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Neřeš to!

Toto spojení se stalo díky herečce paní Holubové součástí 
našeho slovníku. Mám dojem, že u politiků je to i součástí jejich 
myšlení. Již léta platí, že jsou roky, kdy přichází několik povodní 
proložených několikatýdenním suchem. Mám dojem, že politici 
po každé povodni doufali, že teď už těm záplavám přece musí 
být konec. A sucha neřešili vůbec. Vypadá to tak, že nová vláda 
nahlédla, že tato pštrosí politika nikam nevede. Ale říká se: „Bez 
peněz do hospody nelez“, a těch je nyní ukrutánský nedostatek. Tak 
se hledají zdroje. Pan Kalousek prosazuje, aby každý z výdělečně 
činných měsíc co měsíc přispíval jednou stovkou. Za předpokladu, 
že je pracovně činná asi polovina národa, mi vychází, že by to byl 
roční příjem asi 5–6 miliard.

Aby člověk tu stovku měsíčně dával ze své mzdy státu, když ne 
radostně, tak alespoň s vědomím potřebnosti, měl by mít jistotu, 
že prostředky budou použity smysluplně, zodpovědně, koncepčně. 
Pod tím si představuji, že prostředky budou uloženy na zvláštním, 
nedotknutelném místě. Že z nich budou saturovány škody na 
státním a možná ještě na veřejném majetku. V žádném případě ne 
na majetku soukromém. Že prostředky budou vynakládány nejen 
na povodně, nýbrž i na sucha. A že především budou směřovat 
spíše na prevenci než na odstraňování škod. Na prevenci povodní 
i sucha. Těmi opatřeními myslím rozvoj různých způsobů zadržo-
vání vody, od podpory správných agrotechnických postupů přes 
pozemkové úpravy, úpravy vodních toků a obnovení mokřadů 
a stavbu rybníčků a rybníků a přehrad a poldrů, až po spolufi-
nancování závlah. Ovšemže by prostředky sloužily i na výkup 
pozemků potřebných k umístění vodohospodářských staveb za 
ceny stavebních pozemků v místě obvyklém. Na ta opatření, co 
jsem jmenoval, bych tu stovku dal. Nyní to však vypadá, že tento 
zdroj peněz bude mít jen jednoroční život. To v žádném případě 
z něj nemohou být financovány věci koncepční, může jen sloužit 
k záplatování už vzniklých škod. Ve světle toho, co jsem napsal 
výše, nabývám pochybnosti o smysluplnosti té stokoruny.

Financování opatření proti povodním a suchům musí být prů-
běžné, vícezdrojové a měli by do něj přispívat ti, kterým investice 
pomáhají. Voda v podobě dešťů dopadá na zem. Povodně i sucha 
páchají největší škody na nemovitostech (ať jsou na kopci, nebo 
v údolí). Tak si myslím, že součástí pozemkové daně by měl být 
„haléř“ z čtverečního metru, který by šel na vodohospodářský 
účet. Vychází mi, že takto by se ročně dalo získat asi 8 mld. korun. 
Mohl by se krapet zdvihnout i poplatek za odběr vody. To by mohlo 
přinést oboru něco kolem miliardy. 

Škoda, že politici v novele vodního zákona neměli odvahu 
financování řešit. To by umožnilo „řešit to“!

Ing. Václav Stránský
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Jsou morfologicky 
degradované úseky 
toků zdrojem tepelného 
znečištění vody?
Petr Pařil, Vít Syrovátka, Helena Králová

Klíčová slova
teplota vody – malé toky – tepelné znečištění – morfologická degradace 
– roční průběh teplot

Souhrn
Studie se zabývá teplotním režimem malého toku (povodí 

30 km2, délka 11,5 km) v příměstské krajině. Zatímco pramenná 
část a spodní úsek nad ústím toku jsou morfologicky zachovalé 
a zalesněné, střední část povodí leží v zemědělsky intenzivně 
využívané krajině a je silně morfologicky degradována (regulace, 
absence břehových porostů). Sledovány byly tři lokality umístě-
né v pramenné části, na středním úseku a při ústí toku. Během 
ročního měření průběhu teplot vody pomocí teplotních čidel (po 
20 minutách) byly mezi lokalitami zjištěny značné rozdíly jak 
ve sledovaných charakteristikách (průměr, maxima, minima, 
amplituda), tak i v jejich denním, měsíčním a ročním průběhu. 
Ze srovnání lokalit vyplynulo, že v degradovaném středním úse-
ku došlo k dřívějšímu nástupu vysokých teplot na počátku léta, 
ke zvýšení denních maxim a k jejich časovému zpoždění v rámci 
dne. Prostřední nezastíněná lokalita byla zejména v první části 
roku výrazně teplejší (v řádu °C) a její pozměněný teplotní režim 
silně ovlivňoval 3,5 km níže ležící, morfologicky zachovalý úsek. 
Zde způsoboval nejen nárůst teploty vody, ale i výrazné posuny 
v denním průběhu teplot, zvláště maxim.

u

Úvod
Teplotní režim vody v tocích ovlivňuje řadu fyzikálně-chemických 

procesů, které v ní probíhají. Na teplotě vody závisí rozpustnost 
plynů, viskozita společně s hustotou vody a další fyzikální vlastnosti, 
které se s teplotou výrazně kvantitativně i kvalitativně mění. Těmi-
to faktory jsou pak ovlivněny veškeré biologické procesy (koloběh 
živin, rozkladné procesy) včetně životních cyklů organizmů, jejich 
aktivity a schopnosti přežití [23, 17]. Tím se teplota stává jedním 
ze základních ekologických filtrů rozhodujících o druhové skladbě 
společenstva na lokalitě [5]. Vysoká teplota vody snižuje rozpustnost 
kyslíku a zrychluje proces bakteriálního rozkladu, což může vést 
v organicky zatížených tocích k vytvoření podmínek omezujících 
život bezobratlých a ryb. Teplota vody závisí na přímé výměně tepla 
s okolím a na příjmu energie ze záření. Slunce je hlavním zdrojem 
tepelného záření a množství dopadajících paprsků zásadním způ-
sobem ovlivňuje teplotní režim vody. Faktory, které omezují dopad 
slunečních paprsků na hladinu, tedy mohou teplotní režim vody 
výrazně ovlivnit [11]. Velkou roli hraje zastínění toku vegetací 
a morfologie koryta [5], a proto může odstranění břehových porostů 
nebo regulace koryta vést k narušení přirozeného teplotního režimu. 
Morfologicky degradované vodní toky bez vegetačního doprovodu 
mohou zejména v suchých letních měsících při nízkých průtocích 
trpět silně narušeným teplotním režimem, zejména přehříváním či 
vysokou oscilací teplot [3, 19]. 

Teplota vody malých toků (do šířky cca 5 m) u nás není v rámci 
monitorovacích programů systematicky sledována. Proto jsme se v pří-
spěvku zaměřili na změny teplotního režimu v morfologicky degra-
dovaném úseku malého toku bez břehových porostů, který protéká 
intenzivně využívanou údolní nivou. Kromě popisu předpokládaných 
změn v teplotním režimu degradovaného úseku, bylo naší snahou 
otestovat, jakým způsobem a v jakém rozsahu ovlivňuje degradovaný 
úsek teplotní režim níže ležící, morfologicky zachovalé části toku. 
V dosavadní literatuře se používá pojem „tepelné znečištění vody“ 
buď ve vztahu ke zdrojům ležícím mimo tok (chladící vody jaderných 
elektráren, průmyslové provozy), nebo k příčným stavbám na toku 
(nádrže). Snahou autorů proto bylo použitím netradičního názvu 
příspěvku vyvolat diskusi nad dosud opomíjeným tématem teplotního 

režimu degradovaných toků. Tyto úseky mohou mít možná překvapivě 
velký podíl na „tepelném znečištění“ nižších částí povodí, a to nejen 
ve smyslu růstu teplot, ale i změny jejich denních oscilací.

Současný stav poznání
Teplotu vody v toku ovlivňuje mnoho faktorů, především teplota 

vzduchu, zastínění, sluneční záření a orientace toku vůči němu, šířka 
a hloubka toku, průtok vody korytem, struktura dna, nadmořská výška, 
zeměpisná poloha a s ní související klimatické podmínky jako rychlost 
větru, vlhkost vzduchu, teplota půdy, globální klimatické změny aj. 
[1, 14, 25]. Modelováním závislosti teploty vody zejména na teplotě 
vzduchu se zabývala řada autorů, kteří zjistili při běžných teplotách 
lineární vztah těchto veličin (při nízkých nebo vysokých teplotách 
vztah lépe popisuje křivka tvaru S). Pro přesnější modelování teploty 
vody na kratších časových škálách se často používají také logistické 
regrese či stochastické modely [15, 2] zahrnující i další veličiny jako 
průtok nebo teplotu vody v předcházejícím období. Nejpřesnějším 
z možných přístupů predikce teploty jsou pak deterministické modely, 
které berou v úvahu celkovou energetickou bilanci toku ve vztahu 
k okolnímu prostředí (vzduch, půda, záření atd.) [2]. Při sledování 
tepelných toků se ukazuje, že značná část tepla přechází v létě z ohřáté 
vody do chladnějších dnových sedimentů, i když např. řasové nárosty 
tento tok energie výrazně tlumí [28]. Podstatná je také ztráta tepla 
výparem, nicméně u zastíněných toků menších než 3 m může nabývat 
na významu i výměna tepla se dnem [2]. Na rozdíl od vývěrů spodní 
vody zejména v pramenných oblastech [29], je vliv srážek na teplotu 
vody považován většinou za zanedbatelný. 

Dalším podstatným faktorem je sluneční záření a v souvislosti s ním 
význam stínící vegetace. Břehové porosty odfiltrují během dne velkou 
část infračerveného spektra ohřívajícího hladinu, zatímco v noci naopak 
vyzařování tepla omezují, čímž zmenšují denní oscilaci teplot [11, 1]. 
Účinnost zastínění závisí nejen na výšce břehového porostu, jeho hus-
totě a složení, ale především na šířce koryta (nejúčinnější je do šířky cca 
20 m [12]). Míra osvětlení pak ovlivňuje rozvoj zejména autotrofních 
organizmů – vodních makrofyt a řas, které mohou prosperovat pouze při 
jeho jisté minimální intenzitě [11]. Odumřená břehová vegetace (padlé 
stromy, listový opad) mění také hydraulické poměry v toku a vytváří 
nové habitaty, které pak slouží jako úkryty nebo potravní zdroje pro 
organizmy [11, 21]. Při odstranění břehových porostů může zvláště na 
menších tocích vzrůst průměrná teplota v létě o 5 až 8 °C [2, 11] a denní 
kolísání (amplituda) teplot se může zvýšit až 3x. Maximální teploty pak 
mohou po odstranění vegetace stoupnout v létě až o 12 °C [12] a denní 
amplituda teplot až na 10 °C. Návrat přirozeného teplotního režimu po 
odstranění břehové vegetace závisí na rychlosti její obnovy a může trvat 
5 až 15 let dle geografického regionu. 

Během roku se mění nejen výše teploty vody, ale i rozsah jejího 
kolísání. Denní oscilace jsou největší na jaře, kdy je půda po zimě 
prochladlá a nasycená chladnou vodou z tajícího sněhu, kterou 
ochlazuje vodu v toku. Během dne se voda silně ohřívá vzduchem 
a slunečním zářením, které má k hladině dobrý přístup díky absenci 
olistění. Neolistěná vegetace také nemůže tlumit noční poklesy teplot 
a zpětné vyzařování tepla z vodní hladiny. Naopak v podzimních 
měsících již není vliv podzemních přítoků velký a teplo, akumulované 
v létě dnem, se uvolňuje zpět do toku. S postupným ochlazováním 
vzduchu se voda během dne tolik neohřívá a pomaleji chladnoucí 
půda společně s olistěnou vegetací vyrovnává noční minima [2, 27], 
takže denní oscilace jsou daleko menší než na jaře. 

Díky nárůstu teploty vody dochází v létě ke snížení její viskozity, 
a voda proto může mnohem lépe infiltrovat do sedimentů dna. To 
může vést u toků s malým průtokem k vymizení povrchového toku [4]. 
Teplota vody se zvyšuje směrem po toku zcela přirozeně, i když nárůst 
není pro všechny úseky stejně rychlý. Zatímco u malých toků se uvádí 
zvýšení teploty až o 0,6 °C na kilometr, u středně velkých zhruba 0,2 °C 
a u velkých řek je to 0,09 °C na km [2]. Denní maxima pak bývají vyšší 
u širokých mělkých řek a divočících či anastomózních toků.

Kromě odstraňování pobřežní vegetace jsou změny teplotního 
režimu vody způsobovány i dalšími antropogenními činnostmi. Jedná 
se zejména o vypouštění oteplených odpadních vod, snížení průtoku 
odběrem vody, nevhodné zásahy do krajiny či vysokou intenzitu jejího 
využití [24]. Ke změnám teploty přispívají také vodní nádrže, u nichž 
je podstatná jejich velikost, stratifikace teplotních vrstev a umístění 
výpustí [2]. Hydroelektrárny vypouštějící chladnou vodu ze spodních 
vrstev snižují teplotu toku mnoho kilometrů po proudu (druhotný 
vznik lipanového pásma) [7]. Vypouštění prohřátých vrstev z horních 
výpustí naopak otepluje níže ležící úseky toků až o 5 °C. To sice může 
zvyšovat celkovou produktivitu toku [10], nicméně dochází k omezení 
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Foto. 1. Lokalita 1 koncem května 2008 Foto. 2. Lokalita 2 koncem května 2008

Foto. 3. Lokalita 2 začátkem září 2008 Foto 4. Lokalita 3 v červenci 2007

výskytu hospodářsky důležitých chladnomil-
ných druhů (např. lososovité ryby) [23]. Tyto 
organizmy sice krátkodobě tolerují zvýšení 
teplot, avšak jejich dlouhodobé přežívání 
a rozmnožování je v takových podmínkách 
omezené [23, 17]. Důležitý je nejen samotný 
nárůst teploty vody, ale i doba jejího působení 
a čas, po který má organizmus možnost se 
adaptovat. Proto má na biotu velmi negativní 
dopad časté a výrazné střídání teplot (vysoká 
denní amplituda) [13]. S působením vyšších 
teplot a s poklesem obsahu kyslíku se zvyšuje 
stres, roste mortalita a živočichové jsou nuce-
ni si hledat teplotní refugia v oblastech s vyšší 
nadmořskou výškou, ve vyšších zeměpisných 
šířkách, či v místech vývěrů podzemní vody 
[2]. I relativně malý vzrůst teploty může 
mít zásadní vliv na jejich populace a může 
zpomalit nebo zastavit vývoj vajíček, larev 
i dospělých jedinců ryb či obojživelníků [11, 
2]. Naopak jiné biologické procesy může 
vzrůst teploty zrychlit. Jedná se např. o změ-
ny v načasování tahu ryb [2] nebo zrychlení 
vývoje larev bezobratlých, které dospívají při 
menší velikosti těla. Vyšší teplota vody může 
způsobit také změny v poměru pohlaví u vod-
ního hmyzu [6].

Metodika
V rámci projektu zaměřeného na revitali-

zační opatření byly sledovány malé vodní toky 
v příměstské krajině jihovýchodně od Brna. 
Jako modelový příklad byl vybrán Troubský 
potok (hydrologické pořadí 4-15-03-017, délka 
cca 11,5 km) pramenící pod osadou Kývalka 
(ve 375 m n. m.) a ústící do Bobravy u Nebovid 
(ve 230 m n. m.). Na třech vybraných profilech 
byly na jaře 2008 instalovány do proudnice, 
na pokud možno zastíněné místo, registrační 
teploměry (Data loger HOBO, dle výrobce 
s přesností měření na 0,02 °C a chybou 0,2 °C). 
V pravidelných 20minutových intervalech 
byla více než rok (od 1. 4. 2008 do 30. 5. 
2009) zaznamenávána teplota vody. Celkem 
tak bylo získáno z každé lokality přes 30 000 
naměřených údajů. V tomto článku jsou, až na 
výjimky, hodnocena data pouze z 12 sledova-
ných měsíců (duben 08 – březen 09), aby se 
nesměšovala jarní období dvou hydrologicky 
a teplotně odlišných sezón. Dále byly využity 
údaje o denních průměrných, maximálních a minimálních teplotách 
vzduchu, denních úhrnech srážek a časové údaje o počátku a konci 
jednotlivých přívalových srážek. Tyto údaje byly získány ze stanice 
ČHMÚ Troubsko u Brna, která je vzdálena od sledovaných lokalit 
maximálně 4 km vzdušnou čarou. 

Statistické rozdíly mezi lokalitami byly testovány pomocí nepara-
metrického Mann-Whitney U testu [20].

Popis lokalit
Tři měřicí profily byly zvoleny na podélném profilu toku tak, aby 

mohly postihnout změny ve vývoji teploty v jednotlivých částech 
povodí (tab. 1). Lokality byly od sebe vzdáleny 3,5–4,5 km a povodí 
úseku nad nimi mělo z hlediska faktorů ovlivňujících teplotu co možná 
nejhomogennější charakter. Faktory, u nichž byl předpokládán největší 
vliv na teplotu vody, byly rozsah zastínění vegetačním doprovodem, 
morfologie toku a charakter využití půdy v povodí. Vzhledem k jejich 
komplexnímu spolupůsobení však nebylo možné v této studii příspěvek 
jednotlivých faktorů ke změně teploty odlišit. Rozsah zastínění toku 
(v nadhlavníku) byl zpracován pomocí GIS z ortofotomap (v měřítku 
1 pixel = 0,5 m) vždy pro úsek 1 km nad měřicím profilem a dále 
pro celé povodí včetně přítoků. S využitím podkladové databáze 
Corine a upřesněním dle ortofotomap bylo zpracováno i procentuální 
zastoupení jednotlivých typů využití půdy v povodích. Horní lokalita 
(lok. 1, tok 2. řádu dle Strahlera), považovaná ve studii za referenční, 
měla povodí kryto převážně smíšenými lesy a do její pramenné oblasti 
zčásti zasahoval areál autodromu Velké ceny Brna (foto 1). Následující 

prostřední lokalita (lok. 2, tok 3. řádu dle Strahlera) měla naopak silně 
antropogenně pozměněný charakter s vysokým podílem zemědělské 
půdy, výraznou regulací toku a minimálním zastíněním (foto 2, 3). 
Poslední (lok. 3, tok 3. řádu dle Strahlera), nejníže ležící lokalita (foto 4) 
měla, co se týče podílu krajinného krytu v celém povodí, podobné 
poměry jako prostřední lok. 2. Lišila se však od ní přírodním charak-
terem koryta a výrazným zastíněním břehovými porosty v úseku cca 
3 km nad ústím (tab. 1). Podíl vodních nádrží v povodí byl poměrně 
malý (do 0,5 % plochy). Jednalo se o dva menší rybníky (plocha 2 a 4 
ha) na bočním přítoku nad lok. 2, vzdálené od ní 3,8 km. Jejich vliv 
však byl považován za zanedbatelný, vzhledem k jejich vzdálenosti od 
měříciho profilu a malému odtoku z nádrže. 

Na základě terénního průzkumu byla dle metodiky pro Hydroeko-
logický monitoring [9] vyhodnocena morfologie sledovaných úseků 
a jejich ekologický stav (tab. 1). Z tohoto hodnocení vyplynulo, že 
lok. 1 a 3 lze zařadit do nejlepšího ekologického stavu, označovaného 
„velmi dobrý“ (lok. 3 je již na hranici stavu pouze „dobrého“), zatímco 
prostřední lok. 2 je již značně poškozená a její stav byl klasifikován 
v rámci pětistupňové škály jako 3. (tj. „průměrný“).

Klimatologická charakteristika území a sledovaného období
Protože na teplotu vody má zásadní vliv teplota vzduchu a průtok 

[1, 3, 16], který je často úměrný úhrnu srážek, uvádíme jejich základní 
charakteristiky. Převážná část sledovaného povodí patří do teplé oblasti 
W2 [18] (průměrná teplota vzduchu 8,1–9 °C [22]), přičemž pramenné 
oblasti zasahují do mírně teplé oblasti MW11 (průměrná teplota vzdu-
chu 7,1–8 °C [22]). Roční úhrn srážek v roce 2008 (pouhých 415 mm) 
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Aušperský p. – 
nad Popůvkami

Troubský p. –  
pod Troubskem

Troubský p. – ústí

profil 1 2 3

Využití povodí:
Lesy a křoviny (%) 77 46 40

Nezemědělská zeleň (%) 22 0 0

Zemědělské plochy (%) 1 38 44

Zástavba, prům.zóny, silnice (%) 0 16 16

Vodní plochy (%) 0,0 0,5 0,3

Zastínění toku:
úsek 1 km nad profilem (%) 100 15 89

průměrně v celém povodí (%) 83 57 76

Charakteristiky úseků:
plocha povodí (km2) 4,1 19,1 30,0

nadmořská výška (m n.m.) 305 265 232

průměrný průtok (m*s
-1) 0,003 0,014 0,018

průměrná šířka (m) 0,9 1,4 1,7

průměrná hloubka (m) 0,06 0,11 0,15

vzdálenost od pramene (km) 3,0 7,5 11,3

řád toku dle Strahlera 2. 3. 3.

Hydroekologický monitoring:
hodnota HEM (Langhamer 2008) 1,3 3,1 1,6

Ekologický stav dle HEM velmi dobrý průměrný velmi dobrý

Tabulka 1. Charakteristiky tří sledovaných lokalit na Troubském potoce

Obr. 1. Průměrná teplota vody a vzduchu

Obr. 2. Maximální teplota vody v měsíci Obr. 3. Průměr denních maxim teploty vody a průměrná teplota 
vzduchu

byl ve srovnání s dlouhodobým průměrem (500–550 mm [22]) silně 
podprůměrný. Také měsíční srážkové úhrny byly v roce 2008 podprů-
měrné, zejména v lednu, únoru a také v letních měsících červen–srpen 
(letní úhrn byl 140 mm namísto průměrných 200–250 mm [22]). To 
vedlo koncem léta k velmi nízkým průtokům. Naopak srážkově nad-
průměrný byl počátek roku 2009 (únor a březen), kdy spadl více než 
dvojnásobek měsíčních průměrů (v obou měsících nad 60 mm), a navíc 
byl leden 2009 o 2 stupně chladnější než dlouhodobá lednová průměrná 
teplota [22]. Nejteplejším měsícem je v této oblasti červenec (průměrná 
teplota 18–19 °C) a na přelomu měsíců července a srpna je nejteplejší 
i půda [22], která také ovlivňuje teplotu vody. 

Výsledky
Průměrná teplota vody

Roční průměrná teploty vody byla v hodnoceném období (duben 
08 až březen 09) nejnižší na lok. 1 (roční průměr 8,6 °C) a nejvyšší 
dle předpokladu na nezastíněné lok. 2 (10,2 °C). Lokalita 3 u ústí byla 
proti lok. 2 mírně chladnější (9,8 °C). Odlišnost všech lokalit byla 
potvrzena i statistickým testem denních průměrů (p< 0,005). Průběh 
měsíčních průměrů (obr. 1) ukazuje odlišný nástup nejvyšších teplot, 
které na lok. 2 a 3 nastoupily již v červnu, zatímco na lok. 1 až v čer-
venci. Nezastíněná lok. 2 dosáhla nejvyšší teploty už v červnu a dále 
její průměrná teplota jen klesala. Největší rozdíly průměrů měsíčních 
teplot mezi lokalitami byly zjištěny od dubna do června, ve zbývajícím 
období již byly velmi podobné (u lok. 2 a 3). Výrazně nejchladnější 
byla dle předpokladu referenční lok. 1, jejíž měsíční průměr nepřekro-
čil 16 °C a která se s výjimkou listopadu od zbylých dvou vždy lišila 

(test denních průměrů v měsíci p< 0,05). 
Naopak odlišnost denních průměrů mezi 
lok. 2 a 3 byla prokázána pouze v nejteplejších 
měsících červnu a červenci (p< 0,05). Z obr. 1 
je také dobře patrné zpoždění teploty vody za 
teplotou vzduchu.

Denní maxima
Ještě větší rozdíly mezi lokalitami pak 

můžeme najít, pokud se zaměříme na maxima 
nebo minima dosažená v daném měsíci. Nej-
větší rozdíly absolutních měsíčních maxim 
byly mezi lokalitami zjištěny opět od května do 
července (obr. 2). V květnu bylo absolutní maxi-
mum na lok. 2 téměř o 8 °C vyšší než na lok. 1. 
Osluněná lok. 2 byla výrazně teplejší oproti 
zbývajícím lokalitám i v následujících dvou 
měsících (v červnu o 4 °C a v červenci o 2 °C), 
což potvrdily i statistické testy (měsíční průměry 
maxim p < 0,01). V tomto období byla denní 
maxima na lok. 2 třetinu dní dokonce o 5 °C 
vyšší než na lok. 1. Zatímco na lok. 2 a 3 dosáhl 
průměr maxim nejvyšší hodnoty již v červnu 
(obr. 3), na referenční lok. 1 k tomu došlo až 
o měsíc později. Přestože byla průměrná teplota 
vzduchu během léta stále vysoká (obr. 3), začala 
teplota vody na lok. 2 od července překvapivě 
výrazně klesat. Od srpna tak byly hodnoty 
maxim u všech lokalit relativně podobné. 

Denní minima
U minimálních teplot (obr. 4) byla situace poněkud odlišná než 

u maxim, jelikož se lok. 2 a 3 v průběhu téměř celého roku s výjimkou 
ledna statisticky nelišily (p > 0,05). Referenční lok. 1 měla dle před-
pokladu měsíční průměry denních minim s výjimkou zimních měsíců 
(prosinec až únor) o 1,2–2,5 °C nižší, což bylo potvrzeno i statistickým 
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Obr. 4. Průměr denních minim teploty vody a průměrná teplota 
vzduchu

Obr. 5. Průměr denní amplitudy teploty vody a vzduchu

Obr. 6. Průměrný čas dosažení maxima Obr. 7. Průměrný čas dosažení minima

testem (p < 0,001). Jedinou výjimkou byl nejchladnější měsíc leden, 
kdy byla teplota na lok. 1 naopak vyšší, zejména oproti lok. 3 (p < 0,01). 
Průběh minim během roku celkově velmi dobře korespondoval s prů-
během průměrné teploty vzduchu.

Denní kolísání teplot
Na zastíněných lok. 1 a 3 kolísaly denní teploty nejvíce na jaře 

(duben) a postupně rozsah oscilací klesal až na minimum v nejchlad-
nějších zimních měsících (prosinec–únor) (obr. 5). Na silně osvětlené 
lok. 2 byly denní oscilace největší až o měsíc později (květen) a velké 
kolísání (průměrně větší než 5 °C) pokračovalo až do června. V té době 
již byla amplituda denních teplot na zastíněných lok. 1 a 3 téměř 
o 2 °C nižší. Ve druhé polovině roku kolísala teplota ze všech lokalit 
nejvíce na lok. 1. Přestože výrazné denní kolísání teploty vzduchu 
pokračovalo až do srpna, teplota vody přestala výrazně oscilovat již 
o 2 měsíce dříve.

Časový posun maxim během dne
Sledované lokality se lišily také časem, ve kterém dosáhla teplota 

vody denního maxima nebo minima. Odlišnosti byly patrné nejen 
v časovém posunu teplotní křivky, ale i v jejím tvaru. Na referenční 
lok. 1, která má nejmenší průtok, byla teplota vody nejvyšší mezi 
14.00 a 15.30 (obr. 6). Na degradované lok. 2 byla denní křivka teplot 
časově posunuta a maximum zde nastávalo nejdříve v 16.00. Největší 
zpoždění maxim bylo zaznamenáno od srpna do března (18.30 až 
20.00), kdy nastávala nejvyšší teplota průměrně o 4 hodiny později 
než na lok. 1. Na lok. 3 je možné během roku rozlišit dvě různá období, 
a to v závislosti na velikosti časového zpoždění maxima oproti lok. 1. 
Zatímco v období růstu teploty (leden–červenec) byla maxima na 
lok. 3 opožděna o 2,5–6,5 hod., v období poklesu teplot (srpen–pro-
sinec) bylo zpoždění pouze v rozsahu 0,5–1,5 hodiny. Po srážkami 
nadprůměrně bohatých měsících (únor–březen 2009) nastávala dub-
nová maxima na lok. 3 dokonce mezi 23.40–3.00. Maximální teplota 
tedy nastávala asi o 7–10 hod. později, než by odpovídalo poměrům 
v toku s přirozeným teplotním režimem. 

Zajímavý byl také rychlý posun v čase maxima, ke kterému došlo 
na degradované lok. 2 během července. Zatímco na začátku měsíce 
nastávala maxima okolo 16.00–17.00, na jeho konci až v 19.00–22.00. 
Tento zvrat nastal v době, kdy voda dosahuje v rámci roku nejvyšších 

teplot a zároveň se zde v maximální míře rozvinuly porosty vodní 
rostlin, které zakryly hladinu. Ve srovnání s lok. 2 a 3 nedošlo na neo-
vlivněné lok. 1 během roku k žádnému výraznému zlomu v časovém 
nástupu maxim.

Časový posun minim během dne
Minima nastávala dle předpokladu na všech lokalitách nejdříve 

v létě a zhruba od září se začínala postupně posouvat do pozdějších 
hodin (v závislosti na teplotě vzduchu). Podobně jako u maxim byl 
během roku nejmenší časový rozptyl minim zaznamenán na referenč-
ní lok. 1 (jen 2 hod.). Na lok. 2 byl čas minima nejbližší hodnotám 
z referenční lok. 1 v létě (podobně jako u maxim). Zpoždění minim za 
lok. 1 se pak na degradované lokalitě postupně zvětšovalo až na cca 
5 hod. (prosinec, leden). Na lok. 3 se minima během roku nezpožďo-
vala za lok. 1 tak výrazně (většinou 0,5–1,5 hod.), pouze v zimních 
měsících činil rozdíl přes 3,5 hod. V nejchladnějším období tak byly 
zaznamenány celkově nejvýraznější rozdíly mezi lokalitami a s jarním 
oteplováním vody se časový posun minim opět zmenšoval (obr. 7).

Příklad průběhu denních teplot na jaře
Z grafu (obr. 8) je vidět odlišnost časového průběhu i amplitudy 

teplot na lokalitách. Maximální teplota vody byla na degradované 
lok. 2 o 2–4 °C vyšší (oproti lok. 1 a 3) a čas maxima (16.00–17.00) 
byl o cca 2 hod. opožděn oproti lok. 1. Změněný teplotní režim se 
projevoval také časovým zpožděním maxim na lok. 3 (18.00–19.00), 
což však platilo jen pro první části roku, kdy teplota vody postupně 
rostla. I u minim bylo patrné mírné časové zpoždění (1–2 hod.) obou 
vodnějších úseků za lok. 1. Z grafu je dobře patrné zploštění růstu 
teploty na lok. 3 v době okolo 14.00–15.00, tedy v čase, kdy i teplota 
na referenční lok. 1 začíná klesat. Od 15.00 je ale na lok. 3 patrný opě-
tovný růst teploty až ke kulminaci okolo 18.00–19.00. Tento výrazný 
druhý vrchol u lok. 3 může zřejmě souviset s opožděným přítokem 
vody ohřátě na lok. 2.

Příklad průběhu denních teplot na konci léta
K ještě výraznějšímu rozkolísání průběhu křivek teploty docházelo 

při nízkých průtocích v srpnu a září (obr. 9). Denní oscilace teploty 
vody na lok. 1 byly díky velmi malému průtoku vyšší než na vod-
nějších lokalitách. Teplotní křivka na lok. 3 pak měla ještě výrazněji 
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Obr. 8. Průběh teploty vody 27. 4. – 28. 4. 2008

Obr. 9. Průběh teploty vody 31. 8. – 3. 9. 2008 Obr. 10. Průběh denní amplitudy teplot 2. 6. – 5. 6. 2008 během dvou 
přívalových srážek

pozměněný charakter oproti přirozenému chodu denní amplitudy. 
Jednak se zde nečekaně objevoval menší ranní vrchol okolo 10.00 a po 
jeho odeznění byl po 12.00 silně seříznutý vrchol křivky přirozeného 
odpoledního růstu teploty. Kulminace teploty vody tak byla na lok. 3 
zakončena opožděným maximem posunutým až na 19.00. Na rozdíl 
od první poloviny roku, kdy teplota roste, nastávalo denní maximum 
teploty na této lokalitě o 2–3 hod. dříve než na lok. 2. Zpožďování 
maxim začalo na lok. 2 (do konce července zde nastávalo maximum 
dříve než na lok. 3) v období nejvyšší teploty vody a rozvoje vodních 
rostlin. Tento stav pak trval v celém období poklesu teplot, tj. do konce 
roku (obr. 6). 

Teplota vody a přívalové srážky
Teplota vody a její denní oscilace jsou ovlivňovány i srážkami. 

Z tohoto pohledu má největší vliv zejména objem vody v toku, sou-
visející s velikostí povodí, a také intenzita dané srážky (celkový úhrn 
a doba jejího trvání). Dobře je to vidět na grafu (obr. 10), kde jsou 
zaznamenány průběhy dvou letních přívalových srážek s různou 
intenzitou (2,7 a 19,1 mm). Z grafu je dobře patrný okamžitý vliv 
větších přívalových srážek na pokles teploty vody zejména v toku 
s nejmenším povodím, tudíž i objemem vody (lok. 1). Na větších povo-
dích (lok. 2 a 3) již nebyl pokles teploty vody zdaleka tak markantní, 
přestože mají na rozdíl od lok. 1 výrazný podíl orné půdy. 

Diskuse 
Teplotní režim během roku

Z výsledků je patrná odlišnost sledovaných lokalit, která se proje-
vovala jak v jednotlivých teplotních charakteristikách, tak i v jejich 
časovém průběhu. Dle předpokladu se díky malému zastínění a celko-
vé morfologické degradaci projevila jako nejteplejší lok. 2. Zejména od 
května do července měla lokalita výrazně vyšší průměrné i maximální 
teploty, což souviselo s jejím pouze 15% zastíněním a projevy morfo-
logické degradace (pomalé proudění, malá hloubka, absence peřejí). 
Zajímavý byl výrazný pokles maximálních i průměrných teplot na 
lok. 2 během července a srpna, který neodpovídal průběhu teplot 
vzduchu. Jako pravděpodobné vysvětlení se jeví postupné zastínění 
hladiny vodními makrofyty (Glyceria maxima, Calamagrostis arun-
dinacea), které zhruba od poloviny roku zcela pokryly vodní hladinu 

(foto 3). K opoždění rozvoje vodních makrofyt (ve srovnání se sucho-
zemskou vegetací) totiž dochází díky zpoždění teploty vody za růstem 
teploty vzduchu. Nejchladnější byla dle předpokladu referenční lok. 
1, přičemž nejmarkantnější rozdíly oproti zbylým dvěma lokalitám se 
projevily zejména v průměrných a maximálních teplotách, opět od 
května do července. Zároveň měla lok. 1 s výjimkou ledna celoročně 
nejnižší i minima, což zřejmě souvisí s větším podílem přítoků pod-
zemní vody v pramenné oblasti. Tyto přítoky tak logicky vodu v létě 
ochlazovaly a v zimě ohřívaly. Minimální teploty na lok. 2 a 3 byly 
po celé období velmi podobné. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím biologické i fyzikálně-chemické 
procesy ve vodě je i rozsah denního kolísání teplot. Denní amplituda 
byla ukazatelem, který dobře odděloval zvláště počátkem léta obě 
přírodě blízké lokality (1 a 3) od morfologicky poškozené lok. 2. 
Z literatury známý fakt [16, 27], že největší rozdíl denních teplot je 
na českých tocích dosahován v dubnu, splňovaly pouze morfologic-
ky zachovalé lokality, zatímco lok. 2 měla největší denní amplitudu 
teplot v květnu a následně červnu. Ve zbylých měsících, s výjimkou 
nejchladnějších (leden, únor), vykazovala největší kolísání denních 
teplot lok. 1. To vyplývá z jejího výrazně menšího průtoku (5–6 x 
menší než lok. 2 a 3, tab. 1), a tudíž menší tepelné kapacity daného 
objemu vody. Absolutně nejvyšších denních rozdílů v teplotě pak 
dosahovala lok. 2, na které byla koncem května denní amplituda 
teplot v 16 dnech vyšší než 9 °C. Rozdíl mezi minimem a maximem 
měsíce zde byl dokonce 16 °C. Tento rozsah hodnot už může být pro 
vodní organizmy značným stresorem [5, 17]. Z větších českých toků 
jsou známé denní oscilace do cca 4 °C, a to hlavně v období od konce 
března do půlky dubna, tedy o dva měsíc dříve [16]. Největší rozdíl 
měsíčního maxima a minima je potom u větších toků cca 10 °C [16], 
což je o 6 °C méně než na sledované lok. 2.

Posuny maxim a minim
U referenční lok. 1 se pohyboval čas denních minim i maxim celo-

ročně v rozpětí cca 2 hod. a v podstatě kopíroval s určitým zpožděním 
teplotu vzduchu. Určité časové zpoždění maxim a minim lok. 2 a 3 
(oproti lok. 1) lze samozřejmě vysvětlit vyšší tepelnou kapacitou vody 
na lokalitách s vyšším průtokem. Zato výrazné posuny v čase minima 
a maxima během roku (kolísání v rozpětí až 6 hod.) již přirozenému 
chodu teplot neodpovídají. Dle údajů z větších českých toků [16] 
nastávají letní maxima mezi 16–17 hod. a mimo léto zhruba v 18–19 
hod. Od standardního průběhu se lok. 2 a 3 odlišují velmi proměnli-
vým časovým nástupem obou hodnot, zejména přesunem maxim do 
pozdních odpoledních a večerních hodin. Situace na lok. 2 zhruba 
odpovídá v první části sezóny publikovaným časovým průběhům 
amplitudy [16], nicméně od července byly nástupy maxim náhle 
opožděny na dobu mezi 18 a 20 hod. Zpoždění maxim je opět možné 
dávat do spojitosti s morfologickou degradací úseku, v němž voda 
často stagnuje, chybí peřejnaté úseky a díky až 1 m mocným nánosům 
bahna je omezena komunikace se dnem. Zároveň je díky malému 
zastínění, ploché údolní nivě a jihovýchodní orientaci lok. 2 otevřena 
slunečnímu záření do pozdních večerních hodin. V neposlední řadě je 
zde podstatný vliv makrofyt, kterými lokalita v polovině roku zarostla, 
a která zřejmě zpomalují jak ohřívání, tak ochlazování vody.

Průběh maxim na lok. 3 byl pak zcela odlišný, než by odpovídalo 
situaci v toku s přirozeným teplotním režimem. Na jaře a počátkem 
léta byl nástup maxim výrazně opožděný (18.15–20.00) a teprve 
v období, kdy klesá průtok a voda se začíná ochlazovat (srpen–pro-
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sinec), nastávala maxima v předpokládaných časech (15.30–16.30). 
Koncem ledna se opět maxima začala zpožďovat a nastávala až po 
19.00. V březnu 2009, který byl společně s únorem srážkově vysoce 
nadprůměrný, nastávala maxima až ve 21.30 a v dubnu pak dokonce 
po půlnoci. Toto výrazné zpožďování maxim, která nekorespondují 
s průběhem maxim teploty vzduchu, je možné vysvětlit pouze silným 
vlivem lok. 2. Zejména v první části sezóny se zřejmě ohřátá voda 
posouvala z lok. 2 s různým zpožděním níže po toku a zasahovala do 
přirozeného teplotního režimu na lok. 3. 

Minima vykazují, na rozdíl od maxim, nejmenší časové rozdíly 
mezi lokalitami na jaře a začátkem léta. S ochlazováním vody ve 
druhé polovině roku se však časy jejich nástupu u jednotlivých 
lokalit výrazně diferencují. Pouze u lok. 1 byl celoročně čas minim 
stabilní (v rozmezí 2 hod., průměrně před 7 hod.) a jeho dřívější 
nástup (u větších toků až v 8:00 [16]), souvisí s menším průtokem. 
Na lok. 2 se minima, podobně jako maxima, začínala s poklesem 
teploty vody v druhé polovině roku výrazně opožďovat (prosinec 
až 12:20). Ve srovnání s údaji z větších českých toků (zimní minima 
nejpozději v 9:30) [16], jde o 2–3hodinové zpoždění, které může sou-
viset se sníženou výměnou tepla v morfologicky poškozeném úseku. 
Časový průběh minim na lok. 3 kopíroval s určitým zpožděním 
(0,75–1,5 hod.) jejich průběh na referenční lok. 1 až do listopadu. 
V nejchladnějších měsících se však minima na lok. 3 posouvala na 
čas okolo 10. hod., což může opět souviset se zpožděným přítokem 
vody ohřáté na lok. 2.

Rychlost posunu ohřáté vody z morfologicky degradované lok. 2 
níže po toku na 3,5 km vzdálenou lok. 3 je zřejmě závislá na více, 
sezónně proměnlivých, faktorech. K nim patří průtok (s ním souvisí 
rychlost proudu) a dále viskozita (souvisí s teplotou vody [26]). Při 
průměrné rychlosti proudění změřené na lok. 3 na jaře při nejvyšším 
průtoku (cca 0,20 m·s-1), dorazí ohřátá voda z lok. 2 na lok. 3 cca za 
4–5 hodin (viz opoždění maxima na 20.00 na jaře obr. 8). Při nejnižším 
průtoku začátkem září, byla na lok. 3 naměřena průměrná rychlost 
proudění téměř 3x nižší (cca 0,07 m·s-1). Voda tak může dotéct z lok. 2 
na lok. 3 se zpožděním cca za 12–14 hod. To by u lok. 3 mohlo vysvět-
lovat jak vznik menšího vrcholku v růstu teploty mezi 8. a 10. hodinou 
ranní, tak i následné seříznutí vrcholku amplitudy po 12.00. Oba 
jevy jsou zřejmě způsobeny přítokem vody z lok. 2, kdy se značným 
zpožděním dotéká voda předehřátá minulého odpoledne, respektive 
ochlazená v noci (obr. 9). 

Režim pravidelných denních oscilací teploty je narušován zejmé-
na většími přívalovými srážkami (obr. 10), které snižují amplitudu 
kolísání a vytvářejí odchylky od plynulého chodu křivek. Registrační 
teploměry tak mohou sloužit zvláště na menších tocích jako zařízení 
evidující výrazné jevy související se srážkami, změnou průtoku atd. Při 
jejich cenové dostupnosti pak můžeme získat základní přehled o tom, 
zda ve sledovaném období došlo na lokalitě k nějakým výrazným 
událostem, které mohly ovlivnit fyzikálně-chemické nebo biologické 
parametry toku. Je to zvlášť důležité u lokalit, ke kterým jsou další 
meteorologické údaje o průběhu sezóny těžko dostupné.

Shrnutí
Celkově se tedy morfologicky degradovaná a nezastíněná lok. 2 

nejvíce lišila od ostatních vyšší průměrnou a maximální teplotou, což 
se nejvíce projevilo na přelomu jara a léta. Také denní kolísání teplot 
bylo v tomto období na degradované lokalitě největší (na rozdíl od 
zastíněných nedegradovaných). Ke snížení oscilací i teplot pak v polo-
vině roku přispělo zastínění lok. 2 vodními rostlinami. Ty pak měly 
zřejmě spolu s pozměněnou morfologií toku vliv na časové zpožďování 
maxim a minim, ke kterému docházelo na lok. 2 až do jara následu-
jícího roku. Změněný denní i roční chod teplot na lok. 2 výrazně 
zasahoval do teplotního režimu morfologicky zachovalé a zastíněné 
lok. 3. Kromě zvýšení celkové teploty vody zejména na přelomu jara 
a léta, způsobovala voda z lok. 2 na lok. 3 v první části sezóny výrazné 
časové opoždění minim a zejména maxim. Voda přitékající z lok. 2 
s různým zpožděním v závislosti na ročním období a průtoku, měnila 
také výrazně chod amplitudy denních teplot a způsobovala v nich 
různé neočekávané výkyvy.

Závěr
Z výše uvedených faktů vyplývá, že morfologicky degradované 

úseky toků s malým zastíněním mohou mít v teplých a srážkami chu-
dých letech režim značně odlišný od přirozeného ročního, měsíčního 
i denního průběhu teplot vody. Změny režimu se nejvíce projevují 
zvětšením amplitudy denních teplot (zejména maxim) počátkem 
léta. Kromě toho mohou degradované úseky výrazně měnit přirozený 

teplotní režim několik kilometrů níže ležících morfologicky zacho-
valých úseků. Změny, které se v nich projevují několikahodinovým 
zpožděním denních maxim a minim teploty vody, mohou samozřej-
mě ovlivňovat průběh fyzikálně-chemických procesů (samočištění) 
i vývoj vodních organizmů.

Vzhledem k v současnosti probíhající změně klimatu lze očekávat 
jednak růst teploty vody, ale také větší extremitu projevů počasí 
[8, 15, 27]. Rychlé a výrazné změny budou mít následně vliv i na 
větší rozkolísanost průtoků, a tedy i teplot vody, což se projeví pře-
devším u menších vodních toků [2]. V roce 2009 byly uveřejněny 
i první odhady založené na různých klimatických scénářích, které 
predikují nárůst teploty vody v ČR do roku 2050 [16]. Při použití 
optimistického modelu je predikován růst teploty vody o 1,4–1,5 °C 
a při pesimistickém dokonce o 2,5–2,9 °C, přičemž větší nárůst teplot 
lze očekávat v nížinách. Malé vodní toky o ploše povodí do 100 km2, 
které tvoří až 80 % délky našich toků, jsou přitom touto změnou 
díky menšímu objemu vody ohroženy nejvíce (vyschnutí, extrémně 
vysoké teploty). K největšímu růstu teplot přitom dle našich výsled-
ků dojde v úsecích, které dosud nebyly revitalizovány a chybí jim 
břehové porosty. Z tohoto důvodu je třeba při projektování revita-
lizačních opatření klást důraz jak na stínící účinek doprovodných 
porostů, tak i morfologické parametry koryta (orientace vůči dopa-
dajícímu záření, komunikace se sedimenty dna, střídání peřejnatých 
a tůňových úseků atd.)

