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Před drahnými lety

(když jsem Silvestra ještě slavil), probíhala jeho oslava tak, že 
když jsme se poslední den v roce někdy po obědě  začali scházet, 
zdálo se být předjaří. Když jsme o půlnoci vyšli ven, byla v Praze 
sněhová kalamita, na teploměru mínus patnáct a na horách hod-
ně pod dvacet. Zkrátka ani ne během půl dne poklesla teplota 
skoro o třicet stupňů. Asi si na to mnozí pamatují, bylo to někdy 
kolem roku 1980. Změna počasí byla neuvěřitelně rychlá, neoče-
kávaná a drastická, způsobující šok všemu živému, co se chránit 
nemohlo za zdmi domů. Vzpomínám, že u nás před barákem ze 
tří třešní, na které v době zrání lezly dlouhé generace kluků, na 
jaře obrazila jen jedna. Byly to přitom stromy s průměrem, že 
dospělý člověk je jistě neobejmul. Byla to tenkrát velice emotivní 
změna, protože si ji ještě po těch asi třiceti letech pamatuji. 

Člověk si říká, když se tak rychle může měnit to, co sledují 
meteorologové, proč by to nešlo i u klimatologie? No a nedáv-
no jsem se dočetl, že vědci na základě zkoumání jezerních 
sedimentů představili teorii, že poslední doba ledová přišla 
z geologického hlediska ani ne za vteřinu. Převedeno na lidský 
čas to prý trvalo jen několik měsíců. Příčinou bylo to, že se kdesi 
v Kanadě protrhlo ohromné jezero, spíše takové vnitrozemské 
moře a masy sladkých vod, co se nahrnuly do moře, přetnuly 
a zastavily Golfský proud. Než zase začal Golfský proud ohřívat 
Evropu, trvalo to několik tisíciletí. Po tu dobu zde bylo počasí 
jako na obdobných zeměpisných šířkách v Kanadě, které lze 
charakterizovat slovem: permafrost.

V současnosti onou barierou prý může být sladká voda z tají-
cích grónských ledovců. A tak mě někdy přepadají děsivé vize, 
jak se naše krajina, pole, louky, lesy, města začnou uprostřed 
léta utápět v přívalech sněhu. A bude to na dlouho, na dobu 
podstatně delší, než spala Šípková Růženka.

Myslím, že lepší strategií jeprincip předběžné opatrnosti, na 
možné drastické změny se připravovat a nakonec se mýlit, než 
být na místě těch dnešních dějinných optimistů, kteří  nebezpe-
čenstva globálních výkyvů počasí, kdy se postupné oteplování 
může prudce zhoupnout ve fatální ochlazení, bagatelizují a tvr-
dí, že člověk si vždycky poradil. Oni si neuvědomují, že člověk 
sice pořád vyhrával v boji s okolím, ale nemůže si dovolit prohrát 
jedinou bitvu. Mělo by to pro nás obdobné důsledky, jaké před-
vídal Albert Einstein. Když se ho ptali, jakým způsobem by byla 
vedená třetí světová válka, odpověděl: „To nevím, ale vím, jak by 
byla vedena čtvrtá světová válka. Kamennými sekyrami.“

No, v každém případě Vám přeji ten přelom roku nikoliv spo-
kojený z konzumu, nýbrž šťastný z toho, že budete s lidmi, které 
máte rádi a na místech, co vám přirostly k srdci.

Ing. Václav Stránský
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Příprava výstavby ČOV 
a kanalizace
Josef Smažík

Klíčová slova 
kanalizace – čistírna odpadních vod – předprojektová a projektová 
příprava – legislativní, technické a ekonomické požadavky – inves-
tiční a provozní náklady – kvalita návrhu řešení

Souhrn
Předprojektová a projektová příprava výstavby kanalizace 

a čistírny odpadních vod rozhodující mírou ovlivňuje výši 
budoucích nákladů. Správné technické řešení splňuje legislativní 
požadavky na kvalitu vyčištěných vod při dodržení požadované 
míry investičních i budoucích provozních nákladů. Dotační 
podporu lze získat pouze na technicky i ekonomicky kvalitně 
připravené projekty. 

Úvod 
Žijeme v době, kdy probíhá intenzivní příprava velké řady 

vodohospodářských projektů zaměřených na odvádění a čištění 
odpadních vod z měst a obcí. Tento fakt je dán především vstupem 
České republiky do Evropské unie a přijetím směrnice č. 91/271/ES, 
která požaduje vyřešit odvádění a čištění komunálních odpadních 
vod v aglomeracích nad 2 000 EO. Těchto aglomerací je celkem 635, 
přičemž aktuálně je stále více než polovina aglomerací, kde příprava 
je zatím nedostatečná a splnění našeho závazku vůči Evropské unii 
je ohroženo. Společně s přípravou projektů pro aglomerace probíhá 
i příprava dalších projektů pro obce a města, která jsou menší než 
2 000 EO. Těch je v České republice cca 5 500. Z uvedených čísel je 
zřejmé, že téma odvádění a čištění odpadních vod je velmi aktuální. 
V tomto článku jsem se pokusil stručně shrnout obvyklý postup 
přípravy projektů, hlavní faktory ovlivňující přípravu a nejčastější 
problémy, které je třeba řešit. 

Postup přípravy
Schéma postupu přípravy projektů 
• Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního roz-

hodnutí.
• Zajištění inženýrské činnosti pro podání žádosti o vydání územ-

ního rozhodnutí, získání územního rozhodnutí.
• Zpracování žádosti o dotaci, podání žádosti o dotaci. Získání 

„příslibu“ dotace. 
• Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a povolení k nakládání s vodami. 
• Zajištění inženýrské činnosti pro podání žádosti o vydání staveb-

ního povolení, získání stavebního povolení a povolení k naklá-
dání s vodami. 

• Zpracování tendrové dokumentace pro výběr zhotovitele díla 
(technická část, soutěžní podmínky, smlouva o dílo). 

• Schválení tendrové dokumentace. 
• Rozhodnutí o dotaci. 
• Zajištění výběru zhotovitele díla formou veřejné obchodní sou-

těže. Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla.
• Zahájení realizace díla. 

Z uvedeného jednoduchého přehledu je zřejmé, že vlastní příprava 
realizace akce je časově náročný proces mnoha na sebe navazujících 
a vzájemně se podmiňujících úkonů, které je nutno splnit. Obvyklá 
délka přípravy těchto staveb, tj. od zahájení přípravy po začátek 
realizace je 18–36 měsíců podle rozsahu a složitosti stavby. 

V uvedeném schématu neuvádím fázi předprojektové přípravy. 
Ta je v dnešních podmínkách dána jak legislativou, tak možnou 
vlastní iniciativou investora. Legislativní instrumenty jsou územní 
plány především měst a obcí a krajské plány rozvoje vodovodů 
a kanalizací. Za vlastní iniciativu investora lze pak považovat napří-
klad vypracování generelu odkanalizování, zpracování provozních 
auditů, technických i ekonomických studií investičních plánů 
a podobně. Obecně lze říci, že úroveň předprojektové přípravy je 
nejlepší u velkých vlastníků (města, vlastnické společnosti, velké 
firmy). U malých vlastníků bývá minimální, často nulová. 

V nejmenších sídlech nejsou obvykle zpracovány ani územní 
plány. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje některá 
malá sídla také neřeší, nebo se jedná spíše o informativní popisy 
stavu než koncepční přípravný materiál. 

Nepřipravenost záměru je dána především možnostmi majitele 
a jeho ochotou se přípravou vodohospodářských investic vůbec 
zabývat. Malí vlastníci nedisponují potřebnými odborníky ani 
dostatečnými finančními prostředky. V těchto případech je projek-
tant vybraný ke zpracování projektu pro územní rozhodnutí často 
prvním, kdo se touto problematikou zabývá. Součástí jeho práce je 
pak i nezbytná tvorba koncepce celého systému odvádění a čištění 
odpadních vod. Pro investora je velmi důležité, zda projektant je 
zkušený, odborně i prakticky erudovaný, člověk nebo firma, která 
odvede kvalitní práci. Význam dobré předprojektové i projektové 
přípravy je veliký. Vodohospodářské investice jsou velmi nákladné. 
Ovlivňují rozpočtovou stabilitu obce i její dlouhodobý rozvoj. 

V další části článku bych chtěl upozornit na okruhy problematiky, 
které je nutné v průběhu přípravy řešit. Svoji pozornost soustředím 
pouze na přípravu menších akcí. 

Řešená problematika
Ačkoli výstavba vodohospodářských investic je vždy komplex-

ním řešením, lze jejich přípravu rozdělit na následující tři základní 
okruhy, které je nutné nejdříve řešit a posléze v konečné fázi vhodně 
propojit. Jedná se o problematiku:
• legislativní,
• technickou a technologickou,
• finanční.

Legislativní problematika
Požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod jsou stano-

veny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. v aktuálním znění nařízení 
č. 229/2007 Sb.. V nařízení jsou uvedeny pro komunální splaškové 
zdroje a jejich velikostní kategorie konkrétní nepřekročitelné hod-
noty emisních standardů a dále požadované hodnoty kvality vody 
v recipientu po smísení s odpadními vodami, tj. imisní standardy. 
Požadované hodnoty emisních limitů stanovuje vždy vodohospo-
dářský orgán většinou v úzké spolupráci se správcem toku až ve fázi 
vydávání povolení k nakládání s vodami, které je obvykle vydáno se 
stavebním povolením vodního díla. Nařízení vlády ukládá používat 
kombinovaný emisně-imisní přístup ke stanovení kvality vyčiště-
ných vod až od 1. 1. 2010. V praxi je tento postup, často skrytě, již 
cca 3 roky využíván především správci povodí ke stanovení výrazně 
přísnějších požadavků na kvalitu vyčištěných vod než vyžaduje 
Nařízení vlády. Správce povodí své požadavky opírá o dlouhodobě 
připravované a v současnosti již zpracované Plány povodí. Ačkoli 
vodohospodářský orgán nemusí tyto nadstandardní, platnému NV 
se vymykající požadavky správce toku zohlednit, často tak činí. Tyto 
požadavky se zásadním způsobem promítají do technického návr-
hu čistírny i vlastní technologie čištění. Nezřídka mohou ovlivnit 
i volbu způsobu odkanalizování. Je proto vhodné a účelné prověřit 
v rámci přípravy údaje o recipientu (vodnost, kvalitu) a ověřit, zda 
recipient protéká územím soustavy NATURA, zda není součástí 
jiného chráněného území, zda se nejedná o tok s vodárenským 
odběrem a podobně. Pokud lze, na základě obdržených informací, 
předpokládat zvýšené požadavky na kvalitu vyčištěných vod, je 
možné se pokusit vše předjednat se správcem toku a vodohospo-
dářským orgánem. Pro jednání je však nutné zpracovat podklady, 
které ne vždy jsou součástí požadavků investora. Druhou mož-
ností, častěji projektanty využívanou, je automatická volba tako-
vého technického řešení a technologie čištění, která umožní tyto 
požadavky splnit. Tato automatická volba pak v konečném důsledku 
obvykle znamená volbu pokročilé technologie čištění, jejíž funkce 
je často podmíněna dostatečnou koncentrací odpadních vod. Té 
lze dosáhnout většinou jen u oddílných splaškových kanalizací. 
Toto zdánlivě technicky čisté a z pohledu kvality vyčištěných vod 
žádané řešení má ale i své nevýhody. Jednou z největších je nemož-
nost využití či zachování systému jednotné kanalizace, která plní 
i důležitou funkci dešťového odvodnění. Oddílná splašková kana-
lizace vylučuje i možné využití většiny stávajících kanalizačních 
systémů. Další zjevnou nevýhodou je výrazné omezení ve volbě 
technologie. Zvýšené požadavky na účinnost čištění splňují obvykle 
pouze moderní technologie (nízkozatížená aktivace s denitrifikací 
a srážením fosforu, terciární stupně, membránové filtrace), které 
jsou technicky složitější a s vyššími energetickými nároky než 
standardní technologie (rybníky, kořenové ČOV, biofiltrové ČOV). 
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Prověření budoucích požadavků na kvalitu vyčištěných vod má 
tedy významný vliv na navržené řešení, a tím i investiční a budoucí 
provozní náklady. 

Z tohoto legislativního okruhu bych chtěl ještě krátce zmínit 
problematiku územních plánů a plánů PRVKÚK. Tam, kde je územ-
ní plán zpracován, je většinou pevně určeno místo pro výstavbu 
čistírny odpadních vod. Výběr není vždy optimální. Zejména 
u menších lokalit ne vždy spolupracuje architekt při zpracování 
územního plánu s odborníkem vodohospodářem, který ovládá 
nejen problematiku odkanalizování, ale i čištění odpadních vod. 
Druhým možným problémem, se kterým se často setkáváme, je, 
že čistírna je v územním plánu umístěna na pozemcích majitelů, 
kteří s tímto řešením nesouhlasí. Získání územního rozhodnutí 
je poté velmi komplikované. Závaznost územně plánovací doku-
mentace pak může i bránit optimálnímu řešení vodohospodářské 
problematiky. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje je důležitý zejména 
z pohledu získání souhlasu kraje s navrženým řešením. Souhlas 
je požadován jako jeden z dokladů k žádosti o dotaci. Dojde-li 
k nesouladu konkrétního řešení v PRVKÚK, je nutné buď podat 
žádost o projednání změny PRVKÚK, nebo řešení upravit. 

Prověření okolností územního plánu a Plánu rozvoje vodovo-
dů a kanalizací a zajištění souladu zpracovaného řešení s těmito 
dokumenty je nezbytné pro další hladký průběh přípravy investiční 
akce. 

Technická a technologická problematika 
Technické řešení kanalizace je většinou nejvíce ovlivněno 

požadavkem na využití stávajících kanalizačních rozvodů. Ty mají 
v naprosté většině charakter jednotné kanalizace. Zachování tohoto 
systému klade vysoké nároky na dobré technické řešení odlehčení 
dešťových průtoků a zajištění spolehlivé hydraulické ochrany 
malých čistíren s gravitačním průtokem. V tomto případě musí 
projektant již v první fázi projekční přípravy správně rozhodnout 
o způsobu řešení hydraulické ochrany. 

Další důležité aspekty pro správný návrh kanalizačního systému 
jsou např.: 
• výškové uspořádání terénu, 
• kompaktnost či roztroušenost zástavby,
• možnosti odlehčení dešťových vod, 
• hloubka uložení kanalizace, úroveň hladiny spodní vody, 
• geologické poměry podloží, podmínky pro zakládání, 
• pozemkové vlastnictví. 

Všechny tyto a mnohé další nejmenované faktory mají vliv na 
konečné řešení návrhu kanalizace. V rámci kvalitní předprojektové 
přípravy je nutné tyto faktory ověřit a vhodným řešením minimali-
zovat možné konflikty a nesoulady. 

Technické řešení čistírny odpadních vod nejvíce ovlivňují násle-
dující faktory:
• požadavky na kvalitu vyčištěných vod, 
• druh kanalizačního systému, 
• způsob zpracování a nakládání s produkovanými kaly,
• dovážení odpadních vod a kalů ze zdrojů nepřipojených na 

kanalizaci,
• zajištění ochrany proti velkým vodám, 
• možnosti připojení na inženýrské sítě, 
• požadavky na ochranu před hlukem a zápachem, 
• úroveň nároků na obsluhu, požadovaná míra automatizace pro-

vozu, 
• požadavky na životnost stavebních objektů a technologických 

zařízení, materiálové provedení, 
• výše budoucích provozních nákladů (spotřeba energií, opravy, 

údržba),
• zabezpečení stavby proti neoprávněnému vniknutí. 

Problémů, které je nutno řešit je skutečně mnoho. Prověření všech 
uvedených a mnoha dalších aspektů vyžaduje komplexní, pečlivý 
a zodpovědný přístup projektanta. Dosažení optimálního řešení je 
většinou časově náročné. Časová náročnost je obvykle v rozporu 
s požadavky a potřebami investora. Je proto nanejvýš důležité 
zahájit přípravu včas s dostatečným předstihem. 

Finanční problematika
Při hledání optimálního řešení je nutné mít neustále na paměti 

náklady projektu. Investora většinou prvotně zajímají investiční 
náklady. Většina současných komunálních vodohospodářských 
staveb je realizována s podporou z veřejných prostředků ať evrop-

ských, či výhradně národních zdrojů. U všech typů podpory je 
vždy vyžadována finanční spoluúčast investora. Každý dotační 
program má svá hodnotící kritéria. Mezi nimi hraje důležitou roli 
nákladovost, která je vyjádřena například náklady na odstraněnou 
jednotku znečištění nebo specifickými náklady na ekvivalentního 
obyvatele. Překročení předpokládané maximální úrovně nákladů 
pak znamená vyřazení projektu z dotačního programu. Bez výrazné 
dotační podpory je většina projektů nerealizovatelná. Projekt je 
odložen nebo musí být přepracován. Předpokládaný způsob finan-
cování a očekávaný limitní rámec projektu by měl být s investorem 
ujasněn již v předprojektové přípravě, nejpozději však při zahájení 
zpracování projektu pro územní rozhodnutí. Za velmi důležité 
považuji včasné zajištění spolupráce projektanta a investora se 
zpracovatelem žádosti o dotaci. Jedině dobrou spoluprací těchto 
třech subjektů lze dosáhnout požadovaného cíle. 

V posuzování často druhotným, ale ne méně významným fakto-
rem, jsou budoucí provozní náklady, které výrazně ovlivňují výši 
stočného. U kanalizací dochází ke vzniku problémů při kombinaci 
různých technických řešení v jedné lokalitě. Například při kombi-
naci gravitační a tlakové kanalizace je dobré předem rozhodnout, 
zda navrhnout centrální či individuální čerpací stanice, kdo je bude 
provozovat, jak bude organizována údržba a opravy, jaká bude výše 
stočného u míst s tlakovým systémem a podobně. 

U čistíren mají dominantní vliv na provozní náklady požadavky 
na kvalitu vyčištěné vody a s tím spojený typ použité technologie. 
Vysoká kvalita vyčištěné vody obvykle znamená zvýšenou spotřebu 
elektrické energie, zvýšenou produkci odpadů, složitější na údržbu 
a opravy náročnější zařízení, zvýšení nároků na provozní monito-
ring a automatické řízení provozu, nutnost dávkování pomocných 
chemikálií v mezních případech zařazení terciárního stupně 
čištění. Nastavení nadstandardně přísných limitů a vyžadovaná 
garance jejich dosažení vytváří tlak na stabilitu provozu, odolnost 
proti nárazovému přetížení, spolehlivost strojů a zařízení. To vše 
se v konečném důsledku opět odráží v investičních a následných 
provozních nákladech stavby. Optimální spojení požadavků na 
kvalitu vody a rozumnou sociálně a politicky únosnou výši pro-
vozních nákladů je většinou úkol pro projektanta a provozovatele. 
Univerzální řešení neexistuje. Vždy je nutné vytvářet řešení nové, 
plně odrážející podmínky v dané lokalitě. 

Závěr
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod je pro každou obec 

významnou investicí. Je to investice do naší budoucnosti, investice 
alespoň pro dvě lidské generace. Takto významné záležitosti by 
měla být věnována dostatečná pozornost. Návrh by měl proběhnout 
systémově včetně kvalitní předprojektové a následné projektové 
přípravy. Jedině kvalitní příprava vytváří záruky pro dlouhodobou 
dobrou funkci celého systému za ekonomicky přijatelných pod-
mínek. Je proto třeba plně využít šance, která je nám v současné 
době dána a realizovat takové kvalitní projekty, na které budou 
naši potomci hledět se stejným obdivem a uznáním, tak jako my 
na většinu děl našich dědů a pradědů. 

Ing. Josef Smažík 
EKOEKO s. r. o. 

Senovážné nám. 1
370 01 České Budějovice

e-mail: smazik@ekoeko.cz 
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Pre-design and design preparation building of sewer system 
and waste water treatment plant have critical effect to incoming 
level of costs. Correct technical solution accomplish legislative 
requirements to quality of clean water by keeping required rate 
of investment and future working level of costs. Grant financial 
support is possible to gain only for technically and economically 
good prepared projects. 
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Souhrn
Aktualizovaná Metodika pro žadatele, která byla schválena dne 

19. 10. 2009, zohledňuje dosavadní zkušenosti s aplikací podmí-
nek přijatelnosti, výsledky zprávy DG REGIO EK 2009 a přede-
vším nový přístup k řešení možné oddělitelnosti vodohospodářské 
infrastruktury dojednaný dne 11. 6. 2009 v Evropské komisi. 
Metodika nově upravuje koncept oddělitelnosti infrastruktury, 
pravidla pro vyjímání infrastruktury ze stávajícího provozu a pro 
zkracování pouze jedné složky provozní smlouvy. Aktualizovaná 
Metodika dále rozvádí zásady poskytování kompenzací provo-
zovatelům infrastruktury a přehledně shrnuje základní procesní 
pravidla. Nový přístup k řešení oddělitelnosti by měl usnadnit 
čerpání finančních prostředků z OPŽP  i v případech tzv. proble-
matických aglomerací.

Úvod
V nedávné minulosti a zejména v posledních měsících byla oblast 

smluv o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury, tzv. 
provozních smluv v rámci oddílného modelu provozování, častým 
předmětem zájmu, ať už jednotlivých vlastníků vodohospodářské 
infrastruktury, provozovatelů, konzultantů nebo dalších odborní-
ků v oboru vodovodů a kanalizací. Za příčinu tohoto zájmu lze 
označit zejména dlouhotrvající kritiku Evropské komise, závazek 
České republiky implementovat směrnice (tedy soulad se směrnicí) 
Rady ES 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a rovněž 
i soulad se směrnicí Rady 98/83/ES, o jakosti vody určené k lidské 
spotřebě, a úzce související nutnost schválení Operačního progra-
mu Životní prostředí (neboť mnohé cíle by bylo téměř nemožné 
splnit bez čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie). 
Nezbytným krokem předcházejícím schválení OPŽP bylo uzavření 
„Dohody o podmínkách přijatelnosti, Podmínkách přijatelnosti 
vodohospodářských projektů pro Operační program Životní pro-
středí v programovacím období 2007–2013“ mezi Českou repub-
likou a Evropskou komisí, která tvoří Přílohu č. 7 Programového 
dokumentu OPŽP.

Připomeňme, že Evropská komise již delší dobu sledovala prin-
cipy a parametry provozování vodohospodářské infrastruktury 
v České republice na základě provozních smluv, a to zejména v sou-
vislosti s minulým financováním vodohospodářské infrastruktury 
z prostředků Evropské unie (ISPA, FS). Závěry těchto analýz jsou 
obsaženy zejména ve zprávách DG Regio EK  z roku 2004 a 2006 
a nyní nově i v závěrečné zprávě EK 20091, přičemž tyto zprávy čas-
to odkazují na zásady partnerství veřejného a soukromého sektoru 
(Public Private Partnership, PPP) převzaté aplikované tzv. nejlepší 
mezinárodní praxí v oboru.

Zjednodušeně řečeno je právě z pohledu zásad partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v případech oddílného modelu 
provozování povinností veřejného sektoru zajistit, aby soukromý 
provozovatel plnil kritéria výkonnosti a dodržoval mechanismy 
výpočtu tarifů, které podporují efektivnost, a aby byly zároveň 
zavedeny odpovídající kontroly a sankce.

Vzhledem k tomu, že právním základem pro provoz infrastruktu-
ry spolufinancované z prostředků EU jsou právě provozní smlouvy, 
je na veřejném sektoru, který je obvyklým žadatelem o dotace v rám-
ci OPŽP, aby provozní smlouvou dodržení těchto zásad zajistil, 
1  „Posouzení českých návrhů spojených se zaváděním „vodohospodářské 

smlouvy“ jako součásti OP Životní prostředí 2007–2013 a otázek týkajících se 
provozních smluv s vazbou na projekty Fondu soudržnosti 2004“

neboť EU čerpání dotačních prostředků umožní pouze tehdy, pokud 
spolufinancovaná infrastruktura bude provozována v souladu se 
zásadami nejlepší mezinárodní praxe.

Podkladem pro uzavření shora citované Přílohy č. 7 Programové-
ho dokumentu OPŽP byl dokument „Podmínky přijatelnosti vodo-
hospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí 
v programovacím období 2007–2013,“ které představují komplexní 
návrh nastavení pravidel pro akceptaci vodohospodářských pro-
jektů, v rámci kterých bude ze zdrojů Evropské unie podporována 
infrastruktura provozovaná na podkladě provozních smluv pro-
vozními společnostmi s účastí soukromého sektoru. Dokument 
představuje klíčový podpůrný materiál pro vyjednání prioritní osy 
1 „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ Operačního programu Životní prostředí a nastavuje 
pravidla přijatelnosti vodohospodářských projektů mj. způsobem 
minimalizujícím možnost nesprávného využití či zneužití dotač-
ních prostředků z fondů EU. 

Metodika pro žadatele
Z důvodu, aby Příloha č. 7 Programového dokumentu OPŽP 

a Podmínky přijatelnosti nepůsobily interpretační potíže a byly 
vykládány jednotně, byl Státním fondem životního prostředí 
zpracován návrh Metodiky jako výkladové vodítko pro zájemce 
o čerpání dotační prostředků z OPŽP. Cílem Metodiky pro žadatele 
je srozumitelně popsat, kterak podmínky na provozní smlouvy apli-
kovat a co konkrétně smlouvy musejí obsahovat, aby byly skutečně 
přijatelné pro OPŽP. Návrh Metodiky pro žadatele byl předložen 
mezioborové Pracovní skupině pro řešení provozovatelských vzta-
hů v rámci vodohospodářských projektů financovaných ze zdrojů 
Evropské unie ke schválení. Po zevrubném projednání byla na 
zasedání pracovní skupiny jako metodický instrument dne 7. dubna 
2008 Metodika pro žadatele ve své první verzi schválena. 

První verzí Metodiky pro žadatele se mimo jiné zabýval článek 
publikovaný na těchto stránkách v čísle 12/2008 pod názvem Otáz-
ky provozních smluv z pohledu OPŽP, dovolujeme si zde proto na 
tento text navázat a nerozvádíme již základní přístupy a pravidla 
v Metodice pro žadatele obsažená.

Metodika pro žadatele předcházející možné dezinterpretaci Pří-
lohy č. 7 programového dokumentu OPŽP a Podmínek přijatelnosti 
výrazně zvýšila předvídatelnost rozhodnutí orgánů OPŽP. Vzhledem 
k značné různorodosti provozní vztahů a možných situací na území 
České republiky však Metodika pro žadatele nebyla s to pojmenovat 
veškeré problematické situace nebo možná řešení, jejichž přijatel-
nost ze strany Evropské komise nebyla v době zveřejnění první 
verze Metodiky pro žadatel známa. Mezi nejdiskutovanější témata 
patřily zejména otázky související s principy oddělitelnosti, mož-
ností poskytovat kompenzace a některými procesními postupy.

Aktualizace Metodiky pro žadatele
Ze shora uvedených důvodů byl připraven koncept hlavních 

změn Metodiky pro žadatele. Vzhledem k tomu, že navrhované 
změny v mnoha ohledech představovaly určité uvolnění přísných 
stanovisek Evropské komise, byl návrh projednán se zástupci Evrop-
ské komise. Jednání se zástupci Evropské komise bylo úspěšné, 
a umožnilo tak nad rámec mnohých zpřesnění textu implementaci 
nových pravidel, která žadatelům o dotace dávají více možností pro 
úspěšné nastavení přijatelného projektu.

Poté co byly klíčové změny a mechanizmy projednány s relevant-
ními orgány České republiky, včetně Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže, byl návrh aktualizované verze Metodiky pro žadatele 
(po vypořádání obdržených připomínek) projednán a schválen na 
pracovní skupině dne 19. 10. 2009.

Aktualizovaná Metodika pro žadatele byla následně jako verze 
2.0 zveřejněna a lze ji stáhnout na internetových stránkách OPŽP 
(www.opzp.cz). Platí, že dle aktualizované verze Metodiky mohou 
postupovat i žadatelé o dotaci, jejichž žádosti o dotaci byly přijaty 
před její publikací. 

Níže stručně osvětlujeme hlavní změny v aktualizované Metodice 
pro žadatele:

Systematika Metodiky pro žadatele a její aplikovatelnost 
Aktualizovaná Metodika pro žadatele má pozměnou strukturu 

textu, kdy po vymezení základních pojmů, právních předpisů a pro-
vozních modelů následuje komplexně zpracovaná kapitola týkající 
se oddělitelnosti infrastruktury (viz níže), která stanoví základní 
zásady oddělení, vyjmutí a efektivního provozu vodohospodářské 
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infrastruktury, a je proto aplikovatelná na všechny žadatele o pod-
poru v rámci OPŽP. Všichni žadatelé o podporu v rámci OPŽP tedy 
musí respektovat a analogicky aplikovat zásady efektivního oddě-
lování vodohospodářské infrastruktury, což zamezuje nežádoucí 
fragmentaci infrastrukturních celků.

Nově následuje kapitola věnující se „ideální“ (přijatelné) provozní 
smlouvě se všemi jejími náležitostmi a teprve tehdy se Metodika pro 
žadatele štěpí dle jednotlivých variant oddílného modelu a provozní 
smlouvy (tj. dominance soukromého a veřejného sektoru, nové 
a stávající provozní smlouvy.

V závěru Metodiky pro žadatele je podrobně rozepsán procesní 
postup žadatele, včetně úvodu do zásad a požadavků výběrových 
řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Oddělitelnost infrastruktury
Posouzení oddělitelnosti infrastruktury je nezbytnou součástí ana-

lýzy přijatelnosti každého projektu. Oddělitelnost infrastruktury je 
založena na aplikaci zásady proporcionality, tj. omezení hospodářské 
soutěže v minimální nezbytné míře, a zásady efektivního provozu 
vodohospodářské infrastruktury, tj. znemožnění oddělení částí 
infrastruktury, které nejsou samostatně efektivně provozovatelné. 
Posouzení oddělitelnosti infrastruktury ověřuje, zda je zamýšlený 
způsob dalšího provozování v souladu s požadavky Evropské komise, 
a je proto nezbytné aplikovat ho na všechny provozní modely.

Na základě posouzení oddělitelnosti infrastruktury získá žadatel 
přehled o možnosti (popř. možnostech), které může aplikovat při 
zachování přijatelnosti projektu. Dvěma základními možnostmi 
vyplývajícími pro vlastníka z posouzení oddělitelnosti jsou buď 
i) nutnost upravit stávající provozní smlouvu nebo ii) nutnost 
konat pro oddělitelnou (popř. nově i vyjmutou) část nebo celek 
infrastruktury výběrové řízení na nového provozovatele, případně 
zvolit jiný provozní model.

Metodika pro žadatele stále rozlišuje tři základní schémata 
(ne)oddělitelnosti infrastruktury, a to i) oddělitelnost infrastruktu-
ry, ii) neoddělitelnost infrastruktury nebo tzv. iii) zvláštní případ 
oddělitelnosti.

Oddělitelná infrastruktura musí vždy současně naplňovat dvě 
základní podmínky, a to efektivní technickou oddělitelnost� a eko-
nomickou oddělitelnost.

Žadatel o podporu v rámci OPŽP má v případě oddělitelné infra-
struktury možnost oddělení infrastruktury a vybrat ve výběrovém 
řízení provozovatele i jen pouze na oddělitelnou část infrastruk-
tury (popř. zvolit jiný provozní model). Tento postup se však pro 
žadatele stává povinností v případě, kdy by pouhá úprava stávající 
provozní smlouvy byla v rozporu s platnými právními pravidly 
a zásadami veřejného zadávání (např. pokud jsou doplňková kritéria 
ekonomické oddělitelnosti naplněna ve vztahu ke stávající provozní 
smlouvě, a jednalo by se tedy pravděpodobně o tzv. podstatnou 
změnu koncesní smlouvy3).

V případech, kdy projekt nepředstavuje oddělitelnou infra-
strukturu a žadatel o podporu v rámci OPŽP (zpravidla vlastník 
infrastruktury) nemůže objektivně dosáhnout úpravy celé stávající 
provozní smlouvy, upravuje Metodika pro žadatele pro tyto výjimeč-
né případy, kdy by čerpání dotace bylo jinak fakticky znemožněno, 
novou možnost, a to tzv. vyjmutí infrastruktury.

Vyjímání infrastruktury
V případě, že žadatel nemůže plánovanou infrastruktury oddělit 

ani se s provozovatelem nemůže dohodnout na úpravě celé stávající 
provozní smlouvy, pod kterou by plánovaná infrastruktura měla být 
podřazena, může iniciovat jednání s provozovatelem o vyjmutí (čás-
ti) infrastruktury ze stávající provozní smlouvy. Na takto vyjmutou 
část infrastruktury (vč. infrastruktury plánované) je následně ve 
výběrovém řízení vybrán nový provozovatel (popř. je zvolen jiný 
provozní model) a zbývající část stávající provozní smlouvy nemusí 
být upravena dle požadavků OPŽP.

Pro „vyjímání infrastruktury“ vždy platí, že vyjímání infrastruktury 
ze stávajícího provozu musí být v souladu s předpisy upravujícími 
veřejné zadávání, zejména vyjmutím infrastruktury nesmí dojít ke 
zhoršení postavení veřejného zadavatele, a že vyjmutá infrastruktura 
i zbylá část infrastruktury musí být efektivně technicky oddělitelná 
a schopna samostatného efektivního provozování.

V případě, že žadatel chce využít možnosti vyjmutí infrastruk-
tury, musí doložit k žádosti kladné stanovisko efektivní technické 

2  Platí, že technická oddělitelnost musí být vždy efektivní, kdy Metodika pro 
žadatele tento přístup nově vykládá a uvádí praktické příklady.

3  srov. soudní případ C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH

oddělitelnosti vyjmuté infrastruktury (případně vyjmutá infra-
struktura společně s nově budovanou dotovanou infrastrukturou) 
i zbylé části infrastruktury od příslušného odboru Ministerstva 
zemědělství.4 

V případě, že žadatel na vyjmutou část infrastruktury hodlá 
vypsat nové VŘ a uzavírat novou provozní smlouvu, měla by 
být provozní smlouva uzavřena na takovou dobu, která umožní 
transparentní soutěž s tím, že nová provozní smlouva by měla 
končit shodně jako stávající provozní smlouva na provoz zbylé 
části infrastruktury, což následně umožní soutěž provozování celku 
infrastruktury.

Možnost vyjmout infrastrukturu se liší v závislosti na velikosti 
(rozsahu) dané infrastruktury, což je v Metodice podrobně rozve-
deno, obecně však platí, že vyjímání infrastruktury představuje 
výjimečný institut, který by měl být aplikován pouze v případech, 
kdy z objektivních důvodů není možné zkrácení a/nebo úprava 
stávající provozní smlouvy. 

Z důvodu omezení rizika fragmentace infrastruktury a jejích 
nepříznivých důsledků je samostatné vyjímání objektů a/nebo sítí5  
přípustné pouze v případech, kdy vyjmutí celé složky infrastruktury 
není objektivně možné!

Částečná (smluvní) oddělitelnost
Tento další v aktualizované Metodice nově založený koncept 

umožňuje nalézt řešení v těch případech, kdy délka smlouvy výraz-
ně zkracuje nebo přímo znemožňuje podporu jinak přijatelného 
projektu a vlastník infrastruktury a provozovatel nemohou nalézt 
dohodu o zkrácení celé (tj. obou složek) provozní smlouvy.

V takovém případě tzv. částečná oddělitelnost (rovněž označova-
ná jako „smluvní“) umožní zkrácení délky pouze příslušné složky 
stávající provozní smlouvy, které se dotýká zkrácená část stávající 
provozní smlouvy.

Částečná oddělitelnost je přijatelným řešením splnění požadavků 
Přílohy č. 7 OPŽP a Podmínek přijatelnosti za předpokladu (mimo 
jiné), že s výjimkou délky trvání smlouvy budou jinak ve všech 
ostatních ohledech upraveny v souladu s Přílohou č. 7 OPŽP a Pod-
mínkami přijatelnosti (tj. včetně požadavků nejlepší mezinárodní 
praxe) obě složky provozní smlouvy a délka trvání smlouvy, která 
bude uzavřena na základě výběrového řízení po uplynutí zkrácené 
doby jedné ze složek provozní smlouvy, musí být nastavena tak, 
aby obě smlouvy skončily ve stejném okamžiku. Za splnění těchto 
podmínek se pak výše dotace řídí délkou provozní smlouvy té 
složky, která byla zkrácena.

V souvislosti s úpravami stávajících provozních smluv se často 
objevovala otázka přijatelnosti tzv. kompenzací, tj. plnění provozo-
vateli za zkrácení délky trvání provozní smlouvy (nebo její části) 
nahrazující provozovateli budoucí zisk.

Aktualizovaná Metodika pro žadatele poskytování kompenzací 
nevylučuje, naopak uvádí pravidla, za kterých lze kompenzaci při 
zachování přijatelnosti projektu poskytnout.

Vždy samozřejmě platí, že jakákoliv případná kompenzace 
vyplacená nebo jinak poskytovaná stávajícímu provozovateli musí 
respektovat tyto v Metodice uváděné principy6.

Kompenzace
Uzavřené stávající provozní smlouvy obvykle neumožňují jejich 

jednostranné předčasné ukončení, s výjimkou případů kdy smluv-
ní strana má právo od smlouvy odstoupit z důvodu závažného 
porušení povinností druhou smluvní stranou. Jak uvedeno výše, 
často se lze rovněž setkat s neochotou provozovatele délku trvání 
provozního vztahu zkrátit. Z jednání s provozovateli infrastruktury 
pak může vyplynout požadavek spočívající v podmínění zkrácení 
(a úpravy) provozní smlouvy poskytnutím kompenzace.

Vzhledem k tomu, že poskytnutí kompenzace provozovateli je 
nutno považovat za zcela výjimečný instrument, leží odpovědnost 
za platnost a přijatelnost poskytnutí kompenzace a splnění všech 
níže uvedených podmínek výlučně na straně žadatele o poskytnutí 
dotace. Naplnění těchto podmínek musí být žadatel schopen vhod-
ně prokázat např. finanční analýzou, znaleckým posudkem či jiným 
transparentním způsobem.

Poskytnutí kompenzace příjemcem dotace provozovateli lze 
považovat za postup v souladu s úpravou zákazu veřejné podpory, 

4  SFŽP ke stanoviskům MZE přihlédne, nicméně konečné rozhodnutí je na SFŽP, 
resp. MŽP.

5  popř. relativně samostatných částí sítí ve výjimečných případech uvedených 
v Metodice pro žadatele

6  viz kapitola 5.4 Metodiky pro žadatele
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právem veřejného zadávání i dotačními podmínkami OPŽP pouze 
při současném splnění všech následujících podmínek:
1. Princip soukromého investora. Dohoda o úpravě (zkrácení doby 

trvání) stávající provozní smlouvy s poskytnutím kompenzace 
nebude s ohledem na všechny skutkové okolnosti případu pro 
provozovatele znamenat ekonomickou výhodu, kterou by od 
soukromého investora za stejných podmínek nemohl očekávat, 
tj. bude s ohledem na okolnosti případu řádně prokázán postup 
v souladu s principem soukromého investora, např. analýzou 
výnosů a nákladů zvoleného řešení spočívající v porovnání 
následujících alternativ: 
a. dohody o úpravě (zkrácení doby trvání) provozní smlouvy vč. 

vyplacení kompenzace a uzavření nového smluvního vztahu 
(popř. zvolení jiného provozního modelu) umožňujícího čerpat 
v požadovaném rozsahu dotační prostředky v rámci OPŽP, a 

b. pokračování ve stávajícím smluvní vztahu neumožňujícím 
čerpat dotační prostředky v rámci OPŽP nebo umožňujícím 
čerpat dotační prostředky pouze v omezené míře.  

2. Nepodstatná změna provozní smlouvy. Vyplacení kompenzace 
nebude znamenat takovou změnu provozní (koncesní) smlouvy, 
která by podstatně měnila rovnováhu koncesního vztahu ve 
prospěch dodavatele.

3. Transparentní a přiměřená výše kompenzace. Výše kompenzace 
bude stanovena transparentně s ohledem na obvyklé mezinárodní 
standardy, včetně (mj.) principů veřejné podpory rozvedených 
v předpisech tzv. „altmarského balíčku7“. Pro vyčíslení budoucího 
přiměřeného zisku je preferován Finanční model8.

4. Zákaz veřejné podpory. Žadatel odpovídá za soulad kompenzace 
s pravidly zákazu veřejné podpory; v případě pochybnosti žada-
tele o tom, zda kompenzace nemůže zakládat poskytnutí veřejné 
podpory, může se obrátit se žádostí o stanovisko na Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, jenž mu doporučí další postup při 
případném oznámení zamýšlené kompenzace Evropské komisi 
k posouzení souladu se společným trhem Unie. Obecně platí, že 
kompenzace, která v kterémkoli tříletém období nepřesáhne část-
ku  200 000,- EUR, nepodléhá oznámení vůči Evropské komisi9.

5. Vrácení kompenzace. Provozovatel, který obdržel nebo má obdržet 
kompenzaci a který se na základě výběrového řízení stane (opět) 
provozovatelem infrastruktury, je v případě, že již kompenzaci 
obdržel, povinen vrátit relevantní  část přijaté kompenzace tak, 
aby poskytnutí kompenzace neznamenalo zvýhodnění stávajícího 
provozovatele v soutěži. Totéž platí i v případě, že výběrové řízení 
vyhraje jiný provozovatel (odlišný od stávajícího provozovatele) 
s přímou nebo nepřímou majetkovou účastí stejného akcionáře, 
který se majetkově účastnil i na stávajícím provozovateli.

6. Nediskriminační soutěž. Vždy platí, že pokud by poskytnutí 
kompenzace (např. vzhledem k délce kompenzovaného období) 
mělo vyloučit nediskriminační soutěž na provozování vyjímané 
infrastruktury, nelze kompenzaci poskytnout!
Povahu kompenzace nemusí mít pouze peněžité plnění, ale 

i jakékoliv jiné formy plnění poskytnutého provozovateli (je nutno 
posuzovat shodně, jako je posuzována slučitelnost poskytnuté 
veřejné podpory). Konzultace k dodržování pravidel Společenství 
pro veřejnou podporu v případě poskytování kompenzací bude 
žadatelům o poskytnutí dotace poskytovat Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže s tím, že Ministerstvo životního prostředí je připra-
veno poskytovat v konkrétních případech žadatelům o poskytnutí 
dotace metodickou podporu při implementaci jednotlivých kroků 
vedoucích ke splnění pravidel pro poskytování kompenzací.

Účinnost úprav stávající provozních smluv
Velice praktickou se pro žadatele o podporu v rámci OPŽP i pro-

vozovatele infrastruktury jeví zpřesnění požadavků na účinnost 
úprav stávajících provozních smluv, který byl rovněž komunikován 
s Evropskou komisí.

7  Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití článku 86 odst. 2 
Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2005/842/ES), Rámec společenství 
pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
(2005/C 297/04), a Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, 
kterou se mění Směrnice 80/723/EEC o zprůhlednění finančních vztahů mezi 
členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých 
podniků.

8  Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury, 
v aktuální verzi

9  srov. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití 
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Nově platí, že veškeré změny v provozních smlouvách vyplývajících 
z Přílohy 7 OPŽP musí být účinné (aplikovatelné) nejpozději od první-
ho dne následujícího kalendářního (hospodářského) roku po získání 
kolaudačního souhlasu na investici realizovanou v rámci OPŽP.

Účinnost úprav takto může být odložena ze zjevných důvodů 
spočívajících např. v nemožnosti poskytovat vodohospodářské služ-
by v období realizace investice v doporučených standardech, které 
není provozovatel po dobu realizace investice schopen ovlivnit.

Závěr
Tento text představuje pouze stručné shrnutí nejvýznamnějších 

změn v Metodice pro žadatele. Všem dotčeným subjektům dopo-
ručujeme se s Metodikou ve verzi 2.0 co nejdříve seznámit, neboť 
ta obsahuje řadu odkazů na další relevantní dokumenty a nástroje, 
včetně „Finančního modelu“ a „Praktické příručky – Smluvní výko-
nové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR“ a řadu dalších 
zpřesnění, včetně osvětlení mnoha požadavků nejlepší mezinárodní 
praxe na ideální obsah provozní smlouvy a aktualizovaného úvodu 
do zásad výběru provozovatele. Věříme proto, že nová verze Meto-
diky bude pro žadatele užitečným pomocníkem a interpretačním 
vodítkem při přípravě přijatelného projektu

Mgr. David Krofta, advokát
Mgr. Matěj Vácha, advokát

Mgr. Jan Krabec
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.

Tyršův dům, Újezd 450/40
118 01 Praha 1 – Malá Strana

tel: +420 257 007 450
e-mail: matej.vacha@ak-pkk.cz
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Update of Guidelines for Applicants. New Possibilities 
for Applicants for Grants within Operational Programme 
Environment. (Krofta, D.; Vácha, M.; Krabec, J.)

Key words
water projects – European Union – subsidies – conditions of sub-
sidies

Updated Guidelines for Applicants which were approved on the 
19 November, 2009, are reflecting the recently acquired experience 
with the application of the conditions of project acceptability, 
findings of the DG REGIO EK 2009 report and above all a new 
approach to resolution of possible separability of the water man-
agement infrastructure negotiated on the 11 June, 2009 meeting 
with European Commission.

The Guidelines newly regulate the concept of separability of 
the infrastructure, the rules for removal of the infrastructure 
from the current operation scheme and the rules for shortening of 
one component of the operating agreement. Updated Guidelines 
further cover and explain details of basic principles of compen-
sations to the operators of the infrastructure and summarize the 
basic procedural rules.

Upon application of the new approaches to resolution of infra-
structure separability, the drawing of financial resources from the 
funds of the Operational Programme Environment should become 
easier even in the cases of so called problematic agglomerations.  
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Novelizace zákona 
o cenách a její vliv 
na cenotvorbu v oblasti 
vodního hospodářství
Petr Dovolil

Klíčová slova
pravidla stanovení cen – vodní hospodářství – přiměřený zisk 
– oprávněné náklady

Souhrn
Ceny dodávek, stavebních prací a služeb jsou vysoce citlivými 

otázkami pro život každého člověka i fungování celého národního 
hospodářství, a to nejen v České republice. Ceny, za které nakupu-
jeme, zásadně určují náš blahobyt a životní úroveň vyjádřitelnou 
v penězích, kterou si můžeme dopřát. Ceny však nejsou v moder-
ních právních řádech předmětem volného vyjednávání mezi pro-
dávajícími a kupujícími bez pravidel, ale jsou většinou obsahem 
závazné právní úpravy. Tuto právní úpravu cenových pravidel 
představuje v České republice zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů a na něj navazující zákon č. 265/1991 
Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 
pozdějších předpisů. Dne 26. 10. 2009 podepsal prezident České 
republiky novelizaci těchto dvou předpisů,1 která přináší poměrně 
zásadní zlepšení této zákonné úpravy, a to jak z hlediska vynuti-
telnosti jednotlivých povinností cenovými orgány České republiky, 
přesnějšími definicemi některých nástrojů cenotvorby, tak i z hle-
diska zavedení některých inovativních nástrojů, které zejména míří 
k ochraně kupujících na trzích, kde, jak tato novelizace sama uvádí, 
může dojít ke zneužití „výhodnějšího hospodářské postavení“ k zís-
kání „nepřiměřeného majetkového prospěchu“. Smyslem tohoto 
článku je prezentovat základní informace o obsahu této novelizace 
cenových předpisů pro vlastníky a provozovatele infrastruktury 
vodovodů i kanalizací, případně pro správce vodních toků.

Úvod
Ceny dodávek, stavebních prací a služeb jsou vysoce citlivými 

otázkami pro život každého člověka i fungování celého národního 
hospodářství, a to nejen v České republice. Ceny, za které nakupu-
jeme, zásadně určují náš blahobyt a životní úroveň vyjádřitelnou 
v penězích, kterou si můžeme dopřát. Ceny však nejsou v moderních 
právních řádech předmětem volného vyjednávání mezi prodávají-
cími a kupujícími bez pravidel, ale jsou většinou obsahem závazné 
právní úpravy, která určuje povinné základní aspekty cenotvorby, 
a to zejména s ohledem na ochranu spotřebitelů a kupujících proti 
prodávajícím, kteří se nacházejí v prostředí přirozeného monopolu. 
Tato úprava současně obsahuje určité pojistky pro případ, že by 
došlo k turbulentním vývojům v určitých cenách a poskytuje tak 
státu prostředky pro řešení extrémních cenových situací. 

Tuto právní úpravu cenových pravidel představuje v České 
republice zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a na něj navazující zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. 
Dne 26. 10. 2009 podepsal prezident České republiky novelizaci 
těchto dvou předpisů,2 která přináší poměrně zásadní zlepšení 
této zákonné úpravy, a to jak z hlediska vynutitelnosti jednotlivých 
povinností cenovými orgány České republiky, přesnějšími defi-
nicemi některých nástrojů cenotvorby, tak i z hlediska zavedení 
některých inovativních nástrojů, které zejména míří k ochraně 
kupujících na trzích, kde, jak tato novelizace sama uvádí, může 
dojít ke zneužití „výhodnějšího hospodářské postavení“ k získání 
„nepřiměřeného majetkového prospěchu“. Tato novelizace byla 
dále vynucena transpozicí některých požadavků vyplývajících 
z předpisů Evropské unie.

1  Tato novelizace zákona o cenách byla publikována dne 18. 11. 2009 ve Sbírce 
zákonů České republiky pod číslem 403/2009 Sb.

