




Kolik stojí veřejné zakázky?

Před léty jsem říkal jednomu člověku, který dělal u dosti známé pora-
denské firmy v oblasti získávání evropských dotací, že by mě docela 
zajímalo, kolik by ta která stavba stála, pokud by ji někdo dělal ve vlastní 
režii za vlastní peníze a s dostatečnými znalostmi a zájmem, aby poměr 
užitné hodnoty stavby k její ceně byl co největší (to proto, že nikdo z nás 
by neměl být tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci). 

„Tak to zkuste odhadnout!“ nadhodil.
Začal jsem nahlas uvažovat: Prostředky si investor zajistí sám, zvolí si 

projektanta, který nebude napojen na dodavatele a který nechce naprojek-
tovat svůj pomník a co nejdražší stavbu, protože honorář za projekt činí 
plus minus autobus stejné procento, ať naprojektuje stavbu za deset či 
padesát milionů, byť náklady na projekt určitě nejsou lineární. No a deset 
procent z první cifry je určitě o dost méně než deset procent z druhého 
čísla. Dále by si investor u stavební firmy ohlídal, aby byla dodržena tech-
nologická kázeň. Pokud by za ním přišel dodavatel, že se vyskytly jakési 
vícenáklady, které stavbu prodražují o desítky, někdy i stovky procent (viz 
skleník Fata morgana v pražské Botanické zahradě), tak by odpověděl, 
že nezná slovo vícenáklady. No a hlavně by stavbu zvládl bez různých 
rádců a poradců, kde ruka ruku myje a za to, že jeden zná druhého, se 
platí nekřesťanské sumy. 

Onen pán mě se shovívavým úsměvem poslouchal a pak se zeptal: „No 
a jak velká část prostředků z přiznané dotace podle Vás tedy na stavbu 
doputuje, respektive za jak velkou část z přiznaných prostředků by se dala 
taková vzorová stavba pořídit?“ 

„Snad dvě třetiny,“ odpověděl jsem.
„Myslíte, že by to stálo dvě třetiny, nebo že by se daly ušetřit dvě 

třetiny?“
Když jsem mu řekl, že odhaduji, že by se stavba dala pořídit za dvě tře-

tiny, tak mi odpověděl, že jsem optimista nebo naiva. Často je ten poměr 
obrácený, tedy že by se stavba dala pořídit za tu třetinu.

Když jsem nesměle špitl, že snad si to ta Evropská unie ohlídá, tak mávl 
rukou, nebuďte dětina. Ta s tím tiše počítá. Začíná zdvihat prst, když na 
stavbu zbývá ta třetina. 

Jestli je to tak, pak v kauze Drobil zmiňované tvrzení, že se počítalo 
s tím, že z osmi miliard chystaných na stavbu pražské ČOV se vypaří tři 
miliardy, tedy spíše je pohltí žumpa, nemusí být daleko od pravdy. Stejně 
tak se nikdo nemůže divit, že člověk začíná mít pochybnosti i o financo-
vání veřejných staveb a celého veřejného sektoru a v duchu si deklamuje 
Gellnerův verš: „Ztratil jsem kus víry a nemohu si zaklít od duše.“

Ale co s tím naděláme v zemi, kde mnozí spíše než v to, že s poctivostí 
nejdál dojdeš, věří, že kdo nekrade denně aspoň hodinu, okrádá svoji 
rodinu.

Ing. Václav Stránský

Myslím, že jsme to zasakování dešťových vod měli vzít vážně...
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Simulační model jakosti 
vod oblasti povodí Horního 
a středního Labe
Nástroj pro posuzování 
efektivity programu 
opatření schváleného 
v plánech oblasti povodí
Robin Hála

Klíčová slova
modelování jakosti – povrchové vody – bodové a plošné zdroje znečiš-
tění – plán oblasti povodí – efektivita navržených opatření

Souhrn
V rámci informační podpory procesu plánování v oblasti vod byl 

sestaven simulační model oblasti povodí Horního a středního Labe, 
jehož prvotním cílem bylo vyhodnotit možný efekt schváleného 
programu opatření v této oblasti povodí. Model je zaměřený na nej-
používanější ukazatele jakosti povrchových vod, a to BSK5, CHSK, 
N-NH4, N-NO3, celkový dusík a celkový fosfor. Kalibrace modelu 
proběhla na hydrologických a jakostních datech poskytnutých objed-
natelem za období 2000–2008. Do modelu byly zahrnuty všechny 
odběry a vypouštění uvedené ve vodohospodářské evidenci uživa-
telů vody. Hodnocená opatření z plánu oblasti povodí byla omezena 
pouze na typy, jež mohou simulované koncentrace látek ovlivnit 
(opatření na bodových a plošných zdrojích znečištění). Model je 
implementován do nadřazeného informačního systému, se kterým 
běžný uživatel pracuje skrze jednoduché webové rozhraní.

u

Úvod 
Přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze 

dne 23. října 2000, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky, Evropa zahájila náročný proces sjednocení přístupů 
v ochraně vod a vodních ekosystémů, při současné podpoře udržitel-
ného užívání vod a zmírnění následků záplav a suchých období. 
Prvořadým cílem Rámcové směrnice je dosažení „dobrého stavu“ 
všech povrchových a podzemních vod. Tohoto cíle se v České repub-
lice dosáhne prostřednictvím programů opatření, jež jsou navrženy 
a schváleny v jednotlivých plánech oblastí povodí. Nyní se nacházíme 
uprostřed prvního plánovacího cyklu, ve kterém se opatření začínají 
postupně realizovat. Opatření jsou v plánech vázána na dílčí jednotky 
povodí nazývané vodní útvary. Aby byly programy opatření co nej-
účinnější, je třeba posuzovat jejich společný efekt v povodí směrem 
po proudu toku, a ne pouze lokální dopad jednotlivých opatření. Za 
tímto účelem a s plánovaným využitím zejména v navazujících dvou 
šestiletých cyklech jsou v rámci informační podpory procesu plánová-
ní v oblasti vod v České republice vytvářeny simulační modely všech 
osmi oblastí povodí. Jako první byl dokončen simulační model oblasti 
povodí Horního a středního Labe. Jedná se svým způsobem o pilotní 
projekt, neboť žádný model takového rozsahu nebyl zatím v České 
republice postaven. Náročnost projektu je dále podtržena souběžně 
vznikajícími metodikami a podpůrnými nástroji, které jsou výchozím 
podkladem k vytvoření zbylých sedmi modelů. 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo v prvé řadě sestavit a naka-
librovat simulační model oblasti povodí Horního a středního Labe 
a následně vyhodnotit efekt schváleného programu opatření v plánu 
oblasti povodí formou změny koncentrace šesti sledovaných látek 
– BSK5, CHSK, celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík 
a celkový fosfor – v jednotlivých vodních útvarech. Model je součás-
tí informačního systému, jež má webové, uživatelsky jednoduché 
rozhraní, ve kterém lze například vytvářet různé sestavy opatření 
(scénáře) a ty mezi sebou pomocí simulace modelem porovnávat. 
Možnost posouzení efektu kombinací různých opatření bude výcho-
zím nástrojem pro příští plánovací období ve smyslu určení útvarů 

s nevyhovujícím stavem a sestavení takové sady opatření, jež je bude 
co nejefektivněji řešit, a to včetně zohlednění investičních nákladů.

Identifikační údaje o projektu
Název: Informační systém pro komplexní podporu procesu 

plánování v oblasti vod a sestavení simulačního modelu 
oblasti povodí Horního a středního Labe

Objednatel:  Povodí Labe, státní podnik
  Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
  Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov
Spolupráce:  DHI a.s.
  Na vrších 1490/5, 100 00 Praha 10

Na projektu jsme úzce spolupracovali se společností DHI a.s., která 
vyvíjela kompletně celý nadřazený informační systém, včetně pod-
půrných nástrojů a metodik nutných pro stavbu modelu. Simulační 
model byl vytvořen v programovém prostředí ArcGIS s modulem 
Mike Basin, jež byl touto společností rovněž poskytnut. Informační 
systém funguje jako webová aplikace s datovou základnou ORACLE, 
jež kromě jiných funkcí ovládá simulační model, spouští simulace 
různých scénářů opatření a přebírá zpět výsledky.

Popis a vymezení zájmového území (obr. 1)
Základním podkladem projektu je oblast povodí Horního a střed-

ního Labe, ve které se pravidelně sledují data o množství a kvalitě 
vody. Jedná se o zhruba 1/5 území ČR (14 976 km2) s nejvyšší horou, 
páteřním tokem Labe a jeho závěrným profilem v Mělníku na soutoku 
s Vltavou. Do zájmového území také patří dvě menší území na severu, 
jež spadají do mezinárodní oblasti povodí Odry. Administrativně je 
povodí rozděleno do šesti územních samosprávních celků (krajů). 
V prvním plánovacím cyklu zde bylo vyhodnoceno 174 útvarů povr-
chových vod s nevyhovujícím stavem (z celkového počtu 214 útvarů). 
Tento vysoký počet je dán zejména přísnými limity některých ukaza-
telů a podmínkou „one out all out“1 (tzn., že pokud je překročen jeden 
ukazatel, je celý vodní útvar označen jako nevyhovující). Vzhledem 
k velkému počtu posuzovaných ukazatelů (asi 100) je zlepšení stavu 
s tímto přístupem jen velmi obtížné. Správce oblasti povodí se stará 
o 3844,5 km vodních toků. Do této délky nejsou započteny v součas-
nosti předávané vodní toky Zemědělské vodohospodářské správy, jež 
končí svoji činnost. 

Postup prací
Při zpracování projektu se postupovalo v jednotlivých krocích, jež 

lze shrnout do následujících bodů:
1. získání dat od objednatele a jejich předzpracování,
2. stavba struktury modelu,
3. příprava vstupních dat pro hydrologický model,
4. kalibrace hydrologie,
5. příprava vstupních dat pro jakost,
6. kalibrace jakosti,
7. zadání opatření do modelu,
8. simulace programu opatření modelem.

Téměř všechny vypsané body jsou vzájemně provázány a vyžadova-
ly proto postupné řešení, jež bylo vzhledem k rozsáhlosti zájmového 
území časově velmi náročné.

Ke správnému pochopení celého projektu a v něm souvisejících 
vazeb slouží diagram na obrázku 2. Výchozím bodem diagramu je 
oblast povodí Horního a středního Labe, kde se sledují data o množství 
a jakosti a na jejich základě se hodnotí celkový stav útvarů povrcho-
vých vod. Veškerá data jsou průběžně ukládána do databází neboli 
datových zdrojů. Tato data je možné po jednoduchém importu do 
pracovní databáze zpracovat statisticky, odstranit chyby, doplnit 
hodnoty a potom podle metodik připravit vstupy pro model. Zároveň, 
na základě struktury povodí (dílčí povodí, řeky) a datových zdrojů 
(odběry, vypouštění a monitoring), lze postupně stavět strukturu 
modelu s patřičnou schematizací. Připravená vstupní data následně 
vložíme do vstupní databáze, ze které budou do modelu načteny 
pomocí nástroje MB preprocessor, vyvíjeným speciálně pro tento 
projekt společností DHI a.s. Tento nástroj vytváří na základě struktury 
modelu časové řady a plní je převzatými nebo vypočtenými daty. Při 
kalibraci modelu nástroj pracuje, zjednodušeně řečeno, opačným 
postupem než model. Nejprve je spočítána bilance množství vody, kdy 
s pomocí měřených průtoků jsou dopočteny plošné odtoky z dílčích 
povodí. Obdobným způsobem, na základě charakteristických koncen-
trací v kontrolních profilech a odhadnutých parametrů samočištění, 
�  dle RS 2000/60/ES, čl. 4, odst. 2.
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jsou dopočteny plošné odtoky látek a vyplněny jejich časové řady 
ve všech dílčích povodích modelu. Dále do projektu vstupuje plán 
oblasti povodí se schváleným programem opatření, reagujícím na stav 
vodních útvarů. Z programu opatření byla vybrána pouze relevantní 
opatření, která mají vliv na řešené látky (rekonstrukce a výstavba 
kanalizací a čistíren odpadních vod, protierozní a agrotechnická opat-
ření, opatření vyplývající z legislativy – nitrátová směrnice). Některá 
z těchto opatření musela být přidána i do struktury modelu, pokud 
se jednalo o vznik nového uživatele (např. výstavba ČOV). Všechna 
opatření nejsou v modelu přímo viditelná, jelikož jsou s jednotlivými 
prvky provázána pouze přes atributové tabulky. Jejich zavedení do 
modelu funguje tak, že po zadání příslušného scénáře (např. výchozí 
scénář – celý program opatření schválený v plánu oblasti povodí), 
informační systém změní, podle koeficientů předpokládané účinnosti 
opatření v atributových tabulkách, vstupní časové řady a spočítá 
novou simulaci. Výsledek je následně porovnán se současným stavem 
(tj. scénář bez opatření). Tímto způsobem je získán účinek všech 
vybraných opatření a na základě výsledků je pak možné odhadnout 
výhledový stav vodních útvarů. V prvním plánovacím cyklu byl tento 
stav odhadnut bez modelu. Další schematicky znázorněné kroky (čár-
kovaná čára) se již týkají vize příštího plánovacího cyklu. Informační 
systém vyhodnotí nový stav vodních útvarů a ten vyjde vyhovující či 
nikoliv. Pokud ne, navrhují se nová opatření a jejich efekt se odhadne 
pomocí modelu. Samozřejmě, že stav závisí na všech hodnocených 
látkách, simulační model dokáže vyhodnotit efekt opatření pouze 
šesti sledovaných látek. 

Získání dat od objednatele a jejich předzpracování
Veškerá podkladová data byla získána od objednatele, a to přes 

webové rozhraní přímo z databází Povodí Labe, státní podnik. Jejich 
správa či úpravy, nutné pro další zpracování, proběhly v pracovní 
databázi MS Access. Pro kalibraci modelu bylo jako datový podklad 
(časové řady monitoringu množství a jakosti) zvoleno časové období 
2000-2008. Výhoda tohoto období spočívá hlavně ve větším množství 
pozorovaných dat. Po hydrologické stránce se jedná o období obsahu-
jící jak roky vícevodné, tak i málovodné.

Získanými daty pro vytvoření struktury a kalibraci modelu byla:
1) Geografická data

a. geografická vrstva os vodních toků v oblasti povodí,
b. členění oblasti povodí na povodí IV.řádu,
c. hranice útvarů povrchových vod,
d. seznam evidovaných uživatelů vody (odběr a vypouštění) včet-

ně jejich lokalizace,
e. lokalizace profilů s měřením průtoku (172),
f. lokalizace profilů s měřením jakosti (458).

2) Monitorovaná data
a. seznam významných převodů vody s průměrným průtokem,
b. denní průtoky v monitorovaných profilech (průměrné i oka-

mžité hodnoty),
c. okamžité koncentrace sledovaných látek v profilech s měřením 

jakosti,
d. měsíční odebíraná a vypouštěná množství z/do vodních toků,
e. průměrné roční koncentrace látek ve vypouštěných odpadních 

vodách.

Zjednodušující předpoklady a principy výpočtů
Pro takto rozsáhlý model bylo nutné stanovit zjednodušující před-

poklady dané jednak dostupnými daty, použitým softwarem nebo 
časovým omezením. Zásadním rozhodnutím je způsob stanovení 
plošných zdrojů znečištění. Vzhledem k získání ucelených dat od 
objednatele, jež obsahuje pouze bodové zdroje znečištění, a k velké 
ploše řešeného území, byly plošné zdroje znečištění dopočítány jako 
neznámá společně se samočištěním. U obou těchto složek rovnice 
látkové bilance byla předpokládána závislost na průtoku, a sice že se 
zvyšujícím se průtokem se úměrně zvyšuje plošné znečištění a snižuje 
samočištění. Dalšími předpoklady a principy byly:
1. Pro zpracování modelu byla použita v minulosti naměřená data, 

nebyla prováděna žádná cílená měrná kampaň.
2. V místech nádrží je model přerušen.
3. Průměrná roční koncentrace u vypouštěných odpadních vod byla 

převzata jako charakteristická měsíční hodnota.
4. Chybějící koncentrace látek u komunálních vypouštění byly dopl-

něny dle existence čistírny odpadních vod a kategorie dle počtu 
ekvivalentních obyvatel.

5. Chybějící koncentrace látek u průmyslových vypouštění byly 
doplněny dle spočtené průměrné hodnoty pro daný typ odvětví.

6. Charakteristické koncentrace v jakostních profilech byly přepočte-
ny z okamžitých koncentrací pomocí denních a charakteristických 
měsíčních průtoků metodou lineárního nebo logaritmického 
trendu.

7. Plošné znečištění v sobě zahrnuje neevidované bodové zdroje 
a difuzní zdroje znečištění.

8. Plošné znečištění je mezi dvěma kalibračními profily v celé ploše 
konstantní.

9. Odhadnutý koeficient degradace pro kalibraci modelu byl uvažo-
ván jako aritmetický průměr získaných měsíčních hodnot.

10. Doba zdržení v úsecích byla vypočtena na základě odhadnuté 
rychlosti pro jednotlivé skupiny vodních toků rozdělených dle 
sklonu a velikosti.

Stavba struktury modelu
Strukturu modelu tvoří úseky toků, říční uzly, dílčí povodí a uživa-

telé (odběry a vypouštění). Síť vodních toků byla převzata z digitální 
vrstvy os toků od Povodí Labe, státní podnik. Podkladem pro tvorbu 
dílčích povodí byla vrstva povodí IV. řádu. Celková schematizace 
modelu oblasti povodí vychází z rozmístění stanic vodohospodář-
ského dispečinku, ze sítě monitorovacích stanic jakosti a z evidence 
uživatelů vody. Převody vody byly schematizovány pomocí uživatelů 
(odběr a vypouštění). Taktéž nádrže byly z důvodu nepotřebnosti pro 
cíl zpracování maximálně zjednodušeny – model byl v místě hráze 
přerušen a vlastní odtok z nádrže byl nahrazen vypouštěním. 
Parametry simulačního modelu (počty prvků):
subpovodí   1 233 
     (celková plocha 14 710 km2)
uživatelé
• odběr    201 
• vypouštění   857
• převody vody   32
• nádrže    16
počet úseků modelu celkem  4 949
počet uzlů modelu   4 938
profily s měřením průtoku vody 119
profily s měřením kvality vody 36 (nezapočteno 16 nádrží)
software: Mike BASIN 2008, MB Preprocessor, ArcGIS 9.2, MS Access, 
MS Excell, VBA
časový krok – 1 měsíc, doba simulace – 1 rok (12 charakteristických 
hodnot)
doba výpočtu simulace – cca 4 hodiny

Celkově model obsahuje asi 20 000 vstupních časových řad a při 
vlastní simulaci výpočtu se jich počítá dalších cca 70 000.

Příprava vstupních dat pro hydrologický model 
a kalibrace hydrologie

Základními daty pro kalibraci hydrologie byly denní průtoky za 
období 2000–2007, převzaté z vodohospodářského dispečinku Povodí 
Labe, státní podnik. Dále byla použita data z vodoprávní evidence 
uživatelů vody za stejné období (měsíční množství). Postup při kali-
braci hydrologie byl následující: 
1) kontrola dat, celkové počty měření průtoku ve stanicích, odstra-

nění chybových a nulových hodnot, 
2) vypočtení korelačních koeficientů pro všechny profily navzájem,
3) statistické doplnění chybějících průtoků podle podobné stanice 

s koeficientem korelace r vyšším než 0,8 (z cca 400 000 hodnot 
jich bylo cca 40 000 doplněno),

4) vypočtení charakteristických měsíčních průtoků – místo průměru 
byl zvolen medián z důvodu nutné eliminace extrémních průtoků 
za povodní,

5) vypočtení charakteristických měsíčních odebíraných a vypouště-
ných množství (aritmetický průměr za celé období),

6) výběr vhodných stanic pro kalibraci hydrologie (119) a oprava prů-
toku po eliminaci vlivu uživatelů tak, aby se směrem po proudu 
průtoky nesnižovaly,

7) naplnění vstupní databáze hodnotami (kontrolní profily – průtoky, 
uživatelé – množství)

8) vytvoření časových řad odebíraných a vypouštěných množství 
(odběry a vypouštění, nádrže, převody vody) v modelu (pomocí 
nástroje MB Preprocessor), 

9) dopočet plošných odtoků a na jejich základě vytvoření časových řad 
v dílčích povodích modelu (pomocí nástroje MB Preprocessor),

10) výpočet hydrologie (vlastní simulace).
Grafy na obr. 3 a 4 zobrazují vypočtené charakteristické průtoky 

na toku Labe směrem po proudu dolů po odečtení vlivu uživatelů. 
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Jak je patrné z prvního grafu, průtoky značně 
kolísají a profily musely být proto buď úplně 
vyřazeny z další kalibrace (nízký počet měře-
ní), nebo upraveny pomocí koeficientů. Čas na 
zpracování projektu neumožňoval podrobněj-
ší zkoumání každého profilu. 

Příprava vstupních dat pro jakost 
a kalibrace jakosti

V rámci jakosti byly v modelu sledovány 
následující látky: BSK5, CHSK, N-NH4, N-NO3, 
Ncelk, Pcelk. Ukazatel CHSK a celkový dusík 
byly do modelu přidány na základě požadav-
ku objednatele. Přesnost kalibrace modelu 
u jakosti úměrně závisí na množství a přesnosti použitých dat, hustotě 
sítě profilů jakosti a pravidelnosti měření během roku. Na tomto místě 
je důležité zmínit, že použitelných profilů s měřením kvality vody pro 

Obr. 4. Upravené charakteristické měsíční průtoky na Labi

Obr. 1. Územní působnost krajů v oblastech 
povodí

Obr. 3. Vypočtené charakteristické měsíční průtoky na Labi

Obr. 2. Diagram postupu zpracování projektu a funkčnosti celého 
systému

Obr. 5. Meziprofily množství (zelená) a dílčí povodí profilů jakosti 
(fialová), použité při kalibraci modelu
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všechny sledované látky bylo pro dané osmile-
té období třikrát méně než profilů se sledová-
ním množství – obr. 5. Tento faktor významně 
ovlivnil přesnost jakosti v modelu, jelikož při 
kalibraci vznikala různě velká mezipovodí 
daná lokalizací použitelných profilů. Hlavním 
problémem vyřazených profilů byl v převážné 
míře nedostatečný počet měřených koncent-
rací fosforu nebo celkového dusíku. Mnoho 
z nich bylo vytvořeno teprve v posledních 
letech, takže získaná data obsahovala napří-
klad jen poslední dva roky. Tyto nové profily 
vznikly zejména kvůli zjištění stavu vodních 
útvarů. Co se týká umístění profilů monitorin-
gu jakosti, je jich přibližně polovina prakticky 
totožná s profily měření průtoku. V případě 
totožnosti byl pro den měření jakosti (pokud 
nebyl znám přímo okamžitý průtok při odběru 
vzorku) převzat průtok z vodohospodářského 
dispečinku. Na základě naměřených koncen-
trací jednotlivých látek a k nim dohledaných 
průtoků byly pro každý měsíc vypočteny lát-
kové toky profilem (g/s) a ty byly následně za 
předpokladu lineární závislosti látkového toku 
na průtoku přepočteny dle charakteristického 
průtoku na charakteristické měsíční látkové 
toky. V profilech jakosti příliš vzdálených 
od profilů dispečinku se koncentrace pře-
vzaly přímo jako charakteristické, nebo byly 
upraveny expertním odhadem. Pro kalibraci 
jakosti bylo dále nutné spočtený látkový vnos 
v jednotlivých mezipovodích rozdělit mezi 
evidované bodové zdroje znečištění a ostatní 
zdroje znečištění (zjednodušeně plošné zdro-
je) a odhadnout míru samočištění (degradační 
koeficient k). Tento krok byl řešen formou 
aproximace látkového toku rovnicí, která je 
popsána v publikaci [1]: „Pokud známe sumu 
ze všech bodových zdrojů nad výpočetním 
profilem, můžeme ji od látkového toku odečíst 
a výsledek dát do rovnosti se součtem zatížení 
z nebodových zdrojů znečištění a ztráty vznik-
lé samočistícími procesy v řece“. Rovnice 
předpokládá závislost plošného znečištění 
a samočištění na velikosti průtoku vody 
v řece (viz Ukázka výpočtu). Do bodového 
znečištění je započten také látkový odnos 
z povodí nad řešeným územím. Rovnice 
látkového toku byla řešena vícenásobnou 
lineární regresí a pomocí získaných koefici-
entů a, b bylo dopočteno plošné znečištění 
a samočištění. Koeficienty (x, y, z) byly vole-
ny tak, aby bylo dosaženo kladných hodnot 
plošného znečištění, záporných hodnot 
samočištění a co nejvyššího stupně korela-
ce. Dále byl podle rovnice rozpadu prvního 
řádu vypočten koeficient degradace K pro 
každý měsíc a do modelu zadána průměrná hodnota. Model umí 
koeficient degradace měnit jen na základě teplotní časové řady, což 
by bylo výhodné zejména pro amoniakální dusík, avšak vzhledem 
k tomu, že závislost se vztahuje na všechny sledované látky stejným 
způsobem, bylo po krátkém neúspěšném testování od tohoto upuš-
těno. Posledním potřebným parametrem pro kalibraci a simulaci 
jakosti v modelu je doba zdržení v každém říčním úseku. Ta byla 
vypočtena pomocí délky úseků a měsíčních rychlostí stanovených 
zjednodušeně pomocí kategorizace toků do skupin s podobnou 
velikostí a podélným sklonem. Po zadání všech nutných dat do 
vstupní databáze byl model pomocí MB Preprocessoru nakalibrován 
dopočtením plošných látkových odtoků dílčích povodí a byla pro-
vedena simulace stávajícího stavu. Na obrázku 6 je ukázka výpočtu 
degradačního koeficientu včetně uvedení použitých rovnic.

Simulace stávajícího stavu
Model počítá simulaci pro dvanáct měsíčních charakteristických 

hodnot. Výsledné měsíční hodnoty je nutné brát jako izolované, 
a nikoliv jako reálnou časovou řadu dlouhou jeden rok. Základními 

Obr. 6. Ukázka výpočtu koeficentu degradace

Obr. 7. Ukázka výsledků simulace stávajícího stavu
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rovnicemi, jež model využívá pro výpočet degradace jednotlivých 
látek, jsou:

Spotřeba kyslíku na degradaci organických látek:

Nitrifikace: 

Denitrifikace: 

Celkový fosfor, celkový dusík a chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 
podléhají procesům kinematiky prvního řádu (exponenciální rozpad). 
Jestliže je X jedna z těchto látek, rovnice má pak následující tvar:

Všechny parametry těchto rovnic jsou popsány následovně: 
kd3  koeficient degradace BSKd při 20 °C (1/d)
BSKd  množství BSKd (d-denní)
Yd  obsah N v organických látkách (mg N-NH4/ mg BSK) 

– položka zanedbána
k4  koeficient nitrifikace při 20 °C (1/d)
NH4  množství N-NH4

k6  koeficient denitrifikace při 20 °C (1/d)
NO3  množství N-NO3

kx  koeficient degradace pro látku X
X  množství látky v toku (g/s)

Všechny koeficienty k jsou závislé na teplotě vody dle rovnice 
, kde k(T) je koeficient degradace pro 

teplotu vody T (°C), k20 je koeficient degradace při 20 °C a RateCorr je 
korekční faktor (v našem případě uvažováno vždy 1). Ukázka výsledku 
simulace je patrná na obrázku 7 (hodnoty BSK5 v měsíci lednu). 

Zadání opatření do modelu
Dále do projektu vstupuje plán oblasti povodí se schváleným pro-

gramem opatření, reagujícím na stav vodních útvarů. Z programu 
opatření byla pro posouzení efektivnosti vybrána pouze relevantní 
opatření, která mají vliv na sledované látky (rekonstrukce a výstavba 
kanalizací a ČOV, opatření vyplývající z nitrátové směrnice, proti-
erozní opatření). Každé opatření je s prvky modelu provázáno přes 
atributové tabulky a lze si ho jednoduše představit buď jako nižší 
koncentraci, změnu množství nebo procentuální snížení dané látky. 
Informační systém pak funguje tak, že pro danou sestavu posuzova-
ných opatření změní, podle jejich předpokládané účinnosti, vstupní 
časové řady a spočítá novou simulaci a nové koncentrace následně 
porovná s původním stavem.

Opatření na bodových zdrojích znečištění byla dvojího typu. Buď 
se jedná o změnu kvality a vypouštěného množství, nebo o vznik 
nového vypouštění. Nová vypouštění mají ve stávajícím stavu hod-
notu množství i koncentrací rovnu nule. Opatřením zrušená stávající 
vypouštění mají nulovou hodnotu množství i 
koncentrací ve stavu výhledovém.
Typy opatření a způsob jejich zadání do 

modelu
1) Rekonstrukce stávající ČOV
 Snížení nebo zachování stávajících koncen-

trací, množství stejné nebo vyšší
2) Výstavba nové ČOV

a. Na ČOV budou přepojena okolní stáva-
jící vypouštění, ČOV na jiném místě

 Koncentrace převzata z tabulky, 
množství vypočteno dle počtu EO

b. Jde o změnu stávajícího vypouštění 
– kanalizační výusť bez čištění

  Snížení koncentrací na tabulkové hod-
noty, vypouštěné množství upraveno 
dle popisu opatření.

c. Kombinace předešlých
3) Rekonstrukce a výstavba kanalizace
 Dle popisu opatření zvýšení vypouštěného 

množství na základě počtu nově připoje-
ných EO.

POČET EO BSK5 CHSK Ncelk N-NH4 N-NO3 Pcelk

< 500 18 70 35 15 16 4

500–2 000 16 68 30 12 14 4

2 001   10 000 14 66 20 10 10 3

10 001   100 000 12 63 15 8 7 2

> 100 000 10 60 10 4 6 1

Tab. 1. Průměrné koncentrace na odtoku z ČOV, použité pro efekt 
opatření v modelu

Pro stav po realizaci opatření byly koncentrace vypouštěných 
látek převzaty buď ze stávajícího stavu, nebo z tabulky 1 (vždy nižší 
z hodnot). 

Tabulkové hodnoty byly vytvořeny snížením emisních standardů 
z nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Snížení bylo provedeno zejména pro 
BSK5 a CHSK, neboť v reálných podmínkách dle průměrné koncent-
race stávajících dobře fungujících čistíren jsou koncentrace výrazně 
nižší. Při plném převzetí hodnot z nařízení by pak docházelo ke 
zhoršení stavu, což není přípustné ani reálné.

Redukce plošných zdrojů znečištění navrženým opatřením byla 
provedena formou procentuálního snížení plošných odtoků látek 
ve všech dílčích povodích příslušného vodního útvaru. V případě 
opatření na snížení dusíku ze zemědělství * byla vzata v úvahu 
kombinace opatření a procentuálního zastoupení zranitelné oblasti 
v dílčím povodí (tab. 2).

Výpočet koeficientu efektu opatření a jeho aplikace 
na časové řady

Koeficient efektu opatření, kterým se upravují jednotlivé časové 
řady prvků v simulačním modelu, se počítá odlišně pro opatření na 
bodových (uživatel) a plošných zdrojích znečištění (dílčí povodí).
1) Uživatel (vypouštění)

Pro každého uživatele (vypouštění) v modelu, na kterého se váže 
opatření, a pro danou látku byl vypočten podíl snížení koncentrace 
nebo zvýšení množství

Koef = - cnávrh/csouč,

kde
cnávrh – koncentrace vypouštěné látky v současnosti,
csouč – koncentrace vypouštěné látky po aplikaci opatření.
2) Dílčí povodí

Pro každé dílčí povodí v modelu, ve kterém je navrženo jedno 
nebo více plošných opatření, byl pro každou látku spočten redukční 
koeficient dle vzorce

Koef = - Skop/100,

kde 
kop – procento snížení látkového zatížení v útvaru povrchových vod.