Kromě odpovědi na to, zda jsou morfologicky degradované neza-
stíněné toky zdrojem tepelného znečištění, přinesl zmíněný výzkum 
i nové otázky. Další výzvou při studiu může být sledování dosahu 
tepelného znečištění, zjištění přesného průběhu tepelné vlny s použi-
tím více měřících bodů, kvantifikace chladícího účinku morfologicky 
zachovalých úseků nebo ovlivnění životních cyklů organizmů změnou 
průběhu denní amplitudy teploty.

Poděkování: Tento výzkum byl podpořen grantem GAČR 103/07/0580, 
výzkumným záměrem MŠM 0021622416 a grantem MŽP 0002071101. 
Autoři dále děkují Ing. Pavle Vybíralové za pomoc při přípravě rešer-
še, Mgr. Ondřeji Hájkovi za zpracování GIS podkladů a Ing. Boženě 
Michelčíkové za poskytnutí výstupů Hydroekologického monitoringu.

Literatura
[1] Brown, G. W. (1972) An improved temperature prediction model for small streams. 

Research Report of Water Resources Research Institute no. 16, Oregon State Uni-
versity, Corvallis, Oregon. 20 s.

[2] Caissie, D. (2006) The thermal regime of rivers: a review. Freshwater Biology, 51 s. 
1389–1406.

[3] Dewson, Z. S., James, A.B.W., Death, R.G. (2007) A review of the consequences of 
decreased flow for instream habitat and macroinvertebrates. Journal of the North 
American Benthological Society, 26, s. 401–415.

[4] Dudek Ronan, A., D. E. Prudic, C. E. Thodal, J. Constantz (1998) Field study and 
simulation of diurnal temperature effects on infiltration and variably saturated flow 
beneath an ephemeral stream. Water Resources Research, 34(9) s. 2137–2153.

[5] Hawkins, Ch. P., J. N. Hogue, L. M. Decker, J.W. Feminella (1997) Channel Morphol-
ogy, Water Temperature, and Assemblage Structure of Stream Insects. Journal of 
the North American Benthological Society, 16(4) s. 728–749.

[6] Hogg, I. D., Williams, D. D. (1996) Response of stream invertebrates to a global 
warming thermal regime: An ecosystem-level manipulation. Ecology 77, s. 
395–407.

[7] Kubíček, F., Helešic, J., Vojtíšková, D. a Zahrádková, S. (1999) The impact of the Vranov 
resevoir hydropower station operation on the bottom biota of the Dyje River (Czech 
Republic). Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunn., Biologia, 102(6) s. 7–94.

[8] Kyselý J., Beranová R., (2009) Climate-change effects on extreme precipitation 
in central Europe: uncertainties of scenarios based on regional climate models. 
Theoretical and Applied Climatology 95: s. 361–374.

[9] Langhammer J. (2008) Metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelů 
ekologické kvality vodních toku HEM. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 
fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 23 s. dostupné z http://www.mzp.
cz/cz/metodiky normy.

[10] Lessard J. L., D. B. Hayes (2003) Effects of elevated water temperature on fish 
and macroinvertebrate below small dams. River Research and Applications 19: 
s.721–732.

[11] Lovett, S., Price, P., Lovett, J. (2003) Managing riparian lands in the cotton industry. 
Cotton Research and Development Corporation. 106 s.

[12] Marsh, N., Bunn, S., Rutherford, J. (2005) Restoring the water temperature of 
small streams with riparian vegetation: an experimental study from southeast 
Queensland. V: Rutherfurd, I., a kol. (ed.) Proceedings of the 4th Australian Stream 
Management Conference: Linking Rivers to Landscapes, 19–22 October 2004, 
Tasmania. Department of Primary Industries Water and Environment, 6 s.

208 vh 8/2010



[13] McCullough D. A. (1999) A Review and Synthesis of Effects of Alterations to the 
Water Temperature Regime on Freshwater Life Stages of Salmonids, with Special 
Reference to Chinook Salmon. EPA Report no. 910–R–99–010. s. 1–279.

[14] Miner, J. R. (2003) Documenting progress toward achieving stream temperature 
compliance in Oregon TMDL plans. In Getting It Done: The Role of TMDL Imple-
mentation in Watershed Restoration. October 29–30, Stevenson, WA. s. 1–10.

[15] Mohseni, O., H. G. Stefan (1999) Stream temperature/air temperature relationship: 
a physical interpretation. Journal of Hydrology 218: s.128–141.

[16] Novický O., P. Treml, M. Mrkvičková, L. Kašpárek, J. Brzáková, S. Horáček, M. Vaculík 
(2009) Teploty vody v tocích České republiky. VÚV T.G.M. v.v.i., Praha, 136 s.

[17] Quinn, J. M., Steele, G. L., Hickey, C. W., & Vickers, M. L. (1994). Upper tolerances 
of twelve New Zealand stream invertebrate species. New Zealand Journal of Marine 
and Freshwater Research. 28: s. 391–397.

[18] Quit, E. (1971) Klimatické oblasti Československa. Studia geographica, 16 s.
[19] Shrimpton, J. M., Bourgeois, J. F., Quigley, J. T., Blouw, D. M. (2000) Removal of the 

riparian zone dutiny forest harvesting increases stream temperature: Are the effects 
cumulative downstream? In: Darling, L. M. (editor) Proc. Biology and Management 
of Species and Habitats At Risk, Kamloops, B.C., 15–19 Feb. 1999. s. 531 – 536.

[20] StatSoft, Inc. (2008) Statistica (data analysis software system), version 9.0. http://
www.statsoft.com

[21] Tague Ch., M. Farrell, G. Grant, S. Lewis, S. Rey (2007) Hydrogeologic controls on 
summer stream temperatures in the McKenzie River basin, Oregon. Hydrological 
processes, 21, s. 3288–3300.

[22] Tolasz R., Brázdil R., Bulíř O., Dobrovolný P., Dubrovský M., Hájková L., Halásová 
O., Hostýnek J., Janouch M., Kohut M., Krška K., Křivancová S., Květoň V., Lepka 
Z., Lipina P., Macková J., Metelka L., Míková T., Mrkvica Z., Možný M., Nekovář 
J., Němec L., Pokorný J., Reitschlager J.D., Richterová D., Rožnovský J., Řepka M., 
Semerádová D., Sosna V., Stříž M., Šercl P., Škáchová H., Štěpánek P., Štěpánková 
P., Trnka M., Valeriánová A., Valter J., Vaníček K., Vavruška F., Voženílek V., Vráblík 
T., Vysoudil M., Zahradníček J., Zusková I., Žák M., Žalud Z. (2007) Climate atlas 
of Czechia. ČHMU, Praha. UP Olomouc. 255 s.

[23] Vannote, R. L., Sweeney B. W., (1980) Geographic Analysis of Thermal Equilibria: 
A Conceptual Model for Evaluating the Effect of Natural and Modified Thermal Re-
gimes on Aquatic Insect Communities. American Naturalist, 115(5): s. 667– 695.

[24] Wang L., Kanehl P. (2003) Influences of watershed urbanization and instream 
habitat on macroinvertebrates in cold water streams. Journal of the American Water 
Resources Association. 39(5): s. 1181 – 1196.

[25] Ward, J. V. (1985) Thermal characteristics of running waters. Hydrobiologia 125: 
s.31–46.

[26] Webb B. W. & Zhang Y. (1997) Spatial and seasonal variability in the components 
of the river heat budget. Hydrological Processes, 11, 79–101.

[27] Webb B. W.,. Walling D. E (1992) Long term water temperature behaviour and trends 
in a Devon, UK, river system. Hydrological Sciences, 37 (6): s. 567–580.

[28] Webb, B. W, Clack, P. D., Walling, D. E. (2003) Water-air temperature relation-
ships in a Devon river system and the role of flow. Hydrological Processes 17, s. 
3069–3084.

[29] Webb, B. W., Zhang, Y. (1999) Water temperatures and heat budgets in Dorset chalk 
water courses. Hydrological Processes, 13, 309–321.

Mgr. Petr Pařil (autor pro korespondenci)
Laboratoř biologie tekoucích vod, Ústav botaniky a zoologie

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno
Kotlářská 2, 611 37 Brno 

e-mail: paril@sci.muni.cz, tel.: +420 532 146 324

Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., pobočka Brno

Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno

doc. Ing. Helena Králová, CSc.
Ústav vodního hospodářství krajiny

Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Veveří 95, 602 00 Brno

Can morphologically degraded stream reaches act as sources 
of thermal pollution? (Pařil, P.; Syrovátka V.; Králová H.)
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The study deals with the temperature regime of a small suburban 
brook (catchment area 30 km2, length 11.5 km). While the spring part 
and the downstream part of the catchment is forested and have natu-
ral character of channel, the middle part of the stream flows through 
intensively used agricultural land, heavily degraded in terms of mor-
phology (regulated channel without riparian vegetation). Three sites 
situated in spring, middle and downstream part of the stream were 
studied. Water temperature was measured every 20 minutes for one 
year using a temperature data logger. Remarkable differences in the 
monitored parameters (mean, minimum and maximum temperatures, 
amplitude) and their circadian, monthly and annual courses were 
found between the study sites. The comparison of the three study sites 
showed that the degraded middle part was characterised by earlier 
onset of high temperatures in early summer and by higher daily 
maximum temperatures that were recorded later in the day. The un-
shaded middle reach was significantly warmer especially in the first 
half of the year (in the order of °C) and its altered temperature regime 
strongly influenced the 3.5 km far downstream natural reach, where 
it induced not only increased water temperatures but also marked 
shifts in daily course of temperature, especially maxima.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Vzorkování plavenin 
v menších tocích
Eva Franců, Milan Geršl, Pavel Rudolf, Josef Zouhar

Klíčová slova
plavenina – sediment – integrální vzorkovač

Souhrn
V roce 2009 byly dokončeny práce na výzkumu metodiky vzor-

kování plavenin v menších tocích v rámci projektu Ministerstva 
životního prostředí SP/1b7/156/07. Metodika umožňuje získání inte-
grálního vzorku plavenin v několika bodech sledovaného říčního 
toku současně, získání dostatečného množství plaveniny pro širokou 
škálu analytických metod, zachycení povodňové nebo havarijní 
vlny na několika místech současně. Jedná se o jednoduché zařízení 
s nízkými pořizovacími náklady a s minimální poruchovostí. 

u

1. Úvod

Plaveniny a jejich role ve fluviálním systému
Plaveniny jsou jedním z nejdůležitějších transportních prvků 

anorganických i organických, především lipofilních polutantů 

v akvatickém prostředí. Nejčastěji se vyskytují ve flokuované for-
mě s podílem mikroorganismů (bakterie, řasy, sinice), minerálního 
detritu, jílů, hydrooxidů, Fe/Mn oxidů. Jednotlivé složky jsou drženy 
pohromadě extracelulární polymerickou substancí (EPS) [1-3], která 
vzniká jako produkt bakteriální činnosti [4]. Stanovením množství 
nerozpuštěných látek ve fluviálním prostředí, průtoku vody a ana-
lýzou jednotlivých polutantů lze získat údaje o hmotnostním toku 
plavenin, případně specifickém toku plavenin a nakonec i množství 
transportovaných polutantů. Dalším účelem kvalitativního sledování 
plavenin je hodnocení výskytu polutantů a míry zatížení akvatického 
ekosystému. V následujícím textu se za plaveniny považují kohezivně 
spojené částice o velikosti menší než 63 μm a větší než 0,5 μm. 

Transport a ukládání plavenin, resp. sedimentu v rámci říčního toku 
se řídí vztahem mezi rychlostí fluida a velikost transportované částice. 
Vztah mezi těmito dvěmi veličinami popisuje Hjulströmův diagram 
(např. [5]), který určuje, zda dané částice při dané rychlosti proudění 
budou podléhat erozi, transportu nebo ukládání (sedimentaci). Velmi 
zjednodušeně se dá říci, že částice dané velikosti začne sedimentovat 
v okamžiku, kdy dojde k poklesu rychlosti. Druh proudění fluida se 
určuje na základě Reynoldsova čísla (Re) a může být laminární, pře-
chodové nebo turbulentní. Přenos hmoty v kapalině závisí také na 
hodnotě Froudeova čísla (Fr), které je dáno poměrem setrvačné síly 
a tíhové síly působící na částici.

2. Principy vzorkování plavenin
Plaveniny jsou velmi proměnné svými fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi a výskytem v prostoru i v čase. Proto je velmi důležité 
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– časově středovanou Navier-Stokesovu rov-
nici (zákon zachování hybnosti) 3 složkové 
rovnice,

– rovnici turbulentního proudění min. 2 rov-
nice modelu turbulence.
Další pohybové rovnice, vycházející ze 

silové rovnováhy, jsou formulovány pro pohyb 
pevných částic (suspenze). Výpočtově simu-
lované proudové pole tedy odráží interakci 
unášených částic s kapalinou.

Rychlosti proudění na vstupu do IVS v = 
0,19 až 0,27 m/s – byly získány výpočtovým 
modelováním pro rychlosti proudění v řece 
v = 0,25 až 0,5 m/s. Výsledný tvar proudni-
ce kapaliny při rychlosti 0,25 resp. 0,5 m/s 
(obr. 2) ukazuje deformaci proudu v důsledku 
obtékání vzorkovače, která vede ke snížení 
vstupní rychlosti do vzorkovače.

Obr. 1. Schematický nákres integrálního 
vzorkovače plavenin

správně definovat účel, pro který mají být 
odebírány. Materiál transportovaný řekou ve 
formě plaveniny se může posuzovat dvěma 
způsoby: kvantitativně, což zahrnuje sledo-
vání množství materiálu odnášeného řekou, 
nebo kvalitativně, což zahrnuje posuzování 
plaveniny z hlediska jejího složení a obsahu 
nebezpečných látek. Plaveniny se standardně 
vzorkují z říčního toku několika metodami. 
Existují dva základní přístupy k odběrům 
vzorků plavenin, a to: 1) okamžitý a 2) inte-
grální. Při vzorkování okamžitém získáme 
plaveninu reprezentující pouze čas odběru. 
Při vzorkování integrálním vzorek reprezen-
tuje delší časový interval. 

Vzorkování plavenin v České republice
V České republice jsou plaveniny vzor-

kovány při řešení výzkumných úkolů nebo 
grantových projektů v menších územích. Dlouhodobému monitoringu 
zaměřenému na větší celky se věnuje Český hydrometeorologický 
ústav, podniky Povodí a Výzkumný ústav vodohospodářský. Český 
hydrometeorologický ústav zajišťuje kvalitativní monitoring plavenin 
na 45  profilech vybraných říčních toků ČR od roku 1999. Metodika 
odběru, analýz i výběr analyzovaných látek je popsána pracovníky 
ČHMÚ v odborných periodikách [6-9 aj.]. 

3. Metodika vzorkování plavenin 

Časový harmonogram testování metodiky 
Jako výchozí byla použita metodika pro odběr plavenin Univerzity 

Berlín [10,11]. Toto zařízení bylo za asistence původních autorů 
zkušebně instalováno v několika českých řekách. Současně však bylo 
ověřeno, že metodika je funkční pouze ve velkých řekách, pro které 
byla také navržena, tzn. řeky s velkým průtokem a celoročně vysokým 
stavem vody (Rýn). Tyto požadavky však většina říčních úseků v ČR 
nemá, a proto byla celá metodika optimalizována. 

Během roku 2008 proběhly odběry plavenin pomocí upraveného 
prototypu vzorkovače na 10 místech lokalizovaných na řekách Svrat-
ka, Jihlava a Dyje. Průměrná doba expozice vzorkovače suspendované 
hmoty v říčním toku byla 33 dní. V testovacím období byly prověřovány 
technické parametry vzorkovače a vypovídací schopnosti o získaných 
plaveninách. Jako nejvhodnější se ukázalo uložit vzorkovač do koryta, 
a to tak, aby stěna se vstupními otvory byla kolmá na směr proudění 
v řece a celé zařízení bylo ponořeno 200–500 mm pod hladinou.

V roce 2008 byla rovněž zadána diplomová práce na Vysokém učení 
technickém v Brně, Fakultě strojního inženýrství, v magisterském 
studiu oboru Fluidní inženýrství, s názvem Integrální vzorkovač 
sedimentů. Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy proudění 
zhodnotit efektivnost záchytu suspendované hmoty stávajícím vzor-
kovačem. Pro počáteční zhodnocení vzorkovače bylo využito výpo-
čtové modelování proudění. Optimalizovaný návrh vytvořený podle 
výsledků empirického výzkumu byl vyroben jako model a odzkoušen 
v laboratorních podmínkách.

Technické údaje o vzorkovači
Optimalizovaný vzorkovač má rozměry 400×300×180 mm (d×š×v, 

obr. 1), je vyroben z nerezového plechu o tloušťce 1,5 mm. Je umístěn 
v toku tak, že čelní strana se třemi vstupními otvory je kolmo na směr 
proudu. Pro prostředí s menšími rychlostmi toku je používán vzor-
kovač s pěti otvory na vstupu i výstupu. Vnitřní prostor je rozdělen 
dvěma přepážkami. Vzorkovač je upevněn ocelovými lany průměru 
4 mm v plastovém pouzdře a zavěšen na expanzní kotvy průměru 
10 mm. Kotvy jsou navrtány do zpevněného břehu koryta, příbřežních 
hornin, popř. do vodohospodářských konstrukcí. Při instalaci je dbáno 
na upevnění závěsů tak, aby vzorkovač nemohl být silným proudem 
převrácen nebo otočen.

Výpočtové modelování pohybu částic ve vzorkovači
Modelování pohybu částic mělo přispět k pochopení jevů a mecha-

nizmů usazování plaveniny ve vzorkovači a k potvrzení, popř. vyvrá-
cení předpokladů spojených se smyslem vlastního řešení vzorkovače. 
Výpočetní modelování proudění znamená řešení soustavy diferenci-
álních rovnic přes výpočetní oblast tekutiny. Tato oblast je složena 
z výpočetních buněk, které dohromady tvoří výpočetní síť postihující 
celý vyšetřovaný objem tekutiny. Každá buňka představuje malou část 
tohoto objemu, přičemž každé buňce lze předepsat všechny diferen-
ciální rovnice proudění:
– rovnici kontinuity (zákon zachování hmotnosti) 1 rovnice,

Částice velikosti 5 μm v první fázi kopírují proudění kapaliny. 
Sedimentace nastává při poklesu rychlosti ve všech třech komorách 
vzorkovače, některé částice opouštějí vzorkovač, aniž by se usadily. 
Částice velikosti 50 μm jsou zpočátku unášeny proudem kapaliny. 
Po střetu s hranou první přepážky a po rozdělení proudu dochází 
nejprve k sedimentaci v první komoře IVS. Jakmile proud dorazí do 
střední části, dojde k sedimentaci i v těchto místech. Částice, které 
opouštějí IVS, aniž by se usadily, jsou oproti částicím sedimentujícím 
v zanedbatelném množství. Po vstupu do IVS částice velikosti 500 μm 
ihned sedimentují. Jejich chování ve vzorkovači je proudovým polem 
kapaliny ovlivněno velmi málo. 

Analytické parametry 
Bylo ověřeno, že časový interval 3 týdny je dostatečný k zachycení 

odpovídajícího množství vzorku pro realizování požadovaných analýz 
v náležité kvalitě. Rozdíly v hodnotách fyzikálních parametrů (pH, Eh, 
konduktivita) ve vzorkovači a v řece jsou zanedbatelné a lze předpo-
kládat, že prostředí v uzavřeném vzorkovači je srovnatelné s vodním 
tokem a omezený kontakt s proudící okysličenou vodou nemá vliv 
na stabilitu a výsledné složení odebírané suspendované hmoty. Záro-
veň lze očekávat, že ve většině případů je tento časový úsek vhodný 
z pohledu rozčlenění a zachycení vyskytujících se podstatných hyd-
rologických situací jako jsou období se zvýšenou a sníženou vodností, 
období bouřek, tání, období vegetační aj.

Vzorkovače plaveniny byly v letech 2008–2009 opakovaně insta-
lovány na řekách Dyje, Jevišovka, Jihlava, Morava, Oslava, Svratka, 
Šatava, Trkmanka, Dunaj. Na všech získaných vzorcích plavenin byl 
proveden granulometrický rozbor. Rozbor byl prováděn přístrojem 
s laserovým paprskem CILAS 1064 Liquid. Cílem rozboru bylo zjistit 
distribuci zrn plaveniny zachytávaných ve vzorkovači a následně 
odvodit účinnost vzorkování. Distribuční křivky vzorků plavenin 
získaných na různých tocích a v různých ročních období nevykazují 
výrazné odchylky (obr. 3). 

Vzorky plavenin analyzované práškovou rtg-difrakcí celohornino-
vých neorientovaných analýz obsahují podobné minerální asociace. 
Jako dominantní minerál byl identifikován křemen, dále živce, mine-
rály skupiny slíd (muskovit, ve frakci jílu illit), kaolinit. 

4. Závěr
Prezentovaná metodika vyplňuje mezeru v dosud používaných 

způsobech odběru plaveniny v ČR. Jedná se o finančně dostupnou 
metodu umožňující odběry plaveniny v řekách s nízkým stavem 
vody. Výběr vzorkovacích lokalit je neomezený, což při nízkých 
nárocích na obsluhu na umísťování vzorkovačů umožňuje využití 
metody při detailním sledování říčního systému na mnoha profilech 
současně. Takovéto umístění je zvlášť výhodné při vyhledávání zdro-
je kontaminace, při zjišťování příspěvku kontaminace jednotlivých 
aglomerací nebo při sledování postupu povodňové vlny a změnách 
kontaminací v ní obsažených. Při použití navrhované metodiky je 
množství zachyceného materiálu dostatečné pro realizaci plné škály 
analytických metod.
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Obr. 2. Výstup z výpočtového modelování proudění: vzorkovač umístěn v říčním korytě, 
vstupní rychlost 0,25 m/s (a), vstupní rychlost 0,5 m/s (b)

Obr. 3. Distribuce velikosti částic určená laserovou metodou CILAS 
1064 Liquid
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Sampling of the suspended particular matter in the small  
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During 2009 period of time the research on 
the sampling of the suspended particular matter 
in the small rivers was completed in the scope of 
Ministry of environment project SP/1b7/156/07. 
The methodology enables to get an integral sam-
ple of the suspended matter in several points of 
the monitored river flow simultaneously, getting 
a sifficient amount of the suspended particular 
matter for the wide scale of the analytical meth-
ods, interception of the diluvial or breakdown 
wave at the same spots concurrently. It deals 
with a simple mechanism (a device) with low 
cost expenses and minimal break-down rate.

T E C H N O A Q U A ,  s . r . o . ,  U Parku 513, 252 41 Dolní B ežany, 
GSM: +420 724 971 161, Tel.: +420 244 460 474, E-mail: mail@technoaqua.cz, www.technoaqua.cz

PřiPravujeme Pro vás nové 
internetové stránky a rozšíření 
sortimentu

211vh 8/2010



Třebovka, Dlouhá Třebová – Hylváty, 
úprava toku v obcích

V březnu roku 2008 zahájily stavební společnosti SMP CZ, a. s., 
ve sdružení s firmou D.I.S., spol. s r. o., stavební práce na akci 
„Třebovka, Dlouhá Třebová – Hylváty, úprava toku v obcích“. Inves-
torem stavby bylo Povodí Labe, s. p., a projektantem Agroprojekce 
Litomyšl, s. r. o. 

Úpravy koryta řeky řeší především zkapacitnění koryta a regulaci 
toku Třebovky pro zvýšení ochrany zájmového území a místních 
obyvatel. Upravovaný úsek říčního koryta, který je dlouhý přibliž-
ně 7,7 km, se nachází mezi městy Česká Třebová a Ústí nad Orlicí 
v podhůří Orlických hor.

Úprava je tvořena především železobetonovými opěrnými zdmi, 
které jsou obložené lomovým kamenem. Kromě úpravy koryta a zka-
pacitnění je na celém upravovaném úseku několik zajímavých objektů. 
Původní jez, který sloužil ke vzdutí hladiny před náhonem do původ-
ního mlýna a před zahájením prací byl z poloviny rozpadlý. Projektant 
stavby navrhl moderní řešení v podobě vakového jezu, jehož součástí 
je rybí přechod. Při bližším pohledu na betonový labyrint rybího pře-
chodu věřím, že instinkt daný přírodou napomůže rybám najít cestu 

do klidných vod nad 
jezem. Při této nároč-
né cestě jim určitě 
napomohou i rybí 
úkryty řešené zabu-
dovanými dřevěnými 
prvky ve dně toku.

Na upraveném toku 
bylo vybudováno 5 
lávek a 1 most. Jedna-
lo se o lávky pro pěší, 
které byly navržené 
jako rámová konstruk-
ce s předpjatou příčlí 

z monolitického beto-
nu, uložené na opěrách. 
Délka nosné konstrukce 
lávky je 15,2 m. Vlast-
ní délka přemostění je 
navržena s ohledem 
na úpravu koryta toku 
Třebovky. 

Nově vybudovaný 
most, který nahradil 
staré, ocelové mostní 
provizorium, je založen 
na vrtaných pilotách 
900 mm, tvoří jednopolovou rámovou konstrukci s předpjatou vodo-
rovnou příčlí. Most navazuje na místní komunikaci a byl dokončen 
v prosinci 2009. 
Stavba v základních údajích:
• Úprava koryta 5 442 m
• Opěrné zdi 3 516 m
• Zemní hráze    335 m
• Průpisy meandru
• Nový mostní objekt a nové lávky pro pěší, zajištění pilířů stávajících 

mostů
• Přestavba stávající jezu na vakový s rybím přechodem, rybí úkryty
• Styk a křížení s inženýrskými sítěmi
• Zpevnění břehů betonovými tvarovkami Tri-log.

Celá stavba byla dokončena v listopadu 2009. Dokončená stavba 
zvyšuje kapacitu koryta řeky Třebovky na Q20, která společně s dalšími 
již provedenými úpravami na horním toku zajišťuje ochranu zájmové-
ho území na Q50, čímž je splněna základní idea tohoto projektu.

V závěru tohoto článku mi zbývá jediné, a to pozvat vás na projížď-
ku na kole. V blízkosti toku Třebovky se nachází cyklostezka, ze které 
lze obdivovat nádhernou přírodu v okolí řeky, ale také již zmíněné 
nové i zrekonstruované stavební objekty a úpravy břehů.

Ing. Mojmír Volf
SMP CZ, a. s.
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Vyhodnocení monitoringu 
jakosti vod v malém 
zemědělsko–lesním povodí: 
diskrétní a kontinuální 
přístup
Petr Fučík, Markéta Kaplická, Antonín Zajíček, Tomáš Kvítek

Klíčová slova
látkový odnos – koncentrace – živiny – monitoring – drenáž – malé 
povodí

Souhrn
Byly porovnány čtyři varianty bodového a kontinuálního moni-

toringu jakosti vod (dynamika koncentrací a stanovení látkového 
odnosu) pro NL, N-NH4, N-NO3, P-PO4 a Pcelk na šesti malých 
odvodněných podpovodích a jednom profilu na drobném vodním 
toku v povodí s dominantním zastoupením orné půdy na kambi-
zemích Českomoravské vrchoviny za období březen–říjen r. 2009. 
U koncentrací byly z hlediska maximálních i středních hodnot 
zjištěny nejčastější odchylky u nerozpuštěných látek a fosforu, 
nejméně se potom lišily vzorkovací přístupy u většiny statistic-
kých ukazatelů u dusičnanového dusíku. Nejméně spolehlivé bylo 
manuální 14denní vzorkování, nejpřesnější se ukázal být přístup 
zahrnující průměrný denní slévaný vzorek ve spojení s epizodním 
monitoringem. Metody pro odhad látkových odnosů kombinovaly 
manuální vzorkování, denní průměrný vzorek i epizodní monitoring 
s různými přístupy stanovení průtoku. Diskrétní sledování koncent-
rací a průtoku vody podhodnocovalo odnosy NL v jarních měsících 
až o 95 %, Pcelk o 50 % a N-NO3 přibližně o 30 %. Rozdíly byly 
v každém měsíci pro jednotlivé ukazatele a profily značně variabilní 
ve vztahu k počtu a rozsahu vyskytnuvších se srážko-odtokových 
epizod; na druhou stranu výjimkou nebylo ani několikasetprocentní 
nadhodnocení odnosů bodovým monitoringem. Vyjádřeno v součtu 
za sledované období, největší odchylky byly shledány opět u NL, 
nejmenší rozdíly potom u N-NO3. Pro stanovení reálných hodnot 
odnosů látek (zejména živin) z povodí je zapotřebí monitoringu, 
který bude zahrnovat intenzivní vzorkování vysokých vodních stavů 
i kontinuální měření průtoku.

u

Úvod
Povodí, která se nacházejí v pramenných oblastech, spolurozhodují 

o vývoji jakosti vod níže situovaných vodních útvarů. Vyhodnocení 
dat o průběhu změn jakosti vod v měrných profilech takového povo-
dí napoví o souvisejících procesech, které se v území odehrávají. 
Jedním ze základních nástrojů, jak těmto dynamickým procesům 
(přírodním i antropogenně podmíněným) důkladně porozumět, je 
vhodně sestavený monitorovací systém kvality a kvantity vody, který 
umožňuje vyhodnocení typů zdrojů (plošné, bodové, kombinované) 
a cest polutantů za různých hydrologických situací a jejich projevů 
ve vodním prostředí (Dworak et al., 2005; Strobl et al., 2006; Brauer 
et al., 2009). Monitoring je rovněž nezbytný jako podklad pro případné 
strategie, přijímané ke zmírňování zjištěného stavu, jako jsou návrhy 
opatření v konkrétních areálech povodí (ochranná protierozní a pro-
tipovodňová opatření, změna land use, management zemědělských 
drenáží, eliminace bodových zdrojů znečištění apod.) (Novotný and 
Olem, 1994; Donohue et al., 2007). Monitoring jakosti a množství 
vody bývá obecně rozdělován na sledování bodové (jednorázový 
odběr vzorku v pravidelném časovém intervalu – např. 1x za měsíc) 
a kontinuální. Četné modifikace kontinuálního monitoringu byly 
v posledních několika letech umožněny rozvojem přístrojové tech-
niky (automatické vzorkovače vod) a elektrochemickými iontově 
selektivními sondami (pH, vodivost, kyslíkový režim, aj.). Kontinuální 
monitoring jakosti vod zahrnuje řadu způsobů – např. vzorkování 
po proteklém množství vody, průměrný slévaný vzorek za určité 
období, vzorkování srážko-odtokových epizod nebo jejich vzájemné 
kombinace (Stone et al., 2000; King et al.; 2003). Bodový (diskrétní) 
monitoring, byť v dvoutýdenním, popř. měsíčním kroku, není větši-

nou schopen zachytit dynamiku koncentrací většiny látek ve vodách 
(povrchových, podzemních i drenážních), která je za extrémních, ale 
i „normálových“ hydrologických vodních stavů velmi proměnlivá, 
zejména u drobných vodních toků, kde mohou mít jednotlivé složky 
odtoku (poměr jejich zastoupení a hodnoty koncentrací látek v nich) 
značnou časovou variabilitu (Kronvang et al., 1997; Doležal and Kví-
tek, 2004; Macrae et al., 2007). 

Pro odhad zátěže území na navazující vodní útvary je nezbytné 
vedle monitoringu koncentrací substancí ve vodě stanovovat odnos 
těchto látek z povodí. Látkový odnos sledovaného ukazatele ve 
vodním prostředí je funkcí koncentrace příslušné látky a průtoku 
vody (Littlewood, 1995). Obecně, odnos látky L za období t je možné 
definovat vztahem:

, 

kde C je koncentrace dané látky a Q průtok v čase.

Existuje řada variant a metod výpočtu látkového odnosu, které 
se liší v časovém měřítku použití (stanovení) a přesnosti (chybě) 
a které vycházejí ze způsobu a frekvence odběru vzorků, charakteru 
sledované látky a měření průtoku vody. Některé způsoby výpočtu 
obsahují odhady koncentrací látek odvozené pro období mezi odbě-
ry vzorků ze vztahu koncentrace/průtok. Základní rozdělení metod 
stanovování látkových odnosů, zahrnující pro koncentrace různé 
interpolační a regresní techniky, průměrovací a další přístupy, uvádějí 
např. Aulenbach et al. (2006) a Schleppi et al. (2006). Podstatnou 
měrou bývají zkresleny odnosy látek právě z malých povodí, pokud 
jsou stanovovány pouze na základě výsledků bodového monitoringu. 
Srovnání různých přístupů k monitoringu jakosti vod vodních toků 
bylo provedeno četnými studiemi. Jedná se o poměrně významné 
rozdíly; jak zjistili např. Grant et al. (1996), bodový monitoring pod-
hodnocoval ztráty fosforu z odvodněných malých povodí v Dánsku 
až o 50 %, neboť převaha vysokých koncentrací P se vyskytla během 
zvýšených průtoků, a tudíž nebyla bodovým monitoringem zazna-
menána. K obdobným závěrům došli Ulén et al. (1999) pro P celk 
(59 %) a NL (42 %) v odvodněných povodích Švédska. Stone et al. 
(2000) provedli na povodí o velikosti 2 052 ha v Severní Karolíně 
srovnání několika monitorovacích přístupů rozpuštěných anorga-
nických dusíků v povrchové vodě drobného toku. Zjistili, že bodový 
odběr podhodnocoval, zatímco průtokově proporcionální vzorkování 
nadhodnocovalo odnosy za všechna období. Konstatují, že optimální 
vzorkovací schéma by pro jejich území byl slévaný průměrný několi-
kadenní vzorek, doplněný o monitoring extrémních epizod.

Cílem tohoto příspěvku je kvantifikace a porovnání různých 
monitorovacích přístupů vybraných chemických ukazatelů jakosti 
povrchových a drenážních vod z hlediska hodnot koncentrací a látko-
vých odnosů v sedmi profilech na malém vodním toku a drenážních 
výústích. 

Materiál a metody

Popis lokalit
Kopaninský potok

Kopaninský tok je levostranným přítokem Jankovského potoka 
poblíž Pelhřimova v povodí Želivky na Českomoravské vrchovině. 
Povodí Kopaninského potoka je součástí hydrogeologického rajónu 652 
– Krystalinikum v povodí Sázavy (Olmer, Kessl a kol., 1990), zahrnující 
povodí Želivky a povodí Sázavy po Zruč n. S. Nejvíce zastoupenými 
půdními typy jsou: HPJ 29 – kambizemě a jejich slabě oglejené formy, 
převážně na rulách a žulách, HPJ 50 – kambizemě oglejené a oglejené 
půdy na různých horninách, HPJ 73 – oglejené půdy zbažinělé a glejové 
půdy svahových poloh (databáze BPEJ, VÚMOP, v.v.i.). Plocha povodí 
k uzávěrovému profilu je 7,1 km2, nadmořská výška je 478–620 m. Dél-
ka hlavní údolnice je 4,2 km, průměrný sklon hlavní údolnice 2,6 %. 
Odvodněno podpovrchovou drenáží je 10 % území, 16 % ze zeměděl-
ské půdy. Z hlediska způsobu využití území zaujímá největší podíl 
orná půda (44,7 %), následuje les (36,7 %), louky a pastviny (13,1 %), 
ostatní plochy (3,5 %), sady a zahrady (1,0 %), zastavěné plochy (0,6 %) 
a vodní plochy (0,5 %). Sledování zde probíhalo v pěti monitorovacích 
profilech: T7U – závěrový profil povodí, P33, P53 a P6 – odvodněná 
podpovodí s převahou orné půdy, P52 – odvodněné podpovodí s velkým 
zastoupením lesa, viz obr. 1a.
Dehtáře

Povodí Dehtáře je situováno cca 5 km vzdušnou čarou na Z od povo-
dí Kopaninského toku. V tomto povodí není vyvinuta permanentní 
povrchová vodoteč. Plocha povodí je 57,9 ha, z toho odvodnění tvoří 
19 ha (tj. cca 33 %). Nejvyšší nadmořská výška je 545 m a nejnižší 
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497 m. Půdy se zde vyskytují obdobné jako v povodí Kopaninského 
potoka. Pro území jsou charakteristické mělké zvodně, vázané na 
kvartérní propustné uloženiny, zóny zvětrání podložních krystalic-
kých hornin, případně zóny přípovrchového rozpojení puklin. Půda je 
využívána jako zemědělská, převážně orná se zastoupením TTP v jiho-
západní části povodí. Sledování zde probíhalo ve dvou monitorova-
cích profilech: KL a KP, jedná se o závěrové profily dvou drenážních 
systémů, lišících se využitím půdy. Levá část povodí (subsystém KL) 
má zatravněnou výtokovou oblast a část zdrojové, pravá část povodí 
(subsystém KP) je  pokryta ornou půdou s nepatrným zastoupením 
lesa, viz obr. 1b.

Všechny monitorované profily v obou povodích jsou osazeny 
kalibrovanými měrnými přelivy (typ Thomson) s ultrazvukovými 
sondami a dataloggery. Zemědělské odvodnění na obou lokalitách 
pochází z konce 70. a začátku 80. let, jedná se převážně o plošnou 
systematickou drenáž. Materiálem drenážních trubek je pálená hlí-
na a PVC. Sběrné drény jsou obvykle uloženy v 0,9–1,0 m, svodné 
potom v 1,0–1,1 m pod úrovní terénu. Rozchody sběrných drénů 
se pohybují od 13 do 20 m. Obě lokality se nacházejí v povodí VN 
Švihov na Želivce.

Popis metod vzorkování
Ke sledování dynamiky jakosti vody byly použity tři metody odbě-

ru vzorků. Jednak odběr vzorků v pravidelném 14denním intervalu 
– vzorek byl odebírán ručně do plastové lahve 250 ml nebo 500 ml 
z proudu vody vycházejícího z měrného přelivu (profily T7U, P33, P52 
a P53, KL, KP) nebo přímo z drenážní výústě – tam kde to bylo možné 
(profil P6). Během každého odběru byla měřena úroveň hladiny vody 
v přepadu pro stanovení aktuálního průtoku a pro kontrolu hodnot 
z dataloggerů (viz níže). Druhou metodu představoval denní průměrný 
vzorek – tzn. monitoring kontinuální, realizovaný pomocí automatic-
kých vzorkovačů ISCO 6712 (obr. 2). Sací koš těchto vzorkovačů byl 
trvale umístěn na stálém místě bez ohledu na změny výšek hladin; na 
profilu T7U při levém břehu toku, cca 20 cm nad dnem koryta toku 
(pro odběry i za nízkých vodních stavů) v rovné trati přibližně 0,5 m 
před hranou měrného přelivu, u profilu P52 cca 10 cm ode dna trub-
ního propustku o vnitřním průměru 80 cm. V případě monitoringu 
odvodňovacích soustav (P33, P6, P53, KL, KP) byla odběrná hadice 
vzorkovače zasunuta do trubky drenážní výústi tak, aby bylo zajištěno, 
že je odebírána pouze drenážní voda. Během nezvýšených průtoků 
probíhal tento denní kontinuální monitoring vody formou slévaných 
vzorků (1 l vody denně odebíraný po 150 ml 6x denně – denní prů-
měrný vzorek – odběr každé 4 hodiny). Třetí metoda představovala 
odběry stejnými vzorkovači na stejných místech během významných 
srážko-odtokových situací (epizod), kdy byly odebírány série vzorků 
vody (vždy najednou 1 l) podle dynamiky hladiny vody (stanoveny 
přesné hodnoty výšek hladin pro odběr vzorků při vzestupu a poklesu) 
nebo po zvoleném časovém kroku (po překročení stanovené hladiny 
– odběr v intervalu minut až hodin podle období a charakteru epi-
zody: tání sněhu, bouřkový příval), takže během jedné epizody bylo 
odebráno 6–16 vzorků. Ručně odebrané vzorky byly ihned po odběru 
umístěny do přepravních tašek s chladicími boxy a neprodleně dopra-
veny do laboratoře, vzorky odebrané automatickými samplery zůstaly 
v zásobníku vzorkovače 1–6 dní. Ve všech odebraných vzorcích vody 
byly stanovovány tyto parametry: nerozpuštěné látky, amoniakální 
dusík, dusičnanový dusík, rozpuštěné fosforečnany a celkový fosfor; 
ve vzorcích z drenážních skupin z lokality Dehtáře pouze N-NO3. 
Rozbor všech vzorků probíhal v akreditované laboratoři VÚMOP, 
v.v.i., standardními metodami. V tomto příspěvku jsou vyhodnoceny 
vzorky vod za období březen–říjen 2009.

Dynamika hladiny vody ve sledovaných profilech byla měřena 
ultrazvukovou sondou a zaznamenávána dataloggerem v 10minu-
tovém kroku. Průtoky byly odvozeny z konzumčních křivek a rovnic 
přelivů. Každý měrný profil byl vybaven čidlem pro kontinuální 
záznam teploty vody a vzduchu; tato data byla rovněž ukládána 
v 10 minutovém kroku.

Použitá vyhodnocení a statistické přístupy

1. Koncentrace látek
Získaná data byla seskupena podle metod odběru vzorků do 4 dato-

vých skupin:
a)	 hodnoty ze 14denního monitoringu,
b)	 hodnoty z denního průměrného vzorkování,
c)	 hodnoty a + b + hodnoty z epizodního monitoringu,
d)	 hodnoty a + hodnoty z epizodního monitoringu.
Data ze všech čtyř sad byla podrobena základnímu (popisnému) 

statistickému vyhodnocení. Výsledky byly promítnuty do krabi-
cových grafů (Boxplot), které posloužily jako podklad pro prvotní 
srovnání skupin z hlediska rozdělení dat (minima, maxima, střední 
hodnoty, variační rozpětí, extrémy; příklad viz obr. 3). Data byla 
před další analýzou testována na normalitu rozdělení a homogenitu 
(Kolmogorov-Smirnov test). Datové sady koncentrací z jednotlivých 
skupin byly dále porovnávány z hlediska rozdílů v mediánech pomocí 
Kruskal-Wallisova testu – zda je mezi čtyřmi skupinami skupina se sta-
tisticky průkazně odlišným mediánem. Dvojice datových sad (a	a	 b, 
a a c, atd.) byly poté podrobeny testu Mann-Whitney, což je robustní 
neparametrická obdoba nepárového t-testu, sloužící k porovnání 
mediánů, takže bylo možno konkrétně zjistit, které dvě skupiny se pro 
danou látku statisticky průkazně liší v hodnotě mediánu, Helsel and 
Hirsch (2002). Všechny nulové hypotézy byly testovány na hladině 
významnosti α = 0,05.

2. Odnosy látek
Odnos sledovaných látek byl vypočten ze vztahu (Gergel a kol., 

1994; Littlewood et al., 1995):

 
(kg*měsíc-1),

kde  ∆ti  je doba trvání i-tého intervalu sledování, 
 ci  je koncentrace sledované látky a 
 Qi  je průtok během i-tého sledování,
 0,0864  je konstanta pro přepočet jednotek.

Pro stanovení odnosu látek z monitorovaných území byly použity 
čtyři metody výpočtu:
1. okamžitý průtok*okamžitá koncentrace v době odběru (hodnoty 

z bodového monitoringu se 14denním intervalem sledování),
2. průměrný denní průtok (aritmetický průměr z 10 minutových 

hodnot)*denní průměrný slévaný vzorek,
3. okamžitý průtok*okamžitá koncentrace (hodnoty z bodového moni-

toringu se 14denním intervalem sledování) v kombinaci s průměrný 
denní průtok*průměrná denní koncentrace v kombinaci s okamžitý 
průtok*okamžitá koncentrace (hodnoty z monitoringu epizod),

4. střední hodnota průtoku (medián) z období mezi odběry 
vzorků*hodnoty koncentrací látek z bodového monitoringu se 
14denním intervalem sledování.
Hodnoty odnosů stanovené těmito čtyřmi přístupy byly vzájemně 

porovnány z hlediska vyjádření specifického měsíčního odnosu 
(kg*ha-1*měsíc-1) dané látky, a to v procentech – vzhledem k metodě 
č. 3, jejíž výsledky byly nastaveny jako referenční (100 %), neboť 
vyjadřují nejpřesněji reálné hodnoty odnosů látek z území. Jednotlivé 
specifické měsíční odnosy dále byly sečteny, aby bylo možné porovnat 
rozdíly v sumárních hodnotách odnosů vypočtených jednotlivými 
metodami za sledované období.

Výsledky a diskuse
Koncentrace všech parametrů zjištěné metodami a–d se odlišovaly 

podle profilu a sledované látky. Největší odchylky mezi metodami 
byly u všech profilů pro NL (maxima i střední hodnoty), značné 
u fosforů (maxima i střední hodnoty), časté u N-NH4 a nejméně časté 
a nejmenší u N-NO3. Látkové odnosy vykazovaly velké rozdíly podle 
metody výpočtu a období stanovení (měsíc). Největší odchylky byly 

Obr. 2. Automatický vzorkovač ISCO 6712
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zaznamenány opět u NL a P, dále u N-NH4 a nejmenší rozdíly byly 
zjištěny pro odnosy dusičnanového dusíku.