2  V době sepsání tohoto článku nebyla ještě tato novelizace publikována ve 
Sbírce zákonů České republiky.

Některá ustanovení této novelizace nesouvisí s oblastí vodního 
hospodářství (např. specifická úprava cenotvorby v oblasti cestov-
ních kanceláří). Základ této úpravy je však obecný a vztahuje se 
k uplatňování jakýchkoliv cen na jednotlivých trzích v rámci České 
republiky. Již nyní je zřejmé, že tato novelizace bude mít již v blízké 
budoucnosti významný vliv na fungování zejména prodávajících 
na trhu služeb v oboru vodovodů a kanalizací. Minimálně vyvolá 
nutnost řešit zásadní otázky ohledně „cenotvorby“ v oblasti např. 
ceny za odběr povrchové vody dle § 101 odst. 3 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Je nepochybné, že dále přinese nové podněty 
do probíhající diskuse ohledně nastavení jiných úplat (ne čistě 
cenových), které například představují poplatky a úplaty upravené 
vodním zákonem. 

Smyslem tohoto článku je prezentovat základní informace 
o obsahu této novelizace cenových předpisů pro vlastníky a pro-
vozovatele infrastruktury vodovodů i kanalizací, případně pro 
správce vodních toků.

Odstranění právních nedostatků zákona o cenách
Orgány působící podle zákona o cenách provádějí činnost jako 

správní orgány, tj. jejich rozhodování může přímo v souladu 
a v mezích daných zákonem určovat práva a povinnosti dotčených 
osob. V roce 1990 navázala na zákon o cenách vyhláška tehdy fede-
rálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky 
a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., která 
definovala některé prvky cenové regulace, jako například „ekono-
micky oprávněné náklady“, „přiměřený zisk“ či případy kvalifikova-
né jako „nepřiměřený majetkový prospěch“. Vymezení těchto pojmů 
na úrovni pouhé vyhlášky vedlo k tomu, že cenovým kontrolním 
orgánům se v rámci soudního přezkumu správních rozhodnutích 
„vracela“ cenová rozhodnutí, zejména o uložení pokut. Důvodem 
bylo formálně špatné nastavení některých prvků cenotvorby pouze 
formou vyhlášky a nikoliv zákona, tj. došlo k rozporu s ústavními 
předpisy, neboť práva a povinnosti lze v České republice uplatňovat 
pouze na základě zákona, v jeho mezích a způsoby, které stanoví 
zákon. Novelizace nyní přenáší všechny prvky cenové regulace do 
samotného textu zákona o cenách, respektive zákona o působnosti 
orgánů České republiky v oblasti cen a zcela ruší zmiňovanou 
vyhlášku č. 580/1990 Sb. Tímto postupem by mělo být dosaženo 
stavu, kdy kontrolované subjekty nebudou z formálních důvodů 
unikat pokutám ani jiným povinnostem vyplývajícím z uplatňování 
závazných pravidel v oblasti cenotvorby cenovými orgány České 
republiky.

Jednoznačné určení pravomocí cenových orgánů
Nové ustanovení § 1 odst. 6 zákona o cenách přináší jednoznačné 

vymezení pravomocí regulačních orgánů v oblasti cen, které zatím 
v zákoně o cenách v této podobě chybělo: „Správní orgány příslušné 
k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost orgánů České 
republiky v oblasti cen (dále jen „cenové orgány“) mohou regulovat 
ceny podle tohoto zákona,
a) je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže,
b) vyžaduje-li to mimořádná tržní situace,
c) pro účely odvodu spotřební daně z cigaret podle zvláštního 

právního předpisu,
d) vyžadují-li to předpisy Evropských společenství, nebo
e) vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého 

postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti 
dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných veřej-
ných rozpočtů.“
Zvláště pravomoc cenových orgánů dle výše uvedeného písm. 

e) jsou naprosto novou pravomocí, kterou zatím cenové orgány 
v minulosti přiznánu neměly. 

Upřesnění a rozšíření nástrojů cenotvorby v rámci 
tzv. regulace cen

Základním pravidlem ovládajícím vztah mezi prodávajícím 
a kupujícím v oblasti cenotvorby je povinnost prodávajícího, 
respektive kupujícího „nezneužít svého výhodnějšího hospodářského 
postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch.“ 
Zákon o cenách jde dál a definuje, co se rozumí „výhodnějším 
hospodářským postavením“, a to tak, že výhodnější hospodářské 
postavení má (nový § 2 odst. 4 zákona o cenách) „prodávající nebo 
kupující, který sjednává ceny na trhu, aniž by při tom byl vystaven 
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podstatné cenové soutěži. Hospodářské postavení prodávajícího 
nebo kupujícího se posuzuje zejména podle objemu prodaného 
nebo nakoupeného zboží, podílu na daném trhu, hospodářské 
a finanční síly, právních nebo jiných překážek vstupu na trh a míry 
horizontálního i vertikálního propojení s jinými osobami na daném 
trhu.“ Je zřejmé, že jak osoby poskytující služby v oboru vodovodů 
a kanalizaci, tak i správci vodních toků mají v prostředí přiroze-
ného monopolu postavení, které vykazuje znaky postavení osoby 
s výhodnějším hospodářským postavením. 

Pravidla cenotvorby jsou dále doplněna o určení skutkových 
podstat deliktu „nepřiměřeného majetkového prospěchu“. Nepři-
měřený majetkový prospěch tak podle nového ustanovení § 2 
odst. 5 písm. a) zákona o cenách získá „…a) prodávající, jestliže 
prodá zboží za cenu 
1. zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk získaný 

na základě uplatnění vyšší ceny prodeje oproti obvyklé ceně, 
v případě zneužití výhodnějšího postavení na trhu,

2. vyšší než maximální nebo pevnou úředně stanovenou cenu, 
nebo

3. vyšší, než by odpovídalo pravidlům cenové regulace.“
Celý systém těchto základních stavebních prvků pravidel ceno-

tvorby dále obsahuje tři základní měřítka pro určení toho, zdali 
bylo dosaženo v konkrétním případě „nepřiměřeného majetkového 
prospěchu“ či nikoliv, konkrétně:
–	 ekonomicky oprávněných nákladů (nový § 2 odst. 7 písm. a) 

zákona o cenách),
–	 přiměřeného zisku (nový § 2 odst. 7 písm. b) zákona o cenách) 

a
–	 nově i tzv. ceny obvyklé (nový § 2 odst. 6 zákona o cenách).

Ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk 
a cena obvyklá

Zcela nově novelizace zákona o cenách zavádí do úpravy zákona 
o cenách pojem cena obvyklá, která byla doposud typickou součástí 
českého právního řádu spíše v oblasti daňově-účetní a zejména 
v oblasti pravidel pro oceňování majetku (viz např. § 2 odst. 1 záko-
na č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých záko-
nů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů).

Cena obvyklá je v novelizaci vymezena pro účely zákona o cenách 
jako „cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzá-
jemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími 
a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově 
nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky 
omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, 
určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnější-
ho hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky 
oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.“ 

Ekonomicky oprávněné náklady jsou pak definovány stejně jako 
ve vyhlášce 580/1990 Sb., tj. jako „náklady pořízení odpovídajícího 
množství přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, 
technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady 
oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vychází 
z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomic-
kých činnostech s přihlédnutím k zvláštnostem daného zboží.“ Oproti 
tomu definice přiměřeného zisku byla oproti vyhlášce 580/1990 Sb. 
zpřesněna a výslovně vztažena k relevantnímu zisku, tj. zisku spo-
jenému s výrobou a prodejem daného zboží. Pro samotnou úroveň 
přiměřeného zisku platí stejné pravidlo jako doposud, tj. povolený je 
zisk, který odpovídá „obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při 
srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou 
návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.“

Důkazní břemeno prodávajícího k prokázání plnění 
podmínek cenotvorby 

Důležitá změna nastává i v procesní oblasti v rámci věcného 
usměrňování cen. Oproti stávajícímu stavu mizí povinnost kupují-
cích dodržovat pravidla věcného usměrňování. Naopak, jak výlučně 
uvádí důvodová zpráva k novelizaci zákona o cenách: „Vypouští se 
závazek pro kupujícího dodržovat pravidla věcného usměrňování 
cen, která sám nemůže ovlivnit a jejichž dodržování musí vždy zajis-
tit a prokazovat výlučně prodávající.“ Toto není bezobsažná změna, 
ale změna zásadní, neboť ve spojení s výše uvedeným požadavkem 
na „kalkulační propočet ekonomicky oprávněných nákladů a přimě-
řeného zisku“ jako podpůrný způsob pro prokázání ceny obvyklé 
představuje daleko větší nároky na připravenost prodávajících 

obhájit své ceny vůči cenovému orgánu při cenové kontrole, a to 
i ve vztahu k přiměřenému zisku.

Důraznost nedodržování pravidel o cenách je dále podpořena 
velmi tvrdými sankčními postihy, kdy při zjištění nepřiměřeného 
majetkového prospěchu jsou podle nového ustanovení § 15 odst. 2 
písm. b) zákona o cenách oprávněny cenové orgány uložit pokutu ve 
výši „jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, 
jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu 
jeho posledních 3 let, nebo do 1 000 000 Kč, je-li výše nepřiměřeného 
majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek 
podle odstavce 1 písm. a) až f) nebo k).“

Závěr
Ačkoliv je příliš brzy na závěry ohledně skutečných důsledků 

novelizace zákona o cenách do cenotvorby v praxi, která je plně 
v rukou a záleží na aktivitě a odbornosti cenových orgánů, je zřej-
mé, že tato novelizace představuje kvalitativní změnu k lepšímu. 
Ačkoliv byla vyvolána „výstřelky“ v cenotvorbě v oblasti tepláren-
ství, debata o nichž se přenesla i na půdu Poslanecké sněmovny, 
je zřejmé, že oblast cenotvorby v oboru vodovodů a kanalizací 
a minimálně určování cen za odběr povrchové vody dle § 101 odst. 
3 vodního zákona budou novelizací zákona o cenách a navazujících 
aktů orgánů cenové regulace významně ovlivněny. 

Mgr. Petr Dovolil
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

Národní 15
110 00, Praha 1
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Amendment to Act on Prices and Price Setting Rules in 
Water Sector (Dovolil, P.)

Key Words
price setting rules – water sector – reasonable profit – elegible costs

The prices of goods, works and services are sensitive issues in 
the life of any person, as well as for the functioning of the national 
economy, and not just in the Czech Republic. The prices we pay 
play a fundamental role in determining our welfare and material 
standard of living. Prices however are not always in modern legal 
systems the result of free negotiations between buyers and sellers 
without rules, but are often subject to legal controls. These provi-
sions in the Czech Republic take the form of Act No. 526/1990 Coll., 
on prices, as amended and the related Act No. 265/1991 Coll., on 
the competence of state bodies in relation to prices, as amended. 
On 26th October 2009 the President of the Czech Republic signed 
into law an amendment to both these laws, which brings rather 
fundamental improvements from the point of view of the en-
forceability of various legal duties by price control bodies, more 
precise definitions of certain price control instruments, as well 
as a number of innovative aspects that focus particularly on the 
protection of buyers in markets where – as the amendment itself 
states – there is a risk of abuse of “stronger economic standing” to 
obtain “unreasonable gain”. The aim of this article is to present 
basic information on the amendment of these price control laws 
from the perspective of owners and operators of water supply 
and wastewater infrastructure, and for those charged with the 
management of watercourses.
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Zastoupení České republiky 
v mezinárodních vodohospodářských 
společnostech a role CzWA

Česká asociace pro vodu CzWA 
Na konci května 2009 byla rozhodnutím valné hromady završena 

první etapa přeměny Asociace čistírenských expertů ČR na nový typ 
asociace, a to Asociace pro vodu ČR – CzWA. Formálně byl tento 
přechod ukončen registrací CzWA Ministerstvem vnitra v měsíci 
červenci 2009. 

O tom, proč vznikla CzWA, bylo již v posledních dvou letech 
mnoho napsáno i na stránkách Vodního hospodářství. V krátkosti 
lze říci, že k tomu vedly tři hlavní důvody:
– odborný vývoj v oboru

Voda je chápána jako strategická surovina, bez které život na 
této planetě není možný. Dělení vody na čistou nebo odpadní je 
velmi nešťastné. Degraduje těžce získanou a upravenou vodu na 
nosič odpadů. Navíc se například pojem „odpadní voda“ postup-
ně mění na pojem „použitá voda“, která je určena pro opětovné 
využití. O tom svědčí i prolínání technik a technologií například 
v oblastech vodárenství a čistírenství. Již delší dobu se napří-
klad také neuvažuje o co nejrychlejším odvedení dešťových vod 
z urbanizovaných území, ale o jejich co nejlepším využití. Nároky 
a požadavky na ochranu jakosti povrchových i podzemních vod 
jsou splnitelné, jen pokud budou k dispozici potřebné znalosti 
čistírenských technologií. 

To vše vyžaduje intenzivní výměnu informací, které lze nejefek-
tivněji dosáhnout v rámci jednoho profesního společenství. 
– personální důvody

Aniž si to mnozí uvědomují, tak i personální důvody vedly k té-
to transformaci AČE ČR na CzWA. V posledních letech se velkou 
měrou změnilo složení členské základny. V řadách členů Asociace 
čistírenských expertů byla již skoro polovina expertů z dalších 
oblastí – odvodnění měst a obcí, nakládání s dešťovými vodami, 
vodárenství, analytiky, biologie, měřící a regulační techniky, ekono-
miky, práva aj. A mnoho členů již delší dobu kladlo otázku: Jak dále 
působit a spolupracovat v stále těsnějším rámci AČE ČR?
– mezinárodní důvody

Podíváme-li se kolem nás, tak si musíme povšimnout vývoje 
v této oblasti jak v Evropě, tak ve světě. Dochází k postupnému 
sdružování odborníků v jednotlivých oblastech vody. O tom svědčí 
transformace a vznik i takových sdružení jako IWA a EWA, které 
dnes sdružují odborníky ze všech oblastí vodního hospodářství. 
Tato transformace se dotkla již i řady národních organizací, např. 
takové společnosti jako výhradně čistírenské ATV, která se přeměni-
la na DWA (Německá společnost pro vodu, odpadní vody a odpady). 
Někdy lze zaslechnout námitky, že třeba v USA existuje vedle široce 
zaměřené Federace pro vodní prostředí WEF (Water Environment 
Federation) i úzce specializovaná vodárenská asociace AWWA. 
Na rozdíl od malé ČR však v USA působí ve vodohospodářských 
oborech desetitisíce specialistů, což usnadňuje souběžné působení 
obou společností. Většina odborných zahraničních aktivit USA 
směrem k Evropě, Japonsku a zbytku světa je realizována právě 
prostřednictvím WEF. 

Je také nezbytné, aby národním zástupcem v IWA i EWA byla za 
Českou republiku jednotná asociace pro vodu, jinak hrozí oslabo-
vání hájení našich zájmů v zahraničí.

Nově transformovanou CzWA lze charakterizovat v několika 
vybraných bodech:
• CzWA je otevřeným sdružením odborníků na všech úrovních 

v oboru nakládání s vodami. 
• Předmětem činnosti je výměna poznatků, zkušeností a informací 

od malých kolokvií, seminářů až po národní i velké mezinárodní 
konference. 

• Ve struktuře CzWA zůstává osvědčený a fungující systém odbor-
ných skupin, které umožní i uplatnění odborníků z nových oborů 
činnosti. 

• CzWA má bezkonkurenční postavení při reprezentaci ČR 
v zahraničí (vedení i odborné struktury IWA a EWA), efektivní 
spolupráce (i na smluvní bázi) s profesními společnostmi v SR, 
Rakousku, SRN a Maďarsku. 

• CzWA úzce spolupracuje (i na smluvní bázi) s orgány státní 
správy. 

• CzWA má dobře fungující organizační strukturu včetně profesi-
onálního sekretariátu.
CzWA bude pokračovat v politice vzájemně výhodné spolu-

práce se všemi, kteří o to budou mít zájem. Tak jako v AČE ČR, je 
i v nové asociaci kladen mimořádný důraz na efektivní a přátelskou 
spolupráci s odborníky. Jedním z cílů CzWA je stát se díky svým 
mezinárodním kontaktům a možnosti pořádání řady seminářů 
a konferencí na různá témata atraktivní společností pro mladé 
odborníky, zejména z řad absolventů VŠCHT Praha, ČVUT Praha, 
VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, ale i dalších vysokých škol.

Evropská asociace pro vodu EWA  
(European Water Association) 

Evropská asociace pro vodu byla založena v roce 1981 pod 
jménem European Water Pollution Control Association EWPCA. 
Postupem času se náplň činnosti národních členů i vlastní asoci-
ace rozšiřovala a v roce 1999 byla tato změna v rozsahu činnosti 
reflektována i změnou názvu z EWPCA na EWA. 

Česká republika byla zvána do EWPCA již od počátku 90. let 
20. století, dlouho se však nemohla najít žádná instituce, která 
by se národního členství ujala. Z vysokých škol měla k této úloze 
nejblíže VŠCHT Praha, ovšem ta již fungovala jako národní komi-
tét IAWQ (viz dále). Po vzniku a stabilizaci AČE ČR a za vydatné 
podpory německé společnosti ATV (se kterou AČE ČR uzavřela v r. 
1996 smlouvu o spolupráci) se funkce národního člena v EWPCA 
za Českou republiku ujala právě AČE ČR. Řádným členem EWPCA 
se stala na květnovém zasedání Rady ve Vídni 1997. Tuto funkci 
plní i po změně názvu obou společností dodnes. Kromě toho je 
CzWA zastoupena od roku 2000 v odborném orgánu EWA – ETSC 
European Technical and Scientific Committee. V letech 2003–2009 
byl delegát CzWA zároveň členem nejužšího vedení asociace (MC 
– Management Committee), v období 2004–2005 plnil zároveň 
funkci vice-prezidenta, 2005–2007 prezidenta a 2007–2009 past-
prezidenta EWA. Působení v této vrcholné funkci bylo umožněno 
i díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které 
udělilo CzWA v období 2006–2009 grant z projektu INGO, č. LA279, 
nazvaný Vedení Evropské asociace pro vodu (EWA) a organizace 
přenosu a výměny informací a znalostí. Působení CzWA v evrop-
ské asociaci EWA je dále podporováno Ministerstvem zemědělství 
v rámci smluvního vztahu s odborem vodohospodářské politiky. 

Činnost CzWA v EWA je zaměřena oběma směry, tj. jak na přenos 
informací z ČR do zahraničí, tak na transfer odborných znalostí do 
ČR. CzWA dodává pravidelně podklady pro ročenky CzWA i pro 
aktualizace webové stránky CzWA. Opačným směrem poskytuje 
EWA své informační materiály pro českou odbornou veřejnost, 
které jsou distribuovány na akcích CzWA jakými jsou stánky na 
výstavách a veletrzích, odborné semináře, konference apod. EWA 
poskytuje i slevy na své akce pro zástupce národních členů. EWA 
pomáhá i při výběru zajímavých řečníků na mezinárodní bienální 
konference CzWA. 

Asociace pro vodu udržuje i přímé kontakty s některými národní-
mi členy CzWA. Historicky první smlouva o spolupráci a přátelství 
byla uzavřena již v r. 1996 (obr. 1) mezi tehdejší německou ATV 
a AČE ČR v sídle německé společnosti v Hennefu. Později byla 
podepsána smlouva o spolupráci s rakouskou společností pro vodu 
a odpady ÖWAV. Tato rakouská společnost oslavila v r. 2009 již 
sto let své existence a slavnostního večera na počest tohoto výročí 
(obr. 2) se zúčastnil i zástupce CzWA. Obdobná smlouva o spolu-
práci byla podepsána i se slovenskou AČE SR (obr. 3). Tato smlouva 
umožňuje pokračování intenzivní spolupráce českých a sloven-
ských vodohospodářů i po rozdělení federálního Československa. 
Velice intenzivní kontakty má CzWA i s maďarským členem EWA, 
sdružením MaSzeSz. 

Mezinárodní asociace pro vodu IWA  
(International Water Association) 

Vývoj národního členství CzWA za Českou republiku v této světo-
vé asociaci byl mnohem komplikovanější, už jen proto, že samotný 
vznik IWA nebyl úplně jednoduchý. Tato asociace totiž vznikla v roce 
2000 spojením dvou starších mezinárodních společností, a sice 
IWSA (International Water Services Association) a IAWQ (Internati-
onal Association on Water Quality Control, dříve IAWPRC). Bývalé 
Československo bylo národním členem obou těchto společností 
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a existovaly zde i oba národní komitéty. Národní komitét IWSA měl 
blíže k firmám VaK a jeho činnost byla podporována i MZe, zatímco 
Národní komitét IAWQ byl zcela samostatným sdružením odborníků 
se symbolickým sídlem na VŠCHT Praha. Ke vzniku společného 
národního komitétu nové asociace IWA vedly v ČR dlouhé a náročné 
rozhovory delegací, jmenovaných oběma komitéty (obr. 4). V červnu 
2001 se konečně sešla ustavující valná hromada nového Českého 
komitétu IWA, která byla tvořena individuálními členy IWA z ČR. 
Ustavující valná hromada schválila stanovy, které byly zaregistrovány 
v říjnu téhož roku Ministerstvem vnitra. Zároveň bylo zvoleno před-
stavenstvo komitétu a zástupci do Řídící rady IWA. Činnost tohoto 
komitétu se ovšem rozjížděla jen velmi zvolna a obtížně a nikdy 
vlastně nedosáhla nějakých smysluplných výsledků. Základní pro-
blém existence samostatného národního komitétu IWA byl v nutnosti 
získávat každý rok částku 2000,– GBP na národní členský poplatek 
za Českou republiku. Další problémy pramenily z faktu, že IWA je 
celosvětová asociace a setkání rady IWA se konají na nejrůznějších 
místech po celé zeměkouli, takže se jejich setkání český delegát 
nemohl vždy zúčastnit. Vedení IWA vyšlo Českému komitétu částeč-
ně vstříc a dočasně kolem roku 2005 snížilo členský poplatek ČR na 
500,– GBP. I tato částka se však sháněla obtížně a chybělo systémové 
řešení. V roce 2006 navštívil Českou republiku i regionální ředitel 
IWA pan Darren Saywell, který kromě předsedy Českého komitétu 
jednal ještě se zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva život-
ního prostředí, SVH a sdružení SOVAK. Tato jednání ovšem nevedla 
k žádným konkrétním řešením obtížné situace a nadále hrozila ztráta 
národního členství v IWA, což by bylo poprvé od vzniku předchůdců 
IWA v 60. letech 20. století. V dalším období se národní komitét již 
ani nebyl schopen sejít k osobnímu jednání. 

V roce 2007 se podařilo předsedovi Českého komitétu IWA vyjed-
nat podporu členství ČR v IWA od Ministerstva životního prostředí 
za předpokladu, že tímto členstvím budou naplňovány zájmy celé 
odborné vodohospodářské veřejnosti a nikoli jen několika členů 
komitétu. V té době byla již v AČE ČR připravena transformace 
na CzWA a MŽP souhlasilo s tím, aby tato nová asociace plnila 
i funkci národního komitétu jako podmínku pro finanční podporu. 
Po značném úsilí předsedy Českého komitétu IWA se podařilo svolat 
jednání představenstva komitétu, které odsouhlasilo svolání valné 
hromady. Ta se sešla v lednu 2008 a zcela v souladu se stanovami 
sdružení potřebnou většinou odsouhlasila zánik Českého komitétu 
s tím, že práva a povinnosti vyplývající z národního členství v IWA 
se převádějí na AČE ČR. Tento převod byl učiněn s vědomím, že se 
AČE ČR v přemění na CzWA v termínu, kdy to bude technicky prů-
chodné podle stanov AČE ČR. Jestliže tedy dnes někdo prohlašuje, 
že si CzWA národní členství za ČR v IWA přisvojila neoprávněně, 
není to pravda. 

Ostatně, roky 2008 a 2009 ukázaly, jak významně ožily aktivity 
českých zástupců v IWA. Čeští delegáti se zúčastňovali pravidelně 

Obr. 1. Podpis první smlouvy o spolupráci mezi ATV a AČE ČR 
v září 1996 v Hennefu

Obr. 2. V rámci oslav 100 let své existence vyhlásila ÖWAV 
výsledky velké soutěže pro mladé odborníky (fotografie laskavostí 
ÖWAV)

Obr. 3. Podpis smlouvy o spolupráci mezi AČE ČR a AČE SR 
v r. 2000, Moravská Třebová

Obr. 4. Poslední jednání zástupců národních komitétů IAWQ 
a IWSA, kdy bylo dojednáno založení Českého komitétu IWA, 
leden 2001, České Budějovice

jednání nejvyššího orgánu IWA, který se dle nových regulí regis-
trace v UK nazývá Governing Assembly, a dále výročního jednání 
společnosti, které schvaluje finanční záležitosti asociace. Členové 
CzWA jsou dále aktivní i v několika skupinách specialistů včetně 
vedení jedné z největších skupin pro velké čistírny odpadních vod. 
Naopak CzWA využívá svých akcí a účasti na výstavách k prezen-
taci propagačních materiálů IWA. Činnost CzWA směrem k IWA je 
i nadále součástí smlouvy mezi asociací a MŽP. Díky této podpoře 
by bylo možno uvažovat i o zvýšení individuálního členství v IWA 
z České republiky. Toto členství stagnuje v posledních pěti letech na 
hodnotách mezi 33–35, přičemž je ovšem z ČR pouze jeden korpora-
tivní člen IWA. Ovšem na druhé straně počet individuálních členů 
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okolo 35 je zdaleka nejvyšší v zemích střední a východní Evropy, 
kde celkový počet členů z těchto 14 zemí (kromě Rakouska) jen 
lehce převyšuje číslo 200.  

Oživení činnosti zastoupení IWA prostřednictvím CzWA je pří-
ležitostí i pro další prohloubení kontaktů s kolegy ze Slovenska, 
kde je vedle AČE SR dalším partnerem CzWA i aktivní Slovenský 
komitét IWA. 

Závěr 
Členství České republiky jako národního člena v mezinárodních 

odborných společnostech EWA a IWA je neopominutelnou součástí 
mezinárodní výměny informací na evropské i světové úrovni. Tato 
výměna je nezbytná pro udržení i další zvyšování odbornosti pra-
covníků v oboru i pro dosahování potřebné úrovně přípravy nových 
odborníků na vysokých školách. Tím se naplňuje i jeden z hlavních 
cílů, které si Asociace pro vodu ČR – CzWA stanovila. Při dosaho-

vání tohoto cíle je CzWA připravena spolupracovat s každým, kdo 
si klade obdobný cíl a je ochoten k účinné spolupráci, ať se jedná 
o jednotlivce či firmy nebo další sdružení působící v oblasti „voda“. 
Přirozeným partnerem v této spolupráci by mělo být zejména 
sdružení SOVAK, neboť CzWA dnes pokrývá většinu odborností, 
které se mohou ve firmách VaK uplatňovat. 

Poděkování: CzWA vyjadřuje touto cestou poděkování MŽP a MZe 
za podporu činnosti CzWA v mezinárodních společnostech IWA 
a EWA a MŠMT za grant z projektu INGO, č. LA279, nazvaný Vedení 
Evropské asociace pro vodu (EWA) a organizace přenosu a výmě-
ny informací a znalostí. Tento grant umožnil působení zástupce 
CzWA ve vedoucích funkcích v EWA v období 2006–2009. 

Jiří Wanner 

Radioaktivita v podzemní 
vodě a radonový index
Stanislav Škoda, Jan Váchal, Radka Váchalová

Klíčová slova
radioaktivita horninového prostředí – objemová aktivita radonu 
– radioaktivita podzemní vody

Souhrn
Přírodní radioaktivní prvky v horninách jsou zdrojem jader-

ného záření alfa, beta, gama a neutronového záření. Hlavními 
zdroji jaderného záření v horninách jsou draslík, uran a thorium. 
Izotopy 238U, 235U a 232Th jsou mateřskými prvky rozpadových 
řad, jsou nestabilní a jsou zdroji jaderného záření. Důležitými 
radionuklidy rozpadové řady 238U jsou izotopy 222Rn (radonu), 
přítomné ve všech horninách, půdním vzduchu, stavebních 
materiálech a podzemní vodě jako radioaktivní emanace. Izotopy 
radonu vysílají záření alfa.

Protože hlavním zdrojem radonu je hor-
ninové prostředí (geologické podloží), je pro 
ochranu obyvatel před ozářením z dceři-
ných produktů radonu důležité znát jeho 
distribuci a koncentraci ve sledovaném 
území, či na stavebních pozemcích. Tato 
znalost umožňuje volit vhodná preventivní 
opatření proti pronikání radonu do projek-
tovaných a stavěných objektů s obytnými 
nebo pobytovými místnostmi, případně 
aplikovat nejúčinnější protiradonová opat-
ření v již zkolaudovaných stavbách. 

u

Přírodní charakteristika 
modelového území
Geomorfologie, geologie a tektonika

Jedná se o provincii Česká vysočina, 
Šumavskou subprovincii (soustavu), pod-
soustavu Šumavská hornatina, která je 
tvořena celkem Šumavy a Šumavským 
podhůřím. Šumava patří mezi naše plošně 
nejrozsáhlejší pohoří s výměrou 2 573 km2, 
z čehož 1 630 km2 zaujímá Chráněná krajin-
ná oblast Šumava a 690 km2 Národní park 
Šumava. Modelové území se nachází na 
rozhraní Šumavských plání a Vimperské 
vrchoviny. 

Podle regionálně geologického členění 
Českého masivu [1] náleží modelové 
území do dílčí jednotky moldanubika 
Šumavy, kterou tvoří soubory přeměně-
ných hornin proterozoického stáří a velká 
tělesa paleozoických hlubinných vyvřelin. 

Šumavské moldanubikum přesahuje hranice Čech do Německa 
a do Rakouska až k řece Dunaji.

Studované povodí Zdíkovského potoka, které se rozkládá jižně od 
pošumavského zlomu, je součástí komplexu Boubína. Tento prostor 
reprezentuje spíše jednotvárnou (monotónní) jednotku a předsta-
vuje patrně hlubší část krystalinického patra [2].

Šumavské moldanubikum se vyznačuje velmi složitou stavbou, 
která je výsledkem několika orografických cyklů, zejména kadom-
ského a variského. Horninové soubory byly vícekrát postiženy 
vrásněním a starší deformace byly zastřeny a překryty deformacemi 
mladšími (tzv. polyfázový vývoj). Vedle vrásových struktur jsou 
významné také zlomové struktury, které tvoří dva hlavní systémy: 
1. zlomy směru ZSZ-VJV až SZ-JV, konkrétně zlom podšumavský, 

který probíhá modelovým územím z okolí Kašperských Hor přes 
Vimperk dále na sever od Prachatic [3],

2. zlomy směru sever – jih až SSV-JJZ, k nimž náleží zejména zlom 
volyňský.

Hornina
Aktivity radionuklidů hlavních horninových typů v Bq/kg

40K 226Ra 228Th 235U 238U 137Cs

Leukokratní žula 721±4 7±1 < 2,1 < 0,4 7±2 3,8±0,1

Biotitická pararula 176±2 11±1 5±1 0,6±0,2 10±3 6,7±0,1

Syenitový porfyr 842±4 31±2 37±2 3±0,4 73±6 < 0,1

Žilný křemen 94±3 6±1 4±1 < 0,4 2,5±1,4 4,5±0,1

Tabulka 1. Aktivita radionuklidů hlavních horninových druhů 

Číslo Lokalita

Počet 
měření

Maximální 
hodnota

Minimální 
hodnota

Medián Třetí kvartil

n Qmax Qmin CA75

1
Prameniště 
Zdíkovského potoka

36 17,7 2,2 8,0 12,3

2
Prameniště Adámkova 
potoka

32 56,6 6,9 22,8 32,1

3
Prameniště 
Klásetínského potoka

24 13,6 3,1 7,2 11,2

4
Prameniště Vydřího 
potoka – pod Hrbem

30 65,9 4,1 31,3 52,8

5
Prameniště Vydřího 
potoka – Lčovický les

20 47,6 2,2 14,3 21,6

6
Prameniště Novo- 
huťského potoka - Pláně

20 204,5 4,7 12,3 26,1

7 U Kyzu – plocha A 30 26,7 4,7 10,7 16,5

8 U Kyzu – plocha B 30 80,5 14,1 37,7 46,2

9, 12 Obec Zdíkov 33 104 12,3 21,1 32,5

10 Obec Nový Dvůr 15 74,8 33,9 49,0 55,8

11
Nový Dvůr – vodní 
zdroje

30 152,8 23,2 105,6 114,8

13 Leukokratní žula 12 524,7 2,0 7,8 21,3

Biotitická pararula 80 104 6,9 25,6 42,0

Tabulka 2. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (kBq.m-3)

Pokračování na str. 437
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Bezpečnostní systémy 
při manipulaci s chlórem 

Ve vodohospodářských provozech, kde dochází k manipulaci 
s chlórem, jsou jejich neodmyslitelnou součástí různé varovné 
systémy i systémy k likvidaci případné havárie s masovým únikem 
plynu do těchto prostor a jejich okolí. Problematické jsou především 
provozy situované v městské zástavbě nebo v místě koncentrova-
ného pohybu obyvatel (dopravní komunikace). Případy takovýchto 
nehod jsou obecně známé. Vždy sebou nesou potenciální nebezpečí 
velmi vážných zdravotních problémů postižených, při kterých nelze 
vyloučit i následnou smrt.

Bezpečnostní prvky
V těchto provozech je již samozřejmostí instalace přístrojů pro 

detekci úniku chlóru do ovzduší. Pracují ve dvou stupních popla-
chu, nastavených na určitou koncentraci uniklého plynu. Jedná se 
ovšem o úniky, při nichž nehrozí nebezpečí zamoření okolí, úniky, 
které jsou odstranitelné ventilací nebo okamžitým zásahem obslu-
hy, jinými slovy – běžně dostupnými prostředky, které předepisuje 
norma 75 5050 a popisuje provozní řád daného provozu. Likvidace 
následků havárií masivního rozsahu, zvláště při používání zásob-
ních sudů, již předpokládá nasazení sofistikovanější technologie. 
V tomto případě je důležitá rychlost a účinnost zásahu, aby se co 
nejméně plynu dostalo mimo objekt. U nás nejznámější a nejroz-
šířenější metodou likvidace uniklého 
chlóru je sprchování. Tato metoda, 
spočívající ve skrápění zamořeného 
prostoru havárie vodou, přináší ovšem 
problém s  následným odvodem a zne-
škodněním vzniklé kyseliny. To před-
pokládá vybudování kyselinovzdorné 
kanalizace a jímky s obsahem NaOH 
nebo vápenného hydrátu, do které se 
kyselina odvádí a neutralizuje. Navíc 
sprchováním dochází k  předávání 
skupenského tepla z  vody, a tím i k vět-
šímu vývinu plynu. Při haváriích tohoto 
druhu musí někdy zasahovat i hasičský 
sbor. Dá se tedy říci, že účinnost této 
technologie není adekvátní potřebě 
a rychlosti likvidace havárie. 

Neutralizační stanice 
Novou technologií likvidace havárií 

v důsledku masivního úniku chlóru ze 
zásobníků chlóru jsou neutralizační 
stanice. Jsou to v podstatě pračky plynu, 
které kontaminovaný vzduch nasávají 
a neutralizují jej rozstřikovaným rozto-
kem louhu. V sodném louhu nebo v jiných zásaditých roztocích 
je chlór téměř zcela absorbován, stejně jako vzniklé reakční teplo. 
Předností této technologie je okamžitá absorpční schopnost, velký 
absorpční výkon, kompaktní design, vysoká spolehlivost a přede-
vším čistý a bezpečný provoz.

Neutralizační stanice byla poprvé v republice na míru nainstalo-
vána v roce 1998 firmou DISA v.o.s. na úpravně vody Podolí v Praze 
v rámci rekonstrukce celé úpravny, především kvůli umístění chló-
rovny ve středu města v blízkosti rušné komunikace. 

Princip neutralizace
Neutralizační stanice sestává ze zásobní nádrže naplněné 

20% NaOH, dvou věží s tryskami pro výměnu plynů, ventilátoru 
a ponorného čerpadla. V místnosti se zásobníky chlóru, kterými 
bývají 600 kg sudy, je umístěno potrubí se sacími otvory propojené 
s neutralizační stanicí. Sací výkon pracího stupně běžně dostačuje 
k překonání ztráty tlaku vyvolaného tímto předřazeným potrubím. 
Po spuštění vysoce výkonného radiálního ventilátoru odolného vůči 
chemikáliím, je kontaminovaný vzduch nasáván do zásobní nádrže 
s louhem. Přesně definované množství NaOH je v protiproudu čer-
páno ponorným čerpadlem ze zásobníku do rozprašovacích trysek 
ve věži. Dostatečnou styčnou plochu pro absorpci plynů zajišťuje 
náplň polypropylenovými Raschigovými kroužky v obou věžích. 
V neutralizovaném vzduchu je před výstupem z neutralizační sta-

nice do volného prostoru separováno kapénkovým odlučovačem 
98–99 % kapaliny. Neutralizační stanice je z převážné části zhoto-
vena z polyetylénu, který je považován za vhodný pro manipulaci 
s louhem sodným. Její výkon je 1 000 kg Cl2/h.

Poznatky z praxe
Vzhledem k charakteru zařízení a specifickým vlastnostem louhu 

sodného, je bezpodmínečně nutná pečlivá projektová příprava. 
Neutralizační stanice se umísťuje do záchytné vany v samostatné, 
dostatečně vysoké místnosti. Většinou je to obestavěný prostor 
skladu chlóru, nebo nepoužívané objekty sousedící s chlórovým 
hospodářstvím. Pokud stanice stojí na betonovém soklu, může být 
okolní podlahová plocha považována za záchytnou vanu. Místnost  
musí být temperována. Bod tuhnutí 20% louhu je sice cca –25 oC, 
už ale teploty těsně pod bodem mrazu mohou způsobit změnu jeho 
fyzikálně-chemických vlastností. Proti vnikání venkovního vzduchu 
se doporučuje na sání umístit klapku, bránící proudění vlhkého 
vzduchu do stanice v klidovém režimu. Stejně tak je důležité, 
aby výfuk ze stanice na střeše budovy byl řešen tak, aby se do něj 
nedostala z žádné strany dešťová voda. I tyto faktory mají vliv na 
změnu vlastnosti louhu. Z tohoto důvodu se musí pravidelně měřit 
nejenom koncentrace roztoku, ale i jeho pH.

Vzhledem k problematické přípravě a homogenizaci koncentrova-
ného 50% louhu s vodou na požadovanou koncentraci neutralizač-
ního roztoku přímo na místě, doporučuje se plnit nádrž dovezeným, 
předem výrobcem namíchaným 20% roztokem louhu sodného.

Závěr
Kromě úpravny v Podolí, jsou neutralizační stanice firmy 

Grundfos/Alldos v provozu na ÚV Želivka I a Želivka II, VDJ Jese-
nice a ÚV Káraný v Praze a na Ostravsku na ÚV Vyšní Lhoty, ÚV 
Podhradí a ÚV Nová Ves. V roce 2010 bude postavena stanice na 
VDJ Ládví v Praze.

I přesto, že je neutralizační stanice investice, která doufejme po 
dobu své životnosti nebude nikdy sloužit svému účelu, je účinná 
ochrana obyvatel a životního prostředí před zasažením chemickými 
látkami prioritou. Provozy, ve kterých se manipuluje s chlórem, 
musí proto být co nejlépe zabezpečeny účinnými a výkonnými 
systémy k detekci a likvidaci případných havárií.

René Trejtnar

DISA v.o.s., Barvy 784/1, 638 00 Brno
tel.: +420 545 222 699, fax: +420 545 222 706

e-mail: info@disa.cz, www.disa.cz

Schéma neutralizační stanice
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Měření a hodnocení radonového 
indexu z geologického podloží

Při měření a hodnocení radonového inde-
xu z geologického podloží na měřených plo-
chách jsme vycházeli z metodiky pro lokální 
hodnocení radonového indexu pozemku, 
která byla vypracována v roce 1990 a nove-
lizována v roce1994 [4], [5]. Principem 
tohoto stanovení je měření objemové aktivity 
radonu (OAR) v půdním vzduchu a plyno-
propustnosti zemin na dané ploše. Kombi-
nací těchto dvou faktorů je potom stanoven 
radonový index pozemku.

Odběr vzorků půdního vzduchu pro 
stanovení objemové aktivity radonu byl 
prováděn z hloubky 80 cm pod povrchem 
území pomocí ocelových odběrových tyčí 
se ztraceným hrotem do velkoobjemových 
stříkaček Janett. Poté byl každý vzorek půdního vzduchu přenesen 
do výměnné scintilační Lucasovy komory v přístroji LUK 3, kde 
byly vzorky podrobeny detekci částic alfa, vznikajících radioaktiv-
ní přeměnou radonu. Plynopropustnost zemin byla stanovena na 
základě makroskopického popisů vzorků, odebraných sondovací 
tyčí v hloubky 0,8–1,0 m a hodnocení odporu sání při odběru vzor-
ků půdního vzduchu. Zeminy byly zařazeny do tříd dle platné ČSN 
73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“.

Radioaktivita horninového prostředí, radionuklidy 
v horninách

U základních horninových druhů modelového území byly 
změřeny pracovištěm Státního ústavu radiační ochrany v Českých 
Budějovicích aktivity radionuklidů 40K, 226Ra, 228Th, 235U, 238U a 137Cs. 
Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.

Z měřených hornin má nejméně radio-
aktivních prvků žilný křemen. Biotitická 
pararula má nižší obsah draslíku než grani-
toidy, ale zvýšený obsah 238U, který je zdro-
jem radonu. Výrazně radioaktivní horninou 
je ve studovaném území syenitový porfyr. 

Objemová aktivita radonu
Při hodnocení radonového indexu mode-

lového území byly měřeny objemové aktivity 
radonu ve vzorcích půdního vzduchu v mís-
tech pramenišť Zdíkovského potoka a jeho 
přítoků, pramenišť Novohuťského a Vydřího 
potoka a na kontaktech (výchozech) rozdíl-
ných horninových druhů. Na staveništích 
v intravilánu obce Zdíkov a Nový Dvůr byla 
prováděna měření OAR pro stanovení rado-
nového indexu pozemků [7], [8].

Velká pozornost byla při hodnocení rado-
nového indexu věnována lokalitě v Novém 
Dvoře se zdroji podzemní vody pro veřejné 
zásobování pitnou vodou, neboť zde byly 
ve vodě opakovaně zjištěny vysoké obsahy 
radonu. Celkem bylo změřeno 312 bodů 
objemové aktivity radonu v půdním vzdu-
chu (OAR), z toho přímo v modelovém 
území 198 bodů, viz tabulka 2.

Hodnoty OAR v půdním vzduchu se zde 
většinou pohybují v rozmezí 10–20 kBq.m-3. 
V hornatých částech území však ani zhor-
šená propustnost těchto zemin nezastírá 
vyšší obsah radonu v horninovém podloží. 
Hodnoty objemové aktivity radonu na pra-
meništích Vydřího, Novohuťského i Adám-
kova potoka jsou srovnatelné s hodnotami 
na staveništích v obcích, kde radon proniká 
k povrchu území snáze díky hlubší úrovni 
podzemní vody. Ta zde vytváří souvislou 
zvodeň až v puklinách skalního masivu 
v hloubce kolem 20 m. Větší mocnost pokry-
vu, tvořeného hlinitopísčitými zeminami, 

Lokalita Datum Aktivita alfa Aktivita beta Radon 222 Poznámka

  (Bq/l) (Bq/l) (Bq/l)  

Zdíkov 14.1.1998 < 0,025 0,024 52  

Branišov  < 0,035 0,071 91  

Zdíkovec  < 0,051 0,054 38  

Nový Dvůr  < 0,026 0,064 310 > MH 

Masákova Lhota  < 0,025 0,030 83  

Nový Dvůr 18.3.1998   220  

Zdíkov 6.1.1999 0,005 0,041 34  

Nový Dvůr  0,025 0,098 370 > MH  

Masákova Lhota  0,026 0,200 81  

Zdíkov 13.3.2000 0,019 0,032 1,6  

Branišov  0,150 0,074 33  

Zdíkovec  0,058 0,073 20  

Nový Dvůr  < 0,020 0,068 18 vodovod

Masákova Lhota  0,034 0,072 33  

Zdíkov 9.4.2001 < 0,017 0,015 87  

Branišov  < 0,032 0,080 45  

Zdíkovec  < 0,032 0,026 26  

Nový Dvůr  < 0,029 0,050 650 > MH 

Masákova Lhota  < 0,024 0,029 57  

Nový Dvůr 16.7.2001 < 0,023 0,120 12 vodovod

Zdíkov 13.6.2002 0,017 0,047 40  

Branišov  0,027 0,114 100  

Zdíkovec  0,048 0,088 31  

Nový Dvůr  0,020 0,084 81  

Masákova Lhota  0,056 0,054 82  

Zdíkov 14.4.2003 0,029 0,036 48  

Branišov  0,019 0,041 56  

Zdíkovec  0,084 0,139 29  

Nový Dvůr  0,018 0,050 36  

Masákova Lhota  < 0,023 0,032 55  

Tabulka 4. Obsah radionuklidů ve vodě (rozbory vodohospodářské laboratoře Povodí 
Vltavy, s.p., České Budějovice)

Číslo Lokalita
Počet měření Třetí kvartil Propustnost 

zemin
Radonový 

indexN CA75

1
Prameniště Zdíkovského 
potoka

36 12,3 střední nízký

2
Prameniště Adámkova 
potoka

32 32,1 střední střední

3
Prameniště 
Klásetínského potoka

24 11,2 střední nízký

7 U Kyzu – plocha A 30 16,5 střední nízký
8 U Kyzu – plocha B 30 46,2 střední střední

9, 12 Obec Zdíkov 33 32,5 střední střední
10 Obec Nový Dvůr 15 55,8 střední střední

11
Nový Dvůr – vodní 
zdroje

30 114,8 střední vysoký

Tabulka 3. Radonový index měřených pozemků

Graf 1. Obsah radonu v profilu přes tektonickou poruchu na 
prameništi Novohuťského potoka na Pláních
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zde dovoluje rychlejší migraci radonu i s ohledem na vyšší teplotní 
gradient, nežli je tomu v okolí pramenišť, kde jsou zeminy ochla-
zovány podzemní vodou. Hodnoty OAR jsou v intravilánech obcí 
v rozmezí 20–70 kBq.m-3, radonový index stavebních pozemků je 
převážně střední, tabulka 3.

Při detailním zkoumání prameniště Novohuťského potoka na Plá-
ních byly naměřeny hodnoty OAR výrazně překračující průměrné 
hodnoty měřené na ostatních lokalitách. S velkou pravděpodob-
ností zde lze usuzovat na tektonické rozhraní. To se projevuje také 
v morfologii terénu, kde pod terénním zlomem výšky 3 až 5 metrů 
je kotlina s prameništi, vyplněná mocnou vrstvou rašeliny. Průběh 
měření s délkovým krokem po 0,5 m je znázorněn v grafu 1, kde 
dominuje maximální hodnota OAR rovná 204,5 kBq.m-3.

Vysoký výskyt radonu byl naměřen také v blízkosti kontaktu těle-
sa leukokratní žuly a biotitické pararuly, kde maximální hodnota 
OAR (524,7 kBq.m-3) několikanásobně překračuje nejvyšší hodnoty 
ze stavenišť. Nejedná se zřejmě o aktivitu radonu zvýšenou díky 
obsahu radioaktivních prvků v leukokratní žule, kde jsou hodnoty 
226Ra a 238U nižší než v okolní biotitické pararule, ale o tektonickou 
predispozici žulové intruze do rulového pláště. Právě migrace rado-
nu podél aktivních tektonických poruch často způsobuje anomální 
nárůst koncentrace radonu [6].

Radioaktivita podzemní vody
1. Ve studovaném území, stejně jako v celých jižních Čechách, 

se nevyskytují minerální vody. Termální vody se vyskytují pouze 
lokálně, a to např. ve vrtu Nová Ves u Kájova. Výjimkou jsou prosté 
radioaktivní vody infiltrační zóny, označované podle balneologické 
klasifikace jako vody radonové.

Z laboratorních rozborů radionuklidů ve zdrojích pitné vody pro 
veřejné zásobování je zřejmé, že obsah radonu 222Rn často překra-
čuje směrnou hodnotu 50 Bq/l. U podzemní vody z veřejné studny 
v Novém Dvoře byla dokonce před úpravou vody (provzdušňová-
ním) překročena limitní hodnota 300 Bq/l. Výsledky rozborů z let 
1998–2003 jsou uvedeny v tabulce 4.

Následné měření aktivity radonu ve vzorcích půdního vzduchu 
v okolí vodních zdrojů v Novém Dvoře zde potvrdilo, i přes nasyce-
ní pokryvných zemin vodou z tajícího sněhu, vysokou radonovou 
emanaci. Poměrně vyrovnané hodnoty radonu kolem 105–150 
kBq.m-3 i zvýšený obsah thoronu 218Th (30–40 kBq.m-3) ukazují na 
možnost výskytu lokální uranové anomálie. V mapě radonového 
rizika České republiky v měřítku 1:200 000, list Jihočeského kraje 
z roku 2000 je uváděna oblast redistribuce uranu v okolí jezírka 
U Kyzu. Výsledky měření OAR zde však výskyt uranového zrudnění 
nepotvrzují.

Příspěvek vznikl za finanční podpory Výzkumného záměru JU ZF 
v Českých Budějovicích MSM 6007665806.
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The radioactivity in the underground water and the radon 
index (Škoda, S. Váchal, J. Váchalová, R.)
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The natural radioactive elements in the rocks are the resource 
of the nuclear alpha, beta, gamma and neutron radiation. The 
main resources of the nuclear radiation in the rocks are potassi-
um, uranium and thorium. The isotopes 238U, 235U and 232Th are 
the parent atoms of radioactive decays. They are not stable and 
emit nuclear radiation. The important radioactive decay of 238U 
are the isotopes 222Rn (radon), which are released into the air from 
the surfaces of rocks, soils, building materials and underground 
water. The isotopes of radon are alpha  emitters.