Časové řady příslušných prvků a látek v modelu jsou ve výsledku 
přenásobeny koeficientem K získaným přičtením jedné.

K = Koef + 1

ID 
Opatření

Název opatření
Snížení znečištění při aplikaci opatření v %

CHSK BSK5 N-NH4 N-NO3 Ncelk Pcelk

LA100197
Drobní znečišťovatelé a menší obce 
do 2000 EO

15 15 10 0 0 1

LA100132
Hospodaření v ochranných pásmech 
vodních zdrojů

10 10 5 8 7 5

LA100127*
Ochrana vod před znečištěním 
dusičnany ze zemědělských zdrojů

2 2 3 12 11 3

LA100128*
Opatření k eliminaci dusíku jako 
plošného zdroje znečištění vod

2 2 5 8 8 4

LA100130
Snižování znečištění z atmosférické 
depozice

0 0 0 10 7 0

LA100149
Opatření k omezení eroze z pohledu 
transportu chemických látek

2 2 2 1 2 10

LA100198 Nevhodné užívání území v nivě 4 4 2 1 2 8

*Procento snížení znečištění se počítalo dle procentuálního zastoupení zranitelné oblasti v ploše dílčího 
povodí

Tab. 2. Procenta snížení plošného látkového zatížení dílčích povodí v modelu při aplikaci 
plošného opatření
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Obr. 8. Ukázka výstupů z informačního systému PLANOP

Výsledky v rámci informačního 
systému (obr. 8)

Informační systém ovládá celý model 
zvenčí, mění časové řady, spouští simulace 
a přebírá jejich výsledky zpět. S uživatelem 
systém komunikuje přes jednoduché a pře-
hledné webové rozhraní, kde lze vybírat 
sestavy opatření, zadávat dotazy či filtrovat 
výsledky. Takto můžeme například na základě 
zadání jednoduchého dotazu získat všech-
ny profily, kde se předpokládá po realizaci 
opatření snížení koncentrace dusičnanového 
dusíku o 1 mg/l. V případě celkového efektu 
schváleného programu opatření v závěrném 
profilu v Mělníce se předpokládá snížení 
koncentrace dusičnanového dusíku o přib-
ližně 0,9 mg/l.

Informační systém může také odhadnout 
výhledový stav vodních útvarů, čehož bude 
využito v příštím plánovacím cyklu, kdy 
se takto mohou zkoušet kombinace různě 
účinných opatření. Pomocí známého účinku 
a investičních nákladů pak lze najít nejefek-
tivnější sestavu opatření pro daný vodní útvar 
(obr. 9 a 10).

Další možnosti využití simulačního 
modelu

Simulační model je mocný nástroj a jeho 
hlavní využití se předpokládá při příštích plánovacích cyklech, kdy 
bude nápomocný při výběru vhodných kombinací opatření vedoucích 
ke zlepšení stavu vodních útvarů. V současné době je informační 
systém naplněn daty prvního plánu oblasti povodí.

Výhledově lze simulační model využít i pro další aplikace. Jednou 
z nich je kombinovaný přístup, kdy jsme schopni z modelu zjistit 
odtékající látkové množství a přepočtem přes známé Q355 můžeme po 
odečtení od imisního standardu získat možné navýšení znečištění.

Diskuse – Nejistoty v použitých datech, vlastní 
omezení modelu

Nejistoty jsou primárně dány vesměs dostupnými daty a výstupy 
tomu plně odpovídají. Sekundární nejistoty určuje samotný software 
svým omezením, použitá metodika zpracování a také to, že nebyl 
vyzkoušen žádný pilotní projekt menšího rozsahu a model se hned 
napoprvé vytvářel pro tak rozsáhlé území. Možné nejistoty lze rozdělit 
na datové, metodické a komplexní.
1) Datové

a. chyby v měření průtoků – oprava formou koeficientů,
b. jedna konstantní hodnota koncentrace vypouštěné látky po celý 

rok – ponechána,
c. chybějící koncentrace některých vypouštěných látek (zejména 

u menších zdrojů) – doplněno průměrnou hodnotou dané 
kategorie dle EO,

d. malý počet monitorovacích profilů jakosti s pravidelně (měsíč-
ně) sledovanými všemi modelovanými látkami – příliš velká 
mezipovodí, problematická kalibrace jakosti,

e. okamžité měřené koncentrace látek bez měření průtoku – pře-
počteno dle denního průtoku v nejbližším profilu dispečinku,

2) Metodické

a. použité osmileté období – během období se měnil počet odběrů 
a vypouštění (vznik, zánik, změna),

b. princip dopočtu ostatních zdrojů znečištění,
c. použití uvedené rovnice látkového toku,
d. konstantní koeficient degradace K.

3) Komplexní
a. změny dat během časového období,
b. rozdílné profily monitoringu množství a jakosti.
Ad 2a) Za osm let došlo u některých vypouštění k menším či vět-

ším změnám, například vlivem rekonstrukce čistírny odpadních vod 
se snížily vypouštěné koncentrace nebo vypouštění zcela zaniklo. 
Tyto změny se aritmetickým průměrem hodnot eliminují, a proto 
je nutné stávající stav brát jako průměr osmiletí, a nikoliv jako stav 
posledního roku.

Ad 2b) Zvolený způsob řešení byl dán možností rychlého získání 
všech potřebných dat přímo od objednatele. Ostatní zdroje znečištění 
v sobě zahrnují především plošné zdroje, ale také i neevidované bodo-
vé zdroje a difuzní zdroje. V případě dalšího rozvíjení modelů by bylo 
vhodné zabývat se redistribucí tohoto znečištění v dílčích povodích 
modelu, například dle způsobu využití území (lesy, orná půda, travní 
porosty, zpevněné plochy).

Ad 2c) U rovnice látkového toku stojí za úvahu zamyslet se nad 
závislostí samočištění na průtoku, jelikož míru samočištění ovlivňuje 
spíše koncentrace nežli samotný průtok.

Ad 2d) Použití konstantního koeficientu degradace bylo zvoleno 
kvůli zjednodušení kalibrace s vědomím, že při zachování rovnice 
látkového toku dojde ke změně samočištění a odhadnutých plošných 
zdrojů. Závislost koeficientu degradace na teplotě vody podle rovnice 
užívané software Mike Basin byla zkoumána (obr. 11). Pro měsíční 
koeficienty degradace jednotlivých látek byla dle této rovnice spočte-
na teplota a porovnána graficky s měsíčním průměrem v příslušném 
profilu. Výsledkem bylo, že každá z látek je jinou měrou na teplotě 
závislá, tudíž jednotný přepočet by vedl stejně k určitému zkreslení. 
Porovnání teplot znázorňuje obr. 11. Největší závislost samočištění na 
teplotě je u amoniakálního dusíku, dále u BSK a CHSK. Při případném 
dalším rozvíjení modelu by bylo vhodné se kolísáním koeficientu 
degradace během roku zabývat a vyhodnotit možnosti rozšíření soft-
waru Mike Basin o tuto funkčnost. 

Ad 3a) S ohledem na problémy s nedostatkem měření a s množstvím 
nově vzniklých profilů v posledních letech by bylo jednodušší kalibro-
vat model na hydrologická a jakostní data posledního roku. Odpadl by 
tím i problém s neaktuálností některých uživatelů a jejich vypouštěné 
koncentrace by odpovídaly poslednímu stavu. 

Ad 3b) Sítě monitoringu průtoku a jakosti se vyvíjejí samostatně, 
a nejsou tudíž mezi sebou logicky provázány, což má za následek 
častou absenci měřeného průtoku v době měření koncentrace.
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Obr. 9. Hodnocení stavu před aplikací opatření

Obr. 10. Hodnocení stavu po aplikaci opatření

Obr. 11. Závislost koeficientů degradace jednotlivých látek na 
teplotě

Závěr
Pro oblast povodí Horního a středního Labe 

byl v roce 2008 sestaven simulační model 
kvality vody pro látky BSK5, CHSK, amonia-
kální dusík, dusičnanový dusík, celkový dusík 
a celkový fosfor. Model je založen na datech 
z období 2000–2008, s měsíčním časovým 
krokem a dobou simulace 1 rok. Do modelu 
byla zavedena všechna relevantní opatření 
schválená v rámci plánu oblasti povodí. 
Model umí provedením simulace bez opat-
ření a s nimi vyhodnotit jejich efekt formou 
změny koncentrace příslušné sledované látky. 
Model je implementován do robustního infor-
mačního systému zvaného PLANOP (webová 
aplikace), jež obsahuje celý plán oblasti povo-
dí a který je propojen s datovými zdroji Povodí Labe, státní podnik 
(ISYPO, GISYPO NET).
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Simulation model of water quality of the Upper and Middle 
Elbe river basin: Tool for assessing the effectiveness of the 
program of measures approved in the river basin district 
plan (Hála, R.)

Key words
water quality modelling – surface water – point and non-point pollu-
tion sources – river basin district plan – effectiveness of measures

As a part of project named information support for river basin 
district planning has been compiled simulation model of the Upper 
and Middle Elbe river basin. The primary objective of this model 
was to evaluate the effectiveness of the program of measures through 

concentration changes of controlled substances (BOD, COD, Nitrate 
nitrogen, Ammonia, Total nitrogen, Total posphorus) in different 
water bodies. Calibration of the model was based on the quality 
and hydrological data for the period 2000–2008 provided by the 
customer. The model includes all water demands and discharges 
registered by the customer for the water balance. Evaluation of 
measures in the river basin district plan was limited to the types 
that can affect the simulated concentrations of modeled substances 
(point and nonpoint sources of pollution). Regular user works with 
the model through simple web interface of the parent information 
system in which model has been implemented.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2011. 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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Proč???
Přesně v souladu s tušením čerstvého pade-

sátníka, že mu zbývá už jen pozvolné seriózní 
dokončení života a naplnění jeho smyslu, 
se domnívám, že odborná veřejnost je vždy povinna se vyjádřit ve 
prospěch laické veřejnosti, zejména k legislativě a způsobu jejího 
uplatňování v praxi. Z výše uvedeného důvodu se pokusím reagovat 
na výzvu k diskusi, a to na základě dvou článků ve VH 9/2010 a mé 
osobní zkušeností z níže popsané praxe jednoho českého referátu 
životního prostředí (dále jen RŽP). Jde o dva články ve VH 9/2010: 
O jednom pozapomenutém výročí (50 let vzniku ČIŽP) a článek Proč??? 
(Orlík, Jordán a RŽP) a jeden trpký poznatek ze života mé rodiny.

V článku Proč??? se pojednává o úloze RŽP (který by z mého pohle-
du měl ve státní struktuře hrát roli prevence), a autor si klade otázku, 
co že se to stalo s odborníky, úředníky a občany této země? Neznám 
dopodrobna kauzu obou zmíněných případů (Orlík a Jordán), pouze 
se domnívám, že se zde jedná o poměrně častý rozpor mezi zbytečně 
předraženým a málo účinným projekčním řešením (cena projekčních 
prací je téměř lineárně odvislá od IN) a malou efektivitou posouzení 
projektu ze strany RŽP, tedy posouzení ze strany státní struktury 
prevence.

Pokusím se najít odpověď ze zkušeností mých a mé rodiny, která 
byla, jak se občas říká, „po zásluze potrestána.“ Jako majitelé rodinné-
ho domu, zděděného po mých předcích a postaveného v roce 1925, 
jsme spolu s touto nemovitostí zdědili žumpu s přepadem na trativod. 
Tuto, již v 80. létech minulého století nevyhovující našim potřebám, 
jsme zrekonstruovali  na tříkomorový septik z vodostavebního betonu 
opatřeného z vnitřní strany navíc vhodným nátěrem, provozně spoleh-
livé a finančně nenáročné čisticí zařízení, to vše včetně všech potřeb-
ných povolení. V rámci soukromé zájmové aktivity mé maličkosti jsme 
opatřili tento septik počátkem 90. let minulého století kombinovanou 
aktivací, tudíž sekundárním stupněm čištění, a vytvořili tak duální 
anaerobně-aerobní systém čištění, navíc s aktivací kombinovanou. 
Tímto jsme vytvořili biologicky velice stabilní a energeticky úspor-
ný způsob dostatečného vyčištění naší použité vody. Tu jsme dále 
využívali k doplňování rybníčku s aquakulturou (rostliny, okrasní 
kapři…), přebytky společně s dešťovými vodami vypouštěli původním 
vyústěním do silničního sběrače-trativodu, kteréžto dle hydrogeolo-
gického posudku svou kvalitou neohrozí odváděné povrchové silniční 
vody, naopak vedou k jejich naředění. Do silničního sběrače jsou mj. 
v daném místě z obou stran podél silnice svedeny téměř všechny 
dešťové vody ze střech a zpevněných ploch, a to všech přilehlých 
staveb, s BSK dle počasí až 150 mg/l. Na základě postupných změn 
legislativy a všeobecného ukončení povolených septiků na území ČR 
byl v létech 2008–2010 mnou učiněn pokus, zatím neúspěšně, zpětně 
stavbu zkolaudovat.

Příslušný úřad ŽP na příslušném magistrátu zahájil standardní 
řízení k odstranění stavby s následným vystavením pokuty 3 500,-Kč 
za nepovolené vypouštění 5–30 mg/l BSB do vod silničního sběrače, 
pokuty prý nejnižší možné s ohledem na „situaci v obci“. 

Předpokládal jsem následně, že výše pokuty je jako u poplatků 
standardně odvislá od množství vypouštěného znečištění, a tudíž že 
všichni občané ČR budou platit obdobně, tedy jednorázový popla-
tek. Za vypouštění pouze anaerobně předčištěných odpadních vod 
do vod podzemních cca 300 mg/l BSK částku tomu úměrnou 35 
000,- Kč s tím, že množství NL a N-NH4 bude event. zanedbáno. Že 
si tak daná obec výhodně, bezúročně a bez ručení vytvoří zdroje na 
v nynější době požadovanou finanční spoluúčast cca 30 % na spolu-
financování příslušného dotačního programu k výstavbě chybějící 
kanalizace. S ohledem na všeobecně nedobrý stav státních i obecních 
financí se bohužel do dnešního dne nic takového v naší obci (Šenov 
má zatím cca 3 900 EO nenapojených na kanalizaci a úročený dluh 

z cca 2 100 EO napojených) pokud je mi 
známo neudálo ani se nechystá. Je mi rovněž 
známo, že ani v poslední novele zákona č. 
254/2001 Sb. není zachovávání stávajících, 
byť funkčních, avšak s ohledem na platnou 

legislativu již nevyhovujících čistírenských zařízení, nikterak zmíně-
no. Vždy je zde jednoznačný odkaz na emisní standardy, chemické 
analýzy vyčištěné použité vody odebrané na odtoku z měrné šachty 
či výusti bodového zdroje znečištění. To vše dle daného ukazatele 
v daných jednotkách dle daných příloh (§15a, Ohlášení vodních děl 
a vodohospodářských úprav). 

Výše zmíněná zkušenost ve svém důsledku dle mého názoru 
umožňuje nabytí přesvědčení širokých mas laické veřejnosti, že 
s legislativní a výkonnou podporou RŽP a v souladu s nízkými 
investičními i provozními náklady je možno v obcích bez kanalizace 
septiky tolerovat. Řešení je poněkud morálně zvrácené, avšak pro 
provozovatele zatím finančně velice výhodné. Jde o přímé vypouště-
ní pouze anaerobně předčištěných použitých vod přepadem ze sítě 
septiků do povrchových a spodních vod. Katastr obce je následně 
provozován jako jakýsi zemní filtr, zpravidla bohužel vždy však se 
soustavou studní, tedy potenciálních zdrojů pitné vody. Centrální 
či decentrální korektní, účinné, efektivní a ověřené systémy čištění 
s dávno ve světě využívanou aktivací následně ponechat do budoucna 
pouze v jakési říši snů.

Ze své mnohaleté praxe projektanta jsem nabyl všeobecného 
poznání, že úředník se vždy choval, chová a bude chovat v souladu 
se svou pracovní smlouvou pouze jako jakýsi „pečlivý administrátor 
litery zákona“, který vždy pouze přepečlivě zkontroluje počet a stav 
podpůrných dokladů (datum, razítko, podpis...), pokud některý chybí, 
tak si jej vždy svědomitě vyžádá v tištěné formě, a vystaví další násled-
ný tištěný doklad. Peněžní toky, které tím vytváří, odkud kam a v jaké 
výši plynou, jej z principu nikdy nikterak nezajímají. Struktura RŽP 
je v důsledku tohoto přístupu značně rozsáhlá, pozvolna, ale stabilně 
bobtná, a je tudíž pozvolna v čase stále víc a více neefektivní. Na výše 
zmíněném Magistrátu daný odbor již zabírá několik pater poměrně 
rozsáhlé budovy s jistě značnými náklady na provoz (odpisy, osvět-
lení, vytápění, úklidové služby, ostraha, …).

K dnešnímu dni se z mého pohledu jeví pouze dva možné způ-
soby nápravy tohoto neutěšeného stavu. Buď změnou litery zákona 
novelou, s ohledem na pořizovací náklady této změny jde o dražší 
variantu (náklady na rozličné výbory, podvýbory, právní rešerše, 
studie, posudky…), a nebo, z mého pohledu levnější cestou, změnou 
nerentabilní struktury prevence.

Do odborné diskuse na závěr navrhuji zrušení, resp. transformaci 
struktury RŽP. Pozvolné a řízené převedení části 20 % zaměstnanců 
ze struktury referátů ŽP do struktury ČIŽP, tudíž do struktury jakési 
represe, cca 20 % přesunout na stavební odbory obcí, které se vždy 
stejně vyjadřují pro magistráty. Zbytek zaměstnanců přesunout do 
sítě akreditovaných laboratoří či zanést do databáze úřadu práce. 
Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav nadále povolovat 
pouze strukturou stavebních úřadů v obcích, kde je zamýšlené dílo 
či úprava situována a kde se navíc téměř každý s každým zná. Tedy 
převedení značného počtu pracovníků (cca 80 %) ze strany neefek-
tivní struktury prevence na stranu 50 léty praxe ověřené funkční 
struktury represe.

Pevně věřím, že poměrně brzy uvidíme na stránkách VH diskusi 
vedoucí k závěru, který způsob bude odbornou veřejností preferován 
a doporučen vládě ČR k projednání.

Ing. Rostislav Hellstein
tel.: 602 707 752

info@hellstein.cz

5/2001 Sb. Vyhláška o vymezení hydrogeo-
logických rajonů a útvarů podzemních vod, 
způsobu hodnocení stavu podzemních vod 
a náležitostech programů zjišťování a hodno-
cení stavu podzemních vod
430/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů
416/2010 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění odpad-

ních vod a náležitostech povolení k vypouš-
tění odpadních vod do vod podzemních
393/2010 Sb. Vyhláška o oblastech povodí  

372/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb za přírodní znevýhodně-
ní v horských oblastech, oblastech s jinými 
znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 
na zemědělské půdě, ve znění pozdějších 
předpisů 
363/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláš-
ka č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor 
žádosti o vydání integrovaného povolení, 
rozsah a způsob jejího vyplnění
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Stabilizace břehů vodních 
toků a nádrží 
Miloslav Šlezingr

Klíčová slova
stabilizace – břeh – nádrž – vodní tok – řeka – přehrada – geosynte-
tikum – vegetační doprovod – břehový porost

Souhrn
Článek prezentuje výsledky projektu zaměřeného na řešení sta-

bilizace břehů vodních toků a nádrží pomocí netradičních metod 
a postupů. V rámci řešení projektu jsme se zaměřili na možnost 
stabilizace břehů pomocí geosyntetik. 

Tyto materiály jsou dnes již obecně užívány v silničním i železnič-
ním stavitelství, jejich uplatnění v rámci vodního stavitelství je zatím 
výrazně nižší. Zkušenosti z experimentálních ploch založených na 
březích údolních nádrží jsou základním obsahem článku. Realizova-
ná stabilizace břehů vychází z myšlenky maximálně využít možnosti 
spolupůsobení vhodného geosyntetika a kořenového systému dřevin 
(bylin) v rámci návrhů břehových opevnění. 

Velkou výhodou navrhované biotechnické stabilizace za využití 
zemní armatury (v našem případě geosyntetik) je její „neviditelnost“ 
ve stabilizovaném břehu. Konstrukce je zapracována do svahu 
a následný vývoj kořenových systémů dřevin či bylin začíná vytvářet 
vlastní stabilizační prvek. Postupem času (otázka měsíců či jednotek 
let) stabilizační konstrukce plně „vyzrává“ a nabývá maximálního 
stabilizačního účinku. 

Povrch stabilizovaného břehu nevykazuje tedy užití technických či 
jiných stabilizačních opatření, a přesto je dle dosavadních výsledků 
dostatečně opevněn. Zemní armatura se osvědčila také jako velmi 
dobrá ochrana pochůzných svahů a příbřežních ploch. Navrhovaná 
stabilizace je vhodná především pro plošně méně rozsáhlá technická 
řešení ve zvláště exponovaných situacích, stabilizaci břehu nad 
opevněním paty svahu v intravilánu apod.

u

Úvod
Vhodná a účinná stabilizace potenciálně ohrožených břehů údolních 

nádrží a vodních toků je velmi důležitou, mnohdy však podceňovanou 
součástí stavby vodního díla. Včasná stabilizace, tedy realizace vhod-
ného opevnění břehů, může zabránit následnému vzniku abrazního či 
erozního poškození. 

Kromě obecně známých a navrhovaných stabilizačních opatření 
jsou dnes prosazovány do praxe i takové typy opevnění, jež vizuálně 
nenaruší stávající stav (případně původní stav před vznikem břeho-
vého poškození). 

Jedním z těchto možných stabilizačních postupů se zabývá i tento 
článek. Jedná se o využití armovaných zemních konstrukcí za podpory 
kořenových systémů vhodných dřevin.

Prvním krokem je popis základních předpokladů nutných pro 
položení a uvedení do provozu navrhovaného opevnění. 

Problematika stabilizace břehových území není problematikou 
novou. V minulosti se tímto problémem zabývala řada autorů – jme-
nujme např. A. Schklitsche (1930), J. Linharta (1954), E. G. Kačugi-
na (1955), B. A. Pyškina (1962), z autorů konce 20. století to jsou 
například D. H. Bache (1984), F. D. Schields (1993), T. H. WU (1995) 
a mnozí jiní. Nemůžeme opomenout také řadu významných českých 
a slovenských odborníků v čele s S. Kratochvilem (1969,1970), dále 
jmenujme M. Lukáče (1977, 1988), K. Marhouna (1982, 1991), T. 
Spanilou (1975, 1992), P. Petera (1974) a další.

Blíže je nutno připomenout práci prof. Schoklitsche Der Wasserbau 
(1930), ve které jsou detailně na desítkách stran popsány stabilizační 
postupy s využitím technické i biotechnické stabilizace, podrobně 
jsou rozkresleny možnosti užití gabionů, haťoštěrkových válců včetně 
dobových fotografií aj. 

Dalšími výraznými postavami zabývajícími se stabilitou a stabilizací 
břehových území nádrží jsou profesoři M. Lukáč a P. Peter. Především 
publikace Vlnenie na nádržkách, jeho účinky a protiabrezne opatrenia 
(1980) přináší řadu zajímavých poznatků a podnětných názorů.

Problematikou biotechnické stabilizace i využitím geosyntetik 
v rámci vodního hospodářství se zabýval např. I. Vaníček (2001), 
L. Míča (2004, 2005) a další. 

Řešení problému – biotechnická stabilizace
Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných 
zemních konstrukcí při stabilizaci břehů

Stabilizace břehových území pomocí biotechnických stabilizačních 
prvků je jedním z nejčastěji užívaných způsobů stabilizace. Přesto 
i zde lze navrhovat netradiční stabilizační postupy a využívat nových 
materiálů. 

Na Ústavu vodních staveb VUT FAST Brno byly v posledním 
desetiletí propracovávány a experimentálně realizovány návrhy 
břehových opevnění na bázi do břehu „instalovaných“ prostorových 
geomatrací. Tyto stabilizační prvky v současnosti nejsou pro stabilizaci 
břehů údolních nádrží a vodních toků v ČR v širší míře navrhovány 
ani užívány. Právě pro specifické podmínky břehových území bylo 
rozhodnuto využít možného spolupůsobení kořenových systémů 
vybraných dřevin a armovaných zemních konstrukcí (obr. 1).

Pro řádný návrh takovéto stabilizace je zapotřebí provést:
1. vhodnou úpravu břehu,
2. výběr vhodného geosyntetika a jeho osazení do břehu,
3. výběr vhodných dřevin a jejich osazení do břehu.

Vhodná úprava břehu
Při návrhu vhodné úpravy břehu vycházíme ze dvou základních 

předpokladů:
a) Svah tvořící břeh toku nebo nádrže je ohrožen, ale zatím není 

výrazně poškozen, opevnění lze navrhnout bez předchozí sanace 
poškození.

b) Svah tvořící břeh je porušen abrazí, erozí, či jinými vlivy a před 
návrhem opevnění je nutno sanovat poškození břehu.
V případě, že břeh není poškozen (ad a), provedeme jeho základní 

úpravu. Je-li na břehu lesní hrabanka či obdobný typ půdního povrchu, 
musí být odstraněn. Tato přirozeně zkypřená vrstva půdy je výrazně 
náchylná k odplavování a víceméně ji v oblasti namáhané proudící 
vodou nebo vlněním nelze stabilizovat. Břeh je vhodné následně sesva-
hovat přibližně ve sklonu 1 : 1,5 až 1 : 2 a stabilizovat (viz dále).

Důvody nutné stabilizace
Po realizaci stavby přehradní hráze (ale mnohdy i vyššího jezu) 

a uvedení díla do provozu se hladina ustálí na úrovni, ve které by 
se nikdy dříve neobjevila. Mnohdy se jedná i o desítky metrů nad 
původním dnem. Zde se na svazích dlouhodobě vyvíjel a prosperoval 
úplně jiný druh rostlinného společenstva. Nejčastěji se jedná o lesní 
trať s plně vyvinutým lesním ekosystémem (půdní horizont, bio- i zoo-
cenóza). Relativně stabilní lesní ekosystém se zde náhle dostává do 
konfrontace s diametrálně odlišnými podmínkami (obr. 2). 

Dřeviny, které na svém stanovišti uprostřed lesní trati prosperovaly, 
se náhle po vykácení porostů v budoucí zátopě dostávají na okraj. Hro-
zí jim korní spála, v těsné blízkosti hladiny se teď nacházejí porosty 
nevhodné druhové a prostorové skladby, hrozí vývraty, poškození 
břehů aj. (obr. 3).

Vhodné a nutné je tedy odstranění porostů do úrovně minimálně 
10 m od budoucí břehové čáry vzhůru po svahu a nahrazení vhodnou 
břehovou vegetací (bylinnou – vhodná travní směs, ale především 
dřevinnou – druhy Salix, Alnus, případně Populus aj.).

Ad b – pokud je břeh výrazně poškozen abrazí (erozí), je nutno 
před návrhem vhodné stabilizace provést sanaci břehové nátrže či 
abrazního srubu (obr. 4). V prvé fázi se zde opět jedná o vytvoření 
svahu ve sklonu cca 1 : 1,5 či menším. Možné je prosté sesvahování 
břehu bez aspirace na navrácení k původnímu stavu (toto je aktuální 
především při výrazném abrazním poškození břehů nádrží) nebo 
je možné provést doplnění erodovaného materiálu, a to většinou 
kamenem, případně hrubým štěrkem, v určitých případech je možné 
i využití zeminy (zde je však nebezpečí rozplavování).

Každopádně je upravený svah vhodné a mnohdy i nutné následně 
stabilizovat. V případě, že důvod vzniku nátrže na toku (vyvrácený 
strom, balvan v toku, nános výrazně usměrňující proudnici ke konkáv-
nímu břehu aj.) nebyl – nemohl být – odstraněn, je nutné stabilizovat 
břeh těžkým biotechnickým stabilizačním prvkem, jako je oživená 
kamenná rovnanina, drátokamenné koše, matrace, oživená kamenná 
pata s pohozem svahu aj. V případě, že není nutné instalovat těžké 
opevnění, můžeme navrhnout využití geomatrací, tedy zemní arma-
tury s podporou kořenového systému dřevin [1], [3], [4].

Již dnes jsou nabízeny i takové typy protierozních matrací, které 
se po několika letech přirozeně rozpadají („křehnutí“ materiálu např. 
ENKAMAT 7010) a stabilizační funkci následně plně přebírá koře-
nový systém. Naopak vybrat můžeme i takové, které jsou výrazně 
vyztuženy mřížkou a mají trvanlivost a účinnost záměrně zvýšenu 
(např. ENKAMAT W).
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Obr. 1. Ukázka využití prokořeněné geosítě vhodné pro stabilizaci 
břehu, zde pouze bylinné patro, převzato z propagačních materiálů 
firmy Geosyntetika s.r.o.

Obr. 2. Stav vegetačního doprovodu po zvýšení hladiny

Obr. 3. Ukázka nutného odstranění porostů a lesní půdy před 
návrhem stabilizace

Obr. 4. Úprava svahu, varianta a – dosypání materiálu, varianta 
b – sesvahování a dosypání

Obr. 5. Typy geotextilií

Obr. 6. Typy neomříží [3]

netkaná tkaná pletená

tkaná svařovaná extrudovaná

Výběr vhodných typů geosyntetik 
Základem popisované – nově navrhované – stabilizace svahu tvoří-

cího břeh toku či nádrže je vhodné geosyntetikum. V současné době 
je možno i na našem trhu vybírat z poměrně velkého množství těchto 
prvků od různých výrobců. 

Typy geosyntetik [3] 
Geosyntetickými výrobky označujeme stavební hmoty, které jsou 

vyrobeny z polymerů (z termoplastických materiálů). Jedná se o sku-
pinu výrobků, které v posledních letech zaznamenávají velký rozvoj 
a uplatňují se ve všech oblastech stavebnictví (dopravní stavby, vodní 
stavby, podzemní stavby, pozemní stavby a skládky). Dokladem tohoto 
rozvoje je i založení organizace sdružující odborníky a výrobce pod 
hlavičkou organizace Mezinárodní geosyntetické společnosti (IGS), 
která má i svou národní pobočku v České republice. 

Základní rozdělení:
Geotextilie – plošný, propustný, polymerní (syntetický) nebo pří-

rodní textilní materiál, který může být netkaný, pletený nebo tkaný, 
používaný ve styku se zeminou nebo jinými materiály při zemních 
a stavebních pracích (obr. 5) – (viz EN ISO 10318).

Geomříž – plošná polymerní struktura sestávající z pravidelné 
otevřené sítě celistvě spojených tahových prvků, které jsou vázány 
protlačením, lepením nebo provazováním, jejíž otvory jsou větší než 
složky (obr. 6) – (viz EN ISO 10318).

Geomatrace – třírozměrná propustná struktura vyrobená z poly-
merních monofilamentů nebo jiných prvků (syntetických nebo pří-
rodních) mechanicky, případně tepelně, chemicky či jinak spojených, 
používaná pro zadržení částic zeminy při ohumusování svahů, kořenů 
nebo malých rostlin při zemních a stavebních pracích (obr. 7) – (viz 
EN ISO 10318) 

Geokompozit je prvek vzniklý kombinací 
výše uvedených částí, a to ve většině případů 
z geotextilie spolu s tuhým či poddajným 
jádrem anebo jiným materiálem (např. ben-
tonitem). Geokompozity mají své uplatnění 
především jako drenážní (geodrén), těsnící 
(těsnící jílová matrace – GCL), protierozní ane-
bo výztužný prvek. Na obrázku 8 je zobrazen 
protierozní geokompozit.