Jednotlivé profily
T7U

Koncentrace většiny sledovaných látek se lišily ve všech 4 skupinách 
(metody a–d) zejména v extrémních hodnotách (maxima). Pro ukazatel 
NL byly vzájemně odlišné mediány ze všech metod (p<0,05). Nejnižší 
hodnoty, stejně jako nejnižší variační rozpětí i hodnoty extrémů měla 
skupina a – 14denní odběr. Pro ukazatele N-NH4 a N-NO3 byly vzájemně 
odlišné (p<0,05) mediány skupin a a d, b a c, d; c a d. Nejvyšší hod-
noty N-NH4 byly naměřeny metodou b, což nebylo u jiných ukazatelů 

Obr. 1. Přehledná mapa povodí Kopaninského potoka a povodí Dehtáře
Obr. 3. Boxploty dat Pcelk podle jednotlivých 
metod vzorkování – příklad pro profil P33

zjištěno. Pro P-PO4 byly odlišné mediány ve skupinách b a d a dále c 
a d, pro Pcelk se nelišil pouze medián skupin a a b. 

Hodnoty specifických měsíčních odnosů se pohybovaly u NL od 
0,19 (září) do 26,02 (červen) kg*ha-1*měsíc-1. U N-NH4 to bylo 0,0025 
(září) až 0,0125 (červenec), u N-NO3 potom od 0,30 (září) do 5,41 (bře-
zen) kg*ha-1*měsíc-1. Pro P-PO4 byly hodnoty od 0,00087 (září) do 0,017 
(březen), pro Pcelk od 0,00235 (září) do 0,034 (březen) kg*ha-1*měsíc-1. 
Porovnáním látkových odnosů byly největší rozdíly zjištěny pro NL; 
metody 1 a 4 podhodnocovaly odnosy v některých měsících o více než 
95 % (viz tab. 1) a dále u Pcelk, kdy to bylo až necelých 50 %. Nejmé-
ně rozdílné výsledky vykazovaly odnosy N-NO3, kdy i během měsíců 
s několika epizodami byly deficity metod 1 a 4 maximálně kolem 35 %.
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P33
Maximální koncentrace byly pro NL zjištěny 

pouze epizodním monitoringem (c a d), na 
rozdíl od N-NH4 a N-NO3, kdy byla maxima 
podchycena i metodou vzorkování b. Mediány 
se lišily pro většinu prvků zejména u datových 
sad a a d, b a c, d – kromě N-NO3, u kterého se 
nelišily mediány v žádné z použitých metod.

Hodnoty specifických měsíčních odnosů se 
pohybovaly u NL od 0,002 (září) do 1,49 (červe-
nec) kg*ha-1*měsíc-1. U N-NH4 to bylo 0,00025 
(květen) až 0,018 (březen), u N-NO3 potom od 
0,090 (srpen) do 3,98 (březen) kg*ha-1*měsíc-1. 
Pro P-PO4 byly hodnoty od 0,00014 (srpen) do 
0,0092 (březen), pro Pcelk od 0,00029 (květen) 
do 0,014 (březen) kg*ha-1*měsíc-1.

Z hlediska látkových odnosů byly největší 
rozdíly opět u NL u metod 1 a 4 – jak měsíční 
tak sumární hodnoty, dále u N-NH4 a fosforů. 

P52
Nejvyšší koncentrace byly pro všechny 

ukazatele zjištěny pouze epizodním monitor-
ingem (c a d), až na Pcelk, kde byly hodnoty 
blížící se maximálním zjištěny i ve vzorcích 
z metody b. Statisticky významně se lišily 
hodnoty mediánů pouze metod a a d pro 
všechny ukazatele. Hodnoty specifických 
měsíčních odnosů se pohybovaly u NL od 
0,65 (duben) do 31,8 (březen) kg*ha-1*měsíc-

1. U N-NH4 to bylo 0,0013 (květen) až 0,037 
(březen), u N-NO3 potom od 0,19 (září) do 
2,45 (březen) kg*ha-1*měsíc-1. Pro P-PO4 byly 
hodnoty od 0,001 (září) do 0,004 (červenec), 
pro Pcelk od 0,0018 (září) do 0,0204 (březen) 
kg*ha-1*měsíc-1.

U látkových odnosů se nejvíce odlišovaly metody 1 a 4 u NL (až 
> 95 % odchylky od metody 3 v jarních měsících), druhou nejvíce 
ovlivněnou skupinou byl odnos N-NH4 a Pcelk. 

P53
Maximální koncentrace byly pro všechny ukazatele zjištěny pouze 

epizodním monitoringem (c a d) až na Pcelk, kde byly hodnoty blížící 
se nejvyšším zjištěny i ve vzorcích z metody b. Rozdíly mezi mediány 
byly průkazné mezi metodami a-d, b-d a c-d pro většinu ukazatelů. 
Hodnoty specifických měsíčních odnosů se pohybovaly u NL od 
0,0024 (květen) do 0,22 (srpen) kg*ha-1*měsíc-1. U N-NH4 to bylo 
0,0004 (červen) až 0,0175 (březen), u N-NO3 potom od 0,12 (červen) 
do 3,01 (březen) kg*ha-1*měsíc-1. Pro P-PO4 byly hodnoty od 0,0001 
(červen) do 0,0005 (červenec), pro Pcelk od 0,0004 (červen) do 0,0161 
(březen) kg*ha-1*měsíc-1.

Pro odnosy látek byla situace obdobná jako u koncentrací – nej-
větší rozdíly byly zjištěny u NL a metod 1 a 4. Vzhledem k tomu, že 
na tomto profilu byla zachycena během sledovaného období pouze 
jedna epizoda, byly hodnoty odnosů pro všechny ukazatele kromě NL 
metodami 2 a 3 téměř totožné. 

P6
Tento profil tvořil výjimku – u N-NO3 zde byly zjištěny maximální 

hodnoty i metodou a. Nejvíce rozdílů mezi mediány hodnot z růz-
ných metod bylo zjištěno opět u NL, nejméně potom u P-PO4, kdy se 
lišily mediány u metod b a c a u metod c a d. Hodnoty specifických 
měsíčních odnosů se pohybovaly u NL od 0,011 (září) do 0,47 (bře-
zen) kg*ha-1*měsíc-1. U N-NH4 to bylo 0,0025 (září) až 0,059 (březen), 
u N-NO3 potom od 0,76 (září) do 11,95 (březen) kg*ha-1*měsíc-1. Pro 
P-PO4 byly hodnoty od 0,0016 (září) do 0,0038 (červenec), pro Pcelk od 
0,0029 (říjen) do 0,0435 (březen) kg*ha-1*měsíc-1. Z hlediska látkových 
odnosů byly největší rozdíly mezi metodami opět u NL.

KL a KP
V těchto profilech byl sledován pouze dusičnanový dusík. Maximál-

ní koncentrace byly zjištěny všemi čtyřmi metodami v téměř stejné 
výši. V případě mediánů se u profilu KL lišily metody b a c a potom 
b a d. U profilu KP byly významně odlišné pouze hodnoty minim, 
ostatní hodnoty byly zjištěny všemi čtyřmi metodami velice podobné. 
Hodnoty specifických měsíčních odnosů N-NO3 se pohybovaly u pro-
filu KL od 0,46 (říjen) do 1,2 (březen), u profilu KP od 0,39 (říjen) do 
41,2 (březen) kg*ha-1*měsíc-1. Rozdíly u metod stanovování látkových 
odnosů byly v případě těchto profilů maximálně do 7 %.

Epizodní monitoring byl pro všechny profily a NL a Pcelk zcela 
nezastupitelný; některé vzestupy a poklesy hladin a s tím zvýšené 
koncentrace látek, se vyskytly do 4 hodin trvání, a tak je denní slévané 
vzorkování nezachytilo. Tento poznatek neplatí v případě dusičnano-
vého dusíku. Jak dokladuje příklad uvedený v tab. 2, byly všechny 
čtyři metody zjišťování výpočtu odnosů velmi podobné (koncentrace 
byly rovněž téměř shodné). Na těchto povodích (zejména drenážích) 
totiž obvykle dochází při vzestupu hladin k úvodnímu mírnému růstu 
(vyplavování dusičnanů z půdního profilu zvýšeným hypodermickým 
odtokem) a následnému poklesu koncentrací N-NO3 vlivem ředění 
(Doležal a Kvítek, 2004). Obdobnou zkušenost referuje pro dusičnany 
(ve srovnání s celkovým fosforem) např. Macrae et al. (2007) z malého 
odvodněného povodí v kanadském Ontariu. 

Mezi výsledky diskrétního a kontinuálního (kompozitního nebo 
epizodního) monitoringu ze stejné lokality byly zjištěny rozdíly (vzorek 
z epizody vs. jednorázový vzorek, odebrané ve stejný okamžik) i během 
většiny zachycených srážko-odtokových epizod (jak z tání sněhu tak 
z letních dešťů). V této studii nebyly tyto rozdíly vyhodnocovány, nic-
méně může se jednat o významné odchylky. Např. Tomer, et al. (2008) 
zjistili, že pro dusičnany v obdobích základního odtoku vykazoval 
denní slévaný, automaticky 6x denně odebíraný kompozitní vzorek 
z povrchové vody v průměru o 8% nižší koncentrace než bodový vzo-
rek z téhož dne, což autoři přikládají vlivu času, po který byl vzorek 
uložený ve vzorkovači. Pro fosfor tomu bylo naopak – větší koncentrace 
byly zaznamenány ze vzorků z automatických vzorkovačů, jejichž sací 
koše byly umístěny směrem po proudu toku a v hloubce 0,1-0,2 m nade 
dnem koryta, aby bylo možno odebírat vodu i za nízkých stavů, na roz-
díl od bodově odebíraných vzorků vody, které byly obvykle odebírány 
z hladiny nebo těsně pod hladinou vody v toku. 32% z bodových vzor-
ků překračovalo hodnotu 0,1 mg/l, zatímco z automatických vzorkovačů 
to bylo 82% vzorků. Schleppi et al. (2006) doporučují několikaleté 
paralelní sledování jakosti vody oběma způsoby (diskrétním i konti-
nuálním – průtokově proporcionálním) ke stanovení regresních vztahů 
– koncentrace – odtok za účelem výpočtu odnosů. Donohue et al. (2007) 
zdůrazňují z důvodu zjištěné vysoké variability mezi většinou ukazatelů 
nutnost podpůrného vzorkování - současného odebrání jednoho až 
dokonce tří kontrolních vzorků ve stejný den a místě.

Závěr
Byly vyhodnoceny a porovnány čtyři metody odběru vzorků povr-

chových a drenážních vod a čtyři přístupy pro stanovení látkových 

Tab. 1. Specifické látkové odnosy NL v kg*ha-1*měsíc-1 a v % vzhledem k metodě 3 – příklad 
pro profil T7U

T7U NL 
metoda 1 2 2 3 3 4 4
měsíc kg/ha/měs % kg/ha/měs % kg/ha/měs % kg/ha/měs %

březen 0,11 1,6 2,19 33,0 6,63 100,0 0,09 1,4

duben 0,04 1,8 2,12 100,0 2,12 100,0 0,06 2,7

květen 0,08 40,7 0,20 100,1 0,20 100,0 0,09 43,9

červen 0,16 0,6 9,61 36,9 26,02 100,0 0,07 0,3

červenec 0,15 0,9 1,81 11,1 16,32 100,0 0,11 0,7

srpen 0,44 4,5 0,25 2,6 9,74 100,0 0,10 1,0

září 0,06 33,6 0,18 97,0 0,19 100,0 0,06 34,0

říjen 0,03 11,6 0,25 106,4 0,23 100,0 0,02 7,7

SUMA 1,07 1,7 16,62 27,0 61,45 100,0 0,60 1,0

KP N-NO3 

metoda 1 2 3 4
měsíc kg/ha/měs % kg/ha/měs % kg/ha/měs % kg/ha/měs %

březen 32,77 79,5 41,98 101,8 41,24 100,0 41,80 101,4

duben 14,36 103,1 13,24 95,1 13,93 100,0 12,94 92,8

květen 3,52 123,9 2,75 96,9 2,84 100,0 2,70 95,1

červen 1,38 86,2 1,60 99,9 1,60 100,0 1,50 93,6

červenec 1,79 92,5 1,92 99,2 1,94 100,0 1,72 88,9

srpen 1,04 98,4 1,03 97,4 1,05 100,0 0,98 93,4

září 0,64 128,3 0,48 96,2 0,50 100,0 0,49 99,2

říjen 0,36 93,2 0,39 98,9 0,39 100,0 0,38 97,3

suma 55,85 88,0 63,39 99,8 63,49 100,0 62,52 98,5

Tab. 2. Specifické látkové odnosy N-NO3 v kg*ha-1*měsíc-1 a v % vzhledem k metodě 3 
– příklad pro profil KP
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odnosů. Pro nerozpuštěné látky, celkový fosfor a fosforečnany se 
ukázalo z hlediska realistického zachycení látkových odnosů klí-
čové vzorkování srážko-odtokových epizod v co možná nejkratším 
intervalu vzhledem k délce trvání epizody. Pro dusičnanový dusík 
nebylo – především na odvodňovacích systémech - vzorkování zvý-
šených vodních stavů nepostradatelné z hlediska získání informací 
o maximálních a středních hodnotách ani o látkových odnosech, 
nicméně výrazně přispělo k objasnění jevů dynamiky dusičnanových 
koncentrací v souvislosti se změnami průtoků. Na nutnosti rozšíření 
tradičních monitorovacích schémat o mezivzorkování zvýšených 
vodních stavů (tání sněhu, odtoky z dešťů vysoké intenzity nebo 
dlouhého trvání, déletrvající sucho) se shodují také četné práce, 
které aplikují různé modelové přístupy pro kvantifikaci a rozdělení 
zdrojů znečištění povrchových vod. Data z takových monitorovacích 
programů považují za nezbytná pro zpřesnění datových vstupů za 
účelem kalibrace a validace použitých modelů, např. Kronvang, et 
al. (2005); Strobl et al. (2006).

Vedle podrobného monitoringu výzkumného je na místě si uvě-
domit, že nejefektivnější provozní monitorovací schéma pro danou 
lokalitu bude vždy vycházet z potřeb sledování (co chceme z výsledků 
zjistit), předpokládané doby trvání monitoringu a technicko – mate-
riálních možností subjektu, který monitoring sestavuje a provádí. 
Budoucí výzkumné aktivity řešitelů jsou plánovány nasměrovat 
na pokročilejší metody stanovování látkových odnosů, zahrnující  
regresní a interpolační metody pro zjišťování koncentrací látek s cílem 
výběru nejvhodnějších monitorovacích přístupů a identifikace zdrojů 
znečištění vod drobných vodních toků. 

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru 
Mze 0002704902, projektu NAZV QH 82095 a FŽP ČZU Praha. Autoři 
děkují Ing. Janě Peterkové, paní Haně Libichové a panu Davidu Šád-
kovi za práce v terénu a zpracování dat. 
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Evaluation of detailed water quality monitoring system in 
a small agricultural catchment: discrete vs. continuous ap-
proach (Fučík, P.; Kaplická, M.; Zajíček, A.; Kvítek, T.)

Key words
solute loads – concentration – nutrients – monitoring – tile drainage 
– small catchment

Four different approaches of discrete and intensive water quality 
monitoring concepts were compared (dynamics of concentrations 
and loads of suspended solids, N-NO3,	N-NH4,	P-PO4	and Ptot). The 
analysis was carried out in six profiles of tile drained subcatchments 
and in one outlet profile of a small water course in the period from 
March to October 2009. Monitored catchments are characterised by 
the dominant portion of arable land on Cambisols and located in the 
Bohemo-Moravian Highland in the Czech Republic. Maximal and 
average values of concentrations calculated on the base of particular 
monitoring approaches differed at most by suspended solids and 
phosphorus, at least by N-NO3. The discrete (fortnight) monitoring 
was the least accurate type of monitoring, the most accurate was 
intensive monitoring (average daily composite samples in combina-
tion with sampling during discharge waves). Methods of solute load 
estimation combined discrete sampling, average daily samples and 
sampling during discharge waves with different methods of runoff 
estimation. Loads of suspended solids, Ptot and N-NO3	 resp. calcu-
lated from discrete monitoring of concentration and runoff were 
underestimated up to 95%, 50% and 30% resp. in the spring months. 
Loads of solutes in individual profiles differed in particular months, 
the highest variations were found out by suspended solids, the least 
by N-NO3. Intensive monitoring encountering sampling during dis-
charge waves and continuous runoff monitoring is necessary for the 
accurate estimation of real solute loads (especially nutrient).
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Posouzení stokových 
systémů urbanizovaných 
povodí
Část III. – Řešení balastních vod 
a výskytu sedimentů ve stokové síti
David Stránský, Vladimír Havlík, Ivana Kabelková,  
Tomáš Metelka, Petr Sýkora, Michal Dolejš, Radovan Haloun, 
Aleš Mucha a Karel Pryl

Klíčová slova
generel odvodnění – balastní vody – sediment – minimální sklony 
– klíčové parametry

Souhrn
Třetí část seriálu o posuzování stokových systémů urbanizova-

ných povodí se soustředí na další dvě základní vodohospodářské 
úlohy. Těmi jsou řešení balastních vod a výskyt sedimentů ve sto-
kové síti. Úlohy jsou specifikovány a jsou u nich uvedeny relevantní 
klíčové ukazatele a jejich cílové hodnoty. Ty jsou určeny buď na 
základě platné legislativy ČR, a pak považovány za závazné, anebo 
na základě současného stavu vědomostí, a pak jsou uváděny jako 
doporučené. Úlohy jsou též doplněny o způsob stanovení hodnot 
klíčových ukazatelů.

u

Úvod
V této části seriálu pokračujeme v popisu vodohospodářských úloh 

v oblasti funkčnosti stokové sítě, které byly v minulém čísle Vodního 
hospodářství započaty rozborem stavebně-technického stavu. Třetí 
část popisuje úlohy řešení balastních vod a výskytu sedimentů ve 
stokové síti. Výsledek každé z uvedených úloh může v důsledku vést 
k návrhu opatření ke zlepšení stávajícího stavu, nicméně pro správně 
cílený návrh opatření je nezbytné komplexní posouzení, které zahr-
nuje všechny úlohy uvedené v tomto, předchozích i následujících 
dílech. Je však nutné zdůraznit, že některé z úloh nejsou standardní 
součástí předmětu vlastního zpracování generelu odvodnění, nicméně 
jsou jeho nezbytnými vstupními informacemi, a proto musí být před 
zadáním generelu odvodnění zpracovány odpovídajícím subjektem 
(zpravidla provozovatelem). 

Popis níže uvedených úloh obsahuje uvedení do problému, popis 
základních klíčových ukazatelů a jejich cílových hodnot (jsou-li 
právně závazné), popř. doporučených hodnot (nejsou-li právně 
závazné). Dále jsou uvedeny základní metodické postupy při řešení 
jednotlivých úloh.

Řešení funkčnosti stokové sítě – Balastní vody
Balastní vody (BV) jsou dle ČSN 75 0161 [1] definovány jako nežádou-

cí přítok vody do stokového systému a kanalizačních přípojek.

Popis úlohy
Balastní vody mají zpravidla dvě významné složky, a to vody 

infiltrované netěsnostmi stokové sítě z okolního půdního prostředí 
a povrchové vody, které jsou bodově zaústěny do kanalizace (drobné 
vodoteče, drenáže, přepady z rybníků, v případě oddílné splaškové 
kanalizace pak nátok srážkových vod ventilačními otvory poklopů 
vstupních šachet či černá napojení srážkových vod z nemovitostí).

Přítomnost balastních vod v systémech městského odvodnění je 
z hlediska provozního a ekonomického nežádoucí. Hlavními nega-
tivními dopady jsou snížení hydraulické kapacity potrubí, zvýšení 
četnosti přepadů na oddělovacích komorách, zvýšení čerpaných 
objemů na přečerpávacích stanicích, vyšší hydraulické zatížení ČOV 
a ochlazování a ředění odpadní vody, což má za následek snížení účin-
nosti čištění. Z toho plynou přímé ekonomické dopady na vlastníky 
a provozovatele stokové sítě.

Správná identifikace hlavních zdrojů infiltrovaných vod a určení 
jejich množství mohou sloužit k získání informace o stavebně-technic-
kém (strukturálním) stavu stokové sítě a díky tomu vést k efektivnímu 
směřování rekonstrukcí stokové sítě. Minimalizaci infiltrovaných vod 
požadují i platné právní předpisy, např. ČSN EN 752 [2].

Množství balastních vod je ovlivněno mnoha faktory vztahujícími 
se ke stavu stokové sítě a aktuálním hydrogeologickým podmín-
kám.

Klíčové ukazatele
Klíčovým ukazatelem balastních vod je jejich množství, vyjádřené 

jako podíl k průměrnému bezdeštnému dennímu průtoku (Q24,m) v % 
(tab. 1). Z hlediska identifikace částí sítě ve špatném stavebně-tech-
nickém stavu je vhodné balastní vody vyjadřovat jako specifický přítok 
na jednotku délky stokové sítě, např. l/s/km, či na plochu odvodňo-
vaného povodí, např. l/s/ha. Další možné charakteristiky lze nalézt 
v APUSS [3].

Způsob vyhodnocení
Základní uplatňovanou metodikou kvantifikace balastních vod je 

sledování minimálních bezdeštných průtoků Qov,min, kdy se předpoklá-
dá, že v době výskytu minimálního denního průtoku (typicky mezi 
třetí a šestou hodinou ranní) je průtok ve stoce tvořen pouze vodami 
balastními Qbal (je nutné vyloučit noční minima, kdy byl průtok 
ovlivněn srážkovým odtokem). Výhodou metody je její jednoduchost 
a relativně spolehlivé výsledky pro malé aglomerace, nevýhodou pak 
fakt, že zejména ve větších městských aglomeracích jsou splaškové 
vody produkovány i v nočním období a předpoklad průtoku pouze 
balastních vod není dodržen.

Další metodou, která je ovšem pouze orientační, je metoda bilanční, 
při které je zpravidla delší období (6–12 měsíců) porovnáván objem 
pitné vody fakturovaný zákazníkům v povodí s objemem vody pro-
teklé stokovou sítí v uzávěrném profilu povodí. Aby bylo možné toto 
porovnání provést, je nutné měřené průtoky „očistit“ o zvýšený odtok, 
způsobený dešťovými událostmi. Ty totiž představují objem, který 
nelze považovat za balastní, a zároveň není zahrnut ani ve fakturaci 
vodného. Výhodu této metody lze spatřovat v tom, že umožňuje určit 
průměrné množství balastních vod za delší období monitoringu prů-
toků, nevýhodou je především to, že ne všechna fakturovaná voda 
se do stokového systému dostane (zalévání, úklid, potravinářský 
průmysl apod.).

Další z použitelných metod je metoda založená na denní nerov-
noměrnosti hmotnostního toku polutantu [5]. Jedná se o jednoduchý 
model směšovací rovnice surové splaškové vody, která je nositelem 
charakteristického „přirozeného“ polutantu (např. CHSK, NL), a infil-
trované podzemní vody se zanedbatelnou (či známou) koncentrací 
vybraného polutantu. Výhodou metody je její přesnost a možnost 
rozlišit podíl infiltrované vody na minimálním nočním průtoku. To 
je však zároveň i nevýhodou metody ve chvíli, kdy jsou do stoky 
zaústěny bodové zdroje balastních vod a tyto nejsou známy. Je proto 
nutné zdroje povrchových balastních vod před použitím metody 
identifikovat. Metoda je z výše uvedených důvodů nejvíce časově 
a finančně náročná, nicméně na velkých povodích, kde lze předpo-
kládat významnější podíl splaškových vod na minimálním průtoku, 
je její použití vhodné.

V případě požadavku zjištění ročního kolísání množství balastních 
vod (v závislosti na kolísání hladiny podzemní vody, hladiny vody 
v recipientu, srážkové aktivitě apod.) lze použít dlouhodobou konti-
nuální simulaci pomocí hydrologického modelu.

Původ balastních vod je většinou sledován metodou postupného 
zmenšování povodí. V první fázi jsou balastní vody vyjádřeny pro 
povodí jednotlivých kmenových stok, v dalším kroku je pak pozornost 
soustředěna na dílčí povodí s jejich největším podílem.

Řešení funkčnosti stokové sítě – Sedimenty
Posouzení výskytu sedimentů ve stokové síti (případně pachových 

problémů) není obvykle součástí projektu posouzení stokové sítě typu 
generelu odvodnění. Informace o výskytu sedimentů ve stokové síti 
jsou však důležitou vstupní informací pro matematické modelování 

KLíČOVÝ UKAZATEL DOPORUČENÁ HODNOTA

Podíl BV k průměrnému 
bezdeštnému dennímu 
průtoku

max. 25 %*

Tab. 1. Klíčové ukazatele řešení balastních vod a jejich doporučené 
hodnoty

*Dle ČSN 75 6401 [4] je přítok do ČOV s průtokem balastních vod větším než 
15 % průměrného bezdeštného denního přítoku Q24,m nežádoucí. V libovol-
ném profilu stokového systému je však prakticky považováno za vyhovující 
méně než 25 %.
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srážko-odtokových stavů, případně i úloh zaměřených na ovlivnění 
vodních toků.

Popis úlohy
Sedimenty se ve stokové síti tvoří za bezdeštného období či 

při nízkých unášecích silách zejména na místech strukturálních 
a hydraulických diskontinuit, jako jsou šachty, případně v oblastech 
změny sklonu potrubí. 

Důsledkem zanášení stokových sítí je především snižování jejich 
hydraulické kapacity (vedoucí případně až k úplnému zaplnění 
průřezu stoky a zamezení odtoku odpadních vod). Při zvýšených 
průtocích způsobených přívalovými dešti jsou pak usazené 
sedimenty erodovány. Na menší frakce sedimentu s vysokým 
obsahem organického podílu může být navázáno značné množství 
znečisťujících látek – zejména těžkých kovů a organických 
mikropolutantů, tyto následně způsobují zvýšené látkové zatížení 
ČOV a zejména vodních toků. 

Uvnitř stokových sítí se vyskytují různé zóny či subsystémy, často 
spojené s akumulací sedimentu, které mohou za určitých podmínek 
vytvářet prostředí pro vznik mikrobiologických procesů, při nichž 
dochází k produkci bioplynu způsobujícího pachové problémy. 

Klíčové ukazatele
Sklon gravitačních stok se navrhuje tak, aby nedocházelo k zanášení 

stok. Pokud není možno dodržet hodnoty minimálních doporučených 
sklonů (tab. 2), je třeba prokázat, že bude ve stoce rychlost posuzova-
cího průtoku větší než minimální transportní rychlost vt, zabraňující 
usazování suspendovaných látek. Měření zápachu se zpravidla vyhod-
nocuje statistickým průzkumem mezi obyvatelstvem, tj. jako procento 
obyvatelstva, které zápach vnímá jako obtěžující. Klíčové ukazatele 
a jejich doporučené hodnoty jsou uvedeny v tab. 2.

Způsob posouzení
Sklony stokové sítě lze získat z technické dokumentace stokových 

sítí, minimální transportní rychlosti ve splaškové a dešťové kanali-
zaci pak jednoduchým hydrotechnickým výpočtem na bázi rovnice 
rovnoměrného proudění (např. dle Chézyho či Manninga). Posouzení 
četnosti překročení minimálních transportních rychlostí je vhodné 
provést s využitím dlouhodobé simulace historické dešťové řady 
hydrodynamickým modelem.

Měření zápachu upravuje norma ČSN 83 5031 [7] a ČSN 83 5030 
[8].

Další díl seriálu se bude zabývat posledními vodohospodářskými 
úlohami v oblasti funkčnosti stokové sítě, a to konkrétně její hydrau-
lickou kapacitou a otázkami protipovodňové ochrany.

Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných 
v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy č. MSM 6840770002.
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A third part of the series based on the guideline document Asse-
ssment of Sewer Systems in Urbanized Catchments focuses on the 
next two urban drainage tasks:  infiltration/inflow and presence 
of sediments in sewer system. Both tasks are specified and their 
key parameters (indicators) as wll as their target values are listed. 
The target vaues are either obligatory in case they are defined by 
the Czech legislation or recommended based on the state-of-the-
art values. Furthermore, an assessment method for each task is 
mentioned.

KLíČOVÝ UKAZATEL DOPORUČENÁ HODNOTA

Minimální doporučený 
sklon*

DN
(mm)

splašková
(‰)

jednotná
dešťová (‰)

250 18 12

300 14 9

400 9 6

500 7 5

600 6 4

800 5 3

1000 4 2,5

1200 3 1,6

1400 2 1,3

≥ 1600 2 1,0

Minimální doporučená 
transportní rychlost vt

splašková
(m/s)

jednotná** 
(m/s)

dešťová (m/s)

0,60 při 
Qhmax

*** 0,75 při Qhmax 0,75 při Qp
+

Procento obyvatelstva 
vnímající zápach jako 
obtěžující++

15 % obyvatelstva po více než 10 % sledované 
doby

Tab. 2. Klíčové ukazatele výskytu sedimentů a zápachu ve stokové 
síti a jejich doporučené hodnoty (dle [6])

*provozní drsnost stěn kanalizačních trub dle Manninga, uvažuje se hodno-
tou n = 0,014 pro všechny druhy stokových materiálů.
**pokud Qhmax < 10 %, posuzuje se beznánosový režim jako dešťová kanali-
zace
***maximální denní průtok ( Qhmax = k.Q24, kde k je součinitel hodinové nerov-
noměrnosti a Q24 – průměrný denní průtok)
+průtok ve stoce odpovídající četnosti výskytu p, přičemž p = 5 (tj. 5x za rok)
++dle ČSN 83 5031 [7]

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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LEGISLATIVNÍ OCHRANA RAKŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE A OSTATNÍCH 
STÁTECH EVROPY 
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Souhrn
Legislativa je jedním z důležitých nástrojů k zajištění ochrany původ-

ních druhů raků. V současné době sama o sobě již ale nezabrání šíření 
nepůvodních raků v České republice a souvisejícímu úbytku původních 
druhů. Kromě právních předpisů musí být ochrana raků doplněna i o další 
nástroje, zejména osvětu mezi širokou veřejností, která upozorní, z jakých 
důvodů je dodržování těchto předpisů důležité. Prevence proti šíření 
nepůvodních invazních druhů je vždy levnějším a účinnějším řešením než 
následná snaha o likvidaci – v případě nepůvodních raků to platí s ohledem 
na rizika i obtížnost (až nemožnost) plošné eradikace dvojnásob. Rovněž 
koordinace zákonů a legislativních předpisů, nejen v rámci jednotlivých 
států, ale i celé Evropy, usnadní situaci při ochraně těchto ohrožených 
druhů. Prioritou je celková regulace introdukce, dovozu, prodeje, popř. 
i transportu živých nepůvodních raků ve všech státech Evropy. 

Úvod
Přestože raci patří mezi všeobecně známé živočichy a v povědomí široké 

veřejnosti představují dokonce jednu z hlavních skupin indikujících nena
rušené přírodní prostředí, znalosti o existenci a šíření nepůvodních 
druhů, potažmo o nebezpečí, které představují 
pro druhy původní, nejsou mezi veřejností příliš 
rozšířeny. Ačkoliv naše právní předpisy – zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dá
le ZOPK), ve znění pozdějších předpisů, a zákon  
č. 254/20001 Sb., o vodách a o změně někte

rých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakazují záměrné 
šíření geograficky nepůvodních druhů do krajiny či vodního toku a vodních 
nádrží, existuje mnoho případů vypuštění invazních severoamerických raků 
do volné přírody, popř. jejich přenosu na doposud nezasažené lokality. Jde 
přitom jak o jednání nevědomé, kdy jsou v dobré víře např. zachraňováni 
nepůvodní raci a přitom přenášeni na nové lokality (zde hraje roli především 
neinformovanost veřejnosti a neschopnost rozeznat jednotlivé druhy u nás 
žijících raků), tak o vědomé vysazení nepůvodního druhu např. za účelem 
zatraktivnění potápěčské lokality nebo jen proto, že je chovateli líto zlikvi
dovat rychle se rozmnožující domácí chovance. Ve druhém případě hraje 
významnou roli i fakt, že zákazník, který si pořizuje raka v prodejně akva
ristiky, není většinou seznámen s rizikem, které s sebou vypuštění daného 
druhu do volné přírody (včetně zahradních jezírek a podobných stanovišť) 
přináší (např. nebezpečí přenosu račího moru). Rozeznat jednotlivé druhy 
raků není úplně jednoduché, a tak mnoho lidí ani netuší, že rak, kterého si 
zakoupili v akvaristice, patří k živočichům, kteří mohou zapříčinit až úplné 
vyhynutí původních druhů v celých tocích. 

Rozšíření raků v Evropě a České republice
Vzhledem k tomu, že raci patří k největším vodním bezobratlým živoči

chům, jsou důležitou součástí vodních ekosystémů, kde plní významnou 
funkci v potravním řetězci. V minulosti byli raci mnohonásobně hojnější, 
a to jak v České republice, tak i v celé Evropě, a pro chutné maso byli kuli
nářskou delikatesou vyhledávanou na celém světě.  Od konce 19. století 
došlo k poklesu početnosti raků v evropských zemích, jehož příčinou byl 
račí mor. Toto onemocnění je způsobeno tzv. vodní plísní Aphanomyces 
astaci ze skupiny Oomycetes, která se do Evropy dostala spolu se seve
roamerickými raky (Rallo and GarciaArberas, 2002; Kozubíková et al., 
2006). Úbytek raků pokračoval i v průběhu 20. století, kdy se hlavními 
příčinami tohoto trendu stalo znečištění vod z průmyslu a zemědělství 
a v neposlední řadě také nešetrné úpravy na tocích (Kettunen and ten 
Brink, 2006), které vážně ohrožují biotopy těchto živočichů a mnohdy 

Obr. 1. Rak říční (Astacus astacus)

Obr. 2. Dovoz živých nepůvodních raků a jejich výskyt v přírodě ve vybraných státech Evropy. Počet 
nalezených nepůvodních raků v přírodě: amerických + australských + evropských, ( ) rak byl nalezen, ale 
nález nebyl znovu ověřen. V Anglii je povolen kontrolovaný dovoz evropských raků z EU a výjimka platí 
i pro dovoz Cherax spp. pro akvarijní účely (Anglie, Wales). Rovněž ve Švýcarsku je povolen dovoz Cherax 
spp. bez vody pro akvarijní účely. Do Francie je povolen dovoz nepůvodního Astacus leptodactylus. Do 
Česka je z nepůvodních druhů omezen (vzhledem k paradoxnímu zařazení tohoto druhu mezi zvláště 
chráněné) dovoz, resp. držení, doprava a prodej A. leptodactylus. V Řecku je k dovozu třeba povolení.
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při nich dochází i k jejich úplnému vymizení z lokality. Tím došlo v České 
republice ke snížení hospodářského významu raků, kteří ještě v polovině 
minulého století patřili k důležitému vývoznímu artiklu, a to hlavně do 
západoevropských států. Epidemie račího moru, znečištění vod a nepřiro
zeně napřímené, vybetonované toky tak stojí za razantním úbytkem obou 
našich původních druhů raků.  

Mezi původní druhy raků, kteří již po miliony let prokazatelně obývají naše 
území, patří pouze rak kamenáč (Austropotamobius torrentium Schrank, 
1803) a rak říční (Astacus astacus Linnaeus, 1758). Ve vodách ČR se 
v současnosti vyskytují ještě další tři nepůvodní druhy – jeden původem 
východoevropský – rak bahenní (Astacus (Pontastacus) leptodactylus 
Eschscholtz, 1823), který u nás byl vysazen v polovině 20. století náhradou 
za morem zdecimované populace raka říčního (Petrusek et al., 2006) a další 
dva druhy – rak pruhovaný (Orconectes limosus Rafinesque, 1817) a rak 
signální (Pacifastacus leniusculus Dana, 1852), které pocházejí ze severní 
Ameriky a u nás se objevily v polovině minulého století. Oba posledně 
jmenované druhy představují pro původní raky značnou hrozbu – silně jim 
konkurují, jsou agresivnější, mají větší reprodukční potenciál a lépe se 
vyrovnávají se změnou prostředí (Filipová et al., 2006; Olsson et al., 2009). 
Dále jsou schopni dobře prosperovat i ve znečištěných vodách (Svobodová 
et al., 2008) a především disponují vysokou odolností vůči parazitaci plísní 
Aphanomyces astaci, která je původcem račího moru (Kozubíková et al., 
2009). Kromě těchto přímých efektů dokáží  způsobit změnu mikrohabitatu 
nebo snížení druhové diverzity (Gherardi et al., 2002), což ukazují výzkumy 
například raka červeného nebo raka signálního (Olsson et al., 2009). 

Rak pruhovaný se k nám dostal „přirozenou“ cestou po Labi z Německa, 
kam se dostal z oblasti Pomořanska na území západního Polska, kde byl 
úspěšně vysazen v roce 1890 (Hamr, 2002). Dřívější introdukce nepů
vodních raků do Polska je v současnosti zdrojem šíření invazního raka 
pruhovaného na severní Moravu, kam z přítoků Odry v roce 2006 pronikl 
do toku Prudník (Ďuriš a Horká, 2007). Z Polska se dále šíří i na východ do 
Běloruska (Holdich and Black, 2007). Podle Pukyho a Schada (2006) se 
rak pruhovaný dokáže šířit tokem rychlostí 13 km za rok, konkrétně byla 
takto rychlá invaze raka pruhovaného zaznamenána na Dunaji v Maďarsku. 
Odtud se tento invazní rak rozšířil v roce 2007 na Slovensko do přítoků 
Dunaje, Váhu, Hornádu a Ipeľu (Janský and Kautman, 2007; Puky, 2009), 
a v roce 2008 byl nalezen i v rumunské části Dunaje (Pârvulescu et al., 
2009) – obr. 2.

Import dalšího invazního druhu raka – raka signálního – do Evropy 
byl motivován snahou obnovit zásoby raků v jezerech, tocích a údolních 
nádržích a zvýšit předpoklady jejich intenzivního lovu. První evropskou zemí, 
kde byl rak signální pokusně vysazen, bylo Švédsko v 60. letech 20. století, 
kde byla také zřízena první odchovna těchto nepůvodních raků, z které byli 
poté raci úspěšně importováni do celé Evropy. Na základě publikovaných 
dat je odhadováno, že v důsledku introdukce raka signálního ve Švédsku 
a zvýšené acidifikace vod došlo v této skandinávské zemi za posledních 
sto let k 95% úbytku původního raka říčního (Edsman, 2004). 

Třetím invazním rakem, způsobujícím velké problémy v Evropě, je rak 
červený (Procambarus clarkii). Ve volné přírodě České republiky sice ještě 
nebyl výskyt tohoto druhu potvrzen, ale existují informace o jeho vysazení 
do zahradního jezírka (anonymus – ústní sdělení). Vzhledem k tomu, že 
patří k jednomu z nejoblíbenějších raků prodávaných v akvaristikách, je 
jen otázkou času, kdy se dostane do volné přírody. Ve střední Evropě sice 
pro tohoto raka v současné době nejsou příznivé klimatické podmínky pro 
přežití, ale vzhledem k tomu, že patří k přenašečům račího moru, nebez
pečná je jakákoliv, byť jen krátkodobá přítomnost tohoto druhu ve volné 
přírodě, pokud se dostane do blízkosti původních evropských raků. Jeho 
výskyt byl zaznamenán ve všech jižních státech Evropy a také v Rakousku 
a Německu.

Šíření invazních raků a přenos račího moru
Velmi závažný je přenos invazních raků prostřednictvím lidské činnosti. 

Tyto činnosti můžeme rozdělit na záměrné (např. vysazování raků v rámci 
„oživování“ různých vodních prvků v zahradách i ve volné krajině, v rámci 
zvyšování atraktivity potápěčsky využívaných lokalit či vypouštění nechtě
ných jedinců akvaristy, kteří si raky koupí v obchodě a z různých důvodů je 
nemohou či nechtějí dále chovat) a nezáměrné (např. činnost rybářů, kdy 
raky nechtěně přenesou s rybí násadou).

Přenos původce račího moru, zoospor Aphanomyces astaci, je možný 
mnoha způsoby. Nejčastěji nastává přenos od nakažených raků, a to jak 
invazních, tak i původních evropských. Možné jsou ale i další způsoby 
přenosu, např. prostřednictvím nedezinfikované nebo alespoň dostatečně 
nevysušené techniky a jiných potřeb používaných při správě vodních toků, 
rybářských pomůcek nebo uvolněnými zoosporami ve vodě s násadou ryb. 
Přenos je možný i prostřednictvím predátorů (ulpěním spor Aphanomyces 
astaci na mokrém peří nebo srsti), kdy nákaza může být přenesena i do 
vzdálenějších povodí (Štambergová et al., 2009). Příkladem takovéhoto 
přenosu bylo například Irsko jako jediná západoevropská země bez výsky
tu invazních raků (obr. 2), kam byl parazit Aphanomyces astaci nejspíše 
přenesen s mokrým rybářským náčiním (Reynolds, 1988). 

Právní předpisy ve vztahu k rakům v Evropě a v ČR
Právní ochrana evropských druhů raků je na úrovni EU zajištěna prostřed

nictvím směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o stanovištích), 
ve které jsou rak bělonohý (Austropotamobius pallipes Lereboullet, 1858), 
který se vyskytuje v západní a jižní Evropě, a rak kamenáč zařazeni mezi 
druhy živočichů, které vyžadují zvláštní územní ochranu (vymezení tzv. evrop
sky významné lokality jako součásti soustavy Natura 2000). Současně jsou 
rak říční i rak kamenáč zařazeni mezi druhy živočichů v zájmu společenství, 
jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být předmětem 
určitých opatření na jejich obhospodařování. Povinnosti vyplývající z této 
směrnice byly transponovány do národní legislativy jednotlivých členských 
států – v České republice konkrétně do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – ZOPK (Štambergová et 
al., 2009). V seznamu zvláště chráněných druhů vyhlášky č. 395/1992 
Sb. jsou rak kamenáč a rak říční uvedeni jako kriticky ohrožené druhy. 
Rak bahenní, ač patří mezi uměle vysazené druhy, je zařazen do kategorie 
ohrožených. U zvláště chráněných druhů živočichů je podle § 50 zakázá
no škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje (mj. je chytat, sbírat, 
přemisťovat, chovat v zajetí, zraňovat, ničit, poškozovat či usmrcovat 
a jakkoliv rušit) a dále je zakázáno je dopravovat, prodávat, vyměňovat či 
jen nabízet k prodeji nebo výměně. Zákazy se podle § 48 odst. 4 ZOPK 
vztahují přiměřeně i na mrtvé jedince. Ze zákazů je možné za limitovaných 
podmínek povolit výjimku podle § 56 ZOPK. Případné vypouštění jedinců 
odchovaných v zajetí („v lidské péči“) je možné jen za určitých podmínek 
na základě souhlasu orgánu ochrany přírody podle § 54 odst. 3 ZOPK. 
Pro ochranu raka kamenáče je také v souvislosti s požadavky směrnice 
o stanovištích vymezeno 13 evropsky významných lokalit a oba druhy jsou 
chráněny v rámci řady zvláště chráněných území. 

Právní úprava v oblasti nepůvodních druhů je, na rozdíl od ochrany 
druhů původních, na úrovni EU v rámci směrnice 92/43/EHS řešena 
pouze jediným článkem, a to čl. 22, který zavazuje členské státy k regu
laci (řízení) záměrného vysazování nepůvodních druhů tak, aby nedošlo 
k poškození přírodních stanovišť a druhů a stanovuje možnost takovou 
činnost zakázat. Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
(nařízení je přímo účinným právním předpisem ES) zahrnuje zákaz dovozu 
a obchodu se čtyřmi v EU nepůvodními druhy (Trachemys scripta elegans, 
Rana catesbeiana, Chrysemys picta, Oxyura jamaicensis) – dovoz a obchod 
s nepůvodními druhy raků však neřeší. Na specifickou oblast produkční
ho rybářství (akvakultury) je zaměřeno nařízení Rady (ES) č. 708/2007 
ze dne 11. června 2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících 
druhů v akvakultuře – to stanovuje určitá obecná pravidla, včetně procesu 
hodnocení rizik, která by mohla být využita v případech snahy o zavedení 
nepůvodních druhů do produkční akvakultury.

Nařízení Rady ES jsou přímo platným právním předpisem a nevyžadují 
samostatnou transpozici. V případě nařízení č. 708/2007 však v ČR dosud 
nebyla zajištěna řádná implementace, např. nejsou stanoveny kompetence 
(tj. není jasné, kdo by měl využití nepůvodního druhu povolovat) atp. Ustano
vení článku 22 směrnice 92/43/EHS je v rámci právní úpravy v ČR z většiny 
pokryto. V tomto případě nelze hovořit přímo o transpozici, protože uvedená 
ustanovení jsou v ZOPK již od jeho vzniku v r. 1992. Je to především § 5 
odst. 4 ZOPK, podle kterého je záměrné rozšiřování geograficky nepůvodního 
druhu do krajiny zakázáno, resp. je možné jen na základě povolení orgánu 
ochrany přírody, a dále základními podmínkami ochrany národních parků, 
CHKO a rezervací, v nichž je záměrné rozšiřování nepůvodních druhů výslovně 
zakázáno – viz § 16 odst. 1 písm. h), § 26 odst. 1 písm. d), § 29 písm. e) 
a § 34 odst. 1 písm. d) ZOPK. Geograficky nepůvodní druh je podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny definován poměrně obecně jako druh, který 
není součástí přirozených společenstev určitého regionu. Vztahuje se tedy 
jednoznačně na druhy zavlečené z jiných kontinentů, ale třeba i na druhy 
původní v jiné evropské biogeografické oblasti, třeba na druhy původem 
z karpatského nebo alpského regionu, speciálně u vodních organismů lze 
rozlišovat na druhy původní v jednotlivých povodích či úmořích. Obdobné 
ustanovení, ale poněkud širší, jako je § 5 odst. 4 ZOPK, je obsaženo v § 35 
odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) – to se váže na souhlas vodoprávního úřadu při vypouštění 
nepůvodních ryb a ostatních vodních živočichů a geneticky nevhodných 
a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních 
nádrží. Oprávnění pro členský stát uvedené v čl. 22 směrnice 92/43/EHS, 
aby rozšiřování některého druhu zakázal, však do českého právního řádu 
převedeno dosud nebylo.