The main radon resources in the geological environment are 
important for the people to know their distribution and concen-
tration in the monitoring area, respective in building sites. This 
knowledge makes it possible to choose the protection of houses 
against radon from the soil better, eventually to reduce exposures 
to radon in existing dwellings.
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Jaká byla konference PITNÁ VODA 
v Trenčianských Teplicích?

XII. ročník konference s mezinárodní účastí Pitná voda pod 
záštitou Ministerstva životního prostředí SR a Ministerstva zdra-
votnictví SR s odbornou garancí společnosti Hydrotechnológia 
Bratislava s.r.o. a Slovenského národního komitétu IWA se konal 
ve dnech 7.–8. října 2009 v Trenčianských Teplicích. Na přípravě 
konference se již tradičně podílely i Vodohospodárska sekcia RZ 
SKSI Bratislava, W&ET Team České Budějovice, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a Československá 
asociace vodárenských expertů. Tato konference je již tradiční 
událostí podzimních dnů. O velkém zájmu o ni svědčí celkový 
počet 194 účastníci. Na obr. 1 je graficky znázorněn podíl jednot-
livých oborů a zaměření účastníků konference. Vysokou úroveň 
konference dokládá i sborník obsahující na 218 stranách více než 
30 příspěvků autorů ze Slovenska a Čech. Oba dny konference byly 
rozděleny do sekcí dle zaměření jednotlivých přednášek. Uvádíme 
stručné informace o některých příspěvcích, které byly na konferenci 
prezentovány.

Po úvodních slovech zástupců organizátorů zahájila první sekci 
„Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie“ 
MUDr. Kvetoslava Koppová, Ph.D., se spoluautorem článku Tonym 
Fletcherem, MD, Ph.D., s příspěvkem „Hodnotenie zdravotných 
rizík z príjmu arzénu, odhad expozície arzénu na riziko rakoviny 
obličiek, močového mechúra a bazocelulárneho karcinómu kože“. 
Projekt byl zaměřený na sledování vztahu expozice As a třemi 
druhy rakoviny – kůže, močového měchýře a ledvin. Studie pro-
bíhala v období 2002–2004 a potvrdila počáteční předpoklad, že 
konzumaci vody s koncentrací As 10 µg/l a více je možné považo-
vat za zdravotně významnou. Na tento příspěvek navazoval další 
od MUDr. Kvetoslavy Koppové, Ph.D., a MUDr. Kataríny Slotové 
„Manažment zdravotných rizík a implementovanie opatrení na 
zníženie zdravotných rizík“.

Prvním příspěvkem o národním projektu WaterRisk, jehož cílem 
je zabezpečení systému zásobování pitnou vodou, referoval MUDr. 
František Kožíšek, CSc., se spoluautory RNDr. Jaroslavem Šaškem, 
Mgr. Petrem Pumannem, MUDr. Hanou Jeligovou a Ing. Danielem 
W. Garim, Ph.D., v příspěvku s názvem „Metodika pro vytvoření 
plánu pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v jedno-
duchých vodárenských systémech (projekt WATERRISK)“. Autoři 
navrhli metodiku pro zajištění bezpečného zásobování pitnou 
vodou, která v osmi krocích umožní identifikovat všechna riziko-
vá místa, navrhne způsoby jejich sledování, kontroly a možných 
opatření a také způsob, jak s těmito riziky pracovat. 

Ing. Karol Munka, Ph.D., a Ing. Viliam Višacký, Ph.D., v příspěvku 
„Trendy v úprave vody“ uvádí technologie v oblasti úpravy vody, 
které již našly uplatnění i ty, které se na Slovensku (resp. i v ČR) 
ještě neobjevují, ale snad i sem si časem cestu najdou. 

Na příspěvek o projektu WaterRisk navázal Ing. Ladislav 
Tuhovčák, CSc., a Ing. Jan Ručka příspěvkem „Využití teorie hod-
nocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v sys-
témech veřejného zásobování pitnou vodou“. Byl věnován vývoji 
softwarové aplikace WaterRisk. Jedná se o databázový program 
pro efektivní návrh opatření pro analýzu rizik systému zásobování 
pitnou vodou, kdy je možné na základě vložených údajů navrhnout 
opatření pro minimalizaci ztrát vody či četnost poruch. Aplikace 
je přístupná po internetu a je vhodná především pro pracovníky 
provozovatelských společností. Informace vložené do systému jsou 
chráněné jménem a heslem. Jak pracovat s aplikací a jak postupovat 
při vyplňování údajů, vše je na webových stránkách aplikace www.
WaterRisk.cz.

K vodnímu hospodářství patří i právní problematika, kterou se 
zabývala přednáška doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., „Vývoj vodného 
práva na území Slovenska“. Tento příspěvek rekapituloval povin-
nosti a práva uvedená v prvním legislativním nástroji upravujícím 
hospodaření s vodami na Slovenku z roku 1885.

Neméně zajímavým příspěvkem byla „Koncepce řízení rozsáh-
lých vodohospodářských území v rámci jedné provozovatelské 
společnosti“ od Ing. Jiřího Kašparce a Ing. Rostislava Řežába. Jižní 
Čechy představují velkou distribuční síť jednoho provozovatele, 
který musí zvládnout rozvody pitné i odpadní vody včetně tech-
nologických zařízení, kterých je na daném území velké množství 
a mnoho druhů. Koordinace těchto všech prvků představuje 

vysokou náročnost na řízení jednotlivých úseků s vlivem na celou 
soustavu. Přednáška představila koncepci a metody, které používá 
provozovatel v Jižních Čechách a které představují příklad toho, 
že dispečink nemusí sloužit jen k řízení jednotlivých objektů, ale 
například i ke snižování ztrát vody.

Systém kontroly kvality vody a její průběžné monitorování 
představili autoři RNDr. Martin Libovič, Ing. Alena Trančíková 
a Ing. Miroslav Zezula v příspěvku „Prvé skúsenosti s prevádzkou 
varovného monitorovacieho systému kvality vody na vodných 
zdrojoch BVS a.s.“. Součástí programu na ochranu vodních zdrojů 
pro město Bratislavu je preventivní výstražný systém, který umož-
ňuje kontinuální měření kvality vody pomocí přístroje na principu 
UV-VIS spektroskopie. Přístroje byly osazeny na 3 klíčové sběrné 
vodojemy pro město a jeden přímo ve studni vodního zdroje a v pří-
padě překročení referenční hranice pro zvolené ukazatele vyšlou 
varovný signál hlavnímu dispečinku.

První příspěvek v sekci „Zdroje vody a účelové vodárenské tech-
nológie“ měli MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Ivana Pomykačo-
vá, RNDr. Ludmila Nešpůrková, CSc., a Ing. Vladimíra Němcová. 
Byl jím článek „Úprava vody pomocí fosforečnanů a její vliv na 
obsah olova v pitné vodě“ o možnosti použití fosforečnanů při 
úpravě vody, rizicích a omezeních, která by měla být respektována 
v případě, že provozovatel přistoupí na dávkování těchto chemic-
kých látek. V případě použití pro snížení druhotného zaželezení 
vody v distribuční síti je nutné přihlédnout i k jejich účinku na 
olověné řady. Zatímco jedna forma fosforečnanů korozi podporuje, 
druhá ji omezuje.

Použití fosforečnanů bylo i předmětem dalšího příspěvku Ing. 
Zuzany Bratské s názvem „Inhibitory korózie na báze fosforeč-
nanov a hygienické kritéria na ich aplikáciu do rozvodov pitnej 
vody“. Autorka přehledně sumarizuje, proč se fosforečnany dáv-
kují, jaký má fosfor zdravotní význam a jaká mohou být nebezpečí 
spojená s příliš vysokým příjmem tohoto prvku. 

Dalším pokračováním v přehledu nových technologií, tentokrát 
v sekci „Technológia úpravy vody“, byla i přednáška Ing. Kláry 
Štrausové, Ph.D., „Využití umělé inteligence pro řízení procesů 
úpravy pitné vody“. V našich zemích je to spíše výlet do budouc-
nosti, ale z výčtu možných aplikací v zahraničí je dobře vidět, jak 
by mohly úpravny či vodovodní systémy fungovat lépe. V tomto 
případě nejde však jen o kvalitnější vodu pro spotřebitele, pro pro-
vozovatele jsou zajímavé i možné ekonomické úspory.

Přednáškou „Mýty a pověry ve vodárenské filtraci“ pokračoval 
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. V našich zemích jako bychom se báli 
ozvat se na nepravdy, zkreslování faktů či neodborná tvrzení. Tyto 
nepravdy poškozují v případě, že nejsou korigovány, nejen obecné 
profesní povědomí, ale v neposlední řadě i provozovatele, který 
na základě klamavých údajů a informací může negativně ovlivnit 
konstrukci i chod úpravny vody. Ve výsledném efektu to poškozuje 
i odběratele pitné vody. Na prvním místě v oboru vodárenství by 
přece mělo jít o kvalitu dodávané vody a ekonomiku provozu. Pro-
to bychom mohli citovat slova autora: „Navrhování, projektování 
a provoz filtrů je složitý úkol. Návrhové parametry je třeba odpo-
vědně a kvalifikovaně naměřit. Komerční zájmy různých firem se 
musí podřídit naměřeným výsledkům. Hledejme společně pravdu, 
kvalitní poznání, jak věci udělat lépe… a mysleme kriticky.“

Že i kalové hospodářství se může navrhnout pomocí nových 
technologií, dokazují autoři Ing. Josef Drbohlav a Ladislav Rainiš 
v článku „Zkušenosti z provozu kalového hospodářství na ÚV 
Souš“. Tato úpravna vody prošla v posledních třech letech zásadní 
rekonstrukcí filtrace a k tomu samozřejmě patří i nedílná součást 
tohoto procesu, a to 
kalové hospodářství. 
Výsledkem je unikátní 
spojení kalové flotace 
spolu se šnekovým 
lisem a výsledná suši-
na kalu kolem 20 %.

Ing. Karol Munka, 
Ph.D., Ing. Monika 
Karácsonyová, Ph.D. 
,a Dpt. Stanislav Var-
ga na konferenci pre-
zentovali příspěvek 
„Laboratórne skúšky 
odstraňovania nepo-

Obr. 1. Zastoupení firem a organizací na 
konferenci Pitná voda
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lárnych extrahovatel’ných látok aeráciou, alkalizáciou a ozoni-
záciou vody v ÚV Boťany“. Kontaminace vody motorovou naftou, 
lehkými topnými oleji či podobnými látkami se může přihodit 
kterémukoli zdroji pitné vody, kde se stane havárie. Výzkum s tou-
to tématikou ukazuje způsob, jak je možné se s tímto nežádoucím 
stavem vyrovnat.

Často se objevujícím problémem na podzemních vodách je 
množství železa a manganu, které tyto vody obsahují. V sekci 
„Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, technológie, 
údržby“ prezentoval tým Ing. Danka Barloková, Ph.D., a Ing. 
Ján Ilavský, Ph.D., v příspěvku s názvem „Technologické skúšky 
odstraňovania Fe a Mn v ÚV Kúty“ zkušenosti z testování třech 
různých filtračních náplní pro odstraňování těchto látek na 
úpravně vody Kúty. Právě takovéto studie jsou jedním z podstat-
ných podkladů pro případné rekonstrukce úpraven vod, kdy již 
výměna filtrační náplně může představovat podstatné zlepšení 
kvality vody. Výsledky autorů budou jistě dobrým podkladem pro 
vyzkoušení daných náplní i na jiných úpravnách, kde se s daným 
problémem setkávají.

Dobře připravená suspenze je jedním ze základních předpokla-
dů fungujícího procesu filtrace. Ing. Jozef Šolc, Ing. Ján Fröhlich 
a RNDr. Vlasta Onderíková, CSc., jsou autory příspěvku, který má 
název „Optimalizácia prípravy suspenzie v úpravni vody Kleno-
vec“. Úpravna vody Klenovec je jednou z nejstarších na Slovensku. 
Provozována je více než 30 let a tomu odpovídá i její stav. Příprava 
suspenze proto potřebovala upravit tak, aby odpovídala požadav-
kům tohoto procesu. Již na základě prvních výsledků je možné 
konstatovat, že změna stupně agregace zlepšila původní stav a po 
další optimalizaci je možné očekávat ještě lepší výsledky.

Posledním přednášejícím středečního večera byl Milan Drda 
s Ing. Michaelou Polidarovou o ÚV Mariánské Lázně. Již název „Pro-
jektování a realizace rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně – první 
využití nových filtračních náplní“ dává tušit, že byly prezentovány 
výsledky další úspěšné rekonstrukce. Díky předprojektové přípravě 
a dobré spolupráci mezi všemi zúčastněnými (vlastníkem, zhotovi-
telem, technologem a dalšími), mohla být rekonstrukce prováděna 
za plného provozu. 

Navzdory vydařenému společenskému večeru se podařilo většině 
účastníků vstát brzy a poslechnout si první čtvrteční příspěvek 
v sekci „Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody“. 

Prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc., se spoluautory Mgr. Petrem 
Pumannem a MUDr. Františkem Kožíškem, CSc., porovnávali v pří-
spěvku s názvem „Hydrobiologický audit jako jeden z vhodných 
nástrojů pro zpracování plánů pro zajištění bezpečného zásobo-
vání vodou“ dva koncepty zaměřené na kontrolu celého procesu 
zásobování pitnou vodou. Jedná se o porovnání dvou podobných 
konceptů, kdy jeden je „evropský“ a druhý „domácí“. Plány pro 
zajištění bezpečnosti pitné vody (Water Safety Plans) budou 
začleněny do Evropské legislativy v dohledné době, zatímco český 
hydrobiologický audit oporu v zákoně stále nemá. I když nejsou 
legislativně nuceny, i v ČR a SR si vodárenské společnosti nechávají 
hydrobiologický audit zpracovat a výsledky pak zapracovávají do 
svých rutinních postupů. 

Každého provozovatele by měl zajímat názor spotřebitelů na jím 
dodávanou pitnou vodu. „Dotazníkové šetření vnímání kvality 
vody spotřebiteli a plán pro zajištění bezpečného zásobování pit-
nou vodou“ autorů MUDr. Hany Jeligové, Ing. Antonína Stuhla, Ing. 
Václava Mergla, CSc., a MUDr. Fantiška Kožíška, CSc., je prezentací 
výsledků největšího průzkumu spokojenosti spotřebitelů v ČR, který 
uskutečnila hygienická služba. V letech 1998–2002 a 2004–2005 
byly tázáni odběratelé vody ve věku 45–54 ve 24 městech a celkem 
se zúčastnilo přes 23 tisíc respondentů. Studie ukázala, že mezi 
spotřebiteli převažuje spokojenost s daným stavem, neznamená to 
však, že není další prostor pro zlepšování kvality dodávané vody. 

V programu konference následovaly dva příspěvky na téma arze-
nu. MUDr. Zuzany Dietzové a Ing. Jany Labancové „Odhad zdravot-
ného rizika konzumácie vody z vol’ne prístupného minerálního 
prameňa „Anička“ v Košiciach“ a Ing. Oľgy Lonckové a MUDr. 
Martina Kapasného, MPH, „Skúsenosti s úpravou As na zdroji 
pitnej vody vo Višňovom zo zdravotníckeho pohľadu“. Pro účast-
níky z Česka byla jistě zajímavým překvapením starost odborníků 
na Slovensku o prameny na veřejných místech, které mají dlouhou 
historii a lidé jsou zvyklí si nabírat vodu, kterou konzumují pro její 
blahodárné účinky. Dle studie je však tato voda i v malém množství 
pro organismus škodlivá především pro vysoký obsah arzenu a děti 

by ji neměly konzumovat téměř vůbec. Na Slovensku je obsahu As 
v surové vodě častým problémem a informovanost veřejnosti je 
jedním z velice důležitých faktorů pro ochranu zdraví.

Mezi u nás nově používané metody sledování kvality vody by-
chom mohli zařadit i příspěvek doc. Ing. Petra Dolejše, CSc. a Ing. 
Kláry Štrausové, Ph.D. „Sledování vodárenské filtrace počítačem 
částic“. Počítač částic představuje zajímavou, ekonomicky velmi 
přijatelnou a také velmi efektivní a citlivou alternativu pro sledová-
ní kvality vody filtrátu namísto konzervativního sledování zákalu. 
Příspěvek ukazuje i nové možnosti jak kontinuálním monitorin-
gem analyzátorem částic předejít například únikům organismů 
do filtrátu či včasné zjištění průniku suspenze na začátku a konci 
filtračních cyklů. 

Poslední sekcí byla „Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, 
technológie, údržby“. Další výzkum na téma chitosan byl prezen-
tován autorkou Ing. Janou Leskovjanovou ve spolupráci s doc. Ing. 
Petrem Dolejšem, CSc. – „Vliv pH na průběh koagulace chitosa-
nem“. Laboratorní výsledky a zjištění optimálních podmínek pro 
koagulaci chitosanem dávají předběžné předpoklady pro možné 
rozšíření tohoto koagulantu na úpravny vody i u nás.

Na středeční příspěvek o ÚV v Mariánských Lázních navázala 
Ing. Michaela Polidarová spolu s Jiřím Růžičkou v příspěvku „Pro-
vozní výsledky úpravny vody Mariánské Lázně po rekonstrukci“. 
Provozovatelé dávají za pravdu Milanu Drdovi, že rekonstrukce 
probíhala za složitých podmínek a mnohých omezení, ale prezento-
vané výsledky velmi podrobně a nepochybně dokládají, jak zdařilá 
tato rekonstrukce opravdu byla.

Problematikou provozovatele se zabývaly i dvě následující před-
nášky. Ing. Michal Korabík, Ing. Dušan Libosvár a RNDr. Leopold 
Orság v příspěvku „Voda nefakturovaná ve společnosti vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s.“ prezentovali úspěch kooperace vedou-
cích i provozních pracovníků s využitím centrálního dispečinku 
distribuce pitné vody ve snížení nefakturované vody z 22 % na 
13 %. Autoři Ing. Jiří Novák a Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., článku 
„Praktické zkušenosti provozovatele v oblasti provozně souvise-
jících vodovodů a kanalizací“ nenechají nikoho na pochybách, že 
problémy nemusí být jen v únicích vody, ale i v právní problematice 
sporů, které se při provozování vyskytnou. 

Poslední blok konference uzavřela přednáška Dpt. Viliama Šimka 
a Ing. Ladislava Sebö „Renesancia ozonizácie v SR – prevádzkové 
skúsenosti z úpravne vody SAP a BALON“. Autoři představují 
možnou koncepci rekonstrukce úpravny vody s ohledem na pří-
rodní prostředí Žitného ostrova, s nutností minimalizace množství 
odpadních látek. 

Ing. Jana Buchlovičová
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.

Čajakova 14
811 05 Bratislava

E-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk

Ing. Klára Štrausová, Ph.D.
W&ET Team
P.O.BOX 27

370 11 České Budějovice
E-mail: klara.strausova@wet-team.cz
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Kam kráčíš H2O?
SEMINÁŘE  JARO 2010

ASIO, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na tradiční semináře, které jsou 
určeny pro projektanty, státní správu, provozovatele ČOV a ostatní odbornou veřejnost.

Obsah odborného semináře: 
• problémy povrchových vod a jejich řešení (koncepce a vize) (N, P, xenobiotika)
• srážkové vody – koncepce, nová legislativa, novinky – technická řešení akumulace dešťové vody
• domovní ČOV – změny v povolování – nové NV, řešení problémů – kondenzační kotle a voda 
    z bazénů (rakouské předpisy)
• městské ČOV – nové technologie a zařízení a jejich vliv na účinnost a ekonomiku ČOV
• zápach – řešení problémů na ČOV a trubní síti a v průmyslových objektech

Termíny a místa:
04.02.2010 Teplice • 09.02.2010 České Budějovice • 10.02.2010 Plzeň
11.02.2010 Praha • 16.02.2010 Hodonín • 17.02.2010 Ostrava
18.02.2010 Olomouc • 23.02.2010 Hradec Králové • 24.02.2010 Zlín • 25.02.2010 Brno
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Referenční laboratoř složek 
životního prostředí a odpadů

Hlavním úkolem laboratoře je zabezpečování dat s využitím nejmodernější 
techniky a postupů tak, aby bylo zajištěno kvalifikované řešení projektů a cíleného 
výzkumu v oblasti rozvoje a ověřování metod pro zjišťování a hodnocení změn jakos
ti vod při jejich užívání a ochraně. Činnosti laboratoře jsou převážně součástí řešení 
výzkumných úkolů a projektů (národních i mezinárodních), monitorovacích programů 
celostátního významu, přípravy legislativních podkladů včetně implementace před
pisů EU, vývoje a ověřování nových analytických metod a dalších aktivit. Laboratoř 
se pravidelně účastní národních i mezinárodních mezilaboratorních porovnávání 
zkoušek (MPZ) a vzhledem ke svému statutu jsou její jednotlivá oddělení také 
pověřována přípravou a distribucí zkušebních vzorků pro tato porovnávání. 

Vzhledem k rozsahu a rozdílnosti laboratorních stanovení jsou práce prováděny 
ve specializovaných odděleních, jejichž hlavní náplní je:

Oddělení základního chemického rozboru (oblast anorganických analýz hyd
rosféry a odpadů),

Oddělení speciální anorganické analýzy (zejména stanovení kovů ve všech 
typech vod a dalších matricích hydrosféry a nejrůznějších typech odpadů),

VLIV ODPADNÍCH VOD Z JADERNÉ 
ELEKTRÁRNY TEMELÍN NA OBSAH 
TRITIA VE VLTAVĚ A LABI  
DO ROKU 2008

Diana Ivanovová, Eduard Hanslík

Klíčová slova
tritium, radioaktivní odpadní vody, atmosférické testy jaderných zbraní, 
jaderné elektrárny

Souhrn
Byl hodnocen vývoj koncentrace tritia v povrchových vodách neovliv-

něných a ovlivněných vypouštěním odpadních vod z Jaderné elektrárny 
Temelín. Do hodnocení byly zahrnuty vlivy reziduální kontaminace 
povrchových vod tritiem po atmosférických testech jaderných zbraní 
v minulém století, zdrojů přírodního tritia a jaderných zdrojů mimo úze-
mí ČR. Z dlouhodobého sledování objemových aktivit tritia na tocích 
neovlivněných odpadními vodami JE Temelín byl vyhodnocen efektivní 
poločas ubývání reziduálního obsahu tritia. Byl hodnocen vliv odpadních 
vod z JE Temelín na obsah tritia v podélném profilu Vltavy v úseku Hlu-
boká–Zelčín a v závěrovém profilu Labe-Hřensko za období 2001–2008. 
Ve vybraných profilech byla vypočtena bilance tritia a porovnána s údaji 
JE Temelín o vypuštěné aktivitě tritia s odpadními vodami.

Úvod
Problematice tritia v životním prostředí je ve VÚV T.G.M., v.v.i., dlouhodobě 

věnována velká pozornost. Výsledky sledování obsahu tritia ve Vltavě a Labi, 
včetně podrobného hodnocení vývoje pozadí tritia do roku 2004, byly shrnuty 
v práci [1]. V následujícím příspěvku autoři rozšiřují hodnocení výsledků sledování 
do roku 2008 včetně.

Tritium vzniká nepřetržitě přirozenými procesy v horních vrstvách atmosféry 
jadernými reakcemi vyvolanými kosmickým zářením. Rychlé neutrony vznikající 
působením kosmických paprsků vyvolávají tritiovou reakci 14N(n,3H)12C. Produkce 
tritia přirozenými procesy je odhadována v rozmezí hodnot 150–200 PBq.r1 [2]. 
Tato konstantní složka bilance tritia je odhadována na 2,6 EBq.

Hlavní zdroj tritia v uplynulém období, jehož vliv přetrvává, byl antropogenního 
původu – testy jaderných zbraní v atmosféře. Emise tritia do prostředí do roku 

Oddělení speciální organické analýzy (stanovení širokého spektra organických 
látek sledovaných ve všech složkách hydrosféry i odpadech, dále aplikace nových 
analytických metod do běžné laboratorní praxe),

Oddělení hydrobiologie (problematika biologických složek ekosystémů vod, 
jejich analýzy, posuzování dopadu antropogenních faktorů na biocenózy povrcho
vých vod a aplikace nových přístupů ke sledování biotických složek ekosystémů 
povrchových vod),

Oddělení radioekologie (sledování výskytu a chování přírodních a umělých 
radionuklidů pod zdroji znečištění a rozvoj metod stanovení radioaktivních látek 
ve vodě a dalších složkách hydrosféry a příprava návrhů národních norem),

Oddělení mikrobiologie vody (mikrobiologické analýzy povrchových, pod
zemních, pitných a odpadních vod, kalů, biofilmů a dalších složek hydrosféry 
i zavádění nových mikrobiologických metod do laboratorní praxe).

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů má posouzený sys
tém řízení kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17 025, vlastní „Osvědčení o správné 
činnosti laboratoře“ a má statut referenční laboratoře. Laboratoř má vysoce 
kvalifikovaný odborný personál, je vybavena špičkovou instrumentální techniku 
a má kvalitní provoznětechnické laboratorní zázemí. Díky tomu je schopna zajistit 
analytická stanovení většiny hydrochemických parametrů obsažených v české 
i evropské legislativě.

1963, kdy byla uzavřena dohoda mocností o omezení zkoušek jaderných zbraní, 
jsou odhadovány na 114,7 EBq (114,7.1018 Bq). V roce 1980 představovala 
zbytková aktivita tritia z jaderných výbuchů 43,3 EBq, v roce 1990 24,6 EBq 
a v roce 2000 14,1 EBq [2]. Z toho lze odvodit, že v roce 2012 to bude stále 
ještě aktivita tritia 7,1 EBq. V roce 2030 bude aktivita po testech jaderných 
zbraní v atmosféře stejná jako aktivita tritia vznikajícího přirozenými procesy, 
tj. 2,6 EBq. 

S rozvojem jaderné energetiky dochází k produkci řady radionuklidů (včetně 
tritia) a jejich částečnému uvolňování do životního prostředí. Tritium vypouštěné 
z jaderných zařízení do životního prostředí se přeměňuje na tritiovanou vodu (HTO) 
a stává se součástí koloběhu vody v přírodě. Většina současného inventáře tritia 
ve světě se tak dostane do oceánů prostřednictvím dešťových srážek a odtokem 
řek a přímé výměny vodních par obsažených ve vzduchu a mořské vodě. V oce
ánech dochází k ředění tritia při procesech míšení. Tím, že se tritium stává po 
emisi do prostředí součástí koloběhu vody v přírodě, a to bez schopnosti sorpce 
na pevných látkách, mají jeho výpusti význam pro celosvětovou populaci.

V příspěvku je hodnocen dlouhodobý vývoj objemové aktivity tritia v období 
1977–2008. Zpracovány byly údaje publikované v zahraničí [3] i z vlastních 
měření [4, 5]. V období 1990–2008 bylo cílem:
• kvantifikovat podíl hlavních složek pozadí – přirozeného a antropogenního (rezi

duální znečištění po atmosférických testech jaderných zbraní v minulém století 
a dálkový přenos z jaderných zařízení ve světě) a výpustí z JE Temelín (2 x 1000 
MW) v povrchových vodách v povodí Vltavy, 

• popsat časověprostorové chování tritia na profilech referenčních i profilech 
ovlivněných provozem JE Temelín,

• vyhodnotit bilanci tritia v profilech ovlivněných provozem JE Temelín VltavaSole
nice, VltavaPrahaPodolí a LabeHřensko a porovnat výsledky sledování s údaji 
uváděnými provozovatelem ČEZ, a. s., JE Temelín [6–12].

Metodika
Odběr a úprava vzorků byly prováděny podle norem [13–16]. Objemová akti

vita tritia byla sledována v profilech nad zaústěním odpadních vod z JE Temelín 
(VltavaHluboká, LužniceKoloděje, OtavaTopělec) a profilech pod zaústěním (Vlta
vaSolenice, VltavaPrahaPodolí a LabeHřensko). S výjimkou profilu VltavaPodolí 
byly odběry prováděny s četností 1x měsíčně. Vzorkování prováděli pracovníci 
Povodí Vltavy, s. p., Povodí Labe, s. p., v rámci sledování tritia v monitorovací 
síti ČHMÚ. Vzorky z profilu VltavaPodolí byly odebírány dvakrát týdně, obvykle 
v pondělí a ve čtvrtek, pracovníky VÚV T.G.M., v.v.i., popř. ve spolupráci PřF UK 
[17, 18]. Průtoky vody byly poskytnuty ČHMÚ. 

Stanovení objemové aktivity tritia bylo prováděno v Referenční laboratoři 
složek životního prostředí a odpadů ve VÚV T.G.M., v.v.i. Měření se uskutečnilo 
na nízkopozaďových kapalinových scintilačních spektrometrech Quantulus 1220 
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a TriCarb 3170 TR podle [19]. Relativní účinnost byla asi 26 %. Podmínky měření 
byly nastaveny podle očekávaných aktivit. Byla měřena směs 8 ml vzorku a 12 ml 
scintilátoru po dobu 800 min (vzorky bez předpokládaného ovlivnění), resp. 300 
min (vzorky s předpokládaným ovlivněním). Minimální detekovatelná aktivita na 
hladině významnosti 95 % byla v závislosti na době měření 1,2, resp. 2,2 Bq/l. 
Ke kalibraci byl použit certifikovaný materiál (Český metrologický institut, Inspek
torát pro ionizující záření).

Pro popis vývoje objemové aktivity tritia na referenčních profilech v čase byla 
použita rovnice kinetiky 1. řádu: 

 (1)

kde
c

3HP,j
 je roční průměrná objemová aktivita tritia v povrchových vodách, odpo

vídající kontaminaci po atmosférických testech jaderných zbraní, jeho 
tvorbě přirozenými procesy a uvolňování z jaderných zařízení (pozadí) 
na základě výsledků sledování za období 1977–2008 (Bq.l1),

λ
ef
 – efektivní (pozorovaná) rychlostní konstanta pro pokles objemové 

aktivity tritia z testů jaderných zbraní (r1), 
t – doba sledování (r),
q – aktivita tritia na začátku sledování (Bq.l1).

Z vyhodnocené efektivní rychlostní konstanty (λ
ef
) byl vypočten efektivní 

poločas (T
ef
) poklesu objemové aktivity tritia podle rovnice:

T
ef
 = ln2/λ

ef
 (2)

Výsledky a diskuse 

Vývoj objemové aktivity tritia v povrchových vodách neovlivněných 
bodovými zdroji tritia 

Z vývoje měřených ročních průměrných objemových aktivit tritia na obr. 1 
za období 1977–2008 (A) byl (podle rovnice 1 a 2) vypočten efektivní poločas 
(T

ef
) 8,1 r.
V podrobněji hodnoceném období 1990–2008 (období výstavby a provozu 

Jaderné elektrárny Temelín) bylo pozorováno zpomalování poklesu objemových 
aktivit tritia. Efektivní poločas ubývání (T

ef
) pro toto období byl 12,3 r (obr. 1 B). 

Důvodem prodlužování poločasu je to, že na relativně nízkých objemových akti
vitách tritia (pozadí) se podílí významnou měrou konstantní složka – příspěvek 
tvořený kosmickým zářením a příspěvek z jaderných zařízení výpočtově uvažovaný 
pro hodnocené období také jako konstantní, jak bylo podrobně uvedeno výše. 
Z těchto důvodů byla časová etapa poklesu objemové aktivity tritia za období 
1990–2008 zpracována samostatně na obr. 2. Pro popis vývoje objemové 
aktivity tritia v povrchových vodách byly použity výsledky sledování tritia ve 
Vltavě nad JE Temelín, v Lužnici a Otavě. Do průměrných hodnot byly započteny 

výskyty tritia pod úrovní nejmenší významné aktivity c
NV

 na úrovni této hodnoty. 
Roční průměrné objemové aktivity tritia c

3HP,j
 byly korigovány o přirozenou složku 

vznikající kosmickým zářením c
3HKZ

 a o odhad příspěvku z jaderných zařízení 
přenosem atmosférou c

3HJZ
. 

Nekorigovaná průměrná objemová aktivita tritia v těchto neovlivněných pro
filech na začátku hodnoceného období v roce 1990 byla 3,1 Bq.l1 a v závěru 
hodnoceného období 2008 1,0 Bq.l1. 

Pro kinetiku ubývání objemové aktivity tritia korigované o přirozenou složku 
a příčinek jaderných zařízení (tzn. pro reziduální znečištění z atmosférických 
testů jaderných zbraní) byl pro období 1990–2008 odvozen T

ef 
= 8,4 r, tedy 

kratší než u vývoje nekorigovaných objemových aktivit tritia. Tato složka tritiové 
kontaminace bude i nadále ubývat a lze předpokládat, že hodnota efektivního 
poločasu ubývání dále poroste. Po rozpadu tritia z testů jaderných zbraní zůstane 
konstantní složka odpovídající jeho tvorbě kosmickým zářením a mírně vzrůstající 
složka odpovídající atmosférickému přenosu tritia z plynných a kapalných výpustí 
z jaderných zařízení na našem území a v zahraničí, pokud dojde k očekávanému 
rozvoji jaderné energetiky. 

Výsledky byly dále porovnány s údaji publikovanými v období po ukončení 
atmosférických jaderných zkoušek v roce 1963, kdy podle Beneta [20] byla 
průměrná objemová aktivita tritia ve 20 řekách na území Spojených států přibližně 
100 Bq.l1. V tomto období byl sledován pokles objemových aktivit tritia s větší 
rychlostí, než námi vypočtený T

ef 
= 8,1 r pro období 1977–2008. Bogen et al. 

[21] uvádějí, že došlo k prodloužení T
ef
 ze 3 let v počátečním období po testech 

jaderných zbraní na 5 let kolem roku 1978. Důvodem je skutečnost, že dochází 
k migraci tritia do hlubších vrstev oceánů apod., a tím k poklesu objemové 
aktivity tritia v důsledku ředění.

Zjištěné objemové aktivity tritia v neovlivněných povrchových vodách v okolí 
JE Temelín odpovídají objemovým aktivitám v neovlivněných profilech publikova
ných v zahraničí. Palomo et al. [22] uvádějí ve vzorcích odebraných v říjnu 2005 
a lednu 2006 v neovlivněných profilech v okolí JE Asco (Španělsko) objemové 
aktivity tritia v rozmezí méně než 0,6–0,93 Bq.l1. Rozdíly mezi objemovými akti
vitami tritia v okolí JE Temelín a v okolí JE Asco nejsou, vzhledem k nejistotám 
stanovení, významné. 

Vliv provozu JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi 
Limit pro aktivitu tritia vypouštěnou s odpadními vodami JE Temelín byl 

stanoven v rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje [23] na 66 TBq.r1 pro dva bloky 
elektrárny. Aktivita tritia vypouštěná s odpadními vodami postupně od roku 2001 
vzrůstala s rozvíjením provozu, jak je zřejmé z obr. 3. Tritium je s odpadními 
vodami vypouštěno diskontinuálně.

Z hlediska aktivity tritia vypustila elektrárna zatím nejvíce v roce 2008, a to 
54,3 TBq, což představovalo 82,3 % z limitu aktivity podle rozhodnutí KÚ [23]. 
Je zřejmé, že uvedený limit je spolehlivě dodržován. 

V podélném profilu Vltavy pod zaústěním odpadních vod JE Temelín je od roku 
2002 pozorováno zvyšování objemových aktivit tritia. Roční průměrné objemové 
aktivity tritia nad zaústěním odpadních vod v profilu VltavaHluboká a pod zaústě
ním odpadních vod z JE Temelín v podélném profilu Vltavy a profilu LabeHřensko, 
nejvyšší zaznamenané objemové aktivity tritia za období 2001–2008 a prognóza 
vlivu odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě ve sledovaných profilech 
jsou uvedeny na obr. 4. Prognóza roční průměrné objemové aktivity tritia ve Vltavě 
v profilech pod JE Temelín c

3Hj
 byla vypočtena za předpokladu rovnoměrného 

vypouštění aktivity tritia s odpadními vodami na úrovni limitu 66 TBq.r 1 podle 
rozhodnutí KÚ [23] a průměrného průtoku vody Q

a
, resp. Q

355
 nebo minimálního 

zabezpečeného průtoku podle vztahu: 

 (3)

kde 
A

lim
 je limit pro aktivitu tritia vypouštěnou s odpadními vodami JE Temelín 

66 TBq.r 1 podle rozhodnutí KÚ [23],
Q

i
 – Q

a
 průměrný průtok vody (dlouhodobý průměr 1931–1980), resp. Q

355
 

nebo minimální zabezpečený průtok v jednotlivých profilech j (l.s1),

Obr. 1. Vývoj ročních průměrných objemových aktivit tritia v povrchových vodách 
neovlivněných výpustmi odpadních vod z JE Temelín za období 1977–2008 (A) 
a 1990–2008 (B)

Obr. 2. Vývoj objemové aktivity tritia v povrchových vodách neovlivněných výpustmi 
odpadních vod z JE Temelín opravené o přirozenou složku a odhad příspěvku 
jaderných zařízení za období 1990–2008

Obr. 3. Vývoj roční bilance vypouštěné aktivity tritia s odpadními vodami JE 
Temelín za období 2000–2008
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t – trvání jednoho roku (s),
c

3HP
 – roční průměrná aktivita tritia v profilu VltavaHluboká v roce (pozadí) 

(1,0 Bq.l1).
V roce 2001 ještě nebyly zjištěny koncentrace tritia ve Vltavě pod zaústěním 

odpadních vod větší než horní mez rozmezí hodnot za předchozí období. V roce 
2002 se projevil začínající vliv zkušebního provozu JE Temelín v podmínkách 
mimořádně vysokých průtoků vody. V roce 2003 charakterizovaném podprůměrnými 
srážkami, a tím i nízkými průtoky vody, byl již vliv odpadních vod vypouštěných z JE 
Temelín signifikantní. Nejvyšší roční průměrné objemové aktivity tritia byly naměřeny 
v roce 2008. Maximální pozorovaná objemová aktivita tritia byla naměřena v málo
vodném roce 2003 v profilu VltavaSolenice 38,9Bq.l1 (20. 11. 2003). Na profilu 
VltavaŠtěchovice byla zaznamenaná maximální objemová aktivita 32,1 Bq.l1 
(14. 5. 2008), na ostatních profilech to byla maxima zaznamenána v roce 2004: 
na profilu VltavaPodolí 26,6 Bq.l1 (26. 2. 2004), na profilu VltavaZelčín 22,0 Bq.l1 
(3. 3. 2004) a 15,9 Bq.l1 (3. 3. 2004) na profilu LabeHřensko.

Roční průměrné hodnoty vykazují vzestupný trend odpovídající postupnému 
nárůstu výkonu JE Temelín doprovázenému nárůstem vypouštěné roční aktivity 
tritia. 

V profilu VltavaPrahaPodolí je sledování tritia prováděno s větší četností, 
vzhledem k možnosti využití jako zálohového zdroje pitné vody pro Prahu. 
Objemové aktivity tritia a průtoky vody ve dnech odběru vzorků jsou za období 
2002–2008 uvedeny souhrnně na obr. 5. 

Vypočtená roční průměrná objemová aktivita tritia podle rovnice (3) při průměr
ném průtoku Q

a
 je 15 Bq.l1, včetně pozadí (1,0 Bq.l1) 16 Bq.l1 a při zabezpečeném 

průtoku 75,5 Bq.l1, včetně pozadí 76,5 Bq.l1. Většina hodnot (90,7 %) pozoro
vaných v období let 2002–2008 byla menší než hodnota prognózovaná pro roční 
průměrný průtok (Q

a
). Žádná pozorovaná hodnota nedosáhla hodnoty prognózované 

pro minimální zabezpečený průtok (Q
355

).
Při ustálených výpustech tritia (jako konzervativní látky) s odpadními vodami 

JE Temelín by logicky s rostoucím průtokem vody měla objemová aktivita tritia 
klesat. V praxi se ukazuje, že tento předpoklad není vždy v profilu VltavaPra
haPodolí splňován. 

Závislost objemové aktivity tritia na průtoku vody byla hodnocena s použitím 
lineární funkce:

 (4)

kde
c

3Hi
 je objemová aktivita tritia ve dnech odběru vzorků i (Bq.m3), 

Q
i
 – denní průtok vody ve dnech odběru vzorků i (m3.s1),

a, b – parametry funkce,
a dále s použitím mocninové funkce:

 (5)

Pro celé období 2002–2008 je závislost objemové aktivity tritia na průtoku vody 
v profilu VltavaPrahaPodolí znázorněna na obr. 6 a ukazuje na nepřímou závislost 
objemové aktivity tritia na průtoku vody. Závislosti jsou málo významné – korelační 
koeficienty měly hodnotu pro lineární funkci k = 0,187 a pro mocninovou funkci 
k = 0,203. Z toho je zřejmé, že objemové aktivity tritia v tomto profilu ovlivňují 
kromě průtoku vody další faktory. 

K posouzení chování tritia byly dále vyhodnoceny závislosti objemové aktivity 
tritia na průtoku vody v jednotlivých letech sledování 2002–2008. Hodnoty para
metrů lineární a mocninové závislosti jsou uvedeny v přehledné tabulce 1.

Z hodnocení výsledků vyplývá, že závislost objemové aktivity tritia na průtoku 
vody je v jednotlivých letech různá. Statistická významnost tohoto vztahu v hod
noceném období byla malá. Koeficienty korelace lineární závislosti byly zjištěny 
v rozmezí 0,279–0,504, v případě mocninové závislosti v rozmezí 0,298–0,567. 
Významnost mocninové funkce byla větší ve srovnání s lineární funkcí, s výjimkou 
roku 2005, kdy hodnoty koeficientu korelace byly prakticky shodné. V případě 
lineární funkce byla nepřímá závislost objemové aktivity tritia pozorována v letech 
2003, 2006 a 2008 a přímá závislost v letech 2004, 2005, 2007 a velmi málo 
významná přímá závislost v roce 2002. Podobně v případě mocninové funkce 
byla nepřímá závislost pozorována v letech 2003, 2006 a 2008 a přímá v letech 
2002, 2004, 2005 a 2007. 

Závislost objemové aktivity tritia na průtoku vody byla ještě podrobněji hod
nocena ve čtvrtletních intervalech v období 2002–2008. Parametry lineární 
a mocninové funkce jsou uvedeny v tabulce 2. Z hodnocení vyplývá, že u lineární 
funkce byla přímá závislost objemové aktivity tritia na průtoku vody zjištěna 21x, 
nepřímá 7x. V případě mocninové funkce byla shodně zjištěna přímá závislost 
21x a nepřímá 7x, a to ve stejných časových obdobích. Koeficienty korelace 
u lineární závislosti byly zjištěny v rozmezí 0,061–0,817, u mocninové funkce 
v rozmezí 0,090–0,709. Při hodnocení závislosti v jednotlivých čtvrtletích vzrostla, 
ve srovnání s ročními intervaly hodnocení, významnost lineární závislosti, i když 
korelační koeficient v případě mocninové funkce byl vyšší ve 14 případech (tj. 
v polovině případů). 

Výsledky ukazují, že kromě vlivu ředění tritia pod zaústěním odpadních vod JE 
Temelín vlivem hlavních přítoků Otavy, Sázavy, Kocáby a Berounky ovlivňuje jeho 
objemovou aktivitu ve Vltavě v PrazePodolí manipulace na Vltavské kaskádě. 
To potvrzují relativně vysoké objemové aktivity tritia v lednu až dubnu 2004, kdy 

Obr. 4. Roční průměrné objemové aktivity tritia nad zaústěním odpadních vod 
v profilu VltavaHluboká a pod zaústěním odpadních vod z JE Temelín v podélném 
profilu Vltavy a profilu LabeHřensko, nejvyšší zaznamenané objemové aktivity 
tritia za období 2001–2008 a prognóza vlivu odpadních vod z JE Temelín na 
obsah tritia ve Vltavě a Labi v uvedených profilech pro vypouštění tritia na úrovni 
limitu 66 TBq.r1 a ředění při průtoku vody Q

a
 a Q

355

Obr. 5. Objemové aktivity tritia a průtoky vody ve Vltavě v profilu PrahaPodolí ve 
dnech odběrů za období 2002–2008

Obr. 6. Lineární a mocninová závislost objemové aktivity tritia na průtoku vody 
v profilu VltavaPrahaPodolí za období 2002–2008

Rok Lineární závislost Mocninová závislost

a b k a b k

2002 0,001 2,297 0,288 1,342 0,116 0,377

2003 0,003 3,770 0,279 9,064 0,245 0,451

2004 0,025 4,952 0,351 1,005 0,403 0,379

2005 0,008 6,887 0,301 2,685 0,212 0,298

2006 0,005 8,778 0,338 48,910 0,403 0,501

2007 0,020 9,827 0,486 3,558 0,262 0,567

2008 0,031 17,777 0,504 53,302 0,297 0,264

2002–2008 0,007 9,098 0,187 17,299 0,211 0,203

Tabulka 1. Parametry „a“ a „b“ lineární a mocninové závislosti objemové aktivity 
tritia na průtoku vody ve dnech odběru vzorků a koeficienty korelace „k“ v jed
notlivých letech a pro celé období 2002–2008 
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docházelo k vypouštění větších objemů vody z nádrže Orlík. Zvýšené objemové 
aktivity tritia ve Vltavě v profilu PrahaPodolí odpovídaly zvýšeným objemovým 
aktivitám tritia v nádrži Orlík v důsledku velmi nízkých průtoků vody ve III. a IV. 
čtvrtletí 2003. Podobná situace se opakovala v zimním období v závěru roku 
2004 a na začátku roku 2005 a 2007, i když zvýšení objemových aktivit tritia 
bylo ve srovnání s extrémně suchým rokem 2003 nižší. 

S použitím výsledků sledování objemové aktivity tritia v profilu VltavaSolenice, 
sledování na referenční lokalitě VltavaHluboká a průtoků vody byly porovnány 
bilance aktivity tritia na základě nezávislého monitoringu a podle údajů ČEZ, 
a. s., JE Temelín [6–12].

Roční odtoky aktivity tritia v profilu VltavaSolenice korigované na pozadí A
3Hkorig.,j

 
v Bq.r1, resp. TBq.r1, byly vypočteny podle vztahu:

 (6)

kde
c

3Hj
 je roční průměrná objemová aktivita tritia v jtém roce (Bq.m3),

c
3HPj

 – viz rovnice (1),
Q

j
 – roční průměrný průtok vody v jtém roce (m3.s1),

t – trvání (s).
Výsledky ročních bilancí tritia byly zpracovány v tabulce 3. Z porovnání hodnot 

bilancí tritia na základě nezávislého kontrolního monitoringu a údajů o vypouš
těné aktivitě z JE Temelín vyplývá, že v úvodu sledování do roku 2003 odtékalo 
profilem VltavaSolenice menší množství tritia. V roce 2002 jsou vypočtené 
bilance ovlivněny extrémně velkými průtoky. Naopak v extrémně suchém roce 
2003 docházelo k akumulaci tritia ve VN Orlík, a to z důvodu nízkých průtoků 
vody, a tedy delší doby zdržení (pro informaci uvádíme, že akumulovaná aktivita 
tritia ve VN Orlík při výpočtově uvažovaném objemu 720.106 m3 a průměrné 
objemové aktivitě tritia 1 Bq.l1, resp. 1000 Bq.m3, odpovídá 0,7 TBq). V roce 
2004 pak došlo k uvolnění části akumulovaného tritia [24]. V letech 2006 
a 2007 byla ve srovnání s údaji ČEZ, a. s., JE Temelín pozorována na základě 
monitoringu větší bilance tritia. Důvody rozdílů mezi bilancí odtékajícího tritia, 
zjištěnou na základě nezávislého monitoringu a údajů ČEZ, a. s., JE Temelín, lze 
spatřovat i v nerovnoměrném rozdělení vypouštěných aktivit tritia v průběhu roku. 
Výpusti tritia v závěru roku se projeví na odtoku z VN Orlík až v roce následujícím. 
S přihlédnutím k nejistotě roční průměrné objemové aktivity tritia při četnosti 
sledování 1x měsíčně a nejistotě ročního průměrného průtoku však výsledky 
kontrolního monitoringu tritia pod zaústěním odpadních vod JE Temelín v profilu 
VltavaSolenice ukazují na dobrou shodu s údaji ČEZ, a. s., JE Temelín, které 
jsou také zatíženy odpovídajícími nejistotami.

Podobně jako v profilu VltavaSolenice byla vypočtena bilance aktivity tritia 
v profilu VltavaPrahaPodolí. Roční průměrná objemová aktivita tritia byla vypočte
na z výsledků sledování prováděných s četností 2x týdně od roku 2002. Nejmenší 
detekovatelná objemová aktivita tritia byla při měření, z důvodu velké četnosti 
odběru vzorků, nastavena na 2,2 Bq.l1. Zejména při měření v úvodu sledování 
byla řada výsledků pod touto mezí a docházelo tak k jistému nadhodnocování 
objemových aktivit i proteklého množství tritia. Porovnání ročních bilancí aktivity 
tritia v profilu VltavaPrahaPodolí, včetně hodnot korigovaných na pozadí s údaji 
ČEZ, a. s., JE Temelín, je uvedeno v tabulce 4. Výsledky nezávislého kontrolního 
monitoringu a údaje ČEZ, a. s., JE Temelín jsou, s přihlédnutím k nejistotám 
diskutovaným výše, v dobré shodě.

Z hlediska hodnocení objemové aktivity tritia ve Vltavě pod zaústěním odpad
ních vod JE Temelín a v dalších profilech je možno konstatovat, že roční průměrné 
hodnoty jsou menší než 3 % z odpovídající průměrné hodnoty 700 Bq.l1 podle 
Metodického pokynu k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. v platném znění [25]. 
Dosud zjištěnými průměrnými i maximálními objemovými aktivitami tritia ve Vltavě 
nebyl překročen ani indikativní parametr pro pitnou vodu 100 Bq.l1 podle vyhlášky 
SÚJB č. 307/2002 Sb. v platném znění [26], resp. směrnice Rady [27].