Kromě výše uvedených výrobků existují 
produkty, které jsou určeny pro speciální 
aplikace. Jedná se například o geovaky, které 
mají velké uplatnění ve vodním stavitelství, 
nebo geotextilie, které obsahují ocelová ostrá 
vlákna. V Holandsku se používají jako ochra-
na proti krabům, kteří narušují zemní hráze. 
V České republice by tento výrobek mohl najít 
své uplatnění při ochraně protipovodňových 
hrází proti hrabošům, popř. bobrům.

Dále se můžeme setkat s tzv. geobuňkami 
(obr. 9), které rovněž mohou najít uplatnění 
ve vodním stavitelství při ochraně břehů, při 
stabilizací polních a lesních cest, odstavných 
ploch aj.
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Obr. 7. Typy geomatrací (foto M.Šlezingr)

Obr. 8. Protierozní geokompozit [3]

Obr. 9. Geobuňky – převzato z propagačních materiálů firmy 
Benda-trade

Obr. 10. Ukázka „armované zemní konstrukce“ v pokusných 
boxech v arboretu MZLU stav 4 měsíce po založení (vrstvy: zemina 
– geomatrace – zemina – vrbové prýty) (Foto L. Úradníček 2005)

Obr. 11. Jasně patrný ústup paty svahu tvořícího břeh nádrže 
v oblasti stabilizované pomocí armované zemní konstrukce se 
spolupůsobením kořenových systémů a v oblasti stabilizované pouze 
biologicky (foto M. Šlezingr 2006)

Všechny uvedené materiály musí mít potřebné atesty a být zcela 
nezávadné při použití v zemním tělese. 

Z uvedené škály jsou pro stabilizaci břehů nejvhodnější geomatrace. 
Dle konzultací s představiteli firem a výsledky vlastních provozních 
a laboratorních zkoušek [1] doporučujeme pro stabilizaci břehů 
metodou armované zemní konstrukce se spolupůsobením kořenových 
systémů dřevin využití produktů ENKAMAT, TENSAR MAT (dodává 
Geosyntetika, s.r.o.), případně Polymat – (Polyfelt). 

Na experimentálních plochách pokračuje ověřování dalších typů 
geosyntetik – dle dodávek oslovených firem. Nechceme tedy tímto 
doporučením diskvalifikovat ostatní výrobce a dodavatele. Podrob-
nosti viz [3].

Výběr vhodných dřevin
Obdobně jako výběru geosyntetik, také výběru vhodných dřevin 

musí být věnována nezbytná pozornost [2], [3], [5].
Základem je jasné stanovení kritérií, která by měly vhodné druhy 

dřevin splňovat. Pro stabilizaci břehu musíme požadovat dřeviny 
odolné zatopení, s kořenovým systémem, jenž nebude při prorůstání 
výrazně poškozovat geosíť, ale i naopak, kořeny vhodných dřevin 
nesmějí být geosítí poškozovány. 

Z toho plyne, že jednotlivé kořeny kořenového systému vhodných dře-
vin by v dospělosti dřeviny neměly být silnější než cca 1,5–2,0 cm, měly 
by naopak být jemné, do široka rozvětvené a prokořeňovat především 
svrchní vrstvu půdy do hloubky cca 0,3–0,5 m. Velmi vítaná je výrazná 
kořenová výmladnost navrhované dřeviny a prorůstání prýtů geosítí. 

Pro břehové porosty cíleně vysazované v blízkosti hladiny – u toků 
nad úrovní Q150d, u nádrží a v oblasti vzdutí jezů v úrovni nejčetnější 
maximální hladiny – požadujeme také nízký vzrůst a ohebnost prýtů, 
dále velkou schopnost regenerace při polámání, seřezání. Dřeviny 
nesmějí bránit průtoku a stát se překážkou vyvolávající vzdutí hladiny 
či přesměrování hlavního proudu s následným poškozením říčního 
koryta, případně stát se příčinou – byť místního – vybřežení.

Z výše uvedeného plyne, že při výběru vhodných dřevin velký 
prostor nemáme. Po zvážení všech pro a proti se vhodnými jeví pouze 
dřeviny rodu Salix, a i to zdaleka ne všechny. V prvé řadě byly z výbě-
ru vyloučeny stromové druhy vrb, dále pak keřové vrby s vysokým 
vzrůstem a silnými, neohebnými prýty.

Pro použití v rámci spolupůsobení při stabilizaci břehů za pomoci 
armované zemní konstrukce byly odzkoušeny, a dovolujeme si dopo-
ručit, například dřeviny : Salix fluviatilis Nutt. (vrba poříční), Salix 
purpurea (vrba nachová – obr. 10), Salix triandra (vrba trojmužná). 

Dále jsou sledovány druhy Salix interior (vrba vnitrozemská), Salix 
cinerea L. (vrba popelavá) aj. 

Výsledky
Stabilizace břehů za využití zemní armatury (geomatrace) s pod-

porou kořenového systému vhodných dřevin byla testována, mimo 
jiné, na výrazně namáhaných a abrazí poškozených březích závla-
hové nádrže Bílovec. Založeny byly stabilizační plochy opatřené 
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Financování vodárenské infrastruktury
23. února 2011, hotel DAP, Praha

B.I.D. services s.r.o., Milíčova 20, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 222 781 017, Fax: +420 222 780 147, E-mail: vojtech.zelenka@bids.cz, www.bids.cz/voda

Mediální partner

V roce 2013 skončí období masivních dotací do rozvoje 
vodohospodářské infrastruktury v ČR z evropských zdrojů, tlak na 
kvalitu služeb, a tím i na investice však nepoleví.  Nastává období 
tzv. „udržitelnosti“, kdy budou muset být potřebné prostředky 
generovány prostřednictvím cen vodného a stočného. Jsme tedy 
na prahu období nezbytných změn v oboru VAK. Léta 2011 - 
2015 budou přechodnou etapou, během níž se musí celý sektor 
adaptovat na nové podmínky, a na Mze se již zpracovává nová 
strategie financování vodovodů a kanalizací pro tyto roky. 

Nová strategie MZe pro financování vodárenské infrastruktury pro 
období 2011 – 2015
Financování z fondů EU – co zbývá a jak to bude po roce 2013?
Benchmarking a jeho role pro finanční instituce, benchmarking jako 
regulační nástroj
Redukce počtu vlastníků / provozovatelů vodárenské infrastruktury 
jako nástroj ke zvyšování ekonomické a provozní efektivity
a další...
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zemní armaturou a osázené vrbovými řízky a srovnávací plochy 
stabilizované pouze biologicky. Již po jednom roce byl pozorován 
zjevný stabilizační účinek zemní armatury oproti stabilizaci pouze 
biologické (obr. 11). 

V následujících letech byly dobré zkušenosti se zemní armaturou 
potvrzeny na experimentálních plochách založených na březích 
závlahové nádrže Bílovec a na údolní nádrži Brno. 

Zásadním výstupem dosud realizovaných experimentů bylo pro-
vedení výběru a verifikace vhodných geosyntetik pro využití coby 
zemní armatury v břehové oblasti. Dále stanovení kritérií výběru 
vhodných dřevin a především vypracování podrobných realizačních 
schémat instalace geomatrace do břehu, včetně osazení vrbových 
řízků a následné povýsadbové péče [3].

Nutno dodat, že již dnes jsou vyráběna geosysntetika rozpadající se 
působením klimatu a půdní mikroflóry v jednotkách roků. Roli hraje 
také křehnutí materiálu a rozpad jemných vlásečnicových struktur 
(tloušťka vlákna geomříže je cca 0,2–0,4 mm). Po rozpadu přebírá 
stabilizační funkci ve svahu biologický materiál – kořenové systémy 
a nadzemní část vhodných dřevin a bylin. Je tedy možné využití 
i těchto prvků, ovšem stabilizační působení v namáhané břehové 
zóně je v dlouhodobém horizontu nižší. Toto však u prezentovaných 
materiálů nenastává.

Závěr – diskuze
Po prvních šesti letech a relativně malém množství evidovaných 

a sledovaných experimentálních ploch je ještě brzo na vyvození 
smysluplných a jednoznačných závěrů. Dosavadní výsledky jsou však 
více než povzbudivé. 

Především pravidelné a podrobné sledování experimentálních 
ploch (Experimentální plocha (EP) Bílovec I, EP Bílovec II, EP Sokol-
ské koupaliště – Špice na údolní nádrži Brno, EP Osada na údolní 
nádrži Brno a EP U srnce tamtéž) vykazuje velmi dobré výsledky. 
Polemika je v určitém smyslu vedena ohledně využití geosyntetika 
jakožto nepřírodního materiálu v rámci břehové stabilizace. Existence 
a možnost využití plastů samovolně se rozpadajících v zemním pro-
středí vlivem půdních bakterií a klimatických podmínek nabízí další 
úrovně návrhu břehových stabilizačních prvků. 

Řešené a nově navrhované projekty jsou zaměřeny na prohloubení 
našich zkušeností s navrhovaným stabilizačním opatřením. Před-
pokládáme, že prezentované poznatky získané na nově založených 
experimentálních plochách přispějí k většímu prosazení tohoto typu 
stabilizačních opatření v rámci vodního hospodářství. 

Na závěr je ještě vhodné upozornit, že ne všechna abrazní (erozní) 
poškození je nutno neprodleně sanovat. Přetváření břehů je přirozený 
proces při vývoji říčního koryta, proto se v našem zamyšlení zaměřu-

jeme především na oblasti, kde poškození břehů může vést ke vzniku 
a rozvoji dalších – následných – škod (ohrožení příbřežních komunika-
cí, na břehu stojících objektů, úbytek cenné zemědělské půdy apod.)
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This paper presents the results of a project aimed at solving the 
stabilization of watercourses and reservoirs banks. It is based on 
the usage of interaction geosynthetic networks (mattresses) and 
the root system of woody plants (grasses). The big advantage of the 
proposed stabilization is its „invisibility“ in the slope, long-term ef-
fects and low cost compared to other means of stabilization. Another 
big advantage is the possibility to use it in the localities which are 
difficult to reach.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Čekají nás další průtahy při povolování 
staveb?

Již od roku 2006 se táhne spor mezi Evropskou komisí a Českou 
republikou ve věci zajištění účasti veřejnosti na posuzování vlivů na 
životní prostředí. Evropská komise koncem loňského roku vytáhla 
v tomto sporu těžký kalibr a hrozí finančními sankcemi. To, že se jed-
ná o závažnou věc, potvrzuje i skutečnost, že Ministerstvo životního 
prostředí ČR ve svých evropských prioritách pro rok 2011 označuje 
přijetí nápravy v této záležitosti za zásadní.

V čem vlastně problém spočívá? Podle příslušné evropské směrnice 
se před povolením k zahájení projektů posuzují jejich možné účinky 
na životní prostředí. Tato směrnice rovněž zajišťuje účast veřejnosti 
na rozhodování již od samého počátku správního procesu. Cílem je 
umožnit autorům projekty upravit a omezit jejich negativní účinky 
ještě předtím, než dojde k jejich realizaci; prakticky se však často 
využití této směrnice zvrhává v blokování nových staveb. 

Česká republika proto dlouho čelila silnému tlaku Bruselu, aby 
zharmonizovala své právo a novelizaci tuzemského zákona o posu-
zování vlivů na životní prostředí provázel velký odpor. V roce 2009 
byla nakonec i přes veto prezidenta přijata novela příslušného zákona, 
která měla problém vyřešit. Evropská komise se však i nadále domní-
vá, že Česká republika své závazky neplní. Mimo jiné namítá, že se 
nové právní předpisy vztahují pouze na projekty, jejichž posuzování 
bylo započato po přijetí zákona, a požaduje rozšíření na všechny 
projekty, kde nebylo zahájeno samostatné schvalovací řízení. Na 
návrh komisaře Potočnika proto Evropská komise zaslala Praze 
formální výzvu k odstranění nedostatků. Pokud Česká republika do 
dvou měsíců neodpoví, hrozilo by jí nové řízení u Soudního dvora 

a finanční sankce. Ministerstvo životního prostředí proto v součas-
né době s Evropskou komisí konzultuje návrh nové právní úpravy, 
která vyvrátí jakékoliv pochybnosti o souladu české právní úpravy 
s evropskou směrnicí.

Ve hře je přitom hodně. Jak jistě budou souhlasit všichni starostové, 
stavitelé a investoři, již dnes je zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí nesmírně komplikovaný a způsobuje neúměrné protahová-
ní staveb. Uplatňování legislativy způsobuje potíže při schvalování 
projektů z evropských i národních peněz a je často nepřekonatelnou 
překážkou pro stavbu nových významných a potřebných infrastruk-
turních projektů. Není třeba připomínat notoricky známé průtahy 
dálnice D8, problémy hlásí starostové z celé České republiky. Kvůli 
Evropské unii nás čeká v pořadí již osmá novela zákona přijatého před 
deseti lety. Tuto novelizaci je třeba bedlivě sledovat, aby v konečném 
důsledku neznamenala další průtahy při stavebních řízeních a ome-
zení možnosti rozvoje našich obcí.

Ing. Oldřich Vlasák
Poslanec Evropského parlamentu

Předseda Svazu měst a obcí ČR

Už jste viděli 
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V rubrice Co v časopise nebylo je volně ke stažení 

populárně naučný komiks pro děti a mládež  
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Klimatická změna a její 
možné nepříznivé vlivy 
v povodí Moravy
Martin Borák, Miroslav Foltýn

Klíčová slova
klimatická změna – extremity – povodně – sucho – užívání vody 
– vodohospodářská bilance – matematické modelování – bilanční 
profily – minimální zůstatkové průtoky – vodní toky – současné vodní 
nádrže – závlahy – výhledové lokality akumulace povrchových vod

Souhrn
Článek stručně seznamuje s rozsáhlou a složitou problematikou 

předpokládaných klimatických změn. K prognózování jejich nástupu 
a průběhu jsou používané matematické modely. Obecně se předpoklá-
dá vyšší extremita sledovaných meteorologických a hydrologických 
jevů, které mohou mít nepříznivé dopady do všech oblastí lidské 
činnosti. Prezentujeme čtenářům výsledky studie možných nepřízni-
vých dopadů předpokládané klimatické změny na vodní hospodářství 
a související obory v konkrétním povodí řeky Moravy. Studie vychází 
ze zvoleného klimatického modelu a porovnává vodohospodářskou 
bilanci současného stavu s vodohospodářskou bilancí modelovaných 
průtoků při vlivu změny klimatu. Výsledkem je posouzení předpoklá-
daného stupně zabezpečení současného užívání vody a minimálních 
zůstatkových průtoků ve vodních tocích při hydrologickém režimu 
změněném vlivem předpokládané klimatické změny. 

u

V posledních letech jsme svědky stále častějších neobvyklých 
výkyvů počasí a sdělovací prostředky nás podstatně více než dříve 
informují o výskytu extrémních meteorologických situací. Mnoho se 
diskutuje o tom, zda taková proměna počasí, označovaná za „změnu 
klimatu“, „globální oteplování“ nebo prostě „klimatickou změnu“ je 
přirozeným jevem, nebo souvisí s vlivem lidské činnosti na přírodní 
prostředí. Pro sledování a hodnocení probíhajících klimatických změn 
je na celosvětové úrovni ustaven Mezivládní panel pro změnu klimatu 
(IPCC), na úrovni Evropské unie je v rámci Společné implementační 
strategie Rámcové směrnice o vodní politice (CIS) ustavena pracovní 
skupina Nedostatek vody a sucho. V České republice máme zpracován 
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu, na Ministerstvu 
životního prostředí ČR pracuje Odbor změny klimatu a rovněž na 
ČHMÚ je Oddělení klimatické změny. Pro budoucí vývoj změn klima-
tu jsou zpracovávané pravděpodobné scénáře vycházející především 
z prognózy spotřeby fosilních paliv, uvolňování skleníkových plynů 
do atmosféry Země, a tím oteplování zemské atmosféry i oceánů. 

Pro lidskou společnost budou nejdůležitější ty vlivy a dopady změn 
klimatu, které mohou ovlivnit uspokojování jejich potřeb. Vliv nepří-
znivých dopadů předpokládané klimatické změny se jistě promítne 
do všech oblastí života, především do odvětví zemědělství, lesnictví, 
zdravotnictví, energetiky, zprostředkovaně do finančních oborů, jako 
například pojišťovnictví, ale v první řadě bude dotčen obor vodního 
hospodářství. Již od počátku zavádění Rámcové 
směrnice o vodní politice je snahou zahrnout 
do vodohospodářských plánů hodnocení mož-
ných nepříznivých vlivů na vodní hospodářství 
a navrhnout vhodná opatření k jejich zmírnění. 
Ve vodním hospodářství se změny klimatu 
projevují dvěma možnými směry, a to buď 
nadbytkem vody – povodněmi, nebo naopak 
nedostatkem vody – suchem. 

Matematické modely popisující možné 
scénáře klimatické změny na našem území 
nepředpokládají zásadnější změny co se týká 
průměrných ročních srážkových úhrnů, ale 
celkem významně by se mělo změnit rozložení 
srážek v průběhu roku. To by se následně 
mělo projevit ve změně sezónních průtoků. 
V zimním období (listopad–březen) by měl 
být průtok pravděpodobně značně rozkolísa-
ný, s vyšším průměrem, případně dosažením 
extrémně vysokých hodnot. V letním období 

(duben–říjen) bude asi proměnlivost hodnot průtoků malá, s nižšími 
průměry a dosahováním extrémních minim, hlavně na konci tohoto 
období. 

Nejen pro potřeby plánování v oblasti vod zadal v roce 2008 podnik 
Povodí Moravy, s.p., zpracování „Studie posouzení dopadů klimatické 
změny na vodohospodářskou soustavu v povodí Moravy“. Jednalo 
se v podstatě o vodohospodářskou bilanci v oblasti povodí Moravy 
a oblasti povodí Dyje řešenou s průtoky ve vodních tocích pro sou-
časný stav (vycházející z hydrologických řad průtoků 1931–1960 
a užívání vody v roce 2005) a vodohospodářskou bilanci s průtoky 
ve vodních tocích ovlivněných předpokládanou klimatickou změnou 
pro období 2071–2097. Zahrnutí vlivu klimatické změny v nich bylo 
provedeno za použití regionálních scénářů změny klimatu na území 
ČR, zpracovaných na základě výsledků projektu PRUDENCE (projekt 
EU, kde byla použita časová úroveň pro léta 2071–2100) řešeného 
pomocí modelu RCAO za předpokládaného vývoje emisí podle scé-
náře IPCC SRES A2, tedy tzv. „průměrného scénáře“, tzn. scénáře ani 
výrazně optimistického, ale ani výrazně pesimistického. Kritériem pro 
posouzení vlivů klimatické změny bylo hledisko plnění kvantitativ-
ních požadavků na současná užívání vody ve stanovených bilančních 
profilech při současném zajištění minimálních zůstatkových průtoků 
ve vodních tocích (MZP), tedy tzv. ‚zabezpečenost‘ MZP podle trvání 
(Pt) v %. Pro vyhodnocení záporného bilančního stavu bylo využito 
zařazení do tříd významnosti zdrojů vody podle ČSN 73 6815:

Vodní toky
Pro potřeby Studie bylo v oblasti povodí Moravy zvoleno 30 vhod-

ných bilančních profilů, v oblasti povodí Dyje 37 bilančních profilů. 
Umístění bilančních profilů bylo zvoleno pokud možno tak, aby bylo 
možné posoudit předpokládané ovlivnění již vybudovaných a pro-
vozovaných vodních nádrží a současně zhodnotit vybrané lokality 
vhodné pro možnou výhledovou akumulaci povrchových vod. Profily 
byly řešeny samostatně, nikoliv v soustavě.

Pro výpočet vodohospodářské bilance při vlivu klimatické změny 
byla použita modelovaná průtoková řada roků 2071–2097 (vycháze-
jící z řady průtoků z let 1931–1960, která byla použita pro výpočet 
vodohospodářské bilance současného stavu), údaje o stavu odběrů 
a vypouštění vod k roku 2005 očištěné od srážek a balastních vod 
a minimální zůstatkové průtoky (MZP) určené podle průtokové řady 
1931–1960. Jisté zjednodušení bylo v tom, že i při výpočtu bilance za 
klimatické změny se uvažovalo s úrovní současných požadavků na 
užívání vody, které by mělo být i podle prognóz zpracovaných pro 
plány oblastí povodí přibližně stejné až do roku 2015. Otázkou ale 
zůstává, jak se budou požadavky vyvíjet v dlouhodobém výhledu. 
Hlavně v případě, že skutečně dojde ke klimatickým změnám, se totiž 
dá očekávat zvýšení požadavků na dodávky vody, zvláště ke krytí 
srážkového deficitu v zemědělství, tzn. pro potřeby zavlažování.

Jak již bylo uvedeno, vodohospodářská bilance byla sestavena pro 
zvolený scénář předpokládané klimatické změny (podle řady průtoků 
2071–2097) a jako srovnávací úroveň byla použita vodohospodářská 
bilance současného stavu (podle řady průtoků 1931–1960). Porovnání 
výsledných bilančních stavů pro obě bilance je patrné z tabulky 1.
Oblast povodí Moravy

Podle bilance současného stavu patří mezi vodní toky zařazené do 
třídy X převážně přítoky Moravy včetně Vláry (povodí Váhu). Samotné 
nejvýznamnější řeky Morava a Bečva mají zabezpečenost vyšší než 

Tab. 1. Počty a procentuální zastoupení profilů pro jednotlivé bilanční stavy

Bilanční 
stav  Pt [%] Třída

Oblast povodí 
Moravy 

1931–1960,  
počet/procenta

Oblast povodí 
Moravy 

2071–2097,     
počet/procenta

Oblast povodí 
Dyje 

1931–1960, 
počet/procenta

Oblast povodí 
Dyje  

2071–2097, 
počet/procenta

záporný ≥ 99,5 A 6 / 20,2 3 / 10,0 20 / 54,1 3 / 8,1

záporný 99,5–98,5 B 4 / 3,3 1 / 3,3 2 / 5,4 1 / 2,7

záporný 98,5–97,5 C 6 / 20,0 3 / 10,0 3 / 8,1 3 / 8,1

záporný 97,5–95,0 D 3 / 10,0 1 / 3,3 6 / 16,2 4 / 10,8

záporný < 95,0 X 11 / 36,7 22 / 73,3 6 / 16,2 26 / 70,3

součet 30 / 100 30 / 100 37 / 100 37 / 100

Bilanční 
stav  Pt [%] Třída

Oblast povodí 
Moravy 

1931–1960, 
počet

Oblast povodí 
Moravy 

2071–2097, 
počet

Oblast povodí 
Dyje 

1931–1960, 
počet

Oblast povodí 
Dyje  

2071–2097,  
počet

záporný ≥ 75,0 X 11 14 4 18

záporný 50,0–75,0 X 0 6 1 6

záporný < 50,0 X 0 2 1 2
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97 %. Pod většinou vodních nádrží (Horní 
Bečva, Bystřička, Plumlov, Opatovice, Fryšták) 
je zabezpečenost vyšší než 95 %. Při zahrnutí 
vlivu klimatické změny klesá zabezpečenost 
na třídu X u 73 % hodnocených profilů bez 
ohledu na to, zda se jedná o řeku Moravu nebo 
její přítoky. Vyšší zabezpečenost zůstává pou-
ze v bilančních profilech přímo pod vodními 
nádržemi.

Oblast povodí Dyje
Podle bilance současného stavu je nižší 

zabezpečenost v horních částech vodních 
toků Moravské Dyje, Jihlavy, Rokytné, Svratky 
a Svitavy (třídy D a X). Pod nádržemi na uve-
dených tocích ve střední a dolní části povodí 
je zabezpečenost v bilančních profilech 
převážně ve třídě A. Důsledkem klimatické 
změny by byl pokles zabezpečenosti na třídu 
X u 70 % bilančních profilů. Pouze pod něk-
terými vodními nádržemi zůstane zabezpeče-
nost vyšší než 95 % (Landštejn, Mostiště, Vír, 
Brno a Nové Mlýny).

Současné vodní nádrže
Vliv modelované klimatické změny se pro-

jevil ve změně nadlepšovacího účinku součas-
ných vodních nádrží v povodí Moravy. Studie 
stanovila jejich nadlepšovací účinek pro 
známou hydrologickou řadu let 1931–1960 
a modelovanou hydrologickou řadu na období 
2071–2097 (tab. 2 a 3).

V oblasti povodí Moravy je procentuální 
snížení kapacity nádrží rozdílné. V dílčím 
povodí řeky Dřevnice se na průtocích dotče-
ných klimatickou změnou výrazně snižuje 
zabezpečenost vodárenské nádrže Slušovice, 
která by nepokryla ani relativně nízké požadav-
ky na vodu realizované v roce 2005. Další 
vodárenské nádrže, Karolinka a Opatovice, by 
i při požadavcích na vodu v úrovni roku 2005 
požadavky na dodávky vody těsně zvládly.

V oblasti povodí Dyje, která patří k nejsuš-
ším v ČR, je situace složitější. U největších 
vybudovaných vodních nádrží (Vranov, Vír, 
Dalešice), které mají regionální význam, by se 
na průtocích dotčených klimatickou změnou 
snížil jejich nadlepšovací účinek pod cca 
66 % hodnot z období 1931–1960. Takové 
snížení kapacity by znamenalo významné 
omezení odběrů vody pro oblastní vodovody, 
snížení současné rezervy chladící vody pro 
JE Dukovany a případné velkoplošné závlahy. 
Rovněž u menších vodních nádrží by se snížil 
jejich nadlepšovací účinek. Nádrž Letovice 
by nezlepšila režim minimálních průtoků ve 
Svitavě, ochuzený významnými odběry pod-
zemní vody z prameniště Březová, vodárenská nádrž Nová Říše by 
nestačila zajistit ani odběr surové vody realizovaný v roce 2005 a další 
vodárenské nádrže by pokryly nejvýše požadavky na vodu ve výši 
z roku 2005. Otázkou je také, zda by bylo možné odběry z podzemních 
zdrojů v Březové nad Svitavou uskutečňovat v potřebné výši.

Bilance při využívání závlah
Jak již bylo uvedeno, oblast povodí Dyje patří k nejsušším v ČR 

a současně je nejvýznamnější z pohledu zemědělské produkce. Pro-
to zde, a v menší míře také v oblasti povodí 
Moravy, bylo pro zvýšení úrodnosti hojně 
rozšířené zavlažování zemědělských půd, 
jehož využití se po roce 1990 výrazným způ-
sobem snížilo. Podle informací z Plánů oblastí 
povodí Moravy a Dyje bylo v celém povodí 
Moravy v roce 1990 zavlažováno kolem 3,4 
% celkové plochy území. V roce 2007 bylo 
zavlažováno přibližně 0,4 % celkové plochy 
území, přičemž funkčních závlah bylo kolem 
0,8 % celkové plochy území (tab. 4). 

Protože závlahy byly v povodí Moravy jedním z významných uží-
vání vod, byl pro vybrané profily v rámci modelové úlohy proveden 
výpočet bilance doplněný o závlahy. Jedná se o profily na vodních 
tocích, u kterých je známo množství skutečně odebrané závlahové 
vody v referenčním roce 1990. V rámci používaného simulačního 
modelu se vliv závlah projevoval odběrem k danému profilu. Následné 
nalepšení průtoků vrácením části odebrané vody do toku, které se pro 
výpočet používá u vodárenských odběrů vody, se u závlah logicky 
neuplatnilo.

TOK – NÁDRŽ Wz  
[mil.m3]

Op  
1931–1960 

[m3.s-�]

Op  
2071–2097 

[m3.s-�]

Op – snížení 
kapacity  
na [%]

Povodí Moravy nad Bečvou
NEMILKA – NÁDRŽ NEMILKA 1,218 0,088 0,024 27

TŘEBŮVKA – NÁDRŽ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 0,110 0,062 0,015 25

Povodí Bečvy
STANOVNICE – VN KAROLINKA 5,904 0,229 0,197 86

BYSTŘIČKA – NÁDRŽ BYSTŘIČKA 0,852 0,134 0,121 90

ROŽNOVSKÁ BEČVA – NÁDRŽ HORNÍ BEČVA 0,395 0,057 0,041 71

Povodí Moravy mezi Bečvou a Dřevnicí
HLOUČELA – NÁDRŽ PLUMLOV 2,730 0,172 0,154 90

MALÁ HANÁ – VN OPATOVICE 7,784 0,144 0,105 73

Povodí Dřevnice
DŘEVNICE – VN SLUŠOVICE 7,245 0,369 0,161 44

FRYŠTÁCKÝ POTOK – VN FRYŠTÁK 0,900 0,082 0,038 46

Povodí Olšavy
KOLELAČ – VN BOJKOVICE 0,770 0,042 0,018 43

LUHAČOVICKÝ POTOK – NÁDRŽ LUHAČOVICE 0,846 0,097 0,045 46

LUDKOVICKÝ POTOK – VN LUDKOVICE 0,498 0,030 0,027 88

Tab. 2. Změny nalepšovacího průtoku pro uvedené nádrže a zabezpečenost v jejich bilančních 
profilech pro klimatickou změnu v oblasti povodí Moravy (VN – vodárenská nádrž, Wz 
[mil. m3] – zásobní objem nádrže, Op [m3.s-�] – velikost nalepšení)

TOK – NÁDRŽ Wz  
[mil.m3]

Op  
1931–1960 

[m3.s-�]

Op  
2071–2097 

[m3.s-�]

Op – snížení 
kapacity  
na [%]

Povodí Pstruhovce a Moravské Dyje
ŘEČICE – VN NOVÁ ŘÍŠE 2,237 0,099 0,032 32

PSTRUHOVEC – VN LANDŠTEJN 2,592 0,044 0,049 111

Povodí Dyje nad Svratkou
DYJE – NÁDRŽ VRANOV 79,668 4,277 2,256 53

JEVIŠOVKA – NÁDRŽ VÝROVICE 3,364 0,2 0,059 30

Povodí Svratky nad Svitavou
SVRATKA – VN VÍR I. 44,056 2,468 1,639 66

SVRATKA – NÁDRŽ BRNO 10,8 2,027 1,445 71

Povodí Svitavy
KŘETÍNKA – NÁDRŽ LETOVICE 9,015 0,428 0,149 35

BĚLÁ – VN BOSKOVICE 6,375 0,196 0,187 95

Povodí Jihlavy
MARŠOVSKÝ POTOK – VN HUBENOV 2,395 0,105 0,104 100

JIHLAVA – NÁDRŽ DALEŠICE 54,047 3,449 2,124 62

OSLAVA – VN MOSTIŠTĚ 9,339 0,709 0,304 43

Povodí Dyje mezi Svratkou a ústím do Moravy
DYJE – NÁDRŽ NOVÉ MLÝNY 43,826 11,116 7,153 64

KYJOVKA – VN KORYČANY 2,13 0,071 0,052 74

Tab. 3. Změny nalepšovacího průtoku pro uvedené nádrže a zabezpečenost v jejich bilančních 
profilech pro klimatickou změnu v oblasti povodí Dyje (VN – vodárenská nádrž, nádrž Brno 
a Nové Mlýny jsou nádrže ovlivněné v kaskádě nadřazenou nádrží, Wz [mil. m3] – zásobní 
objem nádrže, Op [m3.s-�] – velikost nalepšení)

Závlahy
Celková 
plocha 

[ha]

Zavlažovaná plocha 
[%] – evidovaná 
ZVHS k r. 1990 

vztažená k celkové 
ploše oblasti povodí

Možně 
zavlažovatelná 

plocha [%] – podle 
ČSÚ k r. 2007 

vztažená k celkové 
ploše oblasti povodí

Zavlažovaná plocha 
[%] – podle ČSÚ k 
r. 2007 vztažená k 

celkové ploše oblasti 
povodí

v oblasti povodí Moravy 997 303 1,1 0,2 0,1

v oblasti povodí Dyje 1 116 470 5,4 1,4 0,7

v celém povodí Moravy 2 113 773 3,4 0,8 0,4

Tab. 4. Rozpis zavlažovaných ploch v jednotlivých oblastech povodí
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Pro výpočet byla využita dostupná data o závlahách z roku 1990, 
kdy byly zaznamenány nejvyšší známé odběry pro zavlažování. 
Do roku 2005 se zavlažování zemědělských pozemků v oblasti povodí 
Moravy dramaticky snížilo. V oblasti povodí Dyje odběry pro závlahy 
poklesly pod 10 % odběrů uskutečněných v roce 1990, jak je uvedeno 
v tabulce 5. Závlahy v oblasti povodí Dyje byly a jsou vázány zejména 
na akumulaci vody ve vodních nádržích Vranov nad Dyjí, Výrovice, 
Vír, Brno, Dalešice a Nové Mlýny.