Další právní předpisy a jejich jednotlivá ustanovení jsou zmíněna dále 
v diskusi.

Diskuse
Prvním krokem, který může zpomalit další šíření nepůvodních druhů 

do Evropy, by mělo být zavedení jednotného přístupu na evropské úrovni 
a úprava či vytvoření právních předpisů ES i jednotlivých států, které by 
tomuto nepříznivému jevu co nejvíce bránily. Vzhledem k tomu, že nepůvodní 
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invazní druhy představují z hlediska biodiverzity 
závažný ohrožující faktor jak v celosvětovém 
měřítku, tak na úrovni EU a jednotlivých člen
ských států, byla tato problematika v roce 2008 
a 2009 řešena i Evropskou komisí a Radou (viz 
sdělení Komise COM(2008)789 „Plán strategie 
EU pro invazní druhy“ a závěry Rady 11412/09 
„Hodnocení akčního plánu EU pro biologickou 
rozmanitost v polovině období a plán strategie 
EU pro nepůvodní invazní druhy“, které byly přijaty 
v rámci českého předsednictví).

Hlavním výsledkem, který vzešel z těchto dis
kusí, byl požadavek obsažený v závěrech Rady 
na jednotnou centrálně koordinovanou strategii 
řešení problematiky nepůvodních druhů, včetně 
stanovení nových nebo úpravu stávajících legisla
tivních nástrojů. Zatím je právní úprava v oblasti 
nepůvodních druhů, na rozdíl od podmínek 
ochrany druhů původních, na úrovni ES málo 
efektivní. Pojednává o ní pouze výše zmíněný čl. 
22 směrnice 92/43/EHS a další předpisy a usta
novení, která jsou však velmi úzce zaměřená na 
specifické oblasti nebo vybrané druhy. Každý 
členský stát navíc legislativní opatření v ochraně 
původních a při kontrole invazních druhů, včetně 
raků, přizpůsobuje svým zvyklostem, v některých 
případech nejsou předpisy dokonce vydávány cen
trálně ani v rámci jednoho státu a různá nařízení 
potom platí pro jednotlivé spolkové země států, 
jako např. v Německu, Rakousku, Španělsku 
nebo Itálii (Holdich and Pöckl, 2005).

Mezi činnosti způsobující šíření nepůvodních 
raků patří import živých raků, a to jak z mimo
evropských států, tak i ze států Evropy, převoz 
raků mezi povodími a prodej nepůvodních raků 
(obr. 3). Kontrolu nakažených raků dříve řešila 
směrnice 91/67/EHS, která měla v seznamu 
nebezpečných nemocí i račí mor a která s pomocí 
Komise určovala oblasti, jež byly prosté nákazy 
a v nichž bylo nakládání s raky přísněji regulováno 
s ohledem na šíření nákazy. Tato směrnice byla 
nahrazena směrnicí Rady 2006/88/ES „o vete
rinárních požadavcích na živočichy pocházející 
z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci 
a tlumení některých nákaz vodních živočichů“, 
která nákazu račím morem již nezahrnuje mezi 
choroby, které by měly být řešeny dříve používa
ným způsobem. V současné době, pokud zásilka 
pochází z mimoevropských států, celní veterinární 
kontrola pouze ověřuje, zda daný živočich nejeví 
známky nemoci. Vzhledem k tomu, že severoame
ričtí raci jsou k nákaze račím morem rezistentní, 
veterinář nemůže odhalit nakažené živočichy. 

Problémem je také omezená možnost regu
lovat pohyb komerčně využívaných jedinců 
v rámci společného obchodního prostoru EU. 
Většina evropských předpisů řeší pouze vstup 
zboží do prostoru EU a další pohyb zboží mezi 
členskými státy už se nepovažuje za „dovoz“ 
a nepodléhá zpravidla výraznějším kontrolám 
a regulaci. Naštěstí ochrana před nákazami je 
jedním z přípustných důvodů omezení volného 
obchodu v rámci EU, a tak některé státy řeší nebezpečí zavlečení račího 
moru zákazem jakéhokoliv importu nepůvodních i původních živých raků ze 
zahraničí. Veškerý dovoz živých raků je zakázán v Irsku, Norsku, Švédsku, 
Španělsku, Francii a Polsku, zatímco import raků není omezen do Itálie, 
Rakouska a Německa (Holdich and Pöckl, 2005) – obr. 2. 

Vzhledem k zařazení mezi zvláště chráněné živočichy je do Česka omezen 
dovoz, resp. držení, doprava a prodej kriticky ohroženého raka říčního, 
raka kamenáče a také raka bahenního, který je zařazen do kategorie 
ohrožených, přestože je původem z východní Evropy. Stejnou nejasnost 
s  rakem bahenním řeší i Francie, kde je tento druh legislativně rovněž 
chráněn, ač není původní (obr. 4).

Na rozdíl od mnoha evropských států není v ČR nijak regulován dovoz 
a obchod s nepůvodními severoamerickými druhy raků, a to i přes to, že 
jsou přenašeči račího moru. Jak bylo výše uvedeno, je podle § 5 odst. 
4 ZOPK záměrné rozšiřování geograficky nepůvodního druhu do krajiny 
možné jen na základě povolení orgánu ochrany přírody a v chráněných 
územích je zakázáno zcela. Zčásti duplicitní ustanovení je obsaženo ještě 
i v § 35 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. K vypouštění nepů

vodních raků by tak nemělo docházet. V rozporu s definicí nepůvodního 
druhu i regulatorními ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny 
i zákona o vodách, a dokonce také v rozporu s definicí přímo platného 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007, o používání 
cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, je však zákon  
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon 
o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 2 písm. s) definuje 
nepůvodní rybu nebo jiný vodní organismus jako geograficky nepůvodní 
nebo geneticky nevhodný anebo neprověřený druh či populaci, která se 
vyskytuje na území jednotlivého rybářského revíru méně než tři po sobě 
následující generační populace. Vezmemeli v úvahu, že rak pruhovaný se 
dožívá maximálně 4 let, průměrná délka jeho života jsou dva roky (Holdich 
and Black, 2007) a pohlavní zralosti je schopen dosáhnout již v prvním 
roce života (SoutyGrosset et al., 2006), lze podle tohoto ustanovení tento 
druh zařadit k původním vodním organismům již za 3–4 roky. První záznam 
o výskytu tohoto druhu je z roku 1988 u Ústí nad Labem (Hajer, 1989), 
přirozeně se tedy v České republice rozmnožuje již nejméně 22 let. Rybářský 

Obr. 3. Prodej živých nepůvodních raků ve vybraných státech Evropy. Ve Velké Británii a Švýcarsku 
je výjimka pro Cherax quadricarinatus a Ch. destructor pro akvarijní účely. V Irsku, Velké Británii, 
Norsku, Švédsku, Španělsku a Francii je zakázáno držení nepůvodních raků v akváriu a zahradním 
rybníčku. V mnoha státech je zákaz porušován.

Obr. 4. Ochrana původních raků ve vybraných státech Evropy. Podle směrnice Rady č. 92/4/EHS je 
chráněn rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) a rak bělonohý (Austropotamobius pallipes) ve 
všech zemích EU. V Německu jsou chráněni všichni raci, kteří se rozmnožují v přírodě, zatímco ve 
spolkové zemi Bavorsko jsou chráněni jen původní raci. V Rakousku jsou původní raci chráněni ve 
dvou spolkových zemích (Tyrolsko a Vídeň).
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zákon sice přímo nevede k vysazování invazních 
raků do volné krajiny, ale podle uvedeného § 2 
písm. s) je fakticky řadí k původním vodním orga
nismům. Další nesrovnalosti obsahuje prováděcí 
vyhláška rybářského zákona č. 197/2004 Sb. 
v platném znění, která jmenuje raka říčního, raka 
kamenáče a raka bahenního ve velikosti 5 cm 
jako možnou násadu, přestože je podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. zařazen mezi ohrožené, v pří
padě prvních dvou dokonce kriticky ohrožené 
živočichy, kteří se podle ZOPK mj. nesmějí chytat, 
sbírat, přemisťovat, chovat v zajetí, dopravovat 
atp. Novela této prováděcí vyhlášky rybářského 
zákona č. 20/2010 Sb. obsahuje v tabulce B 
oddíl II čtyři kolonky pro vyplnění produkce korýšů, 
včetně údaje, kolik Kč/kg bylo získáno prodejem 
raků z rybochovného zařízení. Vzhledem k tomu, 
že v ČR se v současnosti vyskytuje pouze pět 
druhů raků (z toho tři jsou zařazeny mezi zvláště 
chráněné a dva jsou invazní), je otázkou, které 
raky může majitel rybochovného zařízení vypl
nit do této tabulky, jestliže pro komerční chov 
původních druhů raků nebyla vydána v rámci ČR 
žádná výjimka podle § 56 ZOPK. Tabulka byla 
do vyhlášky nejspíš automaticky zkopírována 
z evropských směrnic, které platí i pro státy, ve 
kterých je možný komerční lov raků, který u nás 
ale povolen není. 

Komerční lov raků byl u nás zakázán kvůli 
kritickému snížení stavu původních raků po opakujících se epidemiích 
račího moru a působení dalších nepříznivých vlivů. Takže podle  jedno
ho zákona jsou původní raci chráněni a nesmí se s nimi manipulovat 
a nepůvodní se nesmějí vysazovat (ZOPK), ale podle rybářského zákona 
mohou být severoamerické druhy raků považovány za původní, protože 
se již po tři generace v ČR rozmnožují a raka říčního a raka kamenáče lze 
podle prováděcí vyhlášky rybářského zákona vysazovat od velikosti 5 cm. 
Z tohoto popisu je vidět, že legislativa v ČR je sice vydávána centrálně, 
avšak bez potřebné koordinace a věcného i procesního sjednocení, což 
svědčí o úzce resortním přístupu jednotlivých ministerstev a nedostatku 
vzájemné komunikace.

Rozdílná je legislativa a opatření ve státech s tradičním komerčním 
využíváním raků ke kulinářským účelům, jako je např. Švédsko, Finsko 
nebo Rakousko. V těchto zemích je rak říční odlovován a hájen po dobu 
rozmnožování a loven může být až od určité velikosti jedince (obr. 5). 
V případě Švédska a Finska není omezení, a tedy ochrana raka říčního 
nařízena centrální legislativou, ale řídí se místními předpisy. V těchto 
dvou státech je stále využíván komerční lov i nepůvodního raka signálního, 
který zde byl vysazen náhradou za morem zdecimované populace raka 
říčního. Vysazování je ale v současnosti centrálně zakázáno, výjimkou je 
povoleno jen v několika oblastech, kde je tento nepůvodní rak již značně 
rozšířen a kde neohrožuje původního raka říčního. Pokud je ve státech, 
kde jsou loveny i nepůvodní druhy raků, dovolen převoz živých raků mezi 
jednotlivými povodími, opět zde hrozí rozšíření těchto invazních druhů. 
Také se v této souvislosti nabízí otázka, co dělat s odloveným nepůvodním 
rakem, pokud je ke konzumaci příliš malý (Peay, 2009). Rozdílné předpisy 
na ochranu raků jsou ale i v Rakousku, kde ve spolkových zemích Tyrolsko 
a Vídeň je zakázáno raky chytat, držet, zabíjet, prodávat a dopravovat, ale 
v ostatních sedmi spolkových zemí jsou raci hojně využíváni ke komerčním 
účelům jako oblíbená lahůdka. Různé zákony platí i pro 16 spolkových zemí 
Německa, kde jsou loveni nejen původní raci, ale v pěti spolkových zemích 
jsou hospodářsky využíváni i invazní raci. Odlišnosti v německých právních 
předpisech jsou i při ochraně nepůvodních živočichů – pokud jsou schopni 
se rozmnožovat ve volné přírodě, jsou automaticky chráněni. Důsledkem 
této benevolence je, že Německo patří k zemím, ve kterých je největší počet 
invazních raků ve volné přírodě (Holdich et al., 2009) – obr. 2.

V zemích, kde tradice komerčního lovu zanikla po epidemii račího 
moru, kdy došlo k takovému úbytku raků, že nebylo rentabilní odlov dále 
provozovat, byla zpravidla zavedena přísná ochranná opatření. V mnoha 
z těchto zemí však byli jako náhrada za skomírající populace původních 
raků vysazeni právě severoameričtí raci. To bylo v době, kdy nebylo ještě 
známo, že zdrojem patogenu, který způsobuje račí mor, jsou právě tyto 
nepůvodní druhy. Tento neuvážený zásah člověka do přírody stále způsobuje 
opakující se epidemie račího moru po celé Evropě. Jen v České republice 
jsou v posledních letech každým rokem zaznamenány nejméně dvě ověřené 
epidemie račího moru (Štambergová et al., 2009), které během krátké 
doby dokáží vyhubit v celém toku veškerou populaci původních raků. V roce 
2009 to byl např. úhyn raků říčních ve Svratce a epidemie račího moru na 
Zákolanském potoce s rakem kamenáčem. Ve  druhém případě je jedním 
z možných zdrojů nákazy račího moru přenos patogenu z nedalekého 
rybníčku, kam byl vysazen rak pruhovaný (jedním z mnoha potenciálních 

vektorů pak mohl být např. predátor, jako je volavka nebo norek americký). 
Populace raka pruhovaného ve zmiňovaném rybníčku je z 98 % nakažena 
parazitem způsobujícím račí mor (Kozubíková et al., 2009).

Přestože je legislativa v mnoha zemích velmi přísná, je často porušována 
a pokuty za porušení těchto předpisů nejsou vymáhány. Na špatné sladění 
vydané legislativy a její striktní dodržování doplatila Velká Británie, která 
současně zakázala prodej, dovoz ale i držení nepůvodních raků. Důsledkem 
bylo, že mnoho chovatelů vypustilo raky z akvárií do volné přírody a nedlouho 
po vydání těchto omezujících zákonů se ve vodách Velké Británie objevilo 
velké množství nepůvodních druhů raků (Holdich and Pöckl, 2005). 

Závěr
Velká část evropských států považuje nepůvodní druhy raků za nežádoucí, 

a z tohoto důvodu je dovoz, prodej, intorodukce i doprava živých raků zaká
zána. Z obr. 2 a 3 je vidět, že Česká republika, ale například i Německo, 
patří ke státům, kde dovoz i prodej invazních amerických raků dosud nebyl 
i přes vážná veterinární a ekologická rizika omezen.

Prioritou by proto měla být úprava platných předpisů vedoucí k vylouče
ní dovozu a prodeje nepůvodních raků v České republice, ale i ve všech 
okolních státech. Při zavádění předpisů a zákonů bude potřeba nejdříve 
informovat veřejnost o nutnosti těchto legislativních kroků. Osvěta, namíře
ná jak na širokou veřejnost, tak např. na různé zájmové organizace (rybáři, 
potápěči, ČSOP...) či státní správu, patří obecně mezi jeden z nejvýznam
nějších faktorů při ochraně raků. Z tohoto důvodu je velmi potřebné rychle 
zahájit rozsáhlou kampaň upozorňující na nebezpečí spojená s nepůvodními 
druhy raků, která by měla být základním odrazovým můstkem k realizaci 
úspěšného programu na záchranu původních druhů.

Dále rozhodně v současné době chybí právní předpis nebo alespoň 
dobrovolná dohoda s hlavními subjekty nebo sdruženími, které by maji
tele akvaristik zavazovaly seznámit zákazníka s nebezpečím přenosu 
račího moru např. formou letáku ke každému zakoupenému rakovi, jenž 
by zákazníka upozornil na to, že raka v žádném případě nesmí vypustit do 
volné přírody. Také je nezbytné systémově řešit otázku co s nechtěnými 
jedinci u jednotlivých chovatelů (akvaristů), zaveden by mohl být např. 
systém zpětného odběru v prodejnách a upraven způsob dalšího nakládání 
s nepůvodními raky.
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Právní předpisy
Nařízení Rady č. 708/2007/ES ze dne 11. června 2007, o používání cizích a místně se nevysky

tujících druhů v akvakultuře.
Směrnice Rady č. 2006/88/ES, o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury 

a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů.
Směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“, Habitats Directive).
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského 

práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.
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předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK).
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předpisů. 
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Legislation is one of the most important aspects of indigenous species 
of crayfish conservation. Nowadays, only the legislative regulations are 
not able to prevent the spread of non-indigenous American crayfish in the 
Czech Republic and the interconnected decrease of indigenous species. 
The legislative protection of crayfish must be supplemented by education 
of the public at large and explanation of the importance of the legislative 
regulations observation. Prevention of alien invasive species expansion 
represents always cheaper and more effective solution than subsequent 
effort of eradication, especially in case of non-indigenous crayfish, overall 
eradication of which is difficult and risky, sometimes even impossible. 
Coordination of laws and legislative regulations not only in each state but 
in the whole Europe will help to protect these endangered species, too. 
Priority is given to the global ban of introduction, import, sale or transport 
of live non-indigenous crayfish in all the states of Europe.

Raci v České republice

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyda
la koncem roku 2009 publikaci Raci v České 
republice. Autorky Monika Štambergová, Jitka 
Svobodová a Eva Kozubíková se v obecné části 
knihy věnují biologii raků, jejich vnější morfolo
gii, rozmnožování, individuálnímu vývoji, potravě 
a predaci. Vybrané kapitoly jsou zaměřeny na 
raky z pohledu celoevropského a celosvětového, 
na jejich rozšíření a klasifikaci. 

Hlavní část popisuje pět druhů raků žijících 
v našich vodách. Jedním z nejdůležitějších pod
kladů byly výsledky celorepublikového mapování 
výskytu raků, který byl koordinován AOPK ČR. 

V knize je důraz kladen na správnou determinaci raků, je uváděn přehled 
a popis určovacích znaků jednotlivých druhů i jejich mezidruhové porovnání. Další 
kapitoly se věnují ekologii, rozšíření, nárokům raků na kvalitu vody, jejich zákonné 
ochraně, ohrožení populací raků a jejich biotopů a možnostem jejich ochrany.

Publikaci v ceně 230 Kč si můžete zakoupit např. 
v knihovně AOPK ČR na adrese Kaplanova 1931/1, 
148 00 Praha 11Chodov (barbora.molikova@nature.cz, 
tel.: 283 069 277). Písemné objednávky prosím posílej
te na adresu Nuselská 34, 140 00 Praha 4.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Nuselská 39, 140 00 Praha 4, tel. 241 082 219, aopkcr@nature.cz, www.nature.cz
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PROVOZOVÁNÍ OBECNÍCH 
VODOVODŮ 

Jana Hubáčková, Miroslav Váňa
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– dezinfekce – objekty na síti – provozní audity – obnova infrastruktury

Souhrn
V příspěvku je shrnuta problematika provozování malých lokálních 

vodovodů, zvláště pak v případech, kdy jsou vlastníci infrastruktury (obce) 
současně provozovateli (legislativa, péče o zdroje, o úpravnu vody, objekty 
na síti, vlastní síť, kvalita dodávané vody, obnova infrastruktury). 

Začátkem devadesátých let minulého století se obce a města staly 
majiteli vodohospodářské infrastruktury. Z bývalých podniků Vodovodů 
a kanalizací se staly provozovatelské organizace. Obce a města jim buď 
pronajaly svůj majetek (úpravny vody, vodovodní síť a objekty na ní) k pro
vozování, údržbě a dalšímu rozvoji, nebo vodovody provozují samostatně 
na základě povolení krajského úřadu k provozování vodovodu. Menší obce, 
které mají k dispozici svůj vlastní zdroj pitné vody, u níž je dostačující pouze 
hygienické zabezpečení (dezinfekce) nebo jednoduchá úprava, obvykle 
provozují vodovod samostatně.

Při provozování obecních vodovodů je nezbytné řešit celou řadu otázek 
a problémů. Stručně je lze shrnout do cca tří oblastí:
a) administrativní a organizační zajištění provozu (vzdělání obsluhy, eviden

ce, plán obnovy, kontrola kvality vody apod.),
b) technické problémy (stav objektů a vodovodní sítě, ztráty v síti),
c) investice a obnova majetku.

Administrativní a organizační zajištění provozu
Platné právní předpisy předpokládají, že i malé lokální vodovody provozují 

odborníci a odborné firmy, a podle toho kladou i nároky na provozovatele. 
O složitosti celé situace v oblasti pitné vody svědčí i to, že tato proble
matika je v České republice v kompetenci čtyř ministerstev (Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí 
a Ministerstva vnitra) a řeší ji čtyři základní zákony a též doporučení Svě
tové zdravotnické organizace a Bonnské charty (IWA), která budou velmi 
pravděpodobně brzy zapracována do právního řádu ČR:
1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně něk

terých souvisejících zákonů, v platném znění – stanovuje požadavky na 
pitnou vodu dodávanou spotřebiteli a definuje povinnosti provozovatelů 
veřejných vodovodů. Od svého vzniku v r. 2000 byl cca 20x novelizován. 
K zákonu byly vydány prováděcí vyhlášky, vztahující se k pitné vodě dodá
vané veřejným zásobováním, a to vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody, v platném znění, dále vyhláška č. 409/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody. Zákon považuje provozování úpraven vod 
a vodovodů za činnosti epidemiologicky závažné. Proto mimo jiné požadu
je, aby fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách 
vod a při provozování vodovodů do přímého styku s pitnou vodou měly 
zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Uvedený 
požadavek se vztahuje na pracovníky pohybující se v těch prostorách 
úpravny vody a ve vodojemech, kde je otevřená hladina vody, nebo 
provádějící přímé zásahy do potrubí. Znalosti nutné k ochraně veřejné
ho zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených (závadnou) vodou 
u těchto osob jsou rámcově uvedeny ve vyhlášce č. 490/2000 Sb., 
v platném znění. Jde o následující okruhy znalostí: 
a) požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,
b) zásady osobní hygieny při práci,
c) zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení,
d) základní znalosti o příčinách, epidemiologii a zásadách předcházení 

vzniku a šíření nákaz, na kterých se může podílet voda, a otravách 
z pitné vody,

e) speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu 
provozního řádu úpravny vody nebo vodovodu. 

Účelem tohoto ustanovení zákona bylo zvýšit povědomí provozovatelů 
především malých vodovodů o hygienických rizicích spojených s nesprávným 
provozováním vodovodů.
2. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanaliza
cích), v platném znění – předepisuje požadavky na výrobu a distribuci 
pitné vody a činnosti s tím související, naposledy byl novelizován v roce 
2006. Zákon provádí vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění. 

3. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vod
ní zákon), v platném znění, a jeho prováděcí předpisy – v souvislosti 

se zákonem bylo vydáno 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, které bylo novelizováno naříze-
ním vlády č. 229/2007 Sb. V současné době jsou imisní standardy 
– ukazatele přípustného znečištění povrchových vod pro užívání vody 
pro vodárenské účely – definovány tak, že se vztahují k místu odběru 
vody pro úpravu na vodu pitnou.

4. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizu
jícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění, a vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v platném znění. 
Dozorovými orgány jsou: vodoprávní úřady, krajské hygienické stanice, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost a orgány veřejného zdraví.
Kromě výše uvedených závazných právních předpisů existují i doporučení pro 

provoz a údržbu. Jsou to především normy. Dále v roce 2008 vydal Hydroprojekt 
CZ, a.s., Praha, odd. technické normalizace, technické doporučení „Konstrukč
ní uspořádání, provoz a údržba vodojemů“, v němž jsou uvedena opatření, 
která je vhodné dodržovat, ať už se jedná o velké, nebo malé vodovody.

Z tohoto výčtu vyplývá, že dodržovat všechny zavazující povinnosti a sle
dovat a aplikovat neustálé novelizace předpisů řešících tuto problematiku 
je v praxi velmi náročné. 

Z pohledu praxe je zvláště problematický požadavek na vzdělání osob 
provozujících obecní vodovod v zákoně o vodovodech a kanalizacích po 
novelizaci v r. 2006, § 6 odst. (2), c)–e). Zákon stanoví, že:

„Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jen 
osobě, která sama nebo její odpovědný zástupce splňuje kvalifikaci odpo
vídající požadavkům na provozování vodovodů nebo kanalizací, pro které 
se povolení k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí 
vedenou podle § 5 odst. 1 citovaného zákona v závislosti na počtu fyzických 
osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace, a to:
1) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově 

zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a nejmé
ně čtyři roky praxe v tomto oboru, jdeli o nejvýše 5 000 fyzických osob 
trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace;

2) vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním 
programu v oblasti vodovody a kanalizace a nejméně dva roky praxe 
v oboru vodovody a kanalizace, jednáli se o více než 5 000 fyzických 
osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace.“
Podle našich zkušeností z praxe není vždy tento požadavek zákona splněn. 

Běžně se setkáváme s tím, že obecní vodovod provozuje zaškolený vyučený 
strojní zámečník, strojník čerpadlář, elektrikář apod., popř. absolventi jiných 
oborů s maturitou. Po novele zákona v r. 2007 byly některé obce nuceny 
uvést vzdělání a kvalifikaci obsluhy vodovodu do souladu s požadavky zákona. 
Možnosti doplnění vzdělání na požadovanou úroveň poskytuje např. Střední 
odborná škola stavební a Vyšší odborná škola stavební ve Vysokém Mýtě, 
která pružně zareagovala a připravila pro absolventy jiných oborů s maturitou 
jednooborové doplňující maturitní zkoušky; existují také akreditované kurzy 
na některých vysokých školách, např. VŠCHT Praha.

Další problém pro malé obce se skrývá v plnění paragrafu 8 zákona 
č. 274/2001 Sb. v platném znění. Podle odst. 11 je vlastník vodovodu nebo 
kanalizace povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů 
nebo kanalizací, a to na dobu nejméně deseti kalendářních let. Malé obce 
mají většinou velmi napjatý obecní rozpočet a příprava a realizace plánu 
financování obnovy představuje pro ně velmi zatěžující faktor. Toto nové 
ustanovení má pomoci s naplňováním směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky. Ustanovení umožní, ve vazbě na sankce za neplnění, zajistit 
samofinancování při obnově vodovodů a kanalizací.

Každý vodovod je vodní dílo a podle vodního zákona musí mít zpracován 
provozní řád. Jeho obsah z technického hlediska stanoví TNV 75 5950. 
Národní centrum pro pitnou vodu SZÚ v prosinci roku 2003 vydalo doporu
čení k obsahu provozních řádů pro zásobování pitnou vodou. Podle tohoto 
doporučení měl být provozní řád předložen orgánu ochrany veřejného 
zdraví ke schválení do 31. 3. 2004. O tomto doporučení se podle našich 
zkušeností ani neví a většinou není dodržováno.

Další velmi důležitou oblastí je kontrola kvality vyráběné pitné vody. Jak již 
bylo výše uvedeno, hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah 
kontroly pitné vody, a to z mikrobiologického, biologického, fyzikálního i che
mického hlediska stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb. v platném znění. 

Minimální roční četnost odběrů vzorků pitné vody a jejich rozborů pro pro
vádění kontroly stanovuje paragraf 4 této vyhlášky; odvíjí se od počtu obyvatel 
zásobované oblasti (při denní spotřebě 200 l na osobu), nebo podle objemu 
vody rozváděné či vyráběné v zásobované oblasti. Pokud neodpovídá objem 
vyráběné vody počtu obyvatel podle hodnot uváděných v příloze 4 v tabulce A, 
považuje se za rozhodující počet zásobovaných obyvatel. Pro kontrolu kvality 
rozlišuje rozbory úplné a krácené. Účelem úplných rozborů je získat informace 
potřebné ke zjištění, zda jsou dodržovány limitní hodnoty všech ukazatelů sta
novených vyhláškou nebo povolené příslušnou krajskou hygienickou stanicí; 
krácené rozbory slouží k rutinním provozním kontrolám.
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Obce jako provozovatelé nedis
ponují laboratořemi, které by pro
váděly rozbor y vody, a musí si 
analýzu vzorků vody objednávat. 
V současnosti přichází v úvahu 
pouze rozbor v akreditované ana
lytické laboratoři. U těchto labora
toří lze většinou objednat i odběr 
vzorků. Vždy je lépe, aby laboratoř 
prováděla i odběr vzorků, protože 
potom ručí za to, že tento odběr 
byl proveden správně a nelze jej 
zpochybnit kontrolními orgány.

Je důležité vědět, že kromě 
pravidelného odběru vzorků je 
také nutné provádět odběry vzorků 
a jejich analýzy vždy:
a) z nové části vodovodu, která má 

být uvedena do provozu,
b) v případě přerušení zásobování 

vodou na více než 24 hodin,
c) před zahájením sezonního využí

vání části vodovodu nebo indivi
duálního zdroje pitné vody,

d) po opravě havárie či poruchy vodovodu, která by mohla ovlivnit kvalitu 
vody ve vodovodu.
Tyto mimořádné rozbory se provádějí v rozsahu kráceného rozboru roz

šířeného o ukazatele, jejichž hodnota může být zvýšena vlivem uvedených 
změn v režimu zásobování pitnou vodou.

Technické problémy (stav objektů a vodovodní sítě, 
ztráty v síti)

Při provozování vodovodu je třeba na vodovod pohlížet jako na systém, 
kde spolu vše souvisí a vše ovlivňuje výslednou kvalitu pitné vody dodá
vané spotřebiteli. 

Stav vodovodních řadů se promítá do výše ztrát vody v síti. Vodovody ve 
velmi dobrém stavu mají tyto ztráty v úrovni do 10 %, ztráty do 20 % lze 
považovat za vyhovující. Lze se setkat i s případy, kdy ztráty v síti významně 
přesahovaly 50 % objemu vyrobené vody. Pokud obce nemají zavedeno 
řádné měření množství vody u zdroje i u spotřebitelů, často nejsou schopny 
výši ztrát ani vyčíslit. Pokud nejsou ztráty v síti způsobeny masivním, i na 
povrchu patrným únikem, je hledání míst úniků vody obtížné. Místa je 
možné hledat podrobným průzkumem a měřením na jednotlivých řadech, 
použít lze i matematický model sítě. Vždy však jde o práci, kterou je třeba 
zadat odborné firmě.

V rámci řešení výzkumných úkolů bylo prováděno sledování některých 
vodárenských objektů různých velikostí, včetně vodovodních sítí. Jejich 
závady a nedostatky byly navzájem obdobné, bez ohledu na velikost. Není 
možné ani konstatovat, že by nově budované vodárenské objekty a vodo
vodní sítě byly bez závad. Jako příklad lze uvést provedení a uspořádání 
vodojemu z roku 2004, na kterém byly shledány závažné konstrukční 
nedostatky v systému větrání a uspořádání vodojemu vedoucí k techno
logickým závadám (obr. 1–6). Pokud vlastník nebo provozovatel nemá 
odborné znalosti z problematiky vodovodů a kanalizací, může snadno 
podlehnout nabídce nejlevnější výstavby či rekonstrukce, což mu může 
následně způsobit nemalé problémy.

V roce 2006 vydal SOVAK spolu se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) 
publikaci „Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství“. V roce 
2007 byla tato publikace upravena a doplněna a je volně ke stažení na 
internetových stránkách SZÚ (www.szu.cz/voda).

Společně s výše uvedeným technickým doporučením Hydroprojektu 
CZ, a.s., Praha poskytují tyto dokumenty doporučení a návody, co je třeba 
dodržovat a jak postupovat, aby nedocházelo k degradaci kvality pitné vody, 
a jak mají jednotlivé objekty na síti a v jejich okolí vypadat. 

Podle našich zkušeností je třeba klást důraz na následující oblasti: 
Zdroj vody, ochranné pásmo, povodí: zdrojem vody pro obecní vodovody 

jsou zpravidla podzemní vody. Kolem zdroje má být oplocené ochranné 
pásmo, v blízkosti nemají být např. hnojiště, silážní jámy, nezabezpečené 
sklady chemikálií používaných v zemědělství nebo lesnictví apod.

Úprava vody: u podzemních vod jde např. o odkyselování, odradonování 
nebo prostou pískovou filtraci. To znamená udržování vodárenských zařízení 
v čistotě a dobré funkci.

Hygienické zabezpečení (dezinfekce): buď surové, nebo upravené pod
zemní vody, které je možné zajistit na přítoku do vodojemu nebo na výtoku 
z vodojemu do spotřebiště. Použitelné chemikálie jsou uvedeny v prová
děcí vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

Objekty na síti: u vodojemů zajišťujících dostatečný hydrodynamický 
tlak ve spotřebišti je zapotřebí zamezit vzdušné kontaminaci vstupními 
nebo větracími otvory. V terénu je možné se setkat s případy, že kvalitní 

podzemní voda (téměř kojenecké kvality) byla nevhodně vyprojektovanými 
a postavenými vodojemy zhoršována. Na vlhkých osvětlených stěnách 
bujely řasy, nezajištěnými větracími otvory (pouze lamely proti sněhu 
a dešti) a nedostatečně zajištěnými vstupy do akumulačních nádrží se do 
vodojemu dostával vzdušný spad a na stěnách se tvořily nárosty, biofilmy 
a hyfy plísní. Nelze se pak divit, že v akumulované vodě byla nalezena 
pylová a škrobová zrna, zbytky hmyzu (křídel) a hyfy plísní.

Důležitým doporučením je pravidelné provádění provozního a hydrobio
logického auditu, který by měl zjistit stav celého vodovodu. Jeho součástí 
by měla být i opatření k nápravě. V provozním auditu je třeba se zaměřit 
například na:
• provozování vodojemu a pravidelné kontroly; 
• dodržování požadavků na ochranné pásmo okolo objektů se zákazem 

vstupu a opatřeními k jejich vymáhání;
• kontrolu a úpravu vstupů, oken a větrání vodojemů jako stavby;
• kontrolu a úpravu oken a větrání manipulačních komor a vlastních aku

mulačních nádrží;
• zamezení vzdušnému a prašnému spadu do manipulačních komor 

a v případě jejich propojení s akumulačními nádržemi zamezit nepřímému 
znečištění akumulačních nádrží;

• zamezení vzdušnému a prašnému spadu do akumulačních nádrží;
• ochranu větracích otvorů – do větracích otvorů osadit nebo předsadit 

jednoduchá zařízení (rámečky s filtrační rounovou textilií) nebo filtry 
s filtrační tkaninou doplněnou uhlíkovými filtry či sycené aktivním uhlím, 
s možností výměn;

Obr. 1. Větrací otvory ničím 
nechráněné, pohled zvenku

Obr. 2. Větrací otvory ničím nechráněné, uvnitř

Obr. 3. Okenní otvor zazděný luxfery a žaluzií a polystyrenový hranol

Obr. 4. Detail žaluzie (foto 1–4 J. Hubáčková)
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• kontrolu stavební části, tj. spodní stavby, nosné 
konstrukce, zastřešení, vstupů, schodů, žebří
ků, podlah, dveří, vrat;

• kontrolu a údržbu bezprostředního okolí vodoje
mu, vegetaci nevysazovat a náletovou vegetaci 
odstraňovat;

• zamezení nevhodnému využívání vodojemu 
a manipulačních komor; problematický je jejich 
úklid i nekázeň obsluhy;

• stanovení harmonogramu čištění vodojemů 
podle jeho stavu s postupy pro čištění a dezin
fekci vodojemů; velmi pravděpodobně je třeba 
si na čištění vodojemů v malých obcích najmout 
specializovanou firmu.

Investice a obnova majetku
I přes řádnou údržbu vyžaduje infrastruktura 

vodovodů po určitém čase rozšíření, rekonstrukci 
či obnovu. Takové akce jsou velmi nákladné a jsou 
zpravidla mimo finanční možnosti obcí jako vlast
níků tohoto majetku. Pokud by obec kalkulovala 
náklady na budoucí obnovu infrastruktury do vod
ného, jeho výše by se stala sociálně neúnosnou.

K budování nebo obnově vodovodů proto musí 
obce (vlastníci infrastruktury) využívat dostupné 
dotační tituly. Problematická je již orientace ve 
vypsaných programech a jejich limitech a ome
zeních. Stále složitější přípravu žádostí o dotace 
většinou obecní úřady nemohou zvládnout vlast
ními silami. Obci prakticky nezbývá jiná možnost 
než svěřit zpracování žádosti o dotaci odborné 
firmě a tuto práci patřičně zaplatit, většinou bez 
jistoty získání dotace.

Z evropských zdrojů lze získat dotaci na vodovod z opatření 1.2 Zlepšení 
jakosti pitné vody v Operačním programu životního prostředí. Tento dotační 
titul je určen pro výstavbu a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody a roz
vodných sítí pitné vody sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel 
a v aglomeracích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných krajinných 
oblastech včetně jejich ochranných pásem, lokalitách soustavy Natura 2000, 
ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných pásmech přírodních léčivých 
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod a v povodí vodního díla Nové Mlýny (rozumí se obce ležící v části 
povodí Dyje nad vodním dílem Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, 
v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a přímo u vodního díla Nové Mlýny). Obce, 
kterých se OPŽP netýká, mohou využít opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, 
občanské vybavení a služby v Programu rozvoje venkova ČR, kterým se rozdělují 
dotace z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova. Tímto opatřením 
jsou podporovány mj. investice do základní vodohospodářské infrastruktury 
obcí a projekty na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV – mohou být realizo
vány v obcích do 2 000 obyvatel. Z národních zdrojů poskytuje Ministerstvo 
zemědělství podporu v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruk
tury vodovodů a kanalizací II, resp. podprogramu 129 182. V rámci tohoto 
podprogramu lze získat podporu na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu 
včetně souvisejících vodárenských objektů a na výstavbu a rekonstrukci ke 
zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepše
ní kvality pitné vody. Pro obnovu vodovodů po povodních slouží podprogram 
229 039 Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů, 
administrovaný rovněž Ministerstvem zemědělství.

Závěr
Z výše uvedeného textu je patrné, že provozování i malých obecních 

vodovodů je poměrně složitá záležitost, na kterou se vztahuje celá řada 
předpisů a je třeba také řešit velké množství problémů. V případech, kdy 
vlastník (např. obec) provozuje vodovod samostatně bez zázemí nějaké 
velké vodohospodářské společnosti, má tuto situaci nepoměrně těžší. 

Vlastník infrastruktury musí zvážit (včetně finanční analýzy), zda provozovat 
vodovod samostatně, nebo svěřit provozování specializované organizaci.

Důsledným a pravidelným udržováním a obnovováním vodárenské struk
tury zajistíme, aby byla pitná voda za rozumné peníze přístupná i našim 
potomkům.
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This article summarises questions of operating small local water 
networks, especially in case when owners of the infrastructure (munici-
palities) are at the same time also network operators (legislation, main-
tenance of the sources, water works, water network objects, the network 
itself, quality of supplied water, renewal of the infrastructure).
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Souhrn
V rámci hodnocení zatížení řeky Jihlavy a nádrží Dalešice a Mohelno 

radioaktivními látkami obsaženými v odpadních vodách vypouštěných 
z jaderné elektrárny Dukovany byly sledovány v podélném profilu střední 
části řeky Jihlavy v období 2001–2009 radiologické ukazatele – objemová 
aktivita tritia a celková objemová aktivita beta. Ve stejném období byly 
tyto radiologické ukazatele analyzovány také ve vzorcích z vertikálních 
profilů obou nádrží. Radionuklidy emitující záření gama byly sledovány 
v řece Jihlavě v letech 2008 a 2009.

Úvod
Radionuklidy uvolňované při provozu jaderných elektráren do vodotečí 

vstupují do potravního řetězce, a podílejí se proto na dávkové zátěži obyvatel
stva. Obdobně jako v ostatních zemích je zapotřebí věnovat těmto výpustem 
pozornost a zajistit tak nutné podklady dokumentující provoz těchto zařízení 
a vyplývající rizika. Kromě monitoringu zajišťovaného pracovníky jaderných 
elektráren je rovněž nezbytné nezávislé sledování radionuklidů v souvisejících 
složkách životního prostředí prováděné dalšími institucemi. 

Sledování kvality povrchových vod v oblasti střední části povodí řeky 
Jihlavy odborníky z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., v.v.i., 
pobočky Brno probíhalo již v období před výstavbou (1955–1970) [1, 2] 
a v průběhu výstavby (1971–1976) [3–5] vodního díla Dalešice, které 
zahrnuje dvě nádrže – nádrž Dalešice s přečerpávací vodní elektrárnou 
a vyrovnávací nádrž Mohelno.

Kromě pokračujícího dlouhodobého monitoringu [6, 7], v rámci kterého 
byla sledována široká škála chemických a biologických ukazatelů, byla 
v této oblasti v letech 1976–1978 řešena problematika vlivu umělé a při
rozené radioaktivity na kvalitu vod [8].

Na tuto problematiku navázalo v letech 1978–1980 (výstavba JE Duko
vany) sledování obsahu radionuklidů v okolí jaderné elektrárny Dukovany 
[9]. V rámci projektu byla největší pozornost věnována výskytu umělých 
radionuklidů 137Cs, 90Sr, 3H. K řešenému tématu byla také vypracována 
podrobná literární rešerše.

V období před zahájením zkušebního provozu JE Dukovany (1981–1984) 
probíhalo ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, pobočka Brno vyhod
nocení tzv. pozaďových úrovní aktivit radionukli
dů celé hydrosféry sledované oblasti (povrcho
vých vod řeky Jihlavy, podzemních vod v okolí, 
srážkových vod i materiálů vodního prostředí). 
Experimentálně byla ověřena kinetika a míra 
sorpce umělých radionuklidů (137Cs, 90Sr, 54Mn, 
60Co) za stanovených podmínek do různých 
materiálů, charakteristických pro řeku Jihlavu 
i obě nádrže [10]. 

Také v tomto období pokračovalo dlouhodobé 
sledování jakosti vody v řece Jihlavě a v nádržích 
Dalešice a Mohelno [11–13]. 

V letech 1985–1988 byla hlavní pozornost 
zaměřena na hodnocení prvních výsledků vlivu 
zkušebního provozu jaderné elektrárny Dukova
ny na hydrosféru. Výzkum vlivu radioaktivních 
odpadních vod z provozu jaderné elektrárny 
Dukovany a vzdušného spadu na okolní hydro
sféru a materiály vodního prostředí byl zahájen 
v období přechodu JE Dukovany do trvalého 
provozu [14] a jako součást dlouhodobého 
monitoringu [15–39] probíhá až do současnosti 
ve spolupráci s Referenční laboratoří složek 
životního prostředí a odpadů v oblasti radiolo
gických analýz (VÚV T.G.M. Praha) [40] s cílem 
zachovat kontinuitu monitorování a sledování 
vlivu provozu JE Dukovany na životní prostředí.

Vzhledem k pozvolnému zhoršování jakosti 
vody odebírané z nádrže Mohelno byla v deva

desátých letech zvažována možnost zaústění odpadních vod JE Dukovany 
pod hráz vodní nádrže Mohelno [41–43]. V roce 2008 byly vypracovány 
vodohospodářské studie posuzující možnosti vypouštění odpadních vod 
z JE Dukovany při výhledovém rozšíření jejího výkonu [44, 45].

Metodika sledování
Přehled sledovaných lokalit

Odběry vzorků byly prováděny v těchto odběrových místech v podélném 
profilu řeky Jihlavy (obr. 1):
• JihlavaVladislav – řeka Jihlava na konci vzdutí nádrže Dalešice,
• nádrž Mohelnopod hrází nádrže Dalešice – tj. konec vzdutí nádrže 

Mohelno,
• čerpací stanice – sací potrubí v čerpací stanici JE Dukovany,
• Skryjský potok – při ústí do nádrže Mohelno,
• JihlavaMohelno – řeka Jihlava pod nádrží Mohelno (silniční most Mohel

no–Dukovany),
• JihlavaIvančice nad – řeka Jihlava nad Ivančicemi (lávka pro pěší) – sle

dování zde bylo ukončeno v dubnu 2008,
• JihlavaIvančice pod – řeka Jihlava pod Ivančicemi (most pod viaduk

tem) – referenční profil pod přítoky Oslavou (3,85 km) a Rokytnou 
(5,50 km) – sledování zde bylo zahájeno v květnu 2008.

Zonační odběry vzorků vody z nádrží na níže uvedených profilech byly 
prováděny ve vertikálách situovaných v obou nádržích tak, aby postihly co 
nejlépe vývoj poměrů v obou nádržích:
• nádrž DalešiceHartvíkovice – cca 10 km od hráze,
• nádrž Dalešiceu hráze,
• nádrž Mohelnou hráze.

Odběry vzorků
Vzorky povrchových vod a vody z čerpací stanice byly odebírány na všech 

uvedených profilech podle akreditovaných postupů laboratoře VÚV T.G.M., 
v.v.i., pobočka Brno. Vzorky vod na stanovení objemové aktivity tritia byly 
odebírány 12x ročně v množství 0,25 l. 

Vzorky pro stanovení celkové objemové aktivity beta (2 l) byly odebírány 
na všech uvedených profilech do března roku 2007 12x ročně, poté do 
ledna roku 2008 6x ročně. V letech 2008–2009 již pouze 4x ročně.

Odběr z vertikál nádrží Dalešice a Mohelno na stanovení tritia byl 
v letech 2001–2006 prováděn pracovníky VÚV T.G.M., v.v.i., pobočky 
Brno 1–4x ročně, od roku 2007 ve spolupráci s Povodím Moravy, státní 
podnik, 1–2x ročně.

V roce 2008 byly jednorázově z profilů JihlavaVladislav, nádrž Mohel
nopod hrází nádrže Dalešice, nádrž Mohelnoodběr technologických vod 
(čerpačka), Skryjský potok a JihlavaMohelno odebrány velkoobjemové 
vzorky (50 l) pro gamaspektrometrické rozbory. V roce 2009 byly tyto 
vzorky odebírány čtvrtletně na profilech: JihlavaVladislav, Skryjský potok 
a JihlavaMohelno.