Podobně byl hodnocen odtok aktivity tritia v profilu LabeHřensko. Odtok aktivity 
tritia byl vypočten podle vztahu (6) s použitím ročních průměrných objemových 
aktivit tritia c

3H,j 
a ročních průměrných průtoků vody Q

j
 v profilu LabeHřensko. 

Znalost referenční úrovně objemových aktivit tritia (pozadí) na profilech povr
chových vod v povodí Labe neovlivněných odpadními vodami JE Temelín byla 
využita k výpočtu příčinku provozu JE Temelín k odtoku aktivity tritia v uvedeném 
závěrovém profilu. Výsledky jsou přehledně zpracovány na obr. 7. 

Sledování tritia v Labi v závěrovém profilu Hřensko a sledování tritia ve 
srážkových vodách na stanicích Přimda (do roku 2005), Závišín (do roku 2005), 
Lužnice nad Lužnicí, PrahaPobaba a Kocelovice (od roku 2006) umožnilo porovnat 
atmosférickou depozici aktivity tritia na území ČR, resp. povodí Labe na českém 
úseku a odtok aktivity tritia závěrovým profilem LabeHřensko. 

Atmosférická depozice aktivity tritia D
3HS,j

 v Bq.r1, resp. TBq byla vypočtena 
podle vztahu:

 (7)

kde
c

3HS,j
 je roční vážená průměrná objemová aktivita tritia ve srážkách v jtém  

roce (Bq.m3),
S

j
 – roční průměrný úhrn srážek v jtém roce (m3.m2),

P – plocha území (m2).

Rok Čtvrtletí Lineární závislost Mocninová závislost

a b k a b k

2002 I 0,001 2,356 0,268 1,443 0,102 0,268

II 0,002 2,069 0,542 0,944 0,183 0,582

III 0,000 2,437 0,061 1,620 0,080 0,239

IV 0,001 2,569 0,120 1,780 0,071 0,151

2003

I 0,000 2,215 0,112 1,989 0,022 0,090

II 0,012 3,674 0,390 12,915 0,372 0,414

III 0,090 7,682 0,357 609,080 1,352 0,365

IV 0,106 0,467 0,177 0,071 1,048 0,158

2004

I 0,019 12,661 0,277 4,594 0,230 0,282

II 0,015 3,244 0,456 0,642 0,416 0,423

III 0,016 4,755 0,192 9,622 0,235 0,166

IV 0,017 4,757 0,260 1,835 0,267 0,273

2005

I 0,002 11,353 0,105 14,710 0,066 0,111

II 0,024 1,905 0,817 0,401 0,522 0,709

III 0,006 6,988 0,220 2,885 0,196 0,302

IV 0,018 6,479 0,502 2,637 0,250 0,477

2006

I 0,002 10,079 0,244 18,183 0,132 0,352

II 0,004 1,135 0,728 0,563 0,266 0,479

III 0,010 9,924 0,480 22,357 0,214 0,472

IV 0,014 8,873 0,097 4,613 0,172 0,179

2007

I 0,023 10,866 0,457 5,410 0,194 0,465

II 0,045 8,925 0,609 2,661 0,355 0,596

III 0,038 6,871 0,505 2,371 0,326 0,443

IV 0,009 10,984 0,391 5,307 0,169 0,509

2008

I 0,013 6,888 0,552 2,661 0,241 0,495

II 0,051 22,791 0,737 88,133 0,355 0,679

III 0,017 16,997 0,094 14,213 0,057 0,090

IV 0,056 10,194 0,480 4,906 0,248 0,407

Rok Roční bilance tritia v profilu VltavaSolenice Roční bilance 
tritia  

v odpadních 
vodách  

JE Temelín

celkem
(včetně pozadí)

pozadí opraveno na 
pozadí

(TBq)

2001 4,2 3,5 0,7 2,8

2002 15,6 6,0 9,6 11,9

2003 21,0 3,0 18,0 25,1

2004 33,9 3,5 30,4 23,0

2005 29,0 4,4 24,6 29,6

2006 55,4 4,9 50,5 37,3

2007 39,5 3,0 36,5 28,4

2008 46,8 2,5 44,3 54,3

Celkem 245,5 30,8 214,7 216,4

Rok Roční bilance tritia v profilu VltavaPrahaPodolí Roční bilance 
tritia  

v odpadních 
vodách  

JE Temelín

celkem
(včetně 
pozadí)

pozadí opraveno na 
pozadí

(TBq)

2001 – – – 2,8

2002 26,4 10,5 15,8 11,9

2003 13,4 5,1 8,4 25,1

2004 29,7 4,4 25,3 23,0

2005 41,3 6,6 34,8 29,6

2006 51,0 7,4 43,6 37,3

2007 43,1 4,1 39,0 28,4

2008 49,4 2,7 46,7 54,3

Celkem 254,2 38,0 213,5 216,4

Tabulka 2. Parametry „a“ a „b“ lineární a mocninové závislosti objemové aktivity 
tritia na průtoku vody ve dnech odběru vzorků a koeficienty korelace „k“ při 
hodnocení jednotlivých čtvrtletích v období 2002–2008

Tabulka 3. Roční bilance tritia vypočtené na základě sledování v profilu Vlta
vaSolenice a podle údajů ČEZ, a. s., JE Temelín za období 2001–2008

Tabulka 4. Roční bilance tritia vypočtené na základě sledování v profilu VltavaPra
haPodolí a podle údajů ČEZ, a. s., JE Temelín za období 2002–2008
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Obr. 7. Vývoj atmosférické depozice aktivity tritia na českém úseku povodí Labe 
a odtoku aktivity tritia v profilu LabeHřensko za období 1993–2008 s vyznačeným 
nárůstem odtoku tritia vlivem provozu JE Temelín

Z grafického zpracování je zřejmý trend poklesu atmosférické depozice tritia 
a méně významný trend poklesu odtoku aktivity tritia profilem LabeHřensko do 
roku 2000, tzn. před obdobím, kdy odtok aktivity tritia byl ovlivňován odpadními 
vodami JE Temelín. Toto zjištění odpovídá poznatkům o poklesu objemové aktivity 
tritia ve srážkách. Počínaje rokem 2001 je zřejmý příčinek odtoku aktivity tritia 
odpovídající provozu JE Temelín. Odtok aktivity tritia, včetně příspěvku tritia 
vypouštěného s odpadními vodami JE Temelín v profilu LabeHřensko, převyšuje 
počínaje rokem 2005 atmosférickou depozici aktivity tritia na území českého 
úseku povodí Labe. 

Závěr
Hlavními zdroji tritia v životním prostředí jsou přirozené procesy, reziduální 

kontaminace po atmosférických testech jaderných zbraní v minulém století 
a tritium uvolňované z jaderných zařízení. Z bilančního hlediska dosud převažuje 
tritium uvolněné během atmosférických testů jaderných zbraní v minulém století. 
Tato kontaminace postupně ubývá v důsledku radioaktivního rozpadu tritia. 
Efektivní poločas ubývání pro období 1977–2008 byl vyhodnocen 8,1 r. Zvlášť 
bylo analyzováno období 1990–2008, pro které byl vyhodnocen delší poločas 
ubývání, a to 12,3 r. Pro toto období byl dále vyhodnocen poločas pro objemo
vou aktivitu tritia korigovanou o složku přirozeného tritia a složku dálkového 
přenosu, a to 8,4 r. 

Odpadní vody z jaderných zařízení představují bodové zdroje znečištění tritiem 
a významně ovlivňují úroveň tritia v tocích pod jejich zaústěním.

Sledování tritia ve Vltavě a Labi pod zaústěním odpadních vod JE Temelín do roku 
2008 ukázalo, že nejsou překračovány prognózované úrovně, vypočtené za předpo
kladu rovnoměrného vypouštění aktivity na úrovni 66 TBq.r1 a míšení za podmínek 
zabezpečeného (Q

355
) a průměrného průtoku (Q

a
) vody v recipientu odpadních vod. 

Maximální zaznamenané hodnoty představovaly přibližně 1 % imisního standardu 
c

90 
a roční průměrné hodnoty objemové aktivity v podélném profilu Vltavy pod 

zaústěním odpadních vod z JE Temelín byly menší než 3 % z odpovídající průměrné 
hodnoty 700 Bq.l1 podle Metodického pokynu k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
V žádném případě nebyla překročena ani směrná hodnota 100 Bq.l1 pro tritium 
v pitné vodě podle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. v platném znění.

Roční odtoky tritia zjišťované na základě jeho sledování ve Vltavě v profilech 
Solenice a PrahaPodolí souhlasí s údaji o vypouštěné aktivitě tritia podle údajů 
JE Temelín a potvrzují význam kontrolní funkce nezávislého monitoringu tritia 
v povrchových vodách pod zdroji znečištění. 

Podrobné sledování objemové aktivity tritia ve Vltavě v PrazePodolí ukazuje, že 
kromě vlivu ředění tritia hlavními přítoky Vltavy ovlivňují objemovou aktivitu tritia 
v tomto profilu zejména nerovnoměrné vypouštění tritia s odpadními vodami z JE 
Temelín a manipulace na Vltavské kaskádě. 

Poděkování
Předložená práce byla zpracována s využitím výsledků řešení projektu MŽP 
LABE V, SP/2e7/229/07. 
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Impact of nuclear power plant Temelín on tritium concentration 
in the Vltava and Elbe Rivers (Ivanovová, D., Hanslík, E.)

Tritium concentration was assessed in surface water affected and 
not affected by waste water discharges from Temelín Nuclear Power 
Plant. The assessment included residual tritium concentrations in 
surface waters originating from nuclear atmosphere weapons tests 
in the last century, natural tritium sources and tritium sources from 
nuclear facilities located outside the territory of the Czech Republic. 
Results of long-term tritium monitoring in rivers not affected by waste 
waters from Temelín NPP were used for derivation of tritium effec-
tive and ecological half-lives. Impact of waste waters discharged 
from Temelín NPP on tritium concentration in the reach of the Vltava 
River between Hluboká and Zelčín and in the Labe River at Hřensko 
(boundary between the Czech Republic and Germany) was assessed 
using data observed in the period 2001-2008. Tritium outflows were 
calculated in the monitored river sites and compared with Temelín NPP 
data on tritium quantities discharged with waste waters.
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STANOVENÍ GLYFOSÁTU A KYSELINY 
AMINOMETHYLFOSFONOVÉ 
(AMPA) VE VODÁCH METODOU 
VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ 
CHROMATOGRAFIE 
S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ
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Souhrn
Rozšířená aplikace herbicidních přípravků na bázi glyfosátu přináší 

problémy s možnou kontaminací životního prostředí, s čímž souvisí 
nutnost monitorovat přítomnost glyfosátu a kyseliny aminomethyl-
fosfonové (AMPA) jako jeho hlavního metabolitu ve všech složkách 
životního prostředí i v zemědělských produktech.

V první části příspěvku jsou popsány vlastnosti a použití stanovo-
vaných látek a je uveden přehled používaných metod přípravy vzorků 
a analytických postupů k jejich stanovení ve vodách, včetně dostup-
ných norem a povolených limitů. V dalších částech je popsáno zařízení, 
na kterém se provádělo měření, testované kolony a chromatografické 
podmínky stanovení. Jsou zde rovněž shrnuty dosavadní výsledky 
a získané zkušenosti.

Úvod
Glyfosát je účinnou látkou herbicidních přípravků, které patří mezi celosvětově 

nejpoužívanější. V posledních letech stoupá jeho spotřeba i v důsledku rostoucího 
pěstování geneticky upravených užitkových plodin, zejména kukuřice a sóji, které 
jsou vůči glyfosátu rezistentní. Jeho významnou vlastností při aplikaci je nízká 
toxicita na člověka i životní prostředí. Přesto je nutné věnovat v oblastech, kde 
je používán, pozornost ochraně podzemních i povrchových vod.

Pro stanovení glyfosátu a jeho metabolitu AMPA (kyselina aminomethylfos
fonová) ve vodách byla vyvinuta řada metod. Jednou z nich je metoda vysoko
účinné kapalinové chromatografie (HPLC) s prekolonovou derivatizací pomocí 
9fluorenyl(methyl)chloroformátu (FMOCCl) a fluorescenční detekcí podle normy 
ISO 21458:2008, která byla testována a následně využita v laboratoři VÚV 
T.G.M. Praha.

Specifikace sledovaných látek
Glyfosát – Glyphosate
IUPAC názvosloví: N(phosphonomethyl)glycine
CAS Number: 1071836
Molární hmotnost: 169,08 g/mol
Strukturní vzorec:

AMPA – kyselina aminomethylfosfonová
IUPAC názvosloví: Aminomethylphosphonic acid
CAS Number: 1066519
Molární hmotnost: 111,04 g/mol
Strukturní vzorec:

Vlastnosti a použití [1–8]
Glyfosát je bílá krystalická látka bez zápachu, s nízkou tenzí par, vysokou 

rozpustností ve vodě a silnou sorpcí na pevné částice. Ve většině organických 
rozpouštědel je nerozpustný nebo se rozpouští jen omezeně. Jde o slabou 
organickou kyselinu, iontová forma výskytu závisí na pH prostředí.

Používá se jako širokospektrální systémový neselektivní herbicid aplikovaný 
postřikem přímo na list rostlin na zemědělských plochách, v lesích i na plochách 
s všeobecným použitím. Jeho výhodou je rychlý účinek, daný rychlým prostupem 
z nadzemních částí rostlin do podzemních, a dále pro savce nízká akutní i chro
nická toxicita po orálním užití a dermálním kontaktu. Na rostliny působí glyfosát 
tím, že blokuje aktivitu enzymů, které rostliny používají při tvorbě aminokyselin, 
nezbytných k vytvoření proteinů podmiňujících růst. Protože živočichové získávají 

aminokyseliny přímo z potravy a popsaný biosyntetický proces u nich neprobíhá, 
není pro ně glyfosát toxický ani jinak nebezpečný. Pokud byly u člověka pozoro
vány nepříznivé účinky po požití přípravku na bázi glyfosátu, byly vysvětlovány 
jako účinky pomocných látek pro aplikaci přípravku. V každém případě je nutné 
při práci dodržovat hygienická pravidla.

Vzhledem k silným adsorpčním vlastnostem se glyfosát váže na půdní částice, 
z nichž se může vyluhovat a druhotně ho mohou absorbovat necílové rostliny. 
Vzhledem k nízké mobilitě glyfosátu v půdě se nepředpokládá významná kon
taminace podzemních vod. Do povrchových vod se glyfosát dostává po přímých 
aplikacích v bezprostřední blízkosti toků. Nálezy glyfosátu byly potvrzeny i několik 
kilometrů po proudu toku od místa aplikace.

V odborné literatuře se uvádí, že v půdách má glyfosát střední perzistenci 
s poločasem rozpadu 12 hodin až 7 týdnů, z jiného zdroje pochází údaj až 
174 dní. Degradace glyfosátu probíhá především mikrobiálně. Za aerobních 
podmínek probíhá rychleji než v anaerobních podmínkách. Podíl chemického 
rozkladu a fotolýzy je zanedbatelný. Při degradaci jsou štěpeny vazby mezi uhlí
kem a dusíkem za vzniku AMPA, hlavního metabolitu glyfosátu ve vodě a půdě. 
Tato sloučenina se samostatně komerčně nevyužívá. Má podobnou chemickou 
strukturu a vlastnosti jako glyfosát.

Glyfosát byl vyvinut v roce 1971 ve firmě Monsanto a první herbicidy na jeho 
bázi začala firma vyrábět v roce 1974. Po roce 1980 se staly jedněmi z nejpo
užívanějších na světě. Nejznámějším komerčním přípravkem na bázi glyfosátu je 
Roundup (výrobce Monsanto), který obsahuje isopropylaminovou sůl glyfosátu 
v ekvivalentu 360 mg/l volné kyseliny. Glyfosát je také aktivní látkou přípravků 
Touchdown (Zeneca Ag Products), Touchdown Quattro (Syngenta). Uvedené 
přípravky jsou běžně dostupné i na trhu v ČR.

Přípravky se aplikují v množství 0,7–3,5 kg/ha a pro ilustraci – odhad jejich 
spotřeby v USA se pohybuje v řádu tisíců tun ročně.

Možnosti stanovení [1, 4–15]
Vzhledem k polárnímu charakteru, nízké těkavosti, nízké rozpustnosti v orga

nických rozpouštědlech a vysoké rozpustnosti ve vodě je stanovení glyfosátu 
a AMPA oproti dalším herbicidům běžně používaným v zemědělství relativně 
komplikované, často s nízkou výtěžností. Problematická je i detekce, protože 
tyto látky v molekule postrádají chromofory i fluorofory.

Pro přípravu vzorků byla vyvinuta řada metod, zahrnujících kombinace kon
centračního kroku, čištění extraktu a derivatizace. Protože klasickou extrakci 
organickými rozpouštědly nelze vzhledem k polárnímu charakteru stanovovaných 
sloučenin použít, využívá se extrakce na pevnou fázi (SPE) v inline i offline 
provedení. Vzhledem k amfoternímu charakteru glyfosátu lze pro SPE použít 
sorbenty na principu výměny aniontů i kationtů.

U některých postupů se nejprve glyfosát a AMPA zderivatizují. Adiční sloučeniny 
pak lze ze vzorku vody vyextrahovat metodou kapalina–kapalina, protože jejich 
polarita je nižší než u výchozích sloučenin.

Vlastní analytické stanovení lze rovněž provádět několika způsoby, preferují se 
metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorescenčním detek
torem a HPLC s hmotnostní detekcí v single nebo tandemovém uspořádání.

Dále lze použít plynovou chromatografii (GC) s hmotnostní detekcí (MS), ale 
i s detektory ECD a NPD. Možné je využití iontové chromatografie s UV, vodivostní 
nebo ICPMS detekcí, popř. kapilární elektroforézy s elektrochemiluminiscenční 
detekcí.

Pro fluorescenční detekci glyfosátu a AMPA je nutné provést reakci s deriva
tizačními činidly, při které vznikají fluoreskující deriváty. Derivatizaci lze provádět 
dvěma způsoby, jako pre nebo postkolonovou.

Jako derivatizační činidlo pro prekolonovou derivatizaci se používá např. 
9fluorenyl(methyl)chloroformát (FMOCCl). Dalšími činidly pro tento typ derivati
zace jsou dansylchlorid, ptoluensulfonylchlorid nebo fenylisothiokyanát.

K činidlům pro postkolonovou derivatizaci patří např. oftaldialdehyd (OPA), 
ninhydrin a činidlo Al3+morin. Oproti běžné HPLC instrumentaci tyto metody 
vyžadují zařízení k provádění postkolonové derivatizace. Pro GC/MS se jako 
derivatizační činidlo používá směs anhydridu kyseliny trifluoroctové a trifluoro
ethanolu, která převádí glyfosát a AMPA na dostatečně těkavé deriváty.

Alternativní metodou k chemickým metodám stanovení glyfosátu a AMPA ve 
vodách je metoda ELISA (enzymelinked immunosorbent assay) [16].

Přehled požadovaných limitů v mezinárodní a české 
legislativě [4, 9, 16–21]

Na evropský trh byl glyfosát jako účinná látka prostředků na ochranu rostlin 
zařazen na základě směrnic Evropské unie 91/414/ EEC a 2001/99/EC o uvá
dění přípravků na ochranu rostlin na trh. Ve zvláštním ustanovení Přílohy 1 je pro 
glyfosát uvedeno, že členské státy musí věnovat pozornost ochraně podzemních 
vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství. 
Maximální povolená dávka pro člověka podle Světové zdravotnické organizace 
WHO (program Water Sanitation and Health) činí 0,3 mg glyfosátu/kg tělesné 
váhy a den.

Prováděcí vyhláška Sanco/221/2000 (2003) ke směrnici 91/414/EEC 
o stanovení závažnosti aktivních látek uvedených ve směrnici a jejich relevantních 
metabolitů pro podzemní vodu (tj. včetně glyfosátu a AMPA) povoluje s odkazem 
na směrnici EU o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu 98/83/EC maximální 
zbytkovou koncentraci na úrovni 0,1 µg/l. Tato hodnota se významně liší od limitů 
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požadovaných mimo EU, podle zdrojů z literatury nezohledňuje pro jednotlivé 
pesticidy toxikologická hlediska. Limitní hodnota směrnice pro ochranu vodních 
organismů CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment) je stano
vena na 65 µg/l. Podle Americké agentury pro ochranu životního prostředí EPA 
je maximální povolená koncentrace glyfosátu v pitné vodě 0,7 mg/l. Australská 
směrnice pro pitnou vodu udává pro glyfosát hodnotu HV (health value) ve výši 
1 mg/l. Ještě vyšší hodnotu pro glyfosát ve vodách 2 mg/l povolují Water Quality 
Management Criteria Items vydané japonským Ministry of Health, Labour and 
Welfare Ordinance v roce 2003.

V české legislativě se limitní hodnoty pro glyfosát objevují ve vyhlášce Minis
terstva zdravotnictví č. 272/2008 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí 
pesticidů v potravinách a surovinách. Jsou zde uvedeny prozatímní MLR (maxi
mální limity reziduí, mg/kg) pro glyfosát v potravinách rostlinného a živočišného 
původu, např. v obilninách, ovoci, zelenině, vejcích, mase a mléčných výrobcích. 
Pro ilustraci povolená hodnota pro pšenici je 10 mg/kg, hrozny 0,5 mg/kg, mléko 
a mléčné výrobky 0,05 mg/kg. Požadavek ČHMÚ na mez stanovitelnosti glyfosátu 
pro monitoring jakosti vod ve vodárenských nádržích je 0,05 µg/l.

Přehled norem pro stanovení glyfosátu a AMPA ve 
vodách [22–24]

Od roku 1990 je pro stanovení glyfosátu v pitné a surové vodě účinný stan
dardní postup EPA Method 547 založený na metodě HPLC s postkolonovou 
derivatizací a fluorescenční detekcí. Stejný princip využívá i norma DIN 3840722, 
která vyšla v roce 2001. Od listopadu 2008 platí norma ISO 21458:2008 
založená na metodě HPLC s prekolonovou derivatizací pomocí FMOCCl a flu
orescenční detekcí.

Stanovení podle normy ISO 21458:2008 [24]
Norma je určena pro stanovení glyfosátu a jeho metabolitu AMPA v pitné, 

podzemní a povrchové vodě s mezí stanovitelnosti 0,05 µg/l. Je založena na 
derivatizaci glyfosátu a AMPA pomocí derivatizačního činidla FMOCCl v alkalickém 
prostředí a stanovení pomocí HPLC s fluorescenční detekcí. Deriváty glyfosátu 
a AMPA se separují na vhodné chromatografické koloně a následně jsou dete
kovány na fluorescenčním detektoru. Analyty se identifikují pomocí retenčních 
časů nebo metodou standardního přídavku a kvantifikace se provádí pomocí 
kalibračních křivek sestrojených z odezev standardů o různých koncentracích 
zpracovaných celým postupem.

Negativní chybu stanovení může způsobit přítomnost kationtů Ca2+, Cu2+, Fe2+ 
a Zn2+, která může vést ke vzniku komplexů. V přítomnosti volného aktivního 
chloru ve vodě upravované na pitnou může docházet k oxidaci analytů. U vod 
se sumou vápníku a hořčíku větší než 3 mmol/l se proto doporučuje předúprava 
pomocí přídavku kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu draselného nebo kyseliny 
šťavelové. Pokud voda obsahuje volný aktivní chlor, přidá se thiosíran sodný. Kvůli 
adsorpci analytů na skleněný povrch se doporučuje používat plastové vzorkovnice 
a zkumavky. Pokud se použije skleněné nádobí (např. vialky do autosamplerů), 
nesmí se v žádném případě mýt žádnými detergenty ani korozivními látkami.

Ke zpracování se odebere podíl upraveného vzorku vody, do kterého se přidá 
vnitřní standard, pufr a diethylether. Směs se protřepe a nechá usadit. Odebere 
se vodná fáze, do ní se přidá acetonitril (ACN) a derivatizační činidlo. Derivatizace 
se ukončí přidáním kyseliny fosforečné. Ke směsi se přidá další diethylether. Směs 

Obr. 1. Záznam analýzy standardu glyfosátu a AMPA na koloně s C18 fází

se intenzivně protřepe a nechá stát. Poté se alikvótní část vodné fáze převede do 
vialky k analýze. K měření lze použít dva typy analytických kolon – jednak kolonu 
s polární stacionární fází (silikagel s navázanými NH

2
 skupinami) nebo kolonu 

s reverzní fází (silikagel modifikovaný oktadecylovými řetězci C18). Podle použité 
kolony se nastaví chromatografické podmínky. Optimální kombinace vlnových 
délek pro nastavení fluorescenčního detektoru je 260 nm pro excitaci a 310 nm 
pro emisi. Kalibrace se provádí celým postupem na externím standardu. Pokud 
jsou standardy i vzorky zpracovávány za stejných podmínek, předpokládá se, že 
výtěžnost derivatizace je stejná. Lze využít i kalibrace na vnitřní standard. Jako 
vnitřní standard jsou v normě doporučeny tyto sloučeniny: monohydrát kyseliny 
Lcysteové, ofosfoLserin a kyselina 2aminoethylfosfonová.

Experimentální část
Cílem práce bylo ověřit postup stanovení glyfosátu a AMPA ve vodách podle 

normy ISO 21458:2008 v podmínkách laboratoře VÚV T.G.M. Praha.

Příprava vzorků
Jako vhodná voda pro testování metody byla vytipována přírodní pramenitá voda 

Rosana firmy Rosa Bohemia, s.r.o. Pro sestrojení kalibračních křivek byly připra
veny koncentrace glyfosátu a AMPA v rozsahu 0,05 – 0,1 – 0,5 – 1,0 – 2,0 µg/l. 
Výrobcem standardů je Dr. Ehrenstorfer. Vzorky vody s přídavky standardů byly 
zpracovány postupem přesně podle návodu normy ISO 21458:2008.

Zařízení
Vzorky byly měřeny na kapalinovém chromatografu Waters, který se skládá 

ze separačního modulu Alliance 2695, tvořeného vysokotlakým gradientovým 
čerpadlem, vakuovým odplyňovačem mobilní fáze, autosamplerem a termostatem 
kolon. Dále byl v sestavě zapojen programovatelný fluorescenční detektor Waters 
474. Zařízení je vybaveno chromatografickým softwarem Empower.

Použité kolony a podmínky měření
V první etapě byla separace analytů testována na kolonách se stacionární 

fází silikagel s C18: Atlantis T3 (150 x 3 mm, 3 µm, Waters), Nucleosil 1005 
C18AB (300 x 4 mm, 5 µm, Grom), Purospher STAR RP18e (250 x 3 mm, 5 µm, 
Merck), XBridge C18 (150 x 3 mm, 3 µm, Waters).

Separace na kolonách probíhala při teplotě 27–30 °C. U všech kolon byla jako 
mobilní fáze použita směs ACN/dihydrogenfosforečnanový pufr (pH = 7). U kolon 
s vnitřním průměrem 3 mm byl průtok mobilní fáze nastaven na 0,64 ml/min, 
u 4 mm kolon na 1 ml/min. Byla použita gradientová eluce, kdy se složení mobilní 
fáze mění v závislosti na čase podle tabulky 1.

Fluorescenční detektor byl po celou dobu analýzy nastaven na vlnové délky 
260/310 nm. Doba mezi dvěma nástřiky na kolonu, tj. včetně kondicionace, je 

Čas (min) ACN (%) Pufr (%)

0 7 93

25 57 43

27 95 5

35 95 5

37 7 93

Tabulka 1. Závislost složení mobilní fáze na čase
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Nálezy glyfosátu

celkem 18 nálezů na 11 nádržích

rozmezí koncentrací (µg/l) < 0,5 0,5–1,0 1,0–3,0 3,0–6,5

počet nálezů 9 1 4 4

Nálezy AMPA 

celkem 14 nálezů na 12 nádržích

rozmezí koncentrací (µg/l) < 0,1 0,1–0,5   

počet nálezů 5 9   

Datum odběru – koncentrace glyfosátu (µg/l)

Žlutice Lučina Boskovice

14/7/09 0,33 21/7/09 2,45 20/7/09 1,49

3/8/09 3,05 11/8/09 5,34 20/8/09 6,33

8/9/09 6,11

Tabulka 2. Přehled dosavadních pozitivních nálezů glyfosátu a AMPA 

Tabulka 3. Výsledky stanovení glyfosátu u vybraných nádrží

Obr. 2. Záznam analýzy standardu glyfosátu a AMPA na koloně s NH
2
 fází

45 min. Identifikace analytů byla provedena na základě shody jejich retenčních 
časů s retenčními časy individuálních sloučenin.

Dále byla testována kolona LiChroCART se sorbentem LiChrospher 100 NH
2
 

(250 x 4 mm, 5 µm) od firmy Merck. Podmínky měření byly následující: izokratická 
eluce ACN/dihydrogenfoforečnanový pufr (pH = 5,4) v poměru 30/70 (v/v), průtok 
1 ml/min, teplota 30 °C. Celková doba mezi nástřiky byla 20 min.

Srovnání testovaných kolon
Na základě naměřených výsledků bylo zjištěno, že FMOCCl deriváty glyfosátu 

a AMPA mají na všech testovaných C18 kolonách srovnatelné odezvy v podob
ných retenčních časech. Na NH

2
 koloně jsou odezvy analytů nižší, koncentrace 

0,05 µg/l už měřitelná není. Doba analýzy na NH
2
 koloně je sice kratší, ale 

nevýhodou této kolony je podle literatury nízká životnost a změny retenčních 
časů během stárnutí kolony.

Na obr. 1 a 2 jsou ukázky chromatografického dělení. V oblasti eluce analytů 
je detektor nastaven na nejvyšší citlivost. Odezva píku odpovídajícího přebytku 
FMOCCl (retenční čas na koloně s C18 fází je 24 min, s NH

2
 fází 2,7 min) je 

potlačena snížením citlivosti detektoru, protože tento pík by na chromatogramu 
dominoval několikanásobně vyšší odezvou oproti odezvám stanovovaných 
látek.

Měření reálných vzorků
K dalším měřením byla vybrána kolona Grom se sorbentem Nucleosil 1005 

C18AB doplněná předkolonkou se stejným sorbentem. Pro měřitelnost koncen
trace 0,05 µg/l je nutný objem nástřiku na kolonu 50 µl.

Na této koloně byla provedena validační měření, tj. potvrzena linearita kali
bračních křivek, ověřena mez stanovitelnosti a zjištěna opakovatelnost celým 
postupem z vícenásobných měření na dvou koncentračních úrovních.

V průběhu března 2009 byla odebrána řada vzorků povrchových vod, které byly 
zpracovány podle výše popsaného postupu. Šlo o vzorky vod z rybníků v Praze 

a okolí. Pro kontrolu byla u všech vzorků změřena suma vápníku a hořčíku, 
která se pohybovala mezi hodnotami 0,65 a 3,9 mmol/l. U těchto vzorků nebyly 
potvrzeny žádné nálezy glyfosátu ani AMPA.

Tyto vzorky byly rovněž naspikovány standardními roztoky glyfosátu a AMPA na 
koncentrační úroveň 0,5 µg/l a byla u nich vyhodnocena výtěžnost metody, která 
u glyfosátu dosahovala v průměru 74,9 % a u AMPA 97,6 %. Bylo ověřeno, že 
stanovení není rušeno žádnými látkami přítomnými v reálných vzorcích.

V červenci letošního roku byl zahájen monitoring vybraných vodárenských 
nádrží České republiky, v jehož rámci probíhá i sledování případných nálezů 
glyfosátu a AMPA ve vodách. Vzorky jsou odebírány z 25 profilů v Čechách a 21 
profilů na Moravě v období červenec–říjen. Dosud bylo zpracováno a změřeno 
83 vzorků. U všech vzorků byla současně pro kontrolu změřena suma vápníku 
a hořčíku, její hodnoty se ve všech případech pohybovaly pod limitem 3 mmol/l, 
tj. zpracování vzorků nevyžadovalo předúpravu.

V tabulce 2 je uveden přehled dosavadních pozitivních nálezů, v tabulce 3 
přehled dosud nejvyšších nalezených hodnot.

Závěr
Bylo ověřeno, že postup specifikovaný v normě ISO 21458:2008 lze apliko

vat na rutinní stanovení glyfosátu a AMPA ve vodných vzorcích včetně zajištění 
deklarované meze stanovitelnosti 0,05 µg/l. Zárověň je nutné konstatovat, že 
příprava vzorků k měření vyžaduje vysoký podíl manuální práce a je relativně 
časově náročná.

Výsledky měření glyfosátu a AMPA v rámci monitoringu vodárenských nádrží 
nelze zatím komplexně hodnotit, protože v současné době stále ještě probíhají 
odběry vzorků, jejich zpracování a měření. U většiny nádrží byly nálezy glyfosátu 
a AMPA pod mezí stanovitelnosti 0,05 µg/l, u 11, resp. 12 nádrží byly nálezy 
pozitivní. Z dosud naměřených hodnot je zřejmé, že nalezené koncentrace gly
fosátu jsou vyšší než koncentrace AMPA. Zajímavé bude sledovat trend vzrůstu 
koncentrací glyfosátu u přehrad uvedených v tabulce 3.
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Souhrn 
V příspěvku jsou shrnuty hlavní okolnosti mikrobiologického rozboru 

povrchové a odpadní vody, které nejvíce přispívají ke kvalitě a přesnosti 
výsledků (odběr vzorků, použité metody). Zároveň jsou na reálných 
datech získaných z povrchových vod demonstrovány nejistoty výsledků 
a reprodukovatelnost mikrobiologických metod. Vzorky je nezbytné 
zpracovat maximálně do 18 hodin po odběru a během transportu chla-
dit na (5 ±3) °C, používat předepsané metody a provádět dostatečné 
počty ředění a paralelních stanovení. Vždy je nutné počítat s nejistotou 
výsledku okolo 30 %. Výsledky počtů mikrobiologických ukazatelů dále 
významně závisí na přírodních podmínkách (např. srážky, v některých 
případech může jít i o několikahodinové zvýšení průtoků) a konečné 
hodnocení výsledků může být závislé i na použité statistické metodě. 
Přes všechny tyto okolnosti jsou však mikrobiologické ukazatele 
jednoznačně nejcitlivější indikátory fekálního znečištění vody a jejich 
stanovení by mělo být součástí všech monitorovacích programů. 

Úvod
Mikrobiologické ukazatele jsou jedny z nejcitlivějších indikátorů znečištění 

vody, počty bakterií v tocích se významně zvyšují už i v případech, kdy základní 
chemické ukazatele ještě vyhovují přípustným hodnotám. Z hlediska ochrany 
lidského zdraví jsou nejdůležitější patogenní mikroorganismy, které se z řady 
důvodů nestanovují přímo (ve vodním prostředí se vyskytují nárazově, neboť 
jsou vylučovány pouze infikovanými jedinci, jejich detekce bývá složitá apod.). Ke 
kontrole zdravotní nezávadnosti vod se užívá tzv. indikátorů jakosti vody, z nich 
nejvýznamnější jsou indikátory fekálního znečištění. Ty jsou v současné době 
reprezentovány především stanovením fekálních koliformních bakterií, Escherichia 

coli a enterokoků, jejichž nepřítomnost ve vodním prostředí by měla zaručit, že 
voda nebyla fekálně znečištěná. Stanovení mikrobiologických ukazatelů by mělo 
být součástí všech monitorovacích programů zaměřených na hodnocení jakosti 
povrchové vody (podrobněji Baudišová a Mlejnková, 2009). 

Aby výsledky mikrobiologických analýz poskytovaly relevantní informace, je 
potřeba zajistit celou řadu nezbytností – od výběru ukazatelů, odběru vzorků, 
transportu, použitých metod a vlastního provedení mikrobiologické analýzy až po 
vhodné vyhodnocení výsledků. Zároveň je třeba do úvah při konečném zhodnocení 
mikrobiálního znečištění vod promítnout nejistoty stanovení a reprodukovatelnost 
mikrobiologických metod. 

Vzorkování pro mikrobiologické analýzy a transport 
vzorků 

Pro vzorkování vody k mikrobiologickým analýzám platí norma ČSN EN ISO 
19458 (Jakost vod – odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu), která kromě 
vlastních technik odběru uvádí doporučené a přijatelné hodnoty pro maximální 
dobu uchovávání vzorků (včetně doby dopravy) a teplotní rozmezí, při kterém 
mohou být vzorky uchovávány. Pro indikátory fekálního znečištění je doporučená 
doba uchovávání 12 hodin a přijatelná doba 18 hodin po odběru, a to při chla
zení (5 ±3) °C. Chlazení vzorků je třeba nejen zajistit, ale i průběžně kontrolovat 
(určený je k tomu např. přístroj Testostor od firmy Merck, s.r.o.). Maximální doba 
uchovávání vzorků se počítá včetně transportu a zpracování. Je to tedy nutné 
mít na paměti při plánování svozových tras a najednou dodávat takový počet 
vzorků do laboratoře, aby bylo možné zajistit jejich včasné a kvalitní zpracování, 
včetně provedení dostatečného počtu ředění a paralelních stanovení. Vzhledem 
k vysoké nestabilitě vzorků nelze stanovení v absolutní většině případů následně 
opakovat. To může být problém především u neznámých vzorků povrchové vody, 
kdy je nutné zvolit správný stupeň ředění. 

Výše uvedené skutečnosti platí především pro mikrobiologické analýzy povrcho
vých vod, u odpadních vod je situace ještě složitější, vzhledem k extrémně vyso
kému obsahu živin a přítomnosti dalších, např. toxických látek. Naše experimenty 
ukázaly, že odpadní voda je pro mikrobiologické analýzy stoprocentně stabilní do 
šesti hodin po odběru, dále už počet fekálních bakterií významně klesá. 

Metody mikrobiologického rozboru vody 
Při mikrobiologickém rozboru se nestanovuje taxonomicky definovaný mikro

organismus (nebo skupina), ale mikroorganismus definovaný „podle metody“. 
Pro stanovení mikrobiologických ukazatelů ve vodách platí uzanční, tj. domluvené 
metody, a sebemenší odchylka od předepsaného metodického postupu může 
poskytovat zcela odlišné výsledky (podrobněji Baudišová, 2007). Například podle 
současných norem a právních předpisů může být E. coli stanovena až čtyřmi 
různými způsoby (metoda podle ČSN EN ISO 93081, ČSN EN ISO 93083, 
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Determination of glyphosate and aminomethylphosphonic 
acid (AMPA) in water by method using high performance liquid 
chromatography with fluorescence detection (Svobodová, A., 
Donátová, H.)

Widespread application of glyphosate herbicides generates prob-
lems with possible contamination of the environment. Therefore, 
it is necessary to monitor occurrence of glyphosate and its main 
metabolite AMPA (aminomethylphosphonic acid) in all compartments 
of the environment and agricultural products as well. In the first part 
of the paper properties and the use of monitored compounds are 
presented. Also, the summary of sample preparation and analytical 
methods including available standardized methods and limits is 
described. Other parts of the paper describe the laboratory equipment 
used for the analysis, tested analytical columns and chromatographic 
conditions of the analysis. Up-to-date results and gained knowledge 
are also summarized.
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ČSN EN ISO 93081 ČSN 75 7835 Colilert18/Quantitray

ORMB1/08 300 100 140

ORMB1/09 300 80 160

Tabulka 1. Výsledky stanovení E. coli různými metodami při mezilaboratorních 
porovnáváních zkoušek (uvedena je vztažná hodnota, pro srovnání přepočtená 
na 100 ml) 

ČSN 75 7835 a metoda Colilert Quantitray). Pro stanovení E. coli v povrchových 
vodách je nezbytné použít odlišení kmenů na základě enzymu βDglukuronidázy, 
neboť ostatní detekční způsoby (např. indol test) mohou poskytovat řadu falešně 
pozitivních výsledků. V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky stanovení E. coli různými 
metodami, jichž bylo dosaženo při mezilaboratorních porovnáváních zkoušek, 
organizovaných Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB. 

Vlastní výběr metod je již dnes často vymezen zadávací dokumentací projektů 
nebo právními předpisy a předepsané metody by měly být vždy přesně dodržovány. 
Nejčastější hrubé chyby při nedodržování předepsaných metod se týkají přede
vším používání médií s jiným složením, než je předepsáno (např. konfirmační 
médium pro intestinální enterokoky – komerčně jsou dostupná i žluč eskulinová 
média bez azidu sodného, nebo jsou používány Endo agary, jejichž složení ne
odpovídá normě), a dále pak neprovádění předepsaných konfirmačních testů 
(např. hydrolýza eskulinu u stanovení intestinálních enterokoků, kyselá fosfatáza 
u Clostridium perfringens, konfirmační testy u presumptivních kolonií salmonel, 
oxidázový test u koliformních bakterií apod.). Tyto chyby mohou být způsobeny 
nejenom neznalostí či nezkušeností odpovědných pracovníků, ale i tlakem něk
terých dodavatelských firem (nabízejících podobné, nikoliv shodné produkty) či 
managementu podniků (výběrová řízení, snaha o co nenižší ceny apod.). 

Přesnost výsledků 
Aby byla zajištěna přesnost výsledků, je nutné provést dostatečný počet ředění 

(včetně zpracovávaných objemů) a paralelních stanovení a pokud možno splnit 
podmínky kvantitativních analýz (tj. pracovat s minimálním počtem kolonií na 
misce či membránovém filtru 10 – v souladu s ČSN P ENV ISO 13843 a ČSN 
EN ISO 8199). U neznámých vzorků povrchové vody je nutné provést minimálně 
dvě až tři ředění (objemy) pro zachycení počitatelného počtu kolonií (10–100 
kolonií). Dále je nutné mít na paměti, že dnes se již prakticky nedají stanovovat 
fekální koliformní bakterie, E. coli a enterokoky v 1 ml v povrchové vodě (proto 
se přešlo na membránovou filtraci vzorků povrchové vody) a je třeba zpracovávat 
i větší objemy vzorků (10 a 100 ml). Výsledky přepočtené na 1 ml proto mohou 
být udávány i v desetinných číslech. 

Velkým problémem jsou finance. Ceny analýz jsou trhem neúměrně tlačeny 
dolů, čímž nezbývá prostor na čas ani materiál, nezbytné pro zpracování více 
objemů (nebo ředění) a paralelních stanovení. Zároveň jsou ze stejného důvodu 
mnohdy přebírány neúměrně velké série vzorků ke zpracování, což může vést 
i k nepřesné práci. Největším zdrojem nepřesností je nedostatečné promíchání 
(homogenizace) vzorků. Tyto chyby se podílejí minimálně z 10 % na celkové 
variabilitě výsledků, v případě nekvalitní práce (dané např. spěchem) se může 
„opakovatelnost“ vyšplhat až na 30 %. Naopak odměřování objemu (např. pipe
továním) se na nepřesnostech podílí relativně málo, téměř vždy méně než 5 % 
(lze to ověřit vážkovou analýzou). 

Na obr. 1 jsou uvedeny výsledky paralelních stanovení vzorků povrchových 
vod a průměrná hodnota. Všechny výsledky paralelních stanovení odpovídaly 
konfidenčním mezím P95 podle ČSN EN ISO 8199. Je vyznačena nejistota 
výsledku 37 % (viz dále).

Nejistoty mikrobiologických analýz 
a reprodukovatelnost mikrobiologických metod 

Podle ČSN EN ISO 17025 laboratoře nemusejí uvádět nejistoty v protokolu 
výsledků, musejí však mít postupy, jak je určit. Pro mikrobiologické analýzy 
vod v současné době neexistuje žádná platná norma ani závazný předpis, jak 
nejistoty stanovit. 

Je zřejmé, že stanovení nejistot pro mikrobiologická měření má své opodstat
nění pouze u kvantitativních analýz v pravém slova smyslu (viz kap. Přesnost 
výsledků), tj. pro stanovení mikroorganismů v povrchových a odpadních vodách, 
a je vhodné stanovit nejistotu pro určité rozmezí hodnot zvlášť. Stanovení 
nejistot většinou vychází z distribuce mikroorganismů ve vzorku, která se řídí 
Poissonovým rozdělením a zahrnuje míru extravariability. Je nutné odlišovat 
určení konfidenčních mezí (tj. rozptylu výsledků daného rozložením částic ve 
vzorku) a stanovení nejistot (kdy se ke konfidenčním mezím přidá stanovený 
koeficient extravariability). 

Experimentálně jsme stanovovali nejistotu stanovení fekálních koliformních 
bakterií v povrchových vodách na základě dokumentu ČSN P ISO/TS 19036 (Mik
robiologie potravin a krmiv – Pokyny pro odhad nejistoty měření při kvantitativním 
stanovení), který předepisuje stanovení nejistot na základě vnitrolaboratorní 
odchylky reprodukovatelnosti. Výsledná hodnota takto spočítané nejistoty byla 
2,52, což je realistická hodnota pro menší počty ktj (odhadem cca do 25), při 
vyšších počtech již tato nejistota neodpovídá realitě (příliš nízká). 

V rámci ORMB1/09 byly zúčastněné laboratoře anonymně dotazovány na 
vlastní používané nejistoty. Výsledky se pohybovaly od 15 do 116 %, průměrně 
42 %, při vyloučení extrémní hodnoty (116) byl průměr 37 %. Obě nejistoty jsou 
demonstrovány na obr. 2.

Reprodukovatelnost mikrobiologických metod 
Reprodukovatelnost představuje podle normy ČSN P ENV 13843 těsnost shody 

mezi výsledky jednotlivých měření téže měřené veličiny provedených za odlišných 
podmínek. Reprodukovatelnost se počítá jako R = 2,8 · S

R
, kde S

R
 je směrodatná 

odchylka reprodukovatelnosti obvykle vypočtená z mezilaboratorní směrodatné 
odchylky S

L
 a směrodatné odchylky opakovatelnosti S

r
, tj. S

R
 = √S

L
2+S

r
2. Z kontrolních 

vzorků při mezilaboratorních porovnáváních zkoušek ORMB1/09 byla stanovena 
reprodukovatelnost pro fekální koliformní bakterie 17,52 (2,8 · 6,25), rozptyl (variační 
koeficient) výsledků laboratoří, které splnily rozmezí správných hodnot byl 24 %. 
Obojí je zachyceno na obr. 3.

Hodnocení výsledků mikrobiologických analýz 
Na reálných datech koncentrace fekálních koliformních bakterií získaných 

monitorováním na vybraných profilech českých řek v dostatečně dlouhém časovém 
úseku bylo prokázáno (Baudišová a Hejtmánek, 2006), že jednoduché hodnocení 
mikrobiologických ukazatelů jakosti vody bez hlubší znalosti matematické statistiky 
(pouze na základě analogie aritmetického průměru a charakteristické hodnoty podle 
ČSN 75 7221) může být zavádějící a takto získané informace o mikrobiologických 

Obr. 1. Výsledky paralelních stanovení fekálních koliformních bakterií v různých 
vzorcích povrchové vody (n = 15) 

Obr. 2. Demonstrace dvou typů stanovených nejistot metody stanovení fekálních koli
formních bakterií na reálných mikrobiologických datech (BerounkaSrbsko, 2007)

Obr. 3. Demonstrace relativního rozptylu výsledků z mezilaboratorních porovnává
ní zkoušek (MPZ) a reprodukovatelnost metody stanovení fekálních koliformních 
bakterií na reálných mikrobiologických datech (JizeraPříšovice, 2007)
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ LASEROVÉHO 
SNÍMÁNÍ POVRCHU 
PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚČELY

Kateřina Uhlířová, Aleš Zbořil 

Klíčová slova
vodní hospodářství, letecké laserové skenovaní, digitální model terénu, 
záplavová území

Souhrn 
Letecké laserové skenování (LLS) patří k nejmodernějším technolo-

giím pro pořizování prostorových geografických dat. Nachází své uplat-
nění zejména pro tvorbu digitálního modelu reliéfu a digitálního modelu 
povrchu. V letech 2009–2012 se připravuje nové výškopisné mapování 
území České republiky s využitím technologie LLS. V souvislosti s tímto 
projektem byly na testovacích datech z lokality Dobruška zkoumány 
možnosti využití těchto přesnějších datových zdrojů k aktualizaci 
vodohospodářských dat, zejména DIBAVOD (Digitální báze vodohos-
podářských dat). Výsledky jsou obsahem tohoto článku. 

Cílem byla analýza využitelnosti dat LLS ke zpřesnění polohy os 
vodních toků a identifikace příčných překážek v korytě vodního toku 

v souvislosti se stanovením průběhu vodní hladiny.  Kromě toho bylo sou-
částí výzkumu i porovnání přesnosti různých digitálních modelů terénu 
a posouzení vhodnosti použití dat LLS v příbřežních zónách jako vstupu 
do hydrodynamických modelů pro stanovení záplavových území. 

Úvod
Letecké laserové skenování (LLS) patří v současnosti k nejmodernějším tech

nologiím pro pořizování prostorových geografických dat. Nachází své uplatnění 
zejména při tvorbě digitálního modelu reliéfu (DMR), kde je zastoupen pouze 
rostlý terén, a digitálního modelu povrchu (DMP), který zahrnuje kromě terénu 
i stavby a vegetační kryt. Uplatnění této moderní technologie se předpokládá 
i v České republice, kde se má v letech 2009–2012 uskutečnit nové výškopisné 
mapování celého území republiky právě s využitím metody LLS. 

V souvislosti s tímto projektem byly na pracovišti Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., (VÚV) zkoumány možnosti využití 
těchto výrazně přesnějších datových zdrojů k aktualizaci vodohospodářských dat, 
zejména Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD). Hlavními cíli výzkumu 
bylo zpřesnění polohy os vodních toků, identifikace příčných překážek v korytě 
toku v souvislosti se stanovením podélného profilu vodní hladiny a posouzení 
vhodnosti použití dat LLS v příbřežních zónách jako vstupu do 1D nebo 2D 
hydrodynamických modelů pro stanovení záplavových území. 