Tabulky 6 a 7 ukazují pro vybrané bilanční profily porovnání zabez-
pečenosti podle času Pt [%] se závlahami i bez závlah pro současný 
stav (1931–1960) i pro klimatickou změnu (2071–2097) v jednotlivých 
oblastech povodí Moravy.

U všech uvedených profilů je při vlivu klimatické změny patrný po-
kles průměrných průtoků (Qa,QOV) a následně pokles zabezpečenosti Pt 
[%]. V budoucnu (při modelované klimatické změně a velikosti závlah 
v rozsahu roku 1990) se projevil nejvyšší pokles zabezpečenosti na řece 
Dyji, vlivem závlah zabezpečovaných ze soustavy vodních nádrží Nové 
Mlýny (a to za předpokladu, že budou mít současnou kapacitu). Pokles 
průměrného průtoku je podle bilance patrný i pro současný stav.

Závlahy a výhledové lokality akumulace povrchových vod
Při aktualizaci dnes již neplatného Směrného vodohospodářské-

ho plánu (SVP) v 80. letech 20. století byly závlahy považovány za 
jednu z priorit, jak ukazuje množství plánovaných vodních nádrží 
a uvažované způsoby jejich využití. Podle 
uvedených údajů (pokud byla informace 
uvedena) lze zhruba určit počet lokalit se 
závlahovým účelem (jako primárním i jako 
dalším) – viz tab. 8. Aktualizovaný seznam 
tzv. výhledových lokalit akumulace povrcho-
vých vod v návrhu Plánu hlavních povodí 
České republiky již vodohospodářské účely 
neobsahoval, a proto jsou převzaty z SVP. 
V současné době připravovaný Generel lokalit 
pro akumulaci povrchových vod již obsahuje 
pouze lokality vhodné pro účely zásobování 

Oblast povodí 
Moravy

Průměrný odběr 
povrchové vody pro 

závlahy [m3.s-1]

Oblast povodí  
Dyje

Průměrný odběr 
povrchové vody pro 

závlahy [m3.s-1]

Název profilu Vodní tok 1990 2005 2005 / 1990 [%] Název profilu Vodní tok 1990 2005 2005 / 1990 [%]

Olomouc, Nové Sady Morava 0,073 0,001 1,4 nad Svratkou Dyje 1,462 0,117 8,0

Kroměříž Morava 0,101 0,001 1,0 nad Jihlavou Svratka 0,314 0,010 3,2

Spytihněv Morava 0,102 0,004 3,9 nad Svratkou Jihlava 0,071 0,005 7,0

Strážnice Morava 0,198 0,005 2,5 Břeclav (Ladná) Dyje 2,292 0,178 7,8

nad Myjavou Morava 0,243 0,007 2,9

Oblast povodí Moravy 1931–1960 1931–1960 – závlahy 2071–2097 2071–2097 – závlahy

Název profilu Vodní tok Qa,QOV 
[m3.s-�]

PtQOV 
[%] Třída Qa,QOV 

[m3.s-�]
PtQOV 
[%] Třída Qa,QOV 

[m3.s-�]
PtQOV 
[%] Třída Qa,QOV 

[m3.s-�]
PtQOV 
[%] Třída

Dlouhá Loučka Oslava (Loučka) 0,73 88,98 X 0,72 87,04 X 0,49 84,99 X 0,48 82,83 X
Olomouc, Nové Sady Morava 25,24 97,31 D 25,20 97,31 D 21,13 79,75 X 21,09 79,44 X
Kroměříž Morava 48,68 98,70 B 48,63 98,70 B 40,32 85,30 X 40,27 84,99 X
Spytihněv Morava 52,79 98,70 B 52,74 98,70 B 44,96 98,86 B 44,91 98,55 B
Strážnice Morava 57,04 98,70 B 56,94 98,70 B 49,02 97,93 C 48,92 97,93 C
nad Myjavou Morava 57,84 97,59 C 57,72 97,59 C 49,53 83,75 X 49,40 82,83 X

Oblast povodí Dyje 1931–1960 1931–1960 – závlahy 2071–2097 2071–2097 – závlahy

Název profilu Vodní tok Qa,QOV 
[m3.s-�]

PtQOV 
[%] Třída Qa,QOV 

[m3.s-�]
PtQOV 
[%] Třída Qa,QOV 

[m3.s-�]
PtQOV 
[%] Třída Qa,QOV 

[m3.s-�]
PtQOV 
[%] Třída

Travní Dvůr Dyje 12,20 99,81 A 11,66 97,59 C 10,51 91,15 X 9,97 85,30 X
Božice Jevišovka 0,86 92,87 X 0,77 93,15 X 0,68 58,48 X 0,59 48,00 X
pod UKC Brno Svratka 13,55 99,81 A 13,39 99,81 A 12,74 97,01 D 12,58 97,01 D
Židlochovice Svratka 15,55 99,81 A 15,39 99,81 A 14,82 93,62 X 14,66 93,31 X
pod nádrží Nové Mlýny Dyje 40,31 99,81 A 39,31 99,81 A 35,04 97,93 C 34,04 97,32 D
Břeclav (Ladná) Dyje 40,92 99,81 A 39,70 99,81 A 35,18 97,01 D 33,96 96,39 D
nad Moravou Dyje 43,25 99,81 A 41,97 99,81 A 40,45 97,93 C 40,45 97,63 C

Tab. 5. Porovnání průměrných odběrů povrchové vody pro závlahy v jednotlivých oblastech povodí v letech 1990 a 2005

Tab. 6. Porovnání zabezpečení podle času Pt [%] se závlahami i bez závlah pro současný stav (1931–1960) i pro klimatickou změnu  
(2071–2097) v oblasti povodí Moravy

Tab. 7. Porovnání zabezpečení podle času Pt [%] se závlahami i bez závlah pro současný stav (1931–1960) i pro klimatickou změnu  
(2071–2097) v oblasti povodí Dyje

vodou a protipovodňovou ochranu, ale pro zavlažovaní už nikoliv. 
Počet lokalit uvedený v tab. 8 v závorce obsahuje lokality, jejichž 
původní účel byl převážně závlahový podle SVP.

Závěr
Modelovaný vliv klimatické změny na oblasti povodí Moravy 

a Dyje se projevuje snížením zabezpečenosti minimálních zůstatko-
vých průtoků v jednotlivých bilančních profilech na vodních tocích 
a i poklesem nalepšovacích průtoků u současných vodních nádrží 
v suchých obdobích běžného roku. Dá se předpokládat, že by vzrostly 
požadavky na vodu akumulovanou ve stávajících vodních nádržích. 
Ty by při prognózovaných nepříznivých vlivech klimatické změny 
musely zabezpečovat vodu pro současně povolené odběry vody, ale 
i pro zajištění dostatečných průtoků v samotných vodních tocích 
k vytvoření podmínek pro přežití vodních ekosystémů. Zcela reálně by 
vzrostla i potřeba vody pro zavlažování v zemědělství k udržení pro-
dukce potravin, případně zachování kulturní krajiny. Takové zvýšení 
potřeby vody bude možné, do určité míry, pokrýt úsporami, lepším 
využíváním současných vodních zdrojů a částečně třeba i zvýšením 
retenční schopnosti krajiny. Jako vnitrozemský stát ležící na jednom 
z hlavních evropských rozvodí je ale Česká republika zcela závislá 
na atmosférických srážkách, které se podílí i na doplňování zdrojů 
podzemních vod. Pokud by se klimatické změny projevily výrazněji 
než podle zvoleného modelového scénáře, pravděpodobně bychom se 

Výhledové 
lokality 

akumulace 
povrchových 

vod

Oblast povodí Moravy Oblast povodí Dyje

počet objem [mil. m3] počet objem [mil. m3]

všechny pro závlahy všechny pro závlahy

SVP (1988) 78 21 672,10 44 23 596,68

PHP (1. návrh) 49 13 633,95 23 14 376,59

Generel … 14  - (4)  - (194,58) 9  - (7)  - (233,24)

Tab. 8. Počet výhledových lokalit pro akumulaci povrchových vod s původním zaměřením 
na závlahy a jejich sumární objem.
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v budoucnosti nevyhnuli potřebě budovat další vodní nádrže. V sou-
časné době to není na pořadu dne, protože ale přehradu není možné 
postavit kdekoliv, je nanejvýš rozumné vhodná místa přiměřeně 
chránit do budoucnosti. Voda totiž je, i když u nás si to, na rozdíl od 
jiných částí světa, dosud málokdo uvědomuje, skutečně strategickou 
surovinou, na které závisí blaho(byt) lidské společnosti.
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Climate Change and Its Possible Adverse Effects in the 
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This article briefly introduces the vast and complex problems 
of anticipated climate changes. In order to forecast the onset and 
duration of coming climate changes, mathematical models are 
used. Generally the highest extremity of observed meteorological 
and hydrological phenomena is expected, which can have adverse 
impact in all areas of human activity. We present readers with the 
results of our study of possible adverse impacts of projected climate 
change on water management and related fields, in particular the 
Morava watershed. The study is based on a selected climate model 
and compares the water management balance of the current state 
with the water management balance of the modeled flow as it is be-
ing impacted by climate change. The result is an evaluation of the 
expected degree of security of current water usage and the minimal 
residual flows in watercourses within the hydrological situation 
changed by the influence of expected climate change.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Poznámky k nařízení vlády  
č. 416/2010 Sb., které upravuje 
podmínky pro vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních

K 1. 1. 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 
14. prosince 2010, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních. Nařízení umožňuje provedení § 8 odst. 1, 
písm. c) a § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato 
právní úprava vychází ze zmocnění v § 38 odst. 8 tohoto zákona 
a zároveň částečně i jeho odst. 5, kde zbývá nařízením vlády stanovit 
výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE, které jsou resp. tvoří 
vodní dílo určené pro čištění odpadních vod realizované na ohlášení 
postupem podle § 15a téhož zákona. 

Vodní zákon připouští vypouštění odpadních vod do vod podzem-
ních pouze za předpokladu, že 
• nebudou obsahovat nebezpečné nebo zvláště nebezpečné závadné 

látky,
• půjde o odpadní vody z jednotlivých staveb pro bydlení a individu-

ální rekreaci nebo jednotlivých staveb poskytujících služby, pokud 
vznikly převážně jako produkt lidského metabolismu a činností 
v domácnostech,

• budou vypouštěny výhradně přes půdní vrstvy, 
• není možné je vypouštět do vod povrchových nebo do kanalizace 

pro veřejnou potřebu, a to z technických nebo právních důvodů.
Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních je zaká-

záno. 
Hodnoty ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod vypouš-

těných do vod podzemních, stanovené tímto nařízením, jsou přísnější 
ve srovnání s hodnotami požadovanými v platných předpisech pro 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových (nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouš-
tění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, ve znění pozdějších předpisů a metodický pokyn odboru 
ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění 
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). Odpovídají požadavku na úroveň čištění 
odpadních vod u vyšší resp. nejvyšší velikostní kategorie čistíren 
odpadních vod. Totéž platí také pro minimální přípustné účinnosti 
čištění stanovené pro kategorie certifikovaného výrobku plnícího 
funkci stavby určeného k čištění odpadních vod.

Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod realizova-
ných na ohlášení podle ustanovení § 15a vodního zákona se přímo 
ze zákona považuje za povolené ve smyslu ustanovení § 15a odst. 4 
vodního zákona.

Vysoké nároky na jakost odpadních vod vypouštěných přes půdní 
vrstvy do vod podzemních jsou nepochybně správné a oprávněné. 
Není sporu o tom, že podzemní vody jsou významným přírodním 
bohatstvím a že jejich ochrana je obtížnější a hůře kontrolovatelná 
než u vod povrchových. Oprávněná je však pochybnost o reálnosti 
stabilního dosahovaní požadované jakosti vypouštěných odpadních 
vod čistírnami, které při své velikosti a ve skutečných provozních pod-
mínkách objektivně nemohou mít tak kvalitní provozování, dohled 
a servis, jaký mají čistírny větší.

Povinnou součástí povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních je „charakteristika činnosti zdroje znečištění“ vyjádřená 
v nařízení prostřednictvím § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Ta člení stavby na stavby pro bydle-
ní, na stavby pro rodinnou rekreaci a na stavby ubytovacích zařízení 
nebo jejich částí a definuje je. To však není, z hlediska provozu čistír-
ny, nejdůležitější. Z hlediska funkce čistírny je klíčový způsob jejího 
zatěžování, frekvence a amplituda – sezónnost, denní režim zdroje, 
minimální a maximální zatížení a doba jejich trvání, četnost a doba 
trvání období, kdy bude čistírna bez zatížení apod.

Nařízení stanovuje u čistíren odpadních vod vybudovaných na 
základě povolení vodoprávního úřadu a jím povoleného vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních také minimální četnost sledování 
čistírny, typ vzorku, relativně podrobně přípravu a postup při odbě-
rech pro analýzu mikrobiologických ukazatelů. Důležité je upozornit 
na podmínku stanovenou v § 38 odst. 4 vodního zákona – „Odběry 
a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod 
mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání 
(dále jen „oprávněná laboratoř“)“, kterou je nutné respektovat.

Jak už bylo řečeno, podzemní vody jsou málo vnímaným přírodním 
bohatstvím, které bychom plně docenili v případě jeho citelného 
nedostatku. Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodno-
tách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, v návaznosti na 
vodní zákon upřesňuje podmínky, za kterých je možné odpadní vody 
do vod podzemních vypouštět. Zda to bude spolu s jeho aplikací 
a vymáháním dostačující pro ochranu podzemních vod, ukáže pra-
xe. Již dnes je ale bez ohledu na to možné konstatovat, že je v zájmu 
dnešní generace a zejména generací budoucích, aby se vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních nestalo pravidlem, ale výjimkou 
v případě nezbytí, ačkoliv toto nové nařízení vlády vytváří dojem, že 
může jít o běžnou praxi. 

Ing. Petr Soukup
Petr.Soukup@pvl.cz

Byť tento příspěvek nepatří do kategorie hlavních, recenzova-
ných článků, přesto si myslíme, že stojí za to vyzvat ty čtenáře, 
kteří se s problematikou diskutovanou v článku setkávají, aby 
napsali své názory a zkušenosti na věc. Tento článek je proto ote-
vřen k diskusi do 31. března 2011. 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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Účast veřejnosti – 
nepříjemná obstrukce, 
nebo inovativní nástroj 
environmentální politiky?
Lenka Slavíková, Alena Kováčová, Jiří Louda 

Klíčová slova
účast veřejnosti – zainteresované strany – vodní hospodářství – Rám-
cová směrnice vodní politiky 

Souhrn
Článek se zabývá účastí veřejnosti a aktivní účastí zaintereso-

vaných stran na rozhodování o alokaci přírodních zdrojů, a to 
zejména na příkladu plánování v oblasti vod v ČR. Na základě 
rešerše zahraniční literatury popisujeme znaky dobrého procesu 
účasti a toto teoretické vymezení srovnáváme s realitou konkrétního 
procesu v ČR. 

u

Účast veřejnosti v oblasti rozhodování o statcích životního prostředí 
je v posledních dekádách často skloňovaným tématem. V souladu 
s Aarhuskou úmluvou se požadavek účasti veřejnosti (i nad rámec 
prostého práva na informace) objevuje v evropských směrnicích, kde 
je více či méně standardizován. Vědci pracující na pomezí přírodních 
a společenských věd věnují značné úsilí analýzám různých režimů 
správy přírodních zdrojů fungujících s nebo bez účasti veřejnosti 
(resp. přímých uživatelů zdroje), ze kterých jako robustnější (tj. 
dlouhodobě stabilnější) vychází režimy tuto účast zahrnující (Ostrom, 
2006, Young, 2002). 

Cílem článku je klasifikovat různé formy účasti veřejnosti, ale zejmé-
na diskutovat jednotlivé výhody a nevýhody tohoto nástroje v obecné 
rovině a na příkladu plánování v oblasti vod v ČR. 

Co je účast veřejnosti ve vazbě na plánování  
v oblasti vod? (tab. 1)

Rámcová směrnice vodní politiky (č. 2000/60/ES) je v současné 
době klíčovým dokumentem vodní politiky EU. Jejím hlavním cílem je 
dosáhnout zlepšení kvality vod, jejich ekologického potenciálu i vod-
ního režimu krajiny v členských zemích. Za tímto účelem má vznik-
nout plánování v oblasti vod podle nových (jednotných) pravidel. 
Účast veřejnosti je důležitým nástrojem k dosažení tohoto obecného 
cíle. Prostřednictvím účasti veřejnosti má být dosaženo zvýšení veřej-
ného povědomí o potřebě vodu chránit a také mají být do plánování 
začleněny různé zájmy a požadavky týkající se šetrného využívání 
vody nebo naopak jejího neužívání či úspor. Smyslem účasti je tedy 
zejména poučit veřejnost a za její angažovanosti vytvořit plány, které 
budou následně přijaty a naplňovány bez zásadních konfliktů (tj. 
budou realizovány efektivně bez zbytečných nákladů a prodlev). 

Rámcová směrnice vodní politiky zdůrazňuje účast veřejnosti (širo-
ké veřejnosti) a tzv. zainteresovaných stran. Přístup kompetentních 
orgánů, které jsou za plánování odpovědné, k těmto dvěma skupinám 
a míra účasti těchto skupin by se měly lišit. 

Veřejnost musí být především informována a je pravidelně vyzývána 
k předkládání stanovisek (vždy ve lhůtě 6 měsíců od zveřejnění přísluš-
ných dokumentů). Stanoviska mají být předkládána minimálně k: 

a) časovému plánu a programu prací, 
b) předběžnému přehledu vodohospodářských problémů, 
c) návrhu plánu oblasti povodí. 

Rámcová směrnice výslovně neupravuje, jaký význam se má 
stanoviskům přikládat. Je nutné vycházet z toho, že sice nejsou pro 
rozhodování závazné, avšak mělo by k nim být přihlíženo a měla by 
být vypořádána. Kompetentní orgán by se měl ke stanoviskům stavět 
otevřeně a prozkoumat, zda (ne)obsahují také návrhy na zlepšení jím 
navrhovaných opatření. 

Od zapojení široké veřejnosti je nutné odlišit aktivní účast zain-
teresovaných stran (které jsou obvykle považovány také za součást 
veřejnosti a mohou předkládat stanoviska). Aktivní účast jde tedy nad 
rámec poskytování informací a konzultací a přiznává jednotlivým 
subjektům silnější účastnická práva. Podle pokynů k implementaci 
směrnice je aktivním zapojením „možnost zainteresovaných stran se 
aktivně podílet na procesu přípravy plánů formou diskuse o jednotli-
vých otázkách a příspěvků k jejich řešení. Zásadní pro aktivní zapoje-
ní veřejnosti je možnost účastníků proces ovlivňovat. To samozřejmě 
nemusí automaticky znamenat, že ponesou odpovědnost za vodní 
hospodářství.“ (Souhrnná strategie, 2007). 

Hlavním rozdílem oproti účasti široké veřejnosti je, že okruh zúčast-
něných je užší, zatímco jejich forma účasti intenzivnější. Zatímco 
se u včasné účasti široké veřejnosti jedná o pouhé konzultace, jde 
při účasti zainteresovaných stran o pracovní proces, který se může 
uskutečňovat pomocí bilaterálních schůzí, kulatých stolů, poradních 
skupin, workshopů, vytvořením vodních rad, komisí apod. Jaké kon-
krétní formy by měl takový proces mít, ponechává Rámcová směrnice 
vodní politiky otevřené a konkretizaci přenechává národní legislativě, 
která má aktivní účast podpořit (Muro, 2006).

Okruh aktivně zúčastněných subjektů určují členské státy (v přípa-
dě, že na národní úrovni není provedena specifikace aktivní účasti, 
pak výběr provádějí kompetentní orgány v oblastech povodí). Výběr 
musí probíhat jednak s přihlédnutím k odborné kompetenci a jednak 
tak, aby bylo zajištěno zastoupení pluralitních společenských zájmů. 
Ty jsou velmi často reprezentovány nejrůznějšími nevládními nezis-
kovými organizacemi z oblasti ochrany životního prostředí, uživateli 
vody, odborníky z akademické sféry apod. (Muro, 2006).

Je nutné ještě jednou zdůraznit, že zatímco účast široké veřejnos-
ti v podobě 3kolového předkládání stanovisek je přímo ukotvena 
v samotném textu směrnice (a byla následně převzata do české legis-
lativy), aktivní účast zainteresovaných stran je pouze doporučena 
a dále rozpracována v metodických materiálech. Důsledky tohoto 
rozdílu jsou následně patrné v míře naplňování jednotlivých kroků 
v politické praxi. 

Jak obecně postupovat při organizaci  
účasti veřejnosti a proč? 

Důraz Rámcové směrnice vodní politiky na účast veřejnosti lépe 
pochopíme, nahlédneme-li do diskusí, jež jejímu ukotvení do evropské 
legislativy předcházely. 

Zastánci zapojení veřejnosti do rozhodování státních orgánů pouka-
zují na to, že stát a jeho instituce ztratily v posledních desetiletích na 
důvěryhodnosti – to vede k nižší akceptaci rozhodnutí prováděných 
státem. Požadavek větší účasti veřejnosti vychází z poznání, že pláno-
vání a rozhodování není pouze vědeckým, ale především politickým 
procesem. To znamená, že plánovaná rozhodnutí je nezbytné obhájit 
nejen na vědecké, ale i na společenské a politické úrovni. Jako hlavní 
argumenty pro účast veřejnosti se uvádí: 
•	 umožňuje lepší řešení konfliktů a slaďování zájmů ve společnosti 

– přijatá rozhodnutí jsou legitimnější (Rowe a Frewer, 2000), 

INFORMACE KONZULTACE SPOLUÚČAST SPOLUPRÁCE DELEGOVÁNÍ

Veřejnost je informována.
Veřejnost je vyslyšena před 
tím, než je učiněno konečné 
rozhodnutí.

Veřejnost může ovlivňovat 
konečná rozhodnutí.

Veřejnost dává souhlas 
s rozhodnutím. 

Veřejnost sama (zčásti) ro-
zhoduje.

Metody: 
Vhazování zásilek, tisk, rozh-
las, internet, výstavy, oběžníky, 
přednášky, exkurze.

Metody: 
Shromáždění stanovisek, ter-
míny veřejných projednávání, 
ankety, rozhovory, aktivující 
dotazování, zahrnutí klíčových 
názorových skupin.

Metody: 
Pracovní skupiny, poradní 
grémia a fóra, komise pro 
plánování.

Metody:
Lokální partnerství, kulaté 
stoly, mediace, spolupráce při 
obhajování stanovisek plánu.

Metody: 
Pracovní skupiny, lokální 
partnerství. 

AKTIVNÍ ÚČAST

Tab. 1. Stupně účasti veřejnosti a jejich metody

Zdroj: Creighton in Muro, 2006
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Tab. 2. Znaky dobrého procesu plánování s účastí veřejnosti

Zdroj: Hemmati in Muro, 2006

Včasnost
Veřejnost nesmí být zahrnuta až v pokročilém stadiu 
plánování – tj. nesmí být postavena před hotovou věc. 

Otevřenost  
a transparent-
nost

Informace jsou ochotně a bez rozdílu poskytovány všem 
zúčastněným a jsou zpracovány srozumitelně. Je jasně 
stanoveno, o kterých tématech se bude diskutovat, o čem se 
musí rozhodnout, a které otázky nejsou předmětem účasti 
veřejnosti. Rozsah a hranice účasti musí být otevřeně projed-
nána, aby se předešlo falešným očekáváním.

Flexibilita

V účasti veřejnosti existuje řada nejistot – jedná se o proces, 
ve kterém dochází ke střetu různých názorů, je obtížné 
předvídat výsledek. Účast je proto nutné chápat jako interak-
tivní proces učení, který musí být přizpůsobován měnícím 
se rámcovým podmínkám a cílovým skupinám.

Aktivita Úřady mají veřejnost aktivně informovat a vyzývat k účasti. 

Inkluzivita
Musí se účastnit všechny pohledy a zájmy a všechny musí 
být stejně projednány.

Kontinuita

Probíhající procesy umožňují veřejnosti rozvíjet důvěru 
a vzájemné pochopení vůči představitelům úřadů a jiných 
státních orgánů. Kontinuita účasti má za následek dlouho-
dobé změny chování a přejímání odpovědnosti.

Podpora
Je nutné cíleně budovat, podporovat a zdokonalovat kapac-
ity veřejnosti tak, aby byla posílena její schopnost účasti, ze 
které mají následně všichni prospěch. 

Evaluace Metody účasti a míru zapojení veřejnosti je nutné vyhod-
notit. 

•	 oslabuje nedůvěru a posiluje ochotu akceptovat rozhodnutí státu 
ze strany těch, kteří nesou jeho dopady (Priscoli, 2004), 

•	 podporuje proces výměny informací, učení se, jehož výsledkem je 
sdílené chápaní problémů a výhod a nevýhod různých variant jejich 
řešení (Connick a Innes, 2003)

•	 podporuje efektivní rozhodování (eliminuje náklady na obstrukce, 
soudní spory, správní řízení, změny politických kurzů aj.) (Beierle, 
1999). 
Kvalitně organizovaná účast veřejnosti je tedy ze všech těchto 

důvodů prospěšná. Vyžaduje však vynaložit dodatečné zdroje na 
propagaci plánovacího procesu a značné úsilí k tomu, aby se veřejnost 
plnohodnotně zapojila. Nositelem těchto vyvolaných nákladů je státní 
správa, která plánování provádí a jejímž úkolem je veřejnost zapojit 
(tj. v případě Rámcové směrnice vodní politiky jsou to kompetentní 
orgány – tj. v ČR kraje ve spolupráci s podniky Povodí). Zároveň však 
účast veřejnosti (zejména účast zainteresovaných skupin) limituje 
autoritativnost rozhodování úřadů – celý proces se stává průhled-
nější a více podléhá veřejné kontrole. To nemusí být v první fázi ze 
strany plánovačů chápáno pozitivně, především tehdy, nemá-li účast 
veřejnosti na rozhodování v dané zemi dlouhou tradici. Existuje zde 
nebezpečí, že zákonné požadavky týkající se účasti veřejnosti budou 
naplněny pouze formálně. 

Požadavek „účasti veřejnosti“ vyvolává u veřejnosti mnohá očekává-
ní. Odpovědné orgány si proto musí být vědomy rozsahu účasti – tj. 
musí být zřejmé, na co se účast vztahuje, kde je prostor pro námitky 
a postoje veřejnosti a jaký má veřejnost vliv na konečné rozhodnutí. 
Pokud není toto vyjasněno, existuje riziko, že veřejnost bude mít na 
účast vyšší nároky, než s jakými počítají úřady. Očekávání nebudou 
naplněna a celý proces účasti veřejnosti bude vnímán samoúčelně 
a formálně. Účast veřejnosti je obvykle dodatečným vstupem do 
procesu přípravy plánovacích dokumentů, ke kterému by se mělo 
přihlížet. Zapojením do plánování však veřejnost nepřejímá politickou 
odpovědnost (obvykle volených zastupitelů či jiných pověřených 
osob) (Heiland in Muro, 2006).

Účast veřejnosti často komplikuje skutečnost, že „veřejnost“ jako 
jeden celek v podstatě neexistuje – vždy se jedná o mnoho dílčích 
veřejností (určených názorově či místně) nebo o zájmové skupiny 
zastupující část veřejnosti. Pokud se tedy úřady obracejí na veřejnost 
nediferencovaně, mohou být zklamány, když jen velmi málo lidí proje-
ví zájem (Selle in Muro, 2006). Úřad jakožto subjekt nabízející proces 
účasti musí realisticky zhodnotit, ke komu se jeho nabídky dostanou. 
Obzvláště standardizované, formální postupy často nezachycují 
reprezentativní mínění veřejnosti. Nabídky informací a účasti musí 
být rozpracovány různými způsoby, aby vzbudily zájem a zohlednily 
různé schopnosti veřejnosti se vyjádřit (Strastil in Muro, 2006).

Konečně je velmi důležitým faktorem načasování účasti veřejnosti. 
Metody participace nefungují všude stejně, je potřeba volit různé stra-
tegie – např. na počátku procesu plánování je lepší použít širší formu 
účasti než při návrzích konkrétních opatření v pozdějším stadiu pro-
cesu. Obecně však platí, že čím více rozhodnutí bylo učiněno předtím, 
než byla veřejnost plnohodnotně zapojena, tím menší má veřejnost 
možnosti ovlivnit výsledek. To je např. situace v rámci formalizova-
ných (a doposud preferovaných) připomínkování územních plánů, 
stavebních záměrů apod., kdy je veřejnost obvykle tázána na názor až 
v konečné fázi procesu. Tradiční úřednické rozhodování charakteris-
tické postupem: rozhodnout – oznámit – obhájit, účast veřejnosti na 
rozhodování prakticky vytěsňuje (Walesh in Muro, 2006).

Dobrý proces plánování s účastí veřejnosti charakterizuje mimo 
jiné rozsáhlá německá studie následujícími znaky (viz tab. 2). Podo-
týkáme, že v rámci této kapitoly nehovoříme explicitně o účasti široké 
veřejnosti nebo aktivní účasti zainteresovaných stran (viz rozdělení 
dříve), ale o obecných charakteristikách, které by měl jakýkoliv pro-
ces účasti splňovat, aby bylo vynaložené úsilí organizátorů procesu 
vhodně nasměrováno a přineslo reálné výsledky.

Hodnocení účasti veřejnosti 
Při hodnocení konkrétního procesu účasti veřejnosti je nutné vychá-

zet jednak z formálně stanovených požadavků a jednak z cílů, jichž 
má proces pomoci dosáhnout. Hodnocení stejného procesu z prvního 
či druhého pohledu se může zásadně lišit. 

Formální požadavky na proces účasti veřejnosti v plánování 
v oblasti vod v ČR jsou vymezeny vodním zákonem, který uvádí, jaké 
plány či jejich části a v jakých lhůtách mají být zveřejněny a které 
má veřejnost připomínkovat. Česká legislativa nerozlišuje širokou 
veřejnost a zainteresované strany, ani nespecifikuje různé stupně 
účasti veřejnosti (viz tab. 1). Formální účast veřejnosti se předpo-

kládá na úrovni poskytování informací a konzultací. Vyšší stupně 
účasti veřejnosti jsou doporučovány v rámci metodických pokynů, 
ale nejsou právně závazné. Tímto vymezením bylo v ČR v realitě 
zajištěno naplnění minimálních nutných požadavků (předepsaných 
směrnicí) a účast veřejnosti byla z tohoto úzkého pohledu organizátory 
hodnocena jako úspěšná – informace byly veřejně přístupné, konaly 
se různé semináře, kompetentní orgány obdržely připomínky od 
veřejnosti a vypořádaly je. Naplnění těchto požadavků však bohužel 
samo o sobě nezaručuje plnohodnotné zapojení veřejnosti tak, jak je 
evropskými orgány uvažováno, což je ostatně mnohokrát zdůrazně-
no v průvodních implementačních dokumentech (např. Souhrnná 
strategie, 2007).

Hodnocení účasti veřejnosti z pohledu cílů – tj. proč je proces 
směrnicí požadován a jaká je jeho přidaná hodnota – je složitější, neboť 
existuje celá řada kritérií a evaluačních schémat, jež lze použít. Lze 
hodnotit samotný proces a/nebo jeho výsledky ve vztahu k rozsahu 
účasti, ale s časovým odstupem i ve vztahu k ekosystému (Abelson 
a Gauvin, 2006). Podkladem pro hodnocení mohou být samotná vyjá-
dření účastníků procesu nebo expertní názory hodnotitelů ve vztahu 
k určitému modelovému procesu „dobré účasti“. Pro jednoduchost lze 
zohlednit např. kritéria uvedená v tab. 2, kdy podklady pro hodnocení 
byly získány přímým pozorováním celého procesu ve třech oblastech 
povodí (Morava, Dyje, Horní a Střední Labe) v roce 2007–2008, zma-
pováním dostupných záznamů z let 2003–2008 a rozhovory s pláno-
vači a klíčovými aktéry procesu. Kritéria uvedená v tab. 2 jsou shodná 
s popisem dobré praxe účasti veřejnosti uvedené v implementačním 
dokumentu Evropské Komise (Souhrnná strategie, 2007). 

Výsledky hodnocení procesu účasti veřejnosti na plánování v oblasti 
vod lze shrnout následovně: 

Účast široké veřejnosti proběhla předepsanou formou v pláno-
vaných termínech v letech 2006–2008. I přes intenzivní informační 
kampaň ze strany podniků Povodí a krajských úřadů se do připomín-
kování zapojilo pouze několik desítek občanů, resp. sdružení (v obdo-
bí vrcholu procesu v roce 2008 to bylo kolem 60–70 připomínek na 
jednu oblast povodí). Hlavním komunikačním médiem, kde byly 
dostupné všechny podklady, se stal internet. Forma jednotlivých doku-
mentů však měla převážně podobu detailních expertních informací, 
a nebyly tudíž příliš vhodné pro laickou veřejnost. Nejaktivnější částí 
veřejnosti se staly environmentální nevládní neziskové organizace 
(viz dále) a obce. Pracovníkům podniků Povodí zodpovědným za 
plánování je nezbytné přiznat vysoké nasazení při vysvětlování cílů 
procesu na nejrůznějších seminářích a akcích pro veřejnost, zejména 
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vzhledem k jejich minimálním zkušenostem s účastí veřejnosti a cel-
kovému časovému tlaku, který tvorbu plánů oblastí povodí provázel. 
Celkovou nízkou účast je tedy nutné připsat i relativnímu nezájmu 
české veřejnosti o doposud striktně centrálně řízené odvětví vodního 
hospodářství. 

Oproti tomu aktivní účast zainteresovaných stran proběhla jako 
chaotický a selektivní proces, který se prolínal (tj. průběžně se spo-
joval a odděloval) do procesu účasti široké veřejnosti a byl zatížen 
řadou nedorozumění. Většina kritérií z tab. 2 nebyla naplněna. Jako 
hlavní problémy lze zmínit: 
•	 izolování konfliktních zájmů – tj. pořádání různých setkání zvlášť 

pro obce, zvlášť pro nevládní neziskové organizace, selektivní 
komunikace s podniky VaK a zemědělci – díky tomu byl limitován 
prostor pro názorové výměny u „kulatých stolů“ a pro potenciální 
slaďování konfliktních zájmů, 

•	 nepřítomnost (pasivita) některých skupin, resp. zájmů, nebyla 
považována za nedostatek procesu, ale především za problém 
samotných zainteresovaných stran, 

•	 aktivita environmentálních nevládních neziskových organizací byla 
většinu času tlumena s ohledem na historické negativní zkušenosti 
plánovačů s jednotlivými představiteli, 

•	 na organizovaných setkáních nebyl stanoven cíl, neexistovala kon-
tinuita (návaznost na již uskutečněná setkání) – účastníci obdrželi 
obecné informace o plánování bez problémově orientovaných pod-
kladů, konečná diskuse se vždy stočila na hájené lokality jako jediné 
konkrétní opatření, o němž informovala masmédia, řada účastníků 
proto vyhodnotila svoji přítomnost jako ztrátu času (ničeho nebylo 
dosaženo),

•	 aktivní účast zainteresovaných stran nebyla nijak vyhodnocena 
především proto, že nebyla většinu času chápána jako paralelní 
(samostatný) proces, v rámci kterého mají být uplatňovány jiné 
postupy něž v případě účasti široké veřejnosti. 
V souvislosti s uvedenými problémy je nutné zmínit, že na účast 

veřejnosti obecně nebyly u orgánů zodpovědných za plánování vyčleně-
ny potřebné zdroje (lidské a finanční), s jejichž pomocí by bylo možné 
flexibilně reagovat na průběh procesu. Naplnění požadavků na účast 
veřejnosti se proto v konečném důsledku zúžilo na dosažení formálních 
povinností, bez ambicí naplnit podstatu (konečný cíl) celého procesu. 

Závěry a doporučení
V rámci článku není prostor pro zveřejnění detailního hodnocení 

a objasnění všech souvislostí podporujících kritický přístup autorů 
k části procesu účasti veřejnosti, tak jak proběhl v ČR v souvislosti 
s plánováním v oblasti vod. Odkazujeme proto na obsáhlejší publikace 
– viz např. Slavíková, Jílková, 2010 nebo IREAS, 2008. 

Nicméně i ze stručných informací je zřejmý rozpor mezi znaky 
„dobrého“ procesu účasti veřejnosti a reálným průběhem v ČR. 
Účast veřejnosti (zahrnující účast široké veřejnosti, ale neméně 
rovněž aktivní účast zainteresovaných stran) je tragické chápat jako 
formální požadavek bez zohlednění její podstaty, kterou lze obtížně 
svázat čísly a termíny, ale která může přinést významné kvalitativní 
zlepšení řízení vodního hospodářství. Klíčová odpovědnost za dobrou 
účast veřejnosti leží na bedrech úřadů zodpovědných za plánování, 
které však ji musí přestat nahlížet jako obstrukci komplikující práci 
odborníkům. Je otázkou, do jaké míry bude nerealizovaný potenciál 
aktivován po roce 2012 při aktualizaci plánů oblastí povodí (kdy dojde 
k opakování celého procesu). 

Na základě bohaté zahraniční literatury a případových studií lze 
formulovat několik doporučení pro zlepšení účasti veřejnosti v ČR: 
•	 otevřít oficiální orgány (komise pro plánování, pracovní skupiny) 

představitelům všech zainteresovaných stran bez rozdílu (nikoliv 
pouze pro představitele státní správy), případně vytvořit paralelní 
poradní orgány a jasně definovat jejich roli, 

•	 jasně a s větším časovým předstihem komunikovat se zaintereso-
vanými stranami, resp. veřejností, problémové okruhy v oblasti 
povodí, a to včetně definování potenciálních dopadů řešení těchto 
problémů na různé uživatelské zájmy, 

•	 zajistit podporu (jakou formou?) klíčových představitelů zaintere-
sovaných stran, kteří mají problém se aktivně účastnit, aby byly 
aktivně zapojeny všechny zájmy, 

•	 systematicky organizovat pravidelná tematická setkání pro zaintere-
sované strany i veřejnost. Např. každý seminář by měl mít stanoven 
konkrétní program a cíl a měla by být poskytnuta stručná fakta 
k řešenému problému. Účastníci by měli počítat s aktivní prezen-
tací svého názoru na konkrétní předem zvolený problém (sucho 
a pitná voda, sucho a zemědělství, eutrofizace vod, zarybňování 

vod, ochrana před povodněmi aj.). Seminář by měl být vyhodnocen 
a jeho závěry zveřejněny, 

•	 kromě seminářů organizovat diskusní kulaté stoly v užším kruhu 
zainteresovaných stran – obě tyto akce oddělovat. Zatímco semináře 
s účastí veřejnosti slouží k diseminaci informací a k získání někte-
rých podnětů, kulaté stoly jsou organizovány za účelem dosažení 
konsenzu stran řešení významných vodohospodářských problémů,

•	 angažovat nezávislé a lokálně respektované mediátory setkání, 
pomocí kterých by mělo být dosaženo věcné (nikoliv ideologické) 
výměny názorů plánovačů a zainteresovaných stran,

Poděkování: Článek vznikl s podporou projektu MZE ČR QH 
91257. 
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The paper deals with the problem of public participation and the 
active involvement of key stakeholders in connection with the deci-
sion-making on allocation of natural resources. We apply described 
theoretical principles based on literature review to the case of the 
participation in water planning in the CR according to requirements 
of Water Framework Directive. 
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Konference VODNÍ TOKY 2010
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Povodí Labe, 

státní podnik, a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., v doho-
dě s ostatními státními podniky Povodí a státním podnikem Lesy 
ČR, připravily na dny 30. listopadu a 1. prosince 2010 již tradičně 
v Hradci Králové odbornou konferenci s mezinárodní účastí „Vodní 
toky 2010“. 

Na konferenci se přihlásilo téměř 400 účastníků z řad správců 
povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, 
dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, 
včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního 
prostředí.

Stejně jako v loňském roce se konference konala v hotelu Černigov, 
jehož příjemné prostředí splnilo i tentokrát očekávání organizátorů 
i účastníků konference. 

Již tradičními hlavními partnery letošní konference byly významné 
stavební firmy působící ve vodním hospodářství – Metrostav CZ a.s., 
SMP CZ a.s. a VCES a.s., které se prezentovaly v průběhu konference 
samostatným vystoupením. V čestném předsednictvu konference 
přivítal zástupce organizátorů Ing. Jiří Valdhans Ing. Jana Tippnera, 
náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, Ing. Aleše Kendíka, 
náměstka ministra zemědělství, prof. Ing. Vojtěcha Brožu, DrSc. 
předsedu České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, 
Ing. Tomáše Vaňka – generálního ředitele Povodí Labe, státní podnik 
a dále zástupce hlavních partnerů konference Ing. Karla Vojáčka 
z Metrostavu CZ a.s. a Ing. Jana Freudla z SMP CZ a.s. 

Odborné zaměření konference bylo orientováno do dvou hlavních 
okruhů:
•	 Obor vodních toků, kde byly příspěvky týkající se legislativy, finan-

cování a plánování. 
•	 Technická opatření na vodních tocích, a to zkušenosti z přípravy 

a realizace projektů.
V úvodním bloku konferenci slavnostně zahájili zdravicí náměs-

tek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Jan Tippner a náměstek 
ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík. 

Odborné přednášky zahájil svým vystoupením RNDr. Pavel Pun-
čochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva 
zemědělství, který seznámil účastníky konference s aktuálními infor-
macemi z rezortu, které se týkaly připravované novelizace provádě-
cích předpisů k zákonu o vodách a transformace správy drobných 
vodních toků. Uvedl, že v návaznosti na novelu vodního zákona, 
která vstoupila v účinnost 1. srpna 2010, bude nutno upravit nebo 
nově zpracovat 19 prováděcích předpisů, z nichž 10 se bude týkat 
vodních toků a vodních děl. Dosud byla vydána vyhláška o TBD, 
5 vyhlášek je zpracováno a projednává se v mezirezortním řízení. 
Dále informoval o programu „Prevence před povodněmi II“ a uvedl 
následující stav čerpání:
o	celkové finanční zdroje   cca 11 mld. Kč
o	alokováno (vázané prostředky)  7,280 mld. Kč
o	z toho čerpáno   3,653 mld. Kč
o	k alokaci   3,720 mld. Kč

Dosud bylo přijato a strategickým expertem posouzeno 125 projektů 
„navrhovatelů“, z nichž 85 je již projednáno mezirezortní pracovní 
skupinou MZe.

Závěrem informoval o přípravě Koncepce vodohospodářské poli-
tiky na období 2011–2015, která je připravována k předložení vládě 
v 1. čtvrtletí 2011. 

Na přednášku RNDr. Punčocháře navázalo vystoupení Mgr. Petra 
Birklena, ředitele odboru péče o krajinu Ministerstva životního 
prostředí. Informoval, že ve schválených plánech oblastí povodí je 
obsaženo 141 revitalizačních opatření o celkových nákladech cca 
2,3 mld. Kč. Od roku 2009 byl zřízen „revitalizační balíček“, v rámci 
kterého byly alokovány 2 mld. Kč v oblasti podpory 6.4 operačního 
programu Životní prostředí. Dosud je vyčerpáno jen 189 mil. Kč na 
základě 11 žádostí podniků Povodí a ZVHS. V té souvislosti kladl 
otázky k diskuzi, a to, zda je reálné počítat s výrazným nárůstem počtu 
žádostí v následujících výzvách, jaké jsou hlavní problémy přípravy 
projektů a jak se bude obhajovat financování revitalizačních opatření 
po roce 2013. 

Další skupina přednášek byla orientována na zkušenosti správců 
vodních toků z průběhu letních povodní roku 2010.

Postupně vystoupili Ing. Ivančo ze Slovenského vodohospodářského 
podniku, Ing. Biksadský z Povodí Odry, Ing. Cidlinský z Povodí Ohře 
a Ing. Svatoš z Povodí Labe. Informovali o povodňové situaci ve své 
územní působnosti a seznámili konferenci s vývojem meteorologické 

a hydrologické situace a dále manipulacemi ke zvládání povodně na 
vodních dílech. Závěrem, na základě vyhodnocení povodňové situace, 
shrnuli zkušenosti ze zvládání povodně pro svá dílčí povodí. 

Druhý blok přednášek zahájilo vystoupení Ing. Balouna z Povodí 
Vltavy k rekonstrukci Novořecké hráze a rozdělovacího objektu Novo-
řeckých splavů, jako součásti protipovodňových opatření na Lužnici. 
Cílem projektu bylo zajistit bezpečnost Novořecké hráze a následně 
i rybníka Rožmberk, jako jediného vodního díla na Lužnici s význam-
ným retenčním účinkem. Rozdělovací objekt Novořeckých splavů 
prošel první zatěžkávací zkouškou při povodni v srpnu 2010, kdy při 
všech zcela vztyčených klapkách byl převáděn do Staré řeky průtok 
pouze 30 m3/s a zbylý odkláněn Novou řekou do Nežárky. Veškeré 
manipulace na vodním díle probíhaly bez komplikací.

Příspěvek prof. Ing. Říhy z Ústavu vodních staveb VUT v Brně se 
zabýval vlivem předpokládaných klimatických změn na extrémní 
povodňové průtoky, které jsou podkladem pro návrh parametrů vod-
ních děl a posouzení jejich bezpečnosti. Soustředil se na hodnocení 
nejistot provázejících hodnocení bezpečnosti vzdouvacích objektů 
při povodních a diskutoval, jak se s vybranými nejistotami při návrhu 
a posuzování bezpečnosti těchto vodních děl vypořádat.

Další dvě přednášky se týkaly některých úprav, které přinesla na 
úseku správy vodních toků novela vodního zákona.

Ing. Krátký z Povodí Vltavy vystoupil s přednáškou o právech 
a povinnostech správců vodních toků k přirozeným korytům vodních 
toků. Nejprve vysvětlil základní nové instituty vztahující se k této 
problematice, tak jak jsou upraveny novelizovaným vodním zákonem, 
a to přirozené koryto vodního toku, vodní díla upravující vodní tok, 
vodohospodářské úpravy a dále zemní práce a změny terénu, jimiž 
se nepodstatně mění přirozené koryto vodního toku. Povinnosti 
správců vodních toků v místech s přirozenými koryty vodních toků 
jsou nyní minimalizovány s cílem ponechat tato přirozená koryta 
zcela přirozenému vývoji působení tekoucí povrchové vody a dalších 
přírodních faktorů. 

Ing. Balvín z VÚV TGM, v.v.i., informoval o přístupu ke stanove-
ní minimálních zůstatkových průtoků po novele vodního zákona. 
Stanovení minimálních zůstatkových průtoků se bude v budoucnu, 
s odkazem na § 36 novely vodního zákona, řídit postupy podle naří-
zení vlády, jehož zásady v současné době připravuje VÚV TGM pro 
Ministerstvo životního prostředí. Poukázal na principy uplatňované 
např. v Německu, Rakousku, Velké Britanii, Slovensku nebo Švýcarsku 
a na základě zkušeností z těchto zemí představil hlavní metodické 
přístupy pro připravovaný předpis a seznámil konferenci s metodikou 
prací na rok 2011.

Následující dvě odborné přednášky prvního dne konference byly 
zaměřeny na implementaci tzv. „povodňové směrnice“.

Ing. Reidinger, vedoucí oddělení odboru ochrany vod MŽP, před-
stavil metodický i praktický průběh implementace povodňové směr-
nice v podmínkách České republiky. Připomněl tři klíčové milníky 
procesu, a to: 
o	předběžné vyhodnocení povodňových rizik (před koncem roku 

2011),
o	mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik (před koncem 

roku 2013),
o	plány pro zvládání povodňových rizik (před koncem roku 2015).

Pro řízení procesu implementace byly při MŽP zřízeny pracovní 
skupiny – poradní orgány pro vytváření jednotného národního proce-
su implementace, s tím, že výstupy budou promítány do metodických 
pokynů a metodik. Závěrem zdůraznil i mezinárodní spolupráci 
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– členství ČR v povodňových expertních skupinách v rámci Meziná-
rodních komisí na ochranu Labe, Dunaje a Odry nebo účast v nadná-
rodních projektech „label“ a „ceframe“.

Ing. Hánová z VRV a.s. navázala přednáškou o prvních zkušenos-
tech z pilotního projektu zpracování map povodňového nebezpečí 
a povodňových rizik na řece Jizeře. Uvedla proces zpracování map, 
postupy pro výpočet intenzity povodní a povodňového ohrožení, 
problematiku získávání informací o zranitelnosti území – nezbytný 
podklad pro tvorbu map povodňových rizik. V závěru se věnovala 
systémové a logické struktuře projektu, která bude vhodná pro zpra-
cování map v celostátním měřítku.

Ing. Tůma, ředitel správy povodí státního podniku Povodí Moravy, 
informoval o projektu automatizace výměny krizových dat v hyd-
rologické oblasti povodí Moravy a Dyje. Na tomto projektu, finan-
covaném ze zdrojů EU, kooperuje Povodí Moravy se Slovenským 
vodohospodářským podnikem a navazuje na přeshraniční spolupráci 
s Rakouskem. Cílem projektu je zefektivnění, zkvalitnění, rozšíření 
a provázání systémů přenosu hydrologických dat v této příhraniční 
oblasti. Umožní povodňovým orgánům a orgánům krizového řízení 
přístup k aktuálním měřeným krizovým datům.

Poslední přednáškou prvního dne konference byla prezentace 
Ing. Pilaře z P-AQUA, s.r.o., který spolu s doc. Ing. Havlíkem z FS, 
katedry hydrauliky a hydrologie představil možnosti matematic-
kého modelování tvorby ledových jevů na vodních tocích. Uvedl 
teoretické zásady pro sestavení matematického modelu a představil 
ukázky výstupů z modelu počátku tvorby ledových jevů v otevřených 
korytech. V případě nasazení modelu do praxe bude umožněno 
předpovídat problémy zimního režimu a s předstihem navrhnout 
vhodná řešení.

Program druhého dne konference, jehož průběh řídil Ing. Jirásek 
– ředitel správy povodí z Povodí Labe, se orientoval na problema-
tiku opatření na vodních tocích, zaměřených na zlepšení vodního 
režimu v krajině. 

Ing. Michal Slezák, vedoucí odboru Státního fondu životního 
prostředí, vystoupil s informací o podmínkách financování opatření 
k optimalizaci vodního režimu v krajině a omezování rizika povodní 
v rámci operačního programu Životní prostředí. Přiblížil účastníkům 
konference současný stav financování opatření 1.3.1 – Zlepšení sys-
tému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany, dále 
opatření 1.3.2. – Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě 
blízkých protipovodňových opatření, tak i opatření 6.4. – Optimali-
zace vodního režimu krajiny – viz tabulka. Další výzva k předkládání 
žádostí se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2011.

Dalším přednášejícím byla Bc. Davídková z Povodí Ohře, která na 
základě příkladů z praxe správce vodních toků představila některé 
problémy revitalizací vodních toků. Uvedla, že trend k renaturaci jako 
způsobu správy a údržby vodních toků má perspektivu, vzhledem ke 
snaze dosáhnout dobrého ekologického stavu vodních toků, zadržet 
vodu v krajině, rozvíjet břehové porosty, podporovat samočistící 
procesy a celkově tak zlepšovat parametry vodního toku. Dále uvedla 

příklady, kdy správce vodního toku prosadil zrušení nefunkčních 
a nepotřebných vodních děl v korytě vodního toku.

Ing. Franková z Agentury ochrany přírody a krajiny uvedla příklady 
projektů protipovodňové prevence se zaměřením na využití vhodné 
kombinace technických a přírodě blízkých opatření s cílem dosahovat 
všestranně příznivé efekty. Uvedla, že do budoucna bude žádoucí při-
způsobit pravidla dotačních titulů tak, aby ekologicky šetrné projekty 
byly zvýhodněny při získávání dotací. Takový postup je v souladu 
s Rámcovou směrnicí o vodách a sleduje zamezení poškozování eko-
logického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Na tuto přednášku navázalo vystoupení Ing. Miloslava Šindlara 
z firmy ŠINDLAR s.r.o., který se zabýval vyhodnocením proveditelnos-
ti souboru přírodě blízkých protipovodňových opatření v prioritním 
povodí vodního toku Dědina a Ještického potoka i vyhodnocením 
dosažených protipovodňových účinků. Podkladem byly investiční 
záměry těchto opatření, které byly zpracovány v návaznosti na schvá-
lený program opatření v plánu oblasti povodí. Závěrem bylo konsta-
továno, že navržený investiční záměr zajišťuje v potřebném rozsahu 
funkce přírodě blízkých protipovodňových opatření. Některé části 
záměru byly redukovány, protože byly „neprojednatelné“ pro zejména 
majetkoprávní překážky. Z toho důvodu dochází k výraznému snížení 
účinku transformace povodňových průtoků, a tím i protipovodňové 
funkce. Vysoká hodnota z hlediska hydromorfologie a příspěvku k dal-
ším funkcím ochrany přírody a krajiny zůstává zachována.

Ing. Vančura z Envisytému, s.r.o., představil čtyři dokončené 
kartáčové rybí přechody na Sázavě (Budín, Sázava-Kavalier, Černé 
Budy, Pyskočely) a zdůraznil některé prvky související s realizovaným 
projektovým řešením. Na tuto prezentaci navázal Ing. Horký z VÚV 
TGM, který se na základě hydrometrických měření firmy Envisytém, 
s.r.o, zabývá ichtyologickým sledováním. Dále byly prezentovány 
dosavadní pozitivní zkušenosti Povodí Vltavy (Mgr. Drábek, Mgr. Vait) 
s provozem a údržbou těchto rybích přechodů. Kromě prostupnosti 
pro ichtyofaunu, zůstávají sportovní propusti provozuschopné pro 
veškerou turistickou plavbu. 

Posledním vystoupením na konferenci byla přednáška Ing. Medka 
z Povodí Labe k problematice říčních sedimentů, zejména sledování 
a hodnocení jejich jakosti. Cílem monitoringu by nemělo být jen 
popsání současného stavu, ale i hledání cest ke splnění cílových zámě-
rů pro další využití sedimentů, bez negativních dopadů na možné 
zemědělské využití půd a bez negativních environmentálních dopadů. 
Příspěvek dále upozornil na současný neutěšený stav legislativy, která 
má přímou vazbu na hodnocení jakosti sedimentů s ohledem na jejich 
možné další využití.

Konferenci VODNÍ TOKY 2010 uzavřel závěrečným slovem prof. 
Ing. Vojtěch Broža, DrSc. Pozitivně hodnotil výběr odborných témat 
i vyvolanou diskuzi a konstatoval, že zájem o konferenci potvrdil 
aktuálnost projednávané problematiky. Sdělil, že po dohodě organizá-
torů konference se příští VODNÍ TOKY 2011 uskuteční opět v Hradci 
Králové na stejném místě ve dnech 29. až 30. listopadu 2011.

Závěrem vyzývám zájemce o sborník z konference, že je ještě 
několik výtisků k dispozici a lze je objednat na 
adrese plechata@vrv.cz. Současně upozorňuji, 
že na webových stránkách www.vrv.cz jsou 
k dispozici všechny v tomto článku uvedené 
prezentace přednášejících.

Ing. Jan Plechatý
VRV a.s.

Nábřežní 4, 150 56  Praha 5
plechaty@vrv.cz

opatření

2. výzva 6. výzva 14. výzva 20. výzva 
počet 

projektů
dotace 
ERDF

v mil. Kč

počet 
projektů

dotace 
ERDF

v mil. Kč

počet 
projektů

dotace 
ERDF

v mil. Kč

počet 
projektů

dotace 
ERDF

1.3.1   15 221 65 486 60 232 

1.3.2   2 27 5 120 2 104 

6.4 211 900 349 1 900 115 529 18 101

6.4 POP     11 189   
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Sázavský seminář 2010
Dne 4. listopadu 2010 se na Sázavě uskutečnil druhý ročník 

Sázavského semináře věnovaného problematice výstavby rybích 
přechodů. Seminář organizačně zajistilo Povodí Vltavy, státní podnik, 
společně s VRV a.s. a proběhl pod záštitou Ministerstva životního 
prostředí. Důležitost problematiky podtrhla přítomnost RNDr. Pavla 
Punčocháře, CSc., vrchního ředitele sekce vodního hospodářství 
Ministerstva zemědělství. Celkem šest přednášek si vyslechlo více 
než 80 posluchačů reprezentujících správce vodních toků, instituce 
ochrany přírody, státní správu, vědecké ústavy a vysoké školy a nově 
jsme také přivítali i zástupce provozovatelů malých vodních elektrá-
ren. Při přípravě semináře bylo počítáno s dostatečným prostorem pro 
diskusi, která se úspěšně rozvinula již po první přednášce. 

Všechny přednášky je možné prohlédnout nebo stáhnout na inter-
netových stránkách VRV a.s. (www.vrv.cz), proto se jim nebudeme 
věnovat jednotlivě, spíše se pokusíme vystihnout nejdůležitější 
témata, která byla diskutována.

Seminář zahájil Ing. Jaroslav Beneš z Povodí Vltavy, státní podnik. 
Deklaroval zájem podniku řešit zprůchodnění příčných bariér pro 
vodní organismy. Příkladem jsou pilotní projekty kartáčových rybích 
přechodů na Sázavě, závazek na zprůchodnění vybraných migračních 
bariér zahrnutý v Plánech oblastí povodí, právě zpracovávaná Studie 
proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích 
v povodí Vltavy i organizace odborného semináře. 

Jak během svých přednášek shodně uvedli Mgr. Petr Birklen, ředitel 
odboru péče o krajinu MŽP, i Ing. Michal Slezák, vedoucí odboru 
ochrany přírody a odpadů Státního fondu pro životní prostředí: 
„Přestože nejsou dořešeny všechny otázky týkající se zprůchodnění 
vodních toků, v současné době jsou připraveny dotační tituly, které 
jsou schopny zajistit výstavbu rybích přechodů, ale zatím jsou využí-
vány velmi málo.“ Určitá pasivita správců vodních toků týkající se 
přípravy výstavby rybích přechodů a také přípravy projektů revita-
lizací a následné nečerpání dotačních prostředků z příslušných os 
Operačního programu životní prostředí může mít za následek čerpání 
těchto prostředků na jiné projekty, například ekodukty přes velké lini-
ové stavby, nebo přesun alokovaných prostředků do jiných os operač-
ního programu. To by jednak znamenalo zpomalení cesty za nápravou 
nedobrého ekologického stavu vodních toků (připomeňme, že jako 
nejzávažnější vlivy na ekologický stav vod v České republice byly 
vyhodnoceny morfologické úpravy vodních toků včetně migračních 
bariér) a také by Česká republika mohla mít problémy vzhledem 
k závazkům v rámci Evropské unie a mezinárodních oblastí povodí. 

Ing. Pavel Marek, tajemník Komise pro rybí přechody při AOPK, 
uvedl, že od roku 2000, kdy byla činnost komise zahájena, byly již 
posouzeny záměry zprůchodnění celkem 240 příčných překážek a že 
během posledních dvou let se intenzita přípravy projektů zvýšila 
vzhledem k změnám v legislativě a podpoře ze strany OPŽP. Nazna-
čil také možné směry, jakými by se mohla práce komise vyvíjet do 
budoucnosti.

Během právě zpracovávané „Studie proveditelnosti zprůchodnění 
příčných překážek v povodí Vltavy“ bylo zjištěno, 
že na jedné straně je možné bez větších problémů 
zahájit výstavbu desítek rybích přechodů, a to i na 
tocích zařazených do Koncepce zprůchodnění říční 
sítě v České republice. Tyto jezy jsou ve správě Povodí 
Vltavy, státní podnik, je navrženo realizovatelné tech-
nické řešení a není problém s projednáním například 
ohledně konfliktu s platnými povoleními k nakládání 
s povrchovými vodami nebo soukromým vlastnictvím 
pozemků. Ale na druhou stranu není dořešena otázka 
motivace soukromých vlastníků. I na hlavních nad-
národních migračních koridorech, jako je Berounka, 
jsou jezy v soukromém vlastnictví a jejich majitelé sice 
chápou potřebu výstavby rybích přechodů, ale nemají 
například prostředky na krytí povinné desetiprocentní 
spoluúčasti při čerpání prostředků z OPŽP, nechtějí 
se o celý proces přípravy a výstavby starat apod. Za 
určitých podmínek jsou naopak ochotni převzít péči 
o údržbu rybích přechodů. 

Během diskuse vyplynuly další problémy, které je 
nutné v otázce zprůchodnění vodních toků řešit. Pro 
odbornou veřejnost není jednoduché získat informace 
o již realizovaných projektech, protože údaje archi-
vované na AOPK ČR nejsou veřejně přístupné. Pouze 
několik rybích přechodů bylo monitorováno, v dalších 

případech mnohdy chybí informace o jejich funkčnosti využitelné 
při přípravě dalších projektů a zároveň není prověřena oprávněnost 
využití veřejných prostředků na jejich realizaci. Není řešena následná 
údržba rybích přechodů, případně náklady na opravy a rekonstruk-
ce. Jak řekl Ing. Tomáš Just z AOPK ČR, prvním cílem by mělo být 
posouzení nutnosti zachování příčné překážky a jako první opatření 
uvažovat možnost jejího odstranění, případně snížení a nahrazení 
například balvanitou rampou. RNDr. Pavel Punčochář tuto možnost 
nevyloučil, ale oponoval tím, že je nutné se na jezy dívat komplexně 
i z pohledu jejich dalších funkcí, například stabilizace koryt vodních 
toků a udržování úrovně hladiny spodní vody.

Dvě přednášky byly věnovány funkčnosti kartáčových rybích 
přechodů, které na Sázavě do tří sportovních propustí a jedné štěr-
kové propusti vybudovalo ze svých prostředků v létech 2008–2010 
Povodí Vltavy, státní podnik. Zcela ojedinělý projekt komplexního 
monitoringu čtyř rybích přechodů najednou byl financovaný z OPŽP. 
Jak z monitoringu migrace ryb, tak i z hydraulického posouzení vyply-
nulo, že vlastní tratě rybích přechodů i při jejich poměrně vysokém 
podélném sklonu jsou pro ryby poměrně dobře průchodné a nebyla 
prokázána druhová ani velikostní selektivita. Na druhou stranu, cel-
kové množství ryb, které prošly rybími přechody, nebylo vysoké, a pro 
ryby bylo zřejmě problematické rybí přechody najít. Na výsledcích 
se bohužel podepsala i extrémní hydrologická situace, kdy v hlavním 
migračním období protékaly v Sázavě nejvyšší průtoky za posledních 
deset let. Ale i tak je při instalaci kartáčových rybích přechodů do 
stávajících propustí nutné pečlivě zvažovat jejich pozici v příčném 
profilu. Ing. Zdeněk Vančura ze společnosti Envisystém s.r.o. na 
příkladu čtyř sázavských jezů prokázal, že posouzení hydraulických 
poměrů v daném profilu je zcela klíčový krok pro navržení správné 
lokalizace a kapacity rybího přechodu. Doc. Ing. Stanislav Lusk, CSc. 
zdůraznil význam těchto opatření, přestože v řadě případů nebudou 
komplexním řešením migrační prostupnosti příčné překážky; mohla 
by však být využívána i jako doplňková opatření, která za přijatelnou 
cenu zlepší migračním podmínky pro ryby v daném profilu. 

Koncepce semináře s dostatečným prostorem pro diskusi se ukázala 
jako velice dobrá a účastnili se jí zástupci všech zainteresovaných 
stran včetně reprezentantů provozovatelů malých vodních elektráren. 
Vyplynula celá řada problémů, které je nutné ještě řešit, a doufejme, 
že se tento seminář stane do budoucna platformou pro věcnou diskusi 
mezi zainteresovanými subjekty, bez níž se jen těžko posune výstav-
ba rybích přechodů kupředu. Nezapomínejme, že ti, kdo výstavbou 
migračních bariér nejvíce trpí, své zájmy hájit nemohou, a je na nás, 
jak se svým přírodním bohatstvím, mezi které i vodní ekosystémy 
patří, naložíme. 

RNDr. Milan Hladík, Ph.D.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. 

Nábřežní 4
150 56 Praha 5
hladik@vrv.cz
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Nová forma Listů CzWA 
Vážení čtenáři časopisu Vodní hospodářství a přílohy Listy CzWA, 

dříve Čistírenské listy! 
V roce 1998 se mohli čtenáři časopisu Vodní hospodářství poprvé 

seznámit s novou součástí časopisu, která byla nazvána Čistírenské 
listy (ČL). Vydavatelem ČL byla Asociace čistírenských expertů České 
republiky (AČE ČR). Vydávání samostatné součásti časopisu Vodní 
hospodářství bylo projevem rostoucích potřeb AČE ČR komunikovat 
pravidelně se svým stále větším počtem členů, poskytovat prostor pro 
informace z Asociace širší vodohospodářské veřejnosti, umožňovat 
prezentaci korporativním členům a v neposlední řadě publikovat 
odborná sdělení z  oblastí pokrytých AČE ČR. Název Čistírenské listy 
měl vyjadřovat tu skutečnost, že se jednalo zároveň o časopis, ale 
rovněž i o určitý bulletin Asociace. K zajišťování přísunu odborných 
článků, jejich lektorování a editace byla sestavena redakční rada ČL, 
která připravovala i odborné zaměření jednotlivých čísel a snažila se 
zaměření čísel ČL koordinovat s edičním plánem vlastního Vodního 
hospodářství. Po celou dobu své existence patřily ČL k významnému 
zdroji odborných čistírenských informací, který umožňoval jejich 
rychlé šíření. Doba od zaslání článku po jeho publikování se pohybo-
vala v rozmezí 3-6 měsíců, a to i při dvouměsíční periodě vydávání 
ČL do roka (tj. 6 čísel ročně). K rychlému a úspěšném rozjezdu ČL 
přispěl i grant německé Spolkové nadace pro životní prostředí DBU, 
který získala AČE ČR na období 1998-2002. Z prostředků tohoto 
grantu byly mj. překládány články z časopisu partnerské německé 
společnosti ATV „Korrespondenz Abwasser“ a překlady publikovány 
pravidelně v ČL. Kromě odborných lektorovaných sdělení tvořily 
pravidelnou náplň ČL informace z činnosti Asociace (např. zprávy 
z valných hromad), referáty o uskutečněných odborných akcí včetně 
fotografické dokumentace, texty vítězných posterových sdělení z bie-
nálních konferencí AČE ČR, pozvánky na odborné akce, atd. 

Tak jak rostl počet opublikovaných odborných sdělení, začaly se 
objevovat i problémy s jejich citací v dalších článcích. Jádro problému 
bylo v tom, že z hlediska bibliografických údajů nebylo postavení ČL 
úplně jednoznačné. Protože byly Čistírenské listy vydávány jako inte-
grální součást časopisu Vodní hospodářství a vydávající Asociace byla 
členem společnosti vydávající Vodní hospodářství, bylo rozhodnuto, že 
ČL budou citovány se stejným ISSN a ročníkem (volume) jako Vodní 
hospodářství. Problém nastal s citací stránek příspěvku, neboť ČL 
neměly průběžné číslování stránek navazující na stránkování dané-
ho čísla Vodního hospodářství, nýbrž používaly vlastního číslování 
stránek, a to navíce ještě římskými číslicemi. Přesto se časem ustálil 
způsob citování, který jako název zdroje uváděl Vodní hospodářství 
– část Čistírenské listy s bibliografickými údaji daného čísla Vodního 
hospodářství ale s paginací podle daného čísla ČL (římskými číslice-
mi). Tento kompromis vyhovoval do doby, než začali autoři odborných 
článků zjišťovat bodové ohodnocení svých výplodů podle metodiky 
hodnocení publikací vydávaní Radou vlády pro výzkum, vývoj a ino-
vace. Aby mohl být časopis Vodní hospodářství zařazen mezi periodi-
ka, jejichž odborné příspěvky mohou být takto bodovány, musel projít 
příslušným hodnocením a byl zařazen do seznamu tzv. registrovaných 
odborných časopisů. Mezi autory publikujícími v ČL však začala pano-
vat určitá nejistota, zda-li se registrace Radou vztahuje i na součást 
ČL. Postupně se redakční rada ČL i „velká“ redakční rada vlastního 
Vodního hospodářství rozhodla řešit tuto nejednoznačnost přesunem 
odborných recenzovaných článků do stránek, které jsou dle číslování 
stránek regulérní součástí časopisu Vodní hospodářství. 

Tomuto trendu napomáhal i vývoj v AČE ČR. V průběhu let 2007-
2008 došlo k postupné transformaci Asociace čistírenských expertů 

ČR v Asociaci pro vodu CzWA. Důvody pro tuto transformaci byly 
několikrát odborné veřejnosti objasněny při různých příležitostech 
včetně informací v časopisu Vodní hospodářství, který zůstává hlavním 
publikačním kanálem i pro novou asociaci CzWA. Nárůst členské 
základny i rozmach aktivit CzWA ukazuje, že tato změna byla odbor-
nou veřejností vnímána jako nezbytná a byla proto pozitivně přijata. 
Vznikem CzWA se výrazně rozšířila oblast, kterou pokrývají odborné 
články publikované členy či spolupracovníky CzWA. Bylo proto dále 
neudržitelné pracovat s názvem Čistírenské listy a již v roce 2010 
se objevil název Listy CzWA. Listopadové číslo 2010 ještě přineslo 
i odborné recenzované články, které se od ledna 2011 budou objevovat 
již jen v tzv. bílých stránkách časopisu Vodní hospodářství, a to i když 
budou pojednávat čistírenskou tématiku. Tím by měl být zároveň 
definitivně vyřešen problém s citací článků a s jejich hodnocením 
podle metodiky Rady vlády pro VVI. 

Co tedy budou Listy CzWA? Listy CzWA zůstanou i nadále hlavním 
a pravidelným způsobem komunikace Asociace CzWA se svými členy 
i navenek s členy širší odborné vodohospodářské společnosti. Na 
stránkách s typickým zeleným okrajem budou publikovány pozvánky 
na odborné akce, referáty o průběhu těchto akcí, recenze publikací 
CzWA a jejích členů a komentáře k významným událostem v oboru 
vodního hospodářství jako celku. Listy CzWA budou dále důslednější 
platformou pro prezentaci korporativních členů CzWA. Redakční 
rada Listů CzWA se obrací touto cestou i na naše čtenáře, aby se sami 
vyjádřili k této změně a případně navrhovali nové rubriky. Protože 
přesunem odborných článků do Vodního hospodářství získáme pro 
tyto informace více prostoru, můžeme být i daleko flexibilnější co 
se týče jejich počtu i rozsahu. Bude více prostoru i pro fotografickou 
dokumentaci z akcí, na odkazy na zajímavé webové stránky a na 
mnoho jiných informací. Listy CzWA budou tedy mnohem více než 
dosud i Vaším produktem, milý čtenáři. Proto se ne Vás obracím za 
celý výbor CzWA s prosbou o aktivní pomoc při naplňování jednotli-
vých čísel Listů CzWA v dalším období. Listy budou i nadále vycházet 
dvouměsíčně, tj. v lednovém, březnovém, květnovém, červencovém, 
zářijovém a listopadovém čísle Vodního hospodářství. I nadále bude 
platit, že obsah čísla musí být redakční radě k dispozici nejpozději 
dva měsíce před vytištěním. 

Staňte se i Vy spolutvůrci našich nových Listů CzWA!

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 
předseda redakční rady Vodního hospodářství a Listů CzWA 

Konference a semináře, které pro Vás Asociace  
pro vodu ČR v roce 2011 chystá

9.–10. 2. Voda v krajině 2011 – Cesty k udržitelnému využívání 
vodních zdrojů. Praha, 2. mezinárodní konference
24.–25. 2. Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních 
vod. Blansko, 4. ročník konference
1. 3. Přínosy rozšířeného monitoringu a řízení pro provoz ČOV. 
Praha, 4 odborný seminář 
9. 3. Problematika dosazovacích nádrží ČOV do 2 000 EO. Praha, 
4 odborný seminář
6.–7. 10. Městské vody 2011. Velké Bílovice, XI. ročník meziná-
rodní konference a výstavy
19.–20. 10. Voda 2011. Poděbrady 9. bienální konference a výstava 
CzWA
Veškeré informace naleznete na www.czwa.cz
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Seznam fungujících odborných skupin CzWA na začátku roku 2011

skupina mluvčí e-mail

Městské čistírny 
odpadních vod

Ing. Martin Fiala, Ph.D. os-mcov@czwa.cz

Odvodňování 
urbanizovaných území

Ing. David Stránský, Ph.D. os-ouu@czwa.cz

Malé domovní čistírny 
a odlučovače

Ing. Karel Plotěný os-cao@czwa.cz

Řešení extrémních 
požadavků na čištění OV

Ing. Jan Foller os-rep@czwa.cz

Analýza a měření Ing. Jan Vilímec os-am@czwa.cz

Kaly a odpady Ing. Jan Čejka os-ko@czwa.cz

skupina mluvčí e-mail

Technologická zařízení 
pro vodárenství 
a čistírenství

Ing. Robert Armič–
Sponza, Ph.D.

os-zvc@czwa.cz

Průmyslové odpadní  
vody

Ing. Jan Bindzar, Ph.D. os-pov@czwa.cz

Difúzní znečištění Ing. Markéta Hrnčírová os-dz@czwa.cz

Povrchové vody
doc. Ing. Blahoslav 
Maršálek, CSc.

os-pv@czwa.cz

Biologie vody
Ing. Andrea Benáková, 
Ph.D.

os-bv@czwa.cz

Co vlastně členství ve skupině znamená? Členové skupiny jsou 
informováni o akcích skupiny, aktuálně řešených problémech a pro-
jektech nebo o aktualitách v oblasti legislativy a normotvorby a do této 

činnosti se mohou zapojit. Členství ve skupině otevírá nové možnosti 
pro Vaši činnost a odborný růst. Informace o činnosti jednotlivých 
skupin naleznete také na stránkách www.czwa.cz v sekci „odborné 
skupiny“.

Těšíme se na Vás v odborných skupinách a uvítáme jakékoliv námě-
ty na spolupráci a vznik nových skupin!

Vzniká Odborná skupina Biologie vody
Jestliže moderní rozvoj všech odborných činností, vědy i praxe vede 

ke zcela pochopitelnému vzniku stále specializovanějších a navzájem 
stále izolovanějších nových oborů, nově vznikající Odborná skupina 
Biologie vody se chce pokusit o cosi právě opačného – o vytvoření 
prostoru pro neformální kontakty všech odborníků, věnujících se 
(z jakéhokoliv pohledu) problematice biologických systémů a procesů 
ve vodním prostředí. Odborníků, zabývajících se biologií vody jako 
součásti krajiny i biologií vody jako součástí vodohospodářských 
technologických procesů.

Na zahajovací schůzce skupiny v září 2010 se sešli specialisté z obo-
rů hydrobiologie, vodárenské biologie, problematiky vod v chladicích 
systémech, mikrobiologie povrchových, pitných a koupacích vod, 
z oblasti čistírenské mikrobiologie, vlivu městského odvodnění na 
recipienty, a to jak z hlediska ochrany zdraví člověka, tak i z hlediska 
ochrany toků a rekultivace krajiny.

Jsme si vědomi, že všichni členové skupiny chtějí pracovat pře-
devším na svých pracovištích, na úkolech řešených jejich ústavy či 
firmami. Neformální mezioborové kontakty chceme proto realizo-
vat spíše vzájemnou elektronickou komunikací a prostřednictvím 
našich www stránek než snahou o příliš časté schůzky a schůze. 

Naše internetové stránky chceme využívat k informování o českých 
i zahraničních konferencích a o nových titulech odborné literatury. 
V průběhu r. 2011 chceme na našich stránkách soustředit přehled 
norem především z oblasti mikrobiologie vody a přehled alespoň 
nejdůležitějších laboratorních metodik, využívaných při biologické 
kontrole vod a při výzkumu. Věříme, že tyto informace mohou být 
užitečné především v interdisciplinárním kontextu, při pohledu za 
hranice vlastního oboru. 

Samozřejmě chceme postupně hledat i společná témata k meziobo-
rové spolupráci. Nemáme tím však na mysli společná témata odborné 
skupiny, ale společná témata, nad nimiž se sejdou někteří její členové 
na základě jejich vzájemné dohody.

Odborná skupina Biologie vody se nepovažuje za uzavřenou spo-
lečnost vysokoškolských pedagogů a pracovníků výzkumných ústavů. 
Rádi mezi sebou přivítáme další členy z vodárenských a čistírenských 
provozů, pracovníky povodí i odborníky z dalších institucí či firem, 
ochotných podílet se na naší práci.

Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

os-bv@czwa.cz, http://os-bv.czwa.cz/

OS Odvodňování urbanizovaných 
území – Zpráva za rok 2010
e-mail: os-ouu@czwa.cz
Ing. David Stránský, Ph.D. (předseda)
České vysoké učení v Praze, Katedra zdravotního a ekologického 
inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice,  
tel.: +420 2 2435 5412; e-mail: stransky@fsv.cvut.cz 
Ing. Petr Prax, Ph.D. (místopředseda)
Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno-město,  
tel. +420 541 554 294; e-mail: petr.prax@poyry.com

Činnost OS se v roce 2010 zaměřovala zejména na problematiku 
hospodaření s dešťovými vodami (HDV). S novelizací vodního zákona 
byla jednoznačně stanovena povinnost srážkovou vodu řešit přímo 
na pozemku stavby a prioritně ji zasakovat, případně pokud to není 
možné, tak zadržovat a regulovaně odvádět do recipientu. Tím se 
zvedl zájem o informace nejenom ze strany vodohospodářů, ale též 
státní správy, dalších profesí i široké veřejnosti.

Členka OS Dr. Kabelková byla na zasedání Specialist Group on 
Urban Streams (pod IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage)) 
na návrh CzWA a Fsv ČVUT zvolena vedoucí této skupiny. Žádost 

CzWA a Fsv ČVUT o uspořádání 12th International Conference on 
Urban Drainage v Praze v roce 2014 nebyla bohužel vyhodnocena 
jako vítězná (konference se uskuteční v Thajsku).

Členové skupiny se na vyzvání účastnili řady odborných seminářů 
a konferencí a publikovali v odborných časopisech (zejména Vodní hos-
podářství, SOVAK, Pozemkové úpravy). Z hlavních činností lze zmínit:
•	 Odborné zajištění semináře o HDV pro ČKAIT  (listopad)
•	 Odborná náplň metodické příručky o způsobu návrhu objektů HDV 

pro ČKAIT
•	 Odborná garance semináře Hospodaření s dešťovými vodami v Brně 

(březen)
•	 Odborná garance konference Městské vody ve Velkých Bílovicích 

(říjen)
•	 Organizace a odborné zajištění školení o problematice výstavby 

stokových sítí pro SFŽP (duben)
•	 Odborný dohled nad zpracováním zakázky Studie odtokových 

poměrů Hradec Králové (SOP HK)
•	 Připomínkování ČSN Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zaří-

zení srážkových vod
•	 Osvětové přednášky pro Koniklec, Rosu, Prahu 12, SPŠ stavební 

HK a další
•	 Řada dílčích vyjádření např. pro Magistrát hl.m. Prahy, Krajský soud 

v HK ad.
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•	 Zpracování posudku pro SFŽP v rámci posuzování žádostí OPŽP
V příštím roce bude skupina pokračovat v prosazování principů 

HDV do praxe. Přestože byl právní rámec HDV v tomto roce stanoven, 
je nutné zavést pravidla a metodiky, jak ho uvádět do praktických apli-
kací. Stejně tak bude pokračovat dozorování zakázky SOP HK, jakožto 
pilotního projektu systémového přístupu k HDV a jeho provázání do 
územně plánovacího procesu. OS v roce 2011 plánuje svoji pozornost 
více soustředit na osvětovou činnost vůči státní správě (zejména sta-

vebním úřadům) a široké veřejnosti. Součástí bude i vydání překladu 
německé podrobné metodiky navrhování objektů a systémů HDV. Na 
příští rok je též plánováno programové setkání OS, spojené s volbou 
představitelů skupiny.

Na konci roku 2010 se k OS OUÚ hlásilo 27 interních a 5 externích 
členů, z nichž se aktivně do činnosti skupiny zapojuje zhruba polo-
vina. Bližší informace o pořádaných akcích a vydané publikaci jsou 
v kapitolách Publikace CzWA a Konference a semináře CzWA.

Rámcová smlouva o spolupráci 
uzavřená mezi VŠCHT a Magistrátem 
hl. města Prahy 

Dne 18. listopadu 2010 byla v rezidenci primátora hlavního města 
Prahy (HMP) slavnostně podepsána Rámcová smlouva o spolupráci 
uzavřená mezi Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, 
zastoupené rektorem školy doc. Ing. Josefem Koubkem, CSc., a hlav-
ním městem Prahou, zastoupeným primátorem města MUDr. Pavlem 
Bémem. Ve svých hodnotících komentářích po podpisu smlouvy sig-
natáři zmínili vzájemně prospěšnou výhodnost a významnost tohoto 
projektu pro obě zúčastněné strany.

Hlavní město Praha umožní v rámci spolupráce s VŠCHT vybraným 
studentům bezplatnou stáž v oborech, které jsou shodné s činnostmi 
hlavního města a využije služeb VŠCHT pro zvyšování kvalifikace svých 
zaměstnanců. HMP může ve spolupráci s VŠCHT navrhovat zadání témat 
studentských ročníkových, bakalářských a diplomových prací. Není 
náhodou, že tato zadání jsou směrována především do problematiky 
omezování zátěže povrchových vod v povodí vodárenské nádrže Švihov 
nutrienty z bodových (komunálních) a difůzních zdrojů. 

V povodí vodárenské nádrže Švihov zařazuje Plán oblasti povodí 
Dolní Vltavy všech 17 vodních útvarů z hlediska plošného znečištění 
dusíkem a fosforem jako rizikové, z pohledu zatížení pesticidy jsou 
vedeny jako potenciálně rizikové. Z hlediska posouzení stavu vod 
je všech 15 tekoucích vodních útvarů nevyhovujících a dobrý stav 
u nich nebude dosažen ani v roce 2015. Na tomto výsledku se podílí 

zejména problematický stav fyzikálně chemických složek a specific-
ké znečišťující látky (zvýšené koncentrace nutrientů a splaveniny). 
Z tohoto důvodu je pozornost expertních týmů a odborných pracovní-
ků vysoké školy mimo jiné zaměřována též k identifikaci technických 
podmínek, které zabraňují dosažení dobrého stavu povrchových 
vod. Tyto směry vědeckovýzkumných zadání jsou v souladu s Rám-
covou směrnicí EU pro vodní politiku 2000/60/ES a plně odpovídají 
i požadavkům praxe.

Jak bylo konstatováno v závěrečném projevu primátorem Bémem, 
VŠCHT má významnou exkluzivitu ve výzkumných projektech 
při řešení udržitelného využívání významného vodního zdroje 
Želivka, který zásobuje 1,2 mil. obyvatel hlavního města Prahy, 
především na základě dlouhodobě prováděného monitoringu na 
drobných vodních tocích a sběru dat z technologických procesů 
čištění komunálních odpadních vod ve městech a obcích v povodí 
vodárenské nádrže. 

Rámcová smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 
čtyř let, od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2014. V záležitostech plnění 
této smlouvy, jejího sledování a vyhodnocování, včetně zajištění její 
realizace jsou odpovědnou osobou za VŠCHT prof. ing. Jiří Wanner, 
DrSc. a za HMP příslušný radní pro oblast životního prostředí.

Rozhovor s prof. Wannerem pro Český rozhlas lze nalézt na adrese: 
www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/81215� 

Ing. Markéta Hrnčírová
vedoucí odborné skupiny Difuzní znečištění CzWA 

os-dz@czwa.cz

Asociace pro vodu CzWA 
v mezinárodních společnostech 

Asociace pro vodu CzWA zastupuje české vodní hospodářství 
i v evropské a světové vodohospodářské odborné společnosti. Proto 
považujeme za účelné seznámit stručně čtenáře Listů CzWA s těmito 
dvěma společnostmi. V dalších vydáních Listů CzWA se budeme 
k našim aktivitám v těchto asociacích pravidelně vracet. Tímto se 
obracíme zejména na individuální členy IWA z České republiky, 
ale i na jiné účastníky akcí IWA či EWA: Pokud se zúčastníte nějaké 
konference či jiné odborné akce IWA či EWA, využijte prostoru, který 
máme k dispozici v Listech CzWA, a podělte se svými kolegy o Vaše 
zkušenosti, dojmy a zážitky. 

Informace o IWA
IWA – International Water Association (Mezinárodní asociace pro 

vodu) vznikla v roce 2000 spojením dvou starších odborných společ-
ností IAWQ (ochrana kvality vody) a IAWQ (zásobování pitnou vodou). 
IWA je globálním fórem pro odborníky ze všech oblastí vodního cyklu 
a svým rozsahem pokrývá jak výzkum tak řešení praktických problé-
mů včetně provozování systémů zásobování pitnou vodou a odvádění 

a čištění odpadních vod a jejich opětovného využívání. IWA sdružuje 
i odborníky z oblasti státní správy, legislativy, vodního hospodářství 
průmyslu, dodavatelů chemikálií a zařízení jakož i z inženýrských 

Ze zasedání rady EWA (foto autor)
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Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-
podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech 
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda, Ing. 
Václav Hammer, doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., Ing. Karel 
Pryl. Redakční rada bude postupně doplňována.

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz

Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz

společností. Síla IWA spočívá zejména v profesionální i geografické 
rozmanitosti svého členstva, takže může poskytovat své služby jak 
v lokálním tak v globálním měřítku. V asociaci IWA existuje členství 
individuální, korporativní (firemní) a národní. CzWA je právě národ-
ním členem IWA za Českou republiku. Kromě působení V Governing 
Assembly IWA působí zástupci CzWA ve vedení Odborných skupin pro 
velké ČOV, Mikrobiální ekologii a Odvodňování urbanizovaných území. 
V dosavadní historii bylo v ČR organizováno několik odborných akcí 
IWA od světového kongresu v r. 1969 po zatím poslední velkou kon-
ferenci v r. 2003 o velkých čistírnách odpadních vod. Další informace 
o IWA lze nalézt na webové adrese: http://www.iwahq.org/ 

Informace o EWA
EWA - European Water Association EWA (Evropská asociace pro 

vodu) je nezávislou nevládní a neziskovou organizací, která se zabývá 
všemi aspekty vodního hospodářství a ochrany a zlepšování jakosti 
vodního prostředí. Asociace byla založena v roce 1981 pod jménem 
Asociace pro ochranu vod před znečištěním (EWPCA), v r. 1999 se 
zaměření asociace rozšířilo na celou oblast voda a změnil se i její 

název na EWA. EWA dnes sdružuje prakticky všechny členské země 
EU a kromě nich země jako Švýcarsko, Norsko,Chorvatsko či Ukrajinu. 
EWA má dvojí typ členství, národní a partnerské. Národními členy 
jsou profesionální organizace z členských zemí, ve kterých je celkem 
organizováno přes 50 tisíc individuálních členů. Mezi členy – partnery 
patří nejen firmy ale i vzdělávací instituce, vystavovatelé i finanční 
instituce. CzWA je oficiálním zástupcem České republiky, a to jak 
ve vedení asociace (od roku 1997), tak v jejích odborných orgánech. 
V letech 2003–2005 byl zástupce CzWA prof. Wanner vice-preziden-
tem a v letech 2005–2007 prezidentem EWA. Členství AČE ČR v EWA 
umožňuje získávat výhodné kontakty do jednotlivých evropských člen-
ských zemí. Tak např. od roku 1999 zajišťuje účast na kongresech EWA 
a výstavě IFAT v Mnichově. Delegáti za CzWA mají i snížené vložné na 
pravidelných „bruselských“ konferencích EWA k problematice Rámco-
vé směrnice o vodě. EWA vydává elektronický časopis E-water, řadu 
brožur a sborníků z konferencí a pravidelné ročenky. Bližší informace 
lze nalézt na webové stránce http://www.ewaonline.de.

JW

Vážení kolegové a příznivci anaerobie,
Dovolujeme si Vás pozvat na již v pořadí 8. konferenci o anae-

robních technologiích – ANAEROBIE 2011, která se bude konat 
14-15. září (středa-čtvrtek) 2011 tradičně v Klatovech.

Uplynulo již šest let od poslední anaerobní konference v Kla-
tovech, za tuto dobu došlo k dalšímu rozvoji a získání dalších 
poznatků o anaerobních procesech a také k novým realizacím. 
Připravovaná konference ANAEROBIE 2011 navazuje na tradici 
našich anaerobních konferencí a je již osmou v řadě (Klatovy 
2005, Klatovy 2001, Třeboň 1998, Olomouc 1995, Praha 1991, 
Teplice 1986, Pardubice 1985).

ANAEROBIE 2011 bude vhodnou příležitostí pro všechny 
současné i budoucí provozovatele anaerobních technologií, 
výzkumníky, projektanty, studenty a všechny zájemce o anaerobní 
procesy k výměně zkušeností a seznámení se s trendy rozvoje 
tohoto oboru doma i v zahraničí.

Konference se koná pod sponzorskou záštitou a technickým 
zabezpečením firmy K&H Klatovy a.s., která v těchto dnech oslaví 
20 let svého působení v oblasti technologie ochrany prostředí.

Hlavní tématické okruhy konference:
•	 historický vývoj, současné úspěchy, budoucí trendy a perspek-

tivy anaerobních procesů a vývoj legislativy,
•	 „teorie anaerobie“ – mikrobiologie, biodegradabilita, mikronut-

rienty apod.,
•	 zkušenosti z aplikace anaerobních technologií – úspěšné prak-

tické příklady optimalizace a implementace nových postupů,
•	 anaerobní čištění odpadních vod průmyslových i splaško-

vých,

•	 bioplynové stanice na zpracování bioodpadů a zemědělských 
materiálů,

•	 bioplyn, úprava, energetická valorizace.
Budou vítány i příspěvky týkající se jiných aspektů anaerob-

ních procesů. 
Ke každému tématu budou předneseny úvodní přednášky 

předními odborníky dané oblasti od nás nebo ze zahraničí 
a dále přihlášené přednášky účastníků konference. Vedle 
přednášek je vítaná aktivní účast v posterové sekci, vítaná je 
presentace firem z oboru. 

Všechny přijaté přednášky a posterová sdělení budou publiko-
vány ve sborníku konference.

Organizátoři konference zvou k aktivní účasti všechny odbor-
níky, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti z tematických okruhů 
konference. 

Přihlášky příspěvků (přednášky nebo postery) se stručným 
abstraktem příspěvku (na 0,5 stránku) zašlete do 31. 3. 2011 na 
kontaktní adresu: CzWA - Asociace pro vodu ČR sekretariát (Jana 
Šmídková), Masná 5, 602 00 Brno, Tel.: +420 543 235 303, czwa@
czwa.cz, http://www.czwa.cz

Vyrozumění o přijetí příspěvku (spolu s instrukcí o napsání) 
bude přihlášeným zasláno do 30. 4. 2011. Uzávěrka zaslání plné-
ho textu příspěvků je 15. 6. 2011.

Další info poskytne: prof. Ing. Michal Dohányos, CSc. Ústav 
technologie vody a prostředí, VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 
6 tel.: 220 443 152 ,Michal.Dohanyos@vscht.cz 
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Filtralite® – nový filtrační materiál 
s vynikajícími filtračními vlastnostmi 
Historie a použití materiálu Filtralite

Nový filtrační materiál Filtralite® je výsledkem téměř dvacetiletého 
výzkumu, prováděného zejména v Norsku. Byl velmi podrobně testo-
ván a porovnáván s jinými dosud používanými materiály jak na něko-
lika renomovaných univerzitních pracovištích, tak především v praxi. 
Nyní je dostupný prostřednictvím zastoupení firmy ENVI-PUR, s.r.o., 
již také v ČR a SR. 

vody, a také volitelná hustota, která umožňuje technologicky velmi 
výhodné složení náplní jednovrstvých a zejména dvouvrstvých filtrů. 
Horní vrstva dvouvrstvého filtru s náplní Filtralite® není omezena 
hustotami, které jsou dané přírodním materiálům – jako je například 
antracit nebo tzv. hydroantracit. Naopak může být výrazně nižší než 
je hustota zmiňovaných materiálů, což umožňuje prát filtry s náplní 
Filtralite® nižšími pracími rychlostmi než klasické dvouvrstvé filtry 
s pískem a antracitem, či jednovrstvé pískové filtry. 

Ukazuje se také, že náplň Filtralite® má nižší tlakovou ztrátu v čis-
tém stavu a dosahuje lepšího rozložení tlakových ztrát v průběhu 
filtrace. I proto filtry s náplní Filtralite® vykazují velmi vysoké kalové 
kapacity ve srovnání se všemi ostatními náplněmi, což dále zvyšuje 
úspory prací vody. Vysvětlení těchto vlastností je možné hledat mj. 
také ve vyšší odolnosti materiálu Filtralite® proti obrusu než u antra-
citu, kdy se v horní části filtrační náplně netvoří svrchní vrstva 
podsítné frakce, která je příčinou zhoršení funkce filtru. Pro ilustraci 
uvádíme odkazy na dvě velmi zajímavé zahraniční publikace, které 
dávají základní informace o ověřování a srovnání Filtralite® s jinými 
materiály [1, 2]. 

Skvělé vlastnosti Filtralite® dokazují výsledky studie přednesené na 
vodárenské konferenci v Anglii v roce 2007. Kolektiv autorů z Thames 
Water Utilities Ltd. a University College London zde prezentoval dlou-
holetý výzkum v oblasti filtrace [2]. V průběhu několika let bylo tes-
továno celkem 15 vzorků filtračních náplní (jednovrstvé, dvouvrstvé 
filtry, sklo, písek, antracit+písek a další). Při dlouhodobém testování 
daných filtračních médií autoři zjistili prodloužení filtračních cyklů 
s náplní Filtralite® Mono-Multi o 100–800 % při porovnání s dvou-
vrstvým filtrem s náplní antracit+písek. 

Podrobnosti z modelových měření na poloprovozních filtrech v ČR 
je možné získat již i v domácí publikaci [3].

Výroba a vlastnosti materiálu Filtralite®

Filtralite® se vyrábí z jílu patentovaným postupem, jehož hlavním 
krokem je vypálení a spékání při 1200 °C. Materiál má částečně 
pórovitou strukturu a hlavně volitelnou hustotou ve velmi širokém 
rozmezí, které je uvedeno v tabulce 1. V závislosti na hustotě je možné 
aplikovat materiál nejen do různě koncipovaných jednovrstvých filtrů, 
ale hlavně do vícevrstvých filtrů. Zcela unikátně je možné sestavit 
dvouvrstvý filtr složený ze dvou vzorků Filtralite®, který se nazývá 
„Mono-Multi“ filtr. Základní charakteristiky s možnostmi uplatnění 
jsou uvedeny v tabulce 1. Protože je tento materiál částečně pórovitý, 
jeho použití může být jak v „klasických“, tak i biologických filtrech. 
Stejně dobře se také uplatňuje jako materiál vhodný pro odstraňování 
železa a manganu. 

Typ

Hustota 
suchého 

materiálu 
[kg/m3]

Převažující vhodnost aplikace

Filtralite® NC 0,8–1,6 mm 1000–1200 dvouvrstvá filtrace, biologická 
filtrace

Filtralite® NC 1,5–2,5 mm 1000–1200 dvouvrstvá filtrace, biologická 
filtrace

Filtralite® MC 0,8–1,6 mm 1300–1500 jednovrstvá nebo dvouvrstvá 
filtrace, biologická filtrace

Filtralite® MC 1,5–2,5 mm 1200–1400 jednovrstvá nebo dvouvrstvá 
filtrace, biologická filtrace

Filtralite® MC 2,5–4 mm 1100–1300 biologická filtrace

Filtralite® HC 0,8–1,6 mm 1500–1700 jednovrstvá nebo dvouvrstvá 
filtrace

Filtralite® HC 1,5–2,5 mm 1400–1600 jednovrstvá filtrace, biologická 
filtrace

Filtralite® HC 2,5–5 mm 1400–1600 biologická filtrace

Tabulka 1. Tabulka charakteristických vlastností různých typů fil-
tračního materiálu Filtralite®

I když je mezi úspěšnými filtračními materiály tím nejnovějším, 
získal již vynikající renomé. Na ověřování jeho vlastností pracovala 
od jeho uvedení na trh celá řada výzkumných pracovišť a výsledky 
byly publikovány jak v renomovaných vědeckých časopisech, tak na 
mezinárodních konferencích. O vynikajících vlastnostech a výsled-
cích použití materiálu Filtralite® referovali přední odborníci např. 
z těchto institucí: University College London, Thames Water Research 
& Development, IWW Rheinisch-Westfalisches Institut für Wasser 
Mülheim, University  od Duisburg-Essen, Safe Drinking Water Founda-
tion Canada, NTNU Norwegian University of Science and Technology 
Trondheim, University of Rome „La Sapienza“. 

Z praxe má tento materiál již reference z 58 úpraven vody téměř ve 
všech světadílech. Dalších 113 referencí je z oblasti filtrace při čištění 
odpadních vod a 28 referencí z čištění průmyslových odpadních vod. 
Investory či dodavateli těchto aplikací byly například i u nás dobře 
známé firmy, jako jsou Degrémont, Thames Water, VA Tech Wabag, 
United Utilites, Welsh Water, Ondeo Industrial Solutions, OTV, Veolia, 
Krüger, Samsung, Sweco Viak, Eurawasser a další. 

Poprvé byl Filtralite® aplikován pro filtraci zařazenou v technolo-
gické lince pro nitrifikaci a denitrifikaci čistírny městských odpadních 
vod VEAS v norském Oslo v roce 1994. Zde činí celkový objem použité 
filtrační náplně Filtralite® úctyhodných 12 000 m3. Během dalších pěti 
let již následovaly aplikace na čistírnách odpadních vod v Německu, 
Francii, Polsku, Švédsku, Švýcarsku, USA, Finsku, Velké Británii, Špa-
nělsku, Maďarsku, Jižní Koreji, Číně, Portugalsku, Rusku, Martiniku 
a Belgii. Vedle aplikací pro nitrifikaci a denitrifikaci se používá také 
pro snížení hodnot BSK, CHSK a suspendovaných látek. 

V technologii úpravy pitné vody se Filtralite® používá od roku 1997. 
První vodárenskou aplikací byla filtrace na úpravně Ivry sur Seine 
u Paříže. Další aplikace následovaly v Evropě, Asii, Severní Americe 
a Africe. Například v roce 2003 byl Filtralite® použit pro filtraci na 
úpravně Tai Po v Hong Kongu, která upravuje 2,9 m3/s a připravuje se 
její rozšíření až na cílovou kapacitu 13,9 m3/s. Tato úpravna je mimo 
jiné zajímavá také tím, že byla v roce 2006 oceněna Velkou cenou 
„Project Innovation Award“, kterou uděluje IWA (International Water 
Association). 

Proč je filtrační materiál Filtralite® tak úspěšný? Mezi jeho dvě 
nejvýznamnější charakteristiky patří jednak velmi výhodné povr-
chové vlastnosti, které mj. zlepšují záchyt suspenzí z upravované 
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Jedna z výhod – snížení požadavků na množství  
prací vody 

Při koncipování filtrů je vhodné, vedle dalších hledisek, zvolit  
takový druh náplně (resp. jeho jednotlivé složky v případě vícevrst-
vého filtru), který má nižší sedimentační rychlosti částic filtračního 
lože. Proto se například jako alternativa k pískovým filtrům uplatňují 
v zahraničí i jednovrstvé filtry naplněné pouze antracitem. 

Protože velikost zrn filtrační náplně musí především respektovat 
požadavky na separační účinnost, kalovou kapacitu a tlakové ztráty, 
jedinou účinnou možností je hledat takové materiály, které mají 
vhodnou (resp. vhodně nízkou a také ve vhodném rozmezí rozdílnou) 
hustotu. Z přírodních materiálů jsme odkázáni zejména na písek 
a antracit. Z materiálů uměle vyrobených je doplňuje ještě granu-
lované aktivní uhlí (pokud požadujeme v technologické lince také 
sorpci) a v posledním desetiletí nově aplikovaný materiál Filtralite®. 
Syntetické polymerní materiály se v této oblasti neuplatňují. 

Dostupný rozsah hustot Filtralite® byl výrobcem zvolen právě tak, aby 
bylo možné z tohoto materiálu vytvořit i pro dvouvrstvé filtry kompletní 
náplň, jejíž požadavky na prací rychlosti budou relativně nízké. Takže 

namísto složení klasického dvouvrstvého filtru s materiály písek/antra-
cit, kdy jsou hustoty materiálů filtru v poměru například 2630/1500, 
má složení dvouvrstvé náplně z materiálů Filtralite® HC/NC hustoty 
1600/1100. Tato náplň je nazývána Filtralite® Mono-Multi a vyžaduje 
zhruba o desítky procent nižší prací rychlosti, než náplň se stejnou 
zrnitostí písku a antracitu. Je to dáno především nízkou hustotou obou 
složek náplně. Zatímco sedimentační rychlost 1 mm zrna písku je 
485 m/h, tak stejně velké zrno Filtralite® HC má sedimentační rychlost 
270 m/h a nejlehčí Filtralite® NC jen 144 m/h. 

Závěr 
Filtralite® je již s velkými úspěchy používán v Evropě, Asii, Severní 

Americe a Africe. Má všechny potřebné certifikáty EU pro použití 
při úpravě pitné vody. 

Modelové zkoušky, prováděné na českých úpravnách vody, pro-
kázaly vynikající vlastnosti nového filtračního materiálu i v našich 
podmínkách [3].

ENVI-PUR, s.r.o. dodává tento filtrační materiál pro ČR a SR. Spo-
lu s drenážním systémem Leopold tak zajišťuje to nejlepší, co je ve 
vodárenské a čistírenské filtraci ve světě dostupné. 
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Využití renaturací – úsporný koncept 
ekologicky orientované správy  
vodních toků?

V oblasti nakládání s vodními toky se dnes setkává několik okol-
ností:
	Evropská unie, jejíž zájmy vyjadřuje Rámcová směrnice o vodní 

politice, očekává významná zlepšení mimo jiné v morfologickém 
aspektu ekologického stavu vodních toků. Její ideální požadavky 
(cíle roku 2015) nebudou uspokojeny. Nebudeme-li však schopni 
prokázat alespoň jakési věrohodné směřování, mohou mimo jiné 
nastat nepříjemné komplikace se získáváním evropských peněz. 
Formální žonglování s typy vodních útvarů a podobné papírové 
hrátky nám nejspíš neposkytnou stoprocentní omluvenku.

	Věrohodně směřovat cestou investičních revitalizací upravených 
vodních toků se příliš nedaří. Jakési finanční prostředky v dotačních 
programech resortu životního prostředí byly a ještě jsou, ale z větší 
části končí v rybnících, zatímco správci vodních toků se jen velmi 
zvolna odhodlávají překonávat obtíže spojené s podélnými revita-
lizacemi toků. Pravdou však je, že nákladné a organizačně náročné 
investiční revitalizace by i v nejlepším případě mohly pokrýt jenom 
malou část sítě vodních toků. 

	Přežilost systému technicky upravených koryt vodních toků zřetel-
ně ukazuje také nedostatek prostředků na jejich udržování – potvr-
zovaný mimo jiné rušením Zemědělské vodohospodářské správy, 
významného správce technických úprav toků. (Je trpkou ironií, že 
k rušení ZVHS došlo v době, kdy se právě tento správce alespoň 
v některých regionech již více věnoval revitalizacím. Snad alespoň 
nebude poztrácena hodnota, kterou v tomto ohledu představují 
progresivně působící pracovníci ZVHS.) 

	Dědictví po ZVHS, obnášející desetitisíce kilometrů z velké části 
technicky upravených vodních toků, přechází na přeživší správ-
covské organizace. Ty mají problém, jak a z jakých prostředků toto 
dědictví spravovat. 
Asi není po ruce návod, jak všechny problémy, pokud možno do 

roku 2015, vyřešit zcela uspokojivě. Ale aspoň by se mělo dělat to nej-
lepší možné – spravovat vodní toky úsporně a s co největšími přínosy 

pro jejich ekologický stav. Takový koncept existuje. Je jím ekologicky 
orientovaná správa vodních toků, zaměřená k minimalizaci činnos-
tí, poškozujících morfologický stav vodních toků a k maximálnímu 
využití schopnosti jejich samovolné renaturace. Tento model mohou 
tvořit následující přístupy:

Důraznější diferenciace přístupů k úsekům vodních 
toků různého charakteru

Jde především o rozlišování úseků v zástavbě a v její blízkosti a úseků 
ve volné krajině. Zatímco v prvním případě je prioritou ochrana zástav-
by, kterou je většinou třeba zajišťovat více méně technickými prostředky 
(včetně modifikovaných postupů zkapacitňování koryt, které se dnes 
zahrnují do oboru intravilánových revitalizací), ve volné krajině by 
měl být cílem přírodě blízký stav potoků a řek, podporující co nejpři-
rozenější průtokový režim, včetně přirozených mechanismů tlumení 
vzniku a průběhu povodní. Tato diferenciace by se měla promítat do 
všech dalších úvah o správě toků. Přinese úspory, pokud napomůže 
tomu, že technicky orientované přístupy, odůvodnitelné v zastavěných 
územích, přestanou být přenášeny do volné krajiny. 

Důsledná ochrana dochovaného stavu vodních toků 
před dalším zhoršováním 

Jde ostatně o požadavek Rámcové směrnice. Samozřejmostí by 
měla být velmi důsledná ochrana těch úseků vodních toků, které se 
dochovaly v přírodním nebo v přírodě blízkém stavu – a není k tomu 
potřeba, aby tyto úseky ležely ve zvláště chráněných územích nebo 
aby se v nich vyskytovaly zvláště chráněné druhy organismů. Ani stav 
technicky upravených toků by neměl být dál zhoršován. Neměly by 
být prováděny dodatečné technické úpravy nebo rekonstrukce starých 
úprav, které by ještě více omezovaly členitost tvarů koryt toků a čle-
nitost proudění. Dnes již příliš nehrozí provádění nových podélných 
technických úprav toků, aktuálním ohrožením však mohou být zámě-
ry výstavby nových nádrží nebo nových vzdouvacích stupňů s vodní-
mi elektrárnami. Zde je třeba uplatňovat přístup, plynoucí z Rámcové 
směrnice – zavzdutí přírodního nebo přírodě blízkého vodního toku 
je „tlakem“, zhoršujícím ekologický stav, tedy „tlakem“, který obecně 
nemá být připuštěn. (Výstavba rybího přechodu není plnohodnotnou 
kompenzací souboru negativních dopadů zavzdutí.) 
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Nezbytné nepříznivé zásahy je třeba provádět jen 
v odůvodněném rozsahu, s minimálními nepříznivými 
dopady a s přiměřenými kompenzacemi

Vyskytnou se samozřejmě situace, kdy převaha společenského 
zájmu činí nezbytným určitý technický zásah, poškozující ekologic-
ký stav vodního toku. Například stabilizace břehu, jehož vývoj by 
ohrožoval nějakou část zástavby, silnici apod. Takové zásahy by měly 
být prováděny vzhledem k místním podmínkám co nejšetrnějším, 
přírodě nejbližším způsobem. Například při stabilizaci břehu by měla 
být dána, pokud je to vhodné a přiměřené, přednost tvárné konstrukci 
z kamenných záhozů nebo rovnaniny před tuhou zděnou konstrukcí. 
To ostatně může být příznivé i z hlediska trvanlivosti dané konstrukce, 
která by měla mít jistou schopnost přizpůsobovat se relativně proměn-
livému prostředí vodního toku. 

Staré pojetí v podstatě předpokládalo, že správa toků má jakési 
obecné oprávnění provádět rušivé zásahy do prostředí potoků, řek 
a niv a zájmům ochrany přírody a krajiny ustupuje pouze ve vybra-
ných případech, doložených speciálními zájmy, například výskytem 
zvláště chráněných druhů organismů. V ekologicky orientované 
správě vodních toků je tomu naopak – ochrana příznivého ekologic-
kého stavu říčního prostředí je tím obecným a prioritním a případné 
rušivé zásahy musejí být v každém jednotlivém případě zvlášť odů-
vodněny. 

Neodvratitelné negativní zásahy do říčního prostředí by také měly 
být přiměřeně kompenzovány. (Naše vodní právo je v této oblasti 
poněkud pozadu, ale můžeme se přiučit v Německu. Tam se kom-
penzačních opatření používá ve velkém rozsahu, často dokáže vodní 
hospodářství profitovat i z kompenzací za škody, působené v jiných 
oblastech životního prostředí. Řada revitalizací toků se například dělá 
jako kompenzace za silniční výstavbu.) Použijme ještě onen případ 
stabilizace břehu kvůli ochraně komunikace: Kompenzací za to, že kus 
břehu bude tvarově zjednodušen opevněním, by mohly být třeba dílčí 
úpravy, které by naopak podpořily tvarovou a hydraulickou členitost 
dna koryta přímo v daném místě nebo také o kus dál – několik člení-
cích figur z velkých kamenů, členitá úkrytová přirovnávka velkých 
kamenů k patě svahu, dílčí přírodě blízké rozšíření kynety koryta 
o ten kus, který umožňuje pozemek správce toku… Dobrý, ekologicky 
kvalifikovaný projektant by měl mít navrhování takových kompen-
zací v krvi a měl by s nimi pracovat téměř automaticky. Samozřejmě 
s vědomím, co kde může být vhodné a přiměřené a že ne všude lze 
účelně navrhovat cokoliv. 

Respektování samovolného vývoje přírodních a přírodě 
blízkých úseků toků 

Vývoj koryta, včetně unášení a ukládání splavenin a plavenin, je 
přirozeným projevem vodního toku. K úlohám vodohospodářů by 
tedy měla patřit ochrana podmínek pro takový vývoj. To samozřejmě 
v kulturní krajině nelze vykládat absolutně – u nás se musíme spo-
kojit s přiměřenou ochranou vývoje toků, v rámci možností daných 
různými omezujícími podmínkami. I tak je zde vyslovený požadavek 
na vodohospodáře poměrně revoluční. Dlouho působili systémově 
opačně, jako potlačovatelé přirozených projevů vodních toků. Hodně 
při tom překročili meze přiměřenosti a v mnohém ublížili krajině 
a jejímu vodnímu režimu. Jiné přístupy sami dlouho vnímali převáž-
ně negativně, jako „zanedbávání údržby“. V zájmu spravedlnosti je 
třeba říct, že přinejmenším v posledních letech se správci toků v této 
oblasti dost posunuli správným směrem. Snaží se omezovat zásahy 
do přírodních a přírodě blízkých úseků toků. Je ale potřeba, aby vodo-
hospodáři postoupili ještě dál – aby se stali v přiměřeném rozsahu 
aktivními ochraniteli a podpůrci přirozeného vývoje vodních toků, 
včetně renaturací toků technicky upravených. To nebude bez problé-
mů. Kromě jiného bude potřeba ve větší míře řešit kolize vývoje toků 
s jinými zájmy. Zde čeká správce toků a vodoprávní úřady naučit se ve 
větší míře využívat administrativních a právních možností, například 
§ 45 zákona o vodách, který vytváří prostor pro vykupování pozemků 
potřebných pro udržení povodňových změn koryt vodních toků. 

V kulturní krajině se žádný vodní tok nechová úplně přirozeně, 
přinejmenším vzhledem k průtokovému režimu, určovanému celou 
plochou povodí. Proto se ani správa, vhodně směřovaná k ochraně 
a podpoře přirozeného vývoje vodních toků, úplně neobejde bez 
korekčních zásahů například k udržování stability koryt. Neměla by 
však vnímat stabilitu koryt schematicky a nediferencovaně, naopak 
by měla rozpoznávat různou míru potřebnosti stability v různých 
místech vodních toků. Užitečné je také více rozlišovat nestabilitu 
koryta stranovou a hloubkovou. V důsledku to znamená rozlišovat 

ty aspekty nestability koryt, na které je vhodné reagovat nějakými 
korekčními zásahy, od těch, kterým lze ponechat volný průběh, a volit 
skutečně vhodné korekční zásahy. Například v nadměrně se zahlubu-
jícím korytě nebývá účelné opevňovat nárazové břehy – především je 
nutné stabilizovat dno, třeba záhozovými pásy v brodových místech. 
Pokud to pozemková situace dovoluje, vymílání koryta do stran by 
se nemělo bránit, spíš by mělo být podporováno jakožto příznivější 
alternativa zahlubování. 

Rozumné provádění běžné údržby vodních toků
Mnohé již dnes správci toků dělají lépe než dříve. Ale i v dnešní 

době někdy dochází na pročišťování koryt, odstraňování štěrkových 
lavic a naplaveného dříví nebo samoúčelné opravování břehových 
nátrží v rozsahu nebo v místech, kde to není nutné a kde to zbytečně 
škodí ekologickému stavu potoka nebo řeky. Při těchto příležitostech 
pak slýcháme odkazy na povinnosti správců vodních toků, stanovené 
zákonem o vodách. Tyto povinnosti jsou někdy vykládány zkresleně. 
Kde zákon hovoří o odstraňování překážek a udržování průtočnosti, 
bývá rozuměno odstraňování jakýchkoliv překážek a udržování 
jakési maximální možné průtočnosti. Což neodpovídá ani realitě, ani 
vlastní dikci zákona. Je zřejmé, že zákon požaduje, aby se odstraňovaly 
ty překážky, které něčemu skutečně vadí nebo něco ohrožují, a byla 
udržována taková průtočnost, jaká je v určitém místě vodního toku 
objektivně potřebná. A to jak v přírodních, tak v technicky upravených 
úsecích. Například údržba úseku potoka v luční nivě by neměla být šab-
lonovitým plněním příkazů typu: usazenina  odtěžit, břehová nátrž 
 zasypat a opevnit, nahnutý strom  pokácet, vytáhnout, rozřezat 
a spálit. Náplň údržby by měla vycházet z dobrého hodnocení stavu 
jednotlivých úseků vodního toku a jejich vzájemných souvislostí a ze 
stanovení cílů, které je účelné v jednotlivých úsecích naplňovat. Pak se 
nejspíše projeví, že v pasáži potoka v lukách, pastvinách nebo nevyuží-
vaných plochách je prioritou přírodní stav a vývoj vodního toku a nivy, 
který mimo jiné podporuje tlumivé rozlévání povodňových průtoků 
z koryta do nivy. Než by se v takovém úseku přistoupilo k odstraňování 
usazenin, opravování nátrží a odklízení dřeva, je nezbytné zvážit, že 
tyto prvky patří k přirozenému stavu a vývoji vodního toku a vytvářejí 
jeho členitost. Jejich odstraňování, které také něco stojí, by mohlo zhor-
šovat i vodohospodářské vlastnosti toku – zmenšovat drsnost koryta, 
zrychlovat proudění a omezovat tlumivé povodňové rozlivy do nivy. 
Každý zvažovaný dílčí zásah by tedy měl být prověřován kontrolními 
otázkami: 
•	 „Jaké ohrožení představuje tato štěrková lavice?“ V našem lučním 

úseku můžeme dospět třeba k tomu, že orientačně do úrovně „pěti-
leté“ vody může omezovat průtočnost koryta a podporovat rozlévání 
povodňových průtoků do nivy, které to nevadí, a při větší povodni 
už je její význam vzhledem k rozměrům nepatrný. Navíc se materiál 
lavice za povodně fluidizuje… Štěrková lavice je krom toho cenným 
stanovištěm řady druhů živočichů.

•	 „Čemu vadí tato břehová nátrž?“ Potok se zde zvolna posouvá do 
extenzivně využívaných nebo nevyužívaných pozemků, jejichž 
rozumní majitelé tento vývoj po léta bez výhrad akceptují, protože 
je zcela přirozený. Díky zapojenému pásu břehového porostu lze 
očekávat, že ani v delším čase nebudou pozemkové změny příliš 
dramatické, protože dynamika nátrží a naplavenin se projevuje 
převážně oscilací koryta kolem tohoto pásu. Pak není důvod nátrž 
zasypávat, zarovnávat kamenivem, natož pak dláždit. Pokud ale 
nátrž podemílá používanou cestu, je to důvod k opravě. Pokud nátrž 
ohrožuje pozemky nesmlouvavého majitele, který je ochoten jít 
k soudu pro decimetr úhoru, správce toku nátrž nejspíš opraví – ale 
provede to pokud možno způsobem úsporným a přírodě blízkým, 
třeba nepravidelným kamenným záhozem. 

•	 „Jaké riziko představuje tento starý strom, který se nahnul do koryta 
nebo do něj spadl? Nakolik je nebezpečná tato skrumáž kmenů 
a větví? Škodí něčemu tato hráz, kterou vytvořil šikovný přítel bobr? 
Čemu vadí kořeny toho starého pařezu v břehu potoka?“ Samozřej-
mě nutno vzít v úvahu, jak vypadají další kilometry toku.
Pokud se bude takto uvažovat, k řadě zásahů nedojde a ty nutné 

budou provedeny převážně v „měkké“ a úsporné podobě. V úseku 
toku, doprovázeném intenzivněji využívanými zemědělskými plo-
chami, bude správce toku hledat často kompromisní přístupy, které 
budou přijatelné pro obhospodařovatele pozemků, které ale současně 
umožní udržovat tok v relativně přírodním stavu. Vodohospodáři by 
v zájmu ochrany zastavěných území obcí měli podporovat tlumivé 
rozlivy povodní i do zemědělsky využívaných ploch, a zde je nutné 
se zemědělci hledat vhodnou polohu kompromisu. 
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Podpora renaturací technicky 
upravených úseků 

Na degradaci technických úprav koryt 
a jejich renaturaci se podílí hlavně zanášení 
a zarůstání koryt, rozpad technického opev-
nění a vymílání břehů. Hlavně v úsecích ve 
volné krajině, mimo zástavbu obcí, mohou 
tyto změny z velké části vyznívat jako příz-
nivé, zlepšující ekologické a často i vodohos-
podářské vlastnosti toků. Toto konstatování 
samozřejmě nelze absolutizovat, každý případ 
je třeba hodnotit vzhledem k místním pod-
mínkám. Celkově však jsou renaturace v rámci 
povodí toků významným pozitivním jevem. 
Pracují v podstatě jenom za cenu času a jejich 
přínosy ke zlepšování stavu vodních toků 
jsou o řády větší než přínosy drahých a orga-
nizačně náročných investičních revitalizací. 
Správa vodních toků ve starém pojetí však 
vnímá renaturační změny obecně nepříznivě, 
jako nežádoucí degradaci vodních děl. Má pak 
jednostrannou tendenci jim čelit, opět bez 
dostatečného rozlišování specifik jednotlivých 
úseků toků. Často v rámci jak běžné údržby, 
tak oprav a investičních zásahů ničí i ty efek-
ty, kterých mohlo být dobře využito. 

Jednání správců toků samozřejmě určují 
pravidla, která jim ukládají pečovat o svěřený 
majetek. Již jen pohled na prostředky, které jsou 
k dispozici pro údržbu toků, ale dává poznat, 
že udržování „kolaudačního stavu“ technic-
kých úprav toků může být v každém případě 
jenom relativní. Uskutečňování administra-
tivních požadavků i rozdělování omezených 
prostředků na údržbu, opravy a investice je 
vždycky záležitostí rozhodování příslušných 
pracovníků správ vodních toků, dílem také 
vodoprávních úřadů. A tady je prostor pro 
rozumné využívání a podporu samovolných 
renaturací technicky upravených koryt. 
Vstřícně uvažující pracovníci navíc dovedou 
využívat stávajících právních možností, jako 
je rušení hmotného investičního majetku staré 
technické úpravy, která přestala plnit účel. 

Bylo by ovšem příznivé, kdyby využívání 
renaturací mělo přímější oporu v právní úpra-
vě. Správce toku, který věcně správně nechává 
degradovat nadbytečnou, přírodě i vodnímu 
režimu neprospěšnou úpravu koryta, a tím 
de facto přispívá k plnění cílů Rámcové směr-
nice, by neměl být v pozici toho, kdo neplní 
řádné povinnosti správce svěřeného majetku. 
Něco na způsob právního institutu „technické 
úpravy toku bez údržby, s postupným odezníváním kolaudačních 
parametrů“ by v těchto případech jistě správcům toků pomohlo. 

Modernímu právnímu pojímání renaturací je potřeba vyjít vstříc 
optimalizací postupů a kategorií vodohospodářského plánování. (Blíží 
se příprava druhého období plánů oblastí povodí.) Úseky nevyhovu-
jících technických úprav koryt, vyžadující zlepšení ekologického 
stavu, je vhodné v procesu plánování rozdělit na ty, které budou 
vyžadovat radikálnější řešení v podobě revitalizace, a na ty, u nichž 
postačí využívat a doplňkově podporovat samovolnou renaturaci. 
Úspornost a výkonnost renaturací hovoří pro to, abychom akcepto-
vali jejich časovou náročnost a hledali rozumné řešení úřednického 
problému, který může vznikat, až se začne zkoumat, kdy že vlastně 
ta která renaturace může být pokládána za zdárně ukončenou, aby se 
v nějakém výkazu mohlo odškrtnout splnění. 

Pokud jde o vztah mezi plánováním a praxí správy vodních toků, 
již nyní by mělo být samozřejmostí nevkládat prostředky do údržby 
a oprav těch technických úprav koryt, které jsou v plánech oblastí 
povodí uvažovány k revitalizaci. 

Věcná podpora renaturací technicky upravených potoků a řek 
může nabývat velmi rozmanitých podob, od nedestruktivních zása-
hů opatrně zvětšujících členitost koryta po částečná revitalizační 
opatření. Například v soustavách upravených koryt a odvodňovacích 

Prioritou je ochrana přírodních a přírodě blízkých úseků vodních toků

Rozpad staré dlažby a renaturace technicky upraveného břehu – proces vedoucí k lepšímu 
morfologicko-ekologickému stavu tohoto úseku řeky

kanálů severozápadní Evropy se místy používá rozvlňování proudnice 
vyžínáním a pročišťováním střídavě zleva a zprava. Podobně působí 
střídavé vysazování dřevin (účinné jsou ovšem pouze kusy, vsazené 
přímo do břehové čáry) a střídavé vkládání štěrkových a kamenitých 
záhozů. Uplatnění těchto metod je podmíněno souhlasem majitelů 
okolních pozemků. Těm vnuká environmentální osvěta dobrý pocit 
správného jednání. Bez významu není ani, že i tito majitelé se dnes 
víc bojí sucha, a tak mají větší porozumění pro omezování funkčnosti 
odvodňovacích zařízení. 

Renaturační procesy lze podporovat rozmanitými konstrukcemi 
a strukturami z dřevní hmoty, případně kombinované s kamenivem, 
s cílem modifikovat proudění v korytě a podporovat vymílání a sedi-
mentaci k posílení tvarové členitosti koryta. Krása je v jednoduchosti, 
vhodně ukotvený celý neodvětvený strom může posloužit lépe než 
velmi pracná srubová konstrukce. Tyto prvky současně slouží jako 
stanoviště a úkryty živočichů. V některých situacích může posloužit 
i prosté iniciační narušení technického opevnění koryta. Takové 
opatření ale je třeba činit s vědomím, že opevnění nebývá primárním 
problémem technicky upraveného koryta. Tím je napřímení, zahlou-
bení a nadměrná kapacita. Destrukce opevnění by sama o sobě mohla 
vést k nežádoucímu zahlubování koryta. Renaturační proces je tedy 
nutné zvláště v tomto případě dál sledovat a korigovat.
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Průchod povodně posílil tvarovou a hydraulickou členitost tohoto úseku vodního toku. Zde 
není vhodné provádět žádné „odstraňování povodňových škod“.

Eliminace příčných objektů – není nad přirozenou 
migrační prostupnost a přirozený vývoj podélného 
profilu vodního toku

S dotováním výstavby rybích přechodů se u nás rychle ujala poho-
dlná víra, že tyto objekty řeší problémy nejen migrační prostupnosti, 
ale vůbec celé existence jezů a podobných objektů. Jistě je dobře, že 
se RP staví, ale tuto skutečnost nelze přeceňovat. Projekčně-dodava-
telská sféra účinně zajišťuje to, že RP nejsou laciné. Jejich funkčnost 
a účinnost však někdy zaostávají, neboť jsou velmi citlivé na kvalitu 
návrhu a provedení a na podmínky provozu. Dosavadní zkušenosti 
také nepotvrzují, že by obvyklá úroveň vodoprávního, rybářského 
i všeobecně občanského dohledu spolehlivě bránila kořistnickému 
chování některých provozovatelů elektráren (nedostatečný průtok 
RP, nedodržené sanitární průtoky, …). Krom toho výstavba RP neřeší 
další problémy, jako jsou:
	ničení ryb průchodem turbinami (otázka účinnosti ochranných 

zařízení elektráren);
	morfologická degradace zavzdutých úseků toků (ztráta přirozené 

spádnosti, omezení tvarové a hydraulické členitosti); 
	vzdouvací účinky jezů, které mohou v sídlech zhoršovat průběh 

povodní – podporovat nežádoucí povodňové rozlivy nebo povod-
ňová zpětná vzdutí do zástavby; 

	iniciace vzniku ledových bariér v blízkosti jezů a následné ledové 
povodně; 

	narušení přirozeného splaveninového režimu.
Součástí ekologicky orientované správy vodních toků tedy je kritic-

ké hodnocení účelnosti existence jezů, stupňů a podobných objektů. 
Zejména ty, které neplní prokazatelné pozitivní funkce nebo jejichž 
negativní vlivy nejsou přiměřeně kompenzovány, by měly být odstra-
ňovány nebo alespoň nahrazovány objekty vhodnějšími, například 
nižšími, migračně prostupnými kamenitými rampami. 

Uvážlivá opatření po povodních a přiměřené využívání 
pozitivních povodňových změn

Po povodních je vhodné postupovat tak, aby se tak zvaným odstra-
ňováním škod nenadělalo škod ještě víc a naopak aby se využilo to 
dobré, co i povodeň může přinášet. Předně povodňové změny by se 
měly hodnotit jednotlivě a vzhledem k vlastnostem každého kon-
krétního úseku toku. Rozlišování, co je akceptovatelná změna a co je 
škoda, na kterou nutno reagovat nějakým zásahem, by mělo přihlížet 
k tomu, zda se jedná o vodní tok ve volné krajině, nebo v blízkosti 
zástavby. Ve volné krajině lze ve větší míře využívat morfologického 
potenciálu povodňových změn. Pokud povodeň rozbije zbytečnou 
nebo nevhodnou technickou úpravu koryta, může to znamenat, že 
živelně proběhla revitalizace, jaká by stála velké peníze, kdyby se 
prováděla cestou investiční akce. Samozřejmě ne vždy je výsledek 

povodňové renaturace bezprostředně uspo-
kojivý. Odhlédneme-li nyní od toho, že je 
takovou renaturaci třeba vyřešit z hlediska 
pozemkového a vodoprávního, bývají nej-
častěji problémy se zbytky znehodnoceného 
technického opevnění nebo s nadměrným 
zahloubením koryta. V některých případech 
jsou pak potřebné i dost významné následné 
korekce. 

Individuální hodnocení povodňových 
změn by mělo probíhat ve sledu důležitých 
otázek:
•	 Jaký je cílový stav daného úseku toku? Má 

smysl obnovovat starší technickou úpravu, 
nebo by bylo vhodnější podporovat přírodě 
blízký stav? 

•	 Jaké závady určitá povodňová změna (spla-
veninová lavice, břehová nátrž, povodňové 
přeložení koryta, plaveninová bariéra, 
naplavené dřevo, vývrat stromu, …) přiná-
ší? Čemu nebo komu tato změna skutečně 
vadí? Ve vztahu k jakému konkrétnímu 
zájmu je nepříznivé například omezení 
průtočnosti? Jaký díl průtočného průřezu 
koryta zaujímá konkrétní štěrková lavice, 
v jakém je to poměru ke kapacitnímu 
plnění koryta a k povodňovému průtoku, 
který může být v daném území rizikový pro 
zástavbu? 

•	 Které závadové aspekty povodňové změny jsou takového charakte-
ru, že je nutné řešit je technickými opatřeními?

•	 Jaké přínosy naopak povodňová změna přináší? Může jít o různé 
aspekty zlepšení ekologického stavu – posílení členitosti kory-
ta, zlepšení morfologického stavu, renaturaci nepotřebné nebo 
nežádoucí technické úpravy. 

•	 Jaký další postup je možný, resp. vhodný na základě porovnání 
negativ a přínosů povodňové změny? Rozumné je nezapomínat na 
minimalistickou variantu, kdy se v řešené lokalitě pouze vysbírají 
naplavené odpadky lidského původu. V případě, že povodňová 
změna významnějším způsobem narušuje cizí pozemky a tyto vlivy 
nejsou ze strany majitelů akceptovatelné, nemělo by mezi varian-
tami dalšího postupu chybět jednání s majiteli těchto pozemků 
o výkupu, jak to umožňují předpisy. 

•	 Jak provést konkrétní kroky nápravných opatření tak, aby byly 
účinné, co nejméně nákladné, co nejvíce šetřily ekologický stav 
vodního toku a co nejvíce podporovaly ty jeho vlastnosti, které jsou 
právě v daném místě žádoucí? 
V této osnově by měla probíhat popovodňová jednání za účasti 

angažovaných stran, včetně orgánů a odborných pracovišť ochrany 
přírody a krajiny. Navrhovaná opatření by pak měla být alespoň velmi 
jednoduše projekčně zpracována, protože jinak jsou podmínky pro 
jejich provádění, usměrňování, financování a kontrolu velmi vratké. 
Nutné, projednané a schválené zásahy do koryt je třeba provádět 
šetrně, jako například:
•	 usazeniny odstraňovat hlavně ze středu koryta a šetřit při tom břehy 

– stabilizované přírodní pasáže břehů zbytečně nepoškozovat, nestr-
hávat jejich drnový pokryv a neničit kořenové systémy dřevin; 

•	 pro nezbytnou sanaci nátrží a výmolů preferovat přírodě blízké 
kamenné záhozy;

•	 v upravených úsecích vodních toků, kde je zájem o renaturaci, 
používat záhozů i k opravě porušených starých dlažeb nebo rov-
nanin; 

•	 pokud možno nevytvářet v korytě spádové stupně, nanejvýše nízké 
prahy a skluzy; poškozené staré stupně odstraňovat. 

Propojení péče o morfologický stav vodních toků  
a niv s protipovodňovou ochranou

Izolovanost těchto dvou oblastí ve vodohospodářské praxi, 
v plánování, v dotačních programech a celkově v působnosti dvou 
angažovaných ministerstev patří k největším bolestem současné-
ho vodního hospodářství v České republice. Významně omezuje 
efektivnost opatření, činěných v obou oblastech. Pro zlepšení je 
třeba hledat co největší soulad cílů, prováděných opatření a dosa-
hovaných efektů – což je ostatně jeden z nosných principů vodního 
hospodářství v pokročilejších zemích EU. Je třeba prosadit tyto 
zásady:
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•	 K základům protipovodňové ochrany patří ochrana a podpora přiro-
zených povodňových rozlivů, což znamená péči jednak o rozlivové 
plochy, jednak o (přírodě blízké) tvary koryt, pro rozlivy příznivé.

•	 Protipovodňová ochrana se buduje účelným propojením tech-
nických a přírodě blízkých opatření (například hrázová ochrana 
zastavěných území se buduje současně s revitalizací toku ve volné 
krajině, podporující tlumivé rozlivy v nivě). 

•	 I při provádění primárně protipovodňových opatření technického 
rázu (např. výstavba hrází nebo poldrů) se hledají možnosti ke 
zlepšení ekologického stavu toků a niv (například přírodě blízké 
provedení říčního perimetru mezi hrázemi nebo přírodě blízké 
pojednání zátopové plochy poldru). 

•	 Nezbytná technická opatření se provádějí tak, aby měla co nejmenší 
nepříznivé ekologické dopady (například hráze se budují tak, aby 
chránily jenom skutečně zastavěné plochy). Nevyhnutelné nepříz-
nivé dopady technických opatření se kompenzují.

Správce vodního toku se angažuje také v ekologicky 
orientované péči o nivy

Zatím se správci spíš brání nabírání dalších závazků mimo vlastní 
koryta toků. Tento přístup má sice dobře pochopitelné důvody, ale 
není perspektivní. Výrazné funkční souvislosti, vodohospodářské 
i ekologické, činí působnost správce toku v nivě těžko nahraditelnou. 
Měly by být vytvářeny organizační, finanční a metodické podmínky 
pro to, aby správci toků mohli bez dosavadních obtíží například 
získávat pozemky v nivách, v nich provádět revitalizační opatření 
a následně je spravovat souběžně se správou vlastního vodního 
toku. Správa vodních toků by se měla starat o nivy zejména v těchto 
aspektech:
•	 Niva jako prostor pro průtok a přirozenou retenci vody. V nivách 

v blízkosti zastavěných území je potřebná jistá povodňová průtoč-
nost. Naopak v nezastavěných úsecích niv jsou zpravidla žádoucí 
přirozené rozlivy povodní. Těm může napomáhat odstraňování 
nebo odsazování různých objektů, bránících rozlivu, nejčastěji 
starých a dnešním požadavkům již nevyhovujících ochranných 
hrází. 

•	 Niva jako prostor pro přírodu. Výše zmiňované vodohospodářské 
funkce niv jsou velmi dobře sladitelné s funkcemi přírodními. 
I tam, kde zatím není možné rehabilitovat ucelenější části niv, může 
moderně pojatá správa vodních toků začít od obnovy dílčích stano-
višť – biocenter, v neformálním smyslu toho slova. I podél technicky 
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Souhrn
Poslední část seriálu o posuzování stokových systémů urbanizo-

vaných povodí stručně popisuje technicko-ekonomické hodnocení 
projektů typu generel odvodnění a podrobně definuje náležitý obsah 
dokumentace projektu.

u

Úvod
Poslední část seriálu o metodické příručce Posouzení stokových 

systémů urbanizovaných povodí se krátce zabývá technicko-ekono-

mickým hodnocením projektů a správným způsobem dokumentace 
projektů typu generel odvodnění (GO).

Technicko-ekonomické hodnocení
Stanovení investičních nákladů na úrovni zpracování generelu 

odvodnění vyžaduje zkušenost a maximální pečlivost zpracovatele 
a znalost zadavatele o vypovídací schopnosti takto stanovených 
nákladů [1]. Investiční náklady stanovené z agregovaných položek 
se mohou až o 40 či 50 % lišit od skutečných nákladů. K jejich 
dalšímu zpřesnění dochází v navazujících projekčních stupních, 
zejména v dokumentaci ke stavebnímu povolení, v rámci tendrové 
dokumentace, resp. dokumentace k realizaci stavby pro zhotovitele. 
Nejpřesnější informace jsou však k dispozici až zpětně po výstavbě 
ze skutečných nákladů stavby.

Protože s hodnotami investičních nákladů pořizovatel projektu 
velmi často dále pracuje v přípravě svých krátkodobých i střednědo-
bých plánů obnovy, je třeba se ocenění agregovaných položek, které 
vede ke stanovení jednotkové ceny, věnovat s maximálním možným 
zahrnutím rozhodujících podmínek ovlivňujících jejich výši. 
Agregované položky musí při rekonstrukci (výstavbě) stok zohlednit 
alespoň tyto činnosti:
•	 rozpojení povrchu,
•	 provedení výkopu do požadované hloubky (vč. odvozu, deponování 

odtěžené zeminy),
•	 přípravu lože k položení stoky,
•	 dodávku a montáž potrubí,
•	 dodávku a montáž šachet,
•	 zasypání a zhutnění,
•	 úpravu povrchu.

Druh povrchu
Pro každý nově navržený nebo rekonstruovaný úsek stoky je třeba 

znát, v jakém povrchu se tento úsek nachází (známo již v rámci 

upraveného toku lze najít pozemky, vhodné a dostupné pro dílčí 
krajinotvorná opatření – snížení a rozvolnění břehu, vyhloubení 
postranního zálivu, vyhloubení postranní tůně, založení lužního 
háje. I drobná zlepšení prospějí nejen přírodě, ale také rybářství 
a myslivosti – a na těchto stranách lze pro tato opatření nacházet 
užitečnou podporu. 

•	 Niva a vodní tok jako prostor pro lidi. Mnohé je samozřejmě otáz-
kou peněz, ale ještě důležitější jsou pozitivní přístupy a invence. 
Standardem se stávají kvalitní stezky pro pěší a cyklisty podél řek, 
včetně bezpečnostních podjezdů pod mosty a podobných opatření. 
K tomu odpočinková místa, informační zařízení, rekreační palouky, 
výhledy na vodu a sestupy k vodě nebo přímo do vody. 

Zlepšení péče o břehové a doprovodné porosty
Starý koncept správy toků přiznával malý prostor porostům dřevin 

podél toků. Vnímal je spíše jako něco obtížného, co je vhodné elimi-
novat. Pokud má být správa vodních toků ekologicky orientována, je 
třeba tyto přístupy změnit. Porosty je třeba pokládat za důležitou sou-
část vodních toků a niv a péči o ně za jednu z nosných součástí správy 
toků, pro niž budou správci dobře vybaveni. Role příležitostného dře-
vorubce by měla být nahrazena rolí kvalifikovaného pečovatele. Cíle 
péče o porosty je samozřejmě třeba diferencovat podle konkrétních 
podmínek v jednotlivých úsecích toků. V blízkosti zástavby je namístě 
vegetační doprovod, který výrazněji nekomplikuje protipovodňovou 
ochranu, ale vhodně doplňuje navazující plochy parků a veřejně pří-
stupných prostor. Ve volné krajině, kde je účelné podporovat přírodní 
a přírodě blízké tvary koryt a niv vodních toků, mají své místo přírodě 
blízké porostní formace. Ty mohou mimo jiné příznivě působit jako 
usměrňovače a zpomalovače povodňového proudění i jako zachyco-
vače povodňového spláví. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha

tomas.just@nature.cz

DO DISKUSE. Příspěvek nemá být vědeckým pojednáním, ale 
snaží se vybudit výměnu názorů. Autor i redakce proto očekávají 
stanoviska k článku – jak je zvykem –  do 31. března 2011. Rozsah 
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně 
tabulek a obrázků. Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodni-
hospodarstvi.cz
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zpracování projektu). Pro tvorbu ceny za běžný metr potrubí existují 
tři základní typy povrchů: (i) nezpevněný povrch, (ii) místní komu-
nikace, (iii) státní silnice.

Geologie
Nepřepokládá se, že zpracovatel GO zná třídy těžitelnosti hornin 

v místě pokládky potrubí. Při stanovení nákladů na zemní práce 
se doporučuje využít buď již realizovaných projektů v uvažované 
lokalitě, nebo alespoň zjistit informace z dostupných geologic-
kých rešerší z Geofondu. Zpracovatel musí také alespoň rámcově 
znát výšku hladiny podzemní vody, protože pokud bude během 
realizace potřebné snižovat hladinu podzemní vody, zvyšují se 
investiční náklady na běžný metr potrubí. Hydrogeologie území 
ovlivňuje i vlastní návrh koncepce odvodnění, takže zhotovitel 
projektu potřebuje tuto informaci nejen pro sestavení investičních 
nákladů.

Další faktory
Součástí jednotkové ceny může být rovněž deklarovaná rezerva (např. 

10%), která může postihnout obtížněji předvídatelné vlivy (např. ne-
očekávaný výskyt vysoké hladiny podzemní vody, neočekávané křížení 
s podzemním vedením či jiné technologicko-prostorové aspekty).

Materiál potrubí má na celkovou jednotkovou cenu vliv nejen 
pořizovací cenou potrubí, ale i různými technologiemi pokládky 
a především technologií podsypů a obsypů. Proto je třeba volbu mate-
riálu stok zvážit nejen z hydraulického a statického hlediska, nýbrž 
rovněž z hlediska celkové životnosti a provozní spolehlivosti. Rozdíl 
v investičních nákladech mezi nejlevnějšími plastovými potrubími 
stok a např. obetonovanými kameninovými stokami může na běžný 
metr celkových nákladů na potrubí činit až 50 %. 

Další důležitou položkou, ovlivňující výši investičních nákladů, 
jsou šachty. Již na úrovni GO má být známo, jaké budou použity 
kanalizační šachty, protože jejich ceny při použití různých technologií 
se mohou lišit až o 100 % a jejich chybný odhad tak může v celkové 
ceně způsobit značnou nepřesnost.

Investiční náklady je třeba stanovit i pro rekonstrukci či výstavbu 
objektů typu oddělovací komory, dešťové nádrže, vírové separátory, 
čerpací stanice aj. U některých objektů sice převažují ceny stavebních 
prací, nelze však u nich opominout rovněž náklady na technologii. 
Např. pro stanovení investičních nákladů dešťových nádrží a čer-
pacích stanic se většinou vychází z jednotkové ceny na obestavěný 
prostor. Je však třeba vzít v úvahu, zdali do takto stanovených nákladů 
je třeba promítnout i cenu za výkup pozemků, za příjezdovou komu-
nikaci a další náklady jako zřízení elektrické přípojky aj. Tyto náklady 
mnohdy převyšují náklady na samotný objekt a jejich odhad musí být, 
i při omezených konkrétních znalostech, stanoven realisticky (např. 
formou rezervy). 

Podstatným faktorem, který významně ovlivňuje investiční náklady 
v době přípravy realizace dalšími projektovými stupni, je inflační 
faktor a nárůst ceny stavebních prací. Tento nárůst se obvykle 
pohybuje mezi 5–10 % ročně. Zahrnout ho do celkových investičních 
nákladů v rámci projektu je však obtížné, neboť není znám horizont 
další přípravy a realizace investic. Je však podstatné s ním pracovat 
při investiční činnosti zadavatele prováděné na základě projektu 
posouzení stokových systémů. ´

Doporučená struktura projektové dokumentace
Na tomto místě je předložena struktura plánovací dokumentace 

projektu generelu odvodnění, která se svým obsahem nejvíce blíží 
tématu tohoto příspěvku:

1. Úvod
V krátkosti zdůvodňuje příčiny a proces přípravy pro zpracování 

generelu odvodnění. Definuje zadavatele a zhotovitele, časové vazby 
a podmínky a okolnosti projektu.

2. Popis zájmového území
Popisuje řešenou oblast, vymezuje rozsah území, analyzuje přírodní 

podmínky a popisuje kontext sociální a ekonomické situace oblasti. 
Definuje právní zázemí pro řešení generelu.

2.1 Charakteristika oblasti – základní popis lokality v širším kon-
textu daného regionu.

2.2 Přírodní poměry – přírodní podmínky dané oblasti (hydrologic-
ký režim, klimatické poměry, hydrogeologie, sklonitostní a topogra-
fické poměry, říční síť, ekologie)

2.3 Socio-ekonomické poměry – ekonomické podmínky a demo-
grafické ukazatele daného regionu a města (demografické informace, 
územní plán a související plánovací dokumentace, významné prů-
myslové podniky a instituce)

2.4 Právní rámec – informace o dostupných právních přepisech, 
které se dotýkají GO. Informace o právním zázemí jsou potřebné pro 
stanovení a ověření politických cílů generelu.

3. Podklady pro projekt
Shrnutí a obsah vstupních informací použitých pro GO. Je prově-

řena dostupnost těchto dat od různých vlastníků, jsou identifikovány 
nedostatky v datech a definovány nároky na jejich doplnění.

3.1 Územně plánovací dokumentace – rozsah, kvalita a případně 
formát dostupných informací, též výčet nedostupných. Jedná se o: 
územní plán, generel odvodnění, plány vlastníka kanalizace, ostatní 
relevantní územně plánovací dokumentace.

3.2 Dokumentace městského informačního systému – zásadní 
zdroj obecných informací o zájmové lokalitě. Pro GO jsou nutné při-
nejmenším tyto informace: počty obyvatel, městská zástavba (budovy, 
pozemky), uliční síť.

3.3 Informace majetkové evidence VaK – pasport kanalizace před-
stavuje základní vstupní zdroj informací. Z něj je možno převzít 
základní data do simulačního modelu stokové sítě (není-li k dispozici): 
systémová data o stokové síti a objektech na ní, stavebně-technické 
dokumentace atd.

3.4 Informace GIS a modelu – v případě, že existují, je nezbytné 
využít informace ze stávajícího GIS systému a případně simulačního 
modelu, který byl v minulosti pro danou oblast vytvořen.

3.5 Provozní informace o stokové síti – informace z provozu, údržby, 
havárií, rekonstrukcí atp. Na jejich základě lze provést analýzu cel-
kového fungování systému odvodnění. Za důležité jsou považovány 
především: poruchy a rekonstrukce, měření na síti, provozní řády 
a režimy ovladatelných objektů sítě.

3.6 Ostatní informace – např. hydrologické podklady (srážky, teplo-
ty, výpar) od ČHMÚ (pro formulaci zatěžovacích podmínek simulač-
ního modelu), digitální model terénu, hydrogeologické informace.

3.7 Datové podklady – zhodnocení kvality a kvantity podkladových 
informací pro řešení projektu, požadavky na chybějící druhy dat 
a plán jejich získání včetně časového plánu.

4. Systém odvodnění města
Detailní popis systému městského odvodnění podle jeho základních 

součástí. 
4.1 Povodí – popis parametrů potřebných pro výpočty množství 

srážkových vod a produkce odpadních vod (splaškových a průmys-
lových). Kapitola musí obsahovat následující informace:
•	 srážková činnost – denní úhrny, časové řady srážek, analýza sráž-

kové činnosti, návrhové srážky pro řešení generelu odvodnění, 
případně další relevantní informace,

•	 odvodnění pozemků – nepropustné plochy, sklony, možnosti zasa-
kování atd.,

•	 připojení obyvatel a průmyslu – počty stálých obyvatel v povodí, 
pracovní příležitosti, turist. ruch atd.,

•	 množství vyprodukované odpadní vody – denní potřeba vody, denní 
nerovnoměrnost v pracovní den a o víkendu, produkce průmyslo-
vých odpadních vod atd.,

•	 hlavní znečišťovatelé – produkce znečištění od hlavních znečišťo-
vatelů, koncentrace základních parametrů znečištění (BSK, CHSK, 
NL, P, N), hmotnostní toky atd.,

•	 hlavní problémy, záměry a cíle na povodí.
4.2 Stoková síť – podrobná rekapitulace infrastruktury sítě, jejího 

provozu a řízení.: 
•	 infrastruktura stokové sítě – jednotná/oddílná, strukturální data sítě 

v GIS atd.,
•	 provoz sítě – provozní řád, funkce za bezdeštného a dešťového 

stavu, manipulace na objektech atd.,
•	 monitoring sítě – měření na síti (průtoky, rychlosti, hladiny), časové 

řady a jejich analýza, odběry vzorků, výsledky vyhodnocení odběrů, 
SCADA systém,

•	 údržba a rekonstrukce sítě – výsledky kamerového průzkumu, 
čištění, usazování sedimentů, plán rekonstrukcí atd.,

•	 protipovodňová ochrana – povodňový plán stokové sítě, zásady 
provozu za velkých vod, prvky ochrany sítě atd.,

•	 hlavní problémy, záměry a cíle.
4.3 Objekty stokové sítě – popis a hodnocení vodohospodářské 

funkce objektů: 
•	 oddělovací komory – strukturální parametry, návrhový ředicí poměr, 

parametry recipientu atd.,
•	 čerpací stanice – strukturální parametry, provozní řád čerpání, 
•	 retenční nádrže – strukturální parametry, funkce atd.,
•	 ostatní – strukturální parametry, funkce atd.,
•	 hlavní problémy, záměry a cíle.
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4.4 ČOV – popisuje funkce čistírny a její parametry:
•	 popis ČOV,
•	 biologická a mechanická kapacita – návrhové parametry,
•	 objemy čištěné vody a účinnosti,
•	 provozní parametry,
•	 monitoring na ČOV,
•	 plnění podmínek vypouštění odpadních vod,
•	 parametry zpracování kalu,
•	 vliv na recipient,
•	 hlavní problémy, záměry a cíle.

4.5 Recipienty a podzemní voda – popis městského odvodnění z pohle-
du finálního příjemce znečištěných vod. Provádí analýzu zdrojů a vnosu 
znečištění, hodnotí dopady vnosu znečištění na říční ekosystém: 
•	 popis říčního systému – minimální průtoky, ekologicky bezpečné 

průtoky m-denní a N-leté vody, hydraulické zatížení toků, případně 
další relevantní informace,

•	 ukazatele jakosti vody,
•	 černé výusti – lokalizace a odhad objemu vnosu znečištění,
•	 oddělovací komory,
•	 kvantita a jakost podzemní vody – kolísání hladiny podzemní vody, 

odběry,
•	 hlavní problémy, záměry a cíle.

5. Cíle projektu
Představení stěžejního záměru GO. Soubor záměrů územního plánu 

a záměrů majitele vodohospodářské infrastruktury. Další plánované 
cíle odvozené z požadavků právního rámce ČR a EU. Konkrétní 
řešení zvolených cílů a záměrů ve formě technických parametrů, tzv. 
klíčových ukazatelů. Definice zatěžovacích podmínek systému pro 
stávající a výhledový horizont řešení. Cíle musí být odsouhlaseny 
zadavatelem projektu.

5.1 Cíle územního rozvoje – základní seznam cílů a záměrů dlouho-
dobého územního rozvoje. Zvolený horizont plánu (např. 10, 20, 25 let) 
a soubor strukturálních (např. rekonstrukce ČOV, vybudování nového 
satelitního města, připojení okolních vesnic či ochrana recipientu proti 
znečištění) a nestrukturálních cílů (např. prognóza počtu obyvatel, 
potřeby vody, požadovaná úroveň odkanalizování, plánovaný rozvoj 
potřeby vody pro průmysl, prognóza makroekonomického vývoje oblas-
ti) a záměrů plánovaných k tomuto horizontu. Uvedené cíle územního 
rozvoje by měly být formulovány ve třech hladinách možného vývoje, 
a sice jako optimistická, pesimistická a realistická varianta.

5.2 Vodohospodářské cíle – tyto cíle se doporučuje řešit na několika 
úrovních:
•	 cíle hospodaření s vodou v povodí – plánované záměry ve smyslu 

požadované maximální nepropustné plochy nově připojených nemo-
vitostí, prioritu hospodaření se srážkovou vodou v dané části města. 
Záměry ve smyslu celkového plánovaného objemu čištěných odpad-
ních vod, objemu srážkových vod, vod splaškových a průmyslových, 
balastních vod atd., v rámci roční bilance na celém povodí. Je vhodné 
vodohospodářskou bilanci doplnit také o bilanci vnosu znečištění.

•	 cíle transportní funkce stokové sítě – plánované záměry rekon-
strukce stokové sítě, zvýšení kapacity sítě, rozšíření sítě do nových 
oblastí, výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících objektů,

•	 cíle protipovodňové ochrany – plánované záměry ochrany stokové 
sítě před povodňovým stavem v recipientu,

•	 cíle funkčnosti ČOV – plánované záměry ve smyslu kapacity mecha-
nického a biologického stupně, parametrů čištění odpadních vod, 

ochrany před povodní,
•	 cíle ochrany recipientů – plánované záměry ve smyslu funkce oddě-

lovacích komor (OK), požadavků na jakost vody a hydraulického 
zatížení pod OK, ekologické a estetické požadavky na tok,
5.3 Klíčové ukazatele funkce systému odvodnění – soubor hodnotí-

cích kritérií, posuzovaných při určení priorit variant. Některé klíčové 
ukazatele jsou obecně jasné, jako například cena investice. Jiné je třeba 
definovat na základě konsenzu mezi zadavatelem a zhotovitelem. Je 
nutné stanovit cílové hodnoty klíčových ukazatelů, tzn. jejich limitní 
hodnoty, kterých projekt chce/musí dosáhnout.

5.4 Volba zatěžovacích podmínek – dokumentace volby zatěžova-
cích dešťových událostí, celkové doby simulace, výhledových para-
metrů počtu obyvatel, potřeby vody, nepropustných ploch atd., pro 
stávající a výhledový stav. Informace v této podkapitole slouží pro 
následné provedení variantního řešení.

6. Dokumentace provedeného monitoringu
6.1 Základní informace o provedení monitorovací kampaně – před-

stavení celé měrné kampaně, její trvání, měřené veličiny, použité 
přístroje, návrh měrných lokalit atd.

6.2 Data měření – představení měřených dat v jednotlivých profi-
lech. Diskuse kvality měření a omezujících podmínek. Fotodokumen-
tace a pasport měrných profilů.

6.3 Statistické vyhodnocení – sumární výsledky celé kampaně 
v podobě tabulky obsahující názvy profilů a jejich statisticky zpraco-
vaných dat. Součástí je též návrh srážkových událostí pro kalibraci 
a verifikaci modelu a dále návrh několika bezdeštných period pro 
kalibraci a verifikaci bezdeštného průtoku.

7. Dokumentace stavby, kalibrace a verifikace modelu
Předkládá a popisuje soubor kroků pro stavbu modelu, omezujících 

předpokladů modelu, volbu zatěžovacích (okrajových a počátečních) 
podmínek modelu a výsledky kalibrace a verifikace modelu.

7.1 Schematizace systému odvodnění – míra podrobnosti systému 
a zahrnutých procesů s ohledem na klíčové ukazatele.

7.2 Stavba simulačního modelu – informace o postupu stavby 
modelu a provedených zjednodušeních na úrovni srážko-odtokových, 
transportních a transformačních procesů. Dokumentace simulačního 
modelu odvodnění dané lokality. Model je nekalibrovaný, ale schopný 
výpočtu.

7.3 Kalibrace a verifikace simulačního modelu – informace o postu-
pu kalibrace simulačního modelu a dosažené míře shody mezi reálně 
měřenými a simulovanými veličinami. Výsledkem je kalibrovaný 
simulační model schopný nasazení pro variantní řešení generelu 
odvodnění.

8. Analýza stávajícího a výhledového stavu systému
Variantní řešení obvykle ve dvou základních blocích: vyhodnocení 

(i) stávajícího a (ii) výhledového stavu systému městského odvodně-
ní. V obou případech je respektován domluvený předpis pro použití 
zatěžovacích podmínek simulačního modelu.

8.1 Vyhodnocení stávajícího stavu a identifikované problémy – 
porovnání simulovaných hodnot klíčových ukazatelů v současném 
stavu s jejich cílovými hodnotami, identifikace slabých míst v systému 
městského odvodnění,

8.2 Návrh řešení stávajícího stavu a plánovaných výhledových 
opatření – soubor strukturálních a nestrukturálních opatření (na 
povodí, v kanalizaci, na ČOV a v recipientu) a úprava simulačního 
modelu na výhledový stav. 
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8.3 Vyhodnocení výhledového stavu městského odvodnění – vyhod-
nocení výhledového stavu na upraveném modelu podle zatěžova-
cích podmínek výhledového stavu. Analýza dosažení plánovaných 
cílových hodnot klíčových ukazatelů pomocí navržených opatření. 
Řešení provedeno ve variantách tak, aby bylo možno najít optimální 
technické řešení. Případně variantní řešení pro optimistický, pesi-
mistický a realistický scénář vývoje oblasti. Výsledky vyhodnocení 
výhledového stavu jsou dále použity jako vstup pro finanční a eko-
nomickou analýzu.

9. Návrh strukturálních a nestrukturálