakosti 
povrchových a podzemních vod.

2. Ochranu vodních zdrojů – povrchových a podzemních vod 
z hlediska jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti.

3. Ochranu množství vod ve vodním toku, které ještě umožňuje 
obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce 
vodního toku.

4. Ochranu množství podzemních vod, které ještě umožňuje trvale 
udržitelné užívání vodních zdrojů a při kterém nedojde k na
rušení ekologické stability ekosystému vodních útvarů s nimi 
souvisejících.

5. Ochranu jakosti vod – povrchových a podzemních – při povo-
lování vypouštění odpadních vod do nich stanovením nejvyšších 
přípustných hodnot jejich množství a znečištění.

6. Ochranu jakosti vod – povrchových a podzemních – zacházením 
(nakládáním) se závadnými látkami tak, aby nevnikly do povr-
chových a podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

7. Ochranu území podél vodních děl, aby nedošlo k jejich poško-
zení.

8. Ochranu území pro budoucí (plánovanou) umělou akumulaci 
povrchových vod.

9. Ochranu území, aby nedošlo ke zhoršení průtokových poměrů 
ve vodních tocích a záplavových územích. 
Ochrana vodohospodářsky významných území vychází z násle-

dujících ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Základním podkladem, který vytváří podmínky pro územní ochra-
nu povrchových a podzemních vod je hlava IV vodního zákona, 
podle které je plánování v oblasti vod jedním ze základních podkladů 
pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní 
rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb.

Obecně je požadavek ochrany povrchových a podzemních vod 
dán ustanovením § 5 vodního zákona, kde se ukládá každému dbát 
o jejich ochranu a hospodárné a účelné užívání a také ustanovením 
§ 27 vodního zákona, kde se ukládá vlastníkům pozemků zajistit 
péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů.

Jeden ze způsobů územní ochrany povrchových a podzemních 
vod je dán ustanovením § 28 vodního zákona, podle kterého 
vyhlašuje vláda svým nařízením tzv. chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod, ve kterých jsou zakázány některé jmenovitě určené 
činnosti a stavby.

Podzemní vody jsou limitovaným a těžko obnovitelným zdrojem 
vody. Zejména jejich jakost, daná především prostředím jejich 
výskytu, se převážně blíží jakosti požadované pro pitnou vodu. 
Proto jsou zdroje podzemních vod podle ustanovení § 29 odst. 1 
vodního zákona přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno 
zvláštním právním předpisem – zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů. K této skutečnosti je nezbytné přihlížet při 
ochraně těchto vodních zdrojů.

Zdroje podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo 
využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem 
více než 10 000 m3 za rok nebo, vyžadujíli to závažné okolnosti, 
i vodní zdroje s nižším odběrem, jsou chráněny podle ustanovení 
§ 30 vodního zákona stanovením ochranných pásem příslušným 
vodoprávním úřadem. Jde o tzv. speciální ochranu vodních zdrojů, 
která vyplývá z rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, na 
rozdíl od obecné ochrany vod uložené řadou právních předpisů 
přímo vlastníkům nemovitostí a jiným osobám – kromě vodním 
zákonem např. zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. V rozhodnutí o zří-
zení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní 
úřad stanoví, které činnosti nelze v ochranném pásmu provádět, 
jaká technická opatření je třeba v ochranném pásmu provést, popří-
padě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto 
ochranném pásmu ležících.

Podle ustanovení § 31 vodního zákona pro zdroje povrchových 
vod, které jsou využívány, nebo u kterých se předpokládá jejich 
využití jako zdroje pitné vody, ukazatele a hodnoty jejich přípustného 
znečištění stanoví vláda České republiky svým nařízením č. 61/2003 
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povr-
chových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, které realizuje komplexně i další zmocnění podle ustano-
vení § 16, § 32 odst. 2 a 3, § 35 odst. 1 a § 38 odst. 5 vodního zákona. 
Implementuje se tak Směrnice Rady 75/440/EHS o požadované 
jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody.

Další způsob územní ochrany vodních útvarů povrchových vod 
je dán ustanovením § 32 vodního zákona, podle kterého vymezuje 
vláda České republiky svým nařízením tzv. citlivé oblasti, u nichž 
jsou uplatňovány přísnější požadavky na čištění odpadních vod, 
resp. na jakost vypouštěných odpadních vod z aglomerací větších 
než 10 000 ekvivalentních obyvatel, a to v ukazatelích celkový dusík 
a celkový fosfor, případně na minimální účinnost odstraňování 
znečištění. Institut citlivých oblastí vychází z transpozice Směrnice 
Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a je realizo-
ván nařízením vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Územní ochrana povrchových a podzemních vod je dána i usta-
novením § 33 vodního zákona, podle kterého stanoví vláda České 
republiky svým nařízením tzv. zranitelné oblasti, ve kterých jsou 
území znečištěná nebo ohrožená dusičnany ze zemědělských 
zdrojů. Institut zranitelných oblastí vychází z transpozice Směrnice 
Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) a je realizován nařízením 
vlády České republiky č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídá-
ní plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 
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Územní ochrana povrchových vod využívaných ke koupání 
osob pro vyhovující jakost vody je založena ustanovením § 34 
vodního zákona, podle kterého stanoví Ministerstvo zdravotnictví 
ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou tyto 
povrchové vody využívané ke koupání osob. Institut povrchových 
vod využívaných ke koupání vychází z transpozice Směrnice Rady 
76/160/EHS o jakosti vody pro koupání a je realizován vyhláškou 
č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané 
ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů. Orgány ochrany 
veřejného zdraví jsou pověřeny sledováním jakosti povrchové vody 
využívané ke koupání podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v písko-
vištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. 
Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod 
využívaných ke koupání osob jsou stanoveny v příloze č. 3 nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb.

Územní ochrana povrchových vod, které jsou nebo se mají stát 
trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dal-
ších vodních živočichů, je dána ustanovením § 35 vodního zákona 
a na základě v něm uvedeného zmocnění stanoví vláda České 
republiky svým nařízením rozsah těchto povrchových vod s rozdě-
lením na vody lososové a kaprové, ukazatele a hodnoty přípustného 
znečištění těchto vod, způsob a zjišťování a hodnocení stavu jakosti 
těchto vod a program snížení znečištění těchto vod k dosažení 
hodnot přípustného znečištění těchto vod. Institut podpory života 
ryb vychází z transpozice Směrnice Rady 78/659/EHS o jakosti 
povrchových vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu 
života ryb a je realizován nařízením vlády č. 71/2003 Sb., o stano-
vení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních 
druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení 
stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana množství povrchových vod je založena ustanovením 
§ 36 vodního zákona. Institut minimálního zůstatkového průtoku 
ukládá povinnost vodoprávnímu úřadu stanovit při udělení povo-
lení k nakládání s vodami, které může mít za následek snížení 
průtoku vodního toku, minimální zůstatkový průtok v tomto vod-
ním toku. Vodoprávní úřad přitom musí vycházet z plánů oblastí 
povodí, z metodického pokynu vydaného Ministerstvem životního 
prostředí č. 9, uveřejněného ve Věstníku MŽP, ročník 1998, částka 
5 z října 1998 a přihlédnout ke zjištěnému stavu povrchových 
a podzemních vod, zejména výsledkům vodní bilance v daném 
hydrologickém povodí.

Ochrana množství podzemních vod je založena ustanovením 
§ 37 vodního zákona. Institut minimální hladiny podzemních 
vod ukládá povinnost vodoprávnímu úřadu stanovit v povolení 
k nakládání s vodami, pokud toto nakládání může mít za následek 
podstatné snížení hladiny podzemní vody, minimální hladinu pod-
zemní vody. Vodoprávní úřad přitom musí vycházet z plánů oblastí 
povodí, metodického pokynu vydaného Ministerstvem životního 
prostředí č. 1, uveřejněného ve Věstníku MŽP, ročník 2002, část-
ka 2 z února 2002 a přihlédnout ke zjištěnému stavu povrchových 
a podzemních vod, zejména k výsledkům vodní bilance v daném 
hydrogeologickém rajonu.

Ochrana jakosti povrchových a podzemních vod je zvlášť zdů-
razněna v ustanovení § 38 a § 39 vodního zákona. Je zde stanovena 
povinnost zneškodňovat odpadní vody v souladu s podmínkami sta-
novenými v povolení k jejich vypouštění, přičemž vodoprávní úřad 
je povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti 
zneškodňování odpadních vod. Při zacházení se závadnými látka-
mi, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou 
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, je povinen ten, 
kdo s nimi zachází, učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 
Musí přitom také dbát příslušných prováděcích předpisů vydaných 
na základě zmocnění v ustanovení § 39 vodního zákona.

Ochrana vodních děl, a tím i jejich funkce při nakládání s voda-
mi, je dána ustanovením § 58 vodního zákona, podle kterého 
je zakázáno poškozovat vodní díla a jeho funkce. Vodoprávní úřad 
může na návrh vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma 
podél něho a zakázat nebo omezit na nich umisťování a provádění 
některých staveb nebo činností.

Ochrana území pro budoucí (plánovanou) umělou akumulaci 
povrchových vod je zajištěna v současné době Směrným vodohos-

podářským plánem, kde je řešena územní ochranou výhledových 
vodních nádrží podle publikace SVP č. 34 – Vodní nádrže schválené 
na základě ustanovení § 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách a podle 
ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě 
ve vodním hospodářství a platné podle ustanovení § 127 odst. 15 
vodního zákona.

Záplavová území stanovená vodoprávním úřadem podle usta-
novení § 66 vodního zákona jsou administrativně určená území, 
která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. 
V takto stanovených záplavových územích, případně vymezených 
aktivních zónách, jsou přímo v ustanovení § 67 vodního zákona 
stanoveny zákazy a omezení umisťování, povolování a provádění 
staveb a vyjmenovaných činností tak, aby nedošlo ke zhoršení prů-
tokových poměrů ve vodních tocích a záplavových územích. 

Ochrana vod je z legislativního a věcného hlediska členěna na 
obecnou, zpřísněnou a speciální.
1. Obecná ochrana vod platí přímo ze zákona na celém území 

České republiky, aniž je třeba dalšího konkrétního opatření for-
mou nařízení vlády České republiky, vyhlášky nebo konkrétního 
správního rozhodnutí nebo jiného opatření příslušného orgánu 
státní správy. Jedná se zejména o ustanovení § 5, § 6 (část), § 7 
(část), § 27, § 29 (část), § 39 (část), § 41 (část), § 46 (část), § 47, 
§ 50 (část), § 51 (část), § 52 (část), § 58 (část), § 73 (část), § 82 až 
§ 85 (část) vodního zákona.

2. Zpřísněná ochrana vod platí pouze v určitých vodohospodářsky 
významných územích a oblastech a vláda České republiky, pří-
padně vodoprávní úřady mohou omezit, případně zakázat stavby, 
zařízení nebo činnosti v nich. Jedná se zejména o ustanovení 
§ 28, § 32, § 33, § 34 (část), § 35 (část) vodního zákona.

3. Specielní ochrana vod platí pouze v konkrétních lokalitách 
stanovených správním rozhodnutím vodoprávního úřadu. Jedná 
se zejména o ustanovení § 30, § 36, § 37, § 58 odst. 3 vodního 
zákona.
Výše uvedené členění ochrany vod také jednoznačně stanoví 

povinnosti jednotlivým právnickým i fyzickým osobám, a tím 
i odpovědnost za zajištění financování jednotlivých staveb, zařízení 
a činností potřebných k realizaci ochrany a užívání vod.

4. Ochranná pásma vodního zdroje
Ochranná pásma vodního zdroje povrchových vod vodárenské 

nádrže Švihov na Želivce patří, jak je výše uvedeno, do tzv. speciál
ní ochrany vodních zdrojů, která je zcela individuální ochranou, 
stanovenou vždy pro konkrétní území individuálním správním 
aktem příslušného vodoprávního úřadu, respektive v předchozím 
období vodohospodářského orgánu.

4.1. Popis současného stavu
Návrh současně platných ochranných pásem zpracovala v před-

chozím období organizace Povodí Vltavy v souladu se „Směrnicí 
o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení 
a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hro-
madnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování 
vodárenských nádrží“ ze dne 26. 7. 1979, č.j. HEM324.21.9.1978 
vydané tehdejším Ministerstvem zdravotnictví ČR – hlavním hygie-
nikem ČR. Tato směrnice byla publikována ve sbírce Hygienických 
předpisů pod pořadovým číslem 51, svazek 44/1979 a registrována 
v částce 20/1979 z 30. 8. 1979 (dále Směrnice č. 51/1979).

Vlastní postup při zpracování návrhů ochranných pásem se řídil 
dvěma pracovními pomůckami, které vydalo tehdejší Ministerstvo 
lesního a vodního hospodářství ČR v roce 1980.

Na základě přílohy č. 2 citované Směrnice č. 51/1979 bylo území 
povodí každé vodárenské nádrže (dále jen „VN“), tedy i VN Švihov 
na Želivce v návrhu rozděleno do tří stupňů ochrany. Návrh 
ochranného pásma každého vodního zdroje obsahoval rovněž 
úplný výčet zákazů a omezení staveb i činností platných pro území 
vymezeného stupně ochrany.

Při tomto administrativním zpracování návrhů ochranných 
pásem vodních zdrojů (dále jen „OPVZ“), respektive zákazů a ome-
zení staveb a činností v těchto OPVZ, se tak nemohlo vycházet 
z hodnocení účinnosti a efektivnosti vynaložených finančních 
prostředků pro navrhovaná opatření v povodí VN na zlepšení 
jakosti povrchové vody v této VN.

Zásady pro zajištění hygienické ochrany VN Švihov na Želivce 
byly stanoveny rozhodnutím ONV OZLVH v Kutné Hoře ze dne 
28. 4. 1972 č.j. Vod/1207/72. Ochranná pásma řešila dílčím způ-
sobem i rozhodnutí OZLVH ONV v Kutné Hoře ze dne 8. 6. 1972, 
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č.j. Vod 2627/1972, rozhodnutí OZLVH SKNV v Praze ze dne 
6. 10. 1975, č.j. 4051901/1975 a rozhodnutí OZLVH SKNV v Praze 
ze dne 23. 7. 1982, č.j. Vod 2352005/1982

Ochranná pásma VN Švihov na Želivce, která jsou v současné 
době stále platná, byla stanovena:
•	 rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a země-

dělství Středočeského KNV Praha č.j. VLHZ 3350/88235 ze dne 
30. 11. 1988, kterým se v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 
zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, reviduje pásmo hygienické 
ochrany VN Švihov na Želivce a schvalují „Zásady pro zajištění 
hygienické ochrany vodárenské nádrže a povodí VD Želivka“;

•	 rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu Kutná 
Hora č.j. ŽP/vl.č. 1176/event.č. 6801/95/Mü ze dne 20. 12. 1995, 
kterým se stanovuje podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona 
č. 138/1973 Sb., o vodách 1. stupeň ochranného pásma hygienické 
ochrany vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce;

•	 rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR – územního 
odboru pro středočeskou oblast č.j. 800/1211/80111/96 ze dne 
19. 2. 1997, kterým se mění rozhodnutí referátu životního pro-
středí Okresního úřadu Kutná Hora č.j. ŽP/vl.č. 1176/event.č. 
6801/95Mü ze dne 20. 12. 1995.

4.2. Náhrady za omezení užívání nemovitostí v ochranném 
pásmu vodárenské nádrže

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j. 2208/981000 ze 
dne 19. 5. 1998 bylo uloženo tehdejší akciové společnosti Povodí 
Vltavy zajistit postupy pro poskytování náhrad za omezení užívání 
nemovitostí v ochranných pásmech vodárenských nádrží ve vlast-
nictví Povodí Vltavy a.s. podle „Metodického pokynu k uplatňování 
náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech 
vodárenských nádrží podle § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 138/1973 
Sb., o vodách, ve znění zákona č. 14/1998 Sb.“, který byl vydán 
Ministerstvem zemědělství pod č.j. 464/985000.

Podle tohoto metodického pokynu se náhrady člení do následu-
jících kategorií:
•	 paušální roční náhrady za provozování zemědělské činnosti 

v ochranných pásmech VN bez prokazování výše omezení 
v částkách

  ochranné pásmo 1. stupně  Kč 800,/ha
  ochranné pásmo 2. stupně  Kč 500,/ha
•	 náhrady poskytnuté dle prokázané výše omezení užívání země-

dělské půdy
•	 náhrady za pokles ceny nemovitostí v ochranném pásmu

Poskytování náhrad bylo uloženo realizovat na základě písem-
ných žádostí vlastníků pozemků, případně nájemců pozemků (na 
základě plné moci od vlastníků pozemků), a následně písemně 
uzavřených smluv.

V rámci Povodí Vltavy a.s. bylo přijato interní opatření Příkazem 
generálního ředitele č. 5/98 s účinností od 1. 7. 1998.

Následně vydalo Ministerstvo zemědělství „Metodický pokyn 
k postupu státních podniků Povodí při poskytování náhrad za 
omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních 
zdrojů dle § 30 odst. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů“ 
č.j. 43656/20041600 ze dne 10. 12. 2004. Ten, v článku 2, připustil 
možnost dohody mezi podnikem Povodí a vlastníkem, popřípadě 
uživatelem, budeli k tomu zmocněn vlastníkem, o paušální náhra-
dě, nebudeli hrazeno prokázané omezení užívání nemovitostí. Výše 
této paušální náhrady není jednotně stanovena.

Zároveň tento metodický pokyn stanovil v článku 4, že postup 
při uplatňování a vyplácení náhrad za omezení užívání nemovitostí 
se řídí metodickým pokynem z roku 1998 až do doby, kdy budou 
všechna ochranná pásma VN stanovena nově podle platného vod-
ního zákona.

4.3. Koncepce nových ochranných pásem vodního zdroje
Dosavadní ochrana vodních zdrojů v rámci jejich tzv. speciální 

ochrany je, jak bylo v předchozích kapitolách uvedeno, založena 
na administrativním principu celoplošné ochrany v celém povodí, 
ale bez skutečně prokazatelného vlivu této ochrany na zlepšování 
jakosti vody v těchto vodních zdrojích. Tento princip ochrany byl 
prakticky uskutečnitelný v době, kdy vlastnická práva zejména 
k nemovitostem byla výrazně potlačena. I v této době se však 
postupně zjišťovalo, že řada zásad stanovování ochranných pásem 
daných tehdy platnými obecně závaznými předpisy, především 
zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, nepřispívá fakticky k ochraně 

jakosti vod ve vodním zdroji a jsou tak neúčelně vynakládány velké 
finanční prostředky všech zúčastněných subjektů.

V souladu s „Koncepcí revize ochranných pásem vodáren
ských nádrží Povodí Vltavy a.s. do roku 2003 – Praha, prosinec 
1997“, která byla zaslána na Ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. 
990/4702/97 ze dne 18. 12. 1997, byl v následujících letech zpraco
ván organizací Povodí Vltavy pilotní projekt „Návrh ochranných 
pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce“. Práce na uvedeném 
pilotním projektu se staly jedním ze základních podkladů pro 
přípravu nové legislativy na tomto úseku. 

V roce 1999 vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlášku 
č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží 
a zásady pro stanovování a změny ochranných pásem vodních 
zdrojů. V roce 2001 byl potom vydán i nový zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který 
nabyl účinnost dne 1. 1. 2002. Především v jeho ustanovení § 30 
byl založen legislativně nový princip tzv. diferencované ochrany 
vody.

Podle tohoto nového principu se navrhují a stanovují nová 
ochranná pásma I. a II. stupně VN podle potřeby pouze v mís-
tech, kde běžným řádným hospodařením nebo případnou, i jen 
teoretickou možností havárie při nakládání se závadnými látkami 
(§ 39 a násl. vodního zákona), může dojít k ohrožení jakosti vod-
ního zdroje.

Vedle I. stupně OPVZ VN, které má sloužit k ochraně vlastního 
vodního zdroje před přímým znečištěním, je II. stupeň OPVZ VN 
zřizován, zjednodušeně řečeno, pouze na místech s propustným 
podložím nebo s nebezpečím přímých splachů do povrchových 
nebo podzemních vod souvisejících s vodním zdrojem podle 
konkrétní potřeby, a to ve formě jak celistvých pásem, tak zejména 
jednotlivých zón, tedy nikoliv celoplošně v celém povodí VN.

Podle interní „Metodiky pro zpracování dokumentace ochranných 
pásem vodárenských nádrží Povodí Vltavy a.s. – Praha, leden 2000“, 
schválené příkazem generálního ředitele č. 5/2000, byly v termínu 
do konce roku 2003 zpracovány a podány na příslušné vodoprávní 
úřady (případně vodohospodářské orgány) návrhy na stanovení 
ochranných pásem všech VN, ke kterým má právo hospodaření 
Povodí Vltavy, státní podnik, tj. Karhov na Studenském potoce, 
Husinec na Blanici, Staviště na Stavišti, Lučina na Mži, Nýrsko 
na Úhlavě, Žlutice na Střele, Klíčava na Klíčavě, Láz na Litavce, Pil-
ská na Pilském potoce, Obecnice na Obecnickém potoce, Římov na 
Malši a Švihov na Želivce. S výjimkou poslední uvedené VN, kde 
vodoprávní řízení u příslušného vodoprávního úřadu probíhá, 
jsou u všech ostatních VN ochranná pásma již nově stanovena.

Současně se připravuje v letech 2007–2015 u vybraných z těchto 
VN zpracování návrhů dokumentací ochranných pásem II. stupně 
– ZDOVZ (zón diferencované ochrany vodních zdrojů), přičemž 
návrh OPVZ II. stupně – ZDOVZ u VN Švihov na Želivce je při
pravována jako první v řadě.

Pro tuto druhou etapu prací byla zpracována interní „Metodika 
pro zpracování dokumentace ochranných pásem II. stupně – zón 
diferencované ochrany vodárenských nádrží Povodí Vltavy, státní 
podnik – Praha, říjen 2006“ a vydán příkaz generálního ředitele 
č. 2/2007.

5. Zjišťování dodržování povinností uložených 
vodním zákonem v povodí

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce významných vodních 
toků a určených drobných vodních toků v povodí VN Švihov na 
Želivce, má oprávnění požadovat předložení povolení a souhlasů 
vodoprávních úřadů týkajících se těchto vodních toků a zjišťovat, 
zda jsou tato rozhodnutí dodržována (§ 49 odst. 1 písm. c) vodního 
zákona).

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí, má navíc 
v celé ploše povodí VN Švihov na Želivce mimo jiné povinnost 
poskytovat pro činnost vodoprávních úřadů, na jejich žádost, 
technické a jiné údaje, pokud je má k dispozici a dále v rámci své 
činnosti v povodí podávat podněty, návrhy a vyjádření vodopráv-
ním úřadům i jiným správním úřadům z hlediska zájmů daných 
příslušnými plány v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů sle-
dovaných vodním zákonem, zejména ve věcech ochrany vodních 
poměrů, ochrany vod, hospodárného využívání vodních zdrojů, 
minimálních zůstatkových průtoků vodních toků, minimálních 
hladin podzemních vod a při přechodném nedostatku vod (§ 54 
odst. 3 a 4 vodního zákona).
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Zjišťování dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů 
podle něj vydaných i dodržování rozhodnutí vodoprávních úřadů 
v celém povodí VN Švihov na Želivce provádí především pracovníci 
provozního střediska (dále jen „PS“) 4 a 7 závodu Dolní Vltava. 
PS 4 provádí 1–2denní kontrolu 1x měsíčně, za účasti poříčních 
pracovníků PS 7 – úsekových techniků.

Zjišťování je prováděno u všech potenciálních zdrojů znečištění 
ve stávajícím ochranném pásmu I. a II. stupně, v ochranném pásmu 
III. stupně je zjišťování pravidelně prováděno pouze v blízkosti 
ochranného pásma II. stupně v okolí vodních toků – významných 
přítoků na vodárenské nádrže. Posuzování všech činností v ochran-
ném pásmu III. stupně probíhá v rámci vyjadřovací činnosti všemi 
pracovníky PS 4 závodu Dolní Vltava.

Zjišťování je zaměřeno na potenciální zdroje znečištění v země-
dělských provozech a 9 zemědělských organizacích a cca u 10 
soukromě hospodařících zemědělců (provozy živočišné výroby, 
zpevněná hnojiště, silážní žlaby, dočasné skládky hnoje na země-
dělské půdě apod.) včetně způsobu aplikace a evidence látek na 
ochranu rostlin a hospodaření na zemědělské půdě, dále na provozy 
čistíren odpadních vod jednotlivých obcí, nepovolené skládky, 
dálniční usazovací nádrže, průmyslové a skladovací areály, drobné 
provozovny apod.

Během jednoho kalendářního roku je pracovníkem PS 4 závodu 
Dolní Vltava provedena zjišťovací činnost v 9 zemědělských orga-
nizacích a cca 10 soukromě hospodařících zemědělců, a to 1x až 
2x ročně. Ve stejném intervalu je zjišťování prováděno i u ostatních 
činností.

Rozsáhlá zjišťovací činnost je zaměřena i na jakost povrchové 
vody ve VN a přítocích do ní, stav rybí osádky, vstupy a činnosti 
osob, vjezdy vozidel, pytláctví, a to namátkově několikrát v měsíci 
i ve dnech pracovního volna.

O provedených zjištěních je sepsán zápis, výsledky jsou vždy 
projednány s jednotlivými subjekty a jsou dohodnuty termíny 
odstranění případných nedostatků. Následné zjišťování plnění 
odstranění závad provádí poříční pracovníci PS 7 závodu Dolní 
Vltava obvykle v dohodnutých termínech, případně v následujícím 
měsíci. O provedení uložených opatření středisko PS 7 informuje 
středisko PS 4 závodu Dolní Vltava. V případě zjištění vážných 
závad je kopie zápisu zaslána příslušnému oblastnímu inspektorátu 
ČIŽP a příslušnému vodoprávnímu úřadu. Podněty příslušným 
vodoprávním úřadům byly podány např. k odstranění závad 
v hospodaření v ochranných pásmech – nepovolených skládek 
v k.ú. Němčice, Loket a Senožaty.

6. Stanoviska správce povodí
Povodí Vltavy, státní podnik, je jako správce povodí podle ustano-

vení § 54 vodního zákona povinen poskytovat – vydávat stanoviska 
správce povodí pro vydání povolení k nakládání s vodami [§ 8 
odst. 1 písm a) až c)], pro vydání povolení k některým vybraným 
činnostem [§ 14 odst. 1 písm. a) až c)], pro vydání stavebního 
povolení k vodním dílům (§ 15), pro udělení souhlasu (§ 17) a pro 
vydání vyjádření (§ 18), ve kterých posuzuje soulad záměru umís-
tit, provést, změnit nebo odstranit stavbu, zařízení nebo provádět 
jiné činnosti z hlediska zájmů daných příslušnými plány v oblasti 
vod a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem.

Bez uvedeného stanoviska správce povodí nesmí příslušný 
vodoprávní úřad vydat výše uvedená správní rozhodnutí a vyjá
dření, jinak by byla vydána v rozporu s vodním zákonem a byla by 
pro tento rozpor zrušena.

Uvedenou rozsáhlou vyjadřovací činností tak Povodí Vltavy, 
státní podnik, jako správce povodí, zásadním způsobem ovlivňu
je mimo jiné i ochranu povrchových a podzemních vod a jejich 
využívání v celém povodí VN Švihov na Želivce.

V nedávné době navíc skončila na základě ustanovení čl. II odst. 2 
zákona č. 20/2004 Sb. (tzv. „euronovela“ vodního zákona) k datu 
1. 1. 2008 platnost všech povolení k odběru povrchových a pod
zemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod 
ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností 
pitnou vodou, a platnost všech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní 
moci do 31. 12. 2001.

Z tohoto důvodu všechny dotčené fyzické i právnické osoby 
žádaly, případně ještě žádají o nová povolení k odběrům povrcho-
vých a podzemních vod a k vypouštění odpadních vod a příslušné 
vodoprávní úřady měly a ještě mají tak možnost dát do řádného 

stavu všechna předmětná povolení, a to jak co do výše povolených 
limitů, tak i z hlediska omezení doby jejich platnosti.

Základním podkladem pro vydání těchto nových rozhodnutí 
o povolení byla, respektive jsou samozřejmě odborná stanoviska 
správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, a to se týká i povodí 
VN Švihov na Želivce.

7. Monitoring jakosti povrchových vod v povodí
Kvalitě vody ve vodárenské nádrži Švihov, ale i v jejích nejvý-

znamnějších přítocích, věnuje Povodí Vltavy, státní podnik, velkou 
pozornost již řadu let. Jakost vody se systematicky sleduje od doby 
výstavby a prvního napouštění nádrže v roce 1972, pravidelný 
monitoring jakosti vody, v rozsahu obdobném nynějšímu, se provádí 
od roku 1993. Na sledování se podílejí organizace Povodí Vltavy, 
státní podnik, a Pražské vodovody a kanalizace, akciová společnost, 
které jakost vody na přítocích i ve vlastní nádrži sledují střídavě 
v pravidelných odběrových intervalech (na přítocích je interval 
čtrnáctidenní, na vlastní nádrži je interval čtyřtýdenní). Kromě 
Povodí Vltavy, státní podnik, je v povodí Želivky sledována jakost 
vody i na drobných vodních tocích prostřednictvím Zemědělské 
vodohospodářské správy.

V posledním dvouletí (2007–2008) byla v povodí Želivky sledová-
na a hodnocena jakost vody v celkem 9 vodních tocích s celkovým 
počtem 17 odběrových míst. Podchyceny jsou uzávěrové profily 
všech významných toků, monitorována jsou i místa pod rozhodu-
jícími zdroji znečištění. Samotná vodárenská nádrž je na cca 26 km 
vzdutí sledována na šesti profilech. Do pravidelného monitoringu 
jsou zařazeny i tři tzv. předzdrže, jejichž úkolem je eliminovat zne-
čištění tak, aby se nedostalo do hlavní nádrže. Jmenovitě jsou to 
nádrže Němčice na Sedlickém potoce, dále nádrž Trnávka na řece 
Trnavě a nádrž Sedlice na vlastním toku Želivka. Vedle kontroly 
jakosti povrchových vod je pravidelně sledována i jakost odpadních 
vod vypouštěných z čistíren odpadních vod.

Od začátku roku 2007 se monitoring jakosti povrchových vod 
v povodí Želivky provádí podle „Programu provozního monito-
ringu povrchových vod v oblasti povodí Dolní Vltavy na období 
2007–2012“, schváleného Ministerstvem životního prostředí České 
republiky. V rozsahu sledovaných profilů nedošlo proti předcho-
zímu stavu k žádným podstatnějším změnám, ale u některých 
profilů byl rozšířen seznam sledovaných ukazatelů tak, aby mohl 
být ověřen případný výskyt některých specifických znečišťujících 
látek (např. pesticidů, polychlorovaných bifenylů, těkavých orga-
nických látek, chlorovaných fenolů, komplexonů, mošusových 
látek nebo ftalátů). V souvislosti s implementací Rámcové směrnice 
pro vodní politiku 60/2000/ES se rozšířilo sledování biologických 
složek pro určení ekologického stavu (makrozoobentos, fytobentos, 
fytoplankton a složení rybích společenstev). Nastavený systém 
monitoringu, tj. počty sledovaných profilů i rozsah sledovaných 
ukazatelů, je dostatečný pro podchycení všech důležitých vstupů 
znečištění do nádrže.

Odběry a analýzy vzorků vody provádějí pracovníci vodohospo-
dářských laboratoří Povodí Vltavy, státní podnik. Z naměřených 
výsledků a zjištění terénních měření byly v předchozích letech pra-
videlně vydávány „Zprávy o jakosti vody na vodárenské nádrži Švi-
hov na Želivce“, ve kterých je dokumentován rozsah prováděných 
prací a sumarizovány zjištěné výsledky. Na vyhodnocení těchto dat 
se podílelo Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav 
v Českých Budějovicích, jmenovitě doc. Ing. J. Hejzlar, CSc. 

Povodí Vltavy, státní podnik, provádí pro potřeby správce povodí 
rovněž vyhodnocování naměřených dat ve svých provozních stře-
discích povrchových a podzemních vod na jednotlivých závodech 
a v útvaru povrchových a podzemních vod generálního ředitelství. 
Souhrnné hodnocení jakosti povrchové vody se provádí za dvouletí, 
zpravidla z 24 výsledků rozborů. K matematickému zpracování dat 
z vodohospodářských laboratoří je jednotně využíván počítačový 
systém od firmy Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Praha, pod označením 
ASW Jakost. Vyhodnocování jakosti povrchových vod se uskutečňu-
je podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a podle ČSN 75 7221 „Jakost 
vod – Klasifikace jakosti povrchových vod” z října 1998 (dále jen 
ČSN 75 7221).

Vodárenská nádrž Švihov se vyznačuje velmi dlouhou dobou 
zdržení vody (cca 1 rok i více). Nádrž je hluboká (maximální hloub-
ka 50 m, průměrná hloubka 18 m), dlouhá téměř 30 km, korytovitá 
a stabilně teplotně stratifikovaná. Tomu odpovídá také výrazná 
podélná i hloubková zonalita jakosti vody. Jakost vody je výrazně 
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závislá na hydrologických podmínkách, které určují fluktuaci 
vodní hladiny – při zaklesnuté hladině se mění poměr mezi povo-
dím a nádrží a dochází k eutrofizačním projevům, včetně vodních 
květů sinic v horní části nádrže. Změny ve vodnosti jednotlivých 
let znamenají také změny v přísunu fosforu, který trvale limituje 
rozvoj biocenózy v dolní polovině nádrže. Nádrž je projektovaná 
jako nádrž s víceletým vyrovnáním, tj. v suchých létech hladina 
může hluboce zaklesnout viz období 1992 a 1994, naopak v hyd-
rologicky příznivých letech dochází k naplnění na projektovanou 
kapacitu. V souvislosti s nárůstem ceny vody došlo v minulých 
letech k postupnému snižování spotřeby, a tím i ke snižování vodá-
renského odběru. S poklesem množství odebrané vody pro úpravnu 
se zmenšovalo kolísání hladiny a nádrž se, zejména v posledních 
letech, provozuje na úrovni téměř plného nadržení.

Vzhledem k tomu, že se vodárenská nádrž Śvihov nachází v inten-
zivně obdělávané oblasti Českomoravské vysočiny, provázely ji prak-
ticky od jejího napuštění problémy, které se projevovaly v postupném 
zhoršování jakosti vody. Problémy byly v zásadě dva. Pozvolný nárůst 
koncentrace dusičnanů ve vodě během prvních dvaceti let, jakož 
i zvyšování množství fytoplanktonu v přítokových zónách nádrže. 
V poměrně krátké době po napuštění, začaly stoupat koncentrace 
dusičnanů vyplavovaných z půdy. Pravidelně byly naměřeny vysoké 
koncentrace dusičnanů ve vodě na přítocích v předjarním a jarním 
období, a zejména ve vodných letech byly zjišťovány koncentrace 
dusičnanů kolem 80 mg/l a v intenzivně zemědělsky obdělávaném 
povodí Čechtického potoka někdy i hodnoty vyšší. Vzhledem k roč-
nímu cyklu dusičnanů, naopak v letním období během vegetace 
dosahovaly výrazných minim, kdy se koncentrace dusičnanů pohy-
bovaly někdy i v jednotkách mg/l. Ve vlastní nádrži pak docházelo, 
vzhledem k velké době zdržení, k vyrovnání koncentrací a hodnoty 
dusičnanů se pohybovaly kolem hranice 25–30 mg/l. Tento stav trvá 
(s mírnými výkyvy) prakticky dodnes.

Na počátku devadesátých let došlo k souběhu teplých a suchých 
let, což v kombinaci s odběrem vody v množství převyšujícím 
možnosti nádrže vedlo k postupnému zaklesávání vody v nádrži 
a mělo za následek zrychlení eutrofizačních procesů. Byl to zatím 
první významnější projev eutrofizace, který se odbýval v celé 
horní polovině nádrže a kdy vodní květ zasahoval téměř až ke 
Kralovickému mostu. Avšak ani v době největšího rozvoje vodního 
květu sinic nebyl ohrožen vodárenský odběr. Toto období trvalo 
od počátku roku 1990 až do roku 1995. Během této doby postupně 
zaklesla voda v nádrži o více než 12 m a zásobní objem se zmenšil 
zhruba na polovinu. Teprve až nástup vodného období v roce 1995 
znamenal ukončení této fáze vývoje nádrže. Výskyty intenzivních 
vodních květů jsou patrné i v dnešní době, omezují se však pouze 
na přítokovou část – tj. oblast nacházející se cca 25 km od vodá-
renského odběru. 

Tato epizoda měla za následek, že státní správa začala věnovat 
daleko větší pozornost problematice nádrže Švihov na Želivce 
a jejímu povodí. Proběhly rozsáhlé rekonstrukce velkých čistíren 
Pelhřimov a Pacov, byly dokončeny biologické rybníky, nové čis-
tírny odpadních vod v malých obcích a začalo se hlasitěji mluvit 
o nutnosti ochrany celého vodního zdroje a jeho povodí. Vedle ne
ustálého zdůrazňování problematiky zvyšování koncentrace dusič-
nanů začala být věnována větší pozornost i problematice sloučenin 
fosforu. Význam fosforu byl v té době ve vodohospodářské odborné 
veřejnosti ne zcela známý a zejména technologie na jeho odstra-
ňování byly v našich podmínkách v počátcích. Hlavním zdrojem 
fosforu v povodí jsou převážně vyčištěné komunální odpadní vody 
a okrajově i splachy pocházející ze zemědělství. Fosfor z difúzních 
zdrojů znečištění odchází do toků v důsledku odnosu částic půdy 
erozí, ale i vymýváním rozpuštěných forem pocházejících z hno-
jení. V našich zeměpisných šířkách je fosfor hlavním iniciátorem 
eutrofizace, neboť při nadbytku dusičnanového dusíku a v případě 
příznivých podmínek (teplo, světlo) stimuluje ve stojatých vodách 
růst řas a sinic. V devadesátých letech se proto doplnily stávající 
ČOV terciárním čištěním (odstraňování fosforu) a proběhla výstavba 
ČOV i v malých obcích. 

Zatímco dusičnany se při průchodu nádrží odbourávají pouze 
minimálně, fosfor je v nádrži zadržován s daleko větší účinností. 
Vzhledem k jeho schopnosti vázat se na částice anorganického 
materiálu, při průchodu vody nádrží sedimentuje a ukládá se do 
sedimentu. Praktický důsledek této skutečnosti je ten, že koncentra-
ce fosforu se při průchodu nádrží snižují od úrovně v řádu desetin 
mg/l v přítokové části až na úroveň setin až tisícin mg/l v místě 

vodárenského odběru. Fosfor uložený v sedimentu je zpravidla pro 
další využití nedostupný, ke zpětné aktivaci fosforu ze sedimentů 
dochází zpravidla v období tzv. anoxií, tj. když dojde nad sedimen-
tem k vyčerpání kyslíku. Tyto případy se omezují většinou na krátké 
období v pozdním létě a v minulosti se vyskytovaly pravidelně 
v prostoru ohraničeném obcemi Zahrádka – Budeč. V posledních 
letech se výrazné anoxie vyskytují zřídka.

Voda ve vlastní vodárenské nádrži Švihov na Želivce si v posled-
ních letech udržuje standardní kvalitu. Jakost vody odebírané pro 
úpravnu vody v profilu hráz je vyhovující a až na výjimky (cca 
měsíční jarní období těsně po roztátí ledu) splňuje požadavky na 
bezproblémovou vodárenskou úpravu stávající technologií. Koncen-
trace dusičnanového dusíku v nádrži se dlouhodobě drží mírně nad 
polovinou limitu pro pitnou vodu (50 mg/l dusičnanů), v posledních 
cca 10 letech stagnuje a pokud se dramaticky nezmění podmínky 
zemědělského hospodaření v povodí, bude v ukazateli dusičnany 
kvalita vody trvale vyhovovat požadavkům na vodu pitnou. 

Průměrná koncentrace dusičnanového dusíku v profilu hráz 
byla v období let 20072008 5,9 mg/l (tj. 26,1 mg/l dusičnanů), 
C90 6,3 mg/l (tj. 27,9 mg/l dusičnanů), na přítocích do nádrže jsou 
však zejména jarní hodnoty vyšší. Ukazatel celkový fosfor vykazo-
val I. třídu jakosti, význam přítomnosti sloučenin fosforu je třeba 
však posuzovat na základě stávajících znalostí. Koncentrace kolem 
jedné desetiny celkového fosforu (které se vyskytují v přítokové 
části nádrže) sice vyhovují všem legislativním předpisům, nicméně 
výskyt takovýchto koncentrací ve stojatých vodách již generuje za 
příznivých podmínek hypertofický stav ve vývoji fytoplanktonu. 
V posledních letech se s významnějšími projevy eutrofizace setká-
váme pouze v přítokové části nádrže (tj. v prostoru dálničního 
mostu Vojslavice). 

V souvislosti s jarní povodní v roce 2006 došlo k přechodnému 
zhoršení jakosti vody. V horní části nádrže se rychle zvýšily kon-
centrace dusičnanů na úroveň kolem 40 mg/l, významně se zvýšily 
i koncentrace fosforu, a to především v souvislosti se zákalem vody. 
Vlastní vodárenský odběr ohrožen nebyl, protože díky vhodné 
manipulaci u hráze nádrže zůstalo dostatečné množství původní 
čisté vody. Celá záležitost odezněla během následujícího půl roku 
a koncentrace dusičnanů a fosforu se vrátily k původním hodnotám. 
V roce 2007 a 2008 byly jarní průtoky poměrně nízké, přísun dusíku 
a fosforu byl již v mezích běžného kolísání. 

Jakost vody v přítocích do vodárenské nádrže Švihov je v posled-
ních letech stabilizovaná nebo se mírně zlepšuje. Stále však přetrvá-
vá problém vymývání dusičnanů ze zemědělské půdy (jakost vody 
některých přítoků pak v ukazateli dusičnanový dusík často odpoví-
dá až IV. třídě jakosti – příkladem jsou potoky Sedlický, Martinický 
a Kejtovský nebo i V. třídě – Čechtický potok). Obecně je jakost 
vody ve vodních tocích v povodí Želivky negativně ovlivňována 
splachy ze zemědělsky využívaných pozemků (plošné znečišťová-
ní) a vypouštěním odpadních vod z bodových zdrojů znečištění, 
kterými jsou obvykle obce, někdy i podnikatelské subjekty (např. 
Pelhřimov, Pacov, Želiv, JIP Cerepa Červená Řečice, Lukavec, Čech-
tice, Červená Řečice, Senožaty, Košetice, Dolní Kralovice, Božejov, 
Obrataň, Nová Cerekev, Hořepník, Jetřichovec, Kámen u Pacova, 
Dobrá Voda u Pacova, Vyskytná, Sedlice, Bratřice, Cetoraz). Jedná se 
pouze o největší bodové zdroje znečištění z celkového počtu všech 
subjektů, které ohlásily údaje pro vodní bilanci roku 2008 podle 
ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona.

Na přítoku do vodárenské nádrže odpovídá jakost vody Želivky 
(profil Poříčí, říční km 50,6) ve sledovaných ukazatelích nejčastěji 
I. (25 ukazatelů) a II. třídě jakosti (8 ukazatelů), do III. třídy jakosti 
ji řadí dusičnanový dusík a chlorofyla. Jakost vody před vstupem 
do vodárenské nádrže je v posledních letech poměrně vyrovnaná 
v ukazatelích biochemická spotřeba kyslíku (dále jen BSK5) – prů-
měr 2–2,5 mg/l, amoniakální dusík (průměrné hodnoty kolísají 
kolem 0,15 mg/l) a dusičnanový dusík (na grafu 1 je patrné, že 
průměrné hodnoty kolísají v posledních deseti letech kolem 6 mg/l, 
tzn. 27 mg/l dusičnanů). Mírný pokles lze zaznamenat u chemické 
spotřeby kyslíku (dále jen CHSKCr) – z průměrných kolem 17 mg/l 
na hodnoty 13 mg/l, u celkového fosforu (z průměrných hodnot 
kolísajících kolem 0,10 mg/l klesly během posledních pěti let na 
průměrné hodnoty kolem 0,06 mg/l – viz graf 2). Podle nařízení vlá-
dy č. 61/2003 Sb. bylo v profilu Želivka – Poříčí hodnoceno celkem 
68 ukazatelů. Imisním standardům vyhovuje 65 ukazatelů (96 %) 
a nevyhovují 3 ukazatelé – dusičnanový dusík o 29 %, celkový 
dusík o 21 % a maximální hodnota pH o hodnotu 0,78.
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V rámci celého významného vodního 
toku Želivka vykazuje nejnižší znečištění 
ze základních ukazatelů amoniakální dusík 
(průměrná třída jakosti ve 4 sledovaných 
profilech je 1,50), nejvyšší pak dusičnanový 
dusík (průměrná třída 3,0). Imisní standardy 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, jsou dodrženy ve všech 
sledovaných profilech v ukazateli CHSKCr, 
ve třech profilech v ukazatelích BSK5, amo-
niakální dusík a celkový fosfor a pouze v jed-
nom profilu v ukazateli dusičnanový dusík 
(důsledek znečištění z hnojení zemědělských 
pozemků).

Největším přítokem Želivky je Trnava, 
která odvádí povrchové vody z oblasti Pacov-
ska. Jakost povrchové vody v tomto vodním 
toku je sledována v 5 profilech. V základních 
ukazatelích připadá 56 % případů na II. 
třídu jakosti, 20 % na I. třídu jakosti, 16 % 
na III.třídu jakosti a 8 % na IV. třídu jakosti. 
Nejlepší jakost je dosahována v ukazateli 
amoniakální dusík (průměrná třída jakosti 
1,2), naopak nejhorší v ukazateli dusičnano-
vý dusík (průměrná třída jakosti 3,4). Imisní 
standardy nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jsou 
dodrženy ve všech profilech v ukazatelích 
BSK5, CHSKCr, amoniakální dusík a celkový 
fosfor. V ukazateli dusičnanový dusík nejsou 
limitní hodnoty dodrženy v žádném ze sledo-
vaných profilů. V závěrečném profilu Brtná 
(Želiv), říční km 0,6 (pod VN Trnávka), bylo 
hodnoceno podle ČSN 75 7221 celkem 19 
ukazatelů jakosti vody. 12 ukazatelů odpovídá 
I. třídě jakosti a 6 ukazatelů II. třídě jakosti, ve 
III. třídě jakosti je dusičnanový dusík; IV. a V. 
třída jakosti není zastoupena. Podle nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. bylo v tomto profilu 
hodnoceno celkem 25 ukazatelů. Imisním 
standardům vyhovuje 23 ukazatelů (92 %) 
a nevyhovují pouze 2 ukazatelé – dusična-
nový dusík o 40 % a celkový dusík o 52 %. 
Z dlouhodobějšího sledování jakosti vody 
v závěrečném profilu Brtná (Želiv), říční km 
0,6 (pod VN Trnávka), je patrné mírné zlep-
šení v ukazateli BSK5 (od roku 1990 pokles 
z průměrných cca 3 mg/l na 2 mg/l) a u cel-
kového fosforu (na grafu 3 je vidět od roku 
1980 do 2000 pokles průměrných koncentrací 
z 0,15 mg/l na 0,05 mg/l v 90. letech, s násle-
dujícím mírným zvýšením na cca 0,07 mg/l, 
s nynějším poklesem na 0,04 mg/l). Z grafu 4 
je patrné, že koncentrace dusičnanového 
dusíku kolísají podle hydrologické situace, 
ale je vidět jejich nárůst z přibližně 4,5 mg/l 
(20 mg/l dusičnanů) v první polovině 80. let 
na téměř 8 mg/l (35 mg/l dusičnanů) v polo-
vině 90. let, s následným mírným poklesem 
na hodnoty mezi 6 až 7 mg/l (27 až 31 mg/l 
dusičnanů).

U Bělé se pod Pelhřimovem od první polo-
viny 90. let jakost vody zlepšila v ukazateli 
BSK5 z průměrných 5 mg/l s dílčími výkyvy 
na 4 mg/l, CHSKCr z téměř 25 mg/l na součas-
ných 15 mg/l, amoniakální dusík ze 2 mg/l 
na hodnoty kolem 0,7 mg/l, celkový fosfor 
značně poklesl z hodnot kolem 0,8 mg/l až na 
0,2 mg/l, ale dusičnanový dusík se stále pohy-
buje v mezích 5 až 7 mg/l (22 až 31 mg/l dusičnanů). V Martinickém 
potoce se znečištění v ukazateli BSK5 pohybuje od 70. let mezi 1 až 
2 mg/l, CHSKCr poklesla od poloviny 90. let z cca 17 mg/l na zhruba 
12 mg/l, amoniakální dusík zaznamenal od poloviny 70. let během 
10 let nárůst až přes 0,8 mg/l, ale do konce 90. let došlo k velkému 
poklesu na cca 0,05 mg/l, kde nyní hodnoty koncentrace setrvávají, 
mírně poklesl dusičnanový dusík (z průměrných 9 mg/l koncem 80. 

let na 6 mg/l, tj. z 40 mg/l na 27 mg/l dusičnanů) a klesly i koncent-
race celkového fosforu (z hodnot kolem 0,2 mg/l na hodnoty kolem 
0,1 mg/l). U Sedlického potoka je vidět výraznější zlepšení jakosti 
vody u BSK5, od počátku 90. let poklesly koncentrace z 5 mg/l na asi 
2,5 mg/l, u CHSKCr z 20 mg/l pod 15 mg/l, u amoniakálního dusíku 
poklesly hodnoty až z 1 mg/l v polovině 80. let na hodnoty kolem 
0,2 mg/l, také u dusičnanového dusíku bylo zaznamenáno zlepšení 

Graf 1. Vývoj jakosti vody v profilu Želivka – Poříčí v období 19902008 v ukazateli 
dusičnanový dusík (mg/l)

Graf 2. Vývoj jakosti vody v profilu Želivka – Poříčí v období 19902008 v ukazateli 
celkový fosfor (mg/l)

Graf 3. Vývoj jakosti vody v profilu Trnava – Brtná (Želiv) v období 19802008 v ukazateli 
celkový fosfor (mg/l)

Graf 4. Vývoj jakosti vody v profilu Trnava – Brtná (Želiv) v období 19802008 v ukazateli 
dusičnanový dusík (mg/l)
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(od poloviny 90. let poklesly koncentrace z průměrných 11 mg/l na 
6 mg/l, tj. z 49 mg/l na 27 mg/l dusičnanů), celkový fosfor dlouho-
době kolísal kolem průměrných 0,15 mg/l, nyní pokles na průměrné 
hodnoty kolem 0,05 mg/l. U největšího přítoku Trnavy, Kejtovského 
potoka, není ve většině ukazatelů patrné výraznější časové zlepšování 
jakosti vody. Průměrné hodnoty BSK5 kolísají od poloviny 90. let 
mezi 2 až 3 mg/l, CHSKCr mírně poklesla z cca 16 mg/l pod 12 mg/l, 
amoniakální dusík ale od roku 2000 narůstá z 0,1 mg/l až k 0,3 mg/l, 
průměrné koncentrace dusičnanového dusíku od poloviny 90. let 
kolísají kolem 7,5 mg/l a průměrná koncentrace celkového fosforu 
kolísá od poloviny 90. let mezi hodnotami 0,10 až 0,15 mg/l. Neuspo-
kojivou jakost vody vykazuje již delší dobu Čechtický potok, největší 
přítok Sedlického potoka. Dusičnanový dusík od druhé poloviny 90. 
let stále kolísá mezi 10 až 12 mg/l (dusičnany 44 mg/l), podle ČSN 
75 7221 odpovídá znečištění v tomto ukazateli V. třídě jakosti, prů-
měrná koncentrace celkového fosforu je kolem 0,2 mg/l.

Znečištění hlavních přítoků i drobných vodních toků v povodí 
vodárenské nádrže ropnými látkami, specifickým organickým zne-
čištěním (pesticidy, polycyklické aromatické uhlovodíky, halogeno-
vané uhlovodíky) nebo těžkými kovy je nízké. V posledních letech 
však bylo zaznamenáno v některých přítocích (např. Bělá, Trnava, 
Martinický potok, Sedlický potok, ale i vlastní Želivka nad vodá-
renskou nádrží Švihov) narůstající znečištění herbicidy (zejména 
alachlorem a atrazinem). Nízké koncentrace herbicidů byly zjištěny 
také v surové vodě pro úpravnu vody, proto se v povodí vodárenské 
nádrže prověřuje jejich používání. V žádném ze sledovaných profilů 
však nebyly po celou dobu sledování překročeny limitní hodnoty 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V rámci monitoringu v roce 2008 byly 
v profilech uvedených toků většinou naměřeny hodnoty zmíněných 
herbicidů pod mezí stanovitelnosti.

Pro udržení velmi dobré jakosti vody ve vodárenské nádrži Švihov 
je zásadní snižování přísunu živin (dusík, fosfor) do nádrže, a to 
ať už se jedná o zdroje bodové nebo rozptýlené. V současné době 
jsou hlavní bodové zdroje znečištění více méně vyřešeny, ačkoli 
i tady bude potřeba neustále přesvědčovat producenty znečištění, 
aby neustále zlepšovali úroveň čištění odpadních vod volbou, pro 
povodí vodárenské nádrže, vhodných technologií. 

Po vyřešení většiny bodových zdrojů tak získávají na důležitosti 
difúzní zdroje znečištění, jejichž vyhledávání a odstraňování je 
nepoměrně obtížnější. Je zapotřebí stále sledovat a kontrolovat 
i způsob hospodaření v povodí vodárenské nádrže a zamezit 
používání nesprávných postupů orby, hnojení, střídání plodin či 
používání zakázaných pesticidních látek (v minulosti např. atrazin). 
V souvislosti s difúzním znečištěním se bude v budoucnu potřeba 
zaměřit na kvantifikaci přísunu živin způsobené erozí a na zjištění 
látkových toků během přívalových událostí. 

Pro jakost vody je rovněž rozhodující udržet množství odebírané 
vody zhruba na stávající úrovni, kdy nehrozí disproporce mezi 
přítokem a vodárenským odběrem a nedochází ke kolísání hladiny 
nádrže.

8. Manipulace na vodním díle Švihov na Želivce
Manipulací s vodou se rozumí plánovité plnění a prázdnění 

nádrže vodního díla (dále jen „VD“), prováděné zadržováním 
a vypouštěním vody. Manipulací s vodou je zajišťována zásoba 
povrchové vody pro odběr této povrchové vody z VN a cílevědomě 
ovlivňován průtok a jakost vody v nádrži a ve vodním toku pod VD. 
Manipulace na VD je nutné provádět takovým způsobem, aby byly 
splněny veškeré účely VD. 

Manipulace na VD provádí jeho obsluha, a to podle pokynů Cen-
trálního vodohospodářského dispečinku (dále jen „VHD“) státního 
podniku Povodí Vltavy v Praze 5, Holečkova 8, s ohledem na situaci 
v celém povodí. VHD a obsluha VD spolupracují s odběratelem povr-
chové vody, akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace.

Všechny manipulace na VD probíhají podle platného manipu-
lačního řádu schváleného Krajským úřadem Středočeského kraje 
dne 5. 1. 2005.

8.1. Účel vodního díla
VD zajišťuje svou funkcí a hospodařením s vodou následující 

účely:
• Akumulaci povrchové vody v zásobním prostoru VN pro vodá-

renské využití, která je po odběru zdrojem surové a následně po 
úpravě pitné vody pro Prahu, středočeskou oblast a části jihočes-
ké a východočeské oblasti. 

• Povolený průměrný roční odběr povrchové vody pro úpravnu činí 

5,25 m3.s-1 (povolený nejvyšší okamžitý odběr je 7,70 m3.s-1).
• Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod VD ve výši 

0,350 m3.s-1. V případě dostatečné zásoby vody v nádrži lze tento 
průtok nadlepšit (zvýšit).

• Kompenzační nadlepšování průtoku v Sázavě v letním období od 
1. 6. do 31. 8. v profilu Kácov pro zajištění minimálního průtoku 
Q355 = 2,66 m3.s-1.

• Sezónní proplachy VN pro zajištění příznivého vývoje jakosti 
vody v této nádrži vypuštěním vody v celkovém množství nejvýše 
18 milionů m3, z toho na jaře (v dubnu nebo květnu) nejvýše 
6 mil. m3, na podzim (v říjnu až listopadu) nejvýše 12 mil. m3.

• Vedlejšími účely jsou:
 – částečné snížení velkých vod v Želivce, případně v Sázavě;
 – výroba elektrické energie.

Celkem je pitnou vodou z VN Švihov zásobováno více než 
1,1 mil. obyvatel České republiky.

8.2. Manipulace za běžných situací a sucha
Účely VD (potřeba vody) jsou zajišťovány z tzv. zásobního pro-

storu nádrže, který má objem 246,1 mil. m3.
O velikosti průtoku vypouštěného z nádrže rozhoduje VHD na 

základě úrovně hladiny v nádrži a aktuální hydrologické situace. 
Změny odtoku z nádrže musí být za běžných provozních podmínek 
pokud možno pozvolné a plynulé. Zvýšenými přítoky do nádrže, 
vyššími než okamžitý odběr vody a vypouštěný průtok do toku 
pod VD, se plní zásobní prostor nádrže. Vzhledem k víceletému 
cyklu hospodaření nádrže slouží částečně vyprázdněný zásobní 
prostor k zachycení menších povodňových vln (s krátkou dobou 
opakování).

V případě déletrvajícího sucha je součet odtoku z nádrže a odběru 
vody pro úpravnu menší a zásobní prostor se prázdní. Vyprázdně-
ní zásobního prostoru je považováno za poruchu v hospodaření 
nádrže. Opatřením, aby hladina v nádrži dále neklesala, je omezení 
minimálního zůstatkového průtoku a omezení, případně i přerušení 
odběru surové vody pro úpravnu. Podmínky a okolnosti snižování 
či zastavení odtoku a odběrů řeší příslušný vodoprávní úřad ve 
spolupráci s VHD a provozovatelem úpravny.

V historii provozu nádrže bylo zaznamenáno suché období (tzv. 
hydrologická porucha) od konce 80. let do druhé poloviny 90. let. 
V tomto období byl přítok do nádrže dlouhodobě nižší než součet 
odtoku a odběru z nádrže a zásobní prostor nádrže se prázdnil. 
Potřeba vody v tomto období byla zajišťována z množství vody 
naakumulované v zásobním prostoru v předcházejícím více vod-
ném období. Zásoba vody v nádrži během této epizody poklesla 
až na cca 46 % objemu zásobního prostoru. K naplnění zásobního 
prostoru nádrže došlo až na počátku roku 1996.

8.3. Manipulace za povodní
Ke snížení velkých vod a k převádění povodní slouží ochranný 

(retenční) prostor nádrže o objemu 42,4 mil. m3. Ochranný účinek 
nádrže se při běžném hospodaření s vodou v nádrži zvyšuje účin-
kem vyprázdnění zásobního prostoru. Toto prázdnění lze realizovat 
při předpovědi extrémních srážek či tání zásoby sněhu v povodí 
nad VD. O velikosti odtoku a míře snížení hladiny v nádrži rozho-
duje VHD na základě podkladů hlásné a předpovědní povodňové 
služby.

Řízení manipulací za povodňových situací zajišťuje podle vývoje 
povodňové situace (předpověď vývoje přítoku do nádrže, úroveň 
a rychlost stoupání hladiny a situace na toku pod vodním dílem) 
VHD ve spolupráci s povodňovými orgány. Nezbytným podkladem 
pro rozhodování o manipulacích jsou údaje hydrologické a mete-
orologické předpovědní služby ČHMÚ. Při převádění povodně 
je třeba manipulovat tak, aby nebyla pokud možno překročena 
stanovená maximální hladina v nádrži a nebyla tak ohrožena 
bezpečnost VD.

Na jaře 2006 proběhla na VD Švihov největší povodeň za dobu 
provozu. Příčinou této povodňové události bylo tání vysokých zásob 
sněhu v kombinaci s intenzivními dešťovými srážkami. V průběhu 
celého zimního období 2005–2006 byla průběžně vyhodnocována 
hydrologická situace v povodí Želivky a všechny manipulace na VD 
Švihov byly prováděny tak, aby byly splněny všechny jeho účely 
a byly optimálním způsobem ovlivněny průtoky pod VD. S ohledem 
na dlouhotrvající mrazy na počátku roku 2006 (leden, únor), byl 
velmi citlivě regulován odtok z VD Švihov tak, aby vlivem zvýše-
ných průtoků nedošlo k negativnímu ovlivnění ledových jevů. Před 
nástupem povodně byla hladina v nádrži snížena na kótu 375,85 m 
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n. m. a v zásobním prostoru VD byl tak vytvořen volný objem 
o velikosti 16,1 mil. m3. Ochranný prostor o velikosti 42,4 mil. m3 
byl zcela prázdný, tj. celkový volný objem činil 58,5 mil m3. Takto 
vytvořený celkový volný objem pro ovlivnění povodňových prů-
toků byl stanoven na základě vyhodnocení zásoby vody ve sněhu 
v povodí Želivky podle údajů ČHMÚ, při respektování nutnosti 
zachování prvořadého účelu VD Švihov – zásobování pitnou vodou 
i s ohledem na zimní režim vodních toků.

V době kulminačního přítoku do nádrže velikosti 223 m3.s-1 
(hodnota nletého průtoku Q20) byl aktuální odtok z vodního díla 
70 m3.s-1 (hodnota nletého průtoku Q1). Postupným vlivem trans-
formačního účinku nádrže byl maximální kulminační přítok do 
nádrže snížen na kulminační odtok 160 m3.s-1 (hodnota nletého 
průtoku Q5). Z přiloženého grafického znázornění (viz grafická část 
této zprávy) je patrno, že se pozitivní vliv nádrže projevil nejenom 
výrazným snížením kulminačního přítoku (Q20) na odtoku z nádrže 
(Q5), ale především časovým posunem kulminace odtoku oproti 
přítoku. Tím bylo zamezeno střetu kulminačních vln na Želiv-
ce a Sázavě. Kulminace průtoku Sázavy ve Zruči nad Sázavou 
(tzn. v profilu nad soutokem Sázavy se Želivkou) byla na hodnotě 
nletého průtoku cca Q50.

9. Program opatření v povodí vodárenské nádrže 
Švihov na Želivce v rámci Plánu oblasti povodí  
Dolní Vltavy

V předchozím období – po vydání programu opatření schváleném 
usnesením vlády č. 196 z r. 1992 – byly intenzifikovány městské 
ČOV Pelhřimov a Pacov. Intenzifikace byla zaměřena především na 
vybudování technologie eliminace dusíku (denitrifikační stupně) 
a eliminaci fosforu (chemické srážení). V roce 1992 bylo v povo-
dí Želivky evidováno 299 sídel, z toho 11 mělo zajištěno čištění 
odpadních vod (návrh usnesení a vládního programu z roku 1992) 
zaměřené na odstraňování organického znečištění. Dle programu 
byly v celém povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce postupně 
dostavěny čistírny odpadních vod ve všech obcích nad 500 obyva-
tel. K dnešnímu stavu, kdy je evidováno 67 lokalit s vypouštěním 
odpadních vod do vod povrchových, má zajištěno čištění odpad-
ních vod 41 lokalit (včetně jednoduchých technologií, např. KČOV, 
SN+ZF). U největšího zdroje organického znečištění v povodí 
– CEREPA Červená Řečice (recipient Trnava) bylo vybudováno 
efektivní mechanické čištění s biologickým dočišťovacím stupněm 
a recirkulací technologické vody. Tato opatření vedla k významné-
mu snížení vypouštěného znečištění.

Nové čistírny z posledních let byly již stavěny s technologií 
pro zvýšenou biologickou eliminaci dusíku a fosforu, s možností 
chemického dosrážení fosforu. V současné době ale již řada dříve 
vybudovaných čistíren vyžaduje intenzifikaci a rekonstrukci na 
technologie se zvýšeným biologickým odstraňování dusíku a fos
foru včetně chemického srážení a též se zaměřením na snížení 
energetických nároků. Připravovány jsou komplexní rekonstrukce 
u dvou největších zdrojů, tj. městské ČOV Pelhřimov a Pacov. Do 
programu opatření je třeba zařadit prioritně intenzifikace ČOV 
Čechtice, Senožaty, Želiv, Košetice, Lukavec, Kožlí a výstavbu 
čistíren a kanalizací v menších obcích, s prioritou dle produkce 
a místa vypouštění. Problémem likvidace odpadních vod v menších 
obcích je zejména nedostatek finančních prostředků pro výstavbu 
kanalizačních systémů a čistíren.

V chráněných územích jsou opatření na zlepšení kvality vody 
(např. výstavba ČOV) zabezpečována na základě dotačních progra-
mů z titulu Ministerstva životního prostředí.

Velká pozornost je věnována i plošným zdrojům znečištění, zejmé
na ze zemědělských činností, které řeší tzv. „pilotní projekt“.

Vodárenská nádrž Švihov na Želivce je dlouhodobě znečišťována 
z plošných zemědělských zdrojů (hnojení dusíkem a dalšími nut-
rienty) a toto zatížení představuje cca 75–85 % celkového rozsahu 
znečištění. V důsledku malého rozsahu ploch trvalých travních 
porostů a vytvoření velkých bloků půdy v období kolektivizace 
zemědělství, jsou v povodí vodního díla výrazné problémy s ero
zí půdy, která zanáší rybníky, předzdrže, nádrže i vodárenské 
objekty sedimenty a spolu s nutrienty (dusík, fosfor) obohacuje 
povrchové vody. Důsledkem všech vlivů je velká eutrofizace vět
šiny vodních ploch v povodí. Je prokázáno, že většina nutrientů 
v povrchových vodách pochází z území bývalého ochranného 
pásma III. stupně, které je vymezeno až na rozvodnici vodárenské 

nádrže Švihov na Želivce (1 178 km2). 
V rámci tzv. „pilotního projektu“ byly pro povodí významného 

vodního toku Želivky zatím zpracovány první návrhy opatření ome
zení plošných zdrojů znečištění, a to zejména ze zemědělské činnos-
ti. Cílem pilotního projektu je stanovení navýšení podílu trvalých 
travních porostů pro dosažení dobrého ekologického stavu vodních 
útvarů. Součástí tohoto projektu byl též výzkum vývoje koncentrací 
dusičnanů v povrchových vodách v experimentálním povodí Kopa-
ninského potoka, kterým byl zjištěn jen velmi mírný vzestupný trend 
koncentrací dusičnanů v tomto povodí. Výsledné uvedené hodnoty 
a vztah mezi koncentracemi dusičnanů a podílem zornění v dílčích 
povodích byly použity jako podklad pro rozhodovací proces při 
vymezování rozsahu a lokalizace zón diferencované ochrany vodních 
zdrojů v povodích řešených vodárenských nádrží. 

Na základě výsledků z těchto studií bylo zjištěno, že koncen
trace dusičnanů v drobných vodních tocích v povodí Želivky mají 
ve většině případů setrvalý trend – výrazně nestoupají, ale ani 
neklesají. 

Z provedených analýz je patrné, že průkazně nejvýznamnějšími 
faktory prostředí ovlivňujícími dusičnanové znečištění jsou podíl 
zornění povodí a podíl vodních ploch v povodí (čím více je povodí 
zorněno, tím je horší situace dusičnanového znečištění v tocích 
a čím více vodních ploch je v povodí, tím je tato situace naopak 
lepší.) 

Z analýz (faktorová a regresní) vyplývá, že každé snížení roz
sahu orné půdy v povodí o 10 % se projeví v průměru poklesem 
koncentrací dusičnanů cca o 7,0 mg/l.

Jako součást návrhu Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy byla zpra-
cována jeho zvláštní část – návrh programu opatření v povodí VN 
Švihov na Želivce, včetně návrhu časového plánu jeho realizace 
a odhadu finančních nákladů a strategie jeho financování. Hlavní 
osy tohoto programu opatření budou opatření směřující k omezení 
vlivů bodových a plošných zdrojů znečištění na jakost vod a stav 
vodních útvarů se zaměřením na dusík a fosfor. Konečný návrh 
Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy včetně programů opatření, tedy 
i Program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce, 
má být podle ustanovení čl. II odst. 5 zákona č. 20/2004 Sb. (tzv. 
„euronovely“ vodního zákona) schválen příslušnými kraji nejpozději 
do 22. prosince 2009. Programy opatření návrhu tohoto plánu se 
opírají o analýzu stavu útvarů povrchových vod v povodí VN Švihov 
v porovnání s cílovými hodnotami, které mají být dosaženy do konce 
roku 2015 a vyhodnocení civilizačních tlaků, které tento stav ovliv-
ňují. Pro účely plánování bylo povodí VN Švihov rozděleno do 17 
pracovních jednotek – vodních útvarů (VÚ). Na rozdíl od ostatních 
částí oblasti povodí Dolní Vltavy byly v povodí VN Švihov provedeny 
podrobnější analýzy a studie ve věci malých bodových zdrojů komu-
nálního znečištění a možností snížení plošného znečištění. Na to 
navazuje i podrobnější úroveň příslušných Programů opatření, jejichž 
závazná část má být implementována do konce roku 2012.

Hodnocení stavu VÚ se opírá o výsledky měření v reprezentativ-
ních profilech monitoringu jakosti povrchových vod. Pro použité 
signální ukazatele stavu VÚ vyplývá, že hlavním problémem povodí 
VN Švihov je plošné znečištění zemědělského původu. Cílové hod-
noty pro dusičnanový dusík jsou v současné době překračovány 
ve všech 17 VÚ, a to cca 1,5 až 2,5krát pro medián a 2,0 až 3,5krát 
pro maximum. Nejhorší je situace v povodí Čechtického potoka. 
Z hlediska komunálních zdrojů znečištění je situace poněkud lepší. 
Cílové hodnoty pro celkový fosfor a BSK5 (medián) jsou v současné 
době překračovány u dvou VÚ – Bělé (zejména Pelhřimov) a Čech-
tického potoka (zejména Čechtice).

Programy opatření návrhu Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy 
obsahují 3 hlavní osy:
a) program eliminace bodových zdrojů komunálního znečištění,
b) program snížení plošného znečištění,
c) program revitalizací vodních toků.

Zásadní vliv na zlepšení jakosti povrchových vod mají první dva 
programy, program revitalizace má v tomto případě doprovodný 
charakter.

V rámci programu eliminace bodových zdrojů komunálního 
znečištění jsou v závazné části navrhovány pro konkrétní zdroje 
od 500 ekvivalentních obyvatel intenzifikace ČOV, rekonstrukce 
ČOV a dostavby kanalizací. Ve směrné, resp. doporučené části 
je navrženo prověření rekonstrukcí dalších existujících ČOV 
kategorie od 500 do 2 000 ekvivalentních obyvatel v povodí VN 
Švihov, problémem bude však jejich financování – tyto obce ne-
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jsou schopny zajistit v rámci programového financování příslušný 
podíl z vlastních zdrojů. Pro zdroje od 100 do 500 ekvivalentních 
obyvatel je ve směrné části navrženo zajištění přiměřeného čištění 
odpadních vod u 34 obcí a 8 částí obcí, kde je stávající kanalizace 
s volnou výustí bez čištění. Možné technické řešení je známo jen 
v některých případech.

Program snížení plošného znečištění je navrhován s ohledem 
na vysoký podíl orné půdy v ploše povodí. U povodí většiny 
VÚ je tento podíl vyšší než 50 %, u čtyř VÚ přesahuje 60 % 
a v extrémním případě dosahuje až 75 % (Čechtický potok). Ke 
zlepšení jakosti vody v povodí existuje celá řada možných opat-
ření. Významnými jsou snížení objemu povrchového odtoku 
zvýšením retenční kapacity půdy nebo omezením povrchového 
odtoku, mělkého hypodermického resp. drenážního odtoku a vod-
ní eroze pomocí organizačních, agrotechnických nebo technic-
kých opatření. Omezení eroze nejenom sníží nárůst sedimentů 
v nádržích, ale omezí rovněž přísun fosforu, jehož sloučeniny se 
na partikule půdy váží. K tomu jsou navržena obecná opatření 
směřující k dodržování správné zemědělské praxe, zajištění Ak
čního programu ve zranitelných oblastech, organizační protierozní 
doporučení, technická protierozní doporučení a zásady pro hno
jení na svazích. Z hlediska komplexního řešení je však zatravnění 
zdrojových a erozně ohrožených ploch nejuniverzálnějším a též 
i nejúčinnějším opatřením. Optimální rozsah zatravnění pro radikální 
snížení obsahu dusičnanového dusíku lze odhadnout cca na 25–30 % 
plochy povodí VN Švihov, což představuje 295–355 km2. To však je 
zřejmě zatím nereálné. Proto byly jako první krok v každém VÚ 
vytipovány nejvíce ohrožené plochy a navrženo jejich zatravnění 
zpravidla jednotně z 5 %, v případě extrémního ohrožení z 10 až 
20 %. Zatravnění je navrženo na půdní bloky, což lze využít při návr-
hu komplexních pozemkových úprav v povodí VN Švihov. Detaily 
jsou uvedeny v podkladové studii Pilotní projekt povodí VN Švihov 
na Želivce, VÚMOP, v.v.i., srpen 2007. Celkový rozsah zatravnění 
v této fázi by činil cca 6 000 ha, což je zhruba 5 % plochy povodí 
VN Švihov.

Revitalizační opatření na vodních tocích slouží, kromě hlavního 
účelu – zlepšení stavu vodních a na vodu vázaných ekosystémů 
– též ke zlepšení jakosti vod posílením samočistících procesů pro-
bíhající ve vodních tocích, jejich korytech a v přilehlých částech 
nivních poloh. V povodí VN Švihov bylo navrženo celkem 14 revi
talizací souvislých úseků jednotlivých vodních toků s celkovými 
náklady 46,1 mil. Kč. Jedná se o liniové revitalizace souvislých 
úseků vodních toků, kde bude nezbytná delší příprava opatření 
a zřejmě i studie proveditelnosti.

10.  Závěr
Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí v povodí VN 

Švihov na Želivce, plní na úseku ochrany povrchových a podzem-
ních vod povinnosti dané mu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích, zakládací listinou 
a statutem v tomto rozsahu:
•	 zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy (technické pod-

klady, podněty, návrhy, vyjádření, stanoviska správce povodí)
•	 zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod
 řízení, vedení a aktualizace evidence odběrů povrchových a pod-

zemních vod, vypouštění odpadních vod, akumulace ve vodních 
nádržích

 zpracovávání a vedení vodní bilance minulého roku, současného 
a výhledového stavu

 provozní monitoring jakosti povrchových vod ve vodních 
tocích

•	 zjišťování plnění povinností fyzických a právnických osob 
daných vodním zákonem a jeho prováděcími předpisy

•	 oznamování porušení těchto povinností příslušnému vodopráv-
nímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí k zahájení 
řízení o uložení pokuty a nápravných opatření

•	 zpracovávání návrhů na stanovení ochranných pásem VN Švihov 
na Želivce

•	 proplácení náhrad za omezení užívání nemovitostí ve stanove-
ných ochranných pásmech VN Švihov na Želivce

•	 zpracovávání návrhu Programu opatření v povodí VN Švihov na 
Želivce v rámci návrhu Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy.
Povodí Vltavy, státní podnik, mimo plnění výše uvedených povin-

ností na úseku ochrany povrchových a podzemních vod, plní i další 

činnosti provozního i investičního charakteru na vodních tocích 
v jeho správě a vodních dílech, k nimž má právo hospodaření, tak 
jak mu ukládá vodní zákon a zákon o povodích.

Pouze tyto tzv. oprávněné náklady, dané povinnostmi z vodního 
zákona, zákona 305/2000 Sb., o povodích, zakládací listinou a statutem, 
může Povodí Vltavy, státní podnik, dát do ceny za odběr povrchové 
vody, která slouží k výpočtu platby za tento odběr. Z těchto vybraných 
plateb na celém správním území Povodí Vltavy, státní podnik, je pro-
váděna úhrada správy vodních toků a správy povodí, tedy i nákladů 
na výše uvedené činnosti v povodí VN Švihov na Želivce. 
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The article describes the range of activities performed by Povodí 
Vltavy, State Enterprise in catchment area of  Švihov water supply 
reservoir on the Želivka. In this article we present a specific exam
ple which acquaints the experts in water management as well as 
the state administration with the responsibilities and the rights 
in the area of water protection given to river basin administrators 
by Act No. 305/2000 Coll., on River Basins, Foundation Charter, 
Statutes, Act No. 254/2001 Coll., on Waters and on Amendment 
to Some Acts (Water Act), in the wording of a later regulation and 
other legal regulations.
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Aktuální judikatura: 
postavení souseda 
ve vodoprávním řízení
Zdeněk Strnad

Klíčová slova
veřejná správa – státní správa – vodoprávní úřad – vodoprávní 
řízení – správní řád – sousedská práva

Souhrn
Vodoprávní řízení v řadě případů zatěžují spory či pochyb

nosti o účastenství vlastníků sousedních pozemků. Jasno v této 
věci (do této doby) nepřinášela ani judikatura soudů, a to jak 
správních, tak obecných. Obecně je třeba připomenout základní 
axiom vodního práva o tom, že povrchové ani podzemní vody 
nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím 
pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují�). Přesto se dnes 
stává (málem) běžnou praxí, že za účastníky vodoprávního řízení 
o povolení k odběru podzemních vod se (bez dalšího) považují 
též vlastníci sousedních pozemků, aniž by jejich práva mohla být 
povoleným nakládáním s vodami, nejčastěji odběrem podzemních 
vod, jakkoliv dotčena. Lze proto jistě uvítat možnost seznámit se 
s jedním z posledních rozsudků, který na tuto skutečnost bezpro
středně reaguje.

u

I. Právní věta místo úvodu
Žalovaný (Krajský úřad Jihočeského kraje – pozn. autora) správně 

stanovil okruh účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu2) 
a nepochybil, pokud žalobce nepovažoval za účastníka řízení 
ohledně povolení k nakládání s vodami (odběr podzemních vod 
z vrtané studny – pozn. autora). Správní řád z roku 2004 je posta
ven na materiálním pojetí účastenství. Správním orgánem bylo 
zjištěno, že na pozemku ve vlastnictví žalobce není žádná stavba 
ani vodní dílo či průzkumný vrt, jedná se o zcela nezastavěný 
pozemek. Proto byl učiněn správný závěr, že žalobce nemůže 
být přímo dotčen předmětným rozhodnutím na svých právech, 
jestliže se žádné vodní dílo na jeho pozemku nenachází. Účelem 
řízení není poskytnout vlastníku sousedního pozemku ochranu 
hypotetického stavebního výhledu.3)

II. Skutkový stav
V diskusích nad vodním právem a vedením vodoprávního řízení 

příslušnými vodoprávními úřady se s železnou pravidelností opaku-
je jedno z témat, jež pro vodoprávní úřady (a to na všech úrovních, 
včetně té centrální) představuje dosud ne zcela ujasněnou výklado-
vou kapitolu, event. podpořenou odpovídající judikaturou správ-
ních soudů. Poměrně dlouhou dobu vodní hospodářství čekalo na 
jednoznačně publikovaný názor soudní instance, který by mohl být 
pro aplikační praxi vodoprávních úřadů z hlediska „sousedských 
vztahů“ stejně inspirativní, jako např. rozsudek Krajského soudu 
v Hradci Králové z 6. 2. 2001 pro stavební praxi (viz níže). Až do 10. 
6. 2009, kdy byl Krajským soudem v Českých Budějovicích (dále jen 
„krajský soud“) vynesen pravomocný rozsudek čj. 10 Ca 240/2008
55, tak mohla být otázka účastenství souseda v řízení o povolení 
k odběru podzemních vod podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 
1. vodního zákona4), připusťme, diskutabilní, byť převládající názo-
rové stanovisko odborné veřejnosti ve svých závěrech k posledně 
citovanému rozhodnutí krajského soudu směřovalo.

O co tedy v souzené věci šlo? Vodoprávní úřad obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností (dále jen „vodoprávní úřad I. stupně“) 
byl požádán o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami 
– k jejich odběru. Po provedeném vodoprávním řízení, v jehož rámci 

1 § 3 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
3 Z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 10 Ca 240/200855 ze 

dne 10. 6. 2009, právní moc dne 5. 7. 2009.
4 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.

pojal vodoprávní úřad I. stupně za účastníka řízení mj. též vlastníka 
sousedního pozemku, bylo vydáno povolení k odběru podzemních 
vod v rozsahu předložené žádosti. Vlastník sousedního pozemku 
byl k řízení jako jeho účastník přizván (a bylo s ním po celou dobu 
před vodoprávním úřadem I. stupně v tomto postavení jednáno), 
ačkoli vodoprávní úřad I. stupně v předmětném řízení zjistil, že 
na tomto sousedním pozemku žádné stávající vodní zdroje nejsou 
a doposud ani nebylo zahájeno vodoprávní řízení v souvislosti 
s tímto pozemkem.

Přestože žádný z účastníků vodoprávního řízení u vodoprávního 
úřadu I. stupně v rámci tohoto řízení své námitky nebo jiné návr-
hy neuplatnil, podal vlastník sousedního pozemku do vydaného 
rozhodnutí odvolání, a to v rozsahu celého výroku, zejména však 
pro některé vady procesního rázu, především však pro jím tvrzené 
vady věcné.

Krajský úřad podané odvolání jako nepřípustné zamítl proto, že 
dospěl k závěru, že vodoprávní úřad I. stupně v konkrétním případě 
nesprávně určil okruh účastníků vodoprávního řízení o povolení 
k nakládání s podzemními vodami – povolení k odběru podzemních 
vod s tím, že vlastník sousedního pozemku nemůže být napadeným 
rozhodnutím přímo dotčen na svých právech – § 27 odst. 2 správ-
ního řádu. Přestože krajský úřad odvolání vlastníka sousedního 
pozemku jako nepřípustné zamítl, vyjádřil se též k jeho dalším 
odvolacím námitkám.

Žalobou, jež následovala v zákonné dvouměsíční lhůtě5), se 
s ohledem na svoji věcnou a místní příslušnost zabýval v rámci 
správního soudnictví krajský soud.

III. Posouzení správním soudem
Žaloba především odmítla názor krajského úřadu, že vlastník 

sousedního pozemku není účastníkem řízení a odkázala v souvis-
losti s tím na ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 27 
odst. 2 správního řádu, dle něhož jsou účastníky řízení osoby, které 
mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 
povinnostech, jakož i na ustanovení § 28 správního řádu, dle něhož 
je za účastníka v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je 
účastníkem, dokud se neprokáže opak. Dle žaloby omezil krajský 
úřad zcela nesprávně své úvahy na neexistující vlastnické právo 
k podzemní vodě, když se, podle názoru žaloby, řízení před vodo-
právním úřadem týkalo veřejného subjektivního práva povolení 
k nakládání s vodami, a to veřejného subjektivního práva podat 
v krátké době stejnou žádost o povolení k nakládání s vodami pro 
žalobcem zamýšlenou studnu na jeho pozemku. Podzemní voda pod 
oběma pozemky dle žaloby nezná hranic, a proto může depresní 
kužel studny žadatelů zasahovat i na sousední pozemek. Žaloba 
pak tuto pasáž uzavírá s tím, že řízení bez účastenství vlastníků 
sousedních pozemků by tedy ovlivňovalo (po povolenou dobu 20 
let) vydatnost sousedních studní a tím i jejich veřejná subjektivní 
práva. Vodoprávní řízení tak podle žaloby ovlivňuje právo vlast-
níka sousedního pozemku čerpat podzemní vodu ze studny na 
jeho pozemku, a proto má za to, že je účastníkem předmětného 
vodoprávního řízení. Dále žaloba uvedla i další žalobní body, jež 
odpovídaly především dříve podanému odvolání. Žaloba navrhla 
jak rozhodnutí krajského úřadu, tak rozhodnutí vodoprávního 
úřadu I. stupně zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích daných 
žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Proto 
ji zamítl. Podstatou napadeného rozhodnutí je dle krajského sou-
du posouzení, zda byl vlastník sousedního pozemku účastníkem 
vodoprávního řízení a zda byl tedy oprávněn podat odvolání. Dle 
názoru krajského soudu stanovil krajský úřad okruh účastníků 
řízení správně podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu 
a nepochybil, když vlastníka sousedního pozemku nepovažoval 
za účastníka řízení ohledně povolení k nakládání s vodami.

Soud si dále všiml, že dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního 
zákona postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech upravených 
vodním zákonem podle správního řádu. Podle § 27 odst. 2 správní-
ho řádu jsou účastníky řízení též další dotčené osoby, pokud mohou 
být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnos-
tech. Správní řád z roku 2004 je pak dle názoru krajského soudu 
postaven na materiálním pojetí účastenství. Zřejmě s ohledem na 
stavebněprávní judikaturu proto krajský soud dodal, že při vyme
zení okruhu účastníků řízení z pohledu tzv. „přímého dotčení“ 

5  § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů.
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je určující charakter stavby, tedy zda stavba může být způsobilá 
vyvolat faktické „přímé dotčení“ vlastníka sousední nemovitosti, 
a nikoliv případný možný dosah. Krajský soud dodal, že účelem 
řízení není poskytnout vlastníkovi sousedního pozemku ochranu 
hypotetického stavebního výhledu, když správním orgánem bylo 
zjištěno, že na pozemku ve vlastnictví žalobce není žádná stavba 
ani vodní dílo či průzkumný vrt, a jedná se tak o zcela nezasta
věný pozemek. Proto byl dle krajského soudu učiněn krajským 
úřadem správný závěr, že vlastník sousedního pozemku nemůže být 
přímo dotčen předmětným rozhodnutím na svých právech, jestliže 
se žádné vodní dílo na jeho pozemku nenachází.

Soud rovněž poznamenal, že dle ustanovení § 3 odst. 1 vodního 
zákona nejsou podzemní vody předmětem vlastnictví a nejsou ani 
součástí pozemku, v němž se nacházejí. Proto nemůže být vlastník 
sousedního pozemku účastníkem řízení o povolení s nakládáním 
s vodami, ve kterém se pouze povoluje množství vody, které může 
žadatel odebrat. Soud připomněl, že jeho vlastnická práva nemo-
hou být napadeným rozhodnutím nikterak dotčena, a navíc pozna-
menal, že i dle hydrogeologického posouzení dosahuje depresní 
kužel 20 metrů od předmětné studny a ovlivnění okolních studní 
je tedy vyloučeno. Nedojde tak k ovlivnění vydatnosti nejbližších 
vodních zdrojů na sousedních pozemcích. Nedůvodně je tedy dle 
názoru krajského soudu žalobou namítáno, že dojde ke stahování 
podzemní vody, jestliže navíc žalobce žádnou studnu nemá.

Krajský soud své závěry rozšířil i o úvahu, že v případě existence 
vodního díla na sousedním pozemku by jeho vlastník měl postavení 
účastníka řízení v souzené věci. Jestliže však v rámci tohoto vodo-
právního řízení bylo zjištěno, že tomu tak není, vodoprávní úřad 
I. stupně neměl důvod jej mezi účastníky řízení zahrnout.

Krajský soud dále uvedl, že k provedení vodního díla je třeba 
stavebního povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního záko-
na a že vodoprávní úřad s vlastníkem sousedního pozemku jako 
s účastníkem řízení v rámci řízení o vydání stavebního povolení 
a územního rozhodnutí jednal.

Krajský soud se ve svém rozsudku v zájmu vyčerpání žalobních 
bodů zabýval i dalšími výhradami žaloby, jež však tématicky neko-
respondují s obsahovým zaměřením tohoto článku.

IV. Prejudikatura
Jak bylo naznačeno výše, velmi podobným skutkovým případem 

s vazbou na budoucí eventuální zájmy vlastníka sousedního pozem-
ku se zabýval, i když tentokrát pouze ve vztahu k sousedským 
zájmům při povolování obecné stavby, již Krajský soud v Hradci 
Králové v rozsudku ze dne 6. 2. 2001, čj. 30 Ca 206/2000.

Městský úřad tehdy jako orgán I. stupně dodatečně povolil přístav-
bu k rodinnému domku. V následném odvolání se spoluvlastníci 
sousedního pozemku dovolávali svého vážného úmyslu v dohledné 
době postavit na své sousední parcele rodinný domek, což by ovšem 
nebylo možné v případě realizace předmětné přístavby vzhledem 
k vyhláškou6) stanoveným odstupovým vzdálenostem mezi rodin-
nými domky navzájem a od pozemkových hranic. Protože okresní 
úřad odvolání do rozhodnutí městského úřadu zamítl, podali odvo-
latelé – vlastníci sousedního pozemku žalobu a navrhovali napa-
dené rozhodnutí okresního úřadu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu 
řízení. Krajský soud v Hradci Králové žalobu zamítl.

Žaloba tehdy především namítala shodně s předchozím odvolá-
ním, že přístavba byla dodatečně povolena, čímž došlo k omezení 

6  Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
ve znění pozdějších předpisů.

práv a oprávněných zájmů žalobců. Vytkla žalovanému okresnímu 
úřadu, že nedostatečně posuzoval důvody odvolání, a to zejména 
v tom, že nebral v úvahu úmysl žalobců provést na jejich parce-
le výstavbu rodinného domku, a znemožnil tak další výstavbu 
rodinných domků nejen na uvedené parcele, ale i v dané lokalitě. 
Parcela žalobců tak byla údajně znehodnocena pro další výstavbu 
proto, že nebude splňovat požadavky vzájemného odstupu staveb 
rodinných domků mezi sebou a od pozemkových hranic podle 
platných předpisů.

Podle vyjádření okresního úřadu žalobci doposud příslušný 
stavební úřad ani nepožádali o umístění stavby rodinného domku 
na svém pozemku, nadto ve správním řízení, jehož byli žalobci 
účastníky, ve stanovené lhůtě žádné námitky neuplatnili.

Krajský soud v Hradci Králové se s postupem městského i okres-
ního úřadu ztotožnil, neboť podle jeho názoru žalobci svůj záměr 
deklarovali pouze slovně, ale prakticky neprovedli žádný úkon, 
z něhož by se dala jejich vážná vůle v tomto směru vůbec dovozo-
vat. Žalobci svůj záměr vůbec nerealizovali od doby, kdy pozemek 
zakoupili, tj. po dobu cca 10 let. Nepožádali totiž ani o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby rodinného domku, ani o stavební 
povolení a neměli dosud ani dokumentaci zamýšlené stavby. Uvažo-
vali pouze o tom, že by si vybrali některý z nabízených typových 
rodinných domků. Daný pozemek navíc nebyl, jak uvedl Krajský 
soud v Hradci Králové, ani určen žádným způsobem k zástavbě 
rodinným domkem. Kromě toho, jak doplnil Krajský soud v Hradci 
Králové, neměla parcela žalobců zajištěno ani připojení na pozemní 
komunikaci.

Správní orgány tudíž vyšly podle názoru soudu ze skutkového 
stavu, který tu byl v době jejich rozhodování a posoudily jej zcela 
po právu. Nebylo totiž možno podle jeho názoru vázat výsledek 
řízení o odstranění přístavby na skutečnost, o které účastníci 
řízení a správní orgány vlastně v době rozhodování vůbec nic 
nevěděli, a to ani to, zda se vůbec někdy uskuteční. Zmíněná okol-
nost nabyla na významu ještě o to více, že již v době rozhodování 
o dodatečném povolení přístavby byla předmětná parcela vlastně 
nezpůsobilá k zástavbě rodinným domkem (bez přístupu) a tato 
vlastnost jí zůstala ještě v době vydání citovaného rozsudku.

V. Komentář místo závěru
Krajský soud poskytl vodohospodářské praxi další vodítko k apli-

kaci dotčených právních předpisů v podobě jednoznačného a jasně 
formulovaného závěru o zapojení vlastníka sousedního pozemku 
do vodoprávního řízení o povolení k odběru podzemních vod na 
vedlejším (sousedním) pozemku.

Mámeli extrahovat základní pravidla artikulovaná v tomto 
rozsudku, pak je zřejmě rozhodující, zda vlastník sousedního 
pozemku má (zjednodušeně řečeno) na tomto svém pozemku 
legálně vybudované vodní dílo sloužící k odběru podzemních 
vod a odběr má rovněž pravomocně povolen7). Pokud by tedy 
vlastník sousedního pozemku takové vodní dílo (resp. odběr) na 
svém pozemku neměl, pak jeho práva odběrem podzemních vod na 
sousedním pozemku být přímo dotčena nemohou a postavení účast-
níka řízení ve vodoprávním řízení o povolení takového nakládání 
s vodami by mu nepříslušelo. V opačném případě jeho účastenství 
v řízení nic nebrání.

7  Zřejmě obdobně by bylo třeba hodnotit existenci tzv. historické studny, u které 
povolení k odběru nezaniklo v souvislosti s mezním datem 1. 1. 2008, a dále 
též situaci, kdy vlastník sousedního pozemku měl již pravomocně povolen 
odběr, ale vodní dílo sloužící takovému odběru by ještě vybudováno, resp. 
legalizováno nebylo.
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Bylo by tedy zřejmě nevhodnou praxí vodoprávních úřadů, 
pokud by za účastníky takových řízení vlastníky sousedních nemo-
vitostí pojímaly automaticky, a to bez ohledu na pohnutky, jaké by 
je k tomu vedly (např. informovanost sousedů o existenci studny 
na vedlejším pozemku). Povědomí o tom, že v dané lokalitě byla 
povolena taková vodní díla, resp. odběr podzemních vod, si musí 
podržet především vodoprávní úřad, jehož povinností je zohlednit 
tyto skutečnosti v dalších řízeních v souladu se zásadou materiální 
pravdy presumovanou ať již obecně v ustanovení § 3 odst. 3 správ-
ního řádu, nebo zopakovanou a zdůrazněnou v ustanovení § 50 
odst. 3 správního řádu v rámci úpravy pravidel podkladů pro vydá-
ní rozhodnutí. Pochopitelné může být ověřování či zjišťování exis-
tence zejména tzv. historických studní na sousedních pozemcích, 
nicméně přesné a bezvadné vymezení okruhu účastníků řízení je 
v rámci vodoprávního řízení, resp. správního řízení jednou z nejdů-
ležitějších povinností vodoprávního úřadu, resp. správního orgánu 
obecně. Její podceňování není zcela jistě namístě. Naopak. V řadě 
případů se jedná o složitou a komplikovanou záležitost, zvlášť 
pokud jsou např. vlastnické vztahy nejasné a jedná se navíc o his-
torické záležitosti s obtížně doložitelným (právním) vývojem.

Krajský soud si rovněž velmi vhodně všiml skutečnosti specifické 
pro vodní právo, jež pro vodní dílo sloužící k nakládání s vodami 
(v souzeném případě studna/vrt) předpokládá vydání 2 povolova-
cích aktů správního orgánu – vodoprávního úřadu, a to konkrétně 
povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru podle 
ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona a stavebního 
povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. Zatímco 
pro řízení o povolení k odběru podzemních vod platí výše uvedená 
úvaha krajského soudu, pro řízení o povolení stavby vodního díla 
je určující úprava ze stavebního zákona8), podle které vlastník 
sousedního pozemku účastníkem stavebního řízení je9). Přístup 
odpovídající výše uvedeným závěrům je možné nalézt rovněž 
např. v publikaci Vzory vodoprávních rozhodnutí [3]10), která byla 
jako metodická pomůcka pro potřeby vodoprávních úřadů vydaná 
v roce 2009.

I když je v současné době rozsudek krajského soudu čj. 10 Ca 
240/200855 v právní moci a jeho výrok je pro účastníky, osoby 
na řízení zúčastněné, jakož i pro orgány veřejné moci závazný11), 
je třeba pro úplnost doplnit, že v zákonné lhůtě dvou týdnů12) 
byla vlastníkem sousedního pozemku v této věci podána kasační 
stížnost, která však nemá ve vztahu k napadenému rozsudku kraj-
ského soudu odkladný účinek a o které bude následně rozhodovat 
Nejvyšší správní soud.
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The administrative procedure in watermanagement is often 
burden with disputes in participation of some persons. neither the 
practise of the administrative courts nor the general courts solved 
this problem. It ist necesarry to remind the basic rule of the wa
termanagementlaw, that the surface or underground water don’t 

8  § 109 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9  Můželi být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno – srov. 
§ 109 odst. 1 písm. e) in fine stavebního zákona.

10  Vzory vodoprávních rozhodnutí podle zákona č. 254/2001 Sb. s komentářem, 
Ing. Daniel Pokorný, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad a kol., Sondy, s.r.o., Praha 2009, 
s. 245 a násl.

11  § 54 odst. 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů.

12  § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů.

belong to anybody and aren’t a part or an accesory of the ground. 
In spite of that, it is a common practise, that the owners of the neig
bouting grounds are taken as a participants in the administrative 
procedure of licencing the withdrawing the undergroundwater 
without beeing touched by that activity. It is sure, that one of the 
latest judgements in this subject will be welcome.

Světový týden vody ve Stockholmu

V pátek 21. srpna byl oficiálně zakončen 19. ročník Světového 
týdne vody ve Stockholmu. Zúčastnil se ho rekordní počet účastní-
ků, který přesáhl číslo 2 400. Týden s mottem „Přístup k vodě jako 
společnému bohatství“ se nesl ve znamení množství přednášek 
a seminářů na dané téma. Dva dny byly věnovány otázkám klima-
tických změn a adaptačním opatřením v oblasti vod.

Cílem těchto jednání bylo poslat další jasnou zprávu o nezbytnos-
ti řešení adaptačních opatření zejména ve vodním hospodářství na 
jednání ke klimatickým změnám v Kodani v prosinci tohoto roku. 

Mnoho seminářů a přednášek se zabývalo otázkou přeshraniční 
spolupráce. Nejaktuálnějším bodem je v tomto ohledu rostoucí 
počet zemí, které již ratifikovaly Úmluvu OSN o právu nenavi
gačního užití mezinárodních vodních cest. Konvence byla přijata 
již v roce 1997, avšak kvůli malému počtu ratifikujících států stále 
nevešla v platnost. Tento legislativní nástroj je důležitý zejména pro 
státy rozvojového světa, kde je otázka sdílení společných povodí 
stále „tabu“. Státy EU včetně ČR a také některé další státy Evropy 
jsou smluvními stranami jakési evropské alternativy výše zmíněné 
konvence – Úmluvy o vodách.

Sanitace a hygiena jsou stále jedním z největších problémů nejen 
vodního hospodářství, ale také zdraví lidské populace. Téma úzce 
souvisí s jakostí vody, která je zhoršována právě nedostatečným 
čištěním odpadních vod a zneškodňováním závadných látek, kte-
ré jsou vypouštěny do vod. Téma „Jakost vody“ bude ústředním 
mottem Světového dne vody 2010 (22. března 2010). Podrobnosti 
k tomuto dni jsou k dispozici na stránkách organizace UNEP, která 
bude hlavní zaštiťující organizací.

Česká republika, zastoupená ředitelkou odboru ochrany vod na 
MŽP ČR, Ing. Veronikou Jáglovou, se aktivně zapojila do evropské 
části mezinárodního projektu „Waterstewardship“, který se v sou-
časné době zabývá otázkami hospodaření s vodou v sektorech, které 
jsou velkými odběrateli vody, jako je zemědělství, průmysl, turismus 
a urbanizovaná území (státní i soukromé subjekty). 

Na Světovém týdnu vody byla již tradičně předána významná 
ocenění. Vedle ocenění pro přínos v oblasti ochrany vod (Dr. Bin-
deshwar Pathak, Indie, viz obrázek) stojí také cena pro mladé vědce 
(Ceren Burçak Dag, Turecko) a ocenění v oblasti průmyslu (Trojan 
Technologies, Kanada). 

 MŽP 
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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.

Navštivte nás: Stavební veletrh For Arch 2009 PVA Letňany, 22.9. – 26.9.2009, hala 1, stánek D16
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Solení vozovek z pohledu hospodaření 
s dešťovými vodami

Eva Cyhelská, Ivana Kabelková

Klíčová slova
přírodě blízké hospodaření s dešťovými vodami – zimní údržba 
vozovek – rozmrazovací látky – vliv soli na životní prostředí

Souhrn
Během zimního období se na silnících používá velké 

množství rozmrazovacích prostředků. V článku jsou shrnu-
ty vlivy dešťového odtoku obsahujícího sůl splachovanou 
z pozemních komunikací na půdu, povrchovou a podzemní 
vodu. Dále jsou prezentovány doporučení pro hospodaření 
s tímto odtokem, přičemž nejlepším řešením se zdá být 
velkoplošné zasakování. Pokud tento způsob není z různých 
důvodů realizovatelný, další alternativou je využití tech-
nických půdních filtrů, kdy ale musí být zohledněno riziko 
zakolmatování filtru způsobené destabilizací částic substrátu 
solným roztokem.

Úvod 
Přírodě blízké hospodaření s dešťovými vodami (HDV) podpo-

ruje přirozený koloběh vody a ochranu podzemních a povrcho-
vých vod. Jedním ze základů HDV je vsakování neznečištěného 
srážkového odtoku ze zpevněných ploch. Velký podíl zpevněných 
ploch představují komunikace, a proto má nakládání se srážko-
vým odtokem z nich velký význam.

Srážkový odtok ze silnic je však v závislosti na typu a intenzitě 
provozu více či méně znečištěn různými škodlivinami, je proto 
nutné, aby před samotným odtokem do povrchových či podzem-
ních vod prošel adekvátním čištěním.

Pro většinu znečisťujících látek pochá-
zejících z autodopravy byla přesvědčivě 
prokázána dostatečná účinnost jejich 
odstranění při vsakování rostlou či naveze-
nou půdou. Avšak posypové soli používané 
při zimní údržbě vozovek byly posuzovány 
jen zřídka. Jsou jedinou skupinou látek 
obsažených v dešťovém odtoku z komuni-
kací, pro které neexistuje účinná metoda 
čištění. Přitom chloridu sodného jako nej-
běžnější posypové látky se pro zimní údrž-
bu používá každoročně velké množství.

Jakým způsobem by tedy měly být silnice se zimní údržbou 
rozmrazovacími látkami odvodňovány? Je zasakování dešťových 
vod přechodně znečištěných solí ekologicky vhodné či přípust-
né? Jak by mohlo být zabráněno či v maximální míře sníženo 
ohrožení půdy a vody?

Cílem tohoto příspěvku je zodpovědět výše položené otázky 
zejména na základě literární rešerše a zkušeností ze zahraničí.

Bilance spotřeby soli na komunikacích
Zimní údržba komunikací se provádí mechanickým odklízením 

sněhu a následným posypem rozmrazovacími či zdrsňovacími 
materiály.

V České republice je údržba silnic upravena vyhláškou 
104/1997 Sb. [15], která předepisuje způsob údržby podle pořadí 
důležitosti silnice. Posyp dálnic a rychlostních silnic se provádí 
zásadně chemickými rozmrazovacími materiály. Zdrsňovací mate-
riály se používají jen v případě, kdy je pro daný úsek vydán zákaz 
použití chemických rozmrazovacích materiálů, anebo pokud by 

jejich použitím nebylo možno v důsledku povětrnostní situace 
zmírnit závady ve sjízdnosti. U silnic I. a II. pořadí se posyp che-
mickými rozmrazovacími materiály provádí po pluhování, silnice 
III. pořadí se sypají zdrsňujícími materiály.

Pokud silniční síť zasahuje do území CHKO nebo NP či do 
ochranných pásem vodních zdrojů, je použití chemických roz-
mrazovacích prostředků až na výjimky zakázáno [20]. Stejně tak 
obce regulují jejich aplikaci v místních vyhláškách.

K nejpoužívanějším chemickým rozmrazovacím látkám pro 
prevenci a odstraňování sněhu a ledu z komunikací patří soli. 
Při nejčastěji se vyskytujících teplotách mezi 0 a -8oC se v celo-
evropském měřítku i v ČR (z 98%) používá nejvíce čistý chlorid 
sodný (kuchyňská sůl, NaCl). Při nižších teplotách se míchá solný 
roztok s chloridem hořečnatým či vápenatým. Při teplotách pod 
-20 oC není již použití posypových solí smysluplné, protože jejich 
účinek nepůsobí dostatečně dlouho, aby zabezpečil komunikace 
požadovanou měrou [4]. Základní charakteristiky chloridů použí-
vaných při zimní údržbě silnic jsou v tab. 1.

Ostatní rozmrazovací látky, jako alkoholy a glykoly, močovina, 
CMA (Calcium Magnesium Acetate), KA (Kalium Acetate) apod., 
nejsou běžně rozšířeny [9].

V České republice se za zimní období aplikuje ročně cca 150 
tis. tun chloridu sodného (tab. 2). Lokálně používané množství 
solí značně kolísá v závislosti na zeměpisné šířce, povětrnost-
ních a klimatických podmínkách a dopravním zatížení. Např. 
v Německu se pohybuje denní množství posypových solí mezi 10 
a 150 g/m2 plochy silnic [4]. Česká legislativa doporučuje denní 
limit 60 g/m2 s tím, že v případě nutnosti je možno použít větší 
množství [15]. Díky optimalizaci dávkování a cílené aplikaci se 
spotřeba solí postupně snižuje (v Německu asi o 25 % od 70. let) 
a předpokládá se, že tento trend bude pokračovat [4].

Chlorid sodný  
(NaCl)

Chlorid vápenatý 
(CaCl2)

Chlorid hořečnatý 
(MgCl2)

Používané 
skupenství

Pevná látka
Solanka

Pevná látka
Solanka (15-32%) Solanka

Hustota kg/m3 2 160 1 980 2 320

Rozpustnost g/l 360 740 548

Eutektický bod °C -21,2 -50 -33

Účinnost do teploty °C asi -7 (max. -11) -35 asi -9

Tab. 1. Charakteristika chloridů používaných při zimní údržbě silnic [16]

Jednotky Silnice Dálnice

Udržovaná síť km 6 621 585

Technologie údržby

Suchá sůl km 232 (4 %) -

Vlhčená sůl km 6 175 (93 %) 583,5 (99,7 %)

Inertní posyp km 214 (3 %) 1,5 (0,3 %)

Spotřeba posyp. materiálu

Chlorid sodný t/sezóna 120 313 28 106

Chlorid vápenatý t/sezóna - 1 718

Inertní posyp t/sezóna 14 304 45

Měrná spotřeba

Chloridy celkem t/(km.sezóna) 18,2 51,8

Tab. 2. Technologie údržby a spotřeba posypového materiálu 
na silnicích a dálnicích v České republice v nadprůměrné 
sezóně 2004/2005 [17]
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Transportní cesty soli
Ze soli aplikované na silnici se okamžitě asi 15 % usadí v oblas-

ti krajnice, zbylých 85 % aplikovaného množství se rozpustí na 
ploše komunikace. Menší díl pak odteče táním srážky odvod-
ňovacím systémem komunikace, převládající část je dopravou 
rozstříkána do závějí a do okolí komunikace – tedy do půdy a na 
vegetaci. Podle druhu transportní cesty tak použitá sůl ovlivňuje 
kvalitu půdy, podzemní i povrchové vody v úzkém nebo širším 
okolí komunikace.

Měření obsahu solí na silnicích se zimní údržbou ukazují, že 
k nejvýraznější akumulaci soli dochází ve sněhu hromaděném ve 
vzdálenosti do 1 m od tělesa vozovky, respektive v horní vrstvě 
půdy. Odtud je sůl díky oblevě a atmosférickým srážkám rychle 
vymývána, jak je vidět ze srovnání koncentrací chloridů a sodíku 
v čerstvě posypaném a starém sněhu (tab. 3).

Koncentrace chloridů v odtoku tajícího sněhu ze silnic dosahu-
je často až enormních hodnot. Např. v Bavorsku byly v prvních 
kvartálech let 1994–2005 zjištěny průměrné hodnoty chloridů 
v rozmezí 555–4 100 mg/l. Obdobně koncentrace sodíku ve 
vzorcích byla až 514x vyšší v 1. kvartálu (1 285 mg/l) než ve 
3. kvartálu (2,5 mg/l) [2]. Při podobných měřeních v České 
republice koncentrace chloridů ve vodách ve sledovaných úsecích 
dálnice D1 několikanásobně přesahovaly přípustné hodnoty pro 
povrchové vody dané nařízením vlády č. 229/2007 Sb. (c90 bylo 
1 510 mg/l oproti limitu 250 mg/l) [3].

Silně zvýšený obsah solí se nějakou dobu po solení vyskytuje 
i ve vodách pod tělesem komunikace. S přibývající vzdáleností od 
silničního tělesa byl ale stanoven relativně rychlý pokles obsahu 
solí, který po 100–200 m průtočné cesty díky postupujícímu 
rozředění klesl přibližně na pozaďovou koncentraci [4].

V zemině lze zjistit zvýšený obsah solí zpravidla jen do vzdále-
nosti cca 5 m od krajnice, a proto se za ovlivňující faktor považuje 
ostřik půdy vodou a sněhem ze solené silnice [4].

pro původní vegetaci, zvláště stromy [12]. Zvýšeným přísunem 
soli kořenovým systémem je narušeno hospodaření stromů s živi-
nami. Typickými symptomy je vyrážení listí až pozdě na jaře, listy 
jsou malé, kudrnaté, s nekrózami (obr. 1). Listí se brzy podzimně 
zbarvuje a opadává, někdy odumírají části rostlin [11].

Zvýšenou citlivostí na sůl vykazují tyto dřeviny: smrk ztepilý, 
borovice lesní, modřín opadavý, jedle, douglaska, javory klen 
a mléč, jeřáb ptačí, lípy, habr, buk a jilmy. Z keřů jsou to např. 
líska obecná, svída krvavá, ptačí zob obecný a růže šípková.

Naopak relativně odolné druhy vegetace vůči soli jsou: smrk 
pichlavý, borovice černá, kleč, duby, trnovník akát, jasan ztepilý, 
pajasan žlaznatý, osika obecná, olše šedá a lepkavá, topol bílý 
a šedý, hlošina úzkolistá, rakytník úzkolistý, vrby. Z keřů pak 
čimišník obecný, žanovec měchýřník, kustovnice cizí, trnka 
obecná, meruzalka alpská a zlatá, růže svraskalá, pámelník 
bílý, tušalaj obecný, tamaryšek galský, olše zelená a keřovité 
formy vrb [11].

Vliv na podzemní a povrchové vody
Chloridy z posypových solí rychle procházejí půdou do pod-

zemní vody. V blízkosti dálnic a státních silnic bylo v Německu 
naměřeno v podzemní vodě značné roční kolísání koncentrace 
chloridů. Pozaďová koncentrace 20–30 mg/l byla v únoru až dub-
nu zvýšena až na 100 mg/l. Toto znečištění však díky ředění se 
vzdáleností od komunikace po 10 až 100 m rychle klesalo [1].

I v povrchových vodách je díky ředění obsah solí značně 
kolísavý. Zaústění odtoku z komunikací může v zimě a pře-
vážně pak v jarních měsících způsobit zvýšenou koncentraci 
chloridů. Dlouhodobě zvýšené koncentrace solí v povrchových 
vodách mohou vést k vymizení citlivých druhů akvatického spo-
lečenstva (Porifera, Rotatoria, Bryoza, Plecoptera, Trichoptera) 
a k osídlení halofilními a halobiontními druhy z ústí řek. Tyto 
změny v biocenóze lze očekávat až při několikaletých zvýšených 
koncentracích chloridů přes 400 mg/l. Krátkodobě v zimním 
období lze tyto koncentrace tolerovat, avšak hodnoty by neměly 
překračovat 500-600 mg/l Cl-. Hodnoty nad 1 000 mg/l jsou 
nepřípustné [13].

Limity pro vypouštění chloridů do povrchových vod jsou v Čes-
ké republice 50 mg/l Cl- pro vodárenské toky a 250 mg/l Cl- pro 
ostatní toky. Limity pro sodík stanoveny nejsou [10].

Zvýšené koncentrace soli vedou k mobilizaci kadmia adsorbo-
vaného na krajnicích a jeho vyplavování do podzemních a povr-
chových vod. Koncentrace chloridů řádově několik g/l snižují 
adsorpci kadmia o 50-70% [1].

Doporučení pro nakládání se zasoleným dešťovým odtokem
Škodlivost posypových solí pro podzemní a povrchové vody 

je nesporná.
Prioritně by měla být uplatňována opatření, která vedou ke 

snížení spotřeby solí, např.:
• přezkoumání zařazení komunikací do tříd s nutností posypu 

solemi [4],
• omezení množství soli při posypu (doporučená hodnota max. 

10 g/m2) [1], [14],
• snížení četnosti posypů, včetně optimalizace preventivních 

posypů,
• použití efektivních technologií šetrných k přírodě (zvlhčování 

suché soli solankovým roztokem) [1],
• předepsání povinných zimních pneumatik (menší nároky na 

údržbu komunikací),
• zákaz sypání chodníků rozmrazujícími látkami atd. [14].

Dalšími vhodnými doplňujícími opatření pro redukci množství 
vnesené soli jsou např.:
• včasné odstranění odklizeného sněhu znečištěného solí před 

jeho roztáním, 
• osázení krajnic druhy rostlin tolerantními vůči soli.

Ochranu podzemních a povrchových vod však lze ovlivnit 
i volbou způsobu odvodnění komunikace, která určuje kudy, kde 
a jak sůl skončí ve vodě. Při odvodnění jednotnou nebo oddílnou 
dešťovou kanalizací je sůl pouze naředěna v dešťových nádržích 
(DUN) a bodově vypouštěna do recipientu. U neizolovaných DUN 
může dokonce dojít k lokálnímu vysokému zatížení půdy či pod-
zemní vody solemi [4].

Nejbezpečnějším způsobem pro nakládání se zasoleným dešťo-
vým odtokem z komunikací včetně dálnic a silnic 1. třídy se 
proto jeví být velkoplošné vsakování přes porostlou humusovou 
vrstvu (obr. 2). Zvodnělý horizont však musí být dostatečně 
mocný a protékaný, aby bylo zabráněno akumulaci solí, a musí 
být dodržena bezpečná vzdálenost od zdrojů pitné vody (1 000 m 
dle [5]). Pro zabránění bodovému špičkovému zatížení se dopo-
ručuje odstranit na ploše území, na němž se vsakuje, prohlubně 
a nerovnosti.

Čerstvý sníh Starý sníh

Na+ až 1 000 mg/l až 10 mg/l

Cl- až 1 500 mg/l až 5 mg/l

Tab. 3. Srovnání vzorků čerstvě posypaného a starého sně-
hu [1]

Vliv soli na životní prostředí
Vliv na půdu a vegetaci

Vnos posypových solí do půdy se projevuje především nárůstem 
obsahu sodných a chloridových iontů. 

Zatímco sodné ionty se váží přímo v půdě v blízkém okolí sil-
nic (vzdálenost je závislá na mnoha podmínkách, především na 
poloze komunikace a konfiguraci terénu [11]), chloridy jsou díky 
svému zápornému náboji značně mobilní, neboť jsou vůči půdě 
inertní. Kromě velmi kyselých půd (pH < 5) nedochází k  úbytku 
chloridů ani nepodléhají iontové výměně. Jejich koncentrace se 
snižuje pouze ředěním a následným transportem ve zvodnělé 
vrstvě. Z tohoto důvodu je koncentrace Cl- iontů v půdě menší 
než koncentrace Na+.

Sodné ionty způsobují vytěsnění (desorpci) jiných sorbovaných 
kationtů až do úplného nasycení výměnného půdního komplexu 
sodíkem. Tím může dojít k porušení půdní struktury a k rozpadu 
půdních agregátů až na jednotlivá zrna. Obzvlášť u půd chudých 
na vápník a hořčík může dojít porušením jílových částic k zane-
sení (kolmataci) těchto zemin. Tento efekt byl doposud prokázán 
pouze na přirozeně rostlé půdě, v navezených zeminách v okolí 
silnic k takovému zanášení vzhledem k výskytu hrubozrnných 
materiálů a vlivem dodatečného sedání nedochází [4].

Zvýšeným přísunem soli do půdy dochází k nepřirozenému 
zvyšování pH, omezení přístupnosti základních živin (N, P, K) pro 
živé organismy, poklesu mikrobiálního života, a tím k degradaci 
půdní struktury [6].

Zasolování půd může vést k úhynu rostlin a živočichů a ke 
změnám v druhovém složení ekosystémů.

Posypová sůl poškozuje vegetaci dvěma způsoby – přímým 
ostřikem solankou a nepřímo prostřednictvím půdy. V praxi 
se oba způsoby uplatňují společně (až na výjimky). Například 
vegetace na svazích nad úrovní vozovky je poškozována prakticky 
pouze ostřikem, působení půdou se týká větších vzdáleností od 
komunikace, kam už ostřik nedosahuje. Dosah poškození je pod-
míněn především konfigurací terénu. Bezprostředně je ohrožena 
vzdálenost 10–15 m od okraje komunikace, kritická může být 
vzdálenost 30-70 m [11]. 

Škody ostřikem se projevují jako poleptání či spálení. Solí kon-
taminované půdy nemohou poskytovat plnohodnotné stanoviště 
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V případě, že velkoplošné vsakování odtoku z komunikací není 
z prostorových důvodů nebo z důvodů nízké propustnosti půdy 
možné, je možno použít umělá vsakovací zařízení, např. retenční 
půdní filtry pro silně znečištěné vody (obr. 4). 

Různé filtrační materiály však mají odlišnou zatížitelnost solí. 
Při vyšším obsahu jílů a slínů v důsledku výměny iontů Ca2+ 
a Mg2+ za ionty Na+ silně stoupá tendence k vnitřní kolmataci 
filtrů, a tím snížení propustnosti substrátu (obr. 3). (Nízký obsah 
těchto minerálů ve filtračním materiálu by však byl v rozporu 
s požadovanou účinností odstraňování těžkých kovů – čím více 
jílových minerálů a humusu, tím vyšší adsorpce těžkých kovů.) 
Proto se při obsahu jílových minerálů vyšším než cca 2,5 % 
doporučuje provést zkoušku vhodnosti materiálu pro zatížení 
solemi [8].

Pozitivní vliv při zasakování má strukturované osázení vegetací, 
kromě trávy je vhodný například orobinec, kosatec, sítina, rákos 
a podobné mokřadní druhy. Jejich hlavním přínosem je ochrana 
zasakovacího zařízení před zanesením [18].

Závěr
Ze zahraničních zkušeností je zřejmé, že přírodě blízké hospo-

daření s dešťovým odtokem z komunikací je z hlediska proble-
matiky posypových solí možné a v určitých situacích dokonce 
doporučované jako nejvhodnější způsob nakládání s těmito 
vodami i z poměrně značně zatížených komunikací. I s ohledem 
na přítomnost dalších znečišťujících látek v dešťovém odtoku 
z komunikací se jeví jako nejvhodnější způsob velkoplošné zasa-
kování přes zatravněnou humusovou vrstvu. Každou konkrétní 
aplikaci je však nutno posuzovat komplexně, s přihlédnutím 
k místním podmínkám a omezením.

Poděkování Provedené práce slouží jako podklad pro Výzkumný 
záměr č. MSM 6840770002.
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Road salting in the perspective of storm water management 
(Cyhelská, E.; Kabelková, I.)

Key words
Best practices in storm water management – road winter mainte-
nance – deicing agents – salt impact on the enviroment

Large amounts of salt as a deicing agents are spreaded on 
roads in winter. In the paper effects of the salt containing road 
runoff on soil, surface and ground water are summarized. Rec-
comendations for the management of this runoff are presented. 
Surface infiltration over large vegetated areas seems to be 
the the best solution. In case it is not possible, infiltration in 
technical devices must be applied where their colmation due 
to salt induced destabilization must be taken care of.

Ve dnech 1. – 2. října proběhne ve Velkých Bílovicích 

9. ročník konference Městské vody
Nosným tématem letošního setkání bude:

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV

Informace: Ing. Iva Hlavínková, GSM +420 602 805 760
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Problematika nakládání s dešťovými 
vodami z komunikací

Marie Hrabovská, Petr Hlavínek

Klíčová slova
ropné látky – polycyklické aromatické uhlovodíky – těžké kovy 
– lehké kapaliny – chloridy – dešťová voda – komunikace

Souhrn
Silniční doprava nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního 

prostředí. Nárůst dopravy vede k výstavbě nových dálnic 
a rychlostních komunikací a k zahušťování dopravy na stá-
vajících komunikacích. Tím dochází k navýšení znečištění 
zpevněných ploch, kdy povrchové smyvy kontaminují půdu, 
povrchové a podzemní vody. Určité množství znečišťujících 
látek vznikajících na komunikacích je distribuováno do 
okolního prostředí, což způsobuje a také do budoucna bude 
způsobovat stále rostoucí zatížení okolního prostředí, s pro-
kázaným škodlivým účinkem.

Teoretická část
Působením člověka neustále dochází ke snižování kvality povr-

chových a podzemních vod. Jedním z negativních faktorů ovlivňu-
jících právě jejich kvalitu jsou nejrůznější druhy dopravy. Znečiště-
ní silniční dopravou může mít charakter náhodný v podobě havárií 
automobilů, kdy dochází k úniku pohonných hmot, motorových 
olejů, provozních kapalin a dalších škodlivin, ale také dlouhodobý, 
způsobený vlivem výfukových plynů, obrusů pneumatik a svrchní 
konstrukce vozovky a úkapů pohonných hmot. 

Česká republika má závazky vyplývající z přístupové smlouvy 
k eU a splnění těchto úkolů závisí i na vyřešení některých dru-
hů znečištění povrchových vod. Přičemž právě vody odtékající 
z komunikací patří k těm zdrojům znečištění, které nelze opome-
nout. Legislativně se problematikou zabývá Rámcová směrnice 
pro vodní politiku 2000/60/eS (WfD), ze které vyplývají pro 
členské státy důležité požadavky na dobrý a ekologický stav 
vodních útvarů, snižování a zastavení úniků nebezpečných látek 
do vodního prostředí.

Znečišťující látky obsažené v dešťových vodách z komunikací 
lze rozdělit do těchto částí:
•	 lehké kapaliny,
•	 PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky, 
•	 těžké kovy, 
•	 chloridy.

Lehké kapaliny – jsou definovány v eN 858-1 „Odlučovače 
lehkých kapalin“ jako kapaliny s hustotou do 0,95 g.cm3, které 
jsou nerozpustné a nezmýdelnitelné, např. motorový benzín, 
motorová nafta a topný olej a jiné oleje minerálního původu, 
avšak s vyloučením (mazacího) tuku a olejů rostlinného a živo-
čišného původu. Rozpustnost lehkých kapalin ve vodě nelze 
přesně stanovit, protože se jedná o směs látek s nestejnoměrnou 
rozpustností (s rozmezím setin až desítek mg.l-1). 

Ropné látky (NeL) jsou tvořeny především ropnými uhlovodíky 
n-alkany, iso-alkany a cykloalifatickými a aromatickými uhlovo-
díky (mono- a polycyklickými), nesubstituovanými a substituo-
vanými. V ropných uhlovodících chybějí alkeny a alkiny. Ropné 
látky mohou být ve vodě podle jejich chování rozděleny do 4 
kategorií: sedimentující látky, látky plovoucí na hladině, emul-
gované a rozpuštěné látky. Negativní vlastností ropných látek 
je jejich velmi malá biodegradovatelnost, přesto jsou v přírodě 
biologicky rozložitelné. Dle platné legislativy jsou ropné látky 
stanoveny jako ukazatel C10-C40.

Polycyklické aromatické uhlovodíky – PAU. Je to skupina 
látek, do které patří více než 100 sloučenin. Do půdy a vody 
se dostávají suchou a mokrou depozicí a splachy ze silnic. 
Ve vodním prostředí se PAU váží na částice kalu a ukládají 
se v sedimentech. Zdroji PAU jsou otěr z asfaltu, pneumatik 
a brzd aut, jemné částice pocházejí ze spalovacích motorů. 
Do skupiny PAU náleží například následující látky: naftalen, 
acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoran-
ten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, inde-
no(1,2,3-c,d)pyren a benzo(ghi)perylen. 

Těžké kovy – znečištění z dopravních prostředků zahrnuje 
i některé těžké kovy. Znečištění se tvoří každodenně při pro-
vozu dopravy. Opotřebováním pneumatik se uvolňuje zinek 
a uhlovodíky. Při korozi vozidel se uvolňuje železo, chrom, olovo 
a zinek. Další znečištění zahrnuje částečky kovu, zejména měď 

a nikl, vznikající opotřebováním spojky a brzdového obložení. 
Opotřebováním povrchu vozovek se uvolňují různé částice, např. 
minerální (živičné) a aromatické uhlovodíky, dehet a emulgáty, 
uhličitany, kovy a jemné usazeniny. Množství a složení je závislé 
na konstrukci vozovky a druhu použitého materiálu. 

Chloridy – aplikace soli na vozovky v zimě způsobuje výrazné 
zvýšení chloridů v dešťových vodách. Přítomnost soli urychluje 
korozi dopravních prostředků a kovových zařízení na ulicích. 
Používání inertních posypových materiálů (písek, štěrk, škvára 
apod.) zvyšuje množství pevných částic transportovaných dešťo-
vými vodami a v případě nevhodného složení těchto částic (např. 
škvára, popel) dochází i k vyluhování škodlivých chemických 
látek do dešťových vod. Posyp dálnic a rychlostních komunika-
cí se provádí zásadně chemickými rozmrazovacími materiály. 
K nejvíce používaným patří soli. Při teplotách mezi 0 a -8°C se 
v ČR používá chlorid sodný (NaCl, kuchyňská sůl). Při nižších 
teplotách se solný roztok míchá s chloridem vápenatým nebo 
hořečnatým a při teplotách pod -20 °C není již účinek posypových 
solí dostačující. Při aplikaci solí na komunikacích se okamžitě 
usadí asi 15 % v oblasti krajnice a zbylých 85 % se rozpustí na 
ploše silnice. Velká část aplikovaného množství solí je dopravou 
rozstřikována do okolí komunikace a menší část odteče díky tání 
srážky do odvodňovacího systému komunikace.

Závěr
Je potřebné hledat řešení na minimalizaci odtoku znečištění 

z komunikací a dopravních ploch. Zaměřit se na zjištění ně-
kterých vlastností znečištění ve srážkových vodách z dopravy, 
které je způsobeno např. rozpustností nafty a převodových olejů. 
Dále pak na vazbu mezi frakcemi nerozpuštěných látek, PAU 
a těžkých kovů. 

Jako nutné se jeví i řešení problematiky zachycování a pozdější 
zneškodňování kalů z odlučovačů, které obsahují zejména toxické 
kovy a polycyklické aromatické uhlovodíky.

Zjištěné výsledky pak uvést do praxe a tím zlepšit konečnou 
kvalitu odtokových vod.

Literatura
[1] Grünwald A. Hydrochemie. Praha , 1993. 176 s. ISBN 80-01-00952-1
[2] Huzlík, J.; Beránková, D.; Rozkošný, M. Znečištění vod odtékajících 

z komunikací. In Odlučovače lehkých kapalin a řešení odtoků z komunikací 
a parkovacích ploch, Praha 19. března 2009. edit. AČe ČR, s. 7-14.

[3] Cyhelská, e.; Kabelková, I. Hospodaření s dešťovými vodami. In Solení 
vozovek z pohledu hospodaření s dešťovými vodami, Brno 10. března 2009. 
edit. ARDeC s.r.o., s. 85-90.

Ing. Marie Hrabovská
doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. 

FAST
Ústav vodního hospodářství obcí

Žižkova 17, 602 00 Brno
email: hrabovska.m@fce.vutbr.cz 

hlavinek.p@fce.vutbr.cz

Problems of disposal with rainwater from a communication 
(Hrabovská, M.; Hlavínek, P.)

Key words
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– light fluid – chlorides – rainwater – communication

Transportation has unfavorably influence on a quality of 
enviroment. Increase of traffic leads to construction of new 
motorways and to intensify the traffic on current comuni-
cations. A consequence is still more polluted hard surface, 
when surface wash contaminate a soil, a surface water 
and underground water. Certain amount of contaminating 
substances, originated on comunications, is distributed to 
surroundings and cause and will be causing a demonstrable 
and still rising damage of enviroment.
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První seminář EWA o benchmarkingu 
provozovatelů čistíren odpadních vod

Česká odborná vodohospodářská veřejnost měla možnost 
se s pojmem „benchmarking“ v čistírenství seznámit již v roce 
2005 na 6. Mezinárodní konferenci a výstavě „ODPADNí VODy 
– WASTeWATeR“ v Teplicích. Prof. Kroiss z TU Vídeň tam refe-
roval o vývoji celorakouského systému benchmarkingu pro opti-
malizaci cenové účinnosti čistíren odpadních vod (Development 
of an Austrian wide benchmarking system for treatment plant 
cost-efficiency optimisation). Rakousko bylo také inspirací pro 
vznik obdobných studií v ostatních německy mluvících zemích 
(skupina D-A-CH). Německá společnost DWA byla také spolu-
pořadatelem spolu s eWA (european Water Association) prvního 
mezinárodního semináře o benchmarkingu v čistírenství, který 
byl zaměřen na výměnu národních zkušeností (European Was-
tewater Benchmarking Reporting – Discussion of current activities 
and chances of cross-national comparison). Seminář se konal 
4. června 2009 v Hennefu, v sídle DWA a eWA.

Základ pojmu „benchmarking“ tvoří anglické slovo „bench-
mark“. V různě odborně zaměřených slovnících lze nalézt jeho 
překlad jako „standard“, „značka zeměměřiče pro měření výšky“, 
v novějších slovnících se uvádí i „komparativní bod“ či „porovná-
vací ukazatel“. Právě tento poslední výklad nejlépe charakteri-
zuje podstatu benchmarkingu. Benchmarking je metoda řízení 
kvality. Je to metoda zlepšování učením se od druhých, způsob 
řízení změny. Benchmarking je proces porovnávání nákladů při 
dosahování daného cíle. Benchmarking je technika trvalé opti-
malizace, která porovnává a analyzuje procesy nebo služby za 
účelem zjištění nejlepší praxe (praktických postupů), s nimiž se 
pak organizace poměřuje. 

Smyslem benchmarkingu je mj. zjištění:
•	 jak si organizace/firma stojí ve srovnání s ostatními, především 

pokud jde o výstupy, tj. výsledky služeb svým zákazníkům;
•	 jak organizace pracuje z hlediska vstupu, tj. personálu, financí 

a dalších zdrojů, a jaká je úroveň služeb, které pomocí vstupu 
zajišťuje;

•	 rezerv v organizaci, ale především poznání, jak některé věci 
dělají jiní.
Benchmarking umožňuje organizaci/firmě:

•	 neustále se zlepšovat;
•	 měřit výkon;
•	 porovnávat výkon své organizace s jinými;
•	 zvyšovat kvalitu služeb.

Metoda benchmarkingu byla vyvinuta v 70. letech 20. století 
a využívaly ji nejdříve velké soukromé firmy a korporace, posléze 
se rozšířila i do veřejného sektoru, zejména do oblasti služeb. 
Zcela logicky se tato metoda začala časem uplatňovat i u firem 
poskytujících vodárenské a čistírenské služby. V České repub-
lice existuje např. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 
o.p.s., které se zabývá teorií i praktickými aplikacemi metody 
benchmarkingu (www.benchmarking.vcvscr.cz). Jak informoval 
maďarský delegát, v Maďarsku byl založen tzv. Benchmarking 
Klub – nezávislá organizace zabývající se projekty v oblasti bench-
markingu. Klub pracuje při Korvínově universitě v Budapešti 
(http://www.uni-corvinus.hu). 

Semináře v Hennefu se zúčastnilo na 20 odborníků, kteří repre-
zentovali šest národních asociací (Česká republika, Maďarsko, 
Německo, Nizozemí, Rakousko a Švýcarsko). Kromě národních 
zástupců vystoupili i reprezentanti dvou mezinárodních sesku-
pení, tj. 
i) pracovní skupina pro benchmarking zemí D-A-CH a NL,
ii) skupina zvaná european benchmarking cooperation.

Z přednesených příspěvků lze zmínit některé informace nebo 
myšlenky: 

Rakousko: Program celonárodního benchmarkingu čistíren 
byl spuštěn v r. 2005 a doposavad bylo analyzováno kolem 100 
ČOV o velikosti mezi 2 000 až 1 000 000 eO. 

Německo: Byla podána informace, že německá DWA vydala 
materiály nazvané „Návod pro benchmarking vodárenských 
a čistírenských podniků“, kde jsou uvedeny příklady indikátorů 
výkonu (PI – performance indicator), které vyhovují požadavkům 
mezinárodně uznávaných benchmarkingových systémů, např. 
IWA. 

Švýcarsko: Švýcarský příspěvek se zabýval zejména hodno-
cením a porovnáváním celkových ročních nákladů na odvádění 
odpadních vod a jejich čištění vztažených na ekvivalentního 
obyvatele. 

Zpráva D-A-CH a NL: Zpráva se soustředila na tzv. nefinanční 
výkonové indikátory PI, zejména na: i) kvalitu poskytovaných 
služeb, ii) bezpečnost, iii) trvalou udržitelnost a iv) strukturu 
a technologii služeb.

Nizozemí: V Nizozemí se benchmarkingu zúčastnilo od r. 2004 
již 190 municipalit, které reprezentují na 12 milionů obyvatel. 
Zpráva uvádí, které výkonové indikátory (PI) se ukázaly v této 
kampani jako rozhodující. 

Maďarsko: Maďarský zástupce se věnoval finančním aspektům 
benchmarkingu. Popsal situaci, která je typická pro většinu 
zemí střední a východní evropy, kdy získávané platby za služby 
neumožňují amortizaci a obnovu investic, takže cíl Rámcové 
směrnice o vodě o samofinancovatelnosti služeb v oblasti voda 
je nerealizovatelný. 

Česká republika: Za ČR se zúčastnil jako zástupce CzWA 
profesor Wanner. Informoval o existenci benchmarkingu prová-
děného na úrovni provozních skupin. Dále seznámil přítomné 
s projektem podle novely zákona č. 76/2006 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích a s brožurou, která přináší první výsledky celo-
národního benchmarkingu za rok 2007. Tato brožura je vyložena 
i v elektronické podobě na webu www.mze.cz. 

Souhrnná zpráva ze semináře eWA v Hennefu je k dispozici ke 
stažení v německém a anglickém jazyce na webové stránce: 

http://www.ewa-online.eu/portale/ewa/ewa.nsf/home?readf
orm&objectid=fCAf577eD9e2AC46C12572B40049C3C3&edit
or=no&&submenu=_1_5_3&&treeid=_1_5_3&

Jiří Wanner, VŠCHT Praha, CzWA

Obr. 1. Sídlo DWA a EWA v Hennefu, SRN
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Čištění odpadních vod 
technologií HYBACS

HYBACS, HYbrid Bacillus ACtivated Sludge, je jediný komerčně 
použitelný proces na bázi aktivovaného kalu, v jehož biomase je 
využívána zvýšená koncentrace bakterií typu Bacillus bez jejich 
externího dávkování. Technologie HYBACS kultivuje organismy 
typu Bacillus přímo v biomase aktivovaného kalu za použití organic-
kého znečištění jako růstového substrátu. Zároveň řízením obsahu 
rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži vytváří podmínky pro jeho 
dominanci v „boji o přežití“ s jinými mikroorganismy.

Proč Bacillus?
Bacillus je běžným mikroorganismem, který má široké komerční 

využití, mimo jiné ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. 
Dvě jeho klíčové vlastnosti, schopnost rychlé produkce enzymů 
a schopnost přežívat nepříznivé podmínky ve formě spor, využívá 
technologie HYBACS pro čištění odpadních vod.

Přítomnost mikroorganismů typu Bacillus v aktivovaném kalu 
zvyšuje účinnost čistícího procesu urychlením přeměny partiku-
lovaného substrátu na snadno rozložitelný rozpuštěný substrát. 
Rychlost přeměny partikulovaného substrátu je úzkým hrdlem 
procesu čištění, který je u technologie HYBACS urychlen právě 
vyšší produkcí enzymů mikroorganismy Bacillus. Produkované 
enzymy hydrolyzují složky organického znečištění na jednodušší 
sloučeniny, které jsou poté asimilovány mikroorganismy typu 
Bacillus a jinými bakteriemi.

V průběhu čistícího cyklu technologie HYBACS prochází Bacillus 
kompletním životním cyklem, který zahrnuje aktivaci spor, fázi 
exponenciálního růstu, během které dochází k produkci enzymů 
a asimilaci složek organického znečištění, a sporulaci vyvolanou 
nedostatkem „potravy“ a sníženým obsahem kyslíku ve vodě 
v poslední části aktivační nádrže.

Schopnost sporulace dává aktivovanému kalu u technologie 
HYBACS lepší sedimentační vlastnosti (kalový index méně než 
100) a zároveň jej činí odolnějším vůči šokovým změnám vnějších 
podmínek. V případě nepříznivých podmínek, jako je výpadek 
aeračního systému při vypnutí dodávky elektrické energie nebo 
průnik toxické látky do přítoku na ČOV, Bacillus okamžitě sporuluje 
a je schopen v tomto stavu přečkat nepříznivé podmínky v podsta-
tě po neomezeně dlouhou dobu. V čistírnách používajících tuto 
technologii též dosud nebyly zaznamenány problémy s vláknitým 
bytněním kalu. To souvisí se schopností enzymů produkovaných 
rodem Bacillus rychle hydrolyzovat např. tuky, které jinak slouží 
jako substrát některých vláknitých organismů. 

Procesní schéma
Technologie HYBACS zahrnuje dva biologické stupně zakončené 

standardní dosazovací nádrží (obr. � a 2).
První biologický krok probíhá v jednotce SMART, která je zařa-

zena před aktivační nádrž. Jednotka SMART obsahuje soustavu 
rotujících disků o průměru 2 m vyrobených ze speciálního poréz-
ního materiálu o šířce 50 mm. Díky vysoké poréznosti materiálu se 
v celém objemu disku vytváří aktivní biomasa obsahující bakterie 
různého typu včetně typu Bacillus. Aktivní plocha biomasy je tak 
v porovnání s běžnými rotačními biologickými disky mnohoná-
sobně vyšší. Asi pětkrát vyšší než v běžném RBC reaktoru je také 
tloušťka biofilmu. To znamená nejen vyšší objemovou rychlost 
odstraňování substrátu, ale i to, že biomasa na discích je více 
stratifikována a vytváří se aerobní, anoxické i anaerobní vrstvy 
umožňující kompletní biochemické reakce procesů odstraňování 
nutrientů. Rychlost rotace biologických disků ovlivňuje aeraci pří-
chozí odpadní vody a pohybuje se mezi 5 až 7 otáčkami za minutu. 
Efektivita aerace dosahuje až 6,9 kg O2/kWh oproti cca 2,0 až 2,5 kg 
O2/kWh u běžné jemnobublinné aerace. Mechanická odolnost 
jednotek SMART byla úspěšně otestována 
několikaletým provozem. 

V jednotce SMART dochází k odstranění 
až 50 % organického zatížení BSK5 a díky 
rozdílným aerobním podmínkám v aktivní 
biomase na discích k denitrifikaci a částečně 
i k odstranění fosforu.

Druhá biologická fáze probíhá v aktivační 
nádrži s jemnobublinnou aerací. Na rozdíl 

od běžné aktivační nádrže je rozdělena jednoduchými přepážkami 
do čtyř částí, z nichž je v každé samostatně regulován obsah kyslíku. 
Obsah rozpuštěného kyslíku nepřesahuje 1,0 mg/l a je postupně 
snižován tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro dominanci 
bakterií typu Bacillus. Z aktivační nádrže vede interní recykl zpět 
do jednotky SMART.

Posledním stupněm technologie HYBACS je standardní dosa-
zovací nádrž, ze které je aktivovaný kal recyklován do jednotky 
SMART.

Jaké jsou výsledky
Technologie HYBACS byla úspěšně instalována ve více než 

25 lokalitách v Jižní Koreji a slouží pro čištění jak městských tak 
i odpadních vod z potravinářského průmyslu, v jednom případě též 
k čištění odpadních vod ze skládky komunálního odpadu. Zkuše-
nosti z jejího provozu jsou uvedeny v tabulce níže.

Z výsledků v tabulce je třeba upozornit na výsledky čištění prů-
sakových vod ze skládky, kde i za extrémně nepříznivého poměru 
BSK5:Ncelk asi 1:1 je dosaženo 94,5% účinnosti odstranění dusíku. 
U městských ČOV TongBok a Sansung si pak můžeme všimnout, 
že výsledky odpovídají limitům pro BAT technologie platným v ČR 

Obr. 1. Schéma

Obr. 2. Jednotky SMART

Obr. 3. Schéma: Aktivovaný kal vs. HYBACS

Lokalita Typ odpadní vody
Přítok 
m3/den

Přítok Odtok

BSK5 Ncelk Pcelk BSK5 Ncelk Pcelk

Busan Umgung Městská + potravinářský 
průmysl

3 412 3 059 589 99,1 27,3 8,0 2,0

Busan Sanggok Odpadní vody ze skládky 1 200 1 850 1 991 – 36,4 110 –

TongBok Městská 45 000 145 39,8 5,1 8,1 10,5 0,9

Sansung Městská 480 85 23,2 5,4 3,8 6,6 0,8
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i v parametru celkový dusík a to za poměrně nepříznivého poměru 
BSK5:Ncelk 3,6:1.

Výhody systému HYBACS
Úspora investičních nákladů

Největších úspor investičních nákladů je dosaženo při použití 
technologie HYBACS na intenzifikaci čistíren odpadních vod nebo 
na rozšíření jejich kapacity. Tyto úspory vyplývají ze skutečnosti, 
že není nutné rozšiřovat objem aktivačních a dosazovacích nádrží. 
Vzhledem k tomu, že v jednotce SMART dochází k odstranění až 
50 % organického znečištění BSK5 a k denitrifikaci, zvyšuje se 
kapacita čistírny a odpadá nutnost rozšiřovat aktivační nádrže 
o regenerační a denitrifikační zónu. Zlepšené sedimentační vlast-
nosti kalu též zvyšují kapacitu dosazovací nádrže.

Při intenzifikaci a rozšíření kapacit je technologie HYBACS 
schopna využít podstatnou část existující infrastruktury. Jediné 
vícenáklady představuje nutnost rozdělit aktivační nádrž do čtyř 
částí s oddělenou regulací obsahu kyslíku (obr. 3).

Úspora provozních nákladů
Úspora provozních nákladů je dána především úsporou elektric-

ké energie, která může v optimálním případě dosahovat až 40 %, 
v menší míře pak sníženou spotřebou chemikálií na odstranění 
fosforu. Úspory elektrické energie je dosaženo:

• Efektivitou aerace odpadní vody v jednotce SMART, která dosa-
huje až 6,9 kg O2 na kWh.

• Nižším obsahem a lepší regulací kyslíku v aktivační nádrži a tedy 
sníženou potřebou aerace.

• Nižším průtokem interního recyklu a vratného kalu.

Úspora místa
Fakt, že odstranění až 50 % znečištění BSK5 včetně denitrifikace 

probíhá v jednotce SMART, která má pro 10 tis. EO rozměry 5 m x 
2,5 m, snižuje významným způsobem potřebu zastavěné plochy. 

Bezzápachová technologie
Enzymy produkované mikroorganismy Bacillus rozkládají 

zapáchající složky znečištění řádově v minutách již v jednotce 
SMART.

Odborná prezentace technologie Hybacs ve spolupráci s VŠCHT 
se bude konat dne 14. října 2009 v Praze. V případě zájmu kon
taktujte prosím slečnu Alenu Šiknerovou na adrese: alena.sikne
rova@bluewaterbio.com. 

Garry Hoyland, Stanislav Spurný  
Bluewater Bio

Výzkumná a plánovací 
etapa návrhu ochranných 
pásem vodárenské nádrže 
Švihov na Želivce 
Tomáš Kvítek, Petr Fučík, Pavel Novák, Markéta Kaplická, 
Antonín Zajíček, Ivan Novotný

Klíčová slova
kritické zdrojové lokality – zranitelnost vod – infiltrační oblasti 
– jakost vody

Souhrn
Práce popisuje řešení problematiky omezování plošných zdro

jů zemědělského znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov. 
V prvé části příspěvku jsou popsána východiska řešení ověřená 
experimentálními výsledky výzkumu. Kritické zdrojové lokality 
plošného zemědělského znečištění jsou vymezovány na základě 
tří základních kritérií. Za prvé jsou to zdrojové plochy zvýšeného 
potenciálního vyplavování nutrientů do podzemních a drenáž
ních vod, za druhé plochy ohrožené erozní činností a za třetí se 
jedná o určení ploch nezbytných pro přímou a bezprostřední 
ochranu okolí vodních toků a ploch. V druhé části příspěvku 
je popsán postup zpracování vlastního návrhu ochranných 
pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce, který je řešen ve 
dvou etapách.

u

1. Úvod
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., je zpracovate-

lem ochranných pásem VN Švihov na Želivce pro Povodí Vltavy, 
s.p. Přesto, že informace o jeho výzkumu v oblasti plošných zdrojů 
znečištění ze zemědělství jsou pravidelně zveřejňovány na mnoha 
konferencích, ve výročních zprávách o činnosti ústavu za příslušný 
rok, ale i v periodických zprávách o řešení výzkumných projektů 
ve vědeckém a odborném tisku, považujeme za vhodné seznámit 
odbornou veřejnost uceleně s nově získanými poznatky z výzkumu 
plošných zdrojů znečištění za posledních pět let a současně i o tom, 
jak jsou tyto nové poznatky zapracovány v plánovací dokumentaci 
ochranných pásem Povodí Vltavy, s.p., speciálně pak na VN Švi-
hov na Želivce. V minulém pětiletém období byla ve Výzkumném 
ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., v rámci řešení výzkumného 
záměru pozornost věnována mimo jiné i výzkumu směřujícímu 
k identifikaci a omezení plošných zdrojů znečištění. 

Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje 
znečištění z bodových zdrojů (sídla, ČOV, průmyslové a zemědělské 
objekty) a plošné znečištění ze zemědělského hospodaření (vymývá-
ní živin, eroze). Význam plošného znečištění bude s pokračujícím 
poklesem znečištění z bodových zdrojů vzrůstat (Haygarth and 
Jarvis, 2002). Jeho podíl je podstatný zvláště u dusíku a fosforu 
a je odlišný v různých oblastech České republiky v závislosti na 
hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, 
intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosfé-
rické depozice. Pro povodí VN Švihov vyhodnotili Kronvang et 
al. (2005) metodou rozdělení zdrojů (tzv. source apportionment) 
průměrné zatížení z plošných zemědělských zdrojů za roky 1998 
až 2000 na 81 % u Ncelk a 11 % u Pcelk celkového přísunu těchto živin 
do nádrže. Konstatují pravděpodobné podhodnocení množství 
erozních a vodou transportovaných podílů fosforu, které nejsou 
monitoringem vod s měsíční periodicitou zachytitelné. 

Příčinná souvislost mezi způsobem využití území v povodí 
a jakostí povrchových i podzemních vod je obecně uznávaným 
principem, který je přítomen s většími či menšími odchylkami 
a významností v různých typech a měřítcích povodí a který je ovliv-
něn zejména faktory přírodních charakteristik a antropogenních 
zátěží území. Z hlediska zatížení vod látkami dusíku jsou v pod-
mínkách krystalinika ČR nejpodstatnější faktory zornění a odvod-
nění (Lexa a kol., 2006; Fučík et al., 2008; Kvítek et al., 2009), čímž 
dochází k celkové změně oxidačněredukčních podmínek v půdě, 
urychluje se mineralizace organického dusíku, snižuje se denitri-
fikační činnost, orná půda je častěji a více hnojena. Na orné půdě 
obvykle není po celý rok přítomná vegetace odebírající dusík, který 
je takto vyplavován do nižších půdních horizontů, horninového 
prostředí a vod (Kvítek a Doležal, 2003). 

Odnos látek fosforu z plošných zemědělských zdrojů, který se 
odehrává zejména povrchovým odtokem, erozními smyvy a z části 
i podpovrchovými cestami odtoku (např. Buczko et al., 2007; Deasy 
et al., 2009), souvisí obecně se sklony a délkami svahů v povodí, 
intenzitami dešťů, osevními postupy, agrotechnikou a půdními typy 
a opět se zastoupením orné půdy v povodí (Ekholm et al., 2000; 
Kronvang et al., 2003; Janeček, 2007).

V České republice bylo do roku 1990 postaveno více jak 1 078 000 
hektarů odvodňovacích staveb, většina ve svažitých podmínkách 
(Kulhavý a kol., 2007). Podle údajů ZVHS bylo v povodí VN Švihov 
na Želivce postaveno 15 340 ha odvodňovacích staveb, tj. 12,8 % 
celkové plochy povodí (Lexa, 2006).

Drenážní systémy, situované v oblastech s podložím tvořeným 
horninami krystalinika a vybudované ve svahu, jsou dotovány jen 
z malé části vodou infiltrující přímo ze srážek nebo podzemní vodou 
nacházející se pod systémem. Drenážní systém bývá v takovém 
případě často napojen na vzdálený pramenný vývěr nebo mělkou 
zvodeň, jejichž zdroj vody se nachází mimo oblast samotné drenážní 
skupiny. Odtok vody je pro oblast krystalinika Českomoravské vrcho-
viny tvořen z cca 40 % mělkým podpovrchovým, hypodermickým 
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odtokem a z přibližně 30 % odtokem základním (Doležal a Kvítek, 
2004). Proto byla i ve výzkumu plošných zdrojů znečištění zaměřena 
pozornost na drenážní systémy, které významně přispívají k zatížení 
povrchových vod nutrienty. Přítomnost drenážních systémů modi-
fikuje přirozené cesty oběhu a odtoku vody – zkracuje oběh a dobu 
zdržení vody v prostředí půdahornina. Z důvodu charakteristického 
mělkého typu oběhu vody v krystaliniku jsou lokality situované 
morfologicky výše hydrologicky propojeny s drenážním systémem 
a mají zásadní vliv na tvorbu odtoku a jakost drenážní vody. Půdy, 
které se vyskytují na náhorních rovinách a temenech vrchovin, jsou 
typicky mělké a ploché a tudíž náchylné ke zrychlené infiltraci. 
Zorněním těchto lokalit dochází ke zvyšování koncentrací dusična-
nů v půdě a vodě díky procesům zvýšené mineralizace organické 
hmoty a následnému vyplavování dusíkatých látek do vod zejména 
v jarním období. Je tedy předpoklad, že způsob využití půdy v infil-
tračně nejzranitelnějších lokalitách povodí významně ovlivňuje 
koncentrace dusičnanů v drenážních vodách odvodňovacích staveb 
vybudovaných v prostředí krystalinika ČR.

Značná prostorová variabilita fyzikálních vlastností (půda, kli-
ma, hydrologie a topografie) včetně zemědělského managementu 
v povodí, umocněná interakcí mezi faktory a relativními efekty 
těchto faktorů, má významný vliv na ztráty živin vyplavováním. 
Ačkoliv oba nejdůležitější nutrienty (dusík, fosfor) procházejí 
v zemědělských půdách transformačními procesy, které jsou 
poměrně dobře dokumentovány, je obtížné předpovědět ztráty živin 
z plošného zemědělského znečištění.

Ukázalo se proto nezbytným identifikovat cesty toku nutrientů 
pomocí půdních charakteristik prostřednictvím tzv. kritických lokalit 
v povodí, což je v různých modifikacích světově uznávaný a použí-
vaný princip (např. Pionke et al., 2000; Heathwaite et al., 2005; Lyon 
et al., 2006; Srinivasan et al., 2005; Strobl et al., 2006).

2. Nové poznatky ve výzkumu plošných zdrojů 
znečištění
2.1. Identifikace potenciálních kritických zdrojových lokalit 
plošného zemědělského znečištění

Obrovskou výhodou České republiky při identifikaci plošných 
zdrojů znečištění je ta skutečnost, že půdní mapy existují v měřítku 
1 : 5 000, jsou v digitální formě a mají v kódu BPEJ zabudovány 
informace o klimatickém regionu, půdním typu, sklonitosti, skele-
tovitosti, hloubce půdního profilu a expozici.

Kritické zdrojové lokality (plochy) plošného zemědělského 
znečištění vod jsou obecně enklávy zemědělské půdy s vysokým 
potenciálem (rizikem) z hlediska rozličného působení na urychlený 
odnos živin a polutantů z území. Kritické zdrojové lokality jsou 
podle přístupu VÚMOP vymezovány na základě tří základních 
kritérií. Za prvé jsou to zdrojové plochy zvýšeného potenciálního 
vyplavování nutrientů do podzemních a drenážních vod, určova-
né podle míry zranitelnosti podzemní vody (syntéza mapových 
podkladů vybraných parametrů půdy a horninového prostředí), za 
druhé plochy ohrožené erozí vymezované na základě syntézy vrstev 
ZABAGED, BPEJ a LPIS – stanovení faktoru LS a za třetí se jedná 
o určení ploch vhodných (nezbytných) pro přímou a bezprostřední 
ochranu vodních toků. Stanovování kritických zdrojových lokalit 
plošného zemědělského znečištění je vzhledem k charakteru dat 
a procesu jejich zpracování optimální řešit v prostředí GIS.
2.1.1. Určení lokalit zranitelnosti podzemních vod

Pro výběr kritických zdrojových lokalit zranitelnosti podpovrcho-
vých a podzemních vod z hlediska vyplavování nutrientů, zejména 
dusičnanů, jsou využívány jednak mapy vzniklé kategorizací BPEJ 
a pro hodnocení zranitelnosti podzemních vod potom syntetické 
mapy zranitelnosti podzemních vod (VÚMOP, v.v.i. a Geotest Brno, 
a.s., přihláška vynálezu – PV 2006240).

Určování lokalit ochrany mělkých podzemních (podpovrcho
vých) vod 

Mapa zranitelnosti půdy (relativní infiltrační schopnosti půdy) 
vychází z analýzy kódů BPEJ. Pro hodnocení půdních hydrolo-
gických vlastností byl pro výběr kritérií použit kód BPEJ (mimo 
klimatického regionu); hlavní půdní jednotka, sklonitost, expozice, 
skeletovitost a hloubka půdy. Janglová a kol., (2003) jednotlivá krité-
ria BPEJ kategorizovala do pěti skupin z hlediska jejich významnosti 
v procesu infiltrace vody do půdy a na něj vázanou migraci látek 
půdním profilem.

Mělké podzemní vody jsou často podchyceny drenážními systé-
my. V zájmovém území se mohou vyskytovat zemědělské odvodňo-

vací stavby (podpovrchová trubková drenáž), které mohou význam-
ně ovlivňovat vodní a živinný režim území a z hlediska vývoje 
jakosti vod působit převážně negativně. Obecně lze prohlásit, že 
drenáže přispívají k zatížení povrchových vod živinami. Drenážní 
systémy vybudované ve svahu mohou podchycovat jak pramenné 
vývěry, tak i vodu proudící mělce pod povrchem. Každý pramenný 
vývěr i drenážní systém má svou zdrojovou oblast (mikropovodí) 
a její identifikace a lokalizace kritických zdrojových okrsků v jejím 
rámci mohou hrát výraznou roli při zlepšení jakosti vody daného 
území změnou návrhů způsobů hospodaření. Rozvodnice těchto 
zdrojových oblastí (mikropovodí) většinou přibližně odpovídá 
orografické rozvodnici s přihlédnutím k místním morfologickým, 
hydrogeologickým, půdním a dalším podmínkám (související okolní 
přirozená, nebo umělá drenáž).

Pro ochranu mělkých podzemních vod by měly být prioritně 
řešeny zdrojové oblasti, respektive kritické zdrojové lokality mi
kropovodí drenážních systémů, z důvodu vyššího rizika kontami-
nace v důsledku urychleného odtoku do povrchového recipientu 
drenážním systémem a možnosti výrazného negativního ovlivnění 
jakosti povrchových vod.

Určování lokalit ochrany podzemních vod
Syntetická mapa potenciální zranitelnosti podzemních vod je 

sestavena jako průnik dvou dílčích mapových vrstev – mapy zra-
nitelnosti půdy (kategorizace infiltrační schopnosti půdy) a mapy 
zranitelnosti horninového prostředí.

Při sestavování map se vychází z analýzy charakteristik půdy 
a horninového prostředí z hlediska prostorové variability propust-
nosti, kdy jednotlivým hodnoceným kritériím jsou přiřazovány 
váhy z hlediska kategorizace a koeficienty důležitosti podle jejich 
významu ve vztahu k možnosti infiltrace srážkové vody půdním 
a horninovým prostředím. 

Druhou hodnocenou vrstvou je zóna horninového prostředí, 
která výrazně ovlivňuje proces infiltrace a další pohyb vody pod 
úrovní půdního profilu. Mapa zranitelnosti horninového prostředí 
byla sestavena ze dvou vstupních vrstev (dle hydrogeologických 
podkladů zpracovaných firmou Geotest Brno, a.s.), a to z vrstvy 
charakteru horninového prostředí, která vyjadřuje míru schopnosti 
propouštět infiltrovanou vodu a vrstvy mocnosti nesaturované zóny, 
kdy menší mocnost více přispívá ke zranitelnosti horninového 
prostředí. Překrytím obou těchto informačních vrstev vzniklo pět 
kategorií zranitelnosti horninového prostředí, přičemž maximálně 
zranitelná je kategorie 1 a minimálně zranitelná kategorie 5.

Posledním krokem tvorby syntetické mapy zranitelnosti pod-
zemních vod je propojení vrstev zranitelnosti půdy a zranitelnosti 
horninového prostředí. 

Na výsledné syntetické mapě zranitelnosti podzemních vod tak 
vzniká mozaika kritických zdrojových ploch znečištění jednoznačně 
vymezených, s možností následné lokalizace na jednotlivé pozemky 
(parcely nebo půdní bloky, hony), s relativním vyjádřením potenci-
ální zranitelnosti z hlediska vyplavování nutrientů do povrchových 
a podzemních vod.
2.1.2. Určení rizikových lokalit z hlediska erozní ohroženosti

Při výběru rizikových lokalit z hlediska erozní ohroženosti 
vycházíme ze stanovení dlouhodobého průměrného smyvu půdy 
metodou 3D USLE (Mitasová et al., 1998; Janeček a kol., 2007). 
Mapa dlouhodobého průměrného smyvu půdy je prezentována 
jako rastrová vrstva v rozlišení 10 m obsahující hodnoty skutečné 
dlouhodobé průměrné ztráty půdy. Mapa byla odvozena s využitím 
všech faktorů podílejících se na rozvoji erozních procesů. 

Faktor erozní účinnosti přívalového deště představuje jeho 
schopnost erozně působit na povrch půdy, tj. uvolňovat půdní čás-
tice z povrchu půdy a rozrušovat půdní agregáty. Erozní účinnost 
deště je určena kvalitativními charakteristikami deště (kinetickou 
energií, intenzitou, resp. jejich kombinací). Pro výpočet byla 
použita doporučená průměrná hodnota pro Českou republiku 
R = 20 MJ.ha/cm/h.

Faktor erodovatelnosti půdy (K) představuje náchylnost půdy k ero-
zi, tzn. schopnost půdy odolávat působení erozních činitelů (srážek, 
povrchového odtoku). Pro výpočet byla použita data BPEJ v měřítku 
1 : 5 000 a přiřazeny k nim aktualizované hodnoty K faktoru. 

Faktor délky a sklonu svahu (LS) byl vypočten z DMT (Digitální 
model terénu), který byl vytvořen z vrstevnic databáze ZABAGED 
1 : 10 000 a převeden do rastrové podoby v rozlišení 10 m. Pro 
hydrologickou správnost DMT byly nástroji GIS (Spatial Analyst) 
provedeny nezbytné korekce a opravy. 
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U faktoru účinnosti protierozních opatření byla použita hodnota 
P = 1.

Identifikace ohrožených pozemků se provede překrytím mapy 
dlouhodobého průměrného smyvu půdy databází LPIS a výběrem 
těch pozemků, na kterých je nadlimitní eroze (nad 4 t/ha/rok) 
a velký sklon svahů (nad 7 o). Takto jsou pozemky posouzeny 
z hlediska míry dlouhodobého smyvu – vzhledem k jejich rozloze, 
sklonitosti, morfologii (konvergenci plošného odtoku), místnímu 
účinku srážek, půdním vlastnostem a ochrannému účinku vegetace. 
V rámci vybraných půdních bloků je dále provedena identifikace 
dotčených parcel.

Pro určení ztráty půdy (G) dovolující trvale a ekonomicky dostup-
ně udržovat úrodnost půdy přihlížíme k hloubce půdy, která má 
pro zachování funkce pozemků a tudíž určení jejich ohroženosti 
vodní erozí významný vliv. Pozemky na mělké půdě by měly být 
zatravněny, pozemky na středně hlubokých půdách by měly být 
chráněny od G > 4 t/ha/rok a pozemky na hlubokých půdách chrá-
něny od G > 10 t/ha/rok. Pro posouzení ochrany zdrojů vody jsou 
tyto limity přísnější, kdy za bezpečnou ztrátu půdy považujeme 
hodnoty 0,5–2 t/ha/rok podle charakteru povodí.

Pro vhodné způsoby využívání vytipovaných erozně ohrožených 
lokalit a pro případné navrhování opatření na nich je třeba řídit se 
následujícími principy protierozní ochrany. Na půdních blocích 
nebo jejich částech s půdami mělkými (do 30 cm), s průměrnou 
sklonitostí do 7 0 uplatňovat u pěstování širokořádkových plodin 
okopaninového typu (kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, soji, 
slunečnice) některou z forem pásového hospodaření, na lokalitách 
se sklonem nad 7 0 je pěstování širokořádkových plodin vyloučeno; 
zde je zapotřebí pro každý erozně ohrožený svah vypracovat projekt 
protierozní ochrany (Janeček a kol., 2007; Janeček, 2008).
2.1.3. Vymezování lokalit přímé ochrany jakosti vod 

Výběr rizikových lokalit z hlediska přímého ohrožení jakosti 
povrchových vod probíhá na podkladě topografických map, map 
BPEJ a případně leteckých snímků. Jedná se o inundační území 
vodních toků, tzv. zónu akumulace. V těchto lokalitách je třeba 
dbát na důslednost v dodržování navrženého opatření – zatravnění 
z důvodu možného intenzivního vyplavování zejména dusičnanů, 
a eroze půdy lokalit souvisejících s vodním tokem za zvýšených 
vodních stavů. Údolní nivy jsou vymezovány jako významný 
krajinný prvek. Lokality přímé ochrany jsou určovány na základě 
syntézy tří hledisek:

a) Geomorfologické hledisko
Pro vymezení lze použít výškopisu ze SMO 1 : 5 000. Vymezení 

může být dále upřesněno v ortofotomapách a na základě terénního 
šetření. Hlavními kritérii jsou:
• tvar terénu – opraveny chyby dané nepřesností DMT,
• aktuální využití území – vyloučeny zastavěné či podobně inten-

zivně využívané plochy,
• funkčnost nivních procesů – vyloučeny plochy, na kterých je 

trvale snížena hladina podzemní vody a prakticky vyloučeno je 
zaplavení. Podle možnosti průběh hranice upraven na základě 
výskytu vlhkomilné vegetace.
Vzhledem k běžně se vyskytujícím plynulým přechodům mezi 

nivou a okolním terénem často není možné stanovit hranici jedno-
značně. Zvlášť v případě širokých niv s rozptýlenou zástavbou je 
však v případě potřeby možné uvažovat o účelové redukci vyme-
zené plochy.

b) Evidence druhů pozemků v LPIS a porovnání se stavem KN 
Způsob hospodaření v údolní nivě má rozhodující význam z hle-

diska přímé ochrany vodních toků. Informace o druzích pozemků 
jsou získávány z informačního systému o produkčních blocích LPIS 
(MZe ČR) a KN. S ohledem na to, že v LPIS jsou dosud evidováni 
pouze registrovaní vlastníci a uživatelé pozemků využívající dotač-
ních titulů a ani stav KN není vždy odpovídající reálnému stavu, 
je nutno tyto informace ověřit doplňujícím terénním průzkumem. 
Vyjmuty z rozsahu nivních poloh budou zastavěné či obdobným 
způsobem využité části údolních niv. V údolních nivách by mělo 
převládat hospodaření s převládajícím druhem pozemku trvalé 
travní porosty, případně se zde mohou vyskytovat lužní lesy či 
mokřadní společenstva.

c) Půdní charakteristiky
Pro vymezování niv je vedle topografických podkladů využito 

materiálů BPEJ v digitální grafické formě, kde rozhodující je 2. a 3. 
místo kódu, které označuje HPJ (hlavní půdní jednotka). Informace 
jsou rovněž v podrobnosti měřítka 1 : 5 000. Pro vymezení jsou 

použity kódy skupiny nivních půd – fluvizemí (HPJ 5559), dále 
pak ze skupiny hydromorfních půd (HPJ 6476).

Vlastní určení hranic údolních niv tedy probíhá na základě kom-
binace topografických podkladů v měřítku 1 : 5 000 případně DMT 
a materiálů BPEJ (HPJ) rovněž v měřítku 1 : 5 000. 

2.2. Ověření poznatků výzkumu
V minulých letech byla věnována pozornost výzkumu vlivu 

různých druhů odtoku na zatížení vod nutrienty. Ověření hypotézy 
o správném vymezení zranitelných půd zdrojových oblastí (infil-
tračních oblastí) a vlivu takto vymezených půd na zatížení vod 
mělkého podpovrchového odtoku doposud nebylo experimentálně 
dokladováno. 

a) Byla ověřována platnost hypotézy o významném vlivu zdro-
jových oblastí na znečištění mělkých podzemních vod. Zdrojové 
oblasti byly vymezeny na podkladě kategorizace zranitelnosti půdy. 
Tato hypotéza byla ověřena na koncentracích dusičnanů v drenáž-
ních vodách krystalinika ČR. Jako nejvýznamnější faktor vícekri-
teriální analýzy bylo shledáno procento zornění infiltračně nejzra-
nitelnějších půd v mikropovodí drenážního systému. Ve smyslu 
snižování dusičnanové zátěže v drenážních vodách se ukázalo jako 
významné zastoupení trvalých kultur, zejména na nejpropustnějších 
půdách v povodí. Faktorovou analýzou koncentrací dusičnanů ve 
vodách 22 drenážních systémů, charakteru zastoupených půd 
a způsobu využití půdy v jejich mikropovodích, vybudovaných ve 
svažitých podmínkách krystalinika ČR, byla prokázána platnost 
hypotézy o vlivu způsobu využití infiltračně nejzranitelnějších 
lokalit mikropovodí zemědělských drenážních systémů na hod-
noty koncentrací dusičnanů v drenážních vodách. Bylo dokázáno, 
že největší vliv na hodnoty koncentrací dusičnanů v drenážních 
vodách má zastoupení orné půdy na infiltračně nejpropustnějších 
okrscích mikropovodí drenáže (zatím nepublikováno). Současně se 
tedy potvrdila hypotéza o správnosti vymezení nejzranitelnějších 
lokalit mělkých podzemních vod určených dle BPEJ metodou podle 
Janglové a kol. (2003). 

b) Na povodích tří různých měřítek (desítky, stovky a tisíce ha) 
v krystaliniku ČR byly prokázány a upřesněny již dříve zjištěné 
pozitivní vazby mezi procentem zornění půdy v povodí a kon-
centracemi dusičnanů v povrchových vodách. Lze konstatovat, 
že snížení zastoupení orné půdy v povodí o 10 % způsobí pokles 
hodnoty C90 NO3

- v průměru o 6,4 mg/l (Fučík et al., 2008). 
c) Kulminační průtoky na drenáži jsou tvořeny z podstatné části 

(až 80 %) srážkovou vodou s velmi krátkou dobou zdržení v řádu 
hodin. Tato voda pravděpodobně infiltruje převážně ve zdrojové 
oblasti poblíž rozvodnice a do odtoku se dostává prouděním vody 
preferenčními cestami a puklinami do pramenných vývěrů, které 
jsou podchyceny drény.

d) Bylo zjištěno, že po zatravnění celých povodí horní Vltavy 
došlo k výraznému poklesu koncentrací dusičnanů ve vodách. 
Vlivem zatravnění došlo i k snížení negativního vlivu odvodňo-
vacích systémů na koncentrace dusičnanů ve vodách. Naproti 
tomu při porovnání s oblastí VN Švihov na Želivce, kde nedošlo 
k zatravnění, jsou drenážní systémy významným zdrojem zne-
čištění vod dusičnany, neboť drenážní systémy odvodňují mělké 
podzemí vody výrazně kontaminované dusičnany (Kvítek et al., 
2009). Koncentrace dusičnanů v drenážní vodě na dvou měrných 
profilech jejichž zdrojová oblast byla na podzim 2006 zatravněna 
vykazují sestupný trend. Před provedeným cíleným zatravněním 
vykazovaly koncentrace dusičnanů trend rostoucí. Koncentrace 
dusičnanů po zatravnění poklesly po 13 měsících o 30 %, vykazují 
však i nadále velmi silné sezónní kolísání s nárůstem koncentrací 
v podzimním období a s poklesem na jaře. Příčinou podzimního 
nárůstu koncentrace dusičnanů je malá vodnost drenáží v tomto 
období, kdy hlubší a méně kontaminovaná podzemní voda leží pod 
hloubkou uložení drénů. V tomto období drenážní systémy odvod-
ňují pouze kontaminovanou mělkou podzemní vodu a současně se 
nevyskytují vody rychlé složky odtoku, které vznikají při výrazných 
srážko odtokových událostech (Kvítek et al., 2009).

3. Plánovací dokumentace OPVZ VN Švihov
Výsledky výzkumu jsou základním východiskem pro metodiky 

zpracování dokumentace ochranných pásem vodárenských nádrží 
(OPVZ). Projekty návrhů ochranných pásem jsou zpracovávány 
pro Povodí Vltavy, státní podnik, od roku 1994, kdy byly zahájeny 
práce na pilotním projektu VN Švihov na Želivce. Na základě tohoto 
pilotního projektu byly do roku 2003 zpracovány dokumentace 
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všech vodárenských nádrží v povodí Vltavy v rozsahu bývalého 
PHO 2. stupně. 

3.1. Zpracování první etapy návrhu OPVZ 
Metodický postup první etapy řešení OPVZ (OPVZ I. a II. stupně) 

VN Švihov byl založen na terénním průzkumu aktuálního stavu 
druhu pozemků (porovnání se stavem evidence KN) a jejich aktu-
ální erozní ohroženosti, zároveň byly vymezeny plochy infiltrace 
na základě hydrogeologických podkladů, které představují plochy 
zvýšeného rizika vyplavování živin do půdního a hydrogeologic-
kého prostředí. Mapové podklady byly zpracovány po jednotli-
vých katastrálních územích v měřítku 1 : 2880 a 1 : 5000. Vlastní 
dokumentace je vedle mapových výstupů doplněna textovou částí 
s popisem navrhovaných opatření a jejich lokalizací na jednotlivé 
parcely, s vyjádřením vlastnických vztahů dotčených pozemků. 
Součástí dokumentace jsou jak detailní mapové výstupy vlastního 
návrhu hranic OPVZ a navrhovaných opatření, tak i přehledné situ-
ace odpovídajícího měřítka 1 : 50 000 se zákresem hranic OPVZ.

Mezi stěžejní navrhovaná opatření první etapy v blízkém okolí 
vlastní vodárenské nádrže patřilo zatravnění orné půdy, jako 
ochranné protierozní opatření (zatravnění erozně ohrožených sva-
hů, vytvoření ochranných bufferů) a opatření ke snížení zatížení 
povrchových vod nutrienty (zatravnění infiltračních ploch). Cílem 
navrhovaných opatření bylo zvýšení podílu zatravnění v povodí 
v kritických zdrojových lokalitách.

Změny a návrhy zastoupení druhů pozemků ve vztahu k navr-
hovaným opatřením jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tab. 
�, 2, 3).

3.1. Zpracování druhé etapy návrhů OPVZ 
Druhá etapa zpracování dokumentace OPVZ VN Švihov na 

Želivce byla zahájena v roce 2008. V této etapě byla změněna 
metodika zpracování vlastního návrhu OPVZ, která je založena 
na určení potenciálního rozsahu kritických zdrojových lokalit (dle 
kapitoly 2.) s ohledem na velkou rozlohu řešeného území povodí 
VN. Pro zpracování analýzy daného území se využívá digitálních 
informačních zdrojů pro určení kategorizace sklonitosti (DMT 
vytvořený na základě ZABAGED), LPIS jako základní informační 
zdroj o druhu pozemku, ortofota jako zdroj informací ke zpřesnění 
využití a hranic pozemků a identifikaci některých negativních jevů 
– bodových zdrojů znečištění (hnojiště, skládky atd.). Vymezený 
rozsah kritických zdrojových lokalit je konkretizován v průběhu 
zpracování dokumentace s ohledem na hranice pozemků a výsled-
ky terénního průzkumu. Prioritně jsou řešeny zdrojové oblasti 
drenážních systémů ve vazbě na kategorie zranitelnosti mělkých 
podzemních vod. Vlastní dokumentace OPVZ pro jednotlivá kata-
strální území se skládá z textové části a mapových výstupů návrhů 
ochranných opatření situovaných na jednotlivé pozemky. Tabelární 
sestavy dokladují vlastnické vztahy dotčených parcel s vyjádřením 
rozsahu navržených opatření.

Závěr
Uvedený metodický přístup umožňuje detailní vymezení jednot-

livých typů kritických zdrojových lokalit plošného zemědělského 
znečištění v povodí. Postup je založen na analýze podrobných 
mapových podkladů BPEJ, DMT, LPIS a katastru nemovitostí a je 
nezbytný pro omezování podílu plošných zdrojů znečištění povr-

chových a mělkých podzemních vod rizikovými látkami. Zároveň je 
vhodným nástrojem pro návrh konkrétních ochranných opatření na 
parcely KN, jak pro projektování OPVZ, tak i pozemkových úprav. 
V této fázi zpracování je návrh potenciálního rozsahu kritických 
zdrojových lokalit v povodí upřesňován na základě statistického 
vyhodnocení dostupných dat z monitoringu jakosti a množství 
povrchových vod (PVL, ZVHS).

Popsaný metodický postup výběru potenciálních kritických 
lokalit plošného zemědělského znečištění je součástí návrhů OPVZ. 
Výsledky výzkumu, kterých bylo dosaženo v průběhu minulých let, 
jsou průběžně zapracovávány do metodik zpracování dokumentace 
ochranných pásem vodárenských nádrží v povodí Vltavy a plánů 
oblastí povodí. Z hlediska přímé realizace dosažených výsledků 
výzkumu je v současné době zpracovávána druhá etapa návrhů 
ochranných pásem vodárenských nádrží a řada dalších projektů 
v oblasti ochrany jakosti a množství vod v povodí.

Tento článek vznikl za finanční podpory výzkumného záměru 
VÚMOP MZe002704901. 
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Původní rozsah 
PHO II. (ha)

Navržený
rozsah OPVZ II. (ha)

Podíl OPVZ II.
 z plochy PHO II. (%)

23 512,1 5 792,0 24,6

Zastoupení TTP 
v PHO II.

Navrhovaný rozsah TTP
v rozsahu PHO II.

Zastoupení lesa 
v PHO II.

(ha) (%) (ha) (%) (%)

2 369,4 10,1 3 123,0 13,3 32,6

Zastoupení orné půdy v PHO II.
Navrhovaný podíl orné půdy 

v rozsahu PHO II.

(ha) (%) (ha) (%)

10 568,4 44,9 9 827,0 41,8

Tab. 1. Návrh rozsahu OPVZ II. z 1. etapy návrhu OPVZ

Tab. 2. Návrh rozsahu TTP z 1. etapy návrhu OPVZ

Tab. 3. Návrh rozsahu orné půdy z 1. etapy návrhu OPVZ
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Úskalí navrhování systémů 
hospodaření s dešťovými 
vodami
Richard Kuk
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hospodaření s dešťovými vodami – odvodnění areálů – retenční 
zařízení – vsakování – zpomalení odtoku dešťových vod

Souhrn
V poslední době lze s uspokojením vidět rozvíjející se snahu 

orgánů státní správy a investorů o použití prvků hospodaření 
s dešťovou vodou. Z velké různorodosti uplatňovaných požadavků 
je ale zřejmé, že u nás chybí jednotný přístup k této problematice. 
Mnohdy pak celá snaha o použití prvků hospodaření s dešťovou 
vodou vyústí pouze návrhem velkých retenčních prostor, často 
podzemních. Nejednotnost je i v požadavcích na způsob stanovení 
velikosti retenčních prostor. V článku je provedeno porovnání 
výpočtu velikosti retenčního prostoru podle jednoho skutečné
ho požadavku při návrhu obytného areálu s výpočtem podle 
ČSN 75 6261. V druhé části je řešen vliv zpomalení odtoku na 
potřebnou velikost retenčních prostor. Tento vliv je pak demon
strován na prvních výsledcích vyhodnocení provozu odvodňova
cího systému obytného areálu využívajícího prvků hospodaření 
s dešťovou vodou.

u

Úvod 
V poslední době se lze stále více setkat u orgánů a organizací se 

snahou prosazovat požadavky na hospodaření s dešťovou vodou. 
Jednoznačně to lze označit za pozitivní krok, i když mnohde se 
jedná jen o požadavek na výstavbu retenčních prostor. Z velké 
různorodosti uplatňovaných požadavků je zřejmé, že u nás zcela 
chybí jednotný přístup k této problematice. Obvykle jsou kladeny 
požadavky na maximální velikost odtoku z povodí, ty ale často 
vycházejí ze zcela odlišných požadovaných výpočtových vstupů 
a periodicity, na kterou má být posouzení provedeno. Požadavky 
jsou ve svém důsledku mnohdy mnohem vyšší i než požaduje 
např. vyhl. 501/2006 Sb. (§ 21 odst. 5 písm. c) vsakování dešťových 
vod (§ 21 odst. 3) nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm 
denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do 
kanalizace pro veřejnou potřebu jednotné či oddílné pro samostat-
ný odvod dešťové vody veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace.). 
Některé požadavky jsou pak formulovány tak, že lze podle nich 

případně navrhnout retenční objem, ale již je nelze prakticky použít, 
pokud v areálu dochází k hospodaření s dešťovou vodou (využití 
pro zálivku, sprchování apod.). Pokud byla při formulování něk-
terých požadavků snaha zpracovatelů zapracovat do nich i určité 
pobídky (např. úlevy od stočného, menší nároky na retence, aj.) pro 
případy, že investor bude využívat prvků hospodaření s dešťovou 
vodou včetně jejího využití, jejich praktické využití je myslím velmi 
malé. Orgány vznášející některé požadavky si podle mne ani mnoh-
dy neuvědomují dosah toho, co prakticky požadují. 

Do první části článku jsem proto zařadil porovnání jednoho 
konkrétního požadavku na velikost odtoku z areálu s návrhem 
retenčních prostor dle ČSN 75 6261 [3]. V druhé části je probrán 
vliv zpomalení odtoku na potřebu retenčních kapacit s uvedením 
předběžných výsledků z obytného areálu, ve kterém byl vybudován 
odvodňovací systém bez použití kanalizací, tj. s objekty hospoda-
řícími s dešťovou vodou.

Požadavky a návrh retenčního objemu
Při projednávání koncepce odvodnění obytného areálu o velikosti 

cca 33 ha (s Fr = 11,6 ha) se správcem potoků, v jejichž povodí 
areál leží, jsem dostal požadavek na zajištění maximálního odtoku 
z tohoto areálu 10 l.s-1. Odůvodněn byl tak, že každý areál v tom-
to povodí má a bude mít povolen maximální odtok 10 l.s-1. Bylo 
potvrzeno, že nezáleží na velikosti areálu – tzn. tento limit platí 
jak pro pozemek rodinného domku, tak pro jakkoliv velký areál, 
který investor zpracovává (např. kdyby investor teoreticky celý 
areál rozdělil na 500 samostatných projektů domů, měl by celkový 
povolený odtok 5 000 l.s-1). 

Pro uvedený požadavek nelze prakticky spočítat potřebný retenč-
ní prostor klasicky dle ČSN 75 6261 Dešťové nádrže, protože tak 
dlouhé doby trvání dešťů nejsou k dispozici. Požadavek byl ale dále 
upřesněn, že maximální odtok 10 l.s-1 má být dodržen při návrho-
vém dešti doby trvání 15 min, s intenzitou 180 l.s-1.ha-1 (tento déšť 
mírně převyšuje v daném území intenzitu běžného návrhového 
deště této doby trvání s dvouletou periodicitou). Tento vstupní 
požadavek umožňuje již jednoduchý návrh retenčních prostor, 
a to na rozdíl od výpočtu podle ČSN 75 6261 pro jakýkoliv poměr 
velikosti areálu k velikosti požadovaného odtoku. 

Protože mi připadalo, že takto požadované návrhové parametry 
by mohly zvýhodňovat velké areály oproti malým, zpracoval jsem 
následující porovnání, které v podstatě porovnává požadavky na 
velikost retenčního objemu a velikost odtoku spočteného podle 
ČSN 75 6261 s výše uvedenými požadovanými vstupními hod-
notami.

Porovnání je provedeno pro tři velikosti modelových areálů. Jde 
o velikosti redukované plochy areálu. Jen pro názornost je v závorce 
uvedena možná celková velikost areálu při jeho zástavbě převážně 
rodinnými domky s menším podílem řadových domů – koeficient 
odtoku 0,35.
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This paper demonstrates an integrated approach for diminish
ing the diffuse agricultural pollution in the Švihov water supply 
reservoir basin, as being employed by the Research Institute for 
Soil and Water Conservation (VÚMOP, v.v.i.). In the first part of the 
article, there are defined grounds for solution, based on research 
results. The principle of s.c. critical source areas (CSA) is brought 
to bear. Three criteria for CSA delimitation are used; firstly, source 
areas of elevated potential elutriation of nutrients into drainage 
and ground waters, secondly, sites threatened by water erosion and 
thirdly, locations necessary for the direct and immediate protection 
of water courses and areas. In the second part of the article, there is 
described the procedure of processing the pertinent proposal of the 
protection zones of water supply reservoir Švihov on the Želivka 
River, which is executed within two stages.
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1. areál – velikost redukované 
plochy 1 ha (celková plocha cca 
2,9 ha)

2. areál – velikost redukované 
plochy 3 ha (celková plocha cca 
8,6 ha)

3. areál – velikost redukované 
plochy 11,6 ha (celková plocha 
cca 32,9 ha)

Velikost Fr = 3 ha byla vybrána 
proto, že pro ni lze (při zadaných 
vstupních parametrech) ještě 
s dostupnou řadou dešťů pro 
5ti letou periodicitu provést 
návrh retenčního objemu podle 
ČSN 75 6261.

Výpočet potřebných retenč-
ních objemů a ostatních porov-
návaných parametrů byl proveden podle ČSN 75 6261 Dešťové 
nádrže podle čl. 7.4.1.1. 

Použité vzorce

V objem retenční nádrže [m3]
tc doba trvání deště [min]
td doba dotoku stokovou sítí k místu retenční nádrže [min]
qc intenzita deště [l.s-1.ha-1] odečtená pro dobu tc z redukované čáry 

náhradních intenzit 
Sr redukovaná plocha povodí k místu retenční nádrže [ha]
qo specifický odtok z retenční nádrže [l.s-1.ha-1] pod dobu trvání 

deště
Qo odtok vod z retenční nádrže [l.s-1] po dobu trvání deště

Pro požadovaný návrhový déšť s návrhovými parametry:
doba trvání tc = 15 min.
s intenzitou i = 180 l.s-1.ha-1

max. odtok Qo = 10 l.s-1 
byl spočten návrhový retenční objem „V“. 

V následujících tabulkách 1–3 jsou uvedeny vypočtené velikosti 
odtoku při použití retenční nádrže s velikostí určenou dle návrho-
vého deště.

Následně byl spočten průměrný odtok, kterého bude dosaženo 
při použití vypočtených retenčních objemů („V“). Porovnání je pro-
vedeno pro 3 periodicity deště: 1letou, 2letou a 5letou řadu. Kromě 
návrhového deště byly ve výpočtech použity hodnoty z řady dešťů 
používaných v Praze.

Doby odtoku byly určeny pouze pro potřeby porovnání pro mode-
lové tvary povodí a průměrné rychlosti v kanalizacích.

V prvním řádku tabulek 1–3 jsou uvedeny parametry požadova-
ného návrhového deště. Při použití velikosti retenčního prostoru 
vypočtené dle těchto parametrů jsou v tabulkách 1–3 uvedeny 
velikosti skutečně povoleného odtoku při výpočtu dle ČSN 75 6261 
(pro tři různé periodicity deště). Ve třetím a čtvrtém sloupci jsou 
uvedeny parametry odpovídajících náhradních dešťů. 

Např. při použití retenčního objemu 152 m3 lze pro jednoletý 
déšť (při plném využití retenčního objemu) snížit velikost odtoku 
na 4,6 l.s-1, při dvouletém dešti bude ale již průměrná velikost odto-
ku 16 l.s-1 a při pětiletém dešti bude průměrná velikost odtoku již  
45 l.s-1. Uvedené hodnoty odtoku při dalších deštích jsou průměr-

né, tzn. pokud by byl použit navržený retenční objem, tak po jeho 
naplnění dochází k plnému nekontrolovatelnému odtoku. 

Z tabulek 1–3 je zřejmé, že pro malý areál (Fr = 1 ha) je pro jed-
noleté deště požadavek vlastně přísnější než 10 l.s-1, pro ještě menší 
areály bude tato přísnost ještě markantnější i pro větší periodicity 
dešťů. Pro ostatní periodicity a velikosti areálu je požadavek na 
maximální odtok 10 l.s-1 mnohde mnohonásobně překročen. 

Ze zpracovaných výpočtů lze sestavit další zajímavá srovnání.
V následující tabulce 4 je uveden ve 3.–5. řádku vypočtený 

potřebný retenční objem pro max. odtok 10 l.s-1 z areálů o Fr = 1 ha 
a Fr = 3 ha dle ČSN 75 6261. Návrhové parametry jsou stejné jako 
v předcházejících výpočtech. Pro toto porovnání nebylo možno 
provést výpočet pro areál Fr = 11,6 ha, protože není k dispozici 
dostatečně dlouhá řada dešťů.

Potřebné retenční objemy v tabulce 4 potvrzují předpoklad, že 
uvedený požadovaný přístup návrhu retenčních prostor velmi 
výrazně zvýhodňuje velké areály na úkor malých, ale umožňuje 
návrh retenčního prostoru dle uvedené ČSN 75 6261 pro jakýkoliv 
poměr velikosti areálu k velikosti odtoku.

Z uvedených výpočtů se zdá, že požadovaný návrh na jeden 
vybraný déšť a povolenou velikost odtoku je jednoznačně špatný. To 
by platilo ale jen tehdy, kdy povolená velikost odtoku byla naprosto 
„správně“ určena. V případě, že níže po toku máme přesně daný 
limitní profil, lze povolenou „správnou“ hodnotu spočítat či vybi-
lancovat. Pokud ale dochází k vypouštění do malých vodotečí, kde 
se hodnoty průtoku velkých vod pohybují v jednotkách až desítkách 
m3.s-1 a požadované hodnoty odtoku v desítkách l.s-1 (tj. pod hod-
notou 1 %), nelze vliv takového zvýšení odtoků příliš vyhodnotit, 
protože je hluboko pod přesností výpočtových metod a zvýšení 
hladiny ovlivňuje prakticky jen modelově.

V takových případech by měla být velikost odtoku stanovena 
spíše tak, aby korespondovala s přirozenými či přírodními pod-
mínkami. Z toho pohledu je zajímavá tabulka 5.

Pro názornost je v tabulce 5 vypočten stávající odtok z uvedených 
území pro dvě varianty koeficientu odtoku z nezastavěného území.

Z uvedené tabulky 5 je překvapivě zřejmé, že při návrhu velikosti 
retenčního prostoru na odtok 10 l.s-1, při uvedených návrhových 
parametrech deště korespondují, skutečné průměrné maximální 
odtoky cca s přirozeným odtokem z luk a polí pro 2letou periodicitu 
dešťů (při Fr = 1 ha je přirozený odtok v rozmezí 9–18 l.s-1 a prů-
měrný odtok pro 2letou periodicitu vychází 16 l.s-1. Z toho by bylo 
možné usoudit, že použití požadovaného (z pohledu ČSN 75 6261 
nevhodného) způsobu návrhu retenčních prostor na návrhový 
déšť doby trvání 15 min s intenzitou 180 l.s-1.ha-1 a pro max. odtok 
10 l.s-1 není jednoznačně špatný, protože v podstatě koresponduje 
s přirozeným odtokem z nezastavěného území. Velkou výhodou 
tohoto přístupu je pak velmi jednoduchý výpočet, který lze použít 
i při velkém povodí a požadovaném malém odtoku.

Zde je nutno ale upozornit na to, že provedená porovnání byla 
provedena pro jeden skutečný a dva modelové parametry areálů; 
aby bylo možno tento princip plošně používat, bylo by vhodné pro-
vést jeho podrobné prověření včetně stanovení obecných parametrů 
pro území celé republiky. 

Vliv zpomalení odtoku z areálů
Při navrhování odvodňovacích systémů se mnohdy opomíjí 

význam zpomalení odtoku z areálů. Přitom při využití moderních 
technologií a technických opatření lze velké retenční objekty se 

odtok 
(l.s1)

tc 
(min)

i  
(l.s-1.ha-1)

0,5 10 15 180,0
1 4,6 140 22,7

0,5 16 35 88,5

0,2 45 20 173

n
odtok 
(l.s-1)

tc 
(min)

i  
(l.s-1.ha-1)

0,5 10 15 180
1 11 240 14,7

0,5 39 35 88,5

0,2 100 30 127

n
odtok 
(l.s-1)

tc 
(min)

i  
(l.s-1.ha-1)

0,5 10 15 180
1 40 240 14,7

0,5 127 50 66

0,2 450 20 173

Tabulka 1. Porovnání 
požadované velikosti odtoku 
(10 l.s1) se skutečnou dle 
ČSN 75 6261 pro areál  
Fr=1 ha

Tabulka 2. Porovnání 
požadované velikosti odtoku 
(10 l.s1) se skutečnou dle 
ČSN 75 6261 pro areál  
Fr=3 ha

Tabulka 3. Porovnání 
požadované velikosti odtoku 
(10 l.s1) se skutečnou dle 
ČSN 75 6261 pro areál 
Fr=11,6 ha

td=2,36 min
Potřebný retenční objem pro 
návrhové parametry je  
V = 152 m3

td=4,08 min
Potřebný retenční objem pro 
návrhové parametry je  
V = 475 m3

td=8,03 min
Potřebný retenční objem pro 
návrhové parametry je  
V = 1865 m3

n
odtok 
(l.s-1)

tc 
(min)

i  
(l.s-1.ha-1)

0,5 10 15 180
1 40 240 14,7

0,5 127 50 66

0,2 450 20 173

Tabulka 4. Porovnání 
retenčního objemu dle 
návrhového deště s výpočty 
dle ČSN 75 6261 pro modelo
vé řady dešťů pro odtok 10 l.s1

Tabulka 5. Velikost odtoku 
z nezastavěného území (pro 
dvě varianty koeficientu 
odtoku)

Odtok (l.s-1) 
pro t=15 min a i=180 l.s-1.ha-1

ψ ψ
 Fr (ha) 0,05 0,1

1 9 18
3 27 54

11,6 104,4 208,8
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Graf 1. Závislost velikosti retenčního prostoru a doby dotoku vody 
areálem o Fr=1 ha

Graf 2. Závislost velikosti retenčního prostoru a doby dotoku vody 
areálem o Fr=3 ha

Obr. 1. Zákres areálu s odvodňovacími zařízeními do ortomapy

Obr. 2.  
Druhy povrchů 
v povodí areálu –  
zdroj [1]

Obr. 3. Vodní bilance areálu – zdroj [1]

Obr. 4. Vodní bilance typů území – zdroj Bavorský zemský úřad – přírodě blízké odvodnění 
dopravních ploch v sídlech [2]

škrtícími zařízeními zcela či z velké části nahradit vhodnějšími 
decentralizovanými opatřeními (mnohdy i s nižšími jak investič-
ními, tak provozními náklady).

Tento vliv je dokumentován i v ČSN 75 6261, kde je v kap. 
B.1.1.1 uveden výpočet potřebného retenčního objemu pro tři 
doby dotoku, které lze ve výpočtech uvažovat. Pro návrhové 
parametry Fr = 24 ha, odtok z dešťové nádrže Qo = 300 l.s-1 a dobu 
dotoku stokovou sítí td = 18 min je uveden základní potřebný 
objem retence Vmax = 2 564 m3. Při použití redukce intenzit dešťů 
podle Bartoška (tp = 3,33 min – doba povrchového odtoku) vyjde 
potřebný objem retence Vmax = 2 045 m3 a při využití i doby povr-
chové retence vyšel potřebný objem retence Vmax = 1 906 m3. Zde 
je vidět, že jen při započítání povrchového odtoku dle Bartoška 
dojde ke snížení potřebné velikosti retenčního objemu o 20 % a při 
dalšímu započítání doby povrchové retence ještě o 26 %. Přičemž 
prodloužení dob dotoku je v uvažovaných případech jen v řádu 
jednotek minut.

Zajímalo mne proto, jak se projeví prodloužení doby dotoku (na 
potřebné velikosti retenčního prostoru) řádově o desítky či stovky 
minut.

V následujících grafech 1 a 2 je uveden modelový výpočet vlivu 
doby odtoku z areálu na potřebnou velikost 
retenčního prostoru. Výpočty byly opět pro-
vedeny dle ČSN 75 6261, s použitím návrho-
vých parametrů uvedených v předcházející 
kapitole – tj. pro max. odtok Qo = 10 l.s-1. 
Jako nejmenší doba dotoku je v grafech 1 a 2 
uvažováno s dobou odpovídající kanalizaci, 
tj. dle předchozích výpočtů pro areál veli-
kosti Fr = 1 ha je tdmin = 2,36 min a pro areál 
velikosti Fr = 3 ha je tdmin = 4,08 min.

Pro toto porovnání nebylo možno provést 
výpočet pro areál Fr = 11,6 ha, protože není 
k dispozici dostatečně dlouhá řada dešťů.

Z uvedených grafů 1 a 2 je zřejmé, jak je u modelových příkladů 
významný vliv zpomalení odtoku z areálu na potřebnou velikost 
retenčních prostor. K problému při výpočtu opět dojde, pokud 
požadovaný maximální odtok je v poměru k celkové ploše areálu 
příliš malý, protože nemáme k dispozici dostatečně dlouhé řady dešťů 
(u periodicity n = 0,5 a areálu Fr = 3 ha je proto křivka kratší).

Zpomalení doby dotoku je ve svém důsledku často jediný způ-
sob, který zvýhodňuje areály používající prvky HDP. S výhodou lze 
tohoto efektu dosáhnout použitím odvodňovacích zařízení, které 
způsobují zpomalení odtoku z povodí – příkopy, mělce vedené pod-
povrchové odvodnění s drenážním potrubím se štěrkovým obsypem 
působícím zároveň jako akumulace, do kterého voda z povrchu 
prosakuje přes mělké příkopy, průsaky přes akumulační nádrže na 
dešťovou vodu u jednotlivých objektů atd. 
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Účinnost takovýchto odvodňovacích systémů byla potvrzena 
měřeními na obytném areálu v PrazeČakovicích. Výstavba areálu 
probíhala v letech 2006–2008, s postupným zprovozňováním jak 
areálu, tak i odvodňovacího systému.

Popis obytného areálu a koncepce odvodnění (obr. 1)
Obytný areál byl vybudován do nezastavěného poměrně rovi-

natého území. Povrch území má sklon severovýchodním až ve 
východní části jihovýchodním směrem, tzn. až na východní stranu 
území byl sklon směrem od potoka. Celkem bylo v areálu postaveno 
9 obytných objektů pro cca 1 830 obyvatel. Výškové poměry území 
prakticky vylučovaly možnost použití klasické dešťové, popř. jed-
notné kanalizace, protože by bylo nutno dešťové vody do potoka 
či jednotné kanalizace přečerpávat. Pod svrchní vrstvou navážek 
se vyskytují spraše s příliš malými koeficienty filtrace, a proto byla 
možnost využití vsakování pro kompletní řešení problematiky 
dešťových vod vyloučena.

Odvádění dešťových vod z areálu bylo proto navrženo pomocí 
povrchových či mělce podpovrchových zařízení. Dešťová voda 
z vozovek a parkovišť je odváděna po povrchu do odvodňovacích 
zařízení v zeleni. Do těchto zařízení je zaústěna i převážná část 
přípojek od dešťových svodů z objektů. Dále je voda vedena sousta-
vou příkopů a mělce umístěných podpovrchových odvodňovacích 
zařízení (drenážní potrubí s obsypem z hrubého kameniva, do 
něhož vody prosakují z mělkého příkopu přes vsakovací vrstvu) 
do dvou po obvodě areálu vedených sběrných příkopů, na jižním 
příkopu je vybudováno jedno okrasné jezírko. Před vypouštěním 
do vodoteče je vytvořen retenční prostor se škrtícím zařízením a za 
ním havarijní nádrž. 

Celková odvodňovaná plocha měřeného povodí je 7,894 ha a roz-
ložení a druhy povrchů v území jsou patrné z obr. 2. 

Vliv navrženého odvodnění v obytném areálu byl po zprovoznění 
prověřen v rámci diplomové práce zpracované na ČVÚT Petrem 
Beníškem [1]. Zde uvádím jen stručné shrnutí výsledků provede-
ných měření a hodnocení souvisejících s vlivem prodloužení doby 
dotoku areálem.

Realizovaný monitoring
Monitoring byl kontinuální a probíhal od konce března 2008 do říj-

na 2008, s výjimkou průtokoměru, který ukončil činnost 8. 9. 2008.
Dešťoměr byl umístěn na střeše vytypovaného objektu, hladino-

měr v odtokovém objektu z retenčního prostoru a průtokoměr na 
odtokovém potrubí do recipientu.

Posouzení areálu bylo provedeno simulačním modelem SWMM 
5.0. Za měřené období byly vybrány 4 velké srážkové události, které 
byly použity při simulaci modelu.

Vyhodnocení vodního režimu areálu
Jedním z výstupů diplomové práce bylo posouzení vodní bilance 

zájmového území (obr. 3). Pro zjištění bilančních prvků zájmového 
území v dlouhodobějším měřítku byla použita historická řada dešťů 
z meteorologické stanice PrahaKarlov a dále 10letá srážková řada 

vytvořená v rámci Generelu odvodnění hl. m. Prahy. Posouzení bylo 
provedeno pro období 1. 4. – 31. 10. stejného roku. 

Vypočtený odtok z odvodňovacího systému se v simulacích 
pohyboval v rozmezí 19 % ÷ 24 % z celkového množství srážek 
v povodí, což se blíží vodní bilanci kulturní krajiny s poli a loukami, 
kde dochází ke zhutnění půdy a povrch je tvořen monokulturami 
(obr. 4). 

Z provedených vyhodnocení lze vyvodit závěr, že odtok z obyt-
ného areálu Čakovice s obytnými objekty, komunikacemi, chodníky 
a zelenými plochami vlivem vybudovaného odvodňovacího systé-
mu zůstal v podstatě stejný, jako když povrch byl před výstavbou 
tvořen polem, přičemž retenční prostor je mnohem méně vytížen, 
než by byl při realizaci dešťových kanalizací. Jedná se o první 
výsledky provedeného monitoringu, které je ještě nutno podrobně 
zpracovat, a to včetně např. porovnání vlivu celého odvodňovacího 
systému a vlastního retenčního prostoru. 
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In recent years, we can see with pleasure the developing efforts 
of government and investors on the use of the rainwater manage
ment. From the large diversity of the applicable requirements, it is 
now clear that there is a lack of consistent approach to this prob
lem. Often the entire effort to use the rainwater management will 
result only to design large retention areas, often situated under the 
ground. The lack of requirements is in the method of establishing 
the size of the retention area too. The article compare calcula
tion between the size of the retention area according to one real 
requirement for a proposed residential area with the calculation 
according to standards (ČSN 75 6261). The second part deals with 
the impact of the slowdown on the required size of drain retention 
area. This effect is demonstrated on the first outcome evaluation 
of residential area drainage using rainwater management. 

Vláda schválila programy 
na odstraňování škod po povodních

Vláda schválila finanční prostředky na odstraňování škod po 
letošních povodních. Jedná se o škody na státním vodohospodář
ském majetku a na infrastruktuře vodovodů a kanalizací měst 
a obcí. Celkem bude na programy, které budou řešit odstranění 
škod, připraveno zhruba 1,2 miliardy korun. Jsme připraveni začít 
rychle škody po povodních odstraňovat. Stejně jako v předchozích 
letech jsou připravovány programy na odstraňování vzniklých škod,“ 
řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Na státním vodohospodář-
ském majetku vznikly škody za 1,392 miliardy korun. Po odečtení 
vlastních zdrojů investorů a škod na pojištěném majetku je zapo-
třebí navýšit rozpočet ministerstva zemědělství o jednu miliardu. 
Příjemcem prostředků jsou státní podniky Povodí, Lesy ČR, s.p., 
a Zemědělská vodohospodářská správa. „Ze zkušeností víme, že 
je třeba začít odstraňovat škody co nejrychleji. Již v letošním roce 
předpokládáme využití zhruba dvou set milionů korun,“ doplnil 
ministr Šebesta. Škody na vodovodech a kanalizacích ve městech 
a obcích byly zjišťovány prostřednictvím krajských úřadů a po 

odečtení předpokládaného pojistného plnění byly stanoveny ve 
výši 202 milionů korun. Podpora bude poskytována až do výše 
80 % nákladů na stavební a technologickou část a příjemcem budou 
v tomto případě obce a města, která doplní podporu svými finance-
mi. Rozpočet ministerstva zemědělství bude posílen o celkem 162 
milionů korun, tedy o 80 % objemu zjištěných škod.

– MZe 

Česká společnost krajinných inženýrů 
pořádá 20. 10. workshop

Povodňová rizika a jejich prevence 
v malých a středních povodích

Akce proběhne na FSv ČVUT Praha
Informace poskytne doc. Ing.Karel Vrána, 

CSc. (vrana@fsv.cvut.cz, 224 354 599)
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KUNST, spol. s r.o., je přední česká firma zajišťující dodávky 
vodohospodářských investičních celků, působící na trhu od roku 
1991. V následujícím článku informujeme veřejnost o některých 
stavbách, které jsme realizovali.

Rekonstrukce ČOV Liberec
Celá stavba byla realizována Sdružením rekonstrukce ČOV Libe-

rec SYNEROHL ŽS, pro které v prosinci roku 2006 byla firmou 
KUNST zahájena realizace technologických souborů PS 07 – 14. Po 
skončení výstavby v 09/2008 následoval zkušební provoz zahájený 
v 10/2008 s ukončením v 10/2009. 

Mechanicko–biologická ČOV koridorového provedení, vybavená 
kalovým, plynovým a energetickým hospodářstvím, byla zprovozně-
na v roce 1994 a dokončena v r. 1995. V průběhu let bylo postupně 
nahrazováno dožilé strojní zařízení. V důsledku změny původních 
návrhových parametrů ČOV (snížení projektovaného přítoku 
a přiváděného znečištění)) a zabezpečení zpřísněných požadavků 
na kvalitu vyčištěné vody, bylo po předchozí projektové přípravě 
v letech 2002–2005 přistoupeno k rekonstrukci čistírny, zejména 
pak jejího biologického stupně systémem RDDsDN a vybudování 
nového systému SŘTP. 

Předčištěné odpadní vody z mechanického stupně jsou u každé 
ze šesti linek biologického systému přiváděny na primární sedi-
mentaci do rekonstruovaných usazovacích nádrží. Odsazené vody 
přepadají do nově navržené čerpací stanice s vrtulovými čerpadly, 
odkud jsou čerpány do anoxického selektoru aktivační nádrže.

Součástí nové čerpací stanice jsou rovněž čerpadla surové odpadní 
vody pro odvětvení části průtoku do anoxické sekce regeneračních 
nádrží.

Za čerpací stanicí surových odpadních vod je instalována pře-
livná hrana pro odlehčení dešťových vod, měření těchto vod je 
realizováno v novém objektu na odlehčovacím potrubí pomocí 
Parshalova měrného žlabu.

Odpadní voda z čerpací stanice natéká do anoxického selektoru, 
kde je zároveň zaústěn proud vratného kalu z poslední sekce rege-
nerace kalu. Dále natéká směs odpadní vody a aktivovaného kalu 
do denitrifikační sekce, kam je zaústěn proud interní recirkulace 
aktivační směsi z konce nitrifikační sekce. Pro čerpání interní recir-
kulace jsou opět použita vrtulová čerpadla. 

Denitrifikační sekce je rozdělena na dvě části, přičemž v období 
roku s vyššími teplotami jsou obě části mechanicky homogenizovány 
míchadly a provozovány v anoxických podmínkách. V období roku 
s nízkými teplotami je druhá část denitrifikační nádrže aerována bez 
chodu míchadla pro účely podpoření procesu biologické nitrifikace. 
Vzhledem k potřebě v maximální možné míře podpořit proces biolo-
gické nitrifikace v zimních měsících, je biologický systém realizován 
s alternativně provzdušňovaným objemem v části denitrifikační sek-
ce aktivačního procesu. Dojde tak k navýšení objemu nitrifikačního 
stupně biologického systému aktivace pro zimní období. 

Po průchodu denitrifikační sekcí směs odpadní vody a aktivo-
vaného kalu natéká do nitrifikační sekce biologického systému 
vystrojené jemnobublinným aeračním systémem. Z nitrifikačních 
sekcí jsou vyčištěná odpadní voda a aktivovaný kal přiváděny do 
podélně protékané dosazovací nádrže s parametry: šířka nádrže 
12 m, délka nádrže 60 m, hloubka vody v nádrži 5,3 m. Nádrže jsou 
vybaveny flokulační nátokovou zónou s usměrněným výtokem, dále 
řetězovým shrabovacím systémem, ponořeným děrovaným odto-
kovým potrubím DN 500 a systémem odběru kalu z rovného dna 
nádrže pomocí násosek s možností přivedení podpůrného vzduchu. 
Plovoucí nečistoty z hladiny dosazovací nádrže jsou stahovány 
naklápěcími žlaby s elektropohonem.

Odseparovaný kal ze dna nádrže je shrabován řetězovým shra-
bovákem k násoskám, zde je kontinuálně odtahován do žlabu 
a následně do čerpací stanice vratného kalu osazené vrtulovými 
čerpadly. Kal je z čerpací stanice veden do regeneračních nádrží. 
Regenerace je rozdělena na oxickou část a anoxickou část, která je 
nezbytně nutná pro dobrou funkci denitrifikace. Regenerační nádrž 
je vždy společná pro jednu dvojlinku a je možné ji obtokovat. Do 
regenerace je přivedena kalová voda z odvodnění a do anoxické 
části je přivedena část odpadní vody pro podporu denitrifikace 
v množství cca 11 l/s na každou linku. Na odtoku z regenerační 
nádrže je umístěn rozdělovací objekt s jímkami plovoucích látek 
stahovaných z hladiny dosazovacích nádrží a z odtokového objektu 
regenerace stavítky. Odsazená voda se čerpá zpět do procesu čištění, 
plovoucí látky jsou čerpány do přebytečného kalu. 

Jako zdroj vzduchu pro rekonstruované nádrže nitrifikace a rege-
nerace slouží nově vystrojená dmychárna s celkem 4 ks soustrojí 
á 200 kW.

Vyčištěná odpadní voda z dosazovací nádrže je odebírána vždy 
dvojicí ponořených děrovaných potrubí svedených do nově vytvo-
řeného přelivného objektu v koncové části společného kolektoru. 
Společným sběrným potrubím pak je svedena přes stávající výustní 
objekt do recipientu. Objekt zajišťuje měření množství vyčištěné 
vody protékající přes biologické linky.

Chod ČOV umožňuje řídit a sledovat nový systém SŘTP.
Náklady na dodávanou technologickou část stavby dosáhly 

celkové výše 2,273 mil. EUR

Další informace o výrobním programu je možné získat na našich 
internetových stránkách nebo osobní návštěvou v sídle firmy. 

Kunst, spol. s r. o., 
Palackého 1906, 753 01 Hranice

tel.: +420 581 699 999, +420 602 588 953,  
fax: +420 581 699 921

email: kunst@kunst.cz , http://www.kunst.cz

Biologický stupeň je navržen ve třech paralelně protékaných 
dvojlinkách, vždy s kolektorem pro jednu dvojlinku. Jednotlivé 
linky se skládají z usazovacích nádrží, čerpací stanice, anoxických 
selektorů, denitrifikace, nitrifikace, dosazovacích nádrží a nově 
v kolektoru umístěné regenerace.

Biologický stupeň je navržen ve formě tzv. RDDsDN systému, 
tedy s anoxickým selektorem, s předřazenou denitrifikační sekcí 
následovanou nitrifikační sekcí a regenerací kalu v proudu vratného 
aktivovaného kalu.
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Některé hydrochemické 
a hydroanalytické 
problémy
Pavel Pitter

Klíčová slova
celková koncentrace sumárních ukazatelů – lipofilní látky – jednot-
ka barvy – význam poměru RL105 a konduktivity – význam poměru 
COD(CHSK) a TOC(DOC)

Souhrn
Je věnována pozornost některým hydrochemickým a hydroana

lytickým problémům. Jde o terminologické problémy týkající se 
názvu a vyjadřování celkové koncentrace některých sumárních 
ukazatelů, významu poměru anorganických rozpuštěných látek 
a konduktivity, nedostatků při revizi normy pro stanovení barvy, 
terminologii lipofilních látek a významu souběžného stanovení 
chemické spotřeby kyslíku a organického uhlíku v různých 
typech vod. 

u

Úvod
Po určitém období se v každém oboru nahromadí různé problémy, 

které vyplývají z vývoje analytických metod, z přebírání a překladu 
norem ISO a EU a z potřeby vyhodnocovat různé poměry mezi 
ukazateli pro podrobnější posouzení jakosti vod. Jde jak o problémy 
terminologické, tak i o problémy vyplývající z nových poznatků 
o chemickém složení různých druhů vod. V tomto článku jsou disku-
továny některé vybrané otázky z hydrochemie a hydroanalytiky. 

Vyjadřování celkové koncentrace ukazatelů  
jakosti vody

Této otázce již byla věnována určitá pozornost [1], avšak vzhle-
dem k tomu, že dosavadní způsoby jsou v odborné veřejnosti dosud 
významně zakonzervovány, považuji za vhodné znovu se k této 
otázce vrátit. Je obvyklé vyjadřovat celkovou (nikoli veškerou) 
koncentraci ukazatelů jakosti vody jako prvek, např. celkový dusík 
jako N, celkový fosfor jako P, celkový uhlík jako C atp. Tyto celkové 
koncentrace jsou pak tvořeny součtem jednotlivých forem existence 
daného ukazatele, např.: amoniakálním dusíkem, dusitanovým 
dusíkem, dusičnanovým dusíkem, organickým dusíkem, ortho-
fosforečnanovým fosforem, organickým fosforem, anorganickým 
uhlíkem, organickým uhlíkem atp. Rozdíl mezi názvy „celkový“ 
a „veškerý“ byl již diskutován dříve [1]. 

Tradiční problém se týká celkového chloru. Na základě výše uve-
deného se samozřejmě celkovým chlorem musí rozumět všechny 
stanovitelné formy existence chloru, mající význam v hydrochemii 
a technologii vody, tj. především chloridy, a pokud se při úpravě 
vody používá při hygienickém zabezpečení molekulární chlor, 
chlornan nebo oxid chloričitý, pak také jde o další formy existence: 
kyselinu chlornou, chlornanový anion, chloritany, chloraminy, 
molekulární chlor aj. 

V každém případě nelze při zpracování výsledků chemického 
rozboru vody zanedbat chloridy jako hlavní součást celkového 
chloru. Avšak při úpravě vody s hygienickým zabezpečením chlo-
rací nemají chloridy technologický význam a tak se často chybně 
nezahrnují do celkového chloru. Aby byl tento problém eliminován, 
byl zaveden název celkový aktivní chlor. Jde o sloučeniny chloru, 
které uvolňují z jodidů elementární jod. Jde především o kyselinu 
chlornou, chlornany, chloraminy, oxid chloričitý a molekulární 
chlor. Celkový aktivní chlor se dělí na volný aktivní chlor (moleku-
lární chlor, kyselinu chlornou, chlornany, oxid chloričitý) a vázaný 
aktivní chlor (anorganické a organické chloraminy). V těchto pří-
padech je nezbytné vždy uvádět přívlastek aktivní. 

Stalo se zvykem uvádět koncentraci aktivního chloru jako mole-
kulární chlor Cl2. Je to však nelogické, protože při hodnotách pH 
běžných při úpravě vody se molekulární chlor Cl2 ve vodě prakticky 
nevyskytuje (zcela převažuje kyselina chlorná a chlornanový anion). 
V měřitelných koncentracích přichází v úvahu teprve při hodnotách 

pH nižších než 4 a převažuje teprve při hodnotách pH asi pod 2. 
Proto vyjadřování obsahu aktivního chloru v mg/l jako Cl2 je zkres-
lující. Proto v řadě analytických publikací týkajících se stanovení 
aktivního chloru a v požadavcích EPA a ASTM na jakost přípravků 
používaných ve vodním hospodářství, textilním a papírenském 
průmyslu, se obsah aktivního chloru vyjadřuje v mg/l nebo mg/kg 
jako Cl. Přehled některých těchto publikací je v [2,3]. Lze dokázat, 
že hmotnostní koncentrace vyjádřené v mg/l jako Cl2 nebo jako Cl 
jsou stejné [2,3]:

ρ(Cl2) = ρ(Cl)

Z uvedených důvodů by mělo být preferováno vyjadřování hmot-
nostní koncentrace jak celkového, tak i celkového aktivního chloru 
jako prvek v mg/l Cl, stejně jako je tomu v případě celkového dusíku, 
celkového fosforu, celkového křemíku, celkové síry atd. 

Stanovení lipofilních látek
Dalším v současné době terminologickým problémem je název 

gravimetrických metod postihujících nepolární extrahovatelné 
látky. Princip je v podstatě stejný. Jde o extrakci vody obvykle pet-
roletherem nebo hexanem či tercbutylmethyletherem po okyselení 
na hodnotu pH asi 2 a zvážení odpařeného a vysušeného extraktu 
při teplotě 80 °C. Do této skupiny lze zařadit tyto metody: ČSN 75 
7508 Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou 
a ISO/DIS 11349 Lipophilic substances of low volatility. Je zají-
mavé, že tento poslední návrh normy byl poznamenán terminolo-
gickými změnami. Vycházelo se původně z názvu „Determination 
of hydrocarbon oil index – Method using solvent extraction and 
gravimetry“, který byl pak přeměněn na „Determination of the low 
volatile lipophilic substances index“. V roce 2009 došlo konečně 
k zásadnímu odklonu od názvu „index“ s konečným zněním názvu 
normy „Determination of lipophilic substances of low volatility 
– Gravimetric method“. Tento odklon od názvu „index“ lze komen-
tovat velmi pozitivně [2]. V Amerických standardních metodách [4] 
se hovoří o stanovení „Oil and grease“ a stejně je tomu v ČSN 75 
7509 Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách – Gravimetrická 
metoda (pracuje se bez okyselení) a v metodě U.S. EPA 413.1. 
Uvedené postupy se liší referenčními látkami, mezi které patří 
rostlinné tuky a oleje (olivový olej, slunečnicový olej), silikonový 
tuk a stearová kyselina. Podrobnější diskuse o metodách tohoto 
stanovení je uvedena v [5]. 

Lze konstatovat, že na jedné straně je název oleje a tuky nejsro-
zumitelnější, ale na druhé straně název extrahovatelné látky až 
příliš obecný. Z chemického hlediska má logiku název stanovení 
lipofilních látek. Výsledky stanovení závisejí ve všech případech na 
pracovním postupu. Protože sušení a event. odpařování vzorku se 
provádí při teplotách kolísajících v rozmezí asi od 70 °C do 105 °C, 
připojuje se někdy k základnímu názvu „lipofilní látky“ ještě pří-
vlastek „málo těkavé“ nebo „netěkavé během zkoušky“. Jestliže se 
použije název „stanovení tuků a olejů“, potom je nezbytné v textu 
normy uvést rušivé látky, které jsou sice lipofilní povahy, ale nepatří 
mezi tuky a oleje. To v případě názvu „stanovení lipofilních látek“ 
není nutné. Zdá se, že z mezinárodního hlediska se prosazuje 
spíše název stanovení málo těkavých lipofilních látek (ISO/DIS 
11349). 

Stanovení barvy
V roce 2009 byl předložen návrh revize normy na stanovení barvy 

vody ISO/DIS 7887 „Water quality – Examination and determina-
tion of colour“. V návrhu této revize došlo k určitému překvapení, 
protože se opět objevuje snaha o návrat jednotky barvy CU (colour 
unit), která je však definována stejně jako dosavadní stupnice v mg/l 
Pt, 1 CU = 1 mg/l Pt. Překvapující je zdůvodnění, kde se praví, že 
tradiční jednotka mg/l Pt je zmateční, protože elementární platina 
se ve vzorku vody nevyskytuje. Je to stejně špatný argument, jako 
že koncentrace železa, rtuti, zinku atp. neměly by být vyjadřovány 
jako mg/l Fe, Hg, Zn atp., protože tyto prvky v elementární formě 
ve vodě ve většině případů nejsou. Další problém spočívá v tom, že 
se tato „jednotka“ používá jako fyzikální konstanta v rozměrových 
vzorcích, např. mm-1CU-1, což nemá s jednotkami SI soustavy nic 
společného. Mělo by být mm-1·l·mg-1.

V normě se opět chybně používá údaj o „absorbanci“ A s roz-
měrem, která je však veličinou bezrozměrovou. Rozměr má jen 
absorpční koeficient, který má rozměr m-1, resp. cm-1. Platí Beerův 
zákon
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A = α d

kde A je absorbance (bez rozměru), d je optická délka kyvety 
a α je spektrální absorpční koeficient s rozměrem obvykle v m-1, 
resp. cm-1. Jestliže byla v kyvetě s optickou délkou 10 mm zjištěna 
absorbance 0,5, pak hodnota spektrálního absorpčního koeficientu 
je rovna 1000A/d, tj. 50 m-1. 

V ČR se barva vody vyjadřuje v mg/l Pt, včetně legislativy. Proto 
technická normalizační komise TNK 104 Jakost vod doporučí 
ÚNMZ, aby s touto verzí revize ISO 7887 vyjádřila nesouhlas. 

Poměr mezi rozpuštěnými látkami a konduktivitou
Stanovení RL105, RL550 (RAS) a konduktivity (κ) patří mezi 

běžnou součást chemického rozboru vod. Protože však stanove-
ní RL105 a RL550(RAS) jsou časově poměrně náročná, je snaha 
nahradit je rychlým stanovením konduktivity a podle potřeby ji 
orientačně přepočítat na RL105, resp. RL550. Tento trend obecně 
probíhá a je např. patrný při monitorování jakosti pitné vody, kde 
v posledních letech z přehledů a legislativy mizí stanovení RL105 
a zůstává jen stanovení konduktivity. V tomto případě lze s vylou-
čením některých zvláštních případů dosáhnout u některých druhů 
vod poměrně dobré vzájemné shody výsledků. Jedná se především 
o přírodní vody, vodu pitnou a užitkovou, kde podíl organického 
znečištění je malý. Základní rozbor tohoto problému je uveden 
v publikacích [6,7]. V následujícím textu jsou uvedeny některé 
dodatky k tomuto problému.

Mezi nedostatky stanovení RL105 a RL550 jako míry kvantitativ-
ního anorganického složení vod lze jmenovat především tepelný 
rozklad hydrogenuhličitanů již při 105 °C, který může mít značný 
význam při posuzování celkové mineralizace hydrogenuhličita-
nových vod. Na druhé straně, při teplotě 105 °C nemusí být ještě 
zcela odstraněna hydratační voda u některých anorganických solí. 
K tomu dochází teprve při stanovení RL550, avšak při této teplotě 
již dochází k sublimaci nebo rozkladu amonných sloučenin, což 
může hrát významnou roli např. u odpadních vod z výroby anor-
ganických dusíkatých hnojiv. 

Mezi nedostatky stanovení konduktivity, jako míry kvantitativ-
ního anorganického složení vod patří anorganické neelektrolyty, 
především sloučeniny křemíku. Zde je však nutné dodat, že zastou-
pení sloučenin křemíku ve výše uvedených typech vod není příliš 
výrazné, takže významnější vliv na hodnotu převodního koeficientu 
nelze očekávat. 

Výsledky stanovení konduktivity závisejí na molárních vodivos-
tech přítomných elektrolytů, které jsou tabelárně k dispozici. Pokud 
je známo anorganické složení vody, pak lze při známé koncentraci 
jednotlivých iontů vypočítat s dostatečnou přesností i její teoretic-
kou konduktivitu, protože celková konduktivita je dána součtem 
konduktivit jednotlivých iontů. Toho se např. využívá při stanovení 
přesnosti výsledků chemického rozboru vody. Praktický příklad 
výpočtu je např. uveden v Amerických standardních metodách 
[4]. Molární konduktivity závisejí na druhu iontu, jeho koncentraci 
a náboji. Z tabulek vyplývá, že molární konduktivity iontů běžně se 
vyskytujících ve vodách, s nábojovým číslem ±1 se příliš neliší, což 
se týká i molárních konduktivit iontů s nábojovým číslem ±2. To 
je právě předností stanovení konduktivity výše uvedených druhů 
vod, kdy ze 4 běžných kationtů obvykle převládají ionty Ca2+ a Mg2+. 
Pokud se týká 4 běžných aniontů, je situace poněkud složitější, pro-
tože výsledek může do určité míry záviset na tom, zda jde o vody 
hydrogenuhličitanové nebo síranové, s ionty s nábojovým číslem –1, 
resp. –2, jejichž molární konduktivity se dosti liší. Je zapotřebí ještě 
dodat, že přímá úměrnost mezi konduktivitou a koncentrací platí 
jen do určité koncentrace, která nepřesahuje 1 mol/l, což je však při 
analýze vod hodnota značně vysoká [8]. Výjimku v molárních vodi-
vostech tvoří ionty H+ a OH-, které v důsledku své mimořádně vysoké 
pohyblivosti vykazují v porovnání s ostatními ionty vysoké molární 
vodivosti. Tím mohou významně ovlivňovat hodnotu převodního 
koeficientu. Proto přijatelný přepočet konduktivity na RL105 je mož-
ný jen v úzkém rozmezí hodnot pH. Obvykle se uvádí interval od 5 do 
9. Za uvedených podmínek platí předpoklad, že celková konduktivita 
je dána součtem konduktivit jednotlivých iontů. 

Na základě údajů publikovaných v [6,7] se hodnota převodní-
ho koeficientu z konduktivity κ v mS/m na RL105 v mg/l u výše 
uvedených druhů vod pohybuje nejčastěji v rozmezí od 7 do 8. 
To vyplývá i z histogramu četnosti tohoto poměru u pitné vody 
z veřejných vodovodů monitorovaných měst v letech 19942000 [6]. 
To je v celkem přijatelné shodě s údaji v Amerických standardních 

metodách (kap. 2510 Conductivity), kde se uvádí rozmezí 5,5 až 9 
[4]. V tomto případě byly však do souboru zahrnuty i kotelní a sla-
né vody, z nichž některé nevyhovovaly výše uvedenému rozmezí 
hodnot pH. Vliv teploty v rozmezí 20 °C až 25 °C nelze považovat za 
významný, protože korekční faktor při přepočtu κ(20 °C) na κ(25 °C) 
je pouze 1,116 (ČSN EN 27888). 

Pokud u některých vod byla zjištěna buď podstatně nižší nebo 
podstatně vyšší hodnota tohoto poměru, je zapotřebí věnovat 
pozornost zvláštnostem v původním chemickém složení, event. 
změnám ve složení během stanovení RL105 a případným chybám 
při stanovení obou ukazatelů. 

COD(CHSK), TOC(DOC)
Z chemického a hydroanalytického hlediska je zajímavé chování 

amoniakálního dusíku při stanovení CODCr (CHSKCr). Porovnáme
li standardní oxidačněredukční potenciály, pak Eo pro dichroman 
draselný je asi 1,33 V, avšak Eo pro případ, že amoniakální dusík je 
oxidován na N2 resp. NO3

-, jsou hodnoty podstatně nižší. Z tohoto 
termodynamického hlediska jsou teoreticky dány předpoklady pro 
oxidaci amoniakálního dusíku při stanovení COD dicxhromanem 
draselným. Toto však nebylo v praxi potvrzeno a většinou se uvádí, 
že při stanovení CODCr(CHSKCr) se amoniakální dusík neoxiduje 
[4,9]. To bylo potvrzeno i při pokusech s močovinou, která rovněž 
nevykazuje spotřebu kyslíku [10]. To se týká i nových návrhů na sta-
novení COD např. fotoelektrokatalytickou metodou s TiO2 [11]. Pou-
ze Kim [12] upozorňuje na možnost oxidace amoniakálního dusíku 
závisející na koncentraci dichromanu a přítomnosti chloridů. Toto 
zdánlivě nesrovnatelné chování v porovnání s termodynamickými 
poznatky lze vysvětlit nutností katalýzy. Zatímco acidobázické, 
srážecí a komplexotvorné reakce většinou nevyžadují přítomnost 
katalyzátorů, je tomu u oxidačněredukčních reakcí naopak. 
Například termodynamicky možná oxidace siřičitanů na sírany 
kyslíkem rozpuštěným ve vodě probíhá významnou rychlostí teprve 
za přítomnosti kobaltnatých solí. Příkladem snadno probíhajících 
oxidačněredukčních biologických procesů v důsledku enzymové 
katalýzy může být nitrifikace, denitrifikace, redukce síranů aj. 

Stanovení a interpretace hodnot těchto dvou ukazatelů stále 
poutá pozornost hydrochemiků a hydroanalytiků. Diskutuje se 
jednak problém přítomnosti toxických látek HgSO4 a Ag2SO4 při 
metodě pro stanovení chemické spotřeby kyslíku, který vede k návr-
hům o eliminaci CHSK jako ukazatele znečištění a jeho nahrazení 
stanovením TOC(DOC). Tato koncepce je velmi starého data, byla 
dočasně akceptována např. ve Švýcarsku a Německu v šedesátých 
a sedmdesátých letech minulého století v období, kdy se analytické 
laboratoře postupně vybavovaly analyzátory organického uhlíku. 
V tomto období odborníci zabývající se biologickým čištěním 
odpadních vod postupně vyjadřovali zatížení aktivace nikoli v BSK5 
či COD, ale v organickém uhlíku. Tato dočasná koncepce byla poz-
ději opuštěna, protože hodnoty COD a DOC vyjadřují organické 
znečištění z jiného hlediska a obě jsou pro hodnocení organického 
znečištění nezbytné.

Při biologickém čištění a samočištění v tocích nás zajímají přede-
vším kyslíkové ekvivalenty organických látek. Bylo dokázáno, že 
oba ukazatele postihují různé vlastnosti organických látek a měly 
by být pokud možno stanovovány současně. Významný je poměr 
mezi oběma ukazateli, ze kterého lze zjistit, do jakého stupně jsou 
přítomné organické látky oxidovány. Příkladem může být chování 
močoviny, která sice jako organická látka vykazuje TOC, ale nevy-
kazuje COD, protože obsahuje organický uhlík v oxidačním čísle 
+IV a tudíž nepodléhá oxidaci za spotřeby kyslíku. V tocích a na 
čistírnách odpadních vod se močovina rozkládá pouhou biologic-
kou a chemickou hydrolýzou, při které se nespotřebovává kyslík. 
V tomto smyslu lze podpořit i legislativní snahu o zahrnutí TOC 
mezi ukazatele jakosti odpadních vod, v současné době alespoň 
jako emisní ukazatel pro kategorie ČOV nad 100 00 EO. Podrobnější 
rozbor těchto problémů lze nalézt v [13].

Jak již bylo uvedeno, je „evropské tažení“ proti dichromanové 
metodě vyprovokováno především používáním toxických chemiká-
lií (HgSO4, Ag2SO4). Kromě toho je doba varu pro jedno stanovení 
poměrně dlouhá. Snaha nahradit chemickou oxidaci dichromanem 
jiným postupem je již velmi starého data. Jiná chemická oxidační 
činidla (jodičnan, síran ceričitý, peroxodisíran) nebyla příliš úspěš-
ná, hlavně z hlediska neúplné oxidace některých organických látek. 
I snaha nalézt lepší katalyzátor nevedla k cíli [14]. V poslední době 
jsou publikovány elektrokatalytické a fotoelektrokatalytické metody 
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pro stanovení COD. Přehled je publikován v [11]. Avšak aby bylo 
možné uvažovat o nahrazení dosavadních variant dichromanové 
metody, bylo by zapotřebí provést s těmito metodami rozsáhlé 
porovnání s obsáhlým souborem chemických látek, který by se 
blížil např. tabulkám [10]. 

Lze dospět k následujícímu závěru: Při posuzování organické
ho znečištění splaškových a průmyslových odpadních vod má 
souběžné stanovení organických látek, vyjádřené jako organický 
uhlík a jako chemická spotřeba kyslíku v kyslíkových ekvivalen
tech, svůj teoretický a praktický význam. Do určité míry to platí 
i pro vody povrchové, kde přicházejí v úvahu procesy samočištění 
spojené se spotřebou kyslíku. Na druhé straně, u podzemní a pitné 
vody není obsah organických látek v kyslíkových ekvivalentech 
podstatný. Rozhodující by měl být obsah organického uhlíku. 

Poděkování: Poznatky byly získány v rámci výzkumného záměru 
MŠMT ČR č. MSM 6046137308.
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Attention has been given to some questions dealing with termi
nological problems as total concentration of summary parameters, 
lipophilic substances, colour unit and with the importance of the 
ratio between COD and TOC and between dissolved inroganic 
solids and conductivity. 

Návrh nových standardů Dobrého 
zemědělského a environmentálního 
stavu zdůrazňuje ochranu půdy, vody 
a biodiverzity

Návrh deseti nových standardů dobrého zemědělského a environ
mentálního stavu známých pod anglickou zkratkou GAEC, chrání 
půdu, vodu a biodiverzitu krajiny. V případě schválení bude plnění 
těchto standardů povinné pro všechny zemědělce čerpající dotace 
od 1. ledna 2010. 

Návrh, který představuje deset standardů, je zaměřen na ochra-
nu půdy (ochrana před erozí, zachování obsahu organické hmoty 
v půdě aj.), ochranu vody (ochranná pásma kolem vody, použití 
vody pro zavlažování) a ochranu krajiny a biodiverzity (ochrana 
travních porostů, krajinných prvků, boj proti invazním rostlinám). 
Nejvýznamnějšími změnami oproti stávajícím GAEC jsou zpřísnění 
standardu hospodaření na svažitých pozemcích, definice skupiny 
silně erozně ohrožených půd, a ochrana organické hmoty v půdě.

„Kvalita zemědělské půdy v České republice dlouhodobě klesá. 
Zodpovědné plnění těchto nových standardů považujeme proto za 
jeden z účinných nástrojů, jak tomuto trendu čelit. Zjevná je i sou-
vislost s povodňovými katastrofami posledních týdnů,“ říká ministr 
zemědělství Jakub Šebesta. 

„Ačkoliv je předkládaný návrh v mnoha ohledech zpřísněním, při 
tvorbě standardů jsme kladli důraz na to, aby měl zemědělec dostatek 
možností rozhodnout se, jak dané podmínky splnit,“ upozorňuje na 
variantní řešení v ochraně půdy na svažitých pozemcích či zachování 
organické hmoty v půdě Jiří Urban, náměstek pro životní prostředí, 
výzkum a vzdělávání, jehož úsek nové znění standardů připravoval. 
Například opatření na zachování organické hmoty v půdě se povinně 
týká pětiny orné půdy a zemědělec zde může každoročně kombino-
vat různé možnosti (tuhá statková hnojiva, tuhá organická hnojiva, 
zaorání slámy či chrástu nebo vysetí některé z plodin zlepšujících 
půdní vlastnosti) volně podle svých možností a potřeb. 

Povinnost plnit standardy GAEC platí pro příjemce přímých plateb 
již od vstupu ČR do EU. Od roku 2009 je jejich plnění také součástí 
kontrol podmíněnosti. V případě, že žadatel o dotace tyto standardy 
nesplňuje, může mu být výplata dotací snížena, v krajním případě 
neposkytnuta vůbec. Kompletní znění návrhu nových standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu naleznete: http://

Zpráva o stavu vodního hospodářství

Každoročně předkládanou zprávu o stavu vodního hospodářství 
dnes přijala vláda. Zpráva tradičně shrnuje vývoj všech důležitých 
faktorů v oboru vodního hospodářství. Přináší tak dlouhodobě 
ucelený přehled o dění v tomto oboru.

V oblasti čištění odpadních vod a kanalizací probíhá setrvalý 
rozvoj, za rok 2008 byla kanalizační sít prodloužena o 1 015 km 
a dosáhla tak délky 38 704 km. Bylo zároveň dobudováno 87 čistíren 
odpadních vod, kterých je v současnosti v ČR 2091. Počet obyvatel 
napojených na kanalizaci vzrostl meziročně o 114 992. Objem 
vypouštěných odpadních vod do kanalizace, bez vod srážkových, 
klesl meziročně o 10,48 mil. m3 

Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 37 887 ks a dosáhl počtu 
1 880 007 ks. V roce 2008 bylo v ČR zásobováno z vodovodů 9,664 
mil. obyvatel, tj. 92,7 % z celkového počtu obyvatel. Nejvyšší podíl 
obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2008 
v Hlavním městě Praze (100 %) a v Moravskoslezském kraji (97,8 
%), nejnižší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou byl v kraji 
Středočeském (83,1 %) a Plzeňském (83,4%). V loňském roce žilo 
v domech připojených na kanalizaci 8,459 mil. obyvatel ČR, to je 
81,1 % z celkového počtu obyvatel. Do kanalizací bylo vypuštěno 
celkem 508,9 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto množství bylo 
čištěno 95,3 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což 
představuje 485,0 mil. m3. 

Zpráva obsahuje informace o hydrologické bilanci, povodňových 
situacích, jakosti povrchové a podzemní vody, nakládání s vodami, 
zdrojích znečištění, správě vodních toků, dále pak informace o vodo-
vodech a kanalizacích, rybářství a rybníkářství, státních finančních 
podporách ve vodním hospodářství a ochraně vod, legislativních 
opatřeních, prioritních úkolech a v neposlední řadě informace 
o mezinárodních vztazích a výzkumu a vývoji v obou hlavních popi-
sovaných oblastech, tj. vodním hospodářství a ochraně vod.

Zpráva o stavu vodního hospodářství bude uveřejněna na webo-
vých stránkách www.mze.cz vyjde tradičně tiskem.

– MZe 

www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=44589&ids=0&katId
=2821 Upozorňujeme, že tato verze není konečná a znění návrhu 
může být ještě předmětem změn.    

– MZe 
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V dnešním článku bychom rádi navázali na lednové číslo tohoto 
časopisu, kde jsme se zmínili o vzestupném vývoji PE materiálů 
a způsobů pokládky v oblasti pro vodohospodářské účely. Plastové 
potrubní systémy nacházejí celosvětově stále větší uplatnění pro 
výstavbu tlakových rozvodů vody, plynu a kanalizace. Především 
díky stále častějšímu prosazování nejmodernějších způsobů poklád-
ky vytlačují nové plastové materiály tuhá potrubí (kameninu, litinu, 
azbestocement apod.).

Rostoucí poptávka po využití těchto metod pokládky je způ-
sobena větší efektivitou práce. Ta je pro investory v konečných 
kalkulacích ekonomicky velmi zajímavá. Při klasické pokládce 
PE potrubí do otevřeného výkopu jsou největší 
položkou v celkové investici zemní práce, které 
se použitím moderních metod výrazně sníží 
a tím se výrazně sníží celkové investiční náklady. 
Nové technologie využívají různé způsoby, které 
zjednoduší pokládku. Vlastní realizace pomocí 
těchto speciálních technologií zároveň zvyšuje 
riziko poškození potrubí, kde vznikají různé kom-
binace mechanického namáhání. Dříve vyráběné 
PE potrubí nebylo na tato namáhání stavěno, 
a požadovaná ochrana u nových pokládek tak vedla k vývoji nového 
typu materiálu označovaného jako PE 100 RC.

Společnost WAVIN nabízí 
dva typy potrubí z nového 
materiálu PE 100 RC, potrubí 
SafeTech RC a Wavin TS. 
Podrobněji byly popsány již 
v lednovém čísle, nyní jen 
připomínáme, že potrubí 
SafeTech RC je konstruo-
váno jako dvouvrstvé a je 
určeno pro střední riziko 
poškození. Lze jej použít pro 
většinu moderních metod 
pokládky, pokud se realizují 
v zeminách třídy těžitelnosti 
I.–IV. Potrubí Wavin TS je 
konstruováno jako třívrstvé 
a je technologickou špič-
kou současné doby v tlako-
vých systémech. Vyrábí se 
z extrémně trvanlivého PE 
100 RC materiálu xSC 50 
(vnější a vnitřní vrstva) a PE 

100 RC materiálu N 6000 (střední vrstva). Díky vlastnostem mate-
riálů a technologií výroby se při svařování barevně odlišné vrstvy 
neolupují. Při spojování se postupuje standardně jako u klasického 
materiálu PE 100. Potrubí Wavin TS lze použít všude tam, kde 
vzniká maximální riziko poškození a kde je požadována maximální 
bezpečnost a spolehlivost potrubního systému.

Mezi moderní způsoby pokládky patří bezesporu bezvýkopová 
sanace stávajících potrubí – Pipe Bursting. Spočívá ve využití 
trasy stávajícího potrubí, které se rozruší rozbíjecí hlavou, úlomky 

Materiály z plastů pro nejnáročnější bezvýkopové technologie
potrubí se roztlačí do stran a vytvoří se tunel pro zatažení nového 
potrubí. Touto technologií lze jako jedinou docílit zvětšení průměru 
potrubí po sanaci. Sanovat lze pouze přímé úseky. Armatury, které 
se nacházejí na sanovaném úseku, je potřeba před prováděním prací 
demontovat. Domovní přípojky je potřeba odpojit, zde je také nutné 
provést lokální výkopy. Použité potrubí, např. Wavin TS, se dodá-
vá v 12 m tyčích (do průměru 110 mm také ve 100 m návinech). 
Před zatažením musí být potrubí svařeno (natupo) do sekce, která 
odpovídá délce vyměňovaného úseku.

Příkladem zdárné kombinace moderních materiálů a způsobů 
pokládky je sanace litinového vodovodu DN 400, která byla prove-

dena pomocí technologie Pipe Bursting letos na 
jaře v Kopřivnici, v ulici Obránců míru. Celková 
délka trasy měřila 240 m. Vybraným materiálem 
pro sanaci bylo potrubí Wavin TS (SDR 11, průměr 
450 mm) tak, aby průtokové charakteristiky potru-
bí byly maximálně zachovány. Přípravné práce 
před vlastním zatažením trvaly dva týdny. Během 
pěti dnů byl celý úsek kompletně zatažen včetně 
propojení a osazení armatur. Investorem akce byla 
společnost SEVEROMORAVSKé VODOVODY 

A KANALIZACE OSTRAVA a.s., se kterými již druhým rokem 
pokračuje velmi úspěšná spolupráce právě v používání moderních 
materiálů a moderních způ-
sobů pokládky. Generálním 
zhotovitelem stavby byla 
firma Pavel Bajer – BAMED, 
pro kterou vlastní realizaci 
pomocí technologie Pipe 
Bursting provedla firma 
MEBIKAN s.r.o. Na stavbě 
se bylo možné přesvědčit, že 
tato technologie patří k těm 
nejdrsnějším a že zataho-
vané potrubí je vystaveno 
opravdu vysokému riziku 
poškození. Navzdory riziku, 
které s sebou technologie 
Pipe Bursting přináší, odo-
lalo potrubí Wavin TS i těm 
nejostřejším úlomkům z liti-
ny a bude spolehlivě sloužit 
nejméně dalších 100 let. 
Špatně navržené potrubí 
by v tomto případě mohlo 
znamenat významné snížení očekávané životnosti nového potrubí 
a znehodnocení vynaložených finančních prostředků.

V případě zájmu o další informace k této nebo podobné akci 
(foto, video) neváhejte kontaktovat naše regionální a produktové 
manažery. 

Potřebné informace a kontakty najdete na www.wavin.cz.

Ing. Marek Tacina 
WAVIN Ekoplastik s.r.o.
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Odpovědnost za vodu

O odpovědnosti naší generace vůči budoucnosti se hovoří 
poměrně často, dokonce se bojím, že tak často, že to lidé mohou 
považovat za frázi, kterou politici či úředníci užívají povinně a 
tedy není třeba si za ní nic konkrétního představovat. To by byla 
škoda, protože budoucnost přijde a jako vždy to spočítá minulosti, 
která jí nepřipravila půdu tak, jak mohla či měla. Děláme to teď 
my, kteří vyčítáme předkům, že rozoráním mezí či remízek zbavili 
půdu retenčních schopností, že přílišnou regulací zabránili při-
rozenému rozlivu vodních toků atd. Nepochybně i oni se ovšem 
domnívali, že svá opatření činí pro lepší budoucnost. Nejde tedy 
jen o to se budoucností zaklínat, ale snažit se její potřeby a problé-
my co nejkvalifikovaněji odhadnout. Proto je podle mého soudu 
nezbytné, aby politici, kteří rozhodují, buď byli sami odborníky 
v oblasti, o níž rozhodují, nebo aby se důsledně odborníky obklo-
povali, naslouchali jim a radili se s nimi. Jednostranně politická 
rozhodnutí sice obvykle vynesou v příštích volbách úspěch, ale 
právě tím, že se opírají o momentální náladu společnosti, staví pro 
budoucnost jen vzdušné zámky. Tak si odpovědnost vůči budouc-
nosti, byť stále proklamovanou, nepředstavuji.

Pracuji v oblasti vodního hospodářství od roku 1995 a po celou 
tu dobu se snažím rozpoznávat a vážit nuance zákonitostí této 
problematiky, jejich vzájemné vazby a pnutí. Není to vždy snadné 
a člověk se přitom může dopouštět i kroků do slepých uliček, ale 
s trochou pokory a poctivou kvalifikovaností musí umět dostateč-
ně rychle z nich najít cestu zpět. Cíl je jasný: dát vodě dostatek 
volnosti v krajině i v přírodě, ale umět se účinně bránit proti její 

nepřízni v podobě záplav i sucha. To vše nyní za celosvětově 
nepříznivé finanční situace, která se nás rovněž dotýká.

Jsem proto velmi rád, že se nám letos při přípravě státního roz-
počtu na rok 2010 podařilo uhájit rozpočtový rámec pro oblast vod-
ního hospodářství. A dále se podařilo plně zabezpečit prostředky 
na odstraňování povodňových škod 2009, na něž má být vyčleněna 
1,176 miliardy Kč. A jsem rád především proto, že tato částka je 
výsledkem argumentace čistě odborné, která vládu přesvědčila. Je 
to investice do budoucnosti podložená studiemi a fakty.

Takový přístup k hospodaření s vodou však není jen výsadou 
nejvyšších pater státní správy či politiky. Tady mohu říci, že např. 
v protipovodňových opatřeních na vodních tocích jsme dál než 
třeba v sousedním Bavorsku. Protipovodňová ochrana však není 
jen odpovědností státu, ale stát tuto odpovědnost sdílí s kraji, 
obcemi i jednotlivci. Znám starosty, kteří pojali protipovodňovou 
ochranu jako prioritu a aktivně si ji vydobyli za pomoci místních 
zastupitelů a občanů, kteří přesvědčili sousedy zdráhající se 
prodat potřebný pozemek.  Tak funguje občanská společnost a je 
jen spravedlivé, že o určitém rámci či trendu rozhoduje nejvyšší 
orgán státní správy, ale o konkrétní aplikaci v místě se starají ti, 
co tam žijí.

A odpovědnost za vodu v místech a obcích se zlepšuje i v oblasti 
čištění odpadních vod. Mám na mysli především zlepšující se 
stavební a územní připravenost. Z původních cca 620 problematic-
kých aglomerací je dnes polovina prakticky vyřešena a z té druhé 
poloviny pouhých 80 nemělo ještě letos na jaře územní rozhod-
nutí. Jistě, nejsou to žádná úžasná čísla, ale dokládají realisticky 
pozitivní trend zvyšující se odpovědnosti za nakládání s vodou 
napříč občanskými strukturami. Je co zlepšovat, ale hlavně je 
dobrý důvod věřit, že se to bude dařit.

Karel Tureček
náměstek ministra zemědělství

Novela vodního zákona

Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly 
z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž, umožní 
totiž úsporu 240 milionů ročně díky omezení administrativy. 
Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní pro-
středí a jeho ochranu. 

„Vodní zákon je živou normou a v praxi se ukazuje, že některé 
záležitosti je třeba upravovat dle praxe tak, aby tento zákon nebyl 
přítěží,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Důležitým prvkem 
novely je zachování stávající výše poplatků například za odběr 
podzemních vod a vypouštění vod odpadních. Výše poplatků 
zůstala zachována zejména vzhledem k ekonomické krizi a zname-
ná nezvyšování nákladů jak soukromých osob, tak podnikatelů. 

Důležitým prvkem je definice přirozeného koryta. Tento nový 

prvek v zákoně přináší ulehčení pro správce vodních toků, je 
to pro přírodu velmi příznivé opatření a odstraňuje dosavadní 
nutnost zbytečných úprav koryt. Přirozené koryto je takové, které 
řeka přirozeně vytvořila, nebo vzniklo revitalizací, nebude nutné 
upravovat jeho přirozené změny (např. po povodni). Pouze v pří-
padě, kdyby koryto řeky zasáhlo do soukromého pozemku, bude 
moci vlastník pozemku požádat o navrácení řeky do původního 
koryta, nebo bude moci nabídnout pozemek státu a ten od něj 
pozemek vykoupí.

Součástí návrhu zákona je také novela přestupkového zákona 
v souvislosti s promítnutím nové koncepce správního trestání. 
Zároveň přináší snížení administrativní zátěže v podobě nejméně 
patnácti různých úprav či případně odstranění určitých povinností 
vztahujících se k vodnímu zákonu. Celkové snížení ročních nákla-
dů díky omezení administrativy je odhadováno ve výši 240 mil. 
Kč, z toho snížení nákladů podnikatelů činí 130 mil. Kč a státní 
správy 110 mil. Kč ročně. 

Znění novely najdete na http://www.psp.cz/sqw/historie.
sqw?o=5&t=895

MZe

XII. konferencia s medzinárodnou účasťou
PITNÁ VODA

7. – 8. október 2009, Trenčianske Teplice
Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom z odboru vodárenstva, ktorí sa zaoberajú 

problematikou pitnej vody, prevádzkovateľom vodárenských sietí a diaľkových privádzačov, prevádzkovateľom 
malých obecných vodovodov, zástupcom obcí, pracovníkom Regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

a Odborov životného prostredia ako i ďalším, ktorých sa problematika pitnej vody dotýka.
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Ing. Jana Buchlovičová
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e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk, www.hydrotechnologia.sk