Připravované výškopisné mapování 
Český úřad zeměměřický a katastrální připravil ve spolupráci s Ministerstvem 

Odbor ochrany vod a informatiky
Zaměření odboru má z větší části charakter trvalých či dlouhodobých činností 

pro podporu výkonu státní správy. Podle potřeby se odbor podílí na odborné pod
poře přípravy novel prováděcích předpisů navazujících na vodní zákon a na řešení 
technických problémů spojených s transpozicí komunitární legislativy. Průběžně 
také zajišťuje tok informací a správu vybraných tabulkových dat a dalších údajů 
pro hydroekologický informační systém ústavu (HEIS VÚV). Významně se také 
podílí na obou výzkumných záměrech řešených od roku 2005 ve VÚV T.G.M.

Činnost je zajišťována v rámci čtyř oddělení odboru:
Oddělení vodního plánování a bilancování – shromažďování, analyzování, 

poskytování a publikování vybraných souhrnných informací o vodách, podpora 

při přípravě prováděcích předpisů zákona o vodách a výzkum v oblasti ekonomie 
vodního hospodářství aj., 

Oddělení ochrany jakosti vod – výzkumná činnost v oblasti ochrany jakosti 
vod a nástrojů pro řízení ochrany vod, spolupráce na tvorbě podkladů pro orgány 
státní správy v této oblasti i v oblasti mezinárodní spolupráce aj.,

Oddělení  geografických informačních systémů (GIS) – správa a aktualizace 
Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD), tvorba metodických postupů 
a kartografických výstupů vodohospodářské tematiky aj., 

Oddělení HEIS VÚV – vývoj a provoz Hydroekologického informačního systému 
(HEIS VÚV), dále vývoj informačních a technických nástrojů (software), bilančních, 
predikčních a hodnoticích systémů i analýz dat aj.

stanoveních mohou být znehodnocovány. Naměřené mikrobiologické údaje je potřeba 
důkladně analyzovat dostupnými statistickými metodami, např. průzkumovou analý
zou dat – EDA a teprve podle těchto údajů pak stanovit příslušné výběrové charak
teristiky. Pro hodnocení mikrobiální kontaminace povrchových vod jsou vhodnější 
robustní charakteristiky střední hodnoty (medián) a nepříznivých (kritických) hodnot 
(příslušný x% percentil, např. P90) namísto standardně užívaných charakteristik 
(aritmetický průměr, kritická hodnota C90). 

Mikrobiální kontaminace zejména v menších tocích bývá významně ovlivněna 
srážkami a v souvislosti s tím i změnami průtoků. Kolísání počtu mikroorganismů 
může přesahovat i několik řádů. Byla sledována korelace výsledků fekálních koli
formních bakterií a průtoku v profilu Proseč nad Nisou (tok Lužická Nisa), n = 12. 
Jde o menší tok, minimální průtok Q

355
 je zde 0,245 m3/s. Přestože korelace 

nebyla extrémně vysoká (hodnota spolehlivosti R = 0,67), vysoké počty fekálních 
koliformních bakterií byly spojené především s vyššími průtoky (obr. 4).

Závěr
Kromě vlastního provedení mikrobiologické analýzy má na konečné výsledky 

vliv celá řada faktorů, počínaje výběrem ukazatelů, odběrem vzorků, transportem, 
přes použité metody až po vhodné vyhodnocení výsledků. Zároveň je třeba do 
úvah při konečném zhodnocení mikrobiálního znečištění vod promítnout nejistoty 

stanovení a reprodukovatelnost mikrobiologických metod, které se pohybují 
minimálně okolo 30 %. 
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Microbial contamination of waste and surface waters – problems of 
detection and uncertainties of measurements (Baudišová, D.)

The main problems and limitations of microbiological analysis of sur-
face and waste water (which include sampling and methods used) are 
summarized. Furthermore, uncertainties of results and reproducibility 
of methods, calculated from real data of faecal coliforms are given. It 
is necessary to process samples up to 18 hrs after sampling, to cold 
them up to (5 ±3) °C during transport, to use only standard methods 
and to make sufficient counts of dilution and parallel analysis. The 
uncertainties of results were calculated around 30%. Furthermore, 
the results of microbiological analysis importantly depend on natural 
circumstances (e.g. heavy rains) and so final evaluation of results 
can be also influenced by statistical method used. Besides all above 
mentioned problems, microorganisms are the most sensitive indica-
tors of faecal pollution of waters and their detection should be part 
of all monitoring programs.

Obr. 4. Počty fekálních koliformních bakterií při různých průtocích (Lužická Nisa, 
Proseč nad Nisou, 2005–2008); data nejsou seřazena chronologicky, ale podle 
stoupajícího průtoku (černý sloupec)
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Obr. 1. 2D a 3D pohled na klasifikované mračno bodů vrstvy terénu, vegetace a budov

Obr. 2. Porovnání současného datasetu vodních toků s daty LLS

Obr. 3. Identifikace dvou stupňů za pomoci DMT (TIN) a podélného profilu vodní hladiny



��

Obr. 4. Porovnání dat LLS s fotogrammetrickým a geodetickým zaměřením

Obr. 5. Porovnání vrstevnic ZABAGED® a LLS
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zemědělství a Ministerstvem obrany ČR projekt nového výškopisného mapování 
celého území České republiky (ČR). Jedním z hlavních důvodů je nedostatečná 
přesnost a vysoká míra generalizace současných digitálních modelů reliéfu, 
které neumožňují interpretovat objekty mikroreliéfu s požadovanou přesností. 
Aplikace metody LLS nabízí dosažení vysoké hustoty výškových bodů i výškové 
přesnosti, která v zásadě odpovídá současným i perspektivním požadavkům 
uživatelů geografických informací v ČR. Metoda LLS se oproti ostatním návrhům 
pro zlepšení databází výškopisu (využití digitální stereofotogrammetrie nebo 
automatizované obrazové korelace překrývajících se měřických snímků) jeví 
ekonomicky a produkčně nejefektivnější, o čemž svědčí i její stále častější využití 
ve vyspělých zemích Evropy, USA a v Kanadě. Skenování a zpracování dat bude 
zahájeno na podzim 2009 v pásmu „Střed“ a úzce souvisí s tvorbou periodického 
ortofotografického zobrazení celého území ČR v tříletém intervalu. 

Plánované letecké laserové skenování bude mít tyto základní parametry: výška letu 
nad terénem se bude pohybovat mezi 1200–1500 m a průměrný překryt sousedních 
skenovacích pasů bude 40–50 %, čímž bude dosažena hustota bodů minimálně 
1 bod/m2 se střední chybou měření délky prostorového rajonu do 0,03 m. 

Po zpracování dat vzniknou v různých časových horizontech tyto tři realizační 
produkty [1]:
1. Digitální model reliéfu území České republiky 4. generace (DMR 4G) ve 

formě mříže (GRID) 5 x 5 m s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém 
terénu a 1 m v zalesněném terénu. 

2. Digitální model reliéfu území České republiky 5. generace (DMR 5G) ve 
formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 
0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. 

3. Digitální model povrchu území České republiky 1. generace (DMP 1G) ve 
formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 
0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně 
neohraničené (lesy a další prvky rostlinného půdního krytu). 

Základní princip LLS – sběr a zpracování dat
Data o zemském povrchu jsou získávána pomocí vysílání laserových paprsků 

v podobě pulzů ze skeneru, který je umístěn na leteckém nosiči. Letecké laserové 
skenování má vlastní zdroj záření a není tedy odkázáno na sluneční svit (jako 
fotogrammetrie). Jsou zaznamenány odrazy od povrchu, a to jak zemského, 
tak i od objektů na zemském povrchu. Poloha bodu je vypočítána prostorovým 
rajonem, kdy vzdálenost bodu od nosiče je určena časem, který uplyne mezi 
vysláním paprsku a přijetím jeho odrazu od terénu nebo dalších objektů zpět do 
skeneru, a směr paprsku je určen z prvků vnější orientace, měřených pomocí 
aparatury GPS a inerciálním navigačním systémem [2, 3].

Odraz laserového paprsku může být jediný nebo vícenásobný. K vícenásob
nému odrazu (s výrazným výškovým rozdílem) dochází především v lesích a na 
okrajích budov. V lesích je obvykle část energie paprsku odražena od vysoké 
vegetace, zatímco zbytek pronikne níže. Jeho díl se opět odrazí kupříkladu od 
nízké vegetace a zbylá část paprsku se dostane až k terénu a zpět do skeneru. 
Uvádí se, že přibližně 10 až 25 % paprsků pronikne lesním porostem. Z hlediska 
prostupnosti vegetace je tedy nejvhodnější doba pro sběr dat v období vegetač
ního klidu. Další podmínkou je absence sněhové pokrývky. 

Data pořízená pomocí LLS mají podobu tzv. mračna bodů. Jde o nepravidelně 
rozmístěná bodová data. Pomocí automatických procesů filtrace a klasifikace se 
rozliší odrazy od staveb, vegetace a rostlého terénu a separují se hrubé chyby. 
Filtrovaná data „rostlého“ terénu pak slouží jako základ digitálního modelu 
reliéfu (DMR) [3]. 

Pohled (2D a 3D) na filtrované a klasifikované vrstvy terénu, vegetace a budov 
je vidět na obr. 1. Oblast bez dat vymezuje hladinu toku. 

Mapování vodních ploch a dna
Pro využití ve vodním hospodářství je podstatné chování laserového paprsku 

v blízkosti vodních ploch. Skenery vhodné k celoplošnému mapování používají 
laser v blízkém infračerveném spektru. Ze spektrální charakteristiky vody je 
známo, že voda toto záření téměř zcela pohlcuje. Pokud je účelem zjistit hranici 
vodní plochy (u povodní například záplavovou čáru) nebo geometrii inundačního 
území, je tato vlnová délka velmi vhodná. V datech se vodní plocha bude jevit 
jako oblast s velmi nízkou hustotou bodů. Přibližnou výšku hladiny je možno 
zjistit z výšek bodů odražených přímo od břehů [4].

Pro mapování pod vodní hladinu je v případě laseru nutné použít zelenou 
nebo modrozelenou část spektra, která vodou není pohlcována a může tak 
projít až ke dnu a od něj se odrazit zpět. Ve světě existují systémy pro mapování 
pobřežních vod využívající principu duálního použití jak infračerveného záření 
(mapuje hladinu), tak současně záření zelenomodrého (mapuje dno). Systém 
se nazývá DIAL – Differential Absorption Lidar. U velmi průzračné vody a klidné 
hladiny lze mapování provádět teoreticky až do hloubky 50 m. Pro tyto systémy 
je nutná výrazně nižší výška letu (200–400 m) [4]. Pro mapování dna vodních 
toků a ploch ve větších hloubkách se v našich podmínkách používají zejména 
sonary umístěné na plavidlech. 

Popis území a charakteristiky dat
K řešení byla použita testovací data z lokality Dobruška ve východních 

Čechách. Prostor, který byl zaměřen pomocí LLS, má rozlohu přibližně 47 km2. 
Nadmořská výška se na území pohybuje od 268 do 425 m n. m. Území je poměr

ně intenzivně zemědělsky využíváno. Orná půda pokrývá téměř 60 % území, lesní 
porosty představují 20 % rozlohy, 10 % připadá na sídla a 7 % na trvalé travní 
porosty. Lokalita není příliš sklonitá: sklon do 5 % má 65 % území, sklonu 5 až 
10 % odpovídá 22 % plochy.

Z vodohospodářského hlediska byla pozornost zaměřena především na tok 
Dědina (v některých zdrojích se nazývá Zlatý potok). Délka úseku, který protéká 
zaměřeným územím, je cca 9 km. Charakter toku je na většině území přirozený 
se šířkou koryta 6–8 m. V intravilánu města Dobrušky je v úseku cca 1 km 
koryto upravené, lichoběžníkového tvaru, opevněné kamenem do betonu se třemi 
příčnými stabilizačními stupni s výškou od dolní hladiny 0,5, 0,7 a 0,3 m v době 
terénního průzkumu (pro orientaci budou v dalším textu uváděny tyto výšky, ačkoli 
rozdíly hladin jsou samozřejmě trochu odlišné a závisí na aktuálním stavu vody). 
Šířka ve dně se v tomto úseku pohybuje od 2 do 6 metrů. Normální hloubka vody 
je do 15 cm, jen pod stupni jsou poměrně hluboké tůně.

Experimentální sběr dat LLS v této lokalitě proběhl ve dnech 24. 4. a 26. 6. 
roku 2008. Data byla pořízena z výšky 1200–1500 m a hustota mračna byla 
cca 1,2 bod/m2. 

Data jsou primárně pořizována v souřadnicovém referenčním systému 
WGS84 a v elipsoidické výšce. Poskytnuta byla v zobrazení UTM (zóna 33N) 
v textovém ASCII formátu (X, Y, Z). Následně byla na pracovišti VÚV převedena 
do standardního souřadného systému SJTSK East North a výškového systému 
Balt po vyrovnání. Hodnoty výšek jsou zaokrouhlené na milimetry. Pro řešení byly 
poskytnuty následující sady dat:
• klasifikované mračno bodů (1,2 bod/m2) – např. vrstva terén, budovy, vegetace 

atd., střední souřadnicová chyba – 0,18 m.
• digitální model reliéfu v podobě DMR 4G (5 x 5 m), střední souřadnicová chyba 

– 0,30 m. 

Analýza možností zpřesnění geometrie vodního toku
V datech LLS jsou velmi dobře rozpoznatelná koryta toků. Ukázalo se, že polo

hová přesnost současných dat vodních toků je v porovnání s daty LLS podstatně 
nižší. Rozdíl činí místy až 20 metrů. Odlišnosti mohou mít několik příčin:
• datasety ZABAGED® a DIBAVOD odpovídají generalizací zákresu měřítku 

1 : 10 000,
• nepřesnosti digitalizace v důsledku neprůzornosti hustým vegetačním dopro

vodem toku na ortofotosnímku,
• jiné chyby.

Na obr. 2 je znázorněn jeden z případů, kdy osa vodního toku současné 
databáze neprochází osou koryta a na několika místech je i mimo koryto. Koryto 
toku je dobře zřetelné jak z mezer mezi body LLS, tak z vytvořeného modelu 
TIN. Důvodem je v tomto případě neprůhlednost doprovodné vegetace na orto
fotosnímku. Z analýzy dat vyplývá, že data LLS mohou být vhodným zdrojem pro 
zpřesnění průběhů os malých vodních toků a zjištění břehových čar plošných 
vodních toků. V současné době je vyvíjen postup automatické generace os toků 
z DMT z dat LLS. 

Identifikace příčných stupňů ve vodním toku
K nalezení příčných stupňů je nezbytnou podmínkou přesná osa toku a co 

nejpřesnější model terénu, to znamená TIN z mračna bodů vrstvy terén. Obrá-
zek 3 zobrazuje TIN úseku toku se dvěma stupni (převýšení 0,5 a 0,7 m) včetně 
jejich detailů. Hodnoty u bodů s krokem cca 5 m označují nadmořskou výšku 
(vpravo) a výškový rozdíl od níže položeného bodu (vlevo). Červeně jsou zvýraz
něny body nejblíže stupňům. V pravém dolním rohu je fotografie horního stupně 
(0,7 m). Součástí obrázku je i podélný profil hladiny toku zobrazeného úseku, 
kde stupně tvoří znatelné skoky. Takto se podařilo stanovit všechny tři stupně. 
Obtížnější bylo určení skluzu o výšce cca 0,3 m, který je umístěn necelé 3 m od 
neodfiltrovaného mostu. I přes tuto okolnost se podařilo stupeň identifikovat. 
Z výsledků vyplývá, že na základě dat LLS lze nalézt příčné překážky s výškou 
od 0,3 m. Dalším záměrem bude metodu zautomatizovat a uplatnit ji na tocích 
různého charakteru.

Podklad pro stanovení záplavových území
Letecké laserové skenování patří vedle klasického geodetického zaměření 

profilů koryta toku a údolních profilů a fotogrammetrického mapování inundací 
k základním metodám pořizování geodetických podkladů pro hydraulické modely. 
Stále rostoucí přesnost a hustota dat LLS si klade otázku, zda by mohla tato data 
alespoň částečně nahradit finančně a technicky náročné geodetické zaměření. 
V zájmovém území je možno přistoupit k vzájemnému porovnání výškopisných 
dat, neboť v roce 2002 byla na toku Dědina stanovena záplavová území a mezi 
geodetické podklady patřilo fotogrammetrické mapování (pouze dolní část toku) 
a geodetické zaměření podrobných profilů koryta toku i údolních profilů (rok 
1999). Celou situaci včetně následně popsaných srovnání zobrazuje obr. 4. 

V oblasti, kde je k dispozici nejvíce výškopisných dat, byly provedeny analýzy 
různých DMR vzniklých na základě leteckého laserového skenování (označeno 
LLS), fotogrammetrie (FOT) a ZABAGED® zdokonaleného výškopisu (ZAB). 
Vzhledem k podrobnosti porovnávaných dat (FOT – vzdálenost bodů cca 1 m 
až 20 m, ZAB – grid 10 m, LLS – grid 5 m) bylo rozlišení rozdílových rastrů sta
noveno na 5 m. Výsledné rozdíly jsou barevně znázorněny v pravé části obr. 4. 
Vyplývá z nich, že LLS je průměrně 0,36 m pod úrovní FOT se směrodatnou 
odchylkou 0,33 m. Kladné hodnoty v levé části jsou způsobeny chybou vzniklou 
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při testovacím skenování. Rozdíly LLS a ZABAGED® jsou výraznější a nahodilejší, 
střední hodnota rozdílu je také 0,36 m a směrodatná odchylka je 0,56 m. Jak 
se dalo očekávat, větší rozdíly jsou patrné především v místech koryta toku, a to 
zejména v porovnání se ZABAGED®. Výškopis ZABAGED® nezahrnuje geometrii 
koryt menších toků.

Další srovnání se týkalo přímo příčných profilů toku a inundací. V celém 
úseku bylo k dispozici asi 40 geodeticky zaměřených profilů, jejichž průměrná 
vzdálenost byla cca 200 m. Nadmořské výšky všech dostupných zdrojů byly 
vztaženy k polohovému umístění jednotlivých geodeticky zaměřených bodů. 
Porovnány byly nadmořské výšky z geodetického zaměření (GEO), laserového 
leteckého snímání (LLS), fotogrammetrického mapování (FOT) a z gridu ZABAGED® 
10 x 10 m zdokonalený výškopis (ZAB). Kromě toho byl přidán další profil z dat 
LLS (krok 0,5 m), aby se zjistilo, jak LLS vystihuje lomové terénní linie koryta 
a inundačního území. Obrázek 4 obsahuje ve své dolní části čtyři charakteris
tické příčné profily z různých oblastí. Dochází k uspokojivé shodě LLS a GEO. 
Ve většině případů leží výška změřená fotogrammetricky nad a výška změřená 
laserovým skenováním pod geodetickým zaměřením. V oblasti fotogrammetrie 
se průměrné rozdíly výšek v korytě pohybují kolem 0,36 m GEO/LLS a 0,57 m 
FOT/GEO. Pro inundační území jsou tyto hodnoty cca 0,25 m v obou případech 
(profily A a B). Ve střední části se hodnoty LLS pohybují 0,30–0,40 m pod 
hodnotami GEO (profil C). Naopak k výborné shodě došlo u profilů v horní části 
toku – údolí v lese (profil D). 

Profilům ze ZABAGED® odpovídá menší měřítko i rozlišení rastru 10 metrů. 
Výsledky porovnání digitálních modelů terénu i profilů mohou ukazovat na sy
stematickou chybu LLS. Je třeba brát v úvahu, že tvary koryt určené geodeticky 
nemusí být vzhledem ke svému pořízení v roce 1999 úplně aktuální. 

Kromě analýzy rozdílů různých DMR byly z dat LLS vygenerovány vrstevnice 
(equidistanta 2 m) a porovnány se současnými vrstevnicemi ZABAGED®. Výsledné 
mapky, vztahující se k rozdílnému využití území (les, orná půda, intravilán), ukazuje 
obr. 5. Vyplývá z nich, že k výraznému zpřesnění výškopisu dojde především na 
území lesů. V ostatních případech nepřekračují rozdíly mezní chybu, která činí 
polovinu vzdálenosti mezi vrstevnicemi.

Diskuse a závěr 
Nové výškopisné mapování metodou LLS přinese kvalitní výškopisné infor

mace, které najdou uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. Z pohledu 
vodního hospodářství umožní přesnost a hustota nových výškopisných dat rozvoj 
a aktualizaci dat stávajících (DIBAVOD). Kromě toho se otevře cesta různým 
automatizovaným metodám zpracování dat a grafických produktů. 

Základem bude zpřesnění sítě vodních toků, včetně aktualizace jejich kilome
tráže. K identifikaci výškových objektů na vodním toku i nad ním (tzn. stupně, 
jezy, mosty atd.) by mohl přispět automatický postup analýzy podélného profilu 
vodní hladiny. Data LLS se stanou jedním ze základních geodetických podkladů 
a budou hrát velkou roli při tvorbě map povodňového nebezpečí a rizika, které 
jsou požadovány evropskou směrnicí 2007/60/ES. Z analýzy testovacích dat 
vyplývá, že po odstranění systematických chyb by data měla být vhodná pro 
určení geometrie inundace i koryta některých drobných vodních toků, kde je malá 
hloubka vody. V případě velkých vodních toků je potřeba provést další výzkum 
a zvážit i využití jiných metod pro mapování terénu pod hladinou. Geodetické 
zaměření bude třeba v případě objektů na vodním toku, u koryt s nezanedba
telnou hloubkou vody a v jiných specifických případech. Neoddiskutovatelný 
smysl bude mít přesný DMR při stanovení rozvodnic a ploch povodí, které jsou 
základem k určení objemu srážek. Tento výzkum neproběhl, protože zkoumaná 
oblast nebyla pro tyto analýzy dostatečně rozlehlá. Přesnost a hustota DMR z LLS 
umožní zpracování studií a plánovacích dokumentací pro přípravu retenčních 
nádrží (např. preventivní protipovodňová opatření, akumulace vody atd.). Digitální 
model reliéfu poskytne dostatečně podrobná data pro nejrůznější modelování 
v oblasti ochrany povrchových i podzemních vod.

Problémem, se kterým se bude potřeba při zpracování vypořádat, jsou obrovské 

objemy dat a tedy vysoké nároky na výpočetní techniku. Objem bodové vrstvy třídy 
terén ve formátu shp byl pro celé zkoumané území (47 km2) 7,8 GB. Pravděpo
dobně nebude možné řešit rozsáhlé oblasti a nutností bude data optimalizovat 
a členit je na menší celky. 

Použitý software
Prostorové výpočty a analýzy byly prováděny v prostředí ArcGIS 9.3 s využitím 

nadstaveb Spatial Analyst, 3D Analyst, ArcHydro, ETGeoWizard a XTools Pro. 

Poděkování
Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MZP0002071101 „Výzkum 
a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního 
prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, 
včetně legislativních nástrojů“. 
Data z testovacího laserového snímání pro výzkumné účely poskytl Zeměměřický 
úřad, pracoviště Pardubice. 
Data ke stanovení záplavových území zapůjčil podnik Povodí Labe, s.p., se 
sídlem v Hradci Králové.
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Potential Utilization of Airborne Laser Scanning in Water Manage-
ment (Uhlířová, Z., Zbořil, A.)

Airborne Laser Scanning (ALS) belongs to modern technologies 
for production of geospatial data. It is used mainly for production 
of digital terrain models and digital surface models. New altimetric 
survey of the whole state territory using ALS technology is prepared 
in the Czech Republic in 2009 – 2012. In connection to this project, 
potential utilization of ALS data in water management was examined 
on pilot area around Dobruska town, particularly the update of DIBA-
VOD (digital database of water management data). The results are 
the content of this article.

More accurate position of stream line and identification of vertical 
cross objects in streams in connection to water level determination 
were some of the goals. Comparison of different digital elevation 
models (emphasis on accuracy) and suitability assessment of using 
ALS data as input in hydrodynamic models to specify floodplain areas 
were also part of the research.

ZHODNOCENÍ DOBY PLATNOSTI 
VODOPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ 
VE VAZBĚ NA VYPOUŠTĚNÉ 
ZNEČIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
ZA OBDOBÍ 2003–2008

Arnošt Kult

Klíčová slova
vodní zákon, povolení k nakládání s vodami, plán oblasti povodí, správní 
řád, vodní bilance

Souhrn
Článek hodnotí možnost praktického aplikování § 12 vodního zákona, 

tj. možnost změny a zrušení povolení k nakládání s vodami, pokud je 

to nezbytné ke splnění akčního programu, programů snížení znečištění 
povrchových vod, programu snížení znečištění povrchových vod nebez-
pečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, 
plánu pro zlepšování jakosti surové vody podle zvláštního právního před-
pisu a plánu oblasti povodí jak ve vazbě na zrušený zákon č. 71/1967 
Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., 
zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb. (účinnost do 31. 
12. 2005), tak především s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správ-
ní řád (účinnost od 1. 1. 2006). Byla rovněž provedena analýza údajů 
o vodoprávních povoleních, a to na základě dat, která jsou poskytována 
VÚV T.G.M. správci povodí za účelem zpracování souhrnné vodní bilance. 
Z výsledků analýzy rovněž vyplynula potřeba legislativních změn, a to 
především s ohledem na splnění příslušných požadavků směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující 
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Úvod
V roce 2009 byla ve VÚV T.G.M., v.v.i., zpracovávána analýza, která se pokusila 

zhodnotit dopad ustanovení § 12 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
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k oběma zákonům – jak k vodnímu zákonu, tak zákonu č. 274/2001 Sb.) věcně 
řešit pouze provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Povolování 
staveb je možné jen na základě § 55 vodního zákona (zmocnění ve stavebním 
zákonu, s ohledem na funkci speciálních stavebních úřadů, je dáno na zákon 
č. 254/2001 Sb. [23] – není vztaženo na zákon č. 274/2001 Sb. [24]). S tím 
je v souladu i § 15 odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb. [23], kde je stanoveno, 
že vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle 
zvláštního zákona. 

V zákonu č. 500/2004 Sb. je vymezeno tzv. přezkumné řízení, obnova řízení 
a nové rozhodnutí. Na provedení přezkumného řízení není právní nárok. Přitom 
vždy platí, že zájem na právní jistotě převyšuje striktně chápanou zásadu „tvrdý 
zákon, ale zákon“ – princip veřejné správy je v demokratickém státu zapotřebí 
chápat pouze jako službu. V následujícím textu budou objasněna pouze ta 
ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., která s pojednávanou problematikou 
přímo souvisí.

§ 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Stanovuje, že v přezkumném řízení správní orgány prověřují pravomocná roz

hodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu 
s právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně 
vykonatelné a dosud nenabylo právní moci. Účastník může dát podnět k provedení 
přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení. 

§ 94 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.
Je v něm stanoveno, že při rozhodování v přezkumném řízení je správní orgán 

povinen šetřit nabytá práva, zejména měníli rozhodnutí, které bylo vydáno 
v rozporu s právními předpisy, nebo určujeli, od kdy nastávají účinky rozhodnutí 
vydaného v přezkumném řízení.

§ 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Toto ustanovení určuje správnímu orgánu, jenž je nadřízen správnímu orgánu, 

který rozhodnutí vydal, zahájit z moci úřední přezkumné řízení, jestliže po před
běžném posouzení věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí 
bylo vydáno v rozporu s právními předpisy.

§ 96 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do dvou měsíců 

ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení 
dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

§ 96 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Soulad rozhodnutí s právními předpisy se posuzuje podle právního stavu 

a skutkových okolností v době jeho vydání. K vadám řízení, o nichž nelze mít 
důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními 
předpisy, popř. na jeho správnost, se nepřihlíží. Příslušný správní orgán posoudí 
spisové podklady a podle potřeby zajistí vyjádření účastníků a správních orgánů, 
které řízení prováděly.

§ 100 zákona č. 500/2004 Sb.
Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím se na 

žádost účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo 
důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou 
ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy 
ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo 
podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto 
skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež 
byla předmětem rozhodování.

Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, 
který ve věci rozhodoval, a to do tří měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy 
řízení dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy 
řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím 
řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posled
ním stupni.

Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední 
rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže 
nastal některý z uvedených důvodů a jestliže je na novém řízení veřejný zájem.

Žádosti o obnovu řízení se přizná odkladný účinek, jestliže hrozí vážná újma 
účastníkovi nebo veřejnému zájmu. Rozhodnutí, jímž bylo řízení obnoveno, má 
odkladný účinek, pokud napadené rozhodnutí nebylo dosud vykonáno, ledaže 
správní orgán v rozhodnutí odkladný účinek vyloučil nebo pokud vykonatelnost 
nebo jiné účinky rozhodnutí již zanikly podle zvláštního zákona. 

§ 101 zákona č. 500/2004 Sb.
Provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci lze tehdy, jestliže je to 

nezbytné (navrácení v předešlý stav nebo prominutí zmeškání úkonu), anebo 
v případě, že novým rozhodnutím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně 
zamítnuta.

Nové řízení lze provést za okolností, že nové rozhodnutí z vážných důvodů 
dodatečně stanoví nebo změní dobu platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo 
lhůtu ke splnění povinnosti nebo dodatečně povolí plnění ve splátkách, popř. 
po částech. Zkrácení doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůty ke 
splnění povinnosti je možné pouze tehdy, stanovíli tuto možnost zákon. Obdobně 
je to možné, když rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci 
podle zvláštního zákona.

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na pří
slušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu [27], a to s ohledem 
na možnost přezkoumání rozhodnutí, možnost obnovy řízení nebo vydání nového 
rozhodnutí. Přitom byly využity údaje, které jsou získávány správci povodí na základě 
vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o úda
jích pro vodní bilanci [30]. Prostřednictvím správců povodí jsou shromažďovány též 
údaje o čísle rozhodnutí, datu jeho vydání a platnosti daného rozhodnutí. Z těchto 
podkladů byla zpracována souhrnná analýza za Českou republiku.

Při zpracování podkladů sloužících k zpracování článku byla pozornost 
zaměřena na:
a) shromáždění nezbytných podkladů (odborná literatura, právní předpisy, komu

nitární právo a další podklady,
b) prověření stávající situace ve vazbě na možnou aplikaci ustanovení § 12 

vodního zákona [23], a to možnost změny a zrušení povolení k nakládání 
s vodami, pokud je to nezbytné ke splnění akčního programu, programů snížení 
znečištění povrchových vod, programu snížení znečištění povrchových vod 
nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, 
plánu pro zlepšování jakosti surové vody podle zvláštního právního předpisu 
a plánu oblasti povodí,

c) prověření údajů o platných vodoprávních rozhodnutích podle údajů obsažených 
v datových souborech pravidelně předávaných správci povodí Výzkumnému 
ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci.

Ustanovení § 12 vodního zákona s ohledem 
na možnost přezkoumání rozhodnutí, obnovu řízení 
a vydání nového rozhodnutí

Paragraf 12 zákona č. 254/2001 Sb. [23] má následující znění:
„(1) Vodoprávní úřad může z vlastního podnětu nebo na návrh platné povolení 

k nakládání s vodami změnit nebo zrušit, a to, 
a) dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami, 

například při změně stanoveného minimálního zůstatkového průtoku (§ 36) nebo 
při změně stanovené minimální zůstatkové hladiny podzemních vod (§ 37),

b) dojde-li při výkonu povolení k nakládání s vodami k závažnému nebo opako-
vanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo stanovených 
podle něho, popřípadě k poškozování práv jiných,

c) nevyužívá-li oprávněný vydaného povolení k nakládání s vodami bez vážného 
důvodu po dobu delší 2 let,

d) požádá-li oprávněný písemně o jeho zrušení,
e) přesahuje-li rozsah vydaného povolení k nakládání s vodami dlouhodobě 

potřebu oprávněného,
f) dojde-li ke změně právních předpisů stanovujících ukazatele přípustného 

znečištění vod a jejich hodnoty (§ 38 odst. 6),
g) byla-li oprávněnému, který má povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních, uložena povinnost připojit se na kanalizaci 
podle zvláštního právního předpisu,8a) nebo

h) je-li to nezbytné ke splnění 
1. akčního programu (§ 33 odst. 2),
2. programů snížení znečištění povrchových vod (§ 34 odst. 2 a § 35 odst. 1),
3. programu snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými 

látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami (§ 38 odst. 5),
4. plánu pro zlepšování jakosti surové vody podle zvláštního právního 

předpisu,8b) nebo
5. plánu oblasti povodí (§ 25 odst. 6).
(2) Technická kritéria a způsob zpracování odborných podkladů pro rozhodování 

vodoprávního úřadu podle odstavce 1 písm. f) a h) stanoví Ministerstvo životního 
prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.“

V § 12 zákon č. 254/2001 Sb. [23] předpokládá možnost změny či zrušení 
povolení k nakládání s vodami – k tomu lze však citovat z publikace [20]:

„…Právní řád poskytuje ochranu subjektivním právům; každý se může domáhat 
stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve 
stanovených případech u jiného orgánu.“

Ve stejné publikaci [20] (komentář k § 1 zákona č. 71/1967 Sb. [22]) je 
objasněno, že:

„Správní řád se vztahuje i na rozhodování o právem chráněných zájmech 
občanů a organizací. O právem chráněných zájmech ovšem není možné rozho-
dovat tak, jako o právech a povinnostech. Zájmy buď existují, nebo ne, mohou 
se měnit a vyvíjet podle okolností, ale nelze je rozhodnutími libovolně zakládat, 
měnit nebo rušit. Připomeňme si, že činnost správy je nutné chápat jako službu. 
Pokud jsou rozhodnutí nevhodná či necitlivá, může být jejich účel zmařen, nebo 
ztížena jejich realizace.“

S ohledem na uvedené skutečnosti a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní (§ 4 odst. 1 písm. a) [26]), je vhodné upozornit na to, že je možné 
podat žalobu proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy. Soudy přitom 
poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob 
za podmínek stanovených zvláštními zákony (§ 2), tedy nikoliv podzákonnými 
předpisy nebo dokonce pouze opatřeními ústředních orgánů státní správy (plány, 
programy, environmentální cíle). Vložení písmene h) (novelou č. 20/2004 Sb.) 
do § 12 vodního zákona je poněkud v rozporu s požadavkem nezbytné časově 
stanovené právní jistoty vydaných a platných správních rozhodnutí. Obdobně je 
tomu u písmene g) – zde je odvolání na zákon, který by měl (viz důvodové zprávy 
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§ 102 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb.
Je zde stanoveno, že v novém řízení správní orgán šetří práva, která vedla 

v dobré víře k původnímu rozhodnutí.

Souhrn a závěry vyplývající ze zákona č. 500/2004 Sb.
Případné změny práv a povinností stanovených v platném správním rozhodnutí 

jsou možné pouze na základě toho, zda jsou, nebo nejsou dány předpoklady 
pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro 
vydání nového rozhodnutí.

Zahájení přezkumného řízení lze uskutečnit nejpozději do jednoho roku od 
nabytí právní moci rozhodnutí ve věci. Soulad rozhodnutí s právními předpisy 
se posuzuje podle právního stavu a skutkových okolností v době jeho vydání. 
Lze říci, že možnost použití tohoto ustanovení je s ohledem na nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. [28] dosti nepravděpodobná. 

Obnova řízení před správním orgánem, ukončeného pravomocným rozhodnutím 
ve věci, se uskuteční buď na žádost účastníka řízení, či pouze ve tříleté lhůtě 
od právní moci rozhodnutí z moci úřední, pokud vyšly najevo dříve neznámé sku
tečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, 
jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené 
důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které 
bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno. Z toho 
vyplývá, že jde o skutečnosti, které jsou „ku prospě
chu“ účastníka, a to navíc jen do tří let. 

Provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci 
lze tehdy, jestliže nové rozhodnutí z vážných důvodů 
pouze dodatečně stanoví nebo změní dobu platnosti 
nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůtu ke splnění 
povinnosti. Zkrácení doby platnosti nebo účinnosti 
rozhodnutí anebo lhůty ke splnění povinnosti je možné 
tehdy, stanovíli tuto možnost zákon (nikoliv pouze 
podzákonný předpis – popř. novelizované nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. [28]). V žádném případě nejde 
o věcný obsah, lze provést pouze změnu při určení 
příslušných časových lhůt. Tak je možné postupovat 
především v případě, že rozhodnutí ve věci bylo zru
šeno jiným orgánem veřejné moci podle zvláštního 
zákona (Ústavní soud), či pokud tak stanoví zvláštní 
zákon. Tím je míněno stanovení jednoznačného cha
rakteru (taxativní), ne individuální právní akt orgánu 
veřejné správy s přihlédnutím k věcně příslušnému 
zákonu (nikoliv podzákonnému předpisu).

Závěrem lze dovodit, že je schůdné, a to jen velmi 
omezeně, využít ustanovení umožňujícího zkrácení 
doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůty 
ke splnění povinnosti. Přitom však je vždy nutné dbát 
na to, že v novém řízení je správní orgán povinen 
šetřit práva nabytá v dobré víře (např. práva nabytá 
v nedávném rozhodnutí). 

Postup výpočtu a výsledky statis-
tického šetření údajů charakterizují-
cích vodoprávní rozhodnutí v ČR

Podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 431/2001 Sb. [30] 
je nutné u bodu 13 vyplnit:
a) kdo rozhodnutí vydal,
b) pod jakým č. j.,
c) kdy (je uveden den, rok), 
d) platnost rozhodnutí,
c) povolené množství vypouštěných odpadních vod 

v max. l.s1, tis. m3.měs.1 a tis. m3.rok1.
Určité problémy se vyskytují, když u některých 

povolení není vyplněna doba jejich platnosti anebo 
v případě, kde je datum sice uvedeno, ale je logicky 
chybné. S ohledem na potřebu zpracovat především 
posouzení celého území státu však lze uvedenou 
okolnost zanedbat. Kromě „administrativních“ 
údajů jednotliví znečišťovatelé vyplňují rovněž údaje 
o vypouštěném znečištění, a to v ukazateli:
d) BSK

5
 (pětidenní biochemická spotřeba kyslíku 

s potlačením nitrifikace),
e) CHSK

Cr
 (chemická spotřeba kyslíku dichromanem),

f) NL (nerozpuštěné látky),
g) RAS (rozpuštěné anorganické soli),
h) N–NH

4
+ (amoniakální dusík),

i) N
anorg

 (celkový anorganický dusík),
j) P

celk
 (celkový fosfor).

Do databáze jsou také ukládány hodnoty vyčíslující 
množství vypouštěných odpadních vod od jednotlivých 
zdrojů znečištění po jednotlivých měsících a celkový 
součet za uvedený rok. 

Vlastní statistické šetření bylo provedeno za období 2003–2008 (celkem šest 
let). Z ukazatelů byl zvolen pouze BSK

5
 a CHSK, protože jde o nejlépe vykazované 

údaje. Výpočet byl proveden pro šest časových úrovní. Stav odpovídající např. 
roku 2003 byl chápán vždy za stav ke konci daného kalendářního roku. Příslušní 
respondenti tyto údaje totiž vyplňují (a následně zasílají) vždy v lednu roku násle
dujícího s tím, že jde o hodnoty platné pro konec vykazovaného kalendářního 
roku. Výsledky výpočtů uvádíme v tabulce 1. 

Souhrnné hodnoty uvádíme v tabulce 2.
Počet let platnosti vodoprávních povolení byl různý. V průměru šlo o pět let. 

Některá povolení byla vydána na dobu neurčitou – ta nemohla být statisticky 
hodnocena. Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulce 3.

Závěr
S ohledem na ustanovení § 12 vodního zákona ve vazbě na příslušná usta

novení zrušeného zákona č. 71/1967 Sb. [22] a zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu [27] (možnost přezkumného řízení, obnovy řízení a vydání nového 
rozhodnutí) byla provedena analýza dostupných údajů, které jsou získávány 
správci povodí na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb. [30]. Z té vyplývá, že nelze 
spoléhat pouze na regulaci, jejíž účinnost by následovala bezprostředně po vydání 
příslušného právního předpisu. Tato skutečnost je mnohdy opomíjena, a tak může 
dojít k situaci, kdy zlepšování jakosti povrchových vod nebude možné očekávat 

Počet let 
platnosti 
povolení

31. 12. 2003 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12. 2008

BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK

Vypouštěné znečištění v t.rok-1

0 1 731 12 773 2 297 12 053 1 344 5 552 1 259 5 014 999 5 084 891 3 981

1 2 820 10 344 2 585 14 253 966 3 561 1 678 9 323 607 3 050 1 272 5 839

2 3 126 16 089 457 1 827 1 639 9 336 472 2 220 995 6 363 2 027 12 317

3 240 900 1 691 9 293 499 2 192 792 4 591 2 158 11 825 552 3 165

4 953 7 511 326 1 856 646 3 440 2 059 11 656 428 3 433 719 3 573

5 163 664 179 2 221 1 744 10 132 121 596 495 2 453 158 817

6 75 483 741 2 961 110 485 409 2 331 96 540 106 421

7 376 1 897 100 532 547 2 071 122 515 104 424 164 853

8 69 455 177 886 149 666 119 600 130 727 109 495

9 162 833 158 917 111 593 138 797 91 408 303 2 047

10 147 654 50 267 123 506 43 213 105 781 77 483

11 25 153 1 2 10 1

12 38 231

13 1 5 5 11

14 11 22

15 1 67 1 1 1 1

Doba 
neurčena

1 868 7 506 1 368 9 952 1 634 14 073 1 570 14 694 1 609 13 659 1 337 11 424

Doba 
nezjištěna*)

102 278 59 175 62 161 63 178 42 132 23 77

Celkem 11 883 60 712 10 219 57 358 9 574 52 768 8 845 52 729 7 861 48 890 7 738 45 494

Tabulka 1. Doba platnosti vodoprávních povolení s ohledem na příslušné znečištění vypouštěné 
z bodových zdrojů znečištění – situace za období 2003–2008

*) Šlo většinou o nesprávné nebo nevyplněné datum doby vydání či platnosti daného individuálního povolení.

Počet let 
platnosti 
povolení

31. 12. 2003 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12. 2008

BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK BSK
5

CHSK

Vypouštěné znečištění v t.rok-1

1–5 let 9 033 48 281 7 535 41 503 6 838 34 213 6 381 33 400 5 682 32 208 5 619 29 692

6–10 let 829 4 322 1 226 5 563 1 040 4 321 831 4 456 526 2 880 759 4 299

10 a více 51 325 31 165 1 2 11 2

Doba 
neurčena

1 868 7 506 1 368 9 952 1 634 14 073 1 570 14 694 1 609 13 659 1 337 11 424

Doba 
nezjištěna

102 278 59 175 62 161 63 178 42 132 23 77

Celkem 11 883 60 712 10 219 57 358 9 574 52 768 8 845 52 729 7 861 48 890 7 738 45 494

Tabulka 2. Souhrnné zhodnocení doby platnosti vodoprávních povolení s ohledem na příslušné 
znečištění vypouštěné z bodových zdrojů znečištění

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Počet vydaných vodoprávních povolení v daném roce 333 552 619 415 540 558

Průměrná délka platnosti povolení vydaného v daném roce 5,1 4,7 4,8 4,7 5,1 4,9

Odpovídající množství vypouštěného BSK
5
 v t.r-1 1 341 2 303 3 635 893 1 955 763

Odpovídající množství vypouštěného CHSK v t.r-1 4 627 16 031 20 720 4 803 10 699 4 718

Tabulka 3. Počet vydaných vodoprávních povolení, průměrná doba jejich platnosti a odpovídající 
vypouštěné znečištění v daném kalendářním roce
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v termínech, které by bylo zapotřebí vymáhat s ohledem na požadavky směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující 
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky [31]. 

Na základě praktických zkušeností získaných při práci se soubory údajů lze 
doporučit provádění pravidelného souhrnného hodnocení vydaných vodopráv
ních povolení, a to každoročně. Je však zapotřebí upozornit na tu okolnost, že 
s ohledem na platnou přílohu č. 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb. [30] jde pouze 
o velmi omezený rozsah informací. Mnohem více údajů by bylo možné získat z tzv. 
„Editoru vodoprávní evidence“ (informační systém veřejné správy provozovaný 
MZe). V současné době probíhá inovace, která by v budoucnosti měla umožnit 
snadnější přístup k datům vodoprávních úřadů.

Ze zjištěných skutečností vyplývá jak potřeba dílčích legislativních změn 
v oblasti vodoprávních rozhodnutí k vypouštění odpadních vod do vod povrcho
vých (včetně motivačního uplatnění ekonomických nástrojů v ochraně vod), tak 
nutné zlepšení provozuschopnosti informačních systémů veřejné správy v dané 
oblasti.

Seznam literatury a dalších podkladů
[1] Hendrych, D. aj. Správní právo. Obecná část. 4. vyd. Praha : C. H. Beck 2001, 

521 s. ISBN 8071794708.
[2] Hrabák, J. a Nahodil, T. Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými 

poznámkami. Praha : ASPI, 2005, 335 s. ISBN 8073571048.
[3] Hrabák, J. a Nahodil, T. Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými 

poznámkami. 2. aktual. a dopl. vyd. dle stavu k 1. 3. 2006. Praha : ASPI, 2005, 
335 s. ISBN 8073571803.

[4] Kindl, M. a David, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vyd. a nakl. Aleš 
Čeněk, 2005, 223 s. ISBN 8086898113.

[5] Knapp, V. aj. Tvorba práva a její současné problémy. Praha : Linde, 1998, 462 s. 
ISBN 8072011405.

[6] Knapp, V. a Gerloch, A. Logika v právním myšlení. Praha : EUROLEX Bohemia, 2001, 
230 s. ISBN 8086432025.

[7] Mazanec, M. Soudní judikatura ve věcech správních 1993–1997. Praha : Linde, 
1999, 522 s. ISBN 8072011871.

[8] Mazanec, M. Správní soudnictví. Praha : Linde, 1996, 451 s. ISBN 807201021 
02.

[9] Mikule, V., Kopecký, M. a Staša, J. Správní řízení ve věcech stavebních. Praha : 
Nakl. ARCH, 1997, 296 s. ISSN 12116386, ISBN 8086165019.

[10] Ondruš, R. Vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech administra
tivních 1918–1948 a jejich využití v aplikační praxi. Praha : Linde, 2001, 435 s. 
ISBN 8072012932.

[11] Ondruš, R. Správní řád – nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha : 
Linde, 2005, 515 s. ISBN 8072015230.

[12] Pitrová, L. a Pomahač, R. Evropské správní soudnictví. Praha : C. H. Beck, 1998.
[13] Průcha, P. Správní právo. Obecná část. 3. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 

1998, 310 s. ISBN 8021018143.
[14] Průcha, P. a Skulová, S. Správní právo. Procesní část. 1. dotisk 2. přeprac. vyd. 

Brno : Masarykova univerzita, 1998, 174 s. ISBN 8021015233.
[15] Skulová, S. aj. Základy správní vědy. Brno : Masarykova univerzita, 1998, 234 s. 

ISBN 8021018283.
[16] Ševčík, J. Vodní a rybářské právo (Komentářem a judikaturou opatřená sbírka před

pisů vodního a rybářského práva, platného v historických zemích Československé 
republiky). Praha : Právn. knihkupectví a nakl. V. Linhart, 1937, 588 s.

[17] Šlauf, V. aj. Správní řád. Úplné znění zákona, souvisící předpisy, poznámky a rejstřík. 
Praha : Linde, 1993, 267 s. ISBN 8085647087.

[18] Tichý, L. aj. Dokumenty ke studiu evropského práva. Praha : Linde, 1999, 689 s. 
ISBN 8072011952.

[19] Vopálka, V. O územní samosprávě – Veřejná správa a právo (Pocta prof. JUDr. 
D. Hendrychovi). Praha : C. H. Beck, 1997, 378 s. ISBN 8071791911.

[20] Vopálka, V., Šimůnková, V. a Šolín, M. Správní řád – Komentář. Praha : C. H. Beck, 
1999.

[21] Vopálka, V. aj. Nový správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., 500/2004 Sb. ACT of 
24th June 2004 Code of Administrative Procedure. Praha : ASPI, 2005, 556 s. 
ISBN 8073571099 

[22] Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 
Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb. (účinnost pouze do 31. 
12. 2005).

[23] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 
Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 
Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 180/2008 Sb. 
a zákona č. 181/2008 Sb.

[24] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona 
č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb. a zákona 
č. 222/2006 Sb.

[25] Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integro
vaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona 

č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona 
č. 25/2008 Sb.

[26] Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., 
zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 
zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., 
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., 
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., 
zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 314/2008 Sb.

[27] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.

[28] Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení 
vlády č. 229/2007 Sb.

[29] Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovo
dech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 
Sb.

[30] Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení 
a o údajích pro vodní bilanci.

[31] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Zpracováno s podporou výzkumného záměru MZP0002071101.

Ing. Arnošt Kult
VÚV T.G.M., v.v.i., Praha

arnost_kult@vuv.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.

Key words
Water Act, permission for water use, river basin plan, rules of administra-
tion, water balance assessment

Assessment of the duration of water management decisions 
according to the pollution emitted in the Czech Republic for the 
period 2003–2008 (Kult, A.)

The article evaluates the possibility of application of the section 12 
of the Water Act, i.e. changes and cancellation of permission for water 
use, if it is necessary for fulfillment of an action program, programs 
for reduction of pollution of surface waters, a program for reduction 
of pollution of surface waters by dangerous substances or especially 
dangerous substances, a plan for improving the quality of raw water 
in accordance with special legal regulations and a river basin plan 
with reference to the Act of Administrative Proceedings (the Rules of 
Administration). There were also described results of analyses of data 
about permissions of the water authority on the basis of data passed 
from river basin administrators on VÚV T.G.M. in reference to the water 
balance assessment. From the worked up analysis the necessity of 
legislative change of the Water Act with regard to fulfillment of the 
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
of 23 October 2000 establishing a framework for Community action 
in the field of water policy results, too.
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RECENTNÍ KONTAMINACE 
ŘÍČNÍCH SEDIMENTŮ JIZERY 
KOVY A METALOIDY V POROVNÁNÍ 
S PŘIROZENÝM POZADÍM

Petr Lochovský, Pavel Eckhardt

Klíčová slova 
kontaminace říčních sedimentů, říční sedimenty Jizery, těžké kovy, geo-
genní pozadí, přirozené pozadí říčních sedimentů

Souhrn
Vodní tok Jizery patří nejenom k velkým přítokům Labe, ale současně 

je i významným vodárenským tokem. Přestože recentní zatížení vodní 
fáze Jizery těžkými kovy a metaloidy je na relativně nízké úrovni, setká-
váme se v sedimentech s poměrně vysokými koncentracemi ekologicky 
významných kovů, jako je kadmium, rtuť, olovo nebo zinek.

K hodnocení a klasifikaci recentní zátěže říčních sedimentů kovy 
a metaloidy, zejména pak k realizaci revitalizačních opatření, jsou 
nezbytné údaje o jejich přirozených (pozaďových) koncentracích. 
Jednou z možností stanovení těchto koncentrací je analýza hlubších 
antropogenně nekontaminovaných sedimentových horizontů v říčních 
nivách. Na středním a dolním toku Jizery byly na základě analýzy sedi-
mentového materiálu z vertikálních půdních profilů říčních niv odvozeny 
hodnoty přirozeného obsahu kovů a metaloidů. Stanovené pozaďové 
koncentrace nevykazovaly, kromě stříbra, významnější odchylky od 
globálního standardu pro jemné říční sedimenty (Turekian a Wede-
pohl, 1961). Praktickým důsledkem těchto zjištění je skutečnost, že 
na stávající kontaminaci říčních sedimentů Jizery se podílí převážně 
antropogenní činnosti.

Úvod
K hodnocení a klasifikaci recentní zátěže říčních sedimentů kovy a metaloidy, 

zejména pak k realizaci revitalizačních opatření, jsou nezbytné údaje o jejich 
přirozených (pozaďových) koncentracích. Jednou z možností jejich stanovení je 
analýza hlubších antropogenně nekontaminovaných sedimentových horizontů 
v říčních nivách na základě odběru a analýzy sedimentových jader. Příspěvek 
navazuje na problematiku stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů kovy 
a metaloidy na Bílině (Lochovský, 2008). Obdobným postupem jako u Bíliny byly 
stanoveny pozaďové koncentrace pro říční sedimenty Jizery. 

Stručná charakteristika vodního toku Jizery
Jizera pramení pod Smrkem v Jizerských horách, poté protéká Velkou jizerskou 

loukou (Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery), tvoří v délce asi 15 km 
českopolskou hranici. Dále protéká po hranici Krkonošského národního parku, 
Podkrkonoším a následně přetíná Ještědskokozákovský hřbet. V celém tomto 
úseku má řeka bystřinný charakter, až k Turnovu se tak střídají úseky s výrazným 
spádem a kamenitým řečištěm s klidnějšími úseky. Od Turnova protéká otevřenou 
krajinou, kde má spíše mírný spád. Řeka se vlévá po 164 km do Labe u Lázní 
Toušeň mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi. Plocha povodí je přibližně 
2 200 km2, s ročním průměrným průtokem vody 24 m3/s při ústí do Labe. 
K větším městským aglomeracím, kterými Jizera protéká, patří Jablonec nad 
Jizerou, Semily, Železný Brod, Turnov, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, 
Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou. Ve jmenovaných městských aglomeracích 
se na zatížení vody a říčních sedimentů Jizery negativně projevuje celá řada 
průmyslových činností, k nejvýznamnějším však patří 
průmysl sklářský, textilní a strojírenský. Na dolním 
toku Jizery je voda z břehových filtrátů využívána pro 
vodárenské účely (Káraný).

Geologická situace povodí Jizery 
Povodí Jizery je z geologického hlediska poměrně 

pestré, generelně se skládá zejména z krystalinika 
lugické oblasti, limnického permokarbonu podkrko
nošské pánve a platformního pokryvu české křídové 
pánve.

Jizera a část jejích horských přítoků (Kamenice, 
Mumlava) pramení na žule v krkonošskojizerském 
plutonu. Dále po toku řeka protíná metamorfova
né horniny s převahou svorů, migmatitů a fylitů, 
zastoupeny jsou i krystalické vápence a dolomity 
(Bozkovské jeskyně). 

Jižně od těchto metamor fitů se nachází výplň 
Podkrušnohorské pánve (např. povodí Olešky), 
která je zastoupena především pískovci, prachovci 
a jílovci převážně červené barvy. Dále se v tomto 
úseku vyskytují mladopaleozoické vyvřeliny jako 

například melafyry a křemenné porfyry. Oblast je význačná zvýšeným výskytem 
minerálů mědi.

Výše zmíněné horniny jsou na povrchu od platformího pokryvu sedimentů 
svrchní křídy odděleny lužickým zlomem, podél kterého vystupují pískovce ceno
manského stáří (např. Suché skály). Od Malé Skály k ústí do Labe tak Jizera 
protéká křídovými pískovci, slínovci a jílovci stáří turon až coniak.

V povodí se lokálně vyskytují průniky bazických třetihorních vulkanitů, které 
jsou často morfologicky produktivní (Bukovec, Kozákov, Mužský, Káčov, Baba 
u Kosmonos).

Připovrchová vrstva zemské kůry je tvořena převážně sedimenty kvartéru 
– jednotlivými druhy deluviálních sedimentů, fluviálními (písčité štěrky pleisto
cenních říčních teras, nivní sedimenty) a eolickými sedimenty (váté písky, spraše, 
sprašové hlíny). V horské části povodí se vyskytují i rašeliny.

Experimentální část

Odběrové lokality 
Na základě kritérií odběru sedimentových jader pro stanovení pozaďových 

koncentrací kovů a metaloidů v říčních sedimentech (Lochovský a Schindler, 
1998; Prange, 1997), historických map a zejména podrobného průzkumu terénu 
pomocí půdní jehly, byly vybrány celkem čtyři lokality na středním a dolním toku 
Jizery. Jde o říční nivy u obcí Otradovice, Sobětuchy, Ptýrov a Dalešice. Vybrané 
lokality byly v minulosti pravidelně zaplavovány a nacházejí se v dostatečné 
vzdálenosti od vlastního říčního toku Jizery. Mocnost sedimentových nánosů se 
zde pohybovala v rozmezí 140–220 cm. Lokalizace jednotlivých odběrových míst 
je znázorněna na mapách na obr. 1.

Odběr sedimentových jader a recentních říčních sedimentů
Odběr sedimentových jader byl proveden vrtnou soupravou od německé firmy 

Stitz Gehrden s titanovou hlavou a úpravou provedenou tak, aby odebraný sedi
ment nepřišel do styku s ocelovými částmi zařízení (do ocelové roury odběráku 
je vložena podélně rozříznutá trubice z polyakrylátu, spojená lepicí páskou). 
Sedimentová jádra byla odebrána po 1m úsecích do hloubky štěrkového pod
loží. V laboratoři VÚV T.G.M., v.v.i., byl odebraný sedimentový materiál popsán 
a analyzován na obsah jednotlivých chemických prvků. 

Recentní říční sedimenty byly odebrány v příbřežních místech toku Jizery 
z plochy nejméně 50 m2. Odběr byl proveden samplerem na teleskopické tyči 
(do hloubky přibližně 2 cm), dílčí vzorky sedimentového materiálu byly poté 
zhomogenizovány ve skleněné nádobě a materiál byl převeden do plastových 
vzorkovnic o objemu 0,4 l, které byly do laboratoře transportovány v chladicích 
boxech. Z důvodu srovnatelnosti kontaminace recentních a preindustriálních 
sedimentů byl odběr recentních sedimentů uskutečněn ve vodním toku Jizery 
poblíž odběrových míst sedimentových jader.

Zpracování sedimentového materiálu
Před vlastním zpracováním materiálu odebraných sedimentových jader byla 

provedena kvalitativní zkouška na přítomnost karbonátů (únik CO
2
) a sulfidů (únik 

H
2
S) přídavkem koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Na základě vodného 

výluhu byla pak stanovena pH reakce jednotlivých sedimentových horizontů. 
Výsledky pozorování jsou shrnuty v tabulce 1.

Z tabulky 1 je patrné, že všechny půdní horizonty vykazovaly neutrální až slabě 
alkalickou reakci s nízkým obsahem karbonátů v některých půdních polohách. 
Přítomnost sulfidů nebyla u žádného vzorku prokázána. Příliš nízké hodnoty pH 
mohou způsobovat vertikální migraci některých prvků, zejména kadmia a zinku 
(Prange, 1997; Lochovský, 2008).

Sedimentový materiál byl po vysušení lyofilizací rozdělen sítováním podle 
velikosti částic (> 200 µm, 20–200 µm a < 20 µm); procentuální zastoupení 
jednotlivých velikostí částic je zachyceno na obr. 2.

Z obr. 2 je zřejmé, že frakce částic o velikosti < 20 µm je v materiálu odebra
ných sedimentových jader zastoupena přibližně 10–20 %. V porovnání s nálezy 

Obr. 1. Odběrová místa sedimentových jader v lokalitách Otradovice, Sobětuchy, Ptýrov a Dalešice v povodí 
Jizery
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na jiných vodních tocích v ČR obsahují sedimenty 
v povodí Jizery vyšší podíl písčitého materiálu o veli
kosti částic > 200 µm. Obsah organického uhlíku 
(TOC) se ve svrchních sedimentových polohách pohy
boval kolem 4 %, v hlubších polohách pak převážně 
méně než 1 %.

Obsah jednotlivých chemických prvků byl jak 
v materiálu sedimentových jader, tak v recentních 
sedimentech stanoven pouze ve frakci o velikosti 
částic < 20 µm. Výhodou postupu je lepší srovnatel
nost analytických výsledků z různých lokalit (eliminace 
vlivu velikosti částic; Ackerman, 1983). Vlastní sta
novení bylo provedeno technikami ICPOES a AAS po 
tlakovém rozkladu lučavkou královskou v mikrovlnné 
peci. Podrobnější informace o zpracování odebraného 
materiálu jsou uvedeny v práci (Lochovský, 2008).

Na základě podobného koncentračního průběhu 
ve vertikálních půdních profilech u prvků charakte
ristických pro antropogenní kontaminaci (Cu, Cd, Pb, 
Zn) byla odhadnuta vertikální hranice antropogenní 
kontaminace. Výsledky analýz z kontaminované části 
sedimentového profilu byly z hodnocení vyloučeny. 
Lokální hodnoty přirozeného pozadí říčních sedimentů 
byly stanoveny jako medián koncentračních nálezů 
v jednotlivých segmentech nekontaminovaného úseku 
sedimentového jádra (výpočet průměrné hodnoty zde 
není vhodný, neboť není zaručeno normální rozdělení 
naměřených hodnot; Prange et al., 1997). Regio
nální hodnoty pro dolní a střední tok Jizery byly pak 
vypočteny jako artimetický průměr lokálních nálezů 
(Sobětuchy, Otradovice, Ptýrov, Dalešice).

Na obr. 3 jsou pro ukázku znázorněny vertikální 
koncentrační profily vybraných, pro antropogenní 
kontaminaci relevantních prvků v sedimentovém jádře 
odebraném v říční nivě u obce Sobětuchy. Na průbě
hu koncentračních profilů je patrná výše zmíněná 
antropogenní kontaminace svrchních sedimentových 
horizontů, spodní polohy pak odrážejí hodnoty prav
děpodobného přirozeného pozadí.

V tabulce 2 jsou shrnuty výsledky pozaďových 
koncentrací kovů a metaloidů v říčních sedimentech 
Jizery v porovnání s globálními pozaďovými koncen
tracemi (Turekian a Wedepohl, 1961). Vedle pozaďových koncentrací jsou zde 
současně uvedeny i koncentrační nálezy v recentních sedimentech.

V tabulce 2 lze v porovnání s globálním geogenním standardem pozorovat 
poněkud nižší koncentrační nálezy železa. Železo se může ve formě hydratovaných 
oxidů významně podílet na kumulaci řady chemických prvků (Veselý, 1995). Přes 
tuto skutečnost však nebyly u většiny stanovených pozaďových koncentrací patrné 
významnější odchylky od globálních geogenních standardů (Turekian a Wedepohl, 
1961). Z ekologicky relevantních prvků lze v tabulce 2 pozorovat mírně zvýšené 
pozaďové koncentrace u As, Pb a Zn a výrazněji zvýšené nálezy pouze u Ag. 
Obdobně zvýšené nálezy u stříbra bylo možno pozorovat i u některých dalších 
vodních toků na území ČR – Labe, Vltava, Ohře, Bílina (Prange, 1997; Lochovský 
a Schindler, 1998; Lochovský, 2008).

U rtuti byla Turekianem a Wedepohlem stanovena pozaďová koncentrace 
0,4 mg/kg. V současné době není již tato hodnota považována za správnou. Bowen 
(1979) udává jako průměrnou pozaďovou koncentraci rtuti v říčních sedimentech 
0,18 mg/kg, Veselý (1995) stanovil na středním toku Labe hodnotu 0,12 mg/kg, 
Lochovský a Schindler (1998) a Lochovský (2008) uvádějí pro sedimenty Vltavy, 
Ohře a Bíliny pozaďové koncentrace kolem 0,1 mg/kg. 

V recentních sedimentech je u některých ekologicky relevantních prvků možno 
pozorovat, v porovnání s přirozeným pozadím, výrazně vyšší koncentrační nálezy. 
Jde zejména o kadmium, olovo, rtuť a zinek. Na obr. 4 je pro ilustraci zobrazen 
poměr koncentračních nálezů jednotlivých chemických 
prvků v recentních sedimentech Jizery a hodnot 
přirozeného pozadí. Vysoké hodnoty tohoto poměru 
(koeficient kumulace) svědčí o antropogenní zátěži. 
Obzvláště vysoké hodnoty koeficientu kumulace jsou 
patrné u kadmia a některých dalších kovů, jako jsou 
Hg, Pb, Ag a Zn. Naopak u typicky geogenního prvku 
skandia je koeficient kumulace roven jedné.

Z výsledků stanovených pozaďových koncentrací kovů 
a metaloidů v říčních sedimentech Jizery vyplývá, že 
u ekologicky relevantních prvků se na celkové recentní 
zátěži podílí přirozené pozadí jen nevýznamně.

Závěr
Na dolním a středním toku Jizery byly na zákla

dě analýzy materiálu vertikálních půdních profilů 
ve vybraných říčních nivách odvozeny pozaďové 

Obr. 2. Zastoupení částic o velikosti > 200 µm, 20–200 µm, < 20 µm v materiálu vertikálních sedimentových 
profilů odebraných na lokalitách Sobětuchy, Otradovice, Ptýrov a Dalešice v povodí Jizery

Obr. 3. Průběh koncentrace Zn, Cd, Pb a Hg ve vertikálním profilu sedimentového 
jádra odebraného na lokalitě Sobětuchy na dolním toku Jizery

Chemický
prvek

BG Jizera
(mg/kg)

BG TW
(mg/kg)

C
rec.

(mg/kg)
Chemický
prvek

BG Jizera
(mg/kg)

BG TW
(mg/kg)

C
rec.

(mg/kg)

Ag 0,35 0,07 0,7–3,7 Ni 58 67 57–69
As 25 13 27–29 P 1 020 700 1 970–2 710
Be 2,4 3,0 2,8–3,6 Pb 35 20 90–154
Cd 0,3 0,3 3,2–4,3 Sb 2,1 1,5 3,1–3,7
Co 20 19 21–24 Sc 13 13 9,1–15,6
Cr 71 90 73–82 Se 1,5 0,6 1,0–8,3
Cu 35 45 62–76 Sn 10 6,0 12–17
Fe 28 400 47 200 25 700–28 900 V 75 130 76–80
Hg 0,1 0,4 0,25–0,51 Zn 175 95 380–550
Mn 1 100 850 850–1 150

Tabulka 2. Pozaďové koncentrace vybraných kovů a metaloidů v říčních sedimentech Jizery (BG Jizera) 
v porovnání s globálními standardy podle Turekiana a Wedepohla (BG TW) a koncentračními nálezy v recent
ních sedimentech (C

rec.
)

Sobětuchy Otradovice Ptýrov Dalešice

Hloubka
(cm)

pH
Únik
CO

2

Hloubka
(cm)

pH
Únik
CO

2

Hloubka
(cm)

pH
Únik
CO

2

Hloubka
(cm)

pH
Únik
CO

2

0–20 7,0 – 0–20 7,4 – 0–10 7,2 – 0–10 7,7 +

40–50 7,5 – 20–40 7,6 – 20–40 7,3 – 30–40 8,0 +

70–80 7,8 – 60–70 8,1 + 60–80 7,3 – 50–70 8,1 –

90–100 7,8 – 90–100 8,1 + 80–110 7,5 – 80–100 7,9 –

120–130 7,9 – 110–120 8,1 + 150–160 7,7 – 100–130 7,8 –

140 7,9 – *120–140 7,9 + 170–180 7,7 – *140–160 6,6 –

*160–170 7,9 + 140–150 7,9 + *190–210 7,8 –

210–220 7,8 –

Tabulka 1. Výsledky půdní reakce (vodný výluh) a kvalitativní zkoušky na přítomnost karbonátů přídavkem 
koncentrované kyseliny chlorovodíkové  

* vliv spodní vody
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koncentrace pro obsah kovů a metaloidů v říčních sedimentech. Stanovené 
koncentrace nevykazovaly u většiny prvků významnější odchylky od běžně použí
vaného globálního standardu Turekiana a Wedepohla pro jemné říční sedimenty. 
U ekologicky relevantních prvků bylo možno pozorovat pouze mírně zvýšené 
pozaďové koncentrace u As, Pb a Zn a výrazněji zvýšené koncentrace pak u Ag. 
Na základě stanovených pozaďových koncentrací lze konstatovat, že na celkové 
zátěži recentních sedimentů Jizery jednoznačně převažuje antropogenní podíl 
kontaminace, přirozené geogenní pozadí se na této zátěži podílí jen nevýznamně. 
K nejzávažnějším kontaminantům recentních sedimentů Jizery patří zejména 
kadmium, rtuť, olovo, stříbro a zinek.

Zpracováno s podporou výzkumného záměru MZP0002071101. Veškeré ana
lýzy byly provedeny v Referenční laboratoři složek životního prostředí a odpadů 
VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
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Recent contamination of the Jizera River sediments with metals 
and metaloids in comparison with natural background (Lochov-
ský, P., Eckhardt, P.)

Despite of relativelly low concentrations of heavy metals in the 
water phase of the Jizera River, high concentrations of cadmium, 
lead, mercury, zinc and silver could be observed in fresh sediments. 
For the evaluation and the classification of the recent river sediment 
contamination concentrations of natural background are necessary. In 
the middle and lower course of the Jizera River the background con-
centrations for metals and metaloids in fluvial sediments were derived 
on basis of the element concentrations in vertical sediment cores 
drawn in the fluvial alluvium. Established background concentrations 
showed no significant deviation, from global standards by Turekian 
and Wedepohl, with exception of silver. The practical consenquence 
of the established background values is the fact, that recent contami-
nation of the Jizera River sediments is caused predominantly by the 
anthropogenic activities.

MOŽNOSTI ŘÍZENÍ A UDRŽENÍ 
JAKOSTI VOD PRO REKREAČNÍ 
VYUŽITÍ VE VZTAHU KE KRAJINNÝM 
ANTROPOGENNÍM VLIVŮM 

Danuše Beránková, Helena Brtníková, Milena Forejtníková, 
Miloš Rozkošný

Klíčová slova 
koupací vody, jakost povrchové vody, zdroje znečištění, živiny, zemědělství, 
chlorofyl-a

Souhrn
Příspěvek seznamuje s problematikou ochrany povrchových vod 

určených k rekreačnímu využití, které jsou situovány v povodí Mora-
vy. Jednotlivými aspekty jakosti těchto vod se ve Výzkumném ústavu 
vodohospodářském, T.G.M., v.v.i., v období 2008–2010 zabývají řešitelé 
dílčích úkolů zařazených do projektu VaV SP/2e7/73/08 Identifikace 
antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů 
v oblasti povodí řeky Moravy a oblasti povodí řeky Dyje. 

Výzkumný projekt umožní v závěru řešení účelně propojit výsledky 
z několika souvisejících tematických okruhů a navrhnout možnosti 
ochrany a řízení jakosti vody přírodních koupacích vod. Návrhy opatření 
budou určeny na základě všestranné charakteristiky těchto lokalit 
zahrnující popis, ohrožení, hodnocení jakosti vody a dále na základě 
poznatků o zemědělských a difuzních zdrojích znečištění, jejich vlivu 
na eutrofizaci povrchových vod a na rozvoj vodních květů. 

Úvod
Koupacím vodám a udržení jejich jakosti je v členských zemích EU věnová

na zvýšená pozornost. Dosud je tato problematika podřízena směrnici Rady 
76/160/EHS o kvalitě vody pro koupání (SR). Na jejím podkladě je v České 
republice organizován Ministerstvem zdravotnictví (MZ) pravidelný monitoring 
jakosti v místech, kde se koupe větší počet osob. Významnou úlohu mají krajské 

hygienické stanice, které buď přímo zajišťují toto sledování, nebo výsledky přebí
rají od provozovatelů koupališť. Jiný pohled na ochranu koupacích lokalit přináší 
nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES (SPR) o řízení jakosti 
vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. Její postupné zavádění (do 
roku 2014) se projeví změnami jak v zákoně o ochraně veřejného zdraví, tak i ve 
vodním zákonu. Na rozdíl od současného stavu, kdy hlavní tíhu nese pouze rezort 
zdravotnictví, jsou zapojováni do problematiky také vodohospodáři, a to zejména 
naplňováním požadavku o ochraně jakosti povrchové vody ke koupání. 

Součástí nové strategie je potřeba udržení a řízení jakosti vody koupacích 
lokalit. K tomuto účelu jsou pro lokality koupacích vod vypracovávány jejich 
„profily“, což znamená komplexní charakterizování povodí, ohrožení zdroji 
znečištění, posouzení rozvoje řas a sinic a také určení monitorovacího místa 
ke kontrole jakosti. 

Jednotlivými aspekty jakosti těchto vod se ve Výzkumném ústavu vodohos
podářském T.G.M, v.v.i., v období 2008–2010 zabývají řešitelé dílčích úkolů 
zařazených do projektu VaV SP/2e7/73/08 Identifikace antropogenních tlaků 
na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí řeky Moravy 
a oblasti povodí řeky Dyje. 

Metodika
Cílem dílčího úkolu 04 [1] uvedeného projektu je podrobněji analyzovat stav 

jakosti vody ke koupání, popsat povodí každé lokality a identifikovat negativní 
vlivy. S využitím prostředků geografického informačního systému a zahrnutím 
geografických parametrů je stanovena typologie jednotlivých lokalit. V další 
fázi bude provedena multikriteriální analýza, která zahrne proměnlivé příčinné 
parametry a umožní zařazení do skupin.

Dílčí úkol 02 [3] projektu se zabývá různorodým znečištěním přicházejícím do 
vod z plošných a rozptýlených zdrojů. Pro kvalitu koupacích míst jsou rozhodující 
nutrienty. Eutrofizace vod způsobená nadměrným přísunem fosforu a dusíku 
do vodního prostředí a jejich přetrvávání v systému je stále jedním z hlavních 
problémů vodního hospodářství. Informace o hospodaření v krajině a dopad 
tohoto hospodaření na síť drobných vodních toků významně přispívají k popisu 
ohrožení různých rybníků a nádrží v rekreačních oblastech.

Dílčí úkol 03 [4] přináší řadu cenných poznatků o eutrofizaci malých vodních 
nádrží (včetně rybníků), rozvoji planktonních společenstev, vlivu rybářského 
hospodaření na jakost vod vlastních nádrží a recipientů vypouštěných vod. 
Výsledky mohou přispět k definování příčin vzniku vodních květů sinic. Předmětem 
hodnocení je i dopad vypouštěných nečištěných odpadních vod z malých obcí na 
koupací vody.
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Obr. 1. Předběžná typologie koupacích lokalit v povodí Moravy

Na obr. 1 je znázorněna lokalizace 41 vyhlášených 
koupacích míst v povodí celé řeky Moravy podle 
identifikačního čísla lokality uvedeného v tabulce 1. 
Seznam těchto lokalit daný vyhláškou č. 152/2008 
Sb. zahrnuje různé typy akumulace vod, jako např. 
betonová koupaliště, přírodní lokality a štěrkoviště 
s infiltrovanou vodou i průtočné velké a malé vodní 
nádrže a také rybníky. Na území Jihomoravského kraje 
a kraje Vysočina leží několik významných rekreačních 
oblastí, kde jsou vyhlášeny současně i koupací loka
lity – např. Brněnská přehrada, Křetínka, Plumlov, 
Olšovec, Medlov, Sykovec, Domanínský rybník aj.

Uvedené lokality jsou středem zájmu nejen veřej
nosti, která je využívá, ale i správních orgánů. Jejich 
společným zájmem je zajistit a udržet vyhovující 
jakost vody ke koupání i s ohledem na rozvoj dané 
aglomerace, která přímo souvisí s jejím rekreačním 
využíváním. Na lokalitě Brněnská přehrada se boj 
proti sinicím stal dokonce součástí volebního pro
gramu Jihomoravského kraje a jsou vynakládány 
velké finanční částky i z prostředků EU pro ozdravění 
povodí řeky Svratky a vlastní nádrže. Na dalších dvou 
lokalitách (Plumlov, Malá laguna u N. Mlýnů) se proti 
sinicím v několika případech aplikoval v letech 2006 
až 2008 koagulant PAX18 (polyaluminium chlorid 
Al

n
(OH)

m
Cl8

nm 
), který při reakci s vodou hydrolyzuje za 

vzniku polymerů a vysráží všechny suspendované čás
tice včetně buněk sinic do sedimentu, a tím udrží po 
omezenou dobu jakost vody vhodnou ke koupání.

Výsledky
Při hodnocení kvality vody na jednotlivých lokalitách 

je zřejmé, že i přes řadu dílčích opatření jsou pod 
stálým antropogenním tlakem z povodí a budoucí 
vývoj tak může zpochybnit i efektivitu vynaložených 
prostředků na ozdravění. 

Jako příklad trvalého antropogenního tlaku slouží 
hodnocení jakosti vody na přítoku do Brněnské pře
hrady. V povodí této nádrže o velikosti 1 586 km2 
žije cca 125 tis. obyvatel, průměrný průtok Q

a
 je 

7,68 m3/s. 
Na obr. 2 jsou graficky znázorněny výsledky che

mických analýz monitoringu Povodí Moravy, s.p., které 
znázorňují dlouholeté bodově měřené koncentrace 
forem dusíku a fosforu na profilu SvratkaVeverská 
Bítýška. Z grafů je zřejmé sezonní kolísání dusična
nového dusíku s typickým zvyšováním koncentrací 
v důsledku vyplavování v jarním předvegetačním 
období (až 8,2 mg/l NNO

3
) a dále mírné snížení kon

centrací amoniakálního dusíku a fosforu v posledním 
pětiletém období (průměrná hodnota dosahovala 
v roce 2008 0,09 mg/l NNH

4
 a 0,173 mg/l P

celk.
). 

Hodnoty atomárního poměru N/P (v biomase = 16) 
však stále svědčí zejména o dostatku fosforu.

Při orientačním propočtu daných průměrných kon
centrací za období 2004–2008 na roční látkový přísun 
do nádrže vychází, že každoročně do nádrže přitéká 
až 41,1 t/rok P

celk.
 a 1,261 t/rok N

celk
. Tyto hodnoty 

lze porovnat s bilančními hodnotami uvedenými 
v tabulce 2, které byly získány z měření VÚV v roce 
1993 [2], kdy již nádrž vykazovala velké problémy 
s vodními květy sinic. Z porovnání hodnot vyplývá, 
že velké množství dusíku a fosforu je do nádrže při
nášeno po desetiletí. Prováděná opatření jsou zatím 
nedostatečná. Budování kanalizací bez napojení na 
ČOV s odstraňováním živin a přetrvávající špatné 
obhospodařování krajiny situaci dále zhoršuje.

Z hlediska omezování plošného znečištění je ochra
na koupacích míst totožná s obecnými požadavky na 
ochranu vod. Zemědělské činnosti přinášejí do vod 
znečištění v několika podobách. Plošné hnojení – ať 
již stájovými, nebo průmyslovými hnojivy – je zdrojem 
dusíku jak pro podzemní vody, tak prostřednictvím 
splachů pro povrchové vody.

V současné době je již aplikace hnojiv sledována 
i administrativně omezována, časově je směřována do období, kdy rostliny mohou 
živiny nejlépe využít. Přesto nacházíme v drenážních vodách ve vegetačním období 
hodnoty dusičnanů na úrovni 60–70 mg/l, což významně převyšuje limitní hodnoty 
pro vody povrchové i podzemní. V tocích protékajících převážně zemědělskou 
krajinou, které jsou sledovány v projektu, je zřejmě hodnota dusičnanů závislá 

LOK_ID KOBL_ID Název koupací lokality Název toku
1 KO530601 rybník Dlouhý Ostrovský potok

2 KO530801 VN Březina přítok Malonínského potoka

3 KO531201 rybník Rosnička Svitava

4 KO610101 Domanínský rybník Bystřice

5 KO610501 rybník Černý Smrčenský potok

6 KO610801 rybník Medlov Medlovka

7 KO610802 rybník Sykovec Medlovka

8 KO611201 Malý Pařezitý rybník Třešťský potok

9 KO611202 Velký Pařezitý rybník Javořický potok, přítok Třešťského potoka

10 KO620101 VN Palava Palava

11 PK620151 rybník Olšovec Podomský potok

12 KO620201 VN LetoviceSvitavice Křetínka

13 KO620202 VN LetoviceVranová Křetínka

14 PK620251 Suchý rybník Žďárná

15 KO620301 VN Brněnská přehradaRakovec Svratka

16 KO620302 VN Brněnská přehradaRokle Svratka

17 KO620303 VN Brněnská přehradaSokolské koupaliště Svratka

18 KO620304 VN Brněnská přehradaKozí horka Svratka

19 PK621201 koupaliště Vémyslice Rokytná

20 KO621301 VN Nové Mlýnyhorní nádržlaguna 1 Dyje

21 KO621302 VN Nové Mlýnyhorní nádržlaguna 2 Dyje

22 KO621802 VN LučinaStřed Radějovka

23 PK621951 koupaliště Luleč přítok Lulečského potoka

24 KO622001 VN Oleksovice Skalička

25 KO622002 Vranovská přehradapláž Bítov Dyje

26 KO622003 Vranovská přehradapláž Vranov Dyje

27 KO622004 VN Výrovice Jevišovka

28 KO710701 PoděbradyU přístaviště Mlýnský potok

29 KO710702 PoděbradyPlané loučky Mlýnský potok

30 KO710801 VN Plumlov Hloučela

31 KO720401 VN Luhačovicepláž u hráze Luhačovický potok

32 KO720402 VN Luhačovicepláž u kempu Luhačovický potok

33 KO720501 slepé rameno MoravyPahrbek Morava

34 KO720502 Bahňákštěrkoviště Otrokovice Morava

35 KO720601 VN Horní Bečva Rožnovská Bečva

36 PK720751 koupaliště Kámen povodí Petříkovce

37 KO721101 retenční nádrž Všemina přítok Všeminky

38 KO721201 VN Bystřičkapláž u hráze Bystřička

39 KO721202 VN Bystřičkahlavní pláž Bystřička

40 KO721203 koupaliště Nový Hrozenkov Vsetínská Bečva

41 KO812001 rybníkTvrdkov Tvrdkovský potok

Tabulka 1. Seznam koupacích lokalit v povodí Moravy podle vyhlášky č. 152/2008 Sb.

také na možnosti rozvoje fytoplanktonu, a to i v závislosti na klimatické oblasti. 
Potok Olešná na Českomoravské vysočině, kde jsou odběrná místa v blízkosti 
intenzivně využívaných, částečně meliorovaných ploch, měl v letním období hodno
ty dusičnanů v rozmezí 20–40 mg/l, zatímco monitorovaná místa v jihovýchodní 
části Moravy na dolním toku Hruškovice měla průměrnou hodnotu 6,8 mg/l. 
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Obr. 2. Měřené koncentrace forem dusíku a fosforu na profilu SvratkaVeverská Bítýška 2004–2008 (údaje 
Povodí Moravy, s.p.)

1993
[t/rok]

2004–2008
[t/rok]

N
min.

1691 1261

P
celk.

59,4 41,1

Tabulka 2. Průměrný roční látkový přísun do Brněnské nádrže: profil Svrat
kaVeverská Bítýška

V řece Kyjovce pod Jarohněvickým rybníkem byl dusič
nanový dusík vlivem aktivity fytoplanktonu dokonce 
zcela vyčerpán. V případě amoniakálního dusíku tu 
přetrvávají v průměru hodnoty kolem 0,1 mg/l, i u něj 
však dochází k poklesu oproti výše položené lokalitě 
(průměr NNH

4
 0,3 mg/l). 

Fosfor jako limitující prvek rozvoje vodních květů 
se na stejných sledovaných lokalitách vyskytoval 
následovně: drenážní vody v průměru 0,05 mg/l cel
kového fosforu, sledované zemědělské toky v průměru 
0,22 mg/l bez výrazných rozdílů mezi lokalitami na Čes
komoravské vysočině a jihovýchodní Moravě. Zdrojem 
fosforu ze zemědělských činností jsou podle našich 
dosavadních zkušeností erozní splachy z hnojených 
ploch a pak zejména úniky ze živočišné výroby, které 
nejsou evidovány jako vypouštění odpadních vod.

Jaký lze očekávat vývoj do budoucna? Pokud 
bereme jako srovnávací úroveň 80. léta 20. století, 
kdy byla intenzita používání hnojiv i chovu hospodář
ských zvířat extrémně vysoká, můžeme konstatovat 
stálé mírné snižování hodnot po skokovém snížení 
v počátku 90. let.

V případě chovu hospodářských zvířat v celé České 
republice v roce 2007 nastalo až 50% snížení stavů 
zvířat oproti stavu na konci 80. let. S ohledem na krizi 
výkupních cen mléka a částečně i vepřového masa 
se dá očekávat další pokles. Tento na první pohled příznivý vývoj z hlediska 
dopadu na jakost vod se vytrácí následnými kroky zemědělců, kdy pro zachování 
produkce plodin je nutno chybějící stájová hnojiva nahradit průmyslovými. Je to 
patrné z tabulky 3: ve všech krajích v povodí Moravy aplikace chlévského hnoje 
v porovnávaných letech klesá, avšak průmyslová hnojiva jsou využívána v mírně 
zvýšených dávkách (s výjimkou Zlínského kraje).

Biologické indikátory jakosti vody jsou objektivním měřítkem pro čistotu vod. 
Návštěvník přírodního koupaliště vnímá znečištěnou vodu subjektivně podle vzhle
du, event. zápachu. Fytoplankton, který počátkem 
letního období způsobuje zelené vegetační zbarvení až 
nahnědlou barvu vody (zejména různé druhy rozsivek), 
je přirozenou složkou biologického cyklu přírodních 
vod. Nejvíce jsou rekreanti varováni orgány hygienické 
služby při masovém výskytu toxických sinic, které 
obsahují ve svých buňkách cyanotoxiny uvolňující se 
při jejich rozkladu (nejčastěji zastoupené mikrocys
tiny). Při překročení limitu 100 tis. buněk sinic/ml, 
50 µg/l chlorofylua, popř. limitního výskytu ukazatelů 
fekálního znečištění (koliformní bakterie, enterokoky, 
voda již neodpovídá hygienickým požadavkům vyhláš
ky MZ č. 135/2004 Sb. a pro uživatele představuje 
zdravotní riziko Na obr. 3 jsou znázorněny maximální 
hodnoty chlorofylua naměřené za období 2004–2008 
na vyhlášených lokalitách v povodí Moravy.

I když snaha o zlepšování trofického stavu vod 
probíhá v několika směrech, nemusí být očekávaná 
odezva ihned uspokojující. Společenstva fytoplank
tonu jsou velmi variabilní a přitom citlivá na drobné 
podněty. Rozdíl v podmínkách, kdy dojde na konkrétní 
lokalitě k výraznému rozvoji neškodných rozsivek, 
nebo naopak k masivnímu nárůstu problémových řas 
a sinic, může být pro člověka nerozpoznatelný. Jedním 
z příkladů je porovnání rozvoje fytoplanktonu Bolera
dického a Jarohněvického rybníka z jara letošního 
roku. Odběr byl proveden ve stejný den 25. 3. 2009, 
oba rybníky mají srovnatelné podmínky: stejnou nadmořskou výšku i klimatickou 
oblast, oba leží v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Zatímco na 
rybníku v Boleradicích převažovali ve fytoplanktonu zelení bičíkovci, Jarohněvický 
rybník měl nahnědlou barvu vlivem významného rozvoje rozsivek (obr.4).

Předběžné výsledky monitoringu vybraných rybníků a malých vodních nádrží 
v oblastech Pohořelicka, Břeclavska a Hané ukazují na to, že současná situace 
v celé řadě rybničních ekosystémů je charakteristická právě vysokou biomasou 
fytoplanktonu. K jeho rozvoji dochází často již v předjarním období a kulminuje 
obvykle v květnu. Příčinou je dostatek živin umožňující rychlý nárůst biomasy 
fytoplanktonu, světelné podmínky na jaře a nižší respirace celého planktonního 
společenstva a sedimentů. Vysoká trofie sledovaných rybníků se projevuje zvláště 
v letním období, kdy ve fytoplanktonu často dominují sinice.

Statistické vyhodnocení ukazatelů jakosti vodního prostředí rybníků ukázalo 
jako významné také korelace mezi indikátory zatížení nutrienty (chlorofyla 
a trofický potenciál) a mikrobiálním zatížením (enterokoky, Escherichia coli, 
koliformní bakterie).

K negativním změnám v rybničním ekosystému dochází zejména v souvislosti 
s přísunem odpadních vod bohatých na živiny a lehce rozložitelné organické látky 
a v souvislosti s plošnými zdroji znečištění (splachy živin). 

Kraj

Průmyslová hnojiva v čistých živinách (t)
Vápenatá Chlévský

hnojiva hnůj 

dusíkatá  fosforečná    draselná   celkem ve zboží

(N) (P2O5) (K2O)   (t) (t)

A 1 2 3 4 5 6

Vysočina 23 383 5 576 2 525 31 483 22 499 2 056 049

24 198 5 686 2 703 32 586 28 996 1 516 287

Jihomoravský 19 352 4 375 2 511 26 237 7 063 1 266 503

26 352 5 610 3 175 35 136 9 364 713 606

Olomoucký 15 462 4 744 5 874 26 080 24 231 1 007 737

16 534 5 660 5 806 28 001 19 352 639 643

Zlínský 8 359 2 532 900 11 791 4 917 401 305

8 073 2 133 880 11 086 4 473 307 765

Moravskoslezský 11 451 3 018 2 123 16 592 9 857 722 713

 11 665 3 399 2 149 17 213 10 453 526 539

 

2004/2005  

2006/2007  

Tabulka 3. Porovnání použitých hnojiv v krajích v povodí Moravy (údaje ČSÚ)

Obr. 3. Maximálně dosažené hodnoty koncentrace chlorofylua na vyhlášených 
koupacích lokalitách v období 2004–2008 (údaje SZÚ)
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Obr. 8. Fytoplankton Jarohněvického a Boleradického rybníka v březnu 2009 (foto a determinace – Jiří Heteša)

Z dosavadních výsledků měření vyplývá, že u sledo
vaných rybníků nezatížených odpadními vodami odpo
vídá jakost vody při hodnocení podle ČSN 75 7221 
pro celkový fosfor III.–IV. třídě čistoty, pro amoniakální 
dusík I. třídě čistoty a pro dusičnanový dusík I. třídě 
čistoty. Koncentrace dusičnanového dusíku jsou o řád 
nižší u odtokových profilů než koncentrace zjištěné 
v přítocích. Podobně jsou značně eliminovány obsahy 
amoniakálního dusíku a celkového dusíku ve vodě. 
Koncentrace celkového fosforu na přítoku a odtoku ve 
čtyřech sledovaných rybnících se pohybuje v rozmezí: 
0,45–0,73 mg/l; 0,03–0,09 mg/l; 0,82–1,99 mg/l; 
0,22–0,47 mg/l. 

Znečištění vod přitékající do jednotlivých rybníků, 
a to i z větší vzdálenosti, se projevuje také v mi
krobiálním zatížení. Například u lokality, do níž jsou 
přiváděny vodním tokem o vodnosti v rozpětí 1–8 l/s 
také dešťové a odpadní vody z obce s 540 obyvateli vzdálené 1,5 km, bylo zjiš
těno překračování limitní hodnoty podle vyhlášky č. 135/2004. Sb. v ukazateli 
enterokoky (roční průměr 9 ktj/1 ml) a celkový fosfor (roční průměr 0,46 mg/l). 
Přitom na odtoku z obce dosahovaly roční průměrné hodnoty 1 350 ktj/1 ml 
(enterokoky) a 2,96 mg/l P

celk.
 Z toho je zřejmé, že i přes vysokou samočisticí 

schopnost toku přetrvává riziko nadměrné kontaminace vodního prostředí, což 
způsobuje, že nádrž potenciálně vhodná pro koupání nemůže být takto oficiálně 
využívána. 

Návrhy 
Pro stanovení některých opatření společných pro skupinu koupacích lokalit 

byla vytvořena předběžná typologie s rozlišením podle nadmořské výšky (obr. 1). 
Toto zatřídění se týká opatření zejména v oblasti plošných a malých komunálních 
zdrojů znečištění. V povodí lokalit je třeba zamezit erozi, kontrolovat zemědělské 
objekty a hnojiště, zajistit vhodné nakládání s odpadními vodami u malých obcí 
pod 2 000 EO.

Z pohledu krajinného hospodaření bude třeba do budoucna dále uplatňovat 
cílené programy v konkrétních lokalitách, které budou podpořeny i vhodnými 
dotačními tituly pro spolupracující zemědělce. Bez těchto kroků se snížení 
eutrofizace vod, mající původ v plošných zdrojích, nedá očekávat. Je třeba 
zdůraznit, že zájmy zachování kvality vody pro koupání se na řadě rybníků také 
přímo střetávají se zájmy rybářského využívání.

Možnosti řízení jakosti vody v koupacích lokalitách, které jsou dlouhodobě 
zatěžovány přísunem znečištění a mají tak dostatečné vnitřní zdroje živin v sedi
mentech, jsou omezené. Na těchto lokalitách je nezanedbatelnou podmínkou 
rozvoje řas a sinic, která limituje vhodnost vody ke koupání, vývoj počasí ve 
vegetační sezoně. Návrhy opatření pro řízení a udržení jakosti vod pro rekreační 
využití s ohledem na využívání krajiny budou podrobněji specifikovány během 
dalších prací.

Závěr
Příspěvek si kladl za cíl seznámit s řešeným projektem, s prvními poznatky 

ze tří dílčích úloh projektu a se vzájemnými vazbami mezi různými problémovými 
tématy vztahujícími se ke kvalitě koupacích vod. Výsledky projektu mají vést 
k poznání, která opatření z tohoto pohledu přinášejí nejlepší efekty u různých 
typů koupacích vod. Zatím se jeví, že přírodní, neovlivnitelné faktory mají roz
hodující vliv na to, zda dojde k rozvoji vodních květů. Opatřeními provedenými 
u ovlivnitelných faktorů, kterými jsou antropogenní zdroje živin, však můžeme 
významně snížit pravděpodobnost nadměrného rozvoje fytoplanktonu nebo 
alespoň časově oddálit okamžik, kdy již bude nutno v rámci letní sezony omezit 
z hygienických důvodů koupání. 

Tento článek vznikl za podpory úkolu VaV SP/2e7/73/08 Identifikace antro-
pogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech 
povodí Moravy a Dyje, jehož zadavatelem je MŽP. 
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Possibilities of managing and conserving water quality in localities 
designated for bathing of people concerning anthropogenic impact 
(Beránková, D., Brtníková, H., Forejtníková, M., Rozkošný, M.) 

This paper deals with protection of water quality of localities designated 
for bathing of many people in Morava River catchment area. There are 
some of the results of three individual tasks of the research project VaV 
SP/2e7/73/08 “Identification of anthropogenic pressures on qualita-
tive state of water and water ecosystem in Morava and Dyje River basin 
district” given together. Characteristics of catchments, threat caused 
by point and non point sources of pollution, content of nutrients and bio-
logical parameters of water are the main factors which determine good 
water quality keeping. Measures and management regulations will be 
established on the bases of gathered knowledge and results.
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Projekt Ivančice
Gabriela Křivánková

Klíčová slova
velký projekt – Operační program Životní prostředí – Evropská 
komise – kanalizace – vodovod – ČOV

Souhrn
Jedná se o velký1 vodohospodářský projekt výstavby a rekon-

strukce kanalizace, rekonstrukce a intenzifikace ČOV Ivančice 
a vodovodních řadů s pracovním názvem „Zlepšení kvality vod 
v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“ (dále jen 
„Projekt“). Celkové investiční náklady Projektu přesahují výši 
730 mil. Kč (včetně DPH). Projekt byl předložen do Operačního 
programu Životní prostředí 2007–2013 (dále jen „OPŽP“) v rámci 
3. výzvy pro předkládání žádostí pro velké projekty a 28. 9. 2009 
byl schválen Evropskou komisí (dále jen „EK“) jako první velký 
projekt, který byl předložen do OPŽP. Zároveň se také jedná o prv-
ní velký projekt ze všech operačních programů, schválený EK. 
Předkladatelem žádosti a zároveň příjemcem podpory z OPŽP je 
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice (dále jen „Svazek“). 

u

Rozsah Projektu a naplnění podmínek Evropských 
Směrnic 91/271/EHS a 98/83/ES

Na úvod je nutné podotknout, že konečný rozsah Projektu byl 
uzpůsoben podmínkám 3. výzvy OPŽP, která umožnila v době 
předložení Projektu žádat podporu na výstavbu a rekonstrukci 
kanalizací včetně ČOV a na opatření vedoucí ke zlepšení kvality 
pitné vody s omezujícími podmínkami2. 

Projektem je primárně řešeno odvádění a likvidace odpadních 
vod, tzn. Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských 
odpadních vod. Na základě této Směrnice byl ČR vytvořen tzv. 
„Konkrétní seznam aglomerací České republiky (podle Směrnice 
Rady č. 91/271/EHS)“, dále jen „Seznam aglomerací“. Dle Sezna-
mu aglomerací jsou města Ivančice a Oslavany uvedena jako dvě 
největší „nevyřešené“ aglomerace v Jihomoravském kraji (Příloha 3 
Seznamu aglomerací). Nedílnou součástí Projektu je dále zajištění 
zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou v souladu se Směrnicí 
98/83/ES, přílohou C o jakosti pitné vody určené pro lidskou potře-
bu. Projekt bude realizován ve dvou aglomeracích Jihomoravského 
kraje, které zároveň určují rozdělení Projektu na dva podprojekty. 
Jedná se o aglomerace Ivančice a Oslavany (včetně místní části Osla-
vany-Padochov). Realizace Projektu se zároveň nachází v oblasti se 
zvláštní ochranou, a to na základě „Usnesení vlády České republiky 
ze dne 6. května 2002 č. 456 – Zpráva hospodářské a sociální situaci 
Jihomoravského kraje“. 

Projekt zahrnuje výstavbu nové oddílné kanalizace v délce přes 
17,5 km, rekonstrukci kanalizace v délce 8,8 km a rekonstrukci 
11 km vodovodních řadů. V Ivančicích bude realizována rekon-
strukce a intenzifikace ČOV Ivančice (s navrhovanou kapacitou 
19 303 EO). S ohledem na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Ivan-
čice (obr. 1) bude zrušena nevyhovující ČOV Oslavany, místo 
které je navržena čerpací stanice Oslavany, včetně výtlačného řadu 
z Oslavan do Ivančic. Na rekonstruovanou a intenzifikovanou ČOV 
Ivančice pak budou po realizaci Projektu odváděny odpadní vody 
z měst Ivančice, Oslavany a z přilehlých obcí Moravské Bránice 
a Nové Bránice. Realizací Projektu bude připojeno na rekonstruo-
vanou ČOV Ivančice 2 064 nových obyvatel z Oslavan a Ivančic. 
Dle harmonogramu se předpokládá uvedení Projektu do provozu 
na počátku roku 2013. 

1  Velký projekt je operace složená z řady prací, činností nebo služeb, které jsou 
určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické 
povahy, s jasně určenými cíli, jejíž celkové náklady v případě životního pro-
středí přesahují 25 milionů EUR. Za velký projekt v tomto smyslu je považován 
i projekt skládající se z více menších podprojektů i tzv. „skupinový projekt“, 
za předpokladu splnění výše uvedených kritérií (nedělitelného úkolu s jasně 
určenými cíli), a za podmínky, že jeho celkové náklady převýší 25 milionů 
EUR.

2  Text 3. výzvy MŽP o předkládání žádostí o podporu z Operačního programu 
Životní prostředí 2007–2013 je k dispozici na internetových stránkách www.
opzp.cz. 

Základní údaje o Projektu
• Délka nové kanalizace 17 567 m
• Délka rekonstruované kanalizace 8 852 m
• Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Ivančice 
• Zrušení ČOV Oslavany a výstavba výtlačného řadu  

z Oslavan do Ivančic 
• Délka rekonstruovaného vodovodu 10 987 m
• Celkové náklady Projektu 737 591 944 Kč
• Celkové způsobilé náklady Projektu 523 030 798 Kč
• Příspěvek Fondu soudržnosti 444 576 178 Kč
• Příspěvek SFŽP/SR 26 151 540 Kč
• Vlastní zdroje žadatele 266 864 226 Kč vč. DPH

Z výše uvedeného je patrné, že zbývající částku na dofinancování 
Projektu ve výši 266 864 226 Kč včetně DPH musí konečný příjemce 
uhradit z vlastních zdrojů. V tomto případě bude dofinancování 
Projektu zajištěno městy Ivančicemi a Oslavany a obcemi Moravské 
Bránice a Nové Bránice.

Programovací období FS 2004–2006
Svazek se rozhodl již v roce 2004 realizovat dlouhodobě připravo-

vaný Projekt a získat na jeho realizaci podporu z Fondu soudržnosti 
(dále jen „FS“) v programovacím období 2004–2006. K Projektu 
byly zpracovány veškeré potřebné podklady (záměr, projektová 
dokumentace a následně žádost na Projekt včetně všech nezbytných 
příloh a vyjádření). Záměr Projektu byl Krajskou pracovní skupinou 
Jihomoravského kraje schválen 28. 4. 2004. Následně byl Projekt 
postoupen ke schválení meziresortní „Pracovní skupině FS“, a na 
základě kladného stanoviska Pracovní skupiny FS následovalo 
(v květnu 2005) kompletní zpracování žádosti o podporu z FS, 
která byla následně předložena na Státní fond životního prostředí 
(dále jen „SFŽP“). 

Žádost o podporu z FS byla odeslána do EK v září roku 2005. Po 
roční odmlce obdržel Svazek vyjádření, že Projektem se EK neza-
bývá a zbývající alokace FS pro rok 2006 je vymezena na 4 projekty, 
které již byly EK posouzeny a navrženy k podpoře z FS. Projekt byl 
zařazen do tzv. zásobníku projektů, tzn. Projekt se stal náhradním 
projektem pro případ, že by EK některý ze 4 posuzovaných projektů 
neschválila. V červnu 2007 obdržel Svazek konečné vyjádření EK, 
že Projekt nebyl schválen k financování z FS, tzn. EK doporučuje 
zahájení prací pro předložení žádosti do tehdy připravovaného 
OPŽP. Svazek doporučení EK akceptoval a započal práce na aktua-
lizaci nutných podkladů pro předložení žádosti v rámci OPŽP, který 
byl EK schválen ke dni 20. 12. 2007.

Na základě doporučení EK o přípravě žádosti na Projekt do OPŽP, 
uskutečnil Svazek výběrové řízení na zpracovatele žádosti do OPŽP. 
Na základě výběrového řízení byl Svazkem vybrán zpracovatel 
žádosti a konzultant pro řízení veškerých činností, souvisejících 
s předložením Projektu do OPŽP. Vítězem výběrového řízení se stala 
společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o .

Nové programovací období OPŽP 2007–2013
Po výběru zpracovatele žádosti se společnost MOTT MACDONALD 

Praha ujala řízení Projektu tak, aby splnil veškeré podmínky OPŽP 
a byl dobře připraven pro předložení žádosti na Projekt do první 
relevantní výzvy OPŽP. 

Obr. 1. ČOV Ivančice
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Ještě před definitivním schválením OPŽP byla v září roku 2007 
vyhlášena 1. výzva Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen 
„MŽP“) pro předkládání žádostí do OPŽP, bohužel však omezení 
1. výzvy pro vodohospodářské projekty znemožnilo Svazku před-
ložení připravovaného Projektu.

V prosinci roku 2007 vyhlásilo MŽP 3. výzvu pro předkládání 
žádostí o podporu z OPŽP (prioritní osa 1 „Zlepšování vodohospo-
dářské infrastruktury a snižování rizika povodní“). Příjem žádostí 
v rámci 3. výzvy MŽP probíhal (pro Individuální projekty3) od 
3. března 2008 do 5. května 2008, pro tzv. Velké projekty byl termín 
stanoven od 3. března 2008 do 28. 12. 2008.

Nicméně podmínkou vyhlášené 3. výzvy MŽP bylo omezení 
nákladů na rekonstrukce kanalizačních řadů, které u předložených 
projektů nesměly přesáhnout náklady na novou výstavbu. Toto 
omezení značně zasahovalo do celkové koncepce dlouhodobě 
připravovaného Projektu, včetně přípravy potřebných dokladů 
a vyjádření, stejně jako zpracování finanční analýzy. Nicméně po 
dohodě mezi Svazkem a zpracovatelem žádosti bylo k redukci Pro-
jektu, dle podmínek 3. výzvy MŽP, přistoupeno. Po usilovné práci 
všech zainteresovaných subjektů byl rozsah Projektu redukován tak, 
aby neztratila celková koncepce Projektu potřebný smysl. Projekt 
byl v rámci 3. výzvy MŽP předložen jako Individuální projekt, a to 
z důvodu, že celkové náklady Projektu bez DPH činily 647 mil. Kč, 
což po přepočtu platným kurzem České národní banky (dále jen 
„ČNB“) 3 měsíce před podáním žádosti4 (kurz ČNB v lednu 2008) 
znamenalo, že celkové náklady Projektu byly nižší než 25 mil. EUR. 
Stanovení charakteru Projektu bylo provedeno bez DPH proto, aby 
nedošlo ke zkreslení nákladů Projektu z důvodu, že Svazek je plát-
cem DPH, tzn. DPH je finančním úřadem vraceno (Implementační 
dokument OPŽP v době předložení žádosti tuto problematiku jed-
noznačně neurčoval). Projekt byl následně ze strany SFŽP formálně 
zkontrolován s kladným závěrem, tzn. Projekt obdržel dne 5. 8. 2008 
dopis o „Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí“ (dále jen „Akceptaci“). 

V červenci 2008 se v Bruselu uskutečnilo jednání mezi MŽP, 
SFŽP, poradcem MOTT MACDONALD Praha a EK. MOTT 
MACDONALD byl MŽP přizván, aby byl jednání s EK v Bruselu 
přítomen jako poradce především z toho důvodu, že v roce 2007 
spolupracoval v rámci projektu „Pomoc MŽP a SFŽP při přípravě 
a realizaci projektů Fondu soudržnosti“ na přípravě metodických 
dokumentů pro OPŽP a také z důvodu, že je již od roku 2004 tvůr-
cem modelů finančních a ekonomických analýz pro projekty, vytvá-
řející příjem (dle kterých je stanovována výše podpory z fondů EU). 
Jedním ze závěrů jednání v Bruselu bylo, že pro určení charakteru 
projektu musí být vždy do celkových nákladů projektu započítáno 
DPH, a to nehledě na fakt, zda je či není žadatel plátcem DPH. Na 
základě získaných informací upřesnilo SFŽP stanovení charakteru 
projektu do všech relevantních dokumentů OPŽP.

Svazek obdržel ze strany SFŽP informaci, že musí být Projekt 
nejpozději do 19. 12. 2008 předložen jako tzv. Velký projekt, tzn. 
musejí být dopracovány veškeré relevantní dokumenty a přílohy, 
které jsou nezbytné pro předložení žádosti pro Velký projekt.

Pro Svazek Ivančice a zpracovatele žádosti tedy nastal další 
koloběh dopracování Projektu tak, aby tentokrát splňoval všechny 
potřebné podmínky OPŽP pro Velký projekt. Proti včasnému před-
ložení žádosti jako Velkého projektu mluvil zejména velmi krátký 
čas, během kterého muselo být k Projektu dopracováno několik 
dalších dokumentů a příloh, včetně vyjádření Krajské pracovní 
skupiny, které je nezbytné pro předložení Velkých projektů do 
OPŽP. Jedním z důležitých kroků Svazku byla také úprava řešení 
intenzifikace a rekonstrukce ČOV Ivančice. S ohledem na tento 
fakt musela být během velmi krátkého období upravena projektová 
dokumentace ve fázi DÚR a stanoveny nové investiční náklady na 
realizaci ČOV Ivančice. Po dopracování konečného rozsahu Projek-
tu, včetně úpravy projektové dokumentace k ČOV Ivančice, musel 
zpracovatel žádosti vypracovat zcela nové dokumenty jako jsou: 

3 Individuální projekt je konkrétní ucelený projektový záměr, jehož celkové 
náklady v případě OPŽP nesmějí přesáhnout 25 milionů EUR. Za individuální 
projekt v tomto smyslu je považován i projekt skládající se z více menších 
podprojektů i tzv. „skupinový projekt“, za předpokladu, že bude přispívat 
ke splnění nedělitelného úkolu s jasně určenými cíli, a jeho celkové náklady 
nepřevýší hranici 25 milionů EUR.

4  Dle platné Směrnice č. 7/2008 v termínu předložení žádosti o podporu z OPŽP: 
„Převod měn EURO a CZK u velkých projektů se provádí dle měsíčního průmě-
ru kurzu ČNB, platného 3 měsíce před podáním žádosti, tento kurz je zároveň 
rozhodující při zařazení projektu do kategorie Individuální či Velký.

studie proveditelnosti, úplná analýza nákladů a přínosů a oficiální 
formulář „Žádosti na Velké projekty“. 

Projekt byl tedy úspěšně předložen v prosinci 2008 jako tzv. Velký 
projekt s celkovými investičními náklady přes 730 mil. Kč včetně 
DPH (dle platného kurzu v prosinci 2008 byly celkové náklady Pro-
jektu nad hranicí 25 mil. EUR, která určuje „charakter projektu“). 
Po kontrole Projektu ze strany SFŽP došlo k jeho Akceptaci dne 
16. 1. 2009, tentokrát jako Velkého projektu a Projekt byl postoupen 
posouzení nezávislým expertům iniciativy JASPERS5, kteří posuzují 
projekty předložené v rámci OPŽP jako Velké projekty, a to ještě 
před jejich odesláním do EK. 

Zástupci iniciativy JASPERS podrobili Projekt důkladné kontrole, 
včetně prohlédnutí místa jeho realizace (obr. 2) a v průběhu února 
2009 vydali k Projektu kladné stanovisko, které je nezbytné pro 
schválení projektu Řídícím výborem OPŽP6. Na základě vydaného 
stanoviska iniciativy JASPERS bylo ze strany zpracovatele žádosti 
ve velmi krátkém čase (cca jednoho týdne) zapracováno do Projektu 
několik doporučení tak, aby Projekt mohl být odeslán k posouzení 
EK v předpokládaném termínu, v průběhu května 2009. V průběhu 
letních měsíců 2009 posoudila EK Projekt s tím, že v červenci 2009 
byl ze strany EK odeslán Svazku tzv. „Interruption letter“ (Přeru-
šovací dopis), na základě kterého musela být v žádosti na Projekt 
zohledněna některá doporučení EK. Nicméně tato doporučení 
nebyla zásadního charakteru, a proto mohla být zpracovatelem 
žádosti vypořádána opět ve velmi krátkém čase (v průběhu jednoho 
týdne). Po zapracování všech doporučení od EK obdržel Projekt 
kladné stanovisko EK a následně obdržel „Rozhodnutí Komise“ ze 
dne 28. 9. 2009.

Rozhodnutím Komise obdržel Svazek příspěvek z FS ve výši 
445 mil. Kč (bez DPH) a příspěvek ze SFŽP/SR ve výši 26 mil. Kč 
(bez DPH), přičemž celkové náklady Projektu činí 738 mil. Kč (vč. 
DPH). 

Výhled dalších činností po schválení Projektu EK
Svazek obdržel jako konečný příjemce podpory z OPŽP Roz-

hodnutí Komise k poskytnutí podpory v celkové výši, přesahující 
480 mil. Kč (bez DPH). S ohledem na výše popsanou dlouhou 
cestu Svazku k získání podpory z evropských fondů na Projekt, 
musí Svazek, stejně jako ostatní koneční příjemci schválených 
projektů z OPŽP, pokračovat v plnění podmínek, které jsou uve-
deny v Registračním listu akce (Projektu). Až po splnění všech 
podmínek uvedených v Registračním listu může být mezi SFŽP 
a Svazkem uzavřena „Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní 
prostředí“. 

Před samotným výběrovým řízením na zhotovitele a správce 
stavby v rámci Projektu, musí být zadávací dokumentace odsou-
hlaseny ze strany SFŽP, což znamená, že musí být v souladu se 

5  JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) je společ-
nou iniciativou Evropské investiční banky, Evropské komise a Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj, která představuje další zdroj technické pomoci pro členský 
stát a Generální ředitelství pro regionální politiku (DG Regio).

6  Řídící výbor OPŽP má možnost projednávat zásadní otázky koncepce a rea-
lizace OPŽP a dávat doporučení Řídícímu orgánu (MŽP) ohledně výběru 
konkrétních projektů k podpoře.

Obr. 2. Konzultace Projektu s experty iniciativy JASPERS
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zákonem č. 136/2006 Sb. zákon o veřejných zakázkách. V současné 
době již Svazek zadal (již probíhá) zpracování obou zadávacích 
dokumentací. 

Vzhledem ke skutečnosti, že města Ivančice a Oslavany před-
pokládají dofinancovat Projekt z úvěru od bankovního subjektu, 
je v současné době připravována zadávací dokumentace na výběr 
financujícího subjektu. Zadávací řízení na financující subjekt včetně 
vypracování zadávací dokumentace je připravováno společností 
MOTT MACDONALD Praha v rámci již uzavřené smlouvy na 
zpracování žádosti na Projekt.

V neposlední řadě probíhají mezi Svazkem a současným provo-
zovatelem vodohospodářské infrastruktury (VAS a.s.) intenzivní 
jednání nad konečným zněním úpravy provozní smlouvy, kdy 
provozní smlouva musí být upravena v souladu s podmínkami 
EK7 (výkonové ukazatele, monitoring a sankce). EK splnění pod-
mínek o provozování vodohospodářské infrastruktury financované 
z OPŽP stanovila jako nezbytnou podmínku pro čerpání finančních 
prostředků z OPŽP. 

Ing. Gabriela Křivánková
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

Národní 15, 110 00, Praha 1
e-mail: gabriela.krivankova@mottmac.com 

7  Metodika pro žadatele, rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP „Podmínky 
přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní pro-
středí v programovacím období 2007–2013“ v platném znění.

European Commission confirms First Major Project in 
Water Infrastructure Financed from Operational Program-
me Environment (Křivánková, G.)

Key Words
Major project – Operational Programme Environment (OPE) – Euro-
pean Commission – sewer system – water supply – WWTP

The project involves the extension and reconstruction of the 
Ivančice water supply and sewerage systems and reconstruction 
of the waste water treatment works (with a capacity of 19 303 p.e.). 
The project, entitled “Water quality improvement in the Jihlava 
and Svratka rivers upstream from the Nove Mlyny water reser-
voir“, was proposed for funding under Operational Programme 
Environment (OPE 2007–2013) and subsequently approved by the 
European Commission in September 2009. The implementation 
period is 2010–2012 and the project’s capital cost is 730 million 
Czech crowns (including VAT), i.e. around 29 million Euro. The 
final beneficiary of the project is the Ivančice Association of 
Municipalities. The project will ensure compliance with Council 
Directive 91/271/EEC concerning urban waste water treatment. 
And Directive 98/83/EC concerning on the quality of water inten-
ded for human consumption.

Wienfluss
Každý ví, že slavná řeka, která protéká Vídní, se nazývá Dunaj. 

Ale co Wienfluss (česky „Vídeňská řeka“)? Jediná píseň nebyla o ní 
složena. Turisté ji neznají, když náhodou na ni narazí, tak se jistě 
zeptají: Copak tohle má být řeka? Není to ani proud, dokonce ani 
potok. Je to... pramínek. Teče tenkým pramínkem v betonovém 
korytě. Směšné. A přesto... Ve zlomku hodiny, když někde v hyd-
rografickém povodí prší, její velikost se může zvětšit až 2 000krát. 
Vídeňský les, ve kterém pramení mnoho jejích přítoků, se geologic-
ky skládá z „vídeňského pískovce“, který se snadno nasytí vodou. 
Většina srážek rychle stéká do říčního systému. A když prší ve 
Vídni, zpevněné plochy města neumožní srážkám nic jiného než 
povrchově odtéct do Wienflussu. 

Ukrytá řeka
Po dobu několika hodin pak protéká obrovským říčním korytem 

dravá řeka. To dává pochopit, proč bylo betonové koryto vybudo-
váno. Dílo postavil na konci 19. století slavný architekt, inženýr 
a městský veřejný činitel Otto Wagner. Zatímco většina důvodů 
vzniku regulovaného Wienflussu je čistě utilitární, řeka – jestli ji tak 
nazveme – má také svou krásu. Protéká kolem zámku Schönbrunn, 
sídla císaře Františka Josefa, je obklopena nejkrásnějšími obytnými 
budovami z přelomu století; vede v podzemí pod slavným trhem 
s potravinami Naschmarkt a znovu se objeví v městském parku 
Stadtpark, jednom z nejkrásnějších parků v Ringstrasse, důležitého 
bulváru obepínajícího historické centrum.

Podzemní partie Wienflussu využili tvůrci filmu „Třetí muž“, 
téměř mytickém filmu noir z roku 1949 s hercem Orsonem Wel-
lesem. Film je hlubokou sondou do vídeňské duše. Některé jeho 
scény byly natočeny v kanalizaci ve Vídni v bezprostřední blízkosti 
Karlsplatz (náměstí mezi barokním kostelem St. Charlese a Vídeň-
skou státní operou), v tzv. „cholerových kanálech“ a podzemní části 
Wienflussu. Dnes vám hodinové prohlídky umožní navštívit původ-
ní místa natáčení v relativním pohodlí: žádné splašky již těmito 
kanály netečou, i když bezpečnostní pokyny stále doporučují, aby 
si účastníci po prohlídce umyli ruce.

Když zapršelo, tak obdobně jako v jiných městech přebytečná 
voda stekla do kanalizace a odtud do dvou „cholerových kanálů“ 
(více o nich později), které provázejí Wienfluss. Při překročení 
kapacity těchto kanálů se splaškové a dešťové vody přelily do řeky. 
Od roku 2006 tomu tak již není, alespoň na několika posledních 
kilometrech toku. Více než třicet metrů pod řečištěm byl vykopán 
centrální sběrný tunel, zajišťující, že 85 % všech dešťových a splaš-
kových vod se do řeky nedostane.

Wiental Sammelkanal-Entlastungskanal (WSKE) je tunel s vnitř-
ním průměrem 8,2 m, 2 600 m dlouhý. Je schopen převést až 150 m3 

splaškové a dešťové vody do vídeňské centrální ČOV v Simmeringu, 
na jihovýchodě města. Kanál je také schopen pojmout až 110 000 m3 
vody, tudíž funguje jako odlehčovací komora, když je ČOV přetíže-
na. Vše je řízeno počítačovým centrem v čerpací stanici na ostrově 
Donauinsel, kde jsou sledována a zpracovávána meteorologická 
data, údaje o srážkách a vodní hladině. Připravuje se řešení, umož-
ňující, že celý kanalizační systém ve Vídni bude možné použít jako 
velkou „skladovací nádrž“ dešťových vod, eventuálně bude moci 
dočasně pojmout kolem 600 000 m3 odpadních vod. 

Řeka a lidé
Hydrografické povodí Wienflussu zahrnuje 230 km2 (57 km2 je 

v rámci hranic města Vídně). Od Kaiserbründlu („Císařovy stu-
dánky“), oficiálního pramene ve Vídeňském lese, k jejímu ústí do 
kanalizovaného Dunaje, je řeka dlouhá 34 km. Přibližně 13 km je 
tok sevřen kamenným betonovým korytem a dva kilometry teče 
dokonce pod zemí. Za normálních podmínek činí její průtok v cen-
tru města pouhých 200 litrů za sekundu, avšak když silně prší, lze 
naměřit i 450 000 litrů za sekundu. 

Po celá staletí toto rozkolísané chování řeky způsobovalo problé-
my lidem žijícím podél řeky. V roce 1785 například byly zaplaveny 
suterény a přízemí zámku Schönbrunnu, nemluvě o mnoha domech 
chudších obyvatel. První regulační opatření byla přijata na počátku 
19. století. Všechny odpadní vody, jak z domácností, tak i z řeme-
slné výroby, byly však stále odváděny přímo do řeky. Podél břehů 
Wienflussu se nacházely koželužny, továrny na hedvábí, barvení 
textilu, prádelny. Podél obou břehů Wienflussu na umělých rame-
nech fungovalo kolem 50 vodních mlýnů. 

V únoru 1830 řeka Dunaj zamrzla. Voda ve Wienflussu se 
vzdula, nemajíc kam odtékat, přetekla, a následovala povodeň. 
Záplavy a vylití splaškové vody z kanalizace způsobily epidemii 
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cholery, která stála dva tisíce lidských životů. O rok později byly 
vybudovány podél Wienflussu dva tunely, tzv. „cholerové kanály“. 
Zabraňují odpadním vodám pronikat do řeky, která je za normálních 
podmínek velice málo vodná. Ke konci století byla řeka zásadně 
zregulována již zmíněným architektem Otto Wagnerem, který 
zároveň navrhnul a uskutečnil městskou železniční dráhu vedenou 
podél řeky Wienflussu. Dnes je to linka metra U4, na kterou můžete 
nasednout, pokud byste se chtěli podívat na Wienfluss. 

Většinu stanic metra podél řeky tvoří velkolepé stavby, které jsou 
zachovány tak, jak byly postaveny v pozdních letech 19. století. Na 
prohlídku Wienflussu vystupte ve stanici Stadtpark, kde se říčka 
objevuje po dvoukilometrovém putování podzemím. Můžete se 
projít po promenádě. Podívejte se na krásný secesní portál řeky, 
pavilony a schodiště, které byly postaveny v letech 1903–07. 
Pokračujte dále metrem do stanice Kettenbrückengasse, kde můžete 
zhlédnout jedny z nejkrásnějších obytných domů, jakým je např. 
„Majolikahaus“, postavené taktéž Otto Wagnerem. Řeka je tady 
skryta v podzemí, ale když půjdete západním směrem na následu-
jící zastávku metra, Pilgramgasse, brzy znova uvidíte její obrovské, 
hluboké, široké řečiště. Náhle se však mění v pouhopouhou stružku 
(normální hloubka je jen 10 cm). Znova nasedněte na metro a pokra-
čujte do stanice Schönbrunn, odkud se vydejte pěšky podél řeky 
až ke stanici Hietzing. 

Řečiště je zde poněkud odlišného průřezu, ale přesto je velmi fes-
tovné, z kamene a betonu. Uvidíte Hofpavillon („Dvorní pavilon“), 
stanici metra postavenou jen pro císaře a ostatní členy císařského 
dvora. 

Nyní jste již z metra a pěšky viděli velkou část Wienflussu. 
Nezapomeňte, Wiental („Údolí Wienflussu“) je také důležitou auto-
mobilovou tepnou. Podél pobřeží Wienflussu se vinou dvě tříprou-
dové silnice, které se později sloučí v dálnici A1 vedoucí do Lince 
a Salcburku. Také Westbahn, hlavní železniční tepna spojující Vídeň 
se západem země, několik kilometrů přiléhá k Wienflussu. Během 
50. a 60. let byly snahy vybudovat dálnici přímo v korytě řeky, nebo 
nad řekou. Naštěstí byl tento plán shledán příliš drahým...

Řeka v krajině
Několik kilometrů dál za konečnou západní stanicí metra, v mís-

tech, kde řeka překračuje hranice města Vídně, je další zajímavá 
část Wienflussu, která stojí za vidění: retenční nádrže. Šest z nich 
je určeno k regulaci řeky Wienflussu a jedna nádrž pro její přítok 
– Mauerbach. Retenční nádrže byly rovněž postaveny kolem roku 
1900 a souvisí s regulačním úsilím Otto Wagnera. Nádrže mají cel-
kovou kapacitu 1 300 000 m3. Za normálních podmínek Wienfluss 
místem protéká jako tenká nit. Když však prší a průtok se zvyšuje, 
tehdy je voda svedena do betonových koryt podél řeky. Když Wi-
enfluss uvnitř městských hranic dosáhne své maximální kapacity, 
retenční nádrže se naplní – přesně v okamžiku, kdy je potřeba. 

Nejméně dvacet roků existují plány na renaturalizaci Wienflussu. 
Nicméně projekt „Der neue Wienfluss“ („Nová vídeňská řeka“), 
představený v roce 1990, je částečně neúspěšný. Nejenže je stále 
dražší oproti původnímu rozpočtu, ale revitalizace se uskutečnila 
pouze v oblastech retenčních nádrží a nepokračovala dále po prou-
du v betonovém řečišti. Cesta pro cyklisty a pro pěší, která byla 
plánována od hranic města až do podzemní části řeky v blízkosti 
centra města, byla realizována pouze částečně. 

Revitalizace kolem retenčních nádrží, která již dříve napůl divoce 
probíhala, byla úspěšná díky rozhodnutí ponechat řeku přirozeně 
protékat, namísto plánu přesunout ji do kanálu vedoucím po okraji 
nádrží. Přistěhovalo se sem pět bobřích rodin, jsou zde volavky, 
ledňáčci a spousta dalších druhů ptáků. Rákosová oblast se stala 
třetí největší v Rakousku. Celý ekosystém se sám rozvinul. 

Nic moc se nezměnilo v dolním toku. V řece byl postaven za 
300 000 € sto metrů dlouhý experimentální a demonstrační pro-
jekt, který lze snadno pozorovat z lávky Hackingersteg. Na 5 000 
tun kamenů a štěrku bylo umístěno v korytě, byly vysazeny keře 
a některé stromy, třeba olše. 

V posledních letech se stala velkým tématem možnost cyklisti-
ky v řečišti. V rámci projektu „Neue Wienfluss“ byla vybudována 
několik kilometrů dlouhá a čtyři metry široká betonová cesta pro 
cyklisty a pěší. Vede daleko od centra města, od retenčních nádrží 
až k mostu Hackingersteg. Cesta se nachází přímo v řečišti, je 
vybavena výraznými varovnými značkami a blikajícími světly upo-
zorňujícími na hrozící záplavy. S okolními ulicemi je cesta spojena 
několika rampami.

Do konce roku 2010 by měla cyklistická cesta vést téměř až 
k zámku Schönbrunn. Odtud můžete pokračovat podél řeky na kole 
či pěšky, ale tentokrát se již prodíráte pouličním ruchem velkoměs-
ta, je třeba počítat se silným provozem zejména na křižovatkách. 
Mnoho hlasů, především od Strany zelených, se domáhá nalézt 
řešení a vybudovat cyklistickou a pěší cestu uvnitř koryta řeky od 
zámku Schönbrunn do centra města: v úrovni řeky, či výše, jako 
konzolovou cestu snižující rizika v povodňových situacích. Strana 
zelených podporuje revitalizaci řeky Wienfluss v celém jejím toku. 
Je zřejmé, že je ještě potřeba vynaložit hodně úsilí. Překážkami jsou 
– jako obvykle – náklady a nedostatek vize a politické vůle. Je možné 
si představit, že bude v budoucnu Wienfluss opět zcela přirozený 
a přístupnější pro rekreaci a přitom bude plně vyřešen problém 
odvádění vod, a to i odpadních, při povodních.

Herbert Krill

Hofpavilon, kde se setkávají linie podzemní dráhy a vodního toku 
(Herbert Krill)

Vlevo:
Wienfluss u Karlova 
náměstí v roce 1822

Vpravo:
Záběr z filmu třetí muž 
(anonymous)
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Poklidný tok Wienfluss 
v poklidnou dobu na 
poklidném místě vídeňského 
Městského parku (vlevo)

Když se Wienfluss v roce 
1975 rozbouřil (vpravo)

Jak by také jednou tok mohl vypadat (p.r.) Industriální Vídeň osmdesátých let (Herbert Krill)



450 vh 12/2009



451vh 12/2009

V Praze proběhlo prvé  
„Fórum velvyslanců zelené ekonomiky“

Nedávno, konkrétně to bylo dne 7. října 2009, z iniciativy minis-
tra životního prostředí doc. RNDr. Ladislava Mika, Ph.D. a pod 
záštitou a za osobní účasti bývalého prezidenta České republiky 
pana Václava Havla se v Praze uskutečnilo prvé „Fórum velvyslanců 
zelené ekonomiky“.

Pozvání na toto Fórum přijala řada mezinárodně známých odbor-
níků z Evropy i zámoří, kteří se dlouhodoběji aktivně angažují 
v rozvíjení konceptu zelené ekonomiky, přesněji v oblasti „ozele-
ňování“ současných standardních tržních ekonomik. Pozvání mezi 
panelisty přijal pan Pavan Sukdev, vedoucí řešitel mezinárodního 
projektu Ekonomie ekosystémů a biodiverzity, pan Herman Mulder, 
generální ředitel a vedoucí skupiny pro řízení rizik z banky ABN 
AMRO, pan Karl-Göran Mäler, profesor ekonomie na Stockholmské 
ekonomické univerzitě a ředitel Beijerova mezinárodního ústavu 
ekologické ekonomie, paní Yolanda Kakabadse z Fordovy nadace 
a budoucí prezidentka Světového fondu pro přírodu (WWF), pan 
Edward B. Barbier, profesor ekonomie, katedry ekonomie a financí 
Univerzity Wyoming, paní Catherine von Heidenstam, velvyslan-
kyně Švédska v České republice a pan Robin Miege z Evropské 
komise. Česká republika byla zastoupena členy bývalé Národní 
ekonomické rady vlády ČR panem Miroslavem Zámečníkem a pa-
nem Janem Švejnarem. 

Mezi účastníky Fóra byli do publika pozváni vybraní zástupci 
státní správy i soukromého sektoru včetně finančních institucí 
a podnikatelské sféry, univerzit a nevládních organizací. V publiku 
nechyběli například velvyslanec Dánska v ČR Ole Emil Moesby či 
bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. 

Fórum poskytlo velkou příležitost k otevřené a interaktivní dis-
kusi o tom, jak by představitelé jednotlivých společenských skupin 
mohli efektivně spolupracovat na zavádění zelené ekonomiky a jak 
by zelené politiky a různá opatření mohly přispět k udržitelnému 
ekonomickému rozvoji a k překonání současné ekonomické krize, 
ale také ke zdravějšímu životnímu prostředí a efektivnějšímu fun-
gování ekosystémů. 

Ministr Miko přivítal účastníky a představil jednotlivé panelisty. 
Ve svém úvodním vstupu vysvětlil význam pojmu zelené ekono-
miky jako jedné z možných forem řešení současné ekonomické 
a finanční krize. Zmínil přirozenou a pochopitelnou ve společnosti 
existující diverzitu názorů na pojetí zelené ekonomiky a v této sou-
vislosti zdůraznil, že diskuse o ní by se neměla omezovat pouze na 
experty, ale nutně zahrnovat i občanskou společnost. 

V. Havel zdůraznil vysokou hodnotu přírodních zdrojů a dopo-
ručil soustředit se v politice na dlouhodobé cíle. „Energie je darem, 
o který musíme prosit, být za něj vděční a vážit si ho. Není možné 
jí plýtvat. Měli bychom se chlubit tím, že potřebujeme stále méně 
energie, ale to by vyžadovalo umět myslet na ty, kteří přijdou po nás, 
nebýt orientováni na bezprostřední zisk, ale na zisk dlouhodobý. 
Zatím jsme otroky krátkodobých zájmů, a to je smutné,“ řekl mimo 
jiné ve svém vystoupení na Fóru Václav Havel.

Velvyslankyně Švédska v ČR konstatovala mimo jiné, že potřeba 
přechodu k zelené ekonomice je jednou z preferencí švédského 
předsednictví v EU. 

Pan Robin Miege připomenul nedávná rozhodnutí UNEP a OECD 
v oblasti zeleného růstu. Podtrhl, že do budoucna není žádoucí se 
vracet k praxi tradičního ekonomického růstu, nýbrž preferovat 
zdrojově úspornou zelenou ekonomiku, která vytváří nové pracovní 
příležitosti a přispívá k rovnováze klimatu. 

V prvé části panelového jednání, řízeného M. Zámečníkem, pod 
názvem „Zelená ekonomika jako příležitost pro udržitelný rozvoj při 
respektování nosné kapacity ekosystémů“, byly panelisty vyzved-
nuty hlavní přínosy zelené ekonomiky pro nezbytný přechod od 
tradičního ekonomického růstu k udržitelnému ekonomickému 
a společenskému rozvoji. Byla podána některá hlavní fakta o ini-
ciativě UNEP k zelené ekonomice – Globálním zeleném novém 
údělu, Zprávě o zelené zaměstnanosti a Ekonomii ekosystémů 
a biodiverzity. Prvá studie konstatuje, že je možné vytvářet nová pra-
covní místa, chránit ohrožené skupiny obyvatel a snižovat přitom 
uhlíkovou závislost. Roste přitom úloha zemí G20, dominantně však 
dosud zejména Číny a Jižní Koreje, které investují 3 % svého HDP 
do snižování uhlíkové závislosti a přispívají za G20 plnými dvěma 
třetinami k zeleným stimulačním investicím. Zrušení veřejných 

podpor fosilních paliv může při mírném růstu HDP snížit emise 
skleníkových plynů o 6 %. Současná krize je zároveň příležitostí 
k rozšíření spolupráce mezi vládami, nevládními neziskovými 
organizacemi a soukromým sektorem k vytváření spravedlivější 
zelené ekonomiky. Bylo přitom zdůrazněno, že ekosystémy a jejich 
služby poskytují nenahraditelný základ pro možný sociální a eko-
nomický rozvoj. 

Druhou panelovou sekci pod názvem „Úloha vlád, občanské spo-
lečnosti a soukromého sektoru při realizaci zelené ekonomiky“ řídil 
ministr Miko. Interaktivní diskuse se soustředila na to, jak mohou 
jednotlivé společenské skupiny účinně spolupracovat a napomáhat 
k realizaci udržitelnější ekonomiky a společnosti. Účastníci se shod-
li, že současné krizové jevy je třeba vidět v kontextu potravinové 
a energetické krize a že krizové jevy nejsou v žádné společnosti, 
natož v tržních ekonomikách, výjimečné. Stoupající omezenost 
zdrojů fosilních paliv je dlouhodobým jevem a přirozenou náhra-
dou se jeví návrat k účinnějšímu využívání přímé sluneční energie. 
Předpokladem úspěchu zelených ekonomik je především překonání 
základní krize dosavadního omezeného lidského vnímání svého 
místa v biosféře. 

Hovořilo se o potřebě zapojení všech složek současných společ-
ností, potřebě dlouhodobější orientace národních i nadnárodních 
vlád, potřebě výměny nejlepších zkušeností atd. V závěru bylo 
formulováno doporučení organizovat podobná fóra i při příležitosti 
předsednictví dalších členských zemí EU. 

Jako přímý účastník jednání jsem byl v souhrnu s touto iniciativní 
akcí ministra životního prostředí L. Mika velmi spokojen, asi podob-
ně jako většina dalších účastníků, protože se v jejím rámci podařilo 
sezvat na společné jednání představitele různých společenských 
i partikulárních zájmů. Od hlavních panelistů jsem očekával, že 
zazní v úvodu jejich vystoupení definice toho, jak pojem zelené 
ekonomiky osobně vnímají. Toto očekávání naplnil pan Pavan 
Sukdev, který pojem definoval jako ekonomiku, která nesnižuje 
celkový objem svého kapitálu (jako součtu lidmi vytvořeného, 
vytvářeného a přírodního kapitálu). Toto pojetí odpovídá tzv. slabé 
udržitelnosti rozvoje, která uznává záměnu přírodního kapitálu 
kapitálem lidmi vytvářeným. Pro skutečnou udržitelnost podmínek 
života budoucích generací bude však velmi pravděpodobně nutné 
sledovat kritérium silné udržitelnosti, tj. usilovat o to, aby objem 
přírodního kapitálu neklesal, ale rostl tak, aby lidstvo dokázalo 
aspoň částečně vrátit v dohledné době jeho objem a kvalitu směrem 
k úrovni kvality ekosystémů potenciální přirozené vegetace. 

Je a bude to nutné proto, že příroda a její ekosystémy vykazují 
samoorganizovaný vývoj směrem k rovnovážným klimaxovým 
stádiím do podoby vegetačních struktur, které maximalizují služby 
pro společnost, zejména schopnost zmírňování teplotních extrémů, 
udržování příznivé struktury atmosféry a zadržování vody a živin 
uvnitř ekosystémů. Návrat klimaxové vegetace a vody do krajiny je 
proto na cestě k udržitelné budoucnosti rozhodující.

V tomto smyslu mají stoupenci konceptu zelené ekonomiky před 
sebou v tržních ekonomikách nesnadný úkol dosáhnout sladění 
systémového konfliktu mezi osobními zájmy vlastního prospěchu, 
založenými nezřídka na přeměnách a likvidaci přírodního prostředí, 
a holistickým řešením místa lidí v přírodě a jejích ekosystémech. 

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
e-mail: Sejak@seznam.cz
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Seminář „Podzemní voda 
ve vodoprávním řízení V“

Dne 11. listopadu 2008 pořádala odborná skupina podzemní 
vody České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti ve 
spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Global Water Partnership 
seminář „Podzemní voda ve vodoprávním řízení V“, který se konal 
v Klubu techniků v Praze na Novotného lávce. Jde o pokračování 
řady seminářů, které se konají každoročně od roku 2004. Cílem 
je seznámení pracovníků vodoprávních úřadů, správců povodí, 
zaměstnanců vodovodů a kanalizací, hydrogeologů a vodohospo-
dářských projektantů s odbornými aspekty, názory a zkušenostmi 
odborníků v problematice nakládání s vodami, podzemních vod, 
s aplikací ustanovení zákona o vodách a s ním souvisejících 
vyhlášek, nařízení a metodických pokynů a informace o dalších 
vodohospodářských aspektech, které by měli při svých činnostech 
využívat. Diskuse, dotazníky vyplněné účastníky seminářů i zaslané 
dotazy upozornily na další okruhy otázek, které je třeba objasňovat. 
Ty byly zahrnuty do programu tohoto semináře. Všechny přednášky 
byly vydány ve sborníku.

První dvě přednášky přednesl JUDr. Emil Rudolf z MŽP z Odbo-
ru výkonu státní správy Hradec Králové. První byla zaměřena na 
právní aspekty podzemní vody ve vodoprávním řízení. V úvodu 
byl podán stručný přehled a obsah novel zákonů, které se vztahují 
k vodnímu hospodářství: 
•	 zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném systému znečištění ŽP 

a integrovaném plnění ohlašovací povinnosti v oblasti ŽP 
a o změně některých zákonů, 

•	 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její 
nápravě a změně některých předpisů, 

•	 zákon č. 180/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., 
zákon č. 254/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 239/2008 Sb. o integrovaném záchranném systému a změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

•	 zákon č. 181/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – tzv. „novela pro-
tipovodňová“.
Dále přednášející shrnul nakládání s podzemními vodami, povin-

nosti subjektů vlastnících povolení k nakládání s vodami, ochranu 
podzemní vody při zacházení se závadnými látkami, informace 
o zpoplatnění odebraného množství podzemní vody apod. Podzem-
ní vody jsou předurčeny k zásobování pitnou vodou, a proto jejich 
využívání pro jiné účely se musí před vydáním povolení pečlivě 
zkoumat. Druhá přednáška se zabývala zákonem o ekologické újmě 
(zák. č. 167/2008 Sb.), který novelizuje zákon o ochraně přírody 
a krajiny, vodní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu, lesní zákon a zákon o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa. 
Zákon nabyl účinnosti 18. 8. 2008, s výjimkami finančního zajištění 
preventivních nebo nápravných opatření, která nabudou účinnosti 
30. 4. 2011 respektive 1. 1. 2013. Předmětem ochrany jsou chráněné 
druhy volně žijících živočichů nebo planě rostoucí rostliny, voda 
a půda. Zákon se vztahuje na již vzniklou ekologickou újmu nebo 
na bezprostřední hrozbu jejího vzniku, pokud jsou způsobeny čin-
nostmi uvedenými v příloze 1 zákona. Mezi ně náleží mimo jiné 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, 
čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné vypouš-
tění do podzemních a povrchových vod, odběr podzemních vod, 
zacházení se zvláštními látkami. 

O plánech oblasti povodí, které jsou podkladem pro činnost 
vodoprávních úřadů, hovořil Ing. Václav Jirásek z Povodí Labe s.p. 
Plány povodí stanovují rámcové cíle pro hospodaření s vodami, 
ochranu a zlepšování stavu vod. V úvodu bylo zmíněno, že 75 % 

vodních útvarů je rizikových. Plány jsou realizovány ve dvou 
úrovních: plány hlavních povodí ČR a plány oblasti povodí. Pro 
vodoprávní úřady vznikne na příklad podle § 26 Vodního zákona 
úkol prošetřit a případně zahájit na základě podnětu příslušného 
správce povodí řízení ve věci stanovení přísnějších hodnot vybra-
ných ukazatelů nakládání s vodami u všech útvarů povrchových 
a podzemních vod, u nichž bude indikována pravděpodobnost 
nedosažení cílů ochrany.

Ing. Antonín Málek z Krajského úřadu Středočeského kraje 
a Ing. Radomír Muzikář, CSc. vystoupili s přednáškou „Minimální 
hladina podzemní vody – nástroj kvantitativní ochrany podzem-
ních vod“. V přednášce byly shrnuty informace o místech, kde je 
vhodné stanovovat minimální hladiny, požadavky na náležitosti 
hydrogeologického posudku a dalších posudků pro stanovaní mini-
málních hladin podzemní vody, které jsou nástrojem kvantitativní 
ochrany podzemních vod. Jde o opatření před nadměrným využívá-
ním podzemní vody a nevhodným způsobem hospodaření v jímacích 
územích, nadměrným šířením vlivu čerpání při snižování hladiny 
podzemní vody a zároveň k ochraně ekosystémů a stavu vodních 
útvarů povrchových vod vázaných na režim podzemních vod.

RNDr. Svatopluk Šeda z OHG s.r.o. se věnoval problematice 
projektování studní a vrtů pro tepelná čerpadla, které v posledních 
letech zažívají nebývalý rozvoj, při němž dochází často k negativ-
nímu ovlivňování okolních zdrojů podzemní vody, propojování 
zvodněných kolektorů v důsledku nedokonalé konstrukce vrtů. 
Podle současné legislativy se studny a vrty pro tepelná čerpadla 
projektují jako průzkumné geologické dílo podle geologického 
zákona (č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo jako 
vodní díla podle stavebního zákona, respektive zákona o vodách 
Na vrty a studny hlubší než 30 m se vzdují báňské předpisy (zák. 
č. 61/1988 Sb.). Byly popsány požadavky na průzkum pro projekci 
studní a vrtů pro tepelná čerpadla, jejich situování a konstrukci 
včetně testů a úloha správních orgánů pří jejich povolování. 

Ing. Radomír Muzikář, CSc., přednesl příspěvek o nakládání 
s vodami při sanaci starých ekologických zátěží (dále SEZ), pro 
něž vydávají povolení Krajské úřady. Nakládání s vodami při sanaci 
SEZ spočívá v sanačním čerpání kontaminované podzemní vody, 
jejím následném čištění v dekontaminační stanici a jejím vypouště-
ní. Byly uvedeny podklady pro žádosti o nakládání s vodami, mezi 
něž náleží hydrogeologické posudky, jejich obsah a další legislativa 
související s čerpáním podzemní vody při sanacích a způsoby 
vypouštění vyčištěné vody. Vyčištěná voda se buď vypouští do 
podzemní vody, čímž se zlepšuje efektivnost sanace, nebo do kanali-
zace, nebo do blízkého recipientu. Byly shrnuty výhody a nevýhody 
všech způsobů, dopady vypouštění do podzemní vody, požadavky 
na hydrogeologický posudek vypouštění a návrh kvality vypouštěné 
vyčištěné vody pro všechny způsoby vypouštění. 

Problematikou návrhu, rozhodnutí a záznamu ochranných 
pásem vodních zdrojů do katastrálního operátu se zabýval 
RNDr. Svatopluk Šeda z OHG s.r.o. V úvodu shrnul podmínky, za 
nichž se stanovují ochranná pásma vodních zdrojů (dále OPVZ). 
OPVZ stanovují vodoprávní úřady. V další části uvedl vývoj ochran-
ných pásem od 70. let minulého století a zabýval se příčinou stag-
nace v provádění změn OPVZ a stanovení pásem nových. Zákon 
o vodách ukládá povinnost vymezit OPVZ u zdrojů převyšujících 
odběr 10 000 m3/rok. U zdrojů s odběrem nižším může zřízení 
pásem iniciovat vodoprávní úřad. Oprávněné osoby s povolením 
k odběru podzemní vody nejsou nuceny žádat u takových odebí-
raných množství o stanovení OPVZ, případně požádat o stano-
vení OPVZ I. stupně. Stanovení OPVZ II. stupně závisí na jejich 
vůli. V případě, že se nezhoršuje jakost podzemní vody, se OPVZ 
II. stupně většinou nenechají stanovit. V důsledku toho jsou pro 
srovnatelná jímací území rozdílné jak rozloha pásem, tak i limitující 
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podmínky pro hospodářskou činnost. Podrobně byly popsány návr-
hy na stanovení ochranného pásma nebo změn stávajících pásem. 
Návrh na stanovení OPVZ má dvě složky: hranice ochranného 
pásma a podmínky pro hospodářské a jiné činnosti uvnitř ochran-
ného pásma. Stanovení podmínek hospodářské činnosti, případně 
stanovení technických opatření směřujících k ochraně vody, patří 
potom mezi nejsložitější části návrhu ochrany vodních zdrojů. 
Návrh musí být jednoznačný, nesmí neodůvodněně limitovat práva 
vlastníka pozemku, musí být vymahatelný, umožňovat stanovení 
případné náhrady za omezení využívání pozemků apod. Součástí 
rozhodnutí je rovněž výčet parcelních čísel pozemků podle katast-
rálních území, která jsou stanovením ochranného pásma dotčena. 
Vlastnici vodních děl, pro něž byla stanovena ochranná pásma, 
mají povinnost podle zákona o vodách (§ 20 odstavec 2.) povinnost 
předložit katastrálním úřadům podklady pro zákres ochranných 
pásem a údaje o způsobu jejich ochrany do 30 dnů po nabytí právní 
moci rozhodnutí o stanovení ochranných pásem. Ochranná pásma 
stanovená rozhodnutím vodoprávního orgánu před platností novely 
starého vodního zákona nemohou být pro nedostatek náležitostí 
předmětem evidování v katastru nemovitostí. Proto je potřeba 
jejich revize a aktualizace rozhodnutí o stanovení OPVZ ve smyslu 
předpisů tak, aby mohly být zapsány do katastru nemovitostí do 31. 
prosince 2010 (čl. II zákona č.20/2004 Sb., kterým se mění zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách).  

Informaci o nové směrnici EU 2006/118 o ochraně podzemních 
vod před znečištěním a zhoršením stavu a její implementaci 
v naší legislativě podala RNDr. Hana Prchalová z VÚV T.G.M., 
v.v.i v Praze. Ochranu podzemních vod před znečištěním určitými 
nebezpečnými látkami řešila směrnice 80/68/ES, která zavedla 
prevenci před přímým a nepřímým vstupem zvláště nebezpeč-
ných znečišťujících látek do podzemních vod a omezování vstupu 
a předcházení znečištění ostatními nebezpečnými látkami. Rám-
cová směrnice o vodách 200/60 ES, která byla implementována 

do zákona o vodách č. 254/2001 Sb., stanovuje rámec pro ochranu 
povrchových a podzemních vod. Kromě ochrany vod poprvé 
zavádí ochranu podzemních vod pro jejich hodnotu pro životní 
prostředí. Dceřiná směrnice EU 206/118 o ochraně podzemních 
vod před znečištěním doplnila Rámcovou směrnici o vodě o sta-
novené environmentální cíle v oblasti podzemních vod z hlediska 
chemického stavu. Zajistila také kontinuitu s původní Směrnicí 
o podzemních vodách z roku 1980 (80/68/EU) zajišťující ochranu 
před znečišťováním určitými nebezpečnými látkami, jejichž seznam 
je uveden v příloze č. 1 zákona o vodách. Jako doplnění Rámcové 
směrnice o vodách požaduje kromě jiného zpracování analýzy tren-
dů znečištění na základě existujících dat, zvrátit trendy znečištění 
tak, aby v roce 2015 byly dosaženy environmentální cíle, učinit 
opatření k omezení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod 
a dosažení dobrého chemického stavu jakosti dusičnanů a pesticidů 
na základě prahových hodnot stanovených členskými státy. Zmíně-
ná dceřiná směrnice z hlediska české legislativy kromě drobných 
výjimek nepřináší nové požadavky. Vlastní odborná implementace 
byla začleněna do metodik zpracování plánů oblasti povodí ČR. 
Naprostá většina metodických postupů, použitá pro zpracování 
plánů oblastí povodí, je v souladu s požadavky směrnice. Metodické 
postupy však dosud nemají adekvátní podporu v české legislativě, 
obdobně jako i v jiných státech EU. Do české legislativy bude brzy 
třeba tyto postupy, zejména ukazatele a limity dobrého chemického 
stavu útvarů podzemních vod, včlenit. Kromě legislativní a odborné 
implementace je vhodné také vzít v úvahu institucionální zabezpe-
čení požadavků implementace. Prozatím se nepodařilo najít shodu 
pro zavedení správy podzemních vod. 

Ing. Radomír Muzikář, CSc.,
garant semináře a předseda OS podzemní vody ČVTVHS,

radomir.muzikar@karneval.cz, tel. 515 540 293, 602 577 796

Biohydrologie: Informace 
o mezinárodní konferenci 
BIOHYDROLOGY 2009 a recenze na 
publikaci o vlivu biologických faktorů 
na hydrologické procesy

Biologie je věda zabývající se studiem živé přírody, zatímco 
hydrologie je věda o vodstvu a oběhu vody na Zemi. Názvoslovná 
norma potom detailněji definuje hydrologii jako vědu, zabývající 
se zákonitostmi časového a prostorového rozdělení a oběhu vody 
na Zemi, jakož i jejími fyzikálními, chemickými a biologickými 
vlastnostmi. Ačkoli je zřejmé, že hydrologie jako taková je sama 
ovlivněna živou složkou přírody, je stále větší pozornost věno-
vána disciplíně, která se nazývá biohydrologie. Aniž bychom si 
činili nároky na formulaci definice tohoto vědního oboru, lze 
zjednodušeně konstatovat, že se biohydrologie zabývá výzkumem 
a modelováním vlivu biologických faktorů na hydrologické procesy 
v nenasycené (vadózní) půdní zóně, především pak vertikálním 
pohybem vody v této zóně. 

Vzhledem ke stoupajícímu významu vědního oboru biohyd-
rologie a zájmu o něj, formulovalo v roce 2005 na Generálním 
shromáždění Evropské unie geověd EGU ve Vídni pět předních 
odborníků v tomto oboru (Dr. Stefan H. Doerr, University of Wales 
Swansea, Swansea, Velká Británie; Dr. Paul D. Hallett, Scottish 
Crop Research Institute, Invergowrie, Dundee, Velká Británie; Dr. 
Ľubomír Lichner, Ústav hydrológie SAV, Bratislava, Slovensko; prof. 
Coen J. Ritsema, ALTERRA, Wageningen, Holandsko a Dr. Miloslav 
Šír, Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha, Česká republika) 
záměr organizovat pravidelné mezinárodní konference zasvěcené 
biohydrologii. 

Ve dnech 20.–22. září 2006 se konala v Praze 1. mezinárodní 
konference BIOHYDROLOGY 2006 „Vliv biologických faktorů na 
hydrologické procesy v půdě“. Konference byla pořádána Ústa-
vem pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i. a dalšími osmi – především 
zahraničními – institucemi. Předsedou konference byl jmenován 
Dr. Louis W. Dekker (ALTERRA, Wageningen, Holandsko) a předse-
dou přípravného i organizačního výboru konference byl ustanoven 

Dr. Miroslav Tesař (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha, Česká 
republika). Vlastní konference se zúčastnilo více než 90 předních 
odborníků z 16 zemí ze všech světových kontinentů. Konference 
byla členěna na několik odborných sekcí. Vedle plenární sekce 
organizované předsedou konference Dr. Dekkerem byly pořádány 
tři sekce: 1. sekci „Vliv biologických faktorů na půdně-hydrologický 
cyklus“ organizovali prof. Ritsema a Dr. Šír, 2. sekci „Interakce mezi 
mikrobiologií a půdní hydrologií“ připravovali Dr. Hallett a Dr. Tesař 
a 3. sekci „Měnící se biohydrologie a trvale udržitelný stav půdy“ 
řídili Dr. Doerr a Dr. Lichner. Vybrané příspěvky přednesené na 
konferenci byly publikovány ve zvláštním čísle časopisu Biologia 
(61, 2006, Suppl. 19, 141 s). Podrobnější informace o této konferenci 
byly uveřejněny ve Vodním hospodářství v příloze Vodař 12/2006 
a dále v Akademickém Bulletinu 12/2006 (http://abicko.avcr.cz/
cs/2006/12/05/biohydrology-2006.html).

Ve dnech 21.–24. září 2009 se konala v Bratislavě 2. meziná-
rodní konference BIOHYDROLOGY 2009 „Vliv změny klimatu 
na biologické a půdně-hydrologické interakce“. Této konference 
se zúčastnilo více než  130 vědců z 33 států ze všech kontinentů. 
Předsedy konference byli zvoleni Dr. Paul D. Hallett (Scottish Crop 
Research Institute, Invergowrie, Dundee, Velká Británie) a prof. 
Coen J. Ritsema (ALTERRA, Wageningen, Holandsko). Přípravný 
výbor konference pracoval pod vedením Dr. Ľubomíra Lichnera 
z Ústavu hydrológie SAV v Bratislavě a byl sestaven z předních 
vědeckých pracovníků pracujících v této oblasti (prof. Artemi 
Cerda, prof. Stefan H. Doerr, Dr. Paul D. Hallett, Dr. Axel Kleidon, 
Dr. Viliam Novák, Dr. Kálmán Rajkai, prof. Gabriele E. Schaumann, 
Dr. Miloslav Šír, Dr. Vlasta Štekauerová, Dr. Miroslav Tesař). Orga-
nizační výbor konference, tvořený pracovníky Ústavu hydrológie 
SAV v Bratislavě a Stavební fakulty STU v Bratislavě, pracoval pod 
vedením ředitelky Ústavu hydrológie SAV v Bratislavě Dr. Vlasty 
Štekauerové. Stejně jako v případě 1. konference Biohydrology 
2006 se podařilo přípravnému výboru připravit tématické číslo 
časopisu Biologia (64, 2009, 3, 233 s.) s 47 vybranými příspěvky, 
které bylo k dispozici účastníkům konference již před zahájením 
konference (http://www.ih.savba.sk/biohydrology2009/). Dále jsou 
připravována zvláštní čísla časopisů Ecohydrology (10–12 článků), 
Journal of Hydrology (cca 10 článků) a Journal of Hydrology and 
Hydromechanics (cca 10 článků), která představí tématický výběr 
příspěvků přednesených na konferenci.
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Příspěvky přednesené na konferenci BIOHYDROLOGY 2009 byly 
rozděleny do plenární sekce organizované předsedy konference, pěti 
tématických sekcí a dvou dalších dílčích podsekcí. Příspěvky byly 
zaměřeny na široký rozsah procesů, které řadí půdně-biologické 
a hydrologické interakce od mikro- po regionální měřítko.

V 1. sekci „Měření a modelování hydrologických procesů 
ovlivněných biologií v různých měřítcích“, kterou organizovali 
Dr. Hallett a Dr. Novák (ÚH SAV Bratislava), byly představeny 
výsledky základního výzkumu v oblasti biologicko-hydrologic-
kých interakcí v půdě, spolu s novými metodami měření a mode-
lování, které slouží jako nástroj při řešení těchto komplexních 
problémů. V podsekci 1.1 „Modelování hydrologických procesů 
ovlivněných biologií v různých měřítcích”, kterou organizoval 
prof. J. Šimůnek (Kalifornská univerzita, Riverside, USA), byly 
příspěvky zaměřené zejména na použití modelu HYDRUS v růz-
ných regionech.

Druhá sekce „Interakce biologie a půdní hydrologie s klimatem“, 
která byla organizována Dr. Kleidonem (Biochemický ústav Maxe 
Plancka, Jena, Německo) a Dr. Šírem (Ústav pro hydrodynamiku 
AVČR, Praha, ČR), se orientovala na vliv půdně-biologických pro-
cesů a terestriální vegetace na environmentální podmínky, stejně 
jako na toky energie, vody a uhlíku na krajinném povrchu, které 
mohou pozitivními či negativními zpětnými vazbami ovlivňovat 
očekávané klimatické změny. 

Cílem 3. sekce „Interakce mezi zemědělstvím a půdní hydro-
logií“, která byla připravena prof. Schaumannovou (Univerzita 
Koblenz-Landau, Landau, Německo) a Dr. Rajkaiem (Výzkumný 
ústav pedologie a agrochemie Maďarské akademie věd, Budapešť, 
Maďarsko), byla identifikace interakcí a mechanismů, spojujících 
běžné agrotechnické zásahy, jako např. orbu, hnojení a závlahy, 
a změny půdně-chemických, fyzikálně-chemických a fyzikálních 
vlastností, vedoucích ke změnám v hydrologii půdy.

Čtvrtá sekce „Vliv biologie na půdně-hydrologické procesy v pří-
rodních systémech”, jež byla organizována prof. Cerdou (Univerzita 
ve Valencii, Valencie, Španělsko) a Dr. Tesařem (Ústav pro hydrody-
namiku AVČR, Praha, ČR), se zaměřila na vliv biologické aktivity 
na půdně-hydrologické procesy jakými jsou infiltrace, redistribuce 
vody, povrchový a podpovrchový odtok, evapotranspirace a dopl-
ňování podzemní vody od pórového měřítka po povodí.

Příspěvky přednesené v 5. sekci „Vliv změn biologických a hyd-
rologických faktorů na udržitelnost vlastností půdy“, kterou orga-
nizovali prof. Doerr (University of Wales Swansea, Swansea, Velká 
Británie) a Dr. Lichner (ÚH SAV, Bratislava) představily možnosti 
managementu krajiny redukovat nežádoucí důsledky biohydrolo-
gických procesů, jako např. hydrofobii, preferenční proudění, rychlé 
vyplavování agrochemikálií a malou retenci půdy. V podsekci 5.1, 
kterou organizoval Dr. Stanley J. Kostka (Aquatrols Corporation 
of America, Paulsboro, USA), byly příspěvky zaměřené zejména 
na použití povrchově aktivních činidel (surfactants) na redukci 
hydrofobie půdy a snížení jejího nepříznivého vlivu na půd-
ně-hydrologické procesy, klíčivost a růst plodin, stejně jako na 
kvalitu sportovních trávníků.

Konference BIOHYDROLOGY 2009 byla nesporně užitečným 
a podnětným fórem pro výměnu informací, což přispělo k pro-
hloubení poznatků v tomto interdisciplinárním směru výzkumu. 
Na závěr konference pozvala prof. Schaumannová (Univerzita 
Koblenz-Landau, Německo) všechny účastníky na 3. meziná-
rodní konferenci BIOHYDROLOGY 2012, která se bude konat 
v září 2012 v Landau a hlavním organizátorem bude Univerzita 
Koblenz-Landau.

O rozvoj vědní discipliny Biohydrologie se nesporně zasloužil 
Dr. Ľubomír Lichner (ÚH SAV, Bratislava) přípravou obou již uply-
nulých konferencí BIOHYDROLOGY 2006 a 2009 a který se stejně 
iniciativně zapojil do přípravy 3. konference. Mezi výše zmiňované 
publikace je třeba ještě započítat zvláštní číslo časopisu Soil and 
Water Research (3, 2008, Suppl. 1, 164 s.) s 18 studiemi o biohydro-
logii, které byly vybrány z příspěvků prezentovaných v sekci „Bio-
hydrologie“ na mezinárodní konferenci „Bioklimatologie a přírodní 
rizika“, která se konala ve Zvolenu a Poľane nad Detvou ve dnech 
17.–20. září 2007. Na vzniku všech již publikovaných nebo zatím 
k publikaci připravovaných tématických čísel uvedených časopisů 
se Dr. Ľ. Lichner podílel nebo podílí jako jeden z hostujících editorů 
(Guest Editor).

Další z publikačních počinů Dr. Ľ. Lichnera v oblasti biohydrolo-
gie spatřil světlo světa v roce 2007, kdy byla vydána jeho monografie 

„Vplyv biologic-
kých faktorov na 
hydrologické pro-
cesy v pôdach Bor-
skej a Podunajskej 
nížiny“. Kniha, 
která je souborem 
studií zabývajících 
se jednak vlivem 
biologických fakto-
rů na půdní hydro-
logické vlastnosti, 
jednak problema-
tikou preferenční-
ho proudění, by 
neměla  chybět 
v knihovně odbor-
níků a inženýr-
ských institucí 
zabývajících se 
půdní hydrologií, 
z ú r o d ň o v á n í m 
půd, melioracemi 
a obecně hydrolo-
gií malých povodí 
jako zdroj aktuál-
ně zpracovaných 
informací, odpoví-
dající teorie a prak-
tických aplikací. 
Monografie bude 
rovněž bezpochy-
by sloužit studen-
tům přírodovědných i technických oborů, a to jak v bakalářském 
a magisterském studiu, tak ve studiu v rámci doktorského progra-
mu. Předností knihy je rozsáhlá literární rešerše zahrnující i výčet 
vlastních publikací autora monografie na zpracovávané téma, který 
deklaruje autorův nárok na post předního odborníka v oboru. Kniha 
je logicky a přehledně členěna, řazení kapitol je vyvážené. To vše 
knihu činí čtivou a dobře pochopitelnou pro odborníka i stravitel-
nou pro začátečníka v oboru. Kniha je zahájena úvodní kapitolou, 
která definuje předmět publikace, a následuje kompaktní formou 
podaný přehled definic a pojmů. Poté následuje sedm kapitol. První 
kapitola je věnována přenosu vody a transportu látek v pórovi-
tém půdním prostředí. Ve druhé kapitole se autor zabývá vlivem 
látek biologického původu na infiltraci a pohyb vody v půdě. Ve 
třetí kapitole zpracovatel studuje možnosti, kterými lze snížit 
negativní vliv biologických faktorů na infiltraci a pohyb vody 
v půdě. Zabývá se především interakcemi a kontrainterakcemi 
huminových látek a jílových minerálů, zvláště pak kaolinitů. 
Čtvrtá kapitola shrnuje nejdůležitější poznatky a je věnována 
praktickým problémům biologických vlivů na hydrologii půd 
v Borské a Dunajské nížině. Pátá kapitola pak přináší seznam 
použitých symbolů a zkratek, zatímco šestá kapitola obsahuje 
seznam použité literatury. Kniha je zakončena sedmou kapitolou 
s obsáhlým anglicky psaným souhrnem, který představuje další 
velkou přednost publikace.

Informaci o možnostech získání publikace podá autor publikace, 
Dr. Ľ. Lichner: lichner@uh.savba.sk;Lubomir.Lichner@savba.sk

Závěrem předloženého příspěvku, který shrnuje poznatky získané 
na mezinárodních konferencích BIOHYDROLOGY 2006 a 2009 
a přináší recenzi na publikaci Ľ. Lichnera i oznámení o několika 
tématicky zaměřených číslech vědeckých časopisů, nezbývá než 
popřát Dr. L. Lichnerovi mnoho dalších tvůrčích sil a neutucha-
jící iniciativy právě v tomto roce, roce jeho šedesátých narozenin. 
Úspěšná, všemi účastníky vysoce hodnocená konference BIOHYD-
ROLOGY 2009 představuje tak dárek k jubilantovým narozeninám, 
o nějž se sám podstatnou měrou zasloužil.

Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i., Pod Paťankou 30/5, 

166 12 Praha 6
e-mail: tesarihas@iol.cz

Foto 1: Ľubomír Lichner: VPLYV BIOLOGIC-
KÝCH FAKTOROV NA HYDROLOGICKÉ 
PROCESY V PÔDACH BORSKEJ A PODU-
NAJSKEJ NÍŽINY (Vydala VEDA, vydavateľ-
stvo Slovenskej akadémie vied, v Bratislave 
roku 2007 jako svou 3670. publikaci, str. 
112. ISBN 978-80-224-0985-8).
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Odborný tématický zájezd  
„Alpská vodní díla IV.“

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, odborná 
skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy, uspořádala ve 
spolupráci s Českým přehradním výborem ve dnech 21. 9. až 26. 9. 
2009 odborný tématický zájezd na přehrady v rakouských Vysokých 
Taurech a ve Slovinsku. Zájezdu se zúčastnilo 46 vodohospodá-
řů z četných českých firem (Povodí s.p. Ohře, Vltavy a Moravy, 
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., VRV a.s., ZVHS, zástupci vodoprávních 
úřadů a další) i z výboru ČVTVHS. Dopravu pohodlným autobusem 
Scania zajistila již tradičně dopravní kancelář p. F. Rambaly. Velmi 
dobré ubytování s polopenzí bylo zajištěno na 2 noci v Rakousku 
v hotelu Lukashansl v městečku Bruck an der Glocknerstrasse a na 
2 noci ve Slovinsku v hotelu Bohinj v obci Ribčev Laz u Bohinjské-
ho jezera, a to díky cestovní kanceláři CK Mayer. Poslední pátou noc 
jsme strávili v autobuse.

První den byl jen přejezdový a po dopoledním startu v Praze 
a obědě ve velmi dobré restauraci U kaštanu ve Včelné za Českými 
Budějovicemi se k večeru dojelo na ubytování v Brucku. 

Druhý den byl věnován známému hydroenergetickému komple-
xu Kaprun v překrásném prostředí Vysokých Taur s majestátním 
Grossglocknerem téměř na dohled. Již osvědčeným průvodcem 
nám zde byl po celý den p. dr. Peter Schöberl se svým kolegou 
ze společnosti Verbund Austrian Hydro Power AG. Peter nás 
provázel již při zájezdu Alpy III. v roce 2007 v západnější části 
Rakouska, v oblasti Mayrhofenu. Jmenovaná společnost s hlavním 
sídlem v Salzburgu provozuje v současné době celkem 89 vodních 
elektráren s celkovým výkonem přes 6 000 MW a další dvě vodní 
elektrárny jsou ve výstavbě. 

Nejprve jsme dostali výklad k celému systému včetně promítnutí 
instruktážního filmu v informačním středisku Verbund v elektrárně 
Kaprun pod malou nádrží Klammsee. Odtud jsme popojeli naším 
autokarem na parkoviště Kesselfall, kde se přesedlo do horského 
autobusu, který nás dovezl k speciálnímu plošinovému výtahu na 
širokých kolejích pro asi 200 osob (výtah je konstruován i na převoz 
autobusů či nákladních vozidel s materiálem a sloužil naplno při 
výstavbě přehrad hydroenergetické soustavy). 

V nádherném slunečném počasí jsme u horní stanice výtahu 
mohli z koruny hráze Limberg dolní nádrže Wasserfallboden 
s maximální provozní hladinou ve výšce 1 672 m n. m., obdivovat 
alpské velikány v čele s Grosses Weissbachhornem s vrcholem 
ve výšce 3 564 m n. m. Betonová klenbová hráz Limberg s dvojí 
křivostí, dokončená v roce 1952, má výšku 120 m. Velmi zajímavý 
byl pravobřežní šachtový přeliv přilepený na skálu, který byl včet-
ně odpadního tunelu vylámaného ve skále vybudován dodatečně 
asi před 5 lety a je schopen vodní dílo ochránit před přelitím i při 
10 000leté povodni. Po prohlídce hráze Limberg jsme byli infor-
mováni o probíhající výstavbě přečerpávací elektrárny Limberg II, 
která má být uvedena do provozu v roce 2011. 

Horský autobus nás poté vyvezl k hornímu stupni soustavy 
Kaprun, k nádrži Mooserboden, kde jsme ve stejnojmenné restau-
raci dobře poobědvali. Následovala prohlídka nádherného „dvoj-
přehradí“ Mooser a Drossen s korunami hrází ve výšce 2 036 m 
n.m., stavebně dokončené v roce 1955. Levá betonová gravitační 
přehrada Mooser je vysoká 107 m, kdežto pravá klenbová hráz 
Drossen s dvojí křivostí má výšku 120 m. Obě hráze odděluje 
vysoký skalní výběžek s nádhernou vyhlídkou, kam stálo za to se 
s námahou vydrápat. U pravého konce hráze Mooser je umístěn 
jednak bezpečnostní přeliv a jednak muzeum ledovců a dalších 
alpských zajímavostí. U levého konce stojí památník obětem této 
technicky velmi náročné stavby, budované v extrémních podmín-
kách. Stavba komplexu Kaprun byla ve své době světovým hitem, 
a tak ji navštívila řada „hlav“ předních zemí, např. americký 
prezident, iránský šach, sovětský předák Nikita Chruščov a další. 
Po prohlídce přístrojového vybavení ve štole pod korunou hráze 
Mooser a individuální procházce jsme se speciálními dopravními 
prostředky vrátili k našemu autobusu, rozloučili se s díky s našimi 
rakouskými přáteli a ve zbytku dne jsme trochu poznali i známé 
letovisko Zell am See. 

Třetí den byl věnován pomalému přesunu z Rakouska do Slo-
vinska, a to většinu dne po nádherné horské silnici Grossglockner-
hochalpenstrasse, kde jsme sice zaplatili nemalý poplatek za vjezd, 
ale určitě to stálo za to. Počasí bylo opět téměř letní, se sluncem 
zalitou oblohou, a tak se cestou určitě vyplatily tři delší zastávky. 

Ta první, nejkratší, byla ještě na úpatí hor na začátku stoupání 
a týkala se jakéhosi hydrotechnického modelu na malém potůčku 
s četnými přelivy, propustmi a variantami manipulace s vodou 
jako součásti dětského hřiště. Většina vodohospodářů byla touto 
vtipnou miniaturou nadšena. Po této zábavné odborné vložce 
a vystoupání autobusu „tisíci“ zatáček jsme zastavili na vysokohor-
sky památném místě Fischer Törl. Odtud většina účastníků zájezdu 
neváhala vystoupat pěšky na vrchol Edelweisspitze v nadmořské 
výšce 2 572 m. Odměnou byl panoramatický pohled na více než 
30 třítisícovek ozářených sluncem, za dokonalé viditelnosti. Při 
sestupu se specialisté mohli pokochat četnými pestrobarevnými 
kvítky alpské flóry. Další zastávkou byla Výšina císaře Františka 
Josefa přímo pod majestátním Grossglocknerem, jehož vrchol ve 
výšce 3798 m n.m. byl odtud vidět ve slunečním svitu jako na dla-
ni. Zde si každý udělal procházku podle svého, vesměs nad rychle 
odtávajícím ledovcem Pasterze. Na tomto ledovci údajně stál císař 
František Josef I. s císařovnou Sisi ve výšce asi 2370 m n.m. v roce 
1856 na místě, kde dnes stojí skleněná Svarowskiho vyhlídka; 
ledovec je však nyní minimálně o 200 m níže. Pod silnicí vedoucí 
k tomuto idylickému místu je situována nádrž Margaritze s dvěma 
hrázemi Möll (klenba s dvojí křivostí výšky 93 m) a Margaritze 
(betonová tížná výšky 39 m). Tato vodní díla, která patří rovněž 
do soustavy Kaprun a jsou propojena s horní nádrží Mooserboden 
gravitačními štolami, jsme zhlédli z nadhledu při krátké zastávce 
autobusu. Navečer jsme po průjezdu tunelem pod pohořím Kara-
vanky dojeli za šera do hotelu Bohinj u stejnojmenného přírodního 
jezera, největšího ve Slovinsku. 

Čtvrtý den byl věnován přehradnímu stavitelství ve Slovinsku. 
Milou průvodkyní nám byla po celý den sl. Ing. Nina Humar, která 
nám nejprve představila zajímavou přehradu Moste. 

Systém hydroelektráren HPP Moste je nejstarším na řece Sávě, 
v provozu od roku 1952 a byl zmodernizován v roce 1999. Kom-
binovaná betonová gravitačně-klenbová hráz dlouhá v koruně 
pouhých 52 m leží v nejužší části kaňonu Sávy a s výškou 60 m 
je nejvyšší přehradou ve Slovinsku. V pravém zavázání je spodní 
výpust. Celé území kolem hráze leží na třetihorním šedém jílu, 
který vzhledem ke svým nevýhodným geotechnickým vlastnostem 
vyvolává četné problémy. Injekční clona je 120 m hluboká a 351 m 
dlouhá. Přečerpávací vodní elektrárna Moste byla zkonstruována 
pro výrobu špičkové energie a pro kompenzaci týdenního vypouš-
tění. Elektrárna je první v řetězu hydroelektráren na horní Sávě; 
v případě potřeby je zapojována do systému při plné provozní 
kapacitě, většinou ve špičkovém režimu denní potřeby. Spolu se 
starší hydroelektrárnou Završnica (z roku 1914) na horním pří-
toku Sávy představuje komplexní hydroenergetický systém. Bylo 
by možné využívat výše umístěnou akumulační nádrž Završnica 
jako přečerpávací akumulační nádrž. Z důvodů ochrany přírody 
(voda ze Završnice je mnohem kvalitnější než voda ze Sávy) nebyl 
ale přečerpávací režim nikdy realizován. Zvýšené erozní vlivy na 
břehy a na dno řeky ohrožují na některých místech infrastrukturu 
(železnici, silnice, mosty). Proto musí být realizována opatření pro 
ochranu břehů a dna řeky. Výkyvy hladiny vody způsobují potíže při 
rozvíjení dalších ekonomických aktivit významně ovlivňovaných 
právě řekou (turistika, rybaření, lov). 

Po prohlídce přehrady Moste jsme přejeli na nádraží do městečka 
Bled a odtud vlakem do městečka Most na Soči na jižní straně Jul-
ských Alp. Zde se čekalo při dobrém obědě v restauraci U Štefana 
a při procházce po sympatickém a krásně situovaném městečku 
na šoféry, až po objezdu Julských alp dorazí s autobusem za námi. 
To se se značným zdržením, způsobeným strastiplnou a pro vyso-
ký autokar téměř neprůjezdnou horskou cestou, našim řidičským 
hrdinům nakonec podařilo, i když za cenu jejich silně pocuchaných 
nervů. Tradičně dobrá nálada se jim naštěstí brzy vrátila, a tak 
bylo možné stihnout předpokládaný program. První byla krátká 
prohlídka kombinované betonové gravitačně-klenbové přehrady 
Doblar (Podselo) na řece Soča z roku 1939, s hrází vysokou 55 m, 
sloužící nejen k energetickým účelům (součást energetické soustavy 
Doblar), ale i k zachycení splavenin v řece. Na závěr dne jsme si 
prohlédli horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Avče s asfal-
tobetonovým dnem, která byla právě stavebně dokončena a bylo 
zahájeno napouštění pro zkušební provoz. Nádrž svými parametry 
připomínala horní nádrž naší PVE Dlouhé Stráně. Po prohlídce PVE 
Avče následoval nekonečně dlouhý večerní přejezd přes Lublaň 
do místa ubytování u Bohinjského jezera. Po dlouhém dni byla moc 
milá dobrá pozdní večeře. 
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Pátý den (druhý ve Slovinsku) byl věnován přírodním krásám 
a historickým památkám Slovinska. První zastávkou byla procházka 
podél kaňonu Vintgar na řece Radovna poblíž městečka Bled. Krása 
a atmosféra tohoto kaňonu s četnými peřejemi, tůněmi a vodopády 
je nezapomenutelná. Po nezdařilém pokusu o návštěvu bledského 
hradu (vysoké vstupné a nic moc k vidění) následovala návštěva 
překrásně situovaného letoviska Bled na břehu stejnojmenného 
jezera s podmanivým ostrůvkem s kostelíkem a siluetou hradu 
na vysoké skále nad jezerem, který se z tohoto pohledu jevil mno-
hem sympatičtěji než zblízka. Bledské jezero je známé i vrcholnými 
světovými soutěžemi ve veslování, bude se zde konat i mistrovství 
světa v roce 2011. Každý účastník zájezdu měl možnost si zde něko-
lik hodin užít podle svého a jistě toho všichni využili. Odpoledne 
jsme se odebrali do historického městečka Škofja Loka, jednoho 
z nejstarších sídel ve Slovinsku. Podmanivá atmosféra tohoto měs-
tečka s mnoha historickými objekty, hlavně z ranného středověku 
v doprovodu Niny Humar nás okouzlila. 

Poslední významnou zastávkou na tomto zájezdu byla slovinská 
metropole Lublaň, kde měl každý možnost strávit několik hodin 

v podvečer až do odjezdu po 21. hodině. Na prohlídce Lublaně 
rozhodně neprodělala skupina, která se obklopila kolem Niny. Ta 
nás totiž provedla po většině významných prací slavného architekta 
Josipa Plečnika, lublaňského rodáka, který svými pracemi výrazně 
ovlivnil v období první republiky i Prahu. 

Lublaň se nám moc líbila, ale vše uběhlo tak rychle, že najednou 
nastal čas k odjezdu domů. Cesta po dálnici přes Štýrský Hradec 
a Vídeň byla téměř nekonečná, ale všechno má svůj konec, a tak po 
nočním vyložení kolegů a kamarádů z Moravy v Brně jsme v sobotu 
27. 9. přistáli v předpokládaném ranním čase opět v Praze. 

Podle mého názoru se tento zájezd opravdu vydařil, a to i díky 
našim kvalifikovaným zahraničním průvodcům, vynikajícím řidi-
čům a skvělému počasí. Proto se už za všechny těším na nějaký 
další odborný zájezd s ČVTVHS v brzké budoucnosti.

Ing. Jiří Poláček, organizační vedoucí zájezdu 
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1

tel. 777 769 354
e-mail: polacek@vdtbd.cz 

Národní dialog o vodě
Již třetím rokem připravila Česká vědeckotechnická vodohospo-

dářská společnost na dny 16. a 17. června, tradičně v Novém Městě 
na Moravě – hotelu Medlov, setkání vodohospodářské veřejnosti, 
zástupců státní správy a samospráv k dialogu na aktuální odborná 
témata z oblasti vod.

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost přivítala, že 
garanci nad letošním „Dialogem o vodě“ převzalo jako v uplynulých 
letech Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, 
jejichž představitelé RNDr. Pavel Punčochář, CSc. – vrchní ředitel 
sekce vodního hospodářství MZe a Ing. Veronika Jáglová – ředitelka 
odboru ochrany vod MŽP vystoupili při zahájení semináře. Obdob-
ně jako v uplynulých letech se tento seminář uskutečnil s podporou 
Vodního klubu ČR – Global Water Partnership.

Organizátoři setkání zvolili pro letošní rok dvě klíčová témata, 
a to:
• Současnost a budoucnost plánování v oblasti vod v České 

republice a
• Ekonomické nástroje k naplňování Programů opatření ze schvá-

lených Plánů oblastí povodí v období 2010–2015.
Dvoudenního národního dialogu se zúčastnilo více než 80 

pracovníků ze státní správy, zvláště zodpovědných ministerstev 
zemědělství a životního prostředí nebo krajských úřadů a dále 
z odborných výzkumných institucí, vysokých škol, podniků vodo-
vodů a kanalizací, obcí, správců povodí a správců vodních toků, 
zástupců Svazu vodního hospodářství i dalších uživatelů vody.

Úvodní vystoupení
Po krátkém úvodu k zahájení semináře, který přednesl předseda 

České vědeckotechnická vodohospodářské společnosti prof. Ing. 
Vojtěch Broža, DrSc., vystoupili oba představitelé přizvaných 
rezortů – garantů semináře.

Ing. Veronika Jáglová v úvodním vystoupení informovala o aktu-
álních aktivitách odboru ochrany vod na národní i mezinárodní 
úrovni, na které spolu s RNDr. Pavlem Punčochářem, CSc., zastu-
puje Českou republiku při jednání „vrchních ředitelů“. Zaměřila se 
především na otázky plánování v oblasti vod a dále problematiku 
implementace předpisů v oblasti jakosti vypouštěných odpadních 
vod.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., se ve svém vystoupení soustředil 
na současná aktuální témata k diskuzi, související se zaměřením 
letošního „dialogu“, a to na
• monitoring povrchových vod,
• adaptační opatření k omezení dopadu změn klimatu,
• 2. etapu plánování v oblasti vod.

Ohledně monitoringu povrchových vod připomněl, že ačkoliv 
rámcový rozsahu monitoringu byl určen ji téměř před 3 lety, není 
dosud uspokojivě vyřešeno jeho financování. Stále se vedou diskuze 
nad optimalizací rozsahu monitoringu tak, aby byl účelný a efek-
tivní z hlediska potřeb České republiky a současně uspokojivý pro 
reporting Evropské komisi. 

K diskuzi o možné změně klimatu přispěl informací o vývoji 
názorů na klíčová adaptační opatření, kterých bylo původně přes 

400 a nyní po úpravě a diskuzi cca 90, s tím, že tlak na snížení dále 
pokračuje. Zamýšlel se nad otázkou, jaká jsou finančně nenáročná 
adaptační opatření k dispozici a zda je realizace tzv. měkkých 
opatření v krajině na základě akumulace v půdním profilu reálná 
a nahradí akumulaci v nádržích.

K záležitosti 2. etapy plánování pouze připomněl, jak vážný pro-
blém k řešení do budoucna představuje financování tohoto věcně 
náročného procesu upraveného vodním zákonem.

Letošní „dialog o vodě“ byl z aktivity Výzkumného ústavu vodo-
hospodářského TGM ,v.v.i., spojen s připomenutím 90letého výročí 
od zřízení vědecko výzkumné základny pro vodní hospodářství 
a hydrologii. Historii a současnost Výzkumného ústavu vodohos-
podářského T.G.M., v.v.i, představil v rámci úvodních vystoupení 
jeho ředitel Mgr. Mark Rieder. 

Uvedl, že Výzkumný ústav vodohospodářský byl jedním z prv-
ních vědeckých ústavů založených v samostatné Československé 
republice. Jeho zřízení bylo důsledkem toho, že se hospodaření 
a nakládání s vodou věnovala v našich zemích již po staletí velká 
pozornost. Shrnul historii ústavu a rekapituloval zásadní milníky 
jeho organizačního a odborného vývoje:
1919 – zřízen jako Státní ústav hydrologický, 
1920 – zahájena organizační příprava činnosti, 
1922 – započaly výzkumné práce hydrologického zaměření, 
1925 – rozhodnuto o vybudování hydrotechnického ústavu,
1927 – výstavba budov ústavu v Praze–Podbabě,
1929 – zřízena výzkumná hydrologické stanice, 
1930 – název upraven na Státní ústavy hydrologický a hydrotech-

nický T. G. Masaryka,
1942 – zřízeno pracoviště v Ostravě (pozdější pobočka),
1949 – zřízeno pracoviště v Brně (pozdější pobočka),
1951 – název upraven na Výzkumný ústav vodohospodářský 

a zřízena pobočka v Bratislavě (od roku 1968 samostatný 
Výskumný ústav vodného hospodárstva),

1976 – rozšíření ústavu o vodohospodářský rozvoj,
1990 – změna názvu na Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 

Masaryka,
1993 – přechod z rozpočtové na státní příspěvkovou organizaci,
1997 – otevření nové budovy v Ostravě,
1999 – činnost ústavu rozšířena o problematiku odpadového hos-

podářství,
2002 – ústav postižen katastrofální povodní,
2005 – otevření nové budovy laboratoří pro oblast vody, odpadů 

a dalších složek životního prostředí v Praze–Podbabě,
2006 – otevření nové budovy v Brně,
2007 – opatřením ministra životního prostředí č. 12/2006 se 

k 1. lednu stal ústav veřejnou výzkumnou institucí.
Dále informoval o současné organizaci ústavu a jeho odborné 

činnosti. Ústavu se podařilo získat celou řadu nových výzkumných 
projektů od různých grantových agentur a poskytovatelů a úspěš-
nost přijatých nabídek v hlavní výzkumné činnosti přesáhla 75 %. 
VÚV T. G. Masaryka, v.v.i., uspěl především ve výběrovém řízení 
na „Podporu státní správy v oblasti ochrany vod“ na období 2008 
až 2012. Ústav získal i řadu komerčních zakázek, na kterých zúročí 
aplikaci výsledků řešení jeho výzkumných projektů.
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V dalším programu semináře byl obdobně jako v minulém roce 
maximálně zúžen rozsah připravených prezentací se záměrem 
preferovat dialog účastníků semináře.

Prezentace k tématu „Současnost a budoucnost 
plánování v oblasti vod v České republice“

V rámci tohoto odpoledního bloku prezentací, které řídil Ing. Vác-
lav Jirásek, odborný ředitel Povodí Labe státní podnik, byly pre-
zentovány tyto přednášky:

Dosavadní výsledky procesu plánování v oblasti vod a příprava 
schvalování Plánů oblastí povodí – Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel 
odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství, Ing. Josef 
Reidinger, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi, odboru ochra-
ny vod Ministerstva životního prostředí

Poznatky z procesu připomínkování 1. verze Plánů oblastí povodí 
s veřejností – Ing. Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy, státní podnik

Zkušenosti z dosavadních prací na Plánech oblastí povodí 
se zaměřením na potřebu přípravných prací pro hodnoce-
ní 1. cyklu plánování a zahájení 2. cyklu, zejména v oblasti 
monitoringu,výzkumu a metodik – Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02, 
VRV a.s., Ing. Kateřina Hánová, VRV a.s.

Ing. Miroslav Král, CSc. se soustředil na zaměření a strukturu 
plánování v oblasti vod v ČR v připravované novele vodního 
zákona. Úvodem rekapituloval dosavadní proces přípravy novely, 
konstatoval současné problémy projednávání s tím, že termín 
dokončení legislativního procesu je obtížně předvídatelný. 

Zmínil především právní východiska pro zpracování novely, 
a to:
• transpozici směrnice 2006/118/ES, o ochraně podzemních vod 

před znečištěním a zhoršováním stavu,
• transpozici směrnice 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik,
• výzvu EK k podání vyjádření k neformálnímu upozornění na 

nesprávnou nebo neúplnou transpozici směrnice 2000/60/ES, 
o vodní politice (plánování v oblasti vod).
Souběžně s pracemi na novele vodního zákona zahájilo Minister-

stvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství práce 
na nových prováděcích vyhláškách, a to:
• nové vyhlášce o monitoringu,
• novele vyhlášky o oblastech povodí,
• novele vyhlášky o plánování v oblasti vod, část A pro plány 

povodí a část B pro plány pro zvládání povodňových rizik.
Ohledně přípravy 2. cyklu plánování předpokládá, že bude začát-

kem roku 2010 zahájena analýza 1. cyklu, spolu s harmonogramem 
prací na další metodickou přípravu v návaznosti na přijetí novely 
vodního zákona. Současně bude formulováno rozdělení odpověd-
ností a též zajištění financování.

Ing. Josef Reidinger informoval účastníky semináře o současném 
stavu a dalším směřování implementace Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007, o vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik. Předně uvedl harmonogram implementace této směrnice:
• do 22. 12. 2011 – provést předběžné vyhodnocení povodňových 

rizik,
• do 22. 12. 2013 – připravit mapy povodňového nebezpečí a mapy 

povodňových rizik,
• do 22. 12. 2015 – dokončit a zveřejnit plány pro zvládání povod-

ňových rizik.
Celý tento cyklus, obdobně jako proces plánování v oblasti vod, 

se bude opakovat vždy v 6letých cyklech.
V rámci své prezentace detailně představil tyto postupné kroky 

implementace směrnice, včetně ukázek výstupů na základě pilot-
ních projektů. Důležité je, že pro odpovědné subjekty, kterými 
budou státní podniky Povodí, bude zajištěno kofinancování imple-
mentace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1, 
oblast podpory 1.3.

Ing. Jaroslav Beneš shrnul za všechny pořizovatele plánů oblastí 
povodí poznatky z procesu připomínkování 1. verze Plánů oblastí 
povodí veřejností. Informoval o problémech, se kterými se státní 
podniky v průběhu celého procesu setkávaly, včetně jejich řešení 
spolu s krajskými úřady. Vyjádřil přesvědčení, že schvalovací fáze 
plánů oblastí povodí proběhne bez problémů a v rámci vymezeného 
časovým plánem, tj. nejpozději do 22. 12. 2009.

Závěrečnou prezentací prvního dne bylo vystoupení Ing. Kate-
řiny Hánové, která popsala zkušenosti z dosavadních prací na 
plánech oblastí povodí se zaměřením na potřebu přípravných 

prací pro hodnocení prvního cyklu plánování a zahájení druhého 
cyklu. Označila faktory, které nejvíce ovlivnily průběh zpracování 
plánů oblastí povodí v 1. cyklu a shrnula poznatky z těchto prací 
realizovaných pro pořizovatele plánů – státní podniky Povodí. 
Z návrhů pro přípravu 2. cyklu plánování vyzdvihla zejména 
potřebu „politických“ rozhodnutí, tj. nutnost úpravy legislativy, 
zajištění financování, stanovení kompetencí a odpovědnosti a též 
dosažení konsenzu na úrovni environmentálních cílů se zřetelem 
na povinnosti vůči EU. Dalším důležitým předpokladem pro zahá-
jení prací na 2. cyklu je stanovení harmonogramu prací, vymezení 
metodických postupů a zajištění potřebných dat. Upozornila na 
zapracování mezinárodních dohod do příslušných metodik a jejich 
zohlednění na úrovni 8 plánů oblastí povodí.

Druhý den semináře byl zaměřen na problematiku ekonomických 
nástrojů k naplňování Programů opatření ze schválených Plánů 
oblastí povodí v období 2010–2015, ke které byly prezentovány 
následující přednášky:

Současný stav a výhled kofinancování projektů z finančních 
zdrojů fondů EU a národních zdrojů v oblasti vod – Ing. Radka 
Bučilová, ředitelka odboru integrovaného financování, Ministerstvo 
zemědělství, Ing. Vráblíková, vedoucí odboru ochrany vod, Státní 
fond životního prostředí,

Zkušenosti z uplatňování finančních podpor na projekty ochrany 
vod zejména se zaměřením na operační program Životní prostředí 
– Ing. Jan Plechatý, VRV a.s.

V zastoupení Ing. Bučilové seznámila účastníky semináře 
Ing. Ivana Štríchlová s možnostmi financování projektů na úseku 
ochrany před povodněmi, a to úplným přehledem příslušných 
dotačních titulů. Představila příručku „Přehled dotačních titulů 
protipovodňové ochrany v ČR“, ve které jsou přehledně uvedeny 
veškeré informace pro žadatele, a to zejména:
• název programu,
• doba trvání programu,
• předmět podpory,
• alokované finanční prostředky,
• typy možných žadatelů,
• výše možné podpory,
• kdy a kde žádat,
• přehled relevantních dokumentů včetně kontaktních údajů.

Informovala, že příručka je pro potenciální zájemce k dispozici 
v odboru integrovaného financování Ministerstva zemědělství.

Ing. Vráblíková se ve svém vystoupení orientovala na prioritní 
osu 1 operačního programu Životní prostředí – zlepšování vodo-
hospodářské infrastruktury a omezování rizika povodní. Globálním 
cílem této prioritní osy je zlepšování stavu povrchových a podzem-
ních vod, zlepšování jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo 
a snižování rizika povodní. Celkem je pro projekty z této osy alo-
kováno téměř 60 miliard Kč (v závislosti na aktuálním kurzu Kč 
k EUR). Dosud jsou schváleny projekty ve výši cca 20,2 miliard Kč, 
ale proplaceno jen 155 mil. Kč. Dále informovala, že ještě v tomto 
roce bude vypsána výzva na projekty vodovodů a kanalizací pro 
malé obce (do 2 000 obyvatel) v územích zvláštní ochrany z hle-
diska ochrany přírody a ochrany vod, dále pro projekty zásobování 
pitnou vodou a zlepšení jakosti pitné vody a též projekty snižování 
rizika povodní.

Ing. Jan Plechatý uvedl některé zkušenosti z administrace uplat-
ňování finančních podpor na projekty ochrany vod, zejména se 
zaměřením na operační program Životní prostředí. Poukázal na řadu 
problémů, které komplikují žadatelům proces přípravy projektů 
a fázi zahájení jejich realizace. Zejména zmínil:
• časté změny pravidel při administraci projektů, např. Metodik 

pro žadatele a příslušných směrnic,
• komplikace spojené s plněním „podmínek přijatelnosti vodohos-

podářských projektů“,
• dlouhou dobu od vypsání výzvy do zahájení realizace.

V důsledku toho je zřejmé, že dojde k 
• nežádoucí kumulaci projektových, stavebních a technologických 

prací do relativně krátkého období let 2011 až cca 2014, 
• nesplnění „přechodného období“ – závazku ČR do roku 2010,
• zvýšení nároků na finanční zdroje investorů,
• ohrožení dokončení prioritních projektů zařazených do „Progra-

mů opatření“.
Na závěr každého bloku přednášek se uskutečnila zajímavá 

a široká diskuze, kterou po oba dny moderoval Ing. Václav Jirásek 
z Povodí Labe. Prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., závěrem shrnul 
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výstupy přednášek i podnětnou diskuzi a poděko-
val přednášejícím, diskutujícím i všem účastníkům 
semináře za aktivní účast. 

Setkání splnilo očekávání a účastníci shodně kon-
statovali, že by bylo prospěšné podobný workshop 
připravit i v příštím roce. K organizační podpoře 
semináře se pro příští rok přihlásil VÚV TGM, v.v.i., 
opět ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou 
vodohospodářskou společností.

Přednesené příspěvky budou zájemcům zaslány 

Redakční rada: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., Ing. Josef Bucek (předseda),  
Ing. Petr Maleček, Ing. Václav Stránský, Ing. Zlata Šámalová.

Adresa: ČVTVHS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 386, http://www.csvts.cz/cvtvhs/

na vyžádání sekretariátem České vědeckotech-
nické vodohospodářské společnosti. (www.csvts.
cz/cvtvhs/).

Ing. Jan Plechatý
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SOUTěž VODOHOSPODÁŘSkÁ  
STAVBA rOkU 2009

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění 

odpadních vod 
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování 

a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodli-
vými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným 
účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích 
dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to 
v každé této podkategorii maximálně 2 stavby.

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby 
nebo jejich ucelené části realizované na území České republi-
ky, u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby, 
nebo u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to v období 
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. 

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posou-
zení přínosů staveb z hlediska jejich 

- koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
- vodohospodářských účinků a technických a ekonomic-

kých parametrů,
- účinků pro ochranu životního prostředí, 
- funkčnosti a spolehlivosti provozu,
- využití nových technologií a postupů zejména v oblasti 

ochrany životního prostředí a úspory energií,
- estetických a sociálních účinků.

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investo-
ři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou 
činností, zhotovitelé projektových, stavebních nebo techno-
logických prací (dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají 
závaznou přihlášku do soutěže v zapečetěné obálce s nad-
pisem „Vodohospodářská stavba roku 2009“ na adresu: Svaz 
vodního hospodářství, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, 
současně s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to 
na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100. 

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, 
a to: 
• 30 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech 

nad 50 mil. Kč)
• 10 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech 

pod 50 mil. Kč).
F. Požadované doklady:

1. Popis stavby, který se orientuje na její priority z hledisek 
uvedených v odstavci C v písemné i elektronické podo-
bě.

2. Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními před-
pisy (kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že 
příslušný úřad nezakázal užívání stavby ve smyslu §120 
stavebního zákona).

3. Fotografie stavby ve formátu JPG.
4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů 

apod. (Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhova-
tele doplňující informace, případně doklady.)

G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.
H. Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny slavnostně předány 

při příležitosti Mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodo-
vody – Kanalizace 2010 v Brně dne 26. května 2010.

Závaznou přihlášku včetně dokladů  
a vložného zašlete do 31. 3. 2010

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání 
závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH 
ČR a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší infor-
mace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH, 
tel. 257325494 nebo na adrese info@svh.cz.



Magdeburský seminář o ochraně vod 
v roce 2010

Magdeburský seminář o ochraně vod je nesporně jednou 
z nejvýznamnějších odborných a vědeckých akcí v problematice 
ochrany vod v celém povodí řeky Labe. Seminář je příležitostí pro 
přímá odborná i neformální setkání zástupců vědy, praxe i orgánů 
státní správy, kteří zde prezentují a vzájemně si vyměňují nejno-
vější poznatky a zkušenosti. První seminář se konal v Magdeburku 
v roce 1988, další pak střídavě v České republice a v Německu.

Po předchozím semináři, kterého se v říjnu 2008 v Magdeburku 
zúčastnilo téměř 300 odborníků z České republiky, Německa, 
Polska a Rakouska, se v pořadí již 14. Magdeburský seminář 
o ochraně vod uskuteční ve dnech 4. – 6. října 2010 na severu 
Čech v lázeňském městě Teplice. Místem konání je Krušnohorské 
divadlo, jednacími jazyky pak jsou čeština a němčina. Seminář se 
koná pod záštitou ministra životního prostředí České republiky, 
ministra zemědělství České republiky, hejtmanky Ústeckého kraje 
a primátora města Teplice.

Na rozdíl od minulých, časově i ekonomicky náročných čtyřden-
ních seminářů, je seminář 2010 koncipován jako třídenní, přičemž 
je zachován dostatečný prostor pro přednášky, prezentace, odborné 
exkurze i kulturní část a společenská setkání.

Pro seminář 2010 jsou zvolena tři hlavní témata, a to: 
I. téma: Správa povodí se zaměřením na hydromorfologické 
aspekty.
II. téma: Jezera po těžbě uhlí a jejich vliv na vodní režim 
krajiny.
III. téma: Dopady klimatické změny na vodní režim včetně 
adaptačních. 

V odpolední části druhého jednacího dne semináře mohou 
účastníci dle vlastní volby absolvovat jednu ze tří tras odborných 
exkurzí zaměřených na specifické zajímavosti a problémy severo-
českého prostoru, které souvisí zvláště s druhým z hlavních témat 
semináře, ale nejen s ním. 

V rámci první exkurze bude možné navštívit lokalitu probíha-
jící hydrické rekultivace zbytkové jámy Most – Ležáky (vznikající 
jezero Most) a dále také blízký Děkanský kostel Nanebevzetí Pany 
Marie v Mostě, který byl v minulosti přemístěn do dnešní polohy 

z důvodů uvolnění území pro těžbu hnědého uhlí.
Trasa druhé exkurze směřuje na VD Fláje s pilířovou hrází typu 

Noetzli a k přesunutému dřevěnému kostelu v Českém Jiřetíně.
Třetí trasa exkurze zavede zájemce na VD Újezd a na Ervěnický 

koridor do území připravované revitalizace mezi Chomutovem 
a Mostem, kde je řeka Bílina dlouhodobě převedena čtyřmi potru-
bími mimo území těžby lomu ČSA. Účastníci navštíví také blízký 
Červený Hrádek. 

Předběžné přihlášky účasti na Magdeburském senimáři 2010 
lze podat nejpozději do 31. ledna 2010, a to pouze eletronicky na 
internetové adrese www.poh.cz/mgs2010, kde jsou již k dispozici 
podrobné informace o akci včetně 1. cirkuláře.

Ing. Jiří Nedoma
Povodí Ohře, státní podnik

e-mail: nedoma@poh.cz

UPOzOrNěNí
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list  

na předplatné časopisu Vodní hospodářství  
pro rok 2010!!!

Předejte jej prosím účtárně k proplacení.

Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis 
objednávají přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálo-
hový list součástí časopisu, nebo pokud chcete změnu 
na dokladu, kontaktujte nás prosím na stranska@
vodnihospodarstvi.cz.

Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete 
v dosavadním odběru, snažně Vás prosíme: upo-
zorněte, že jde o pokračování odběru a uvádějte 
identifikační údaje dosavadního odběru, abychom 
jednoznačně věděli, který odběr máme zrušit, nebo 
nám sdělte, že zálohový list, který jste právě obdrželi, 
nebudete platit. Ušetříte nám tím velice moc práce 
s dohledáváním. Děkujeme za ochotu.

Pro slovenské odběratele byl zálohový list z tech-
nických důvodů vložen už v čísle 11/2009. Nyní jej 
opět přikládáme formou opisu.
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