Stanovení radioaktivních látek
Odebrané vzorky vody byly analyzovány v Referenční laboratoři složek 

životního prostředí a odpadů VÚV T.G.M., v.v.i., Praha. Byly použity níže 
uvedené standardní operační postupy a podmínky měření. Minimální 

Obr. 1. Poloha odběrových míst (povrchové vody, voda z čerpací stanice a odběrové vertikály)
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detekovatelné aktivity na hladině významnosti 95 % (MDA) byly vypočteny 
individuálně pro každý vzorek. Jsou uvedeny průměrné MDA pro zvolené 
podmínky měření.

Objemová aktivita tritia (ve formě HTO) byla stanovena podle SOPRA7 
„Stanovení objemové aktivity tritia“ podle ČSN ISO 9698 (75 7635) „Jakost 
vod – Stanovení objemové aktivity tritia – Kapalinová scintilační měřicí 
metoda“ [46]. Měření se uskutečnilo na nízkopozaďových kapalinových 
scintilačních spektrometrech Quantulus 1220 a TriCarb 3170 TR fy Canberra 
Packard. 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 (vzorky bez předpokládaného ovlivnění), resp. 300 min (vzorky 
s předpokládaným ovlivněním). Výsledky analýz byly vyjádřeny v Bq.l1. MDA 
byla v závislosti na době měření 1,2, resp. 2,2 Bq.l1.

Celková objemová aktivita beta byla stanovena podle SOPRA2 „Sta
novení celkové objemové aktivity beta“ podle ČSN 75 7612 „Jakost 
vod – Stanovení celkové objemové aktivity beta“ [47]. Byly zpracovávány 
vzorky o objemu 1–2 l. Měření se uskutečnilo na nízkopozaďovém alfabeta 
automatu EMS 3 fy EMPOS. Výsledky analýz byly vyjádřeny v Bq.l1. MDA 
byla v závislosti na množství zpracovaného vzorku 0,050–0,100 Bq.l1.

Radionuklidy emitující záření gama (226Ra, 228Ra, 228Th, 235U, 134Cs, 137Cs, 
40K) byly stanoveny podle SOP RA6 „Stanovení radionuklidů emitujících 
záření gama“ podle ČSN ISO 10703 (75 7630) „Jakost vod – Stanovení 
objemové aktivity radionuklidů spektrometrií záření gama s vysokým 
rozlišením“ [48]. Velkoobjemové vzorky vody stabilizované okyselením 
byly po přídavku nosičů odpařeny do sucha. Odparek byl vyžíhán při 
350 0C. Žíhaný zbytek byl rozetřen a uzavřen v Petriho misce (měřicí 
nádobce). Petriho miska byla hermeticky uzavřena a utěsněna tmelem. 
Takto připravené vzorky byly skladovány v bez
prašné, odvětrávané místnosti po dobu 30 dnů, 
z důvodu dosažení radioaktivní rovnováhy mezi 
vybranými radionuklidy uranové a thoriové řady. 
Pro stanovení byla použita gamaspektrometrická 
trasa s polovodičovým germaniovým detektorem 
REGe (Ntyp) model GR 3018 s relativní účinností 
30 % a s rozlišením FWHM 1,8 keV pro pík 60Co 
s energií 1 332 keV. Doba měření byla 48 h. 
Vyhodnocení bylo provedeno pomocí softwaru 
Genii 2000. Výsledky gamaspektrometrické 
analýzy byly vyjádřeny v mBq.l1. MDA pro odparek 
velkoobjemového vzorku 50 l a dobu měření 2 d 
byla pro 137Cs 0,5 mBq.l1. 

Byly vypočteny průměrné roční hodnoty. Hod
noty menší než MDA byly do průměrných ročních 
započteny na úrovni MDA.

Výsledky a diskuse
Objemová aktivita tritia

Z výsledků sledování tritia v letech 2001–2009 
vyplývá, že je vhodným stopovačem pro sledování 
kapalných výpustí JE Dukovany nejen pod zaústěním 
odpadních vod, ale i v nádrži Dalešice, kam jsou 
vody z nádrže Mohelno přečerpávány.

Objemové aktivity tritia na profilu JihlavaVladi
slav se pohybovaly v rozmezí < 1,09–6,5 Bq.l1, 
s výjimkou červnového odběru v roce 2008, kdy byla 
zjištěna zvýšená hodnota na úrovni 60,7 Bq.l1.

Ve Skryjském potoce byly v letech 2001–2009 
naměřeny hodnoty objemové aktivity tritia v roz
mezí 20–5 614 Bq.l1. Z celkového počtu měře
ných hodnot tritia 6,6 % hodnot překročilo imisní 
standard C

90
 (3 500 Bq.l1) podle tabulky 1 přílohy 

č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném 
znění [49]. Vypočítaná hodnota C

90
 tohoto 

souboru dat (1 874 Bq.l1) imisní standard C
90

 
nepřekročila. Na obr. 2 je uveden vývoj objemové 
aktivity tritia v podélném profilu řeky Jihlavy za 
období 2008–2009.

Roční průměrné hodnoty překročily odvoze
nou průměrnou hodnotu 700 Bq.l1 uvedenou 
v Metodickém pokynu odboru ochrany vod MŽP 
[50] v letech 2001, 2002, 2005, 2006, 2009 
(tabulka 1). 

Objemové aktivity tritia v technologické vodě 
(čerpací stanice JE Dukovany), se pohybovaly 
v rozmezí 13,0–513 Bq.l1. Tento interval přibliž
ně odpovídá rozmezí hodnot naměřených v řece 
Jihlavě pod nádrží Mohelno (11,0–510 Bq.l1), což 
svědčí o promíchávání vypouštěných odpadních 
vod v nádrži Mohelno v důsledku přečerpávání 
vod do nádrže Dalešice. 

Vliv přečerpávání je patrný rovněž z hodnot naměřených na konci vzdutí 
nádrže Mohelno (pod hrází nádrže Dalešice), které se pohybovaly v rozmezí 
4,6–193 Bq.l1. 

Interval objemových aktivit 3H v profilu JihlavaIvančice (7,9–490 Bq.l1), 
sledovaném do dubna 2008, odpovídal po celé období hodnotám v řece 
Jihlavě pod nádrží Mohelno.

V profilu JihlavaIvančice, pod přítoky Oslava a Rokytná, se objemové 
aktivity tritia v období květen 2008 až prosinec 2009 pohybovaly v rozmezí 

2001 1 217

2002 719

2003 557

2004 612

2005 752

2006 1 547

2007 268

2008 519

2009 813

Tabulka 1. Roční průměrné hodnoty objemové aktivity tritia v Bq.l1 ve 
Skryjském potoce v letech 2001–2009 (tučně jsou zvýrazněny hodnoty 
vyšší než odvozená průměrná hodnota 700 Bq.l1 uvedená v Metodickém 
pokynu odboru ochrany vod MŽP [50])

Obr. 2. Vývoj objemové aktivity tritia v podélném profilu řeky Jihlavy za období 2008–2009 (Vladislav, 
Skryjský potok, pod nádrží Mohelno).

Obr. 3. Vývoj objemové aktivity beta ve vodách na podélném profilu řeky Jihlavy v období 2008–2009 
(Vladislav, Skryjský potok, pod nádrží Mohelno)
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10,1–228 Bq.l1. Průměrná hodnota 69,0 Bq.l1 
nepřekročila směrnou hodnotu 100 Bq.l1 podle 
vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., v platném znění 
[51], resp. podle směrnice Rady 98/83/ES [52]. 
Zahájení monitorování na tomto říčním profilu 
umožnilo indikovat naředění vody přítoky Oslava 
a Rokytná.

Celková objemová aktivita beta
Ve Skryjském potoce byly hodnoty celkové 

objemové aktivity beta v letech 2001–2009 
v rozmezí 0,120–1,27 Bq.l1. Podle tabulky 1 
přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
v platném znění, překročilo 8,6 % pozorovaných 
hodnot imisní standard C

90
 (1 Bq.l1) [50]. Vypočítaná hodnota C

90
 tohoto 

souboru dat (0,996 Bq.l1) imisní standard C
90

 nepřekročila. Průběh obje
mových aktivit beta za období 2008–2009 v podélném profilu řeky Jihlavy 
je uveden na obr. 3. Na sledovaném profilu je Skryjský potok cca z 95 % 
tvořen kapalnými výpustmi JE Dukovany. Změny objemové aktivity beta ve 
Skryjském potoce jsou proto způsobeny především změnou obsahu 40K 
v odpadních vodách JE, jak je zřejmé i z výsledků gamaspektrometrických 
stanovení. Tento poznatek je v souladu i s výsledky předchozích studií, kde 
byla rovněž nalezena lineární korelace mezi celkovou objemovou aktivitou 
beta a konduktivitou vody, resp. koncentrací draslíku. 

Na ostatních profilech byly hodnoty objemových aktivit beta pod úrovní 
odvozeného průměrného standardu 0,5 Bq.l1, uvedeného v Metodickém 
pokynu odboru ochrany vod MŽP [50]. K mírnému navýšení nad 0,5 Bq.l1 
došlo pouze při zářijovém odběru v roce 2001 v technologické vodě (čerpací 
stanice EDU), kdy pozorovaná aktivita činila 0,55 Bq.l1.

Radionuklidy emitující záření gama
Převážná část hodnot objemových aktivit gamaspektrometricky stano

vitelných radionuklidů ve vzorcích odebraných v období 2008–2009 nad 
a pod zaústěním odpadních vod JE Dukovany i ve Skryjském potoce byla 
pod úrovní nejmenších detekovatelných aktivit (tabulka 2). V tabulce jsou 
uvedeny umělé radionuklidy (134Cs, 137Cs), primordiální 40K, ostatní radio
nuklidy jsou členy přírodních přeměnových řad a nevznikají při provozu 
jaderné elektrárny.

Jak potvrdily výsledky našich stanovení, vypouští JE Dukovany kromě tritia 
jen velmi malé aktivity ostatních aktivačních a štěpných produktů.

Ačkoliv je 137Cs radionuklidem umělého původu, jeho všeobecným zdro
jem v současném životním prostředí je na našem území především havárie 
jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986 a v menší míře pak i testy 
jaderných zbraní, zejména konané v 60. letech minulého století. V profilu 
JihlavaVladislav v období 2008–2009 činila průměrná hodnota objemové 
aktivity 137Cs přibližně 0,9 mBq.l1. Na ostatních profilech se obsah tohoto 
radionuklidu pohyboval pod mezí významnosti stanovení. Převážná část 
137Cs v povrchových vodách je vázána na nerozpuštěné látky a vlivem 
sedimentace v nádržích proto dochází k částečnému odstranění tohoto 
radionuklidu z vody do vrstev sedimentu. Obdobně byl popsán záchyt 137Cs 
v nádrži Orlík [53] nebo kaskádě nádrží na Dněpru [54].

Ze zvýšeného obsahu 40K ve Skryjském potoce je možné vypočítat při
bližnou hodnotu koeficientu zahuštění vod ve výpustech JE Dukovany. Na 
základě našich výpočtů uvádíme hodnotu tohoto koeficientu cca 2,8. Tato 
hodnota je srovnatelná s hodnotou cca 2,5  podle údajů ČEZ, a.s. [55]. 

Sledování objemové aktivity tritia ve vertikálách
Intervaly objemových aktivit tritia ve vzorcích vod odebraných ve vertiká

lách odpovídají intervalům aktivit pozorovaných na základě korespondujících 
povrchových odběrů. Z výsledků sledování objemové aktivity tritia ve ver
tikálách nádrží Dalešice a Mohelno v letech 2001–2009 proto vyplývá, že 
všechny sledované vertikální profily byly velmi homogenní a že v nádržích 
dochází k intenzivnímu vertikálnímu promíchávání. 

Hodnoty objemových aktivit tritia na vertikálním profilu nádrž Dalešice
u hráze s rozmezím 3,7–96,1 Bq.l1 jsou jen o něco vyšší, než ve vzdáleněj
ším profilu nádrž DalešiceHartvíkovice s rozmezím hodnot 3,7–35,8 Bq.l1. 
V profilu nádrž Mohelnou hráze byly pozorovány aktivity tritia v intervalu 
14,4–302 Bq.l1.

V žádném ze sledovaných vertikálních profilů nedošlo k překročení 
imisního standardu 3 500 Bq.l1 podle tabulky 1 přílohy č. 3 k nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb., ani odvozené průměrné hodnoty 700 Bq.l1 uvedené 
v Metodickém pokynu odboru ochrany vod MŽP [49, 50].

Závěr
Provozem JE Dukovany dochází ke znatelnému navýšení objemové 

aktivity tritia v řece Jihlavě v profilech pod zaústěním odpadních vod z JE 
do nádrže Mohelno.

Vzhledem k přečerpávání vod mezi nádržemi Dalešice a Mohelno je 
patrné také navýšení objemové aktivity tritia v profilu nádrže Mohelno
pod hrází nádrže Dalešice (tj. na konci vzdutí nádrže Mohelno) a také 
v profilech vertikálně odebíraných vzorků – Dalešiceu hráze a Dalešice
Hartvíkovice.

Voda v nádržích Dalešice a Mohelno, stejně jako v podélném toku řeky 
Jihlavy od vtokového profilu JihlavaVladislav až po koncový profil pod Ivan
čicemi je z hlediska ukazatele celková objemová aktivita beta ovlivněna 
pouze nevýznamně. Tento ukazatel nepostihuje tritium (v chemické formě 
HTO), které je nízkoenergetickým zářičem beta (Emax 18,6 keV). 

Přibližně z 95 % je voda v profilu Skryjský potok tvořena kapalnými 
výpustmi JE, ve kterých převládají vody původem z odluhů chladicích věží. 
K navýšení hodnoty celkové objemové aktivity beta ve Skryjském potoce 
tudíž dochází převážně následkem zahušťování technologické vody odparem 
v chladicích věžích. Toto zahušťování způsobuje přibližně stejné zvýšení 
koncentrací neradioaktivních látek i 40K v poměru přibližně 2,8 : 1. Zvýšení 
koncentrace 40K se v dominantní míře podílí na navýšení hodnoty celkové 
objemové aktivity beta, jak vyplývá i z výsledků našich gamaspektromet
rických stanovení.

Z gamaspektrometricky stanovitelných aktivačních a štěpných produktů 
bylo pouze na profilu JihlavaVladislav pozorováno 137Cs, které je však 
původem z havárie JE v Černobylu a jeho obsah přibližně odpovídá běžným 
povrchovým vodám na našem území. Obsah ostatních gamaspektrometricky 
stanovitelných umělých radionuklidů na všech sledovaných profilech je pod 
úrovní nejmenších detekovatelných aktivit.

Z výsledků sledování tritia ve vertikálách nádrží Dalešice a Mohelno 
v letech 2001–2009 vyplývá, že všechny sledované vertikální profily byly 
velmi homogenní a v nádržích dochází k dobrému vertikálnímu promíchává
ní. V žádné z vertikál sledovaných profilů nedošlo po celé sledované období 
k překročení imisního standardu pro 3H 3 500 Bq.l1 podle tabulky 1 přílohy 
č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ani odvozené průměrné hodnoty 
700 Bq.l1 uvedené v Metodickém pokynu odboru ochrany vod MŽP. 

  Příspěvek byl zpracován s přispěním výzkumného záměru 
MZP0002071101. Autoři příspěvku by rádi poděkovali paní RNDr. Evě 
Kočkové a dalším spolupracovníkům za dlouhodobý sběr dat při sledování 
vlivu JE Dukovany na hydrosféru ve střední části řeky Jihlavy a nádržích 
Dalešice a Mohelno.
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Příspěvek prošel lektorským řízením.

The nuclear power plant Dukovany impact on content of radioactive 
substances in the Jihlava River and Dalešice and Mohelno reser-
voirs in 2001–2009 (Hudcová, H.; Ivanovová, D.; Hanslík, E.)

Keywords
surface water quality – nuclear power plants – radiochemical analysis 
– tritium – reservoirs Dalešice and Mohelno 

Impact of the Jihlava River and water reservoirs Dalešice and Mohelno 
loading by waste waters produced by nuclear power plant Dukovany were 
studied in the period 2001–2009.

Tritium activity concentration and beta activity concentration were 
measured in the longitudinal profile of the middle part of the Jihlava 
River including the reservoirs. 

These radiological parameters were also analyzed in samples taken 
from verticals profiles of the mentioned reservoirs in the same period. 
Radionuclides emitting gamma rays were monitored in the Jihlava River 
in the years 2008–2009.
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smyvu prachu dochází ke změnám zrnitosti, pórovitosti, a tím i hydraulic
ké vodivosti filtračního prostředí. Projevuje se kolmatace (Dierkes et al., 
2006). Z těchto důvodů bylo paralelně modelově sledováno vsakování vod 
obsahujících a neobsahujících přídavek chloridu sodného přes lyzimetry. 

Použité metody
Cílem práce bylo prověření čisticí schopnosti filtračního prostředí vsa

kovací části typových odvodňovacích objektů na parkovišti, zjištění míry 
znečištění povrchového smyvu s ohledem na místní podmínky a provoz 
parkoviště a stanovení rozdílu oproti dešťovým srážkám a vzorkům sněhu 
z dané lokality.

Jako pilotní lokalita pro posouzení čisticího účinku objektů zasaková
ní znečištěných vod z parkovišť a odstavných ploch bylo vybráno nově 
vybudované parkoviště, které leží v areálu univerzitního kampusu v Brně 
Bohunicích. Parkoviště je odkanalizováno systémem zasakovacích průlehů 
s retenčními příkopy (obr. 1). Systém slouží ke zdržení odtoku přívalových 
srážek a předčištění dešťových vod spadlých na parkoviště. Podrobnější 
popis návrhu odvodňovacího a retenčního systému je uveden ve zprávě 
Beránková et al. (2010) a v projektové dokumentaci JV Projekt VH (2006). 
Na základě rekognoskace terénu byly pro sledování vybrány dva průlehy. 
První průleh se nachází v horní, toho času zřídka využívané části parkoviště 
(profil Bohunice 1). Druhý průleh je v dolní části parkoviště, které bylo 
během roku 2008 postupně stále více využíváno v souvislosti s postupu
jící dostavbou areálu kampusu a obchodního centra (profil Bohunice 2). 
Měřením v terénu byla zjištěna půdorysná plocha průlehu „Bohunice 1“ 
121 m2 a odpovídající plocha parkoviště teoreticky odvodňovaná tímto 
průlehem 592 m2. Půdorysná plocha průlehu „Bohunice 2“ je 195 m2 

a odpovídající plocha parkoviště teoreticky odvodňovaná tímto průlehem 
je 1 040 m2. V odtokových šachticích, do nichž ústí odvodňovací drény 
jednotlivých průlehů, byly umístěny sběrné nádoby z polypropylenu, kde 
byly zachycovány průsakové vody. Intenzita sběru směsných vzorků vod 
k analýzám vycházela z aktuálních meteorologických podmínek. Monitoring 
probíhal v letech 2008 a 2009. Podchyceno tak bylo období začátku využití 
obou částí parkoviště. Na základě prvních analýz vzorků průsakových vod 
byly v prostoru průlehů dále umístěny sběrné nádoby pro zachycení povr
chového smyvu. Pro stanovení pozaďových hodnot koncentrací sledovaných 
polutantů byly odebírány také vzorky dešťových vod a vzorky sněhu.

Na místě byly ve vzorcích vod měřeny fyzikálněchemické ukazatele 
jakosti vod: teplota vody, pH, elektrická konduktivita. V laboratoři byly 
akreditovanými metodami zjišťovány koncentrace následujících ukazatelů 
jakosti vod: chloridy, polutanty ze skupiny PAU, ropné látky (vyjádřené jako 
C10–C40), těžké kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). Výběr ukazatelů byl 
založen na literární rešerši (HvitedJacobson and Yousef, 1991; Bayerisches 
Landesamt für Umwelt, 2008 aj.) a vlastních poznatcích z monitoringu 
povrchového smyvu z dálnic a rychlostních komunikací (Beránková et al., 
2008; Beránková et al., 2009). Posouzení míry kontaminace dešťových 
srážek, vzorků sněhu, vzorků povrchového smyvu a průsakových vod bylo 
provedeno s využitím klasifikace jakosti vod podle ČSN 75 7221 a pod
le imisních standardů nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění novely 
č. 229/2007 Sb.

Jak bylo uvedeno v úvodní části článku, čisticí účinek závisí na složení 
substrátu průsakové (filtrační) vrstvy zasakovacích průlehů a změnách hyd
raulických vlastností materiálu. Z tohoto důvodu bylo součástí výzkumných 
prací také stanovení vlastností filtračního prostředí (zaměření příčných 
profilů vsakovacích průlehů, stanovení základních fyzikálních vlastností 
filtračního prostředí a přechodových filtrů, stanovení charakteristik 
závislosti filtrační rychlosti na čase, resp. intenzity filtrace v závislosti na 
čase, stanovení hydraulické vodivosti, zrnitostního složení materiálu atd.) 
sledovaných průlehů, a to po roce provozu. Stanovení intenzity filtrace 
bylo prováděno na místě pomocí dvou klasických infiltrometrů. Vsakovací 
schopnost půdy byla vyjádřena jako množství vody vsáklé za časový interval 
nebo jako průběh vsakovací rychlosti na čase. Podrobný popis metodiky 
práce je uveden ve zprávě Beránková et al. (2010). 

S ohledem na to, že využití parkoviště bylo při spuštění prací na tomto 
výzkumném projektu teprve v počátku a nebylo možné během doby řešení 
projektu předpokládat zachycení znečištění odpovídající plnému provozu, 
bylo přistoupeno k tomu, že vybrané zátěžové stavy (koncentrace znečiš
tění) byly simulovány s pomocí modelů filtračního prostředí odpovídajícího 
podmínkám na parkovišti. Pro tyto účely bylo využito šest infiltračních 
válců – lyzimetrů. Zatěžování lyzimetrů znečištěnými vodami mělo za cíl 
simulovat situaci na plochách obdobných sledovanému parkovišti, ale při 
hodnotách znečištění odpovídajících povrchovému smyvu z komunikací. 
Lyzimetry tvoří filtrační kolony zhotovené z PVC potrubí o vnitřním průměru 
38 cm s hloubkou filtračního prostředí 50–80 cm (obdoba vsakovacích 
průlehů). Schéma uspořádání filtračních kolon je znázorněno na obr. 2. 
Před samotným plněním zeminou byl ve spodní části válců umístěn filtr 
z hrubého materiálu, nad ním přechodový filtr z hrubých zrn písku. Výška 
přechodového filtru se u všech lyzimetrů pohybovala od 80 do 90 mm. 
Prostor nad tímto filtrem byl vyplněn zeminou požadovaných vlastností, 
která byla připravena smícháním přeplavených sprašových půd s kopanými 
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Souhrn
Článek uvádí výsledky výzkumu zaměřeného na sledování jakosti povr-

chového smyvu z komunikací a parkovacích ploch z let 2008 a 2009. 
Souhrnně jsou prezentovány také závěry z analýzy čisticího účinku vybra-
ných odvodňovacích objektů pro polutanty ze skupiny PAU, ropné látky 
a kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). Ve filtračním prostředí průlehů byla 
zjištěna poměrně vysoká účinnost eliminace (zachycení) kadmia, mědi, 
olova, zinku, ropných látek (ukazatel C10–C40) a polutantů ze skupiny 
PAU. Na pokusných lyzimetrech byla zjištěna stabilní vysoká účinnost 
zadržení mědi (nad 90 %), niklu (nad 90 %) a kadmia (nad 90 %), nižší 
účinnost zadržení rtuti (nad 60 %) a méně stabilní účinnost zadržení 
olova (30–90 %). S ohledem na předpoklad postupného vyčerpání sorpční 
schopnosti filtračního substrátu je třeba ve výzkumu dále pokračovat 
s cílem definovat čisticí potenciál.

Úvod 
Článek uvádí výsledky výzkumu zaměřeného na sledování jakosti povr

chového smyvu z komunikací a parkovacích ploch z let 2008 a 2009. 
Souhrnně jsou prezentovány také závěry z analýzy čisticího účinku vybra
ných odvodňovacích objektů pro polutanty ze skupiny polyaromatických 
uhlovodíků (PAU), ropné látky a kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). Vlivem 
automobilového provozu dochází k uvolňování řady škodlivin, které mohou 
ovlivňovat složky životního prostředí i lidské zdraví (HvitedJacobson and 
Yousef, 1991; Sansalone, 1999). Původ jednotlivých polutantů v povrcho
vém smyvu z komunikací a odstavných ploch podrobně shrnují Lee a Touray 
(1998) a Bäckström et al. (2004). S dešťovou vodou odtéká z vozovky 
část škodlivých látek rozpuštěných ve vodě a další část škodlivých látek je 
vázána na suspendované částice (Norrström and Jacks, 1998). Dopadem 
takto vznikajícího znečištění na povrchovou vodu a možnostmi hospoda
ření s těmito vodami ve vztahu k jakosti vod se ve spolupráci s Centrem 
dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně a dalšími odborníky zabývá také brněnské 
pracoviště Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. 
(Beránková et al., 2010). V období 2005 až 2009 probíhal monitoring 
povrchového smyvu na kontrolní síti profilů dálnic a rychlostních silnic 
v rámci dvou navazujících výzkumných projektů VaV pro Ministerstvo dopra
vy ČR (Beránková et al., 2010). V prvních letech byly práce zaměřeny na 
množství a jakost odtékající vody. Byla provedena identifikace látek, které 
se vyskytují v odtékající vodě v měřitelných koncentracích, a byly sestaveny 
tabulky charakteristických koncentrací vybraných PAU a kovů. Byla prová
děna nejen kontrola a hodnocení výskytu polyaromatických uhlovodíků 
a toxických kovů v povrchovém smyvu a zjišťován jejich toxický účinek na 
vodní prostředí, ale byly sledovány i možnosti nápravy, jako je např. jejich 
záchyt ve filtračních pásech při zasakování.

Využití filtračního prostředí uměle budovaných mokřadů v kombinaci se 
sedimentačním prostorem popisují např. Bulc a Sajn Slak (2003). Směr
nice DWAA 138 (2005) a publikace Hlavínek et al. (2007) uvádějí zásady 
návrhů dalších zařízení pro retenci a zasakování dešťových vod a povr
chových smyvů. Studie Aryal et al. (2006) shrnuje výsledky dlouhodobého 
dvacetiletého sledování čisticího účinku retenčních a vsakovacích objektů, 
v nichž probíhalo čištění povrchového smyvu z komunikací ve filtračním 
prostředí definované náplně. Význam organické hmoty pro zvýšení účinnosti 
eliminace kovů z povrchového smyvu uvádějí Aryal et al. (2006) a Seelsaen 
et al. (2006). Nejlepší fyzikálněchemické vlastnosti pro sorpci iontů kovů 
(Cu, Zn a Pb) byly autory zjištěny pro kompost. Avšak zároveň bylo zjištěno 
uvolňování vyšších koncentrací rozpuštěného organického uhlíku (DOC). 
Kombinace písku, kompostu a popř. také zeolitu vedla ke snížení vyplavo
vání DOC a zachování vysoké účinnosti zadržení kovů (75–96% účinnost 
pro zinek; 90–93% účinnost pro měď), zatímco u čistého písku byla zjištěna 
účinnost odstranění zinku 16 % a mědi 29 %. 

Vliv na změnu hydraulických charakteristik filtračního prostředí a mobilitu 
kovů má také používání chemických prostředků při údržbě komunikací, 
parkovišť a odstavných ploch (při solení). Podrobnosti uvádějí Novotny et al. 
(1998) a Bäckström et al. (2004). V důsledku solení, ale také v důsledku 
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písky v požadovaném poměru. Složení zeminy vycházelo z požadavků na 
filtrační vrstvu zasakovacích průlehů a požadavku na maximální přiblížení 
materiálu, jenž byl použit pro plnění zasakovacích průlehů sledovaného 
parkoviště. Po dosažení horního okraje byla zemina hutněna tlakem 
max. 200 kg/m2. Válce byly osazeny tak, aby jejich náplň tvořila s okolním 
terénem jednu rovinu (eliminace vlivu teplot a jiných fyzikálních vlivů). Náplň 
tvořila na modelu L6 čistá spraš, modely L1–L4 byly namíchány v poměru 
1 : 5 (spraš : písek), poslední model L5 byl plněn čistým pískem. Stano
vení výsledného poměru směsi, která byla použita pro infiltrační pokusy, 
bylo provedeno výpočtem. Poměr spraše ku písku byl stanoven 1 : 5, 
což je poměr, vyhovující zadání jak po stránce hydraulické, tak zrnitostní. 
Zasakování znečištěné vody v poloprovozních podmínkách probíhalo na 
výše uvedených lyzimetrech, simulujících filtrační prostředí zasakovacího 
průlehu. Celá etapa aplikace znečištěné vody byla rozdělena do tří přibližně 
měsíčních etap: dávkování reálně znečištěné vody z parkovacích ploch, 
dávkování přesně definovaného znečištění přídavkem chemikálií, dávkování 
extrémních koncentrací znečištění. Hydraulické a látkové zatížení, stejně 
jako informace o dávkování jsou podrobně popsány ve výzkumné zprávě 
Beránková et al. (2010). 

Výsledky a diskuse
V první fázi hodnocení dosažených výsledků byla provedena analýza obsa

hu sledovaných polutantů ve vzorcích dešťových vod, sněhu, povrchových 
smyvů a průsakových vod. Výsledky byly využity pro hodnocení účinnosti 
čištění filtračního prostředí průlehů pro tyto polutanty. V další fázi výzkumu 
byly na základě poznatků z monitoringu vybraných průlehů založeny pokus
né lyzimetry s filtračním materiálem definovaných vlastností, na nichž byl 
ověřován čisticí účinek při vyšších koncentracích vybraných kovů. Souběžně 
byla prováděna hydropedologická měření vlastností filtračních materiálů jak 
v laboratorních a poloprovozních podmínkách, tak i přímo na parkovišti.

Vzorky sněhu byly odebírány přímo na parkovišti, a to v lednu 2009 
(čerstvý sníh) a v březnu 2009 (starý, ulehlý sníh obsahující také zbytky 
inertního materiálu z posypu). Warren a Zimmer
man (1994) a Novotny et al. (1998) uvádějí, že 
kontaminace sněhu sledovanými polutanty roste 
s jeho stářím (dobou uložení na komunikacích 
a okolo nich). To potvrdily také naše výsledky. Ve 
vzorcích čerstvého sněhu nepřekračovaly obsahy 
sledovaných kovů hodnoty I. a II. třídy jakosti vod 
podle ČSN 75 7221 s výjimkou zinku, kdy byla 
v jednom případě překročena hranice III. třídy 
jakosti vod. Koncentrace ropných látek vyjádřené 
ukazatelem C10–C40 byly pod hodnotou 0,1 mg/l 
(imisní limit nařízení vlády č. 61/2003 Sb.). Nao
pak u vzorků déle ležícího sněhu byly koncentrace 
ropných látek (C10–C40) blízko 2 mg/l (tedy 
o řád nad imisním limitem), koncentrace kovů 
dosahovaly III. třídy (Cd, Ni) až V. třídy (Cu, Pb, 
Zn) jakosti vod. Koncentrace PAU byly u všech 
vzorků obdobné (suma PAU 20 až 90 ng/l, tj. 
I. třída jakosti vod; imisní limit 200 ng/l). U vzorků 
dešťových srážek byly zjištěny velmi nízké (poza
ďové) koncentrace chloridů v řádu mg/l (stejně 
i vzorcích sněhu). Také koncentrace sledovaných 
kovů se pohybovaly v rozpětí I. a II. třídy jakosti 

vod. Koncentrace ropných látek a PAU byly vždy pod mezí stanovitelnosti. 
Podrobné výsledky měření jsou uvedeny ve zprávě Beránková et al. (2010). 
Zjištěné hodnoty jsou obdobné hodnotám uvedeným pro dešťové vody 
v publikaci Hlavínek et al. (2007). 

V tabulce 1 jsou uvedena rozpětí hodnot jednotlivých ukazatelů jakosti vod 
a polutantů zjištěných ve vzorcích povrchového smyvu a průsakových vod. 
Dierkes et al. (2006) publikovali dlouhodobě zjištěné koncentrace následu
jících látek v povrchovém smyvu z parkovišť: Cd 1,2 μg/l; Cu 80 μg/l; Pb 
137 μg/l; Zn 400 μg/l; PAU 3 500 ng/l. Při vzájemném porovnání těchto 
hodnot s údaji v tabulce 1 lze konstatovat, že koncentrace zjištěné v povr
chovém smyvu na námi sledované lokalitě jsou nižší, což odpovídá teprve se 
rozbíhajícímu využití parkoviště s ohledem na pokračující výstavbu v celém 
areálu. Ze srovnání naměřených hodnot s hodnotami imisních standardů 
stanovených v příloze č. 3 nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (hodnoty uvedené 
ve sloupci „obecné požadavky“) byly vyvozeny tyto závěry: 

U jednotlivých odběrových profilů bylo zjištěno překročení hodnot 
u následujících ukazatelů: 
Bohunice 1 – povrchový smyv – ukazatele: Cu, Pb, Zn, C10–C40, suma 
PAU,
Bohunice 1 – průsakové vody – ukazatele: Hg (3x), C10–C40, 
Bohunice 2 – povrchový smyv – ukazatele: Cu (2x), C10–C40 (4x),
Bohunice 2 – průsakové vody – ukazatele: Cl (3x), Cd, Cu, Hg (2x), 
C10–C40 (2x).

Překročení imisního standardu pro chloridy a dosažení V. třídy jakosti vod 
ve vzorcích z období leden až květen 2009 bylo spojeno se zimní údržbou  

Obr. 2. Schéma uspořádání filtrační kolony šesti válcových lyzimetrů

Období sledování I/09 IV/08–V/09 IV/08–V/09 IV/08–V/09

Matrice smyv průsak smyv průsak

Profil Bohunice 1 Bohunice 1 Bohunice 2 Bohunice 2

Počet vzorků 1 7 4 7

pH – 7,7 7,3–8,4 7,3–8,2 6,4–8,7

El. kondukt. mS/m 5 36–70 12–47 24–891

Chloridy mg/l 3 2–118 3–61 4–1 570

C10–C40 mg/l 1,2 < 0,02–0,58 0,25–1,47 < 0,02–0,23

Σ PAU ng/l 207 6–37 6–38 6–29

Cd μg/l 0,23 < 0,1–0,57 0,15–0,69 < 0,1–1,04

Cr μg/l 14,8 8,7–39,5 2,7–8,1 4,7–24,9

Cu μg/l 67,7 2,7–7,5 14,6–43,8 9,7–36,5

Hg μg/l 0,05 < 0,05–0,22 < 0,05–0,06 < 0,05–0,74

Ni μg/l 12,8 4,9–25,1 5,6–11,0 6,5–23,7

Pb μg/l 15,1 0,9–4,9 5,7–11,5 0,5–6,7

Zn μg/l 235 6–22 68–135 23–92

Tabulka 1. Rozmezí hodnot vybraných ukazatelů znečištění vod na sledovaném parkovišti v období 
2008–2009

Obr. 1. Schéma zasakovacího průlehu
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(solením) dolní části parkoviště, kde byly umístěny 
odběrové nádoby v profilu Bohunice 2. Horní část 
parkoviště byla v tom období ošetřována pouze 
inertním materiálem (velmi nízká vytíženost par
koviště). S hodnotami koncentrace chloridů dobře 
korelovaly hodnoty elektrické konduktivity vody 
(koeficient korelace 0,9917). Tedy ve třech jmeno
vaných případech dosáhly hodnoty elektrické kon
duktivity V. třídy jakosti vod, jinak se pohybovaly 
na úrovni I. a II. třídy. Možnost zachycení chloridů 
v průlezích, ale i lyzimetrech je prakticky nulová 
s ohledem na jejich rozpustnost. Potvrdil se tak 
předpoklad, že ke snižování vysokých koncentrací 
chloridů ve vodním prostředí způsobených sole
ním komunikací dochází ředěním vod. 

Pro zhodnocení účinnosti čištění bylo vybráno 
pět dvojic vzorků vod z povrchového smyvu a prů
sakových vod z obou částí parkoviště z různých 
ročních období. Ve filtračním prostředí průlehů 
byla zjištěna poměrně vysoká účinnost eliminace 
(zachycení) kadmia, mědi, olova, zinku, ropných 
látek (ukazatel C10–C40) a polutantů ze skupiny 
PAU. I když s ohledem na aktuální oxidačně
redukční podmínky a stupeň nasycení filtračního 
prostředí bylo také zaznamenáno během moni
toringu uvolňování kovů do vodního prostředí. 
Tato skutečnost byla podchycena při výskytu 
nízkých koncentrací kovů v povrchovém smyvu, 
které odpovídaly I. až II. třídě čistoty vod (podle 
ČSN 75 7221). Obdobné výsledky při hodnocení 
účinnosti čištění filtračního prostředí při velmi 
malých koncentracích kovů (hlavně Cr, Cu, Pb, 
Zn) a zejména během suchých období uvádí také 
Shutes et al. (2001). Při vyšších koncentracích 
je autory uváděna účinnost zachycení Cu, Cr, Ni 
a Zn 60 až 90 % ve filtračním prostředí umělých 
mokřadů. Na pokusných lyzimetrech byla zjiště
na stabilní vysoká účinnost zadržení mědi (nad 
90 %), niklu (nad 90 %) a kadmia (nad 90 %), nižší 
účinnost zadržení rtuti (nad 60 %) a méně stabilní 
účinnost zadržení olova (30–90 %). Proměnlivá 
účinnost byla zjištěna pro chrom a zinek, kdy 
převládalo spíše vyplavování (uvolňování). Tyto 
hodnoty byly zjištěny při aplikaci vod s modelova
nými koncentracemi kovů. Výsledky pokusů dokla
dujících rozdíly odpovídající čisticímu účinku mezi 
koncentrací mědi a niklu na přítoku do lyzimetrů 
a v odtocích z jednotlivých lyzimetrů jsou uvedeny 
v grafech na obr. 3 a 4. Jsou zde zobrazeny jed
notlivé fáze pokusů. V první fázi (vzorky označené 
„1PŘ“ a „1L“) byla nejprve použita voda získaná z retenční nádrže, do níž 
jsou svedeny vody z parkovišť obchodního centra. V dalších třech fázích 
(vzorky postupně označeny „2L“ až „4L“) byly aplikovány uměle připravené 
vody s vyššími koncentracemi kovů. Odlišeny jsou dávky vody obsahující 
a neobsahující přídavek NaCl (označení „Cl“ v popisu vzorku). Koncentrace 
NaCl byla volena tak, aby odpovídala měřeným koncentracím v povrchovém 
smyvu během zimního období (Beránková et al., 2010). Vzorky z jednotlivých 
lyzimetrů jsou v grafech označeny L1 až L6. Označení „PŘ“ mají vzorky z pří
toku do lyzimetrů. Vodou obohacenou o NaCl byl zatěžován pouze lyzimetr 
L1. Odtoky z lyzimetrů byly během pokusů pro oba kovy řádově srovnatelné, 
a to i u lyzimetrů L5 s náplní čistého písku a L6 s náplní čisté spraše. Rozdíly 
mezi schopností eliminace kovů z povrchových smyvů v závislosti na jednot
livých náplních by byly zřejmě patrné až po delším čase provozu pokusných 
lyzimetrů. Z těchto důvodů je plánováno další měření.

Účinnosti zadržení vybraných kovů z povrchového smyvu z komunikací 
ve filtračním štěrkovém prostředí uměle budovaných mokřadů uvádějí 
Bulc a Sajn Slak, 2003. Na sledovaných zařízeních byly dosahovány tyto 
dlouhodobé průměrné účinnosti: 69 % nerozpuštěné látky, 97 % usaditelné 
látky, 90 a více procent kovy (Cd, Cu, Ni, Pb a Zn). Autoři také prokázali 
vazbu kovů na nerozpuštěné látky a jako převládající čisticí mechanismy 
stanovili sedimentaci a filtraci. K dispozici pro porovnání jsou také výsledky 
sledování čistíren odpadních vod s biologickým stupněm představovaným 
půdními (zemními) a štěrkovými filtry. Na těchto zařízeních, využitelných 
i pro čištění povrchových smyvů (jak dokládá např. Kadlec a Wallace, 2009), 
byla potvrzena obdobná schopnost eliminace sledovaných polutantů ve 
filtračním prostředí. Například Kröpfelová et al. (2009) uvádějí dlouhodobé 
průměrné účinnosti 78 % (Zn), 67 % (Cu), 63 % (Pb), 55 % (Cr) a 25–50 % 
pro Hg, Cd a Ni (zjištěné v podmínkách ČR). 

Vsakovací schopnost půdy je stanovena jako množství vody vsáklé 
za časový interval, nebo jako průběh vsakovací rychlosti na čase. Vsakovací 

schopnost byla tedy sledována na povrchu půdy pomocí dvou souosých 
válců, mělce zapuštěných do povrchu jednotlivých lyzimetrů nebo přímo 
do povrchu infiltračního pásu parkoviště Kampus. Výtopová infiltrace byla 
vyhodnocena podle rovnic Kosťjakova, Mezenceva a Philipa. Z polních měře
ní byla stanovena závislost rychlosti infiltrace v

i 
na čase. t

i
, nebo závislost 

kumulativní hodnoty kumulativní infiltrace i
i
 na čase t

i
. Nejjednodušší je 

vyjádření těchto závislostí pomocí empirických rovnic Kosťjakova a Mezen
ceva, hodnocení podle Philipa je výpočetně složitější, podrobný postup 
uvádějí Kutílek et al. (2000). Výsledky z pokusu, prováděného na prvním 
lyzimetru L1 (průměr 38 cm, výška filtrační vrstvy 40 cm, náplň mix spraš 
a písek 1 : 5, zatížení vodou s obsahem NaCl), ukazují rychlost infiltrace 
a kumulativní infiltraci během pokusu trvajícího 80 min. Z počátečních, 
poměrně výrazných infiltračních rychlostí, pohybujících se v případě metody 
Philipovy kolem hodnot 45 mm/min, resp. Kostjakovovy a Mezencevovy 
metody cca 34 mm/min, se přibližně po 30 minutách hodnoty ustalují, 
v rozmezí 12–15 mm/min (v závislosti na použité vyhodnocovací metodě). 
Tyto hodnoty mají již dále setrvalou hodnotu a do konce zasakovacího 
pokusu (délka trvání 80 min) se výrazně nemění (pokles na hodnotu 
v průměru 10 mm/min). Kumulativní infiltrace i

t
 [mm] opět vlivem použité 

metody kolísala na začátku pokusu v rozmezí hodnot 19–36 mm (průměr 
27 mm), během celého pokusu měla téměř vyrovnaný průběh (jemně 
strmější vzrůst na začátku pokusu). Všechny použité metody stanovily 
kumulativní infiltraci na konci pokusu téměř stejnou, resp. v rozmezí 970 až 
1 030 mm (průměr 999 mm). Obdobně to vypadalo i u ostatních lyzimetrů 
L2 až L4 s náplní spraš : písek 1 : 5, ale při zatížení vodou bez přídavku 
NaCl. V následujícím přehledu jsou uvedeny průměrné hodnoty vypočítané 
z výsledků všech tří metod (poč. – počátek pokusu; konc. – konec pokusu; 
kumul. inf. – kumulativní infiltrace): 
L2 – rychlost infiltrace v

t
 [mm/min] – poč. 13; konc. 5  /  kumul. inf. i

t
 

[mm] – poč. 22; konc. 530

Obr. 3. Zachycení mědi ve filtračním prostředí pokusných lyzimetrů

Obr. 4. Zachycení niklu ve filtračním prostředí pokusných lyzimetrů
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L3 – rychlost infiltrace v
t
 [mm/min] – poč. 9; konc. 6  /  kumul. inf. i

t
 [mm] 

– poč. 16; konc. 610
L4 – rychlost infiltrace v

t
 [mm/min] – poč. 5; konc. 2  /  kumul. inf. i

t
 [mm] 

– poč. 12; konc. 204

Hodnoty zjištěné pro dva vybrané průlehy reprezentující obě části par
koviště byly navzájem obdobné (opět průměrné hodnoty z výpočtu podle 
tří uvedených metod):
K3 – rychlost infiltrace v

t
 [mm/min] – poč. 4; konc. 3  /  kumul. inf. i

t
 [mm] 

– poč. 15; konc. 353
K6 – rychlost infiltrace v

t
 [mm/min] – poč. 3; konc. 3  /  kumul. inf. i

t
 [mm] 

– poč. 15; konc. 334

Počáteční průběhy infiltrací jsou ovlivňovány momentální vlhkostí filtrač
ního materiálu. Rozhodující informací pro dlouhodobější infiltrace většího 
množství vody je rychlost infiltrace a kumulativní infiltrace na konci zasa
kovacích pokusů. U lyzimetrů L2 až L4 se pohybovaly hodnoty infiltračních 
rychlostí v rozmezí v

t
 = 2–6 mm/min. U lyzimetru L1 byla průměrná hod

nota 10 mm/min. Kumulativní infiltrace dosahovala při porovnání všech 
lyzimetrů výrazného rozpětí hodnot. Při porovnání se stejnými pokusy, 
provedenými na infiltračních průlezích parkoviště, tak infiltrační rychlost 
na konci pokusů vycházela u obou pokusů (na spodním i horním parkovišti) 
téměř totožná (průměrně 3 mm/min). Kumulativní infiltrace byla taktéž 
v obdobném rozpětí hodnot.

Během výzkumu byly dvakrát odebrány pokaždé dva vzorky (ze spodní
ho a horního parkoviště) pro stanovení hydraulické vodivosti filtračního 
materiálu. Zjištěné hodnoty byly porovnány s požadavky na projektování 
zasakovacích průlehů (např. Hlavínek et al., 2007; JV Projekt VH, 2006; 
DWAA 138, 2005), kdy je doporučována hydraulická vodivost materiálů 
v rozpětí 1.103 až 1.106 m/s, přičemž při hodnotách blízkých 1.106 m/s 
a nižších se doporučuje vsakování s akumulací vod (řízená retence). Pro 
sledované objekty byla předpokládána hydraulická vodivost 1.105 m/s. 
Výsledky provedených pokusů s materiálem ze zasakovacích průlehů 
z parkoviště po roce provozu (podrobně Beránková et al., 2010) ukazují, že 
propustnost je dostatečná pouze na začátku pokusu, dokud se celý materiál 
dokonale nenasytí vodou. Nasycení přitom probíhá v rozsahu 4–7 hodin. Lze 
předpokládat, že v provozních podmínkách, např. při vytrvalejších deštích, 
dojde k nasycení celého filtračního prostředí infiltračních průlehů (nasycení 
na plnou vodní kapacitu, kdy veškeré póry jsou vyplněné vodou). Z těchto 
důvodů, ale také i proto, že průlehy se nedimenzují na absolutní ochranu, 
je nutné při návrhu a realizaci obdobných zařízení počítat s vybudováním 
bezpečnostních přelivů, jak bylo provedeno na sledovaných průlezích. 
Nicméně i přes tyto skutečnosti byly v zahraničí prokázány dlouhodobé 
možnsoti využití podobných zařízení k retenci a čištění povrchových smyvů, 
jak uvádí např. Aryal et al. (2006).

Závěr
Z našich zjištění vyplývá, že povrchový smyv na sledované lokalitě 

vykazuje prozatím spíše menší znečištění, a to zejména kovy. Jak již bylo 
uvedeno, parkoviště bylo v době probíhajícího sledování zatěžováno se 
vzrůstající měrou tak, jak byly uváděny do provozu další stavby v okolí. 
S ohledem na poznatky z déle sledovaných obdobných zařízení v zahraničí 
lze očekávat zvyšování zátěže hodnocenými polutanty. Přítomné chloridy se 
podílejí na zvyšování toxicity smyvů pro vodní organismy, což bylo prokázáno 
testy na řasách. Dále mohou být příčinou vyplavování zachycených iontů 
kovů a změn fyzikálních vlastností filtračního prostředí. Potvrzuje se, že 
polutanty jsou vázány a akumulovány v nerozpuštěných látkách a dochází 
k jejich usazování v retenčních i odvodňovacích objektech. Dosavadní 
krátkodobé výsledky potvrdily určitou schopnost zasakovacích průlehů 
zadržet ropné látky, kovy i PAU. S ohledem na předpoklad postupného 
vyčerpání sorpční schopnosti filtračního substrátu je třeba ve výzkumu 
dále pokračovat s cílem definování čisticího potenciálu. Vzhledem k časo
vým možnostem daným dobou řešení projektu je nutno získané výsledky 
o odstraňování sledovaných polutantů brát jako předběžné. Při dalším 
rozvoji využití technologie vsakovacích průlehů s retenčním prostorem 
s ohledem na  čištění vod z komunikací a parkovišť je nezbytné se zaměřit 
na problematiku jejich provozu a údržby v zimním období, při vyšší sněhové 
pokrývce. Vsakovací průlehy budou nepochybně využité k uskladnění sněhu 
z parkoviště. Bude třeba sledovat funkci vsakovacích průlehů v době tání 
a zajistit, aby nedošlo k zatopení částí parkoviště. Dále je nutné věnovat 
pozornost údržbě povrchu retenčních prostor a zasakovacích průlehů 
tak, aby byly dlouhodobě zajištěny vhodné vlastnosti filtračního prostředí 
(zrnitost, hydraulická vodivost, rychlost infiltrace). 
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CHEMICKÉ ZÁVODY SOKOLOV – 
PŘÍKLAD ÚSPĚŠNĚ SANOVANÉ 
EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Pavel Eckhardt

Klíčová slova
znečištění – podzemní vody – povrchové vody – ekologická zátěž – kon-
taminované místo

Souhrn
Článek uvádí výsledky výzkumu problematiky významných ekologic-

kých zátěží chemických podniků a vlivu těchto zátěží na kvalitu vod, a to 
na příkladu úspěšně sanovaného areálu bývalých Chemických závodů 
Sokolov. V rámci prací byla mj. ověřována míra kontaminace podzemních 
vod, sestaven a zkalibrován model proudění podzemních vod a vyčíslen 
nátok vybraných kontaminantů do vod povrchových.

Úvod
V posledních šesti letech byl ve Výzkumném ústavu vodohospodář

ském T. G. Masaryka v rámci Projektu Labe mj. zkoumán vliv vybraných 
významných ekologických zátěží na tok Labe a jeho přítoky (např. [4]). 
Mezi zájmové ekologické zátěže významných chemických závodů v povodí 
Labe byla v roce 2009 zařazena i lokalita bývalých Chemických závodů 
Sokolov (nyní Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.). Ekologická zátěž 
zájmového areálu byla hodnocena mj. na žádost České inspekce životního 
prostředí (ČIŽP), bylo třeba posoudit kontaminaci podzemních vod a nově 
navržené sanační limity.

Ekologická zátěž představuje úroveň znečištění, kdy nelze vyloučit nega
tivní účinky na zdraví člověka nebo jednotlivé složky životního prostředí. 
Většinou jde o místa znečištění horninového prostředí, vzniklá v minulosti 
únikem závadných látek, například lokality havárií, starých skládek či 
výrobních a skladových areálů. Po roce 1989 značně urychlila odstraňování 
ekologických zátěží nová legislativa, finančně byl tento proces významně 
podpořen především prostředky z privatizace. 

Podrobnosti k zájmovému areálu
Zájmový areál bývalých Chemických závodů Sokolov se rozkládá 

v Karlovarském kraji, v severovýchodní části 
intravilánu města Sokolov. Celková rozloha 
areálu podniku činí cca 55 ha (obr. 1). 

Závod byl založen v roce 1917 rakouským 
Spolkem pro chemickou a hutní výrobu. Podnik, 
známý pod názvem Chemické závody Sokolov, 
byl v roce 1993 pod tímto názvem privatizován 
ze státního podniku na akciovou společnost. 
Poté název společnosti zněl Eastman Sokolov, 
a.s., dále RSM Chemacryl, a.s., v roce 2006 
došlo k poslední změně názvu na Hexion Spe
cialty Chemicals, a.s. 

Původním výrobním programem podniku 
byla chemická výroba, hlavními produkty byly 
karbid vápníku a dusíkaté vápno. V období 
mezi světovými válkami byla výroba rozšířena 
o dissousplyn (technický acetylén rozpuštěný 
v acetonu), borax (tetraboritan sodný), peroxid 
vodíku a alkalické chlorečnany. Po druhé svě
tové válce byly dobudovány výrobny formamidu, 
kyseliny mravenčí, mravenčanu vápenatého, 
bílého korundu, mikrokorundu atp. Od sedmde
sátých let dochází k postupnému odstavování 
zastaralých a energeticky náročných technologií 
a k orientaci zejména na výrobu kyseliny akry
lové a jejích esterů a akrylátových disperzí. 
V období 1980 až 1986 byly odstaveny výrobny 
karbidu vápníku, dusíkatého vápna a dissous

plynu, v letech 1990 až 1994 byla odstavena výroba kyseliny mravenčí, 
mravenčanu vápenatého, silostanu, síranu amonného a alkalických 
chlorečnanů [1].

Původní výroba byla soustředěna převážně do západní a jihozápadní 
části areálu podniku a dodnes bývá označována jako „starý závod“. Výroba 
kyseliny akrylové a monomerů je soustředěna převážně ve východní části 
areálu Hexion Sokolov, bývá označována jako „nový závod“.

Odpadní vody jsou vypouštěny vlastní kanalizací přes usazovací nádrže 
do řeky Ohře v prostoru za Těšovicemi, asi 1 km po toku Ohře od zájmo
vého areálu. 

Přírodní poměry
Zájmová oblast leží v průmyslové zóně v severovýchodní části města 

Sokolov, nadmořské výšky terénu v areálu se pohybují okolo 400 m n.m. 
Z geologického hlediska náleží zájmové území převážně k terciérní soko

lovské pánvi. Ta je zde zastoupena zejména sedimenty vulkanodetritického 
a starosedelského souvrství. V podloží pánevních sedimentů a v jižní části 
zájmového území se vyskytují metamorfity arzberské série. 

Terén je kryt nezpevněnými horninami kvartéru. Nejvýrazněji jsou zastou
peny fluviální písčité štěrky a písčité hlíny inundačního území Ohře. Značné 
zastoupení mají v zájmovém areálu i jeho okolí antropogenní navážky.

Lokální geologickou situaci dokumentuje bohatá vrtná prozkoumanost 
území, v zájmovém území byly vyhloubeny stovky vrtů. 

Z hydrogeologického hlediska leží zájmový areál při hranici rajonů č. 2120 
– Sokolovská pánev a č. 6112 – Krystalinikum Slavkovského lesa [2]. 
Sokolovská pánev obecně představuje tektonicky silně predisponovanou 
pánev relativně malého rozměru s velmi nepravidelným vývojem hydrogeo
logických kolektorů s absencí významnější kontinuální zvodně. Přirozený 
režim podzemních vod je v širší oblasti značně pozměněn zejména odvod
ňováním při těžbě hnědého uhlí.

Na lokalitě je nejvýznamnější mělká zvodeň v kvartérních sedimentech, 
kolektorem jsou zejména štěrky a písky teras Ohře. Terciérní jílovité horniny, 
popř. navětralé horniny krystalinika tvoří podložní izolátor. Průměrná moc
nost kvartérního kolektoru se tu běžně pohybuje mezi 3 až 5 m, v místech 
přehloubených koryt dosahuje mocnost kolektoru až 11 m. Koeficient 
filtrace se převážně pohybuje v řádech n.103 až n.104 m.s1 [3].

Tok podzemní vody kvartérní zvodně směřuje generelně k místní erozní 
bázi – k toku Ohře. Lokálně ovlivňuje odtok podzemních vod sanační čerpání 
a další antropogenní zásahy.

Hydrologicky odvodňuje zájmovou oblast řeka Ohře, na jejímž pravém 
břehu zájmový areál leží. Okolo Ohře je veden regionální biokoridor.

Key words
road-traffic infrastructure – parking – run-off – water pollution – infiltration 
– filtration medium

The paper presents results of the water quality monitoring of road and 
parking surface run-off, which was done in 2008 and 2009. The main 
results of the retention and infiltration facilities treatment efficiency 
for PAH, mineral oils and selected heavy metals are presented, too. 

The system of facilities has been built for a parking area located within 
Brno-Bohunice (Masaryk University campus). Mineral oils, PAHs and 
some heavy metals (cadmium, copper, lead, zinc) were trapped within 
filtration mediums of the infiltration facilities. Treatment efficiency 
was also studied with the usage of lysimeters loaded by surface run-off 
water. A stable and high efficiency was found out for copper, nickel and 
cadmium (> 90 %). Lower efficiency was achieved for mercury (> 60 %) 
and lead (30–90 %).

Obr. 1. Situace areálu bývalých Chemických závodů Sokolov
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Vznik ekologické zátěže a postup 
sanačních prací

V lokalitě probíhala dlouhodobě chemická 
výroba. Ekologická zátěž lokality vznikla ve své 
většině nedostatečně zabezpečeným dlouhodo
bým užíváním a skladováním chemických látek, 
obdobně jako v jiných případech průmyslových 
ekologických zátěží. Na kontaminaci hornino
vého prostředí se podílely také havarijní úniky. 
Zastoupena je i ekologická zátěž skládkového 
původu – při hranici severozápadní části areálu 
leží bývalé úložiště po plavení popelovin (tzv. 
„Zemník“).

Aby se omezilo šíření znečištění, probíhá na 
lokalitě již od osmdesátých let minulého století 
sanační čerpání kontaminovaných podzemních 
vod. V roce 1999 byla mezi Fondem národního 
majetku ČR a Chemickými závody Sokolov, a.s., 
uzavřena smlouva o vypořádání ekologických 
závazků vzniklých před privatizací. Na tomto 
základě je financována valná většina sanačních 
a monitorovacích prací v zájmovém areálu. 
K pracím existuje rozsáhlá dokumentace. 

V roce 2002 hodnotilo Ministerstvo životního 
prostředí [5] prioritu pro odstraňování staré 
ekologické zátěže zájmového areálu hodnotou 
5,05 bodu z deseti možných. Priorita této eko
logické zátěže tak byla vyšší než např. u areálů 
LZ Draslovka Kolín (2,05 bodu) či Spolchemie 
Ústí nad Labem (2,65 bodu), ale naopak nižší 
než u Spolany Neratovice (6,2 bodu) a Synthe
sie Pardubice (9,75 bodu). Ekologická zátěž areálu měla druhou nejvyšší 
prioritu v rámci Karlovarského kraje.

V letech 2006 až 2008 byly v areálu uskutečněny rozsáhlé sanační 
práce. V rámci sanace nesaturované zóny proběhlo vyklizení vybraných 
objektů, jejich demolice (mj. kompresorovna, výrobna generátorového 
plynu, výrobna kyseliny mravenčí, výrobna mravečnanu a výrobna alka
lických chlorečnanů) a selektivní těžba kontaminovaných zemin. Těžené 
zeminy byly kontaminovány zejména nepolárními extrahovatelnými látkami, 
chromem a amonnými ionty. Z lokality bylo odvezeno celkem 86 972 tun 
kontaminovaného materiálu. Část sanace probíhala i jinými metodami, 
např. lokalita nádrže na naftu „Bencalor“ byla v letech 2007 až 2008 
sanována pomocí ventingu [3]. 

Zajímavá byla sanace prostoru dědičné štoly v jihozápadní části závodu 
(sloužila v minulosti k odvádění důlních vod do Ohře), která byla kontamino
vána jak chromem, tak ropnými látkami. Dědičná štola tvořila preferenční 
cestu šíření kontaminace. Byla provedena demolice asi 70 metrů dlouhého 
úseku dědičné štoly včetně odtěžby okolní kontaminované zeminy a silně 
kontaminovaných kalů uvnitř štoly. Pro zabránění pronikání podzemní vody 
do zbylé části štoly byla na obou stranách odtěženého úseku provedena 
tamponáž.

Sanace saturované zóny probíhala v letech 2006 až 2008 především 
čerpáním podzemních vod, a to jak ze sanačních vrtů, tak ze stavebních jam. 
Souhrnně bylo za toto období dekontaminováno přes 261 tisíc m3 vod [3].

Vzhledem k tomu, že areál je poměrně dobře prozkoumán a v nedávné 
době tu proběhly rozsáhlé sanační práce, soustředila se naše terénní 
činnost zejména na ověření úrovně aktuální kontaminace podzemních 
vod. V rámci vzorkovacích prací byly provedeny odběry podzemních vod 
z vybraných sanačně čerpaných vrtů.

Areál Hexion Sokolov obtéká ze severní a východní strany řeka Ohře. Mezi 
hranicí zájmového výrobního areálu a řekou existuje poměrně úzký pobřežní 
zalesněný pás, místy podmáčený. Severovýchodně od areálu závodu leží 
na řece jez, který zdvihá hladinu povrchových a podzemních vod.

Jihovýchodně od zájmového areálu, tedy ve směru toku podzemních 
vod, se nachází městská čistírna odpadních vod a za ní obytná zóna místní 
části Těšovice. V severním okolí areálu leží zahrádkářská kolonie a řeka 
Ohře. Jižně od areálu je parkoviště, místní komunikace a poměrně strmý 
svah údolí. Zájmový areál působí ve srovnání s ostatními navštívenými 
chemickými závody čistým a upraveným dojmem. Vyskytují se zde i široké 
proluky po sanačně vybouraných starších objektech. V areálu společnosti 
existuje větší množství hydrogeologických vrtů. 

V rámci prací bylo provedeno kontrolní vzorkování podzemních vod 
z vybraných vrtů na těkavé organické uhlovodíky. Obsahy jednoduchých aro
mátů, jednotlivých chlorovaných alifatických uhlovodíků, vybraných chlorben
zenů a bromovaných methanů byly nízké, pohybovaly se většinou v úrovni 
přirozeného pozadí, splňovaly mj. mezní hodnoty pro pitnou vodu. 

Tam, kde to bylo možné, bylo provedeno srovnání zjištěných výsledků 
analýz s obsahy analyzovanými v nedávné minulosti. Ze srovnání hodnot 
obsahů aktuálních a nedávno provedených archivních analýz vyplynula gene
relní shoda na nízkých koncentracích vybraných analyzovaných látek.

Modelové řešení
V rámci prací byl pro zájmové území sestaven a ověřen komplexní 

matematický model proudění podzemních vod mělké zvodně (obr. 2) 
a transportu vybraných kontaminantů podzemní vodou do toku Ohře. 
Zátěž Ohře byla vyčíslena pro kontaminanty, pro které se podařilo získat 
dostatek dat. Do povrchové vody jsou kontaminanty transportovány vlivem 
drenáže podzemní vody mělké zvodně. Velikost drenáže podzemní vody do 
Ohře z oblasti zájmového území nelze vzhledem k výši průtoků relevantně 
přímo měřit, matematický model umožnil vyčíslení příronu podzemní vody 
v jednotlivých úsecích toku.

Vynásobením dat o drenáži podzemní vody (model) údaji břehových 
koncentrací podzemních vod (získány empirickou interpolací) byl vypočten 
hmotnostní tok bilancovaných kontaminantů do vodoteče. 

Matematický model proudění podzemní vody, který komplexně řeší hyd
rauliku proudění podzemní vody na zájmovém území, lze využít pro analýzu 
plošného rozložení průtoků podzemní vody, pro výpočet rychlostí proudění 
podzemní vody a postupových rychlostí kontaminantů, lze předpovídat 
i dopady sanačních opatření. Výpočty byly provedeny na bázi stacionární 
simulace – pro průměrné podmínky proudění podzemních vod v zájmovém 
území. Skutečné hodnoty nátoku kontaminantů do Ohře závisí na aktuální 
situaci, jsou přírodně i antropogenně ovlivněné a kolísají okolo vypočtených 
průměrných hodnot.

Z bilancovaných kontaminantů jsou do vodoteče ze zájmového areálu 
nejvíce drénovány sírany, a to v úrovni 1,06 g.s1. Hmotnostní tok chloridů 
do toku Ohře je řádově nižší, představuje cca 185 mg.s1. Přísun amon
ných iontů do Ohře činil cca 6,5 mg.s1, nepolárních extrahovatelných 
látek přitékalo cca 0,18 mg.s1. Hmotnostní tok dalších vybraných látek 
do toku Ohře je velmi nízký – u chlorovaných alifatických uhlovodíků činí 
okolo 0,001 mg.s1, u akrylátů leží pod 0,003 mg.s1.

Přísun kontaminantů z oblasti zájmového výrobního areálu do toku Ohře 
je relativně malý. Tato situace je zapříčiněna jednak relativně nevelkým 
prouděním podzemní vody přes výrobní areál do toku Ohře (cca 4,5 l.s1), 
především však tuto situaci způsobuje skutečnost, že podél toku Ohře 
a i v oblasti výrobního areálu se kontaminanty vyskytují většinou pouze 
v relativně nízkých koncentracích. Dalším příznivým momentem je značný 
průměrný průtok povrchové vody tokem Ohře, který dosahuje v zájmové 
lokalitě okolo 15 m3.s1. Při takovémto ředění nedojde v současnosti ani 
v případě odstavení čerpání na sanačních vrtech k měřitelným změnám 
koncentrací škodlivých látek v toku. 

Posouzení navrhovaných limitních hodnot sanace
Na základě zjištěných skutečností jsme posuzovali i nově navržené 

sanační limity. Pro zájmový areál byla v roce 2009, po provedení sanace 
nesaturované zóny, zpracována aktualizovaná analýza rizika [3]. Cílové 
hodnoty pro sanaci saturované zóny zde byly primárně vypočteny pro 
kontaminaci podzemních vod amonnými ionty, šestimocným chrómem 
a uhlovodíky C

10
–C

40
. Pro potřeby České inspekce životního prostředí byly 

zpětným výpočtem odvozeny sanační limity i pro další látky.

Obr. 2. Poměry proudění podzemních vod po ukončení sanačního čerpání – jeden z výstupů mate
matického modelu
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Jmenovaná zpráva je poměrně obsáhlá a fundovaná. Přesto byla její 
první verze ČIŽP odmítnuta. Stalo se tak především na základě navrhova
ných velmi volných sanačních limitů. Některé hodnoty nově navrhovaných 
sanačních limitů byly více než řádově vyšší než stávající limitní hodnoty. 
Například sanační limit pro tetrachlorethan byl navýšen 92krát, limit pro 
obsah benzenu 81krát atp. Zpracovaná analýza rizik navíc vycházela při 
výpočtu v podstatě z jediného reálného scénáře – odnosu kontaminace 
podzemní vodou do Ohře a rovnoměrného naředění této kontaminace 
vysokým průtokem povrchové vody.

Tento technokratický způsob určování limitů byl v rozporu s reálným 
stavem lokality. Část nových limitů pro saturovanou zónu se dostala 
do rozporu s limity pro nesaturovanou zónu. Mimo to se takto vysoké 
koncentrace značné části vymezených látek v podzemní vodě lokality ani 
nevyskytují. V rámci našich prací byly nastíněny další reálné scénáře, se 
kterými zpracovaná analýza rizika nepočítala, jako například transport 
kontaminantů podzemní vodou do zahrádkářské kolonie, vývěry podzemních 
vod u paty svahu v blízkosti Ohře nebo budoucí výkopové práce v areálu 
podniku. Doporučili jsme na základě těchto scénářů a výše zmíněných 
skutečností adekvátně upravit část navrhovaných sanačních limitů pro 
podzemní vody.

Závěry
Průzkumu byl podroben areál bývalých Chemických závodů Sokolov, 

v minulosti silně kontaminovaný širší škálou látek z ekologické zátěže. Na 
lokalitě v rámci námi realizovaných prací proběhlo ověření aktuální úrovně 
kontaminace podzemních vod, byl odladěn matematický model proudění 
podzemních vod širšího okolí a vyčíslen hmotnostní tok vybraných konta
minantů do toku Ohře. Posouzeny byly i navrhované sanační limity.

Podle našich zjištění nemá ekologická zátěž zájmového areálu v současnos
ti, po provedené sanaci, na kvalitu povrchových vod Ohře měřitelný vliv. 

Lokalita se nachází v závěrečné fázi sanace, většina koncentrací konta
minantů v podzemních vodách je relativně nízká. Ve srovnání s ostatními 
zpracovávanými lokalitami ekologických zátěží rozsáhlých chemických 
závodů, jako např. Synthesia Pardubice či Spolana Neratovice, ale i LZ 
Draslovka Kolín či Spolchemie Ústí nad Labem, je v lokalitě bývalých 
Chemických závodů Sokolov současná situace zbytkové kontaminace 
značně příznivější.

Ocenit je třeba úsilí státních institucí vedoucí k sanaci ekologických 
zátěží, byť toto zlepšování životního prostředí není vždy na první pohled 
patrné a prvoplánově populární. 
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Výzkum byl realizován za finanční podpory SP/2e7/229/07. Významná 
část podkladů byla poskytnuta se souhlasem zájmového podniku, sanač
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Chemical plant Sokolov – example of successfully cleaned conta-
minated site (Eckhardt, P.)
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This text summarizes the results of the old contaminated site 
research on the example of large chemical plant in Western Bohemia. 
The influence of groundwater contamination on surface water was 
checked there.
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Souhrn
Význam závlah v ČR jednoznačně prokázaly jak exaktní polní 

pokusy, tak i praktické zkušenosti. S jejich provozem je však něko-
lik – někdy těžko řešitelných – problémů. Většina privatizovaných 
provozuschopných závlah vyžaduje rekonstrukci a modernizaci 
(k 1. 1. 2010 z nich bylo asi 53 % starších než 30 let). Přitom na 
rekonstrukci a modernizaci zastaralých trubních sítí a čerpadel je 
nedostatek finančních prostředků. V některých oblastech ČR je již 
dlouhodobě nedostatek vody pro závlahy. Závlahové režimy plodin 
jsou však až na malé výjimky řízeny neodborně, což má za následek 
plýtvání závlahovou vodou a zvýšení rizika vyplavování dusičnanů 
a různých cizorodých látek do podzemních vod. V zájmovém území 
některých závlahových soustav, vybudovaných do poloviny 90. let, 
nebyly dosud provedeny pozemkové úpravy, nebo byly sice provede-
ny, ale s nedostatečným ohledem na potřeby provozu závlah. Chybí 
odborné vzdělávání a poradenství v oboru závlahových meliorací.

u

Úvod
K největšímu rozmachu výstavby závlah v ČR došlo v období od 

začátku 60. let do poloviny 90. let 20. století, kdy bylo vybudováno 
celkem 153 804,39 ha závlah [1] v celkové pořizovací hodnotě 2,8 mld. 
korun. Tato plocha představuje 3,62 % ze současné výměry zeměděl-
ského půdního fondu. Ve Státním vodohospodářském plánu, vypraco-
vaném v r. 1954, byla stanovena výměra zemědělské půdy, vyžadující 
v ČR závlahy na 904 480 ha, což představuje 21,3 % z její současné 
výměry. Většina závlah vybudovaných do poloviny 90. let (cca 127 
tis. ha) byla v roce 1997 a 1998 privatizována. Současnou výměru 
provozovaných závlah lze odhadnout na 20–30 tis. ha (přesnější 
údaje neexistují). V posledních zhruba 10 letech bylo vybudováno 
různými soukromými firmami kolem 5 tis. ha mikrozávlah. Většinou 
se jedná o kapkové závlahy, vybudované za národní finanční podpory 
poskytované ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění poz-
dějších předpisů na budování kapkových závlah v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a školkách. Závlahám v ČR je třeba věnovat 
pozornost, protože jsou i významným velmi účinným adaptačním 
opatřením v zemědělství při možné změně klimatu.

Význam závlah v ČR
V ČR se závlahy nacházejí v nejproduktivnějších a přitom srážkově 

deficitních oblastech. V těchto oblastech jsou závlahy nezbytným 
předpokladem pro pěstování většiny druhů zeleniny a pro stabiliza-
ci výnosů polních plodin na úrovni dosahované v nich ve srážkově 
nejpříznivějších letech. Stabilizační funkci závlah jednoznačně pro-
kazují výsledky polních pokusů a provozních šetření, provedených 
řadou odborníků v uplynulých letech. Při přesných polních pokusech 
vedených v Hoříně na okr. Mělník Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze byla podle Slavíka [2] bilancí závlahového režimu prokázána 
potřeba doplňkové závlahy ve všech ročnících. Šimon [3] uvádí, že 
závlaha se podílí na zvyšování výnosů zemědělských plodin podstat-
ně větší měrou než hnojení, odrůda a další 
faktory. Pokud však má být dosaženo vyso-
kých přírůstků výnosů, je podle něj nutné do 
závlah zařazovat plodiny s dobrou reakcí na 
doplňkové závlahy. Na zavlažované půdě je 
možné nejen s vysokou jistotou pěstovat růz-
né meziplodiny, ale dokonce počítat s dvěma 
sklizněmi do roka. Exaktními pokusy bylo 
prokázáno, že závlahou lze značně vyrovnat 
rozdíly ve výnosech na písčitých a hlinitých 
půdách. 

Ve vyspělých zemědělských státech se 
sice snižuje výroba některých zemědělských 
produktů, avšak ne snižováním intenzity 
jejich pěstování, ale snižováním výměry pěs-
titelských ploch (výjimkou je biologické nebo 
alternativní zemědělství). Z těchto důvodů je 

třeba závlahy vybudované v ČR nejenom zachovat, ale i rekonstruo-
vat a modernizovat a také podporovat výstavbu nových moderních 
závlahových systémů.

Hlavní problémy závlah v ČR a jejich řešení
Podstatná část privatizovaných závlah není provozuschopná – může 

to být i více než 50 %. Většina provozuschopných závlah vyžaduje 
rekonstrukci a modernizaci. Z údajů o stáří závlahových soustav v ČR, 
publikovaných Spitzem et al. [4], je zřejmé, že k 1.1.2010 bylo z nich 
asi 53 % starších než 30 let. Na starších závlahových soustavách 
způsobují stále větší problémy časté poruchy trubních sítí a čerpadel, 
nedostatek náhradních dílů na již nevyráběná čerpadla a některé 
součásti trubní sítě a nedostačující výkon čerpadel v důsledku jejich 
opotřebení. Významným důvodem pro rekonstrukci a modernizaci 
většiny závlah vybudovaných do poloviny 90. let je také to, že jejich 
technické parametry často neodpovídají současným potřebám uživa-
telů závlahového rozvodného systému, v důsledku zvýšení jejich 
počtu po privatizaci zemědělských subjektů a nových podmínek 
v zemědělském podnikání. Velkým problémem závlah je nedostatek 
finančních prostředků na rekonstrukci a modernizaci zastaralých 
trubních sítí a čerpadel. V současné době umožňuje získat podporu 
na pořízení a obnovu závlahových zařízení kromě zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, také Program rozvoje venkova České republiky na 
období 2007–2013, konkrétně podopatření 121 osy I (http://www.mze.
cz/UserFiles/File/EAFRD/PRV_oficiln_schvlen.pdf). Obnovu, budování 
a optimalizaci závlahových sítí a obnovu a budování závlahového 
detailu podporuje program 129 160 – podprogram 129 162 Minister-
stva zemědělství ČR „Podpora obnovy a budování závlahového detailu 
a optimalizace závlahových sítí“ [5].

Významným problémem v některých oblastech ČR (hlavně na Slán-
sku a Žatecku) je již dlouhodobě nedostatek vody pro závlahy. Pokles 
průtoků v letních měsících k velmi nízkým hodnotám, ke kterému 
podle Kašpárka [6] dochází již v pásu mezi dolní Berounkou, dolní 
Vltavou a dolní Ohří, vylučuje odběr vody pro závlahy. V některých 
případech může být výrazný pokles průtoků příčinou výrazného 
zhoršení jakosti vody, a tím značného omezení možností jejího užití 
pro závlahy, vyplývajícího z příslušných ustanovení ČSN 75 7143 
Jakost vody pro závlahu [7]. V oblastech s nedostatkem povrchových 
resp. podzemních vod pro závlahy lze pro tento účel za určitých pod-
mínek užívat vhodně upravené městské anebo i jiné odpadní vody, 
jak je obvyklé v řadě i vyspělých průmyslových států (např. Izrael, 
USA). Problematice užití městských odpadních vod pro závlahy je 
věnován příspěvek v časopisu Vodní hospodářství č. 5 v r. 2009 [8]. 
V zemědělsky vysoce produkčních oblastech s deficitními vodními 
zdroji má mimořádný význam zavádění úsporných způsobů závlah 
(z hlediska spotřeby vody). Jedná se o mikrozávlahy – mikropostřik 
a kapkovou závlahu (obr. 1, 2). Při kapkové závlaze je potřeba vody 
dokonce o 40–50 % menší než při postřiku. Polními pokusy byla 
jednoznačně prokázána výhodnost vodou šetřících způsobů závlah 
pro závlahu zeleniny, chmele, ale i některých polních plodin. Správ-
ným řízením závlahového režimu bylo dosaženo značných úspor 
závlahové vody při její vysoké produkční účinnosti (zvýšení výnosu 
v hmotnostní jednotce na jednotku množství dodané vody). Šetření 
vodou může výrazně snížit negativní důsledky dopadu klimatických 
změn na vodní hospodářství. 

Dalším problémem závlah v ČR je neodborné řízení závlahových 
režimů plodin, mající za následek plýtvání závlahovou vodou a zvý-
šení rizika vyplavování dusičnanů a různých cizorodých látek do 
podzemních vod. Přitom je k dispozici řada vědecky podložených 

Obr. 1. Mikropostřik Obr. 2. Kapková závlaha
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Obr. 3. Čidla WATERMARK a VIRRIB

metod. V ČR byla pro řízení závlahového režimu vyvinuta metoda 
biologické křivky [9], graficko-analytická metoda [10], která byla 
modifikována Slavíkem [11] a agrometeorologický programový kom-
plex AVISO [12]. Pro podmínky ČR byla upravena Klattova metoda 
ideálních srážek [13]. Ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany 
půdy, v.v.i., byl pro řízení závlahového režimu sestaven výpočetní 
program ZAPROG 1, založený na výpočtu potenciální evapotranspi-
race metodou biologické křivky [13] a použití koeficientů této křivky 
z ČSN 75 0434 Potřeba vody pro doplňkovou závlahu [14]. Spolu 
s metodikou, vypracovanou za účelem užívání tohoto programu [15], 
je bezplatně k dispozici zájemcům na webové adrese http://www.
vumop.cz/zaprog1.php. Jedná se o program jednoduchý na obsluhu, 
založený na bilanci zásoby vody v půdě. Tento program je možné 
využívat pro plodiny zavlažované postřikem nebo mikrozávlahou na 
pozemcích o jakékoliv výměře. 

Pro řízení závlahových režimů plodin je také možno velmi dobře 
užívat různá vlhkoměrná čidla, ukazující buď potenciál půdní vody, 
nebo přímo vlhkost půdy v objemových procentech. Vyrábí se celá 
řada různých typů čidel, hlavně zahraničními firmami. Z čidel, 
používaných v pokusech vedených ve VÚMOP, lze uvést porézní 
odporová čidla WATERMARK, ukazující potenciál půdní vody a die-
lektrická čidla VIRRIB, ukazující vlhkost půdy v procentech objemu 
půdy (obr. 3). Předzávlahové (prahové) potenciály půdní vody jsou 
uvedeny v zahraniční literatuře (http://www.aces.edu/pubs/docs/A/
ANR-1169) a pro některé plodiny také v české literatuře [16, 17]. V ČR, 
prakticky jen u nově vybudovaných mikrozávlah, zejména v sadech 
a vinohradech, se užívají čidla VIRRIB firmy AMET Velké Bílovice 
(http://www.amet.cz), která ve spojení s regulátory půdní vlhkosti 
umožňují automatizaci řízení závlahového režimu.

Pozemkové úpravy (PÚ) v zájmovém území některých závlaho-
vých soustav, vybudovaných do poloviny 90. let, nebyly buď dosud 
provedeny, nebo byly provedeny, ale často s nedostatečným ohledem 
na potřeby provozu závlah. Potřeba PÚ v zájmovém území těchto 
závlahových soustav je dána tím, že v době, kdy byly vybudovány, 
hospodařilo v zájmovém území závlahy jen několik velkých podniků, 
zatímco v současné době tam obvykle hospodaří kromě různě velkých 
zemědělských podniků také desítky a někdy i stovky drobných země-
dělců a pěstitelů. Proto někteří vlastníci pozemků nemohou závlahy 
racionálně provozovat a využívat. PÚ musí zajistit všem vlastníkům 
pozemků resp. jejich nájemcům možnost odběru potřebného množství 
vody pro závlahu v době její prokázané potřeby, pokud možno s mini-
málním množstvím obtížných věcných břemen, minimální potřebou 
investičních prostředků na rekonstrukci závlahových trubních sítí 
a na zřizování polních cest. Nejčastějším a přitom někdy značně 
složitým případem jsou PÚ v zájmovém území středoplošných a vel-
koplošných závlah, kde jsou trubní řady s hydranty umístěny na 
okrajích velkých scelených honů a kde je obvyklým způsobem závlahy 
postřik. Specifika pozemkových úprav na zavlažovaných pozemcích 
jsou podrobně uvedena v metodice „Specifika navrhování pozemko-
vých úprav v územích zastavěných vodohospodářskými díly“ [18] 
a rámcově v publikacích „Metodický návod pro pozemkové úpravy 
a související informace“ [19] a „Metodický návod pro vypracování 
návrhů pozemkových úprav“ [20]. 

Řešením převážné části uvedených problémů se bude zabývat etapa 
„Výzkum evapotranspirace na zavlažovaných pozemcích a vytvoření 
postupů pro racionalizaci závlah v procesu narůstajícího zemědělského 
sucha“, která je součástí Výzkumného záměru MZE0002704902 „Inte-
grované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství 
a rozvoji venkova“, jehož řešitelem v období let 2009 až 2013 je VÚMOP, 
v.v.i. Výzkum uvedené etapy je zaměřen na: 
•	 návrh a vyhodnocení postupu pro optimální návrh, rekonstrukci 

a modernizaci závlahových zařízení pomocí spolupráce dvou 
modelů: optimalizačního a simulačního,

•	 zpracování a vyhodnocení programu pro řízení závlahového režimu 
plodin, postavený na výpočtu evapotranspirace metodou FAO 56,

•	 zjištění vlivu predikované klimatické změny na vývoj potřeby 
závlahové vody v suchých oblastech České republiky,

•	 vyhodnocení závlahových režimů jednotlivých druhů zeleniny při 
různých předzávlahových sacích tlacích půdní vody s ohledem na 
velikost výnosu tržního produktu a jeho jakost,

•	 vyhodnocení poznatků o vlivu závlahy na kontaminaci podzemních 
vod dusičnany,

•	 zjištění vlivu vlhkosti půdy na aktuální evapotranspiraci,
•	 stanovení rozdílů mezi aktuální evapotranspirací a plodinovou 

evapotranspirací.

Závěr
Závlahy jsou jednoznačně nejúčinnějším opatřením proti agro-

nomickému suchu. V tržní ekonomice má stabilita výnosů velký 
význam z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů. Producent 
s nestabilními výnosy je pro odběratele nespolehlivý. Z těchto důvo-
dů a z důvodu zajištění potravinové bezpečnosti našeho státu je 
třeba závlahy vybudované v ČR nejenom zachovat, ale i rekonstru-
ovat a modernizovat a také podporovat výstavbu nových moderních 
závlahových systémů, především v našich nejúrodnějších oblastech. 
Význam závlah se může ještě podstatně zvýšit v důsledku probíhají-
cích klimatických změn. Nezbytným předpokladem pro kvalifikované 
využívání závlah v ČR je vybudování systému odborného vzdělávání 
a poradenství v oboru závlahových meliorací s využitím získaných 
výzkumných výsledků a poznatků a jeho podpora MZe ČR. 

Poděkování: Poznatky uvedené v tomto příspěvku byly získány v rám-
ci řešení projektu NAZV QF3100 „Posouzení nárůstu klimatického 
sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami“ a řešení 
výzkumného záměru MZE0002704902 „Integrované systémy ochrany 
a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova“
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Irrigation in the Czech Republic (Zavadil, J.; Spitz, P.)

Key words
need of irrigation – irrigation problems – solving of irrigation problems

The importance of irrigation in the Czech Republic is clearly dem-
onstrated with the exact field trials and practical experience. The 
irrigation operation has however several difficult problems. The most 
of the privatized serviceable irrigation requires rehabilitation and 
modernization (to January 1, 2010 about 53 % of them were older than 
30 years). Nevertheless the rehabilitation and modernization of obso-
lete pipe networks and pumps is the poverty of financial resources. 
The Czech Republic has long-term shortage of water for irrigation in 
some areas, too. Irrigation regimes of crops are with a few exceptions 
unprofessionally managed. It results in wastage of irrigation water 
and in an increasing risk of leaching of nitrates and various xenobiotic 
substances to groundwater. Some areas with irrigation system – built 
until the mid-nineties last century – have not yet carried out land 
consolidation, or they were carried out but with insufficient regard 
to the operation of irrigation needs. There is a lack of professional 
training and consultancy in the irrigation branch.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Druhý ročník letní školy DEX summer 
school opět s českou účastí

Již podruhé uspořádala asociace německých environmentálních exper-
tů (DEX – Deutschen Expertenrates für Umwelttechnologie und Infra-
struktur e.V.) letní školu tematicky zaměřenou na problematiku čištění 
odpadních vod. Letošní ročník se konal od 4. do 9. července v rakouském 
Rottenbachu a zúčastnilo se ho 26 studentů z jedenácti zemí a čtyř kon-
tinentů. Mezi studenty letní školy byli jak studenti bakalářských, magis-
terských a doktorských programů zaměřených na ochranu životního 
prostředí, tak i lidé, kteří se problematikou vod zabývají profesně. 

Program se skládal nejen z teoretických přednášek, ale také obsa-
hoval exkurzi na jednu z největších čistíren v Rakousku – Lenzing. 
Studenti absolvovali i práci v laboratoři, kde se seznámili se základní 
analytikou, kinetickými testy a mikroskopickým rozborem aktivo-
vaného kalu. Teoretické lekce přednášeli přední němečtí a rakouští 
specialisté. Nejprve profesor Matsché (TU Wien) zopakoval základy 
aktivačního procesu. Následně profesor Haberle (Uni BoKu Wien) 
přednášel o decentralizovaných a extenzivních systémech. Profesor 
Frechen (Uni Kassel) seznámil posluchače s novinkami na poli biofil-
mových a membránových bioreaktorů. Pětidenní kurz dále pokračoval 
přednáškou profesora Kroisse (TU Wien) na téma úprava a zpracování 
kalů a detailním seznámením s problematikou návrhu a dimenzování 
dosazovacích nádrží a bilance kalu na čistírně profesora Güntherta 
(UniBW München). Čtvrtečního programu se ujal profesor Rosenwin-
kel (LU Hannover) a věnoval jej anaerobnímu čištění odpadních vod 
a odstraňování dusíku z kalových vod tradičními metodami i pomocí 
moderních technologií, jako je například anammox. Teoretická část 
programu byla zakončena přednáškou profesora Kainze (TU Graz), 
který se zaměřil na provozní témata, aerační systémy, hydrauliku 
nádrží a ekonomické aspekty provozu čistíren odpadních vod. Po 
každé přednášce následoval krátký test, který měl ověřit, zda studenti 
danou problematiku pochopili.

Kromě odborné části měla letní škola i bohatý společenský program. 
Za zmínku stojí především společné grilování v sídle společnosti VTA, 
za jejíž podpory byla letní škola uspořádána, a prohlídka historického 
města Linz. V průběhu celé akce panovala mezi studenty a předná-
šejícími odborníky velmi přátelská atmosféra. Všichni účastníci si 
tak odvezou nejen nové znalosti, ale i cenné mezinárodní kontakty 
a nová přátelství. 

Tak jako v prvním ročníku, i letos měla své zastoupení Česká repub-
lika. Letní školy se tentokrát zúčastnili hned tři studenti doktorského 
programu na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, jme-
novitě Jindřich Procházka, Lenka Vacková a Filip Wanner. O vysoké 
kvalitě mladých českých odborníků svědčí jejich umístění v celkovém 
hodnocení průběžného testování, kde obsadili první tři místa.

DEX summer school je výbornou příležitostí k rozšíření znalostí 
v oboru čištění odpadních vod a k navázání kontaktů mezi odborníky 
z celého světa. Letní škola byla konána pod záštitou DEX a společnosti 
VTA, kterým bychom chtěli poděkovat nejen za perfektní organizaci 
celé akce, ale i za poskytnutá stipendia, díky nimž jsme se akce mohli 
zúčastnit.

Jindřich Procházka, jindrich.prochazka@vscht.cz
Lenka Vacková, lenka.vackova@vscht.cz

Filip Wanner, filip.wanner@vscht.cz 
VŠCHT

Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 

Některých přednášek se zúčastnil i ředitel VTA Ulrich Kubinger 
(zcela vpravo) (www.cityfoto.at)
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Návštěva závodu Honeywell 
v Mosbachu, Německo

V první polovině května tohoto roku byla skupina odborníků 
zabývajících se vodním hospodářstvím hostem ve výrobním závodě 
firmy Honeywell spol. s r. o. v Mosbachu. Cílem bylo seznámit hosty 
s výrobními kapacitami, výpočtovými metodami především tlako-
vých redukčních ventilů a evropskou legislativou v oblasti ochrany 
vnitřních rozvodů pitné vody – především normou EN 1717. 

těchto ventilů a předvedl široké pole použití, kdy je možné sestavit 
nejen ventil redukční, ale i ventily pro napouštění, pojišťovací ven-
tily a ventily kombinující různé funkce.Tyto ventily jsou dodávány 
v široké paletě velikostí (DN 50 – DN 600). 

Norma EN 1717
V další části přednášky se posluchači seznámili s ochranou vnitř-

ních rozvodů pitné vody před zpětným průtokem. Úvodem byly také 
zmíněny některé závažné případy kontaminace pitné vody, kdy došlo 
ke zpětnému nasátí z míst spotřeby. Základním dokumentem, který 
popisuje zmíněnou oblast je norma ČSN EN 1717. Norma stanoví třídy 
kapalin podle nebezpečnosti:

Třída 1 – Voda určená k lidské spotřebě odebíraná přímo z rozvodné 
sítě pitné vody.

Třída 2 – Tekutina, která nepředstavuje žádné ohrožení lidského 
zdraví. Tekutina uznaná jako vhodná k lidské spotřebě, včetně vody 
odebírané z rozvodné sítě pitné vody, u které případně došlo ke změně 
chuti, pachu, barvy nebo teploty (ohřevem nebo zchlazením).

Třída 3 – Tekutina, která představuje určité nebezpečí pro lidské 
zdraví, vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických látek o LD 
50 > 200 mg/kg tělesné hmotnosti.

Třída 4 – Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, 
vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických nebo velmi toxic-
kých látek o LD 50 ≥ 200 mg/kg tělesné hmotnosti nebo jedné nebo 
více radioaktivních, mutagenních nebo karcinogenních látek.

Třída 5 – Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, 
vzhledem k přítomnosti mikrobiologických látek a virů.

Následně je každé třídě přiřazen typ zábrany proti zpětnému prou-
dění od místa spotřeby zpět do potrubní sítě.

Velmi živá diskuze se rozproudila na téma osazování potrubních 
oddělovačů v projektech v rámci České republiky. Na první pohled je 
legislativa poměrně jasná, na obecné respektování norem se odvolává 
Stavební zákon, avšak velmi často dochází k nerespektování norem 
a osazování této armatury je často obcházeno. Proto je nutné, aby byl 
tlak uplatňován i ze strany majitelů a provozovatelů vodovodních sítí 
a trvat vždy na plnohodnotném projektovém řešení, které je v soula-
du se zmíněnou normou. Je jasné, že se takovým způsobem chrání 
především dodavatel pitné vody, který nese za kvalitu dodávané vody 
odpovědnost, a tak je v jeho zájmu zabránit možné kontaminaci. 
U některých vodohospodářských organizací již dali osazení potrubní-
ho oddělovače mezi požadavky na zřízení nové vodovodní přípojky. 

Další část přednáškového dne byla věnována prohlídce prostor 
výrobního závodu a návštěvě zkušební laboratoře. Zde byly všechny 
armatury před návštěvníky proměřeny a názorně předvedena jejich 
bezvadná funkce.

Po takto náročném dni byli účastníci přemístění do prostor hradu 
Guttenberg. Hrad spravuje již 18. (!) generace hradních pánů a o hrad 
se starají vzorně. V restauraci se pak mohlo uskutečnit neformální 
setkání všech zúčastněných, kdy byl dokonce jeden z přítomných 
pasován na plnohodnotného rytíře.

Druhý den ráno při cestě zpět do naší vlasti měli přítomní mož-
nost navštívit i výrobní závod Audi. Díky vynikajícím vztahům mezi 
Honeywell a Audi tak navštívili výrobní linky a seznámili se s detaily 
z produkce typů A4, A5 této automobilky. S potěšením jeden z hostů 
firmy Honeywell zaregistroval stejný typ robota, který pracuje v Audi 
i v Honeywellu. Tato akce byla součástí širšího pole aktivit firmy 
Honeywell v oblasti výrobků pro zásobování a rozvod vody.

Ing. Ivan Androník 
vedoucí divize Environmental Controls

Honeywell spol. s r.o.

Tmavě podbarvené typy armatur pro zabránění zpětného proudění 
jsou součástí nabídky firmy Honeywell.

Něco z historie
Město Mosbach vzniklo kolem kláštera benediktinů a první zmínky 

se dochovaly již z 9. století n. l. Již v roce 1241 byla městu garantována 
privilegia císařského svobodného města. Práva zanikla v roce 1263, 
kdy byl Mosbach sídlem kurfiřta Otty I. a Otty II. Od roku 1499 je 
město součástí a hlavním městem okrsku „Oberamt Mosbach“ a od 
roku 1806 se stal Mosbach součástí velkovévodství Bádensko.

V roce 1934 přichází do Düsledorfu pan Heinrich Braukmann 
a zakládá zde původně velkoobchod s topenářským a vodoinstalačním 
materiálem. V roce 1937 z důvodu nespokojenosti s kvalitou dodá-
vaných výrobků otevírá sám vlastní výrobu – prvními výrobky jsou 
plovákové ventily. Po II. světové válce v době konjuktury je továrna 
přesunuta do relativně málo zničeného Mosbachu a od roku 1964 pod 
názvem „Heinrich Braukmann Armaturen GmbH“ se plně specializuje 
na výrobu produktů pro zásobování a regulaci vody. Po smrti pana 
Braukmanna (1980), kdy nedošlo k dohodě dědiců o dalším směřování 
firmy, byla tato prodána nadnárodnímu koncernu Honeywell, který 
zde plně rozvinul výrobu komponentů pro vodní hospodářství.

Tlakové redukční ventily
Odbornou část přednášky měl na starosti pan Arnd Bürschgens, 

specialista na vodní program a manager výukových kurzů Honeywell. 
Uvedl přítomné do problematiky redukce tlaku vody a připravil velmi 
zajímavé příklady na možnosti úspor v rozvodech vody po snížení 
tlaku. Pokud je použit kvalitní tlakový redukční ventil, může sloužit 
i k zachycení tlakových rázů, které mohou v potrubních systémech 
nastat. Přítomné zaujala i fundovaná část přednášky o pilotně regu-
lovaných ventilech, kdy pan Bürschgens vysvětlil fyzikální podstatu 
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Máte-li zájem o bližší informace k regulačním armaturám Série 300, jakož 
i k potrubním oddělovačům Honeywell , můžete kontaktovat :
pan Andrej Aridzis, email: andrej.aridzis@honeywell.com, tel: +420 724 980 283
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Opatření v komplexních 
pozemkových úpravách 
a čistota vody ve vodárenské 
nádrži Hubenov
Dagmar Stejskalová, Jana Podhrázská, Petr Karásek

Klíčová slova
ochrana vodních zdrojů – čistota povrchových vod

Souhrn
Vodárenská nádrž Hubenov je zásobní 

nádrží pitné vody pro město Jihlavu. Zájmo-
vé území vodárenské nádrže tvoří tři dílčí 
povodí, ze kterých je nádrž napájena – povo-
dí Maršovského potoku, Jedlovského a Jiřín-
ského potoku. Jedná se o území o rozloze cca 
48,36 km2. Území zasahuje do sedmnácti 
katastrů, bezprostředně na nádrž navazuje 
kat. území Hubenova, Ježené a Výskytné nad 
Jihlavou.

Řešení ochrany VN Hubenov sahá do polo-
viny 90. let. Již v této době byla pro území 
zpracována studie na vytvoření vstupních 
údajů, které by zajišťovaly urychlené a kva-
litní zpracování komplexních pozemkových 
úprav (KPÚ) ve výše uvedených povodích. 
V té době byly zahájeny KPÚ ve čtyřech k.ú. 
– Ježená, Boršov, Dušejov a Hubenov (Dumb-
rovský a kol., 1995). V roce 1996 byla zpraco-
vána další studie (Dumbrovský a kol., 1996). 
Dlouhodobé sledování čistoty povrchových 
vod v přítoku do a na odtoku z nádrže pro-
vádí od roku 1986 Povodí Moravy, s.p.. Ze 
sledovaných látek jde především o rozpuš-
těný kyslík (O2), koncentraci organických 
látek BSK5 a CHSKMn a zatížení toků dusíkem 
v ukazatelích N-NO3 a N-NH4. Vzhledem 
k opatřením v KPÚ byly dále vyhodnocovány 
pouze N-NO3 a nerozpustné látky.

V obecné poloze lze konstatovat, že vodní 
toky v malých a středních povodích jsou zne-
čišťovány a degradovány často stejnými nebo 
velmi podobnými situacemi či problémy 
(Uhlířová, Mazín 2005). Řešení odtokových 
poměrů v povodí a zlepšení jakosti vody 
ve VN mohou do jisté míry řešit realizace 
navržených opatření v KPÚ.

Podklady a metody
Výchozími podklady jsou tři základní 

okruhy: 
•	 sumarizace realizovaných společných zaří-

zení a opatření Komplexních pozemkových 
úprav (podklady poskytl Pozemkový úřad 
Jihlava), jejich realizace probíhala v letech 
2002–2005, 

•	 mapa sumarizace erozně ohrožených 
pozemků (VÚMOP, v.v.i., 2008),

•	 výsledky měření čistoty povrchových vod 
v letech 2000–2007 (Povodí Moravy, s.p.). 

Rozsah realizovaných společných 
zařízení a opatření dle jednotlivých 
katastrů (tab. 1 až 4). 

V povodí VN je realizováno 4,30 ha pro-
tierozních mezí, 19,30 ha protierozního 
zatravnění, 2,87 ha rybníků, 2,55 ha ozelenění 
vodních toků. Celkové náklady představují 
9 046 000 Kč.

Metody
Vyhodnocení pozemků potenciálně ohrožených vodní erozí

Zatím nejpřesnější a prakticky použitelná metoda k určování 
ohroženosti půdy vodní erozí je tzv. univerzální rovnice pro výpočet dlou-
hodobé ztráty půdy vodní erozí podle Wischmeiera a Smithe (1978):

G = R.K.L.S.C.P

kde
G průměrná dlouhodobá ztráta půdy z pozemku v t.ha–1.rok–1,
R faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na jejich 

četnosti výskytu, úhrnu, intenzitě a kinetické energii,
K faktor erodovatelnosti půdy,
L faktor délky svahu,
S faktor sklonu svahu,
C faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu.

k.ú. Dušejov
Poř. č. Název Typ Délka/šířka Náklady v tis. Kč Poznámka

1 Ponocnova PM 315 (5–6) 99

2 Na Německu PM 134 (6) 53

3 Dolina I PM 375 (5) 109

4 Kázek PM 495 (5) 363

5 Robotsk PM 420 (4–5) 170

6 Dolina II PM 643 (5) 237

7 Horník PM 603 (5) 224 není zákres

8 Cihelna břeh. porosty 1430 104

9 Váchovna břeh. porosty 200 89

Celkem PM
břeh. porosty

1,53 ha
1 630 m

1 255 Kč
  193 Kč

k. ú. Ježená
Poř. č. Název Typ Délka/šířka Náklady v tis. Kč Poznámka

1 Na Německu PM 353 (5–6) 106

2 Na skále PM 309 (4–5) 109

3 Housperk PM 878 (5) 320

4 U Buku PM 224 (4–5) 97

Celkem PM 0,86 ha 632 Kč
k.ú. Boršov
Poř. č. Název Typ Délka/šířka Náklady v tis. Kč Poznámka

1 U Křížkových PM 293 (4–5) 102

2 Nad kravínem PM 189 (6) 77

Celkem PM 0,26 ha 179 Kč
k.ú. Hojkov
Poř. č. Název Typ Délka/šířka Náklady v tis. Kč Poznámka

1 Losy PM 447 (4–5) 171

2 Nad Obecákem PM 167 (6) 60 nenalezena

Celkem PM 0,32 ha 231 Kč
k.ú. Mirošov
Poř. č. Název Typ Délka/šířka Náklady v tis. Kč Poznámka

1 Klepák PM 445 (4–6) 107

2 Široký PM 337 (4–6) 101

3 Rubizna PM 332 (5–6) 101

4 Sk. Hutě PM 135 (5) 47

5 Humna PM 210 (6) 76

6 Přibylovna PM 218 (5–6) 99

7 Struhovec břeh. porosty 600 96

8 V Kopcích břeh. porosty 320 113 ozel. + tůň

Celkem PM
břeh. porosty

0,87 ha
920 m

531 Kč
209 Kč

k.ú. Hubenov
Poř. č. Název Typ Délka/šířka Náklady v tis. Kč Poznámka

1 H-Hýbl PM 300 (4–7) 104

2 H-Veselova PM 179 (5) 65

Celkem PM 0,24 ha 169 Kč
k.ú. Zbilidy
Poř. č. Název Typ Délka/šířka Náklady v tis. Kč Poznámka

1 Zvonička PM 120 (4–5) 104

2 Velký hon PM 150 (5) 65

3 U Hartmanů PM 100 (4) 50

Celkem PM 0,24 ha 219 Kč

Tab. 1. Protierozní meze a břehové porosty
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Univerzální rovnicí je možné velmi dobře hodnotit ohroženost půdy 
na každém pozemku a porovnávat ji s příslušnou ztrátou půdy. Pří-
pustná ztráta půdy byla orientačně stanovena podle hloubky půdního 
profilu pro mělké půdy (do 30 cm) – 1 t.ha–1.rok–1, pro půdy středně 
hluboké (30–60 cm) – 4 t.ha–1.rok–1, pro půdy hluboké (nad 60 cm) 
– 10 t.ha–1.rok–1. K použití tohoto postupu je nutné zjistit pro konkrétní 
území (plochu, pozemek) nezbytné vstupy, určující jednotlivé faktory 
(Podhrázská, Dufková, 2005). 

Faktor K náchylnosti půdy k erozi je možné určit podle vlastností 
půd charakterizovaných na základě zrnitosti, obsahu organické hmoty, 
struktury a propustnosti půdy. Faktor K byl proto vztažen k jednotkám 
základní mapy Komplexního průzkumu půd k hlavním půdním for-
mám bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ). První číslo 
kódu je číslem klimatického regiónu, druhé a třetí číslo značí hlavní 
půdní jednotku a čtvrté pak sklonitost území (včetně expozice). Páté 
číslo je kombinací kódu hloubky půdy a skeletovitosti.

Potenciální erozní ohroženost byla pak vyjádřena koeficientem 
ohrožení, který představuje vážený průměr součinů uvedených 
faktorů K a S a plošného zastoupení odpovídající BPEJ (resp. hlavní 
půdní jednotky a sklonitosti). Propojením s daty LPIS (registr pro-
dukčních bloků) byla pro každý produkční blok stanovena potenciální 
ohroženost vodní erozí. Stupně ohrožení byly rozděleny do šesti 
kategorií (tab. 5). 

Měření koncentrací a jejich průběh 
Přehled měřených veličin a sledovaných údajů (Dumbrovský, 

Spitz, 1996): 
•	 meteorologické a hydrologické údaje,
o	hydrologické údaje – srážky, teploty vzduchu, průtoky v závěrech 

zájmových ploch a profilech na uvedených vodních tocích, jakost 
vody - koncentrace NO3, NO2, NH4, organického N, PO4, celkového 
P, K, Ca, Mg, Cl, SO4, Na, těžkých kovů, reakce pH,

•	 měrné plochy – průtoky na jednotlivých povodích, povrchový odtok 
na jednotlivých povodích, 

•	 agrohydrologické údaje
o	agronomické údaje – struktura plodin, způsob hnojení, půdní dusík 

– aktuální obsahy N-NH4 a N-NO3 v ornici a v podorničí,
•	 charakteristiky erozního procesu – jakost vod – obsah nerozpuště-

ných látek, složení splavenin – obsah P, N, těžkých kovů.

Výsledky
Hodnocení erozní ohroženosti pozemků

Povodí nádrže je tvořeno mimořádně členitými morfologickými 
poměry. Jsou obdělávány pozemky (jako orná půda), které mají 
vysokou sklonitost i svažitost. Do zemědělských půdních bloků jsou 
tak sjednoceny pozemky morfologicky nejednotné. Přehled rozsahu 
pozemků potenciálně ohrožených vodní erozí je uveden v tab. 6.

Je zřejmé, že povodí vodárenské nádrže je náchylné až velmi náchyl-
né k vodní erozi. Více než čtvrtina pozemků (27,60 %) je potenciálně 
ohrožena, silně ohrožena až nejohroženější. Přes polovinu pozemků 
je ohroženo mírně, ale i přes toto mírné ohrožení, je nutno zohledňo-
vat způsob obhospodařování. V případě přívalového deště jsou i tyto 
pozemky erozně ohroženy.

Výsledky jakosti vody v odběrných profilech za roky  
2000–2007

K posouzení jakosti vody v tocích zásobujících vodou VN byly 
vyhodnoceny změny koncentrace N-NO3 a NL v příslušných odběro-
vých profilech v letech 2000 až 2007. Obsah dusičnanového dusíku 
souvisí se způsobem obhospodařování pozemků, obsah nerozpuš-
těných látek má vazbu na vodní erozi. Výsledky naměřených kon-
centrací (viz grafy 1–2) jsou porovnány s platným nařízením vlády 
č. 61/2003 Sb. v jeho plném znění, v nařízení vlády 229/2007 Sb., kde 
jsou uvedeny tzv. imisní standardy, tj. maximální hodnoty koncentra-
cí, které mohou být v povrchových vodách obsaženy.

Graficky jsou uvedeny průměrné roční průběhy koncentrací N-NO3 
a NL a k nim jsou uvedeny příslušné imisní standardy celoročního 
průměru. Nejpříznivější situace je na Maršovském potoce, kde pře-
kročení imisních standardů celoročního průměru má pouze nepatrně 
zvyšující se tendenci (o necelé 1 % za roky 2004–2007). Na Jedlovském 
přivaděči je situace horší, zde je vzrůst překročení imisních standardů 
celoročního průměru vyšší za poslední 4 roky o 11,7 %. Nejméně 
příznivá je situace na Jiřínském přivaděči, kde překročení imisních 
standardů celoročního průměru je téměř dvojnásobné (vyšší o 41 %), 
naopak příznivá je tendence průběhu koncentrace NL, kde je snížení 
překročení imisního standardu celoročního průměru o 3,3 %. Průběh 
koncentrace N-NO3 a koncentrace NL v letech 2000–2007 v porovnání 
s imisními standardy ukazují grafy 1-2. Výsledky jakosti vody na Jiřín-

ském, Jedlovském a Maršovském potoce jsou zpracovány v grafech 
z výše uvedených podkladů. Vzhledem k určenému rozsahu článku 
jsou uvedeny grafy pouze jako příklad pro Maršovský potok.

Diskuse a závěr
Na rozdíl od pásem hygienické ochrany (PHO), jsou podle zákona 

254/2006 Sb., o vodách, v pl. zn., v oblastech vodárenských nádrží 
(ust. § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 
Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v pl. zn.) sta-
noveny Povodím Moravy, s.p., zóny zvýšené ochrany (ZZO). Rozsah 
ochrany VN byl výrazně snížen oproti původním PHO. Je zachována 
pouze zóna zvýšené ochrany pozemků v bezprostřední návaznosti na 
vodárenskou nádrž. Na ostatním území povodí jsou chráněny údolní 
nivy, a to pouze ve vybraných územích. Zbylé  pozemky v povodí jsou 
ponechány v obecném režimu ochrany ZPF.

Výsledky koncentrací dusičnanového dusíku a sušených neroz-
pustných látek za roky 2000 až 2007 vztažené k emisnímu standardu 
a k emisnímu standardu celoročního průměru:

Pořadové číslo Katastr Plocha 
v ha

Náklady  
v tis. Kč

Poznámka

1-Pánkovsko Dušejov 0,62 7

2-Za Balíkovi Dušejov 1,82 18

1-Kubíkovo Zbilidy 1,19 –

2-Kubíkovo II Zbilidy 2,33 35

1-Kopec Boršov 6,12 72

1-Nad Obecákem Hojkov 2,64 32 není zákres

1-Hladovsko 3,00 38

1-Tihovec Milíčov 1,58 22 není zákres

Celkem 19,30 ha 224 Kč

Tab. 2. Zatravnění (PEZ)

Pořadové číslo Katastr Plocha 
v ha

Náklady  
v tis. Kč

Poznámka

Rybník č. 1 Zbilidy 0,48 -

Rybník č. 2 Zbilidy 0,55 -

1-Veselova 
sádka

Hubenov 0,11 251

2-D. Šturpík Hubenov 0,25 -

3-H. Šturpík Hubenov 0,40 2 617

1-Šťastnův Ježená 0,76 1 498

1-Kačín Mirošov 0,32 838

Celkem 2,87 ha 5 204 Kč

Tab. 3. Rybníky

PM Rybníky Zatravnění Břehové 
porosty

Náklady

Celkem 4,30 2,87 19,30 2,55 9 046

Tab. 4. Celkový rozsah realizovaných společných zařízení KPÚ 
v povodí nádrže

Kategorie Koeficient ohrožení Stupeň ohrožení
1 < 0,15 bez ohrožení

2 0,16–0,30 půdy náchylné

3 0,31–0,45 půdy mírně ohrožené

4 0,46–0,60 půdy ohrožené

5 0,61–0,75 půdy silně ohrožené

6 > 0,75 půdy nejohroženější

Tab. 5. Kategorie ohrožení katastrů vodní erozí

Označení Kategorie Rozsah [%]
1. pozemky bez ohrožení erozí 12,8

2. pozemky náchylné k erozi 7,3

3. pozemky mírně ohrožené erozí 52,3

4. pozemky ohrožené erozí 6,0

5. pozemky silně ohrožené erozí 4,8

6. pozemky nejohroženější erozí 16,8

Tab. 6. Zastoupení kategorií pozemků ohrožených vodní erozí 
v povodí
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Graf 1. Průběh koncentrace dusičnanového dusíku N-NO3 a jejího 
ročního průměru v letech 2000-2007 zjištěných z odběrů na 
Maršovském potoce – profil „Hubenov“

Graf 2. Průběh koncentrace nerozpuštěných látek sušených NL 
a jejího ročního průměru v letech 2000-2007 zjištěných z odběrů na 
Maršovském potoce – profil „Hubenov“

-	 nejpříznivější je situace na Maršovském potoce, kde klesá četnost 
jak vysoké koncentrace dusičnanového dusíku, tak četnost vysoké 
koncentrace nerozpuštěných sušených látek. V povodí byla reali-
zována ochranná zařízení a opatření prostřednictvím KPÚ,

-	 na Jedlovském přivaděči jsou tendence v četnosti vyšších hodnot 
koncentrace dusičnanů stoupající, stejně tak je stoupající tendence 
v četnosti vyšších hodnot koncentrace nerozpuštěných sušených 
látek. Stoupající tendence však není nijak dramatická. V povodí byla 
realizována ochranná zařízení a opatření prostřednictvím KPÚ,

-	 nejhorší situace je na Jiřínském potoce. Zde je prokazatelně stoupa-
jící tendence v četnosti vysokých hodnot koncentrace obsahu dusič-
nanového dusíku. Tendence koncentrace obsahu nerozpuštěných 
sušených látek je naopak klesající. V povodí nebyla realizována 
zařízení a opatření KPÚ.
Povodí VN je náchylné až velmi náchylné k vodní erozi. Potenciálně 

ohrožena, silně ohrožena až nejohroženější je téměř třetina pozemků 
(27,60 %) zemědělské půdy.

Vyhodnotí-li se silně ohrožené pozemky až nejohroženější (v počtu 
cca 322 pozemků) a pozemky sanované před vodní erozí (v počtu 57), 
pak sanace nejohroženějších pozemků není dostačující. Pouze na 
necelých 18 % ohrožených a nejohroženějších pozemků byla v rámci 
KPÚ řešena protierozní ochrana (PEO). Pokud z těchto výsledků hod-
notíme rozsah realizovaných opatření KPÚ, pak vzhledem k rozsahu 
ohrožených pozemků není rozsah provedených opatření dostačující. 
V povodí VN není tak dostatečná protierozní ochrana pozemků, tím 
nejsou dány předpoklady zvýšení kvality vody v nádrži, která je zdro-
jem pitné vody. Realizace KPÚ je velmi potřebná, a to v mnohem vět-
ším rozsahu než byla doposud. Je nutno zpracovat a realizovat návrh 
KPÚ v k.ú. Jiřína a Větrného Jeníkova. Ve Větrném Jeníkově je 67 % 
pozemků mírně ohroženo vodní erozí a 20 % nejohroženějších.
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Vzhledem k tomu, že zařízení a opatření byla realizována až v prů-
běhu let 2002–2005, bude přesnější a průkaznější znovu ověřit  jejich 
vliv v dalších letech. 

Povodí VN Hubenov není zařazeno do zranitelných oblastí (nařízení vlá-
dy č. 103/2003 Sb.), právě proto by měly být důsledněji uplatňovány další 
nástroje ochrany povrchových vodních zdrojů – protierozní ochrana pro-
střednictvím zařízení a opatření navrhovaných v KPÚ (Uhlířová, 2004).

Poděkování: Autoři článku děkují za poskytnutí podkladů Povodí 
Moravy, s.p., a svým kolegům za pomoc při zpracování databáze.
Článek vznikl za podpory řešení VZ MZE 0002704902, Projektu 04 - 
Systém opatření k ochraně půdy a vody v zemědělské krajině – závaz-
ný podklad pro územní plán a komplexní pozemkové úpravy.
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Measures in complex land consolidation and water purity 
in Hubenov water supply reservoir (Stejskalová, D.; Pod-
hrázská, J.; Karásek, P.)
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of surface waters

The Hubenov impounding reservoir (IR) is a storage reservoir of 
drinking water for the town of Jihlava. The territory concerned of 
the impounding reservoir consists of three partial watersheds feed-
ing the reservoir – watersheds of the brooks Maršovský, Jedlovský 
a Jiřínský potok. It is a territory of ca. 48.36 km2 in size. Since 1986 
the purity of surface waters at the inflow into and at the outflow 
from the reservoir has been monitored by the state enterprise Pov-
odí Moravy, s.p., whose employees provided us with data on water 
quality for the assessment of the influence of realized measures 
of the complex reallocations of land (CRL) on water quality. The 
monitored substances were mainly dissolved oxygen (O2), concen-
tration of organic matters, BOD5 and CODMn and load of nitrogen in 
water-courses in the indicators N-NO3 and N-NH4. Considering the 
measures of CRL, only N-NO3 and insoluble substances (IS) were 
subjected to further assessment. The assessment of the influence 
of measures in CRL on water quality in Hubenov IR is a part of 
Stage 06 of Research Plan 0002704901 “Evaluation of the efficiency 
of watershed protection from noxious effects of surface runoff by 
measures of reallocations of land.” The result is “the monitoring of 
CRL efficiency in areas with water management concerns”.
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Změny v interakcích podpovrchových a povrchových vod. Nové 
přístupy k odvozování hydrologických režimových charakteristik. 
Hydrologické předpovědi a výstrahy. Hydrologické aspekty integro-
vané péče o vodu v přírodním prostředí.

Přihlášky a další info:
Povodí Labe, s.p., Hana Bendová
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 611, e-mail: hydrologickedny@pla.cz

Komplexní řešení problematiky výstavby rybích 
přechodů

Povodí Vltavy, s.p., a VRV a.s. pořádají pod patronací MŽP druhý 
ročník odborného semináře věnovaného problematice zprůchodňova-
ní příčných překážek na vodních tocích pro vodní živočichy. 

Morfologické zásahy do koryt vodních toků a vybudování migračních 
překážek patří mezi nejzávažnější negativní vlivy ovlivňující ekologický 
stav vodních toků v ČR. Pro širší rozvoj výstavby rybích přechodů je 
nejprve nutné vytvořit dostatečný právní rámec, dále zajistit finanční 
podmínky a připravit koncepční materiály s cílem naplnit závazky 
ČR vůči EU a také závazky schválené v rámci plánů oblastí povodí. Je 
nezbytné testovat nové technologické přístupy a také je vhodné prově-
řovat funkčnost rybích přechodů. Ke každé příčné překážce je nutné 
přistupovat individuálně a v řadě případů je nejprve nutné zpracovat 
hydraulické posouzení a až pak je možné navrhnout správné technické 
řešení rybího přechodu. Těmto tématům se bude seminář věnovat. 

Podrobné informace včetně programu naleznete na www.vrv.cz

Místo konání: Kinosál Kulturního domu v Sázavě, Náměstí Vos-
kovce a Wericha

Termín konání: čtvrtek 21. 10. 2010, 9:00 – 16:00 hodin
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Revitalizace v krajině 
jako součást výuky 
na Mendelově univerzitě 
v Brně
Jitka Fialová, Miloslav Šlezingr
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rozvoje vysokých škol – projektová dokumentace

Souhrn
Článek prezentuje výsledky projektu zaměřeného na tvorbu 

multimediálního studijního materiálu „Revitalizace v krajině“. 
Projekt byl financován z Fondu rozvoje vysokých škol a v letošním 
roce úspěšně obhájen. Studijní materiál je pojat jako koncepční 
výukový materiál zaměřený na přehled historického vývoje pro-
blematiky, současný stav poznání, legislativu v oboru, koncepční 
materiály a metodiky a také návaznost na možnost získání dotací 
pro realizace projektů revitalizací vodního prostředí. Materiál 
může být použit jako podpůrná pomůcka výuky zhruba 13 před-
mětů garantovaných Ústavem tvorby a ochrany krajiny Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Nejdůležitější 
součástí výukového materiálu jsou praktické ukázky realizovaných 
akcí (fotodokumentace „před a po“, videozáběry).

u

Úvod
Velmi důležitým aspektem, který je třeba brát v úvahu pro správné 

porozumění, proč vůbec je třeba revitalizace provádět, je historie 
úprav vodních toků v našich oblastech. V principu bylo vždy – a pře-
devším v posledních cca 50 letech – cílem úprav vodních toků pře-
devším „ovládnutí a podmanění vodního živlu“. Cílem úprav říčních 
a potočních koryt tak bylo dosažení co nejvyšší protipovodňové ochra-
ny, rychlé odvedení vody z území a zajištění hloubky pro gravitační 
vyústění systémů plošného odvodnění. Nelze všeobecně konstatovat, 
že vše, co bylo při meliorační výstavbě provedeno v posledních dese-
tiletích, je chybné – to by byl stejně hrubý omyl, jako řada rozhodnutí, 
učiněných právě v té době. [1]

Základem revitalizačních návrhů v povodí je podrobná prohlídka 
stavu dané lokality, získání podkladů – především o úpravách toku 
a zásazích v povodí v minulosti, o důvodech a cílech těchto úprav, 
velmi vhodné je také zjistit, zda důvody úpravy toku nepominuly 
(především v případě existence příčných staveb na toku) [2].

Cílem řešení projektu bylo vytvoření multimediálního studijního 
materiálu, který by všechny důležité aspekty revitalizací v krajině, 
především se zaměřením na revitalizace vodního prostředí, přehled-
ně a jednoduše shrnul a představil studentům řešení konkrétních 
revitalizačních akcí. 

Představení projektu 
Zdroj financování

Fond rozvoje vysokých škol je označení pro fond tvořený finanč-
ními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpoč-
tu vysokých škol. Těmito finančními prostředky jsou dotovány 
v souladu s příslušnými právními předpisy projekty, které jsou 
zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí 
vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva. 
Projekty Fondu rozvoje vysokých škol mají přispívat ke splnění 
úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysokých škol, 
a proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem 
dané vysoké školy – viz § 18 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., zákon 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách).

Základní filozofie projektu 
Studijní materiál je pojat jako koncepční výukový materiál zamě-

řený na přehled historického vývoje problematiky, současný stav 
poznání, legislativu v oboru, koncepční materiály a metodiky a také 

návaznost na možnost získání dotací pro realizace projektů revitaliza-
cí. Nejdůležitější součástí výukového materiálu jsou praktické ukázky 
realizovaných akcí (fotodokumentace „před a po“, videozáběry).

Cílová skupina projektu
Projekt byl zaměřen především na studenty Krajinářství, Krajinného 

inženýrství, Lesnictví, Lesního inženýrství a Regionálního rozvoje, 
kteří studují nebo budou studovat předměty garantované Ústavem 
tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU 
v Brně. Materiál je využitelný studenty denního a distančního studia 
uvedené fakulty a také pro studenty Fakulty regionálního rozvoje 
a mezinárodních studií, Agronomické fakulty a Institutu celoživotního 
vzdělávání (Celoživotní vzdělávání, Univerzita třetího věku). Multi-
mediální studijní materiál může být použit jako podpůrná pomůcka 
výuky těchto předmětů garantovaných Ústavem tvorby a ochrany 
krajiny (v abecedním pořadí):
•	 Environmentální funkce dřevinné vegetace,
•	 Environmentologie,
•	 Funkce lesa v životním prostředí,
•	 Hydrologie,
•	 Krajinné a územní plánování,
•	 Lesnické meliorace,
•	 Malé vodní nádrže a odkaliště,
•	 Rekultivace a revitalizace krajiny,
•	 Úpravy vodních toků a hrazení bystřin,
•	 Vodárenství, stokování a ČOV,
•	 Vodní hospodářství a ochrana vod,
•	 Zpřístupňování krajiny.

Doufáme a věříme, že představovaný materiál bude využitelný také 
širokým spektrem pracovníků státní správy, projektantů a dalších.

Řešení projektu
Řešení projektu sestávalo z několika na sebe navazujících fází. 
V prvé fázi byla prováděna literární rešerše dané problematiky 

a byly sumarizovány podklady pro kapitoly zabývající se historic-
kým vývojem a současným stavem revitalizací v krajině, legislativou 
v oboru a možnostmi financování revitalizačních akcí.

V následující fázi byly osloveny firmy, které se zabývají buď přímo 
projektováním a realizací revitalizací v krajině, nebo organizace, 
které jim tyto realizace zadávají. Ke konzultacím při tvorbě multi-
mediálního studijního materiálu byly přizvány Ing. Hedvika Psotová 
ze společnosti Arvita P a Ing. Helena Vondrušková ze Zemědělské 
vodohospodářské správy, pobočky Hradec Králové.

Od nich byly získány základní podklady a především fotografie 
realizací. Tyto soubory fotografií, které zobrazují stav krajiny před 
revitalizací a po revitalizaci, byly pro účely projektu velmi cenné. Na 
základě praktických ukázek si mohou studenti udělat obrázek o tom, 
jaké zásahy do krajiny provádět a které jsou pro krajinu žádoucí.

Na některé z lokalit byly provedeny výjezdy s fotoaparátem 
a s videokamerou a byla zachycena současná situace stavu revita-
lizací. Doporučenými a navštívenými lokalitami byly realizované 
revitalizační akce „Holubí potok“ a „Od lesa“. Dalšími lokalitami, 
ke kterým se nám podařilo získat na základě souhlasu projektantů 
projektové dokumentace, byly Březovský potok, Lokální biokoridor 
Vesec, Pilníkov, Zdoňovský potok a Žejbro.

V rámci akcí pořádaných Českou společností krajinných inženýrů 
v roce 2009 se naskytla příležitost získat podklady na exkurzi Revi-
talizace – Jižní Čechy, kde byly pořízeny fotografie a videozáběry 
z revitalizace Polečnice, Soumarského rašeliniště a revitalizace Bla-
nice pod Osekami. 

V další fázi již byly materiály tříděny a ucelovány v soubory pre-
zentovatelné ve studijním materiálu.

Z fotografií pořízených řešitelským týmem byla sestavena fotogale-
rie a ke každému souboru fotografií k jednotlivým lokalitám byl přidán 
popis akce a bylo upozorněno na nejdůležitější aspekty revitalizací 
(jedná se napříkad o lokality Dolní Loučky, Jankovský potok, Nosislav-
ská zátočina, Omický mokřad). 

Ve videogalerii je vždy před spuštěním videí umožněno návštěv-
níkům stránek přečíst si krátký komentář a jsou upozorněni, na co se 
mají při pozorování krátkých videí zaměřit. 

Na závěr byl zpracován finální výukový text a rozsáhlý seznam 
použitých a doporučených pramenů a literatury.

Spolupráce probíhala jak na úrovni projektantské (konzultace s pro-
jektanty revitalizací v krajině jako například Hydroreal, s.r.o., nebo 
MARESA s.r.o.), tak na úrovni státní správy a samosprávy. 
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Výsledky
Výstupem řešeného projektu je multimediální studijní materiál, kte-

rý je studentům i široké veřejnosti k dispozici na webových stránkách 
Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně http://revitalizace.ldf.
mendelu.cz. [3]. Pro interní potřeby studentů a vyučujících na Ústavu 
tvorby a ochrany krajiny LDF MENDLU v Brně je studijní materiál 
dostupný v omezeném množství na DVD pod názvem „Revitalizace 
v krajině“ [4].

Předkládaný text prosím berte jako zdroj základních informací. 
Naším hlavním cílem bylo ukázat výukové soubory, které jsou 
multimediálního charakteru a jsou tedy v klasických tištěných 
publikacích těžko prezentovatelné (soubory videí, fotografií a pro-
jektových dokumentací). Texty a soubory videí a fotografií budou 
nadále doplňovány a aktualizovány. Pokud chcete svými připomín-
kami přispět k dalšímu rozvoji a zkvalitňování představovaných 
výukových webových stránek, můžete se obrátit na e-mailové adresy 
autorů tohoto příspěvku.

Závěr
Studijní materiál je pojat jako koncepční výukový materiál zamě-

řený na přehled historického vývoje problematiky, současný stav 
poznání, legislativu v oboru, koncepční materiály a metodiky a také 
návaznost na možnost získání dotací pro realizace projektů revitali-
zací. Materiál může být použit jako podpůrná pomůcka výuky zhruba 
13 předmětů garantovaných Ústavem tvorby a ochrany krajiny LDF 
MENDELU v Brně.

Nejdůležitější součástí výukového materiálu jsou praktické ukázky 
realizovaných akcí (fotodokumentace „před a po“, videozáběry).

Studenti mohou tento materiál použít při přípravě bakalářských, 
diplomových a disertačních prací. Výsledek projektu je určen nejen 
pro Lesnickou a dřevařskou fakultu, ale i pro Zahradnickou a Agrono-
mickou fakultu MENDELU v Brně a především pro výuku zajišťovanou 
Ústavem tvorby a ochrany krajiny.

Ke konzultacím při tvorbě multimediální studijního materiálu byli 
přizváni výzkumní odborníci z institucí jako např. Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů, správci povodí (Zemědělská vohohos-
podářská správa, Povodí, s.p., Lesy České republiky, s.p. – Oblastní 
správy toků). 

Věříme, že materiál přispěje nejen studentů k rozšíření informova-
nosti o tomto velmi potřebném odvětví a napomůže k podpoře trvale 
udržitelného rozvoje naší krajiny. 

Poděkování: Naše poděkování patří všem, kteří nám pomáhali při 
zpracovávání studijního materiálu a byli ochotni poskytnout své cen-
né rady, materiály a vědomosti (resp. know-how). Poděkování patří 
také Fondu rozvoje vysokých škol, díky kterému jsme mohli pokrýt 
nezbytné náklady na zpracování studijního materiálu.
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Revitalisation in the landscape as the part of educational 
process at the Mendel University in Brno (Fialová, J.; 
Šlezingr, M.)

Key words
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tion – FRVŠ – project documents

The article presents the results of a project aimed at creating 
a multimedia educational material „Revitalization of the land-
scape“. The project was funded by the Higher Education Devel-
opment Fund and this year successfully defended. Educational 
material is conceived as a conceptual learning materials focused 
on an overview of the historical development issues, the current 
state of knowledge in the field of legislation, policy materials 
and methodologies, as well as the continuity of the possibility of 
obtaining grants for the implementation of revitalization projects. 
Material may be used as a teaching tool supporting about 13 
courses supervised by the Department of Landscape Management 
of FFWT at Mendel University in Brno. The most important part 
of the teaching materials are practical examples of actions (photos 
„before and after“, video images).

Příklad webové prezentace projektu – stránky Fotogalerie – krátký 
úvodní text ke konkrétní lokalitě včetně fotografií 

Rozdělovací objekt na Holubím potoce, včetně zachycené péče 
o travní porosty (foto: Fialová, 2009)

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Konferencia „PITNÁ VODA 2010“, 
Tábor, ČR

V dňoch 17.–20. mája 2010 sa v hoteli Dvořák mesta Tábor konala 
konferencia „Pitná voda 2010“, ktorá bola už 10. pokračovaním kon-
ferencií „Pitná voda z údolních nádrží“. Konferencie sa zúčastnilo 
235 účastníkov z Českej a Slovenskej republiky a pozvaní odborníci 
zo zahraničia. Hlavným organizátorom konferencie bola už tradične 
firma W&ET Team, České Budějovice. Na organizácii konferencie sa 
ďalej podieľali: ČSAVE – Československá asociace vodárenských exper-
tů, Envi-Pur, s.r.o., Tábor, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., SVS a.s. 
- Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice, PVK, a.s. - Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s., VAS, a.s. – Vodárenská akciová společnost, 
a.s., Brno, Hydroprojekt CZ a.s., Praha, SMP CZ, a.s., Praha, ČEVAK 
a.s., České Budějovice, SčVK, a.s. – Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s., Teplice, Fakulta chemická, VUT v Brně, VÚVH Bratislava, SOVAK 
– Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, Česká vědeckotechnická 
vodohospodářská spol. a Vodní klub GWP.

Konferencia sa venovala celej šírke problematiky pitnej vody. Vedľa 
vzájomných vzťahov medzi technológiami úpravy pitnej vody a proces-
mi, ktoré prebiehajú v údolných nádržiach, tokoch a ich povodiach, sa 
tiež venovala problematike technológií úpravy podzemnej vody a pro-
blematike hygieny pitnej vody. Z praktických skúseností vyplýva, že 
kvalita pitnej vody závisí od mnohých prírodných, technických a orga-
nizačných faktorov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Preto je nevyhnutné 
optimálne koordinovať technologické opatrenia v úpravniach vody so 
zásahmi na nádržiach, tokoch a ich povodiach. Pre tento cieľ je nevy-
hnutné vzájomné pochopenie odborníkov rôznych vedných disciplín, 
vecné argumentovanie niekedy odlišných prístupov a snaha o spolu-
prácu pre dosiahnutie spoločného cieľa – kvalitnej pitnej vody.

Program konferencie bol určený prevádzkovateľom a vlastníkom 
úpravní vôd, pracovníkom podnikov Povodí, pracovníkom z odboru hy-
gieny, chémie a technológie vody, limnológie, zdravotného inžinierstva, 
hydrotechniky, výskumu, pracovníkom projektových a konzultačných 
organizácií a orgánom štátnej správy a samosprávy miest a obcí i ďal-
ším, ktorých sa problematika pitnej vody dotýka.

Z hľadiska skladby účastníkov na konferencii možno konštatovať, že 
z celkového počtu 235 účastníkov bol najväčší počet z prevádzkových 
spoločností – 87 účastníkov, nasledovali účastníci z dodávateľských spo-
ločností – 55, vedy a výskumu – 29, podnikov povodí – 19, projekčných 
firiem – 13, v menšom počte boli zastúpené zdravotné ústavy a hygiena 
– 7, ministerstvá a štátne organizácie a vlastníci infraštruktúry po 5 
účastníkov a ostatní 15 účastníci. Zo zahraničia sa tohtoročnej konferen-
cie zúčastnilo 11 účastníkov zo Slovenska a 2 účastníci z Japonska.

Na konferencii boli prezentované 3 vyzvané prednášky, 54 referátov, 
7 posterov a 4 firemné prezentácie. Žiaľ nie všetky prezentácie, resp. 
postery sú uvedené v zborníku z konferencie, ako vyplýva z informácie, 
ktorá je uvedená na konci tohto článku.

Program konferencie 
Program konferencie bol rozdelený do 11-tich odborných sekcií: (1) 

„Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství“, (2) „Hygiena 
pitné vody“, (3) „Procesy úpravy pitné vody I“, (4) „Procesy úpravy pitné 
vody II“, (5) „Odstraňování arzenu“, (6) „Odstraňování uranu a mik-
ropolutantů“, (7) „Analýza vod“, (8) „Zkušenosti z provozu úpraven 
vody“, (9) „Analýza rizik“, (10) „Nádrže“, (11) „Hospodaření v povodích, 
kvalita vody“. Celkovo bolo prezentovaných 54 prednášok, 3 vyzvané 
prednášky, 7 posterov a 4 firemné prezentácie.

Súčasťou konferencie bola tiež prezentácia posterov a rokovanie jed-
nej pracovnej (Ad-hoc) skupiny. V predvečer konferencie sa už tradične 
uskutočnila úvodná panelová diskusia. 

Panelová diskusia 
Úvodná panelová diskusia bola venovaná Kodanskej vrcholovej schô-

dzi OSN o zmenách klímy. V rámci nej bola prezentovaná prednáška 
pripravená pre schôdzu OSN v Kodani na tému „Občanský protokol 
o vodě, vegetaci a klimatické změně – vědecká diskuse o úloze vody 
a CO2 v klimatickém systému Země se stupňuje“. Panelovú diskusiu 
viedol RNDr. Jan Pokorný, CSc., riaditeľ spoločnosti ENKI, o.p.s., vedec-
ký pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR. 

Odborné sekcie
Sekcia „Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství“ bola 

zameraná na zdroje vody využívané pre vodárenské účely, s otázkou, či 
ich je alebo bude dosť, ďalej na problematiku obnovy ako základného 

princípu vodárenstva, na metodiku hľadania a hodnotenia alternatív 
technologických postupov úpravy vody (ako robiť dobre predprojektovú 
prípravu), na otázky zásobovania pitnou vodou v ČR v roku 2008 a na 
skúsenosti z implementácie systému riadenia kvality podľa normy ČSN 
EN ISO 9001 vo vodárenskej spoločnosti.

Sekcia „Hygiena pitné vody“ sa venovala otázkam, prečo má byť voda 
s obsahom chlóru a prečo nie, aké sú výhody a nevýhody zostatkového 
chlóru z hľadiska mikrobiologického a chemického, ďalej boli prezen-
tované skúsenosti s prevádzkou vodovodu v Přelouči pri zabezpečení 
UV žiarením. Ďalšia téma sa dotýkala problematiky uvoľňovania kovov 
a ďalších prvkov pri používaní varných kanvíc. Výskyt jednobunkových 
parazitov v pitných vodách a metódy ich detekcie, úloha vodných 
bezstavovcov pri odstraňovaní oocyst kryptosporídií z vody a súčasné 
trendy v preukázaní zdroja nákazy – panelákovej a kúpeľnej legionelózy 
– to bol ďalší prezentovaný okruh tejto sekcie.

Sekcia „Procesy úpravy pitné vody I“ bola zameraná na problematiku 
rovnovážnych koncentrácií vápnika a horčíka vo vode pri kontakte s kal-
citom a dolomitom, na modelové overenie nového filtračného materiálu 
Filtralite v dvojvrstvových filtroch, na poznatky z navrhovania a projek-
tovania flotácie na úpravniach vody, na využitie faktorového plánovania 
a hodnotenia experimentov pri úprave vody, na použitie keramických 
mikrofiltračných membrán pre úpravu pitnej vody v Japonsku, na 
použitie mikrofiltrácie na keramických membránach pre úpravu pitnej 
vody – skúsenosti a výsledky z prevádzky modelu amaya 5, na využitie 
nanofiltrácie a ultrafiltrácie na úpravu vody na vodu pitnú a na využitie 
membránovej mikrofiltrácie pre prípravu pitnej vody. 

Sekcia „Procesy úpravy pitné vody II“ bola zameraná na problematiku 
fyzikálno-chemickej podstaty elektrolytickej prípravy dezinfekčných 
činidiel, na vplyv celkovej mineralizácie vody na vhodnosť použitia rôz-
nych typov koagulantov, na potrebu kvalitných projektových podkladov 
ako prvotného a významného článku úspešnosti realizovaného projektu 
a na moderné prístupy pri predúprave pitných a procesných vôd.

Sekcia „Odstraňování arzenu“ bola venovaná problematike výskytu 
arzénu v pitnej vode ČR, ďalej využitiu nanosorbentov na báze mnO2 
pre odstraňovanie as(V) z vôd a porovnaniu účinnosti sorpčných ma-
teriálov pri odstraňovaní arzénu z vody. 

Sekcia „Odstraňování uranu a mikropolutantů“ bola zameraná na 
problematiku odstraňovania uránu z pitných vôd, na prevádzkové skú-
senosti s odstraňovaním triazínových herbicídov na GAU, na vplyv ozo-
nizácie na množstvo pesticídnych látok v upravenej vode z ÚV Želivka 
a na problematiku výskytu a odstránenia polycyklických aromatických 
uhľovodíkov z pitnej vody v Muránskom skupinovom vodovode.

Sekcia „Analýza vod“ sa zaoberala cestou, kade ide súčasná analytika 
pitnej vody. Ďalšou témou boli pokroky v chromatografii a ich využitie 
pri analýze vôd. Posledným okruhom sekcie boli otázky noriem pre 
analýzu vody a pre chemikálie používané pri úprave vody.

Sekcia „Zkušenosti z provozu úpraven vody“ sa venovala poznatkom 
zo skúšobnej prevádzky a vyhodnotenia separačnej účinnosti rekonštru-
ovaných filtrov na ÚV Souš. Ďalej sa venovala vyhodnoteniu skúšobnej 
prevádzky na ÚV Lednice po rekonštrukcii a prehľadu a zhodnoteniu 
prevádzkových výsledkov po rekonštrukcii ÚV mariánské Lázně. Po-
sledná téma bola zameraná na poloprevádzkové experimenty odstra-
ňovania Fe a mn v ÚV Kúty.

Sekcia „Analýza rizik“ bola zameraná na identifikáciu a kvantifikáciu 
nebezpečenstiev a hodnotenie rizík v skupinovom vodovode (SKV 
Hriňová-Lučenec-Fiľakovo), na minimalizáciu rizík pri prevádzke 
akumulácií pitnej vody, na kvantifikáciu rizík verejných vodovodov, na 
opakované použitie vyčistenej odpadovej vody a tiež na úlohy kvality 
betónu na stavbách pre výrobu a zásobovanie pitnou vodou.

Sekcia „Nádrže“ bola zameraná na problematiku vodárenskej ná-
drže Římov – na eutrofizačný potenciál rôznych zdrojov fosforu v jej 
povodí, na príčiny len malého zlepšovania kvality vody v nej napriek 
významnému poklesu zaťaženia fosforom z povodí. Ďalej bola v sekcii 
venovaná pozornosť nádrži Klíčava – vzťahu kvality vody a intenzity 
vodárenského využívania.

Sekcia „Hospodaření v povodích, kvalita vody“ bola zameraná na 
aktuálne problémy a perspektívu výroby pitné vody z vodných zdrojov 
povrchovej vody v centrálnej časti Vysočiny. Ďalej sa venovala výskumu 
erózie brehov a využitiu informatívnych metód na predikciu erózneho 
ohrozenia brehov v prítokoch vodárenskej nádrže Hriňová. Ďalšími 
témami sekcie boli likvidácia inváznych rastlín v povodí Klíčavy, hod-
notenie kvality vody prítokov vodárenskej nádrže Švihov a integrovaný 
vodohospodársky manažment v povodí vodárenskej nádrže Švihov. 
Ďalej bolo prezentované hodnotenie vplyvu poľnohospodárskeho hos-
podárenia v ochranných pásmach vodného zdroja Káraný na kvalitu 
zachytávanej vody a hodnotenie výskytu jódu vo vode horného toku 
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rieky Blanice. Poslednou témou sekcie bolo prezentovanie cieľov a ak-
tivít „technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje“.

Sekcia posterov 
Sekcia posterov (5 posterov) a konferenčná výstava boli organizované 

v spolupráci s mestom Tábor. Témy prezentovaných posterov boli z rôz-
nych oblastí. Týkali sa spresnenia interpretácie frakcionačnej analýzy 
výskytu foriem P, Fe a al v sedimentoch, riešenia preložky vodovodnej 
zhybky dolany podmienenej realizáciou stavby na zlepšenie podmienok 
plavby na Vltave, testovania zachytávania kovov v nádobovom vodnom 
filtri – voľba vhodnej filtračnej vložky, hydrobiologického auditu malého 
(miestneho) vodovodu a globálneho cyklu jódu v prostredí.

Zasadnutie pracovnej skupiny 
Toto zasadnutie sa uskutočnilo na tému „Dezinfekcia vody“. Účast-

níci zasadnutia diskutovali o problematike potreby dezinfekcie vody, 

či dezinfikovať alebo nie. Poukázali na súčasné trendy v zahraničí, 
kedy sa dezinfekcia používa len v nevyhnutných prípadoch, aj keď sa 
nevyraďuje úplne z technologického procesu.

Konferencie sa zúčastnili firmy, ktoré prezentovali svoje výrobky 
a služby. V zborníku z konferencie je uvedených 13 firemných infor-
mácií.

Z konferencie je vydaný zborník, ktorý obsahuje 53 prednášok, 4 
postery a 13 firemných informácií. Záujemcovia o bližšie informácie 
a o zborník z konferencie sa môžu obrátiť na organizátora:
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 370 11 České Budějovice
e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz, natasa@volny.cz

Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Hucko@vuvh.sk

Jakub Krčín z Jelčan  
ve službách Viléma Trčky z Lípy 
a Viléma z Rožmberka

Významný český rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan se narodil 
před 475 lety, 18. 7. 1535 v Kolíně nad Labem, kde byl rod Krčínů „osed-
lý“ již koncem 15. století. Původním rodovým sídlem bylo městečko 
Krčín, ležící u Nového Města nad Metují. Jakub Krčín z Jelčan (z Jedlčan 
a později i Sedlčan) je znám především z doby, kdy sloužil u pana Vilé-
ma z Rožmberka (1535–1592) na jeho panství v jižních Čechách. Méně 
je známo o působení mladého Krčína ve východních Čechách, kde 
sloužil po několik let u Viléma Trčky z Lípy na velišském panství. 

Archivář V. A. Hadač píše, že zámožný a vážený kolínský měšťan 
Jakub Krčín (†1520), děd rybníkáře Jakuba Krčína, byl v roce 1509 pový-
šen králem Vladislavem do stavu vladyckého a obdařen kromě erbu se 
znamením zeleného papouška v modrém poli též predikátem „z Jelčan“. 
Jeho synové Jan a Jiřík byli Ferdinandem I. pasováni do stavu rytířského. 
Nejstarší syn Jiříka Jan brzy umřel a Jindřich s Jakubem vyplatili věno 
svým sestrám Markétě a Alžbětě. Jakub Krčín absolvoval studia svobod-
ných umění. O humanistickém vzdělání Jakuba svědčí mimo jiné též 
latinské sentence, jimiž později prokládal své úřední relace.

Zhruba od svých dvaceti let mladý Jakub Krčín působil na veliš-
ském panství ve službách Viléma Trčky z Lípy. Archivář Hadač uvádí 
instrukci s Krčínovými povinnostmi na tomto panství: „...zejména pak 
měl bedlivě opatrovati panské lesy, zabraňovati nedovolenému provo-
zování myslivosti na gruntech páně, dohlížeti k rybníkům, aby se při 
nich žádná škoda, buďto vodou nápadní aneb od lidí tarasů pálením 
nedála; item lidi poddané ve vesnicích měl pilně spravovati, aby se 
mezi nimi navzájem a proti Pánu Bohu žádných neřádů nedálo“. Krčín 
se měl říditi také rozkazy ouředníka panství a jemu být poslušen. 

Již v letech 1559 a 1560 je Jakub Krčín zaměstnán jako úředník 
u kněze Matěje Kozky z Rynárce, probošta augustiniánského kláštera 
v Borovanech (u Č. Budějovic). O dva roky později si zde jeho výtečných 
schopností povšiml sám patron kláštera pan Vilém z Rožmberka a povolal 
jej do Krumlova za podpurkrabího s ročním platem 30 kop míšeňských. 
Poté, co Krčín odešel z kláštera, se hospodářství propadlo, snad vinou 
samotného probošta Kozky, který „vše zpustoval a zadlužil“. 

Jinak situaci popisuje archivář a regionální historik František Teplý, 
dle něj se Jakub Krčín z Jelčan, mistr nade všechny rybníky, doučil 
u borovanského Řehoře Škaldy, poté co odešel do kněžské služby od 
Viléma Trčky z panství velišského. Pobyt v borovanském klášteře byl 
pro Jakuba Krčína osudnou zastávkou, která ho, aniž to tušil, nasmě-
rovala opět, sice nepřímo, k rybníkářství.

V Krumlově se Krčín aktivně ujal své funkce a mimo jiné přivedl 
vodu „trubami“ do předhrádí zámku a do pivovaru. U spoluúředníků 
však brzy upadl v nelibost „neb činil vůli pána svého, nic nedbajíc na 
žádného“. V krátké době někdy již koncem srpna nahradil purkmistra 
Jana Vamberského, s roční službou 40 kop gr. Rozhodoval o celé řadě 
opatření ke zlepšení hospodářských výsledků panství a mimo jiné také 
na hrdle ztrestal „pytláky“, kteří zvěř bez povolení lovili.

V roce 1562 zvelebil dvůr v Plavnici, postavil Nový dvůr krumlov-
ský s ovčínem a od roku 1565 „rybníky a stoky začal měřiti“. S pomocí 
fišmajstra Martina založil rybník Počátek na lukách třeboňských. Na 
Netolicku zřídil nové rybníky Pomoc, Nahradil a Naději. Na panství 
Rožmberském dal poddaným přeměřit pozemky a zvýšil daně. Jak uvá-
dí V. Březan,  „dnem i nocí vyhledával všelijakých cest k rozmnožení 
důchodův a oužitkův panství“.

V roce 1569 se Krčín oženil s Dorotou Slepičkovou z Radkovic. Nevěsta 
měla v Krumlově pěkný dům Na Latráně a svému mladšímu manželovi 
přinesla slušné věno. V témže roce ho Vilém z Rožmberka jmenoval 
nejvyšším regentem všech svých statků a zároveň mu věnoval vsi Horní 
a Dolní Třebánek a dva dvory u Netolic. V nové funkci měl Jakub Krčín 
takřka neomezenou pravomoc a hospodářské reformy prováděl s energií 
jemu vlastní, avšak leckdy až bezohledně. Ze služby propustil vladyku 
Rutharda z Malešova a s dalšími vedl četné soudní pře. Hejtmanu Ruthar-
dovi zastavil stavbu nového Dvorce a dostavěl jej podle vlastního plánu. 
U Třeboně se rozhodl postavit rybník v objemu bezmála 380 jiter. Kvůli 
této stavbě zrušil příkopy, četné domy a dokonce i třetí pás městských 
hradeb. Zbořil Svinenské předměstí a přeložil tamní stoku. S novým 
hejtmanem J. Černým z Vinoře obcházel celou zimu 1570/71 s provazci 
a vodními měrami v rukou a lidé žasli, jak chce v tom bezedném bahně 
postavit pevnou zemní hráz. Rožmberský historik Václav Březan píše „na 
tu propast navezeno bylo tak mnoho, že kdyby to byl val, tak by město viděti 
nebylo“. V říjnu 1573 byl rybník napouštěn, ale hráz bylo nutno nadále 
zesíliti tarasy, jinak by tíhu vod neunesla. Na paměť všech svízelů nazval 
Krčín tento rybník Nevděk, ale později, když byl propojen s rybníkem 
Opatovickým, jej přejmenoval na Svět.

Statek Leptáč, který ležel na pozemcích kláštera zlatokorunského, 
usiloval vyměnit, a tak posléze náhradou za něj obdržel Sedlčany 
a od Viléma z Rožmberka dostal k užívání také dům v Třeboni vedle 
zámku, který si zvolil za svůj domov. Budování nových rybníků na 
jihočeských chudých půdách se ukázalo dobrou hospodářskou trefou. 
A dokonce později při rušení rybníků, zdůrazňuje Vašků Z., třeboňské 
rybníky v této všeobecné vlně „zpolňování“ zachránily právě méně 
příznivé bonitní (půdní) vlastnosti zde se vyskytujícího půdního typu 
umbrizemí a umbrických subtypů půd. Ryby se staly předmětem 
čilého domácího i přes hraničního obchodu. Důchod z rybníků, ply-
noucí do rožmberské pokladny, převyšoval příjem ze všech dalších 
hospodářských aktivit, pivovary nevyjímaje.

Rybniční soustavy viděl nejen jako hospodářský zdroj, ale také jimi 
hodlal čelit velkým vodám, které čas od času přitékaly do třeboňské 
pánve z česko-rakouských pomezních hor. Navázal tak na dílo svého 
předchůdce rybníkáře Štěpánka Netolického a část vod nad Třeboní 
odklonil z řeky Lužnice do Nežárky. V rámci tohoto návrhu vznikl nový 
rybník Rožmberský. Při stavbě rybníka zaměstnával až 800 dělníků denně 
po dobu 5 let. Již při napouštění rybníka se však hráz uprostřed pohnu-
la a musela být nakvap zesílena. S rybníkem Rožmberským současně 
zbudoval i tzv. Novou řeku. Celá rybniční soustava, včetně souvisejících 
úprav vodních toků a kanálů, už při velké březnové povodni roku 1586 
zvládla velkou vodu a ochránila město i celou třeboňskou pánev. Nápo-
ru vod hráz neodolala až při velké povodni roku 1890, kdy povodeň 
poškodila v Praze i několik oblouků Karlova mostu. Hned na jaře roku 
1891 provedl knížecí stavební rada Ing. Jozef Pezpalec nákladem 16 tisíc 
zlatých rozsáhlé rekonstrukční práce a vodní dílo opravil.

Klobouk dolů před vodohospodářským dílem Jakuba Krčína z Jelčan 
a Sedlčan. Dílo obnáší stovky menších i větších rybníků, vždyť mu šlo 
o celý rybníkářský (vodohospodářský) systém. Vzhledem k jeho nekom-
promisní a přísné nátuře a jistě i ke sklonu dobře se pobavit, vzniklo 
mnoho pověstí a legend, z nichž ani jedna se nám nevešla do tohoto 
pojednání. Některé se vešly jinam, ale kdo dnes po tolika letech očistí 
šupiny těchto literárních perel a podá nám je čisté na talíři vedle zlatavé-
ho třeboňského kapříka, samozřejmě s dobrou a barvitou přílohou.

Ing. Mojmír Soukup
soukup@vumop.cz
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Zpráva o činnosti České 
vědeckotechnické vodohospodářské 
společnosti za období  
květen 2009–květen 2010

V rámci celospolečenského vývoje v tomto období, které bylo pozna-
menáno celosvětovou hospodářskou krizí i vnitřní krizí politickou na jed-
né straně a připomínáním výročí 20 let od tzv. sametové revoluce v roce 
1989 na straně druhé, se vodnímu hospodářství dařilo adekvátně daným 
podmínkám. Přírodní kalamity posledního období se omezily na projevy 
náhlých povodní v některých oblastech. To platilo zhruba do poloviny 
května 2010, protože zejména v oblasti Beskyd v důsledku několikaden-
ních extrémních srážek došlo k další extrémní povodňové situaci, i když 
ve srovnání s povodní v roce 1997 byl reálný negativní dopad výrazně 
mírnější jednak proto, že oblast extrémních srážek byla výrazně menší, 
jednak díky fungujícímu systému zvládání povodňových situací včetně 
působení správců povodí resp. vodních děl. Obraz povodně v televizi 
popř. i jiných médiích byl bohužel opět převážně virtuální.

Spolupráce
S ohledem na naše hlavní zaměření na rozvoj technické úrovně 

a nových poznatků v oboru, jsme spíše jen registrovali další pokles 
odběrů vody popř. jiné negativní skutečnosti jako důsledek krize. Naše 
hlavní činnost v podstatě zůstala bez omezení.

Naopak jsme se v rámci významných výročí zúčastnili oslav zejména 
VÚV TGM a také Českého svazu VTS resp. SOVAKU, kde naše spolu-
práce byla oceněna pamětní medailí.

Pokud se jedná o vlastní odbornou činnost, jejím základem jsou 
odborné akce, každoročně v počtu zpravidla přesahujícím desítku, 
a k nim přiřazujeme odborné semináře pořádané ve VÚV. Z nich je 
třeba vyzvednout další pokračování Dialogu o vodě na Medlově, jemuž 
propojení s oslavami výročí založení VÚV TGM, včetně toho, že spolu-
pořadatelem byla GWP, prospělo.

Již tradiční velkolepá konference Vodní toky 2009 v Hradci Králo-
vé, kde hlavní tíhu organizace nese člen našeho výboru J. Plechatý 
(v dvojí úloze: vedle odborného garanta i pracovníka VRV, které akci 
organizuje), pokračovala v trendu výborné úrovně po stránce odborné 
i společenské.

Uskutečnila se další zahraniční odborná exkurze na přehrady 
v Rakousku a ve Slovinsku. I potřetí na výborné úrovni.

Ve spolupráci s MŽP a ČHMÚ jsme operativně připravili odbornou 
akci zaměřenou na problematiku náhlých povodní.

Pokračovaly další ročníky akcí zaměřených na problematiku pod-
zemních vod, malých vodních nádrží, radionuklidů i hydrologie 
krajiny. Pokusili jsme se nově zařadit velmi závažnou problematiku 
trofizace nádrží a také jakosti vody pro koupání. V takových aktuálních 
otázkách hodláme i nadále pokračovat. Jisté problémy nám přineslo 
oddálení novely vodního zákona a navazujících vyhlášek, kde jsme 
byli připraveni podat zasvěcené informace hlavně pracovníkům vodo-
hospodářských úřadů.

Podpora
I nadále pokračujeme ve vydávání resp. podpoře vydávání odborné 

literatury.
Jako trvalí účastnící v oblasti výchovy a vzdělávání ve vodním hospo-

dářství, podporujeme odborné exkurze vysokých a odborných škol. Pokud 
jde o odborné školství, usilujeme o soustavnější kontakty ve snaze napo-
moci pedagogům v jejich často obtížné situaci. Problém přípravy nové 
generace vodohospodářských odborníků je ostatně možno považovat za 
mimořádně závažný, zvlášť aktuální a obtížně řešitelný. Dnešní stavy 
studentů středních odborných i vysokých škol zdaleka nepostačí ani na 
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prostou reprodukci. Přitom nepovažuji za vhodné východisko rekvali-
fikaci absolventů jiných oborů, např. z oblasti životního prostředí – bez 
vztahu k trvalým potřebám vodního hospodářství. Tu zřejmě bude nutno 
iniciovat a vytvořit trvale fungující systém propagace vodohospodářské 
problematiky ve společnosti, se zdůrazněním perspektivnosti oboru – což 
samozřejmě přesahuje možnosti naší společnosti.

Naši odbornou činnost rozvíjíme jako nezávislá organizace působící 
v rámci ČSVTS. Po dvaceti letech můžeme hodnotit toto uspořádání 
jako racionální, umožňující nám hospodárnost při plnění našeho 
programu. Rovněž naši spolupráci se SOVAKem, ČSSI, časopisem 
Vodní hospodářství atd. můžeme hodnotit jako velmi dobrou. Máme 
významnou podporu ze strany pracovníků ministerstva zemědělství, 
spolupracujeme s vodohospodáři na ministerstvu životního prostředí. 
Velmi si ceníme podpory, kterou pociťujeme ze strany vodohospodář-
ských organizací, ať již se jedná o správce povodí či organizace činné 
v oblasti vodovodů a kanalizací.

Mezinárodní spolupráce
V oblasti mezinárodní spolupráce v uplynulém období se neusku-

tečnilo tradiční setkání s představiteli Slovenské vodohospodářské 
společnosti. I když jako pořadatelé jsme díky podpoře Povodí Ohře, s.p., 
měli vše připraveno. Naši slovenští partneři se ocitli v situaci, která jim 
zabránila zúčastnit se. V letošním roce však začátkem června na setkání 
v oblasti Banské Bystrice naši zástupci pojedou.

Český přehradní výbor jako nositel členství v Mezinárodní přehradní 
asociaci pokračuje ve své činnosti v rámci naší Společnosti. V uplynu-
lém období se vcelku početná delegace zúčastnila světového kongresu 
a dalších jednání v Brazílii. Díky pochopení zaměstnavatelů se těchto 
jednání pravidelně zúčastňují v patřičném počtu též mladší odborníci 
z vodohospodářských provozů. V těchto dnech se zúčastňují výročního 
zasedání ICOLD ve Vietnamu. To vše skýtá záruku udržení dobré pozice 
ČPV v této prestižní mezinárodní organizaci.

Budoucnost
Pokud se jedná o hospodaření naší Společnosti v roce 2009, výsledek 

příjmů i vydání byl vyrovnaný, s celkovým objemem asi 2,2 milionů 
korun. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné zprávě. Rozpočet pro 
další rok je mírně nižší.

Po organizační stránce je Společnost stabilizovaná, členská základ-
na se v zásadě nemění. Výbor se scházel pravidelně, za velmi dobré 
účasti členů i členů revizní komise. Při příští valné hromadě proběhne 
po uplynutí funkčního období volba nového výboru. To by měla být 
příležitost pro obměnu a hlavně omlazení – vyžaduje to ale patřičnou 
přípravu v dostatečném předstihu a hledání vhodných aktivních 
vodohospodářů se smyslem pro nezištné šíření nových odborných 
poznatků.

V příštím roce také proběhne další soutěž T. Ježdíka, zaměřená na 
významné původní práce ve vodním hospodářství. Tu nemůžeme 
spoléhat na samotné autory, je třeba se rozhlédnout na pracovištích 
a navrhnout vhodné práce do širšího výběru.

Letošní Dialog o vodě na Medlově počátkem června bude zaměřen 
zejména na problematiku nedostatku vody. Jde nám o to, aby opakované 
povodňové epizody v průběhu posledních 13 let nezatlačily do pozadí 
náš hlavní historický problém vyplývající z velmi omezeného vodního 
bohatství ČR.

Na závěr je vhodné poděkovat všem, kdo se aktivně podíleli svojí 
obětavou činností na dobrých výsledcích naší Společnosti a kdo nej-
různějším způsobem naši činnost podporovali. 

prof. Vojtěch Broža, DrSc.

Jako dodatek ke zprávě, předseda ČVTVHS reagoval na některé aktu-
ální otázky průběhu povodně v květnu 2010 hlavně v oblasti Beskyd 
a jejich mediálního ohlasu.
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČVTVHS
konané dne 25. května 2010 v Praze

Valná	hromada
Schvaluje:
•	 zprávu o činnosti společnosti od poslední Valné hromady,
•	 zprávu o hospodaření společnosti za rok 2009,
•	 zprávu revizní komise,
•	 návrh rozpočtu na rok 2010,
•	 členské příspěvky a zápisné nových individuálních členů pro rok 

2010 v dosavadní výši,
•	 udělení čestného členství v České vědeckotechnické vodohospo-

dářské společnosti Ing. Janu Jandovi a RNDr. Svatoplukovi Křiván-
kovi.

Bere na vědomí:
•	 k datu 25. května 2010 je v ČVTVHS registrováno celkem:

- individuálních členů – 96,
- přidružených (kolektivních) členů – 20, což zahrnuje několik 

tisíc odborníků – vodohospodářů,
- závodních poboček – 11,

•	 Vodohospodářská společnost dostala při příležitosti oslav 20 let 
ČSVTS čestné uznání. Stejné ocenění bylo uděleno i jejímu dlou-
holetému funkcionáři Ing. Pytlovi,

•	 u Raiffeisen Bank byl částkou 1,5 mil. Kč založen spořicí účet 
s úrokem 3 %.

Ukládá:
Výboru společnosti:
•	 Udržovat trvalé kontakty s ministerstvy zemědělství a životního 

prostředí, v rámci nichž se bude podílet na vodohospodářské poli-
tice ČR.

•	 Spolupracovat s Českým svazem vědeckotechnických společností 
a Global Water Partnership (styk s centrem zajišťuje VÚV), dále se 
Svazem vodního hospodářství ČR, SOVAK ČR, Sdružením vodohos-
podářů ČR, Českou asociací pro vodu (dříve Asociace čistírenských 
expertů ČR), Asociací vodárenských expertů ČR a odborovým 
svazem Dřevo, lesy, voda.

•	 Spolupracovat v odborně-společenské činnosti s Českým svazem 
stavebních inženýrů.

•	 Udržovat trvalé kontakty se Slovenskou vodohospodářskou společ-
ností.

•	 Spolupracovat s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM 
v. v. i. V rámci spolupráce zveřejňovat na stránkách www ČVTVHS 
informace o seminářích o výsledcích výzkumu VÚV TGM.

•	 Pokračovat v úsilí o zařazování svých vybraných akcí do vzděláva-
cího kreditního systému ČKAIT a do vzdělávacího systému minis-

terstva vnitra pro pracovníky pověřených měst a obcí při výkonu 
státní správy v oblastech souvisejících s vodním hospodářstvím.

•	 Pokračovat podle obnoveného statutu v soutěži o Diplom akademika 
Ježdíka za nejlepší odborné práce v oboru vodního hospodářství 
a vodního stavitelství v období 2010–2011. Pro zvýšení zájmu 
zajišťovat v tomto smyslu dostatečnou informovanost širší vodo-
hospodářské veřejnosti.

•	 Podporovat regionální popř. místní aktivity členů společnosti 
a z odborného i společenského hlediska také činnost poboček.

•	 V rámci osvětové činnosti vytvářet podmínky pro větší účast pra-
covníků státní správy na akcích ČVTVHS. Pro jejich propagaci 
využívat především internet.

•	 V rámci celoživotního vzdělávání vodohospodářů se aktivně zapojit 
do pořádání vzdělávacích akcí (postgraduální studium, kurzy…).

•	 Pokračovat ve vydávání periodika „Vodař“, které je nedílnou součástí 
časopisu Vodní hospodářství a zajistit jeho průběžné zveřejňování 
také na Internetové adrese www.csvts.cz/cvtvhs/.

•	 Podporovat organizačně i finančně pořádání odborných tématických 
zájezdů v tuzemsku i do zahraničí.

•	 V rámci odborných aktivit se podílet na akcích souvisejících se 
současným i budoucím využíváním vodních zdrojů v ČR, např. 
podporovat ochranu vybraných lokalit nádrží jako rezervy proti 
negativním účinkům klimatické změny.

•	 Podporovat vydávání odborných publikací, šíření nových poznatků 
mezi vodohospodáři a podporovat aktivity na pomoc odbornému 
školství včetně exkurzí na vodní díla.

•	 Pokusit se najít způsob, jak prostřednictvím médií, především 
televize, informovat veřejnost o významných problémech vodního 
hospodářství v ČR, jako je např. ochrana před povodněmi.

Odborným skupinám:
•	 Dbát na kvalitní odbornou a organizační přípravu odborných akcí 

a na to, aby tyto akce byly v souladu se zásadami hospodaření 
Společnosti, tj. s rozpočty na jednotlivé roky i dílčími rozpočty 
jednotlivých akcí.

•	 Uspořádat jednu odbornou akci na aktuální téma (tj. konferenci, 
seminář, sympozium, workshop, diskusní setkání, kulatý stůl 
apod.) alespoň jednou za dva roky. Stručnou informaci o konání 
akce včetně zhodnocení vždy neprodleně publikovat ve „ Vodaři“.  

Pobočkám a členům společnosti:
•	 Uhradit členské příspěvky u přidružených členů do konce roku 

2010, u ostatních forem členství pak do 30. 6. 2010.
•	 Využívat každou příležitost pro vyvolání zájmu nastupující generace 

o problematiku vodního hospodářství a trvale se snažit získávat 
mladé odborníky pro práci v ČVTVHS.

V Praze dne 25. května 2010

Národní dialog o vodě 2010 – Závěry
V průběhu semináře Národní dialog o vodě – Hospodaření s vodou 

v období hydrologického sucha, který se konal ve dnech 1. a 2. 
června 2010 tradičně na Medlově, proběhla na základě několika 
podněcujících referátů rozsáhlá diskuse, která vedla k těmto závěrům 
a doporučením:

Po výskytu extrémní povodně v roce 1997 byla přijata právní, orga-
nizační a programová opatření, která pomohla zmenšit ztráty i škody 
při následujících velkých povodních. Do výskytu této povodně, s kata-
strofálními následky, se je nedařilo prosadit. Domníváme se, že pokud 
jde o hydrologické sucho, jsme v obdobné situaci, jaká byla v ochraně 
před povodněmi před rokem 1997.

Oprávněně lze očekávat, že v současné době, která se vyznačuje 
větší rozkolísaností klimatických jevů, dříve nebo později bude ČR 
postižena obdobím významného hydrologického sucha.

V roce 2003 zasáhlo extrémní sucho podstatnou část západní Evro-
py; vlna veder způsobila úmrtí několika tisíc lidí, hospodářské škody 
převýšily v Evropě škody odpovídající předcházející povodni z roku 
2002. ČR se nacházela na okraji oblasti zasažené suchem, proto nebyla 
významně postižena. Poznatky vyplývající z historických pozorování 
svědčí o tom, že i u nás v období sucha může dojít k zániku průtoků 
na menších tocích a následným problémům v zásobování vodou. 

V ČR se přibližně od roku 1980 poměrně rychle zvyšuje průměrná 
teplota vzduchu.

Na většině území je pokles odtoků z povodí, který je oteplením 
vyvolán, kompenzován mírným zvětšením srážek. V dosti rozsáhlé 

oblasti středních a severních Čech se srážky nezvětšily, průtoky 
i dotace podzemních vod klesají. Důsledkem je, že v letních měsících 
vysychají i toky s plochou povodí několik set kilometrů čtverečních, 
zejména pokud jsou v jejich povodí významné odběry podzemní vody. 
Následkem toho není umožněno obecné užívání vody, je vyhlašován 
zákaz odběrů vody a vyvstávají i konflikty mezi ochranou přírody 
a požadavkem na zásobování obyvatel pitnou vodou; nejsou rov-
něž dodržována předepsaná ředění odpadních vod. To vše nastává 
i v letech, kdy roční úhrny srážek jsou blízké dlouhodobému průměru, 
tj. jsou podstatně větší než zaznamenané minimální hodnoty.

Studie výhledové vodohospodářské bilance ukázaly, že v některých 
oblastech ČR jsou vodárenské systémy schopné bezpečně zajistit odbě-
ry vody odpovídající současné úrovni i ve výhledu, a to i s ohledem 
na možné nepříznivé dopady klimatické změny. To však neplatí obec-
ně, v některých oblastech se problémy objevují již v současné době. 
Souvisí to také s tím, že i když odběry vody oproti úrovni před rokem 
1990 značně poklesly, neplatí to o tzv. nenávratné spotřebě vody (jde 
o rozdíl mezi odebíraným a vypouštěným množstvím vody, který se 
nevrací do vodních toků) – ta se naopak zvětšuje.

Současné právní předpisy a organizační opatření v rámci krizového 
řízení nejsou na případy extrémního sucha ani na možnost selhání 
vodárenského systému připraveny, řeší jen dodávku pitné vody. 
Přitom je zřejmé, jak nebezpečné by byly důsledky v městských aglo-
meracích i při relativně krátkém selhání dodávek vody s ohledem na 
hygienické aspekty. 

V oblastech, kde se pokles odtoku projevuje nejvýznamněji, již ne-
jde jen o krizové situace, ale i o to, že nedostatečné nebo plně využité 
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vodní zdroje limitují hospodářský rozvoj (nelze povolovat odběry vody 
pro průmysl, závlahy ani rozšířené zásobení obyvatel). Řešení těchto 
problémů v některých případech přesahuje možnosti regionu.

Výsledky výzkumu ukazují, že opatření, která jsou v některých 
povodích uskutečňována v krajině s cílem zmenšit přívalové povod-
ně, vedou spíše k poklesu celkového odtoku a reálně nejsou schopna 
znatelným způsobem zvětšit minimální průtoky a zmírnit dopady 
hydrologického sucha. To lze zajistit využitím akumulace vody jed-
nak vodními nádržemi na tocích, jednak na části území ČR rovněž 
racionálním hospodařením se zásobami podzemních vod.

Z tohoto hlediska je podstatné zajistit ochranu lokalit pro zříze-
ní vodních nádrží vhodných a nepřipustit znehodnocení lokalit 
s významnými zásobami podzemních vod.

Doporučujeme proto, aby:
•	 pro krizové a programové situace byla připravena (obdobně jako pro 

výskyt povodní) právní a organizační opatření, která by v případě 
extrémního sucha, případně spojeného s vlnou veder, minimalizo-
vala lidské i hospodářské ztráty,

•	 byly koncepčně řešeny problémy v oblastech s projevujícím se 
nedostatkem vody tak, aby nebyl omezován jejich rozvoj a byly 
tak zajištěny potřeby obyvatel a dalších uživatelů vody i přiměřená 
ochrana vodních ekosystémů,

•	 v rámci připravovaných a probíhajících akcí programu povodňové 
prevence byla současně sledována i možnost jejich využití pro 
zmírnění dopadů sucha, ať již se jedná o vodní zdroje pro potřeby 
společnosti nebo dostatek vody pro udržení kvalit prostředí.

Úspech Českej republiky  
na EXPO 2010 v Šanghaji

Konečne prišiel úspech pre Českú republiku nadväzujúci na úspe-
chy Československej republiky na povojnových svetových výstavách 
v Bruseli v roku 1958, Montreali 1967 a čiastočne aj v Ósake v roku 
1970. Po nie veľmi vydarených účastiach na svetových výstavách 
v Hannoveri 2000 a Aichi 2005, podarilo sa generálnemu komisá-
rovi Ing. Pavlovi Stehlíkovi a jeho tímu pripraviť jednu z najlepších 
prezentácii v Šanghaji. Samozrejme dôležitú úlohu tu zohrali skú-
senosti spoločnosti Film Dekor, ktoré získali na dvoch uvedených 
predošlých výstavách. Pavilón ČR (upravená modulovaná hala) ako 
jeden z mála sa prispôsobil očakávanému návalu návštevníkov tým, 
že bol realizovaný ako otvorený – priepustný, a čo je dôležité, ani 
v najmenšom nepodcenil kvalitu čínskeho návštevníka, ktorý tvorí 
95 % návštevníkov. 

Svetová výstava v Šanghaji je najväčšou Svetovou výstavou od 
ich vzniku v roku 1851 Londýne. Zúčastňuje sa jej viac ako 250 
krajín a organizácii vo vlastných pavilónoch, resp. v objektoch vy-
budovaných organizátormi. Mesto Šanghaj poskytlo pre výstavisko 
v širšom centre mesta  5,3 km2 plochy po oboch brehoch rieky 
Huangpu. Pôvodne bola plocha výstaviska priemyselným areálom. 
Niektoré objekty využili architekti po rekonštrukciách na pavilóny, 
hlavne tematické. Dopravu medzi obidvomi časťami zabezpečujú 
lode a autobusy s ekologickými motormi. Vzhľadom na obrovský 
záujem o návštevu výstavy, sú tak pri vstupe na výstavisko (+ 
bezpečnostné kontroly) ako aj pred jednotlivými pavilónmi naozaj 
poriadne rady. 

EXPO 2010 má hlavnú tému „Lepšie mesto – lepší život“. Nedá 
sa povedať, že by jednotlivé zúčastnené krajiny toto motto rešpek-
tovali. Vo všeobecnosti sú jednotlivé expozície skôr orientované na 
propagáciu krajiny – organizácie, alebo sa jedná o atrakcie, ktoré 
majú prilákať návštevníkov. Čo iné sa dá napr. povedať o švajčiarskej 
expozícii, ktorou je 5 miestna sedačková lanovka, ktorá vás vyve-
zie cez zelený tunel na vrch zatrávneného pavilónu. Aj slovenská 
expozícia zaostala výraznou mierou za svojimi možnosťami. Žiaľ, 
tá podstatne lepšia expozícia zostala doma, pretože aj v tomto prí-
pade zasiahol klientelizmus a záujmy jednotlivcov pred dôstojnou 
reprezentáciou krajiny.

To, čo chýba v národných expozíciách, je dokonale nahradené 
v tematických pavilónoch, ktorých je päť a sú naozaj na špičkovej 
úrovni tak po stránke obsahovej, ako aj výtvarnej (Pavilón mesta, 
Pavilón života v meste, Pavilón urbanizácie planéty, Pavilón vývoja 
miest a Pavilón budúcnosti). Expozície poskytujú náv-
števníkom komplexný pohľad na ľudí, mesto, Zem, ci-
vilizačný proces (šľapaj) a sen (vízia). Áno, tematické 
pavilóny na EXPO v Šanghaji sú skutočne univerzitou 
pre návštevníkov. Treba ešte napísať, že vynikajúco 
je spravený aj pavilón o histórii svetových výstav. 
Keď domáci návštevník, ktorý nemusel nikdy počuť 
o svetových výstavách, si pozrie históriu svetových 
výstav, tematické pavilóny a prejde sa Šanghajom, 
dostane komplexný obraz o tom, čo mu svetová výs-

tava chcela povedať a povedala. Je to obrovský informačný tok, ktorý 
istotne výrazne ovplyvní vnímanie Číňanov. Dobre si to uvedomuje 
aj domáca vláda, ktorá poskytuje desať tisícky voľných jedno rázo-
vých vstupeniek a hromadné výpravy majú výrazne zľavy. Nebolo 
by správne keby som nenapísal, že v tematických pavilónoch bolo 
vzorne postarané aj o cudzincoch (prospekty v angličtine, anglický 
hovoriaci sympatickí sprievodcovia).

Samozrejme, že ma ako vodohospodára zaujímala aj problemati-
ka vody prezentovaná na EXPO 2010. Sporadicky sa problematika 
vody (zabezpečenie, čistenie, ochrana pred povodňami) objavovala 
aj v národných pavilónoch. Okrem toho organizátori vyzvali jed-
notlivé štáty, aby prezentovali zaujímavé a úspešné projekty, ktoré 
sa realizovali v ich mestách. Neviem, koľko miest sa prihlásilo, ale 
na výstavisku sa prezentuje 65 projektov v projekte Urban Best 
Practice  (Mestské najlepšie riešenia), medzi ktorými bolo viacero 
z oblasti vodného hospodárstva. Aj v tomto boli úspešní Česi, keď 
sa im podarilo presadiť protipovodňovú ochranu Prahy. Zo zaujíma-
vejších projektov treba spomenúť mestá Ženevu, Zurich, Bazilej so 
spoločným projektom „Lepšia voda, lepší mestský život“, Rotterdam 
„Rotterdam, vodné mesto“ a ďalšie zaujímavé projekty pre zlepšenie 
života v mestách. Okrem toho v tematických pavilónoch boli prezen-
tácie World Water Council, World Wida Fund for Nature. Samostatný 
pavilón mala aj Svetová meteorologická organizácia. 

EXPO 2010 je najkrajšie večer. Ochladí sa, výraznou mierou sa 
zmenší počet návštevníkov, pavilóny a ostatné objekty  žiara v ume-
lom osvetlení. Samozrejme že nemôže chýbať water dance, laserové 
šou a podobné atrakcie lahodiace oku. Tým, že je výstavisko v blíz-
kosti centra Šanghaja, poskytuje výstavisko mestu a rovnako mesto 
výstavisku zaujímavú farebnú kulisu, ktorá práve vynikne večer, 
pretože cez deň je ovzdušie málokedy jasné a čisté. 

Svetová výstava v Šanghaji je skutočne významnou kultúrne-spo-
ločenskou, ale  aj propagačnou akciou. Jednak dostali krajiny sveta 
možnosť propagovať sa v Číne, na druhej strane sa hlavne Šanghaj 
propaguje svetu. Otázka, či majú svetové výstavy význam, je stará 
rovnako dlho, ako sa tieto výstavy konajú. Rozhodne menia svoj 
obsah a rozhodne ich ovplyvňuje predovšetkým televízia a internet. 
Už dnes je možné navštíviť EXPO 2010 on line. Možná, že v blízkej 
budúcnosti budú tieto výstavy prístupne len on line, bez potreby 
stavať drahé objekty. Najbližšia veľká svetová výstava čaká svet 
v Miláne v roku 2015, uvidíme, ako to bude vyzerať tam. Svetové 
výstavy skrývajú v sebe resp. poskytujú obrovské množstvo infor-
mácii, z ktorých bežný návštevník je schopný prijať len veľmi malú, 
v podstate zanedbateľnú časť, čo je samozrejme na škodu veci.

V každom prípade svetové výstavy zohrali v histórii ľudstva veľmi 
dôležitú úlohu a veľkou mierou prispeli k vzájomnej 
informovanosti a na koniec aj k zblíženiu ľudí na 
celom svete. Ešte raz gratulujeme k úspechu českej 
expozície! 

Ján Lichý – Slovenská vodohospodárska  
spololočnosť

Redakční rada: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., Ing. Josef Bucek (předseda),  
Ing. Petr Maleček, Ing. Václav Stránský, Ing. Zlata Šámalová.
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Ohlédnutí za konferencí  
NOVATECH 2010

Ve dnech 27.–30. 6. 2010 se v Lyonu konal 7. ročník meziná-
rodní konference Trvale udržitelné techniky a strategie ve vodním 
hospodářství NOVATECH 2010. Konference tradičně již od r. 1992 
sdružuje vědce, inženýry i politiky činné v oblasti vodního hospo-
dářství. Letošní ročník navštívilo 400 účastníků po všechny tři dny 
konference a dalších 165 delegátů bylo přítomno jen jeden vybraný 
den. Bylo předneseno 227 příspěvků od 675 autorů a spoluautorů 
z 28 zemí. Škoda, že z České republiky byli přítomni jen zástupci 
ČVUT a DHI, a.s.

Hlavním zaměřením konference jsou trvale udržitelná řešení 
odvodnění urbanizovaných oblastí včetně hospodaření s dešťovými 
vodami a řešení dešťových oddělovačů. Vedle stavebních opatření 
je velký důraz kladen na problematiku nestrukturálních opatření, 
jako je chování společnosti či způsob financování. Proto je kon-
ference strukturována do tří doplňujících se témat, pokrývajících 
vždy jeden den:
1.  Trvale udržitelné hospodaření se srážkovým odtokem: strategie, 

městské plánování a provoz, decision aid systems
2.  Inovativní technologie hospodaření se srážkovou vodou: kontrola 

u zdroje, optimalizace stokových systémů a zařízení pro nakládání 
s dešťovými vodami 

3.  Hospodaření s vodou na úrovni povodí, povodně, srážkový odtok, 
znečištění a dopady přepadů z oddělovacích komor
V průběhu konference se konaly i schůzky odborných skupin při 

IWA včetně prvního setkání zájemců o práci ve skupině Městské toky 
(Urban Streams), jejíž založení iniciovala CzWA. Skupina ráda přiví-
tá i zájemce z České republiky! Kontakt: kabelkova@fsv.cvut.cz.

I. Kabelková

Pozvánka na konferenciu Povodne 2010

Vážení kolegovia,

povodne, ktoré sa vyskytli na území Slovenskej republiky v máji 
a júni 2010, sú ojedinelé v histórii povodní na Slovensku. Naše minis-
terstvo považuje za potrebné, aby sa poznatky a ponaučenia dostali 
k čo najširšej odbornej verejnosti.  

Rovnaká situácia bola aj v Česku, Maďarsku, Poľsku, a preto poznat-
ky získané zahraničnými odborníkmi sú dôležitou časťou pripravova-
nej konferencie. Pri riešení problematiky povodní vítame aj možnosť 
medzinárodnej výmeny skúseností, ktorou je táto konferencia. 

Všetci vieme, že nie sú to len klimatické zmeny, ktoré prinášajú 
lokálne povodne a spôsobujú škody, ale treba hovoriť aj o prirodzenej 
schopnosti krajiny regulovať odtok vody do takej miery, aby bol život 
pre ľudí v dolinách bezpečný. 

To boli hlavné dôvody prečo Ministerstvo pôdohospodárstva, 
životného prostredia a regionálneho rozvoja SR požiadalo Výskumný 
ústav vodného hospodárstva, ako hlavného organizátora, zabezpečiť 
konferenciu zameranú na povodne v roku 2010, ich príčiny, priebeh 
a získané skúsenosti. Táto konferencia bude vo Vysokých Tatrách pri 
Štrbskom plese 3. až 5. novembra (listopadu) 2010.

Radi by sme uvítali Vaše prezentácie v programe konferencie, 
a preto Vás prosíme o zaslanie názvu Vašich príspevkov s menami 
autorov najneskôr do 10. septembra (září) 2010. Tematické okruhy 
budú nasledovné:
•	 Analýza súčasného stavu protipovodňovej ochrany 
•	 Meteorologické a hydrologické príčiny povodní na jar 2010 
•	 Problematika protipovodňovej spolupráce na hraničných 

tokoch 
•	 Zmierňovanie priebehu povodní a následné opatrenia
•	 Skúsenosti z povodní a aktuálne úlohy manažmentu povodňových 

rizík
•	 Legislatíva a medzinárodné apekty 

Vopred ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vašu účasť. Na 
konferencii privítame aj neprednášajúcich účastníkov. Informácie 
obdržíte na adrese: vidova@vuvh.sk, +421 2 59 343 255.

S úctou 
Viliam Višacký

v mene programového výboru 





Robustní pH elektroda s dlouhou 
životností

Dlouhé kalibrační intervaly

Snadno vyměnitelná

IP 68, 10 bar, tělo sondy nerez

Interval měření 1s až 24 hod.

Kapacita paměti pro 600.000 záznamů

Li baterie 3,6 V/ 2600 mAh s dlouhou životností
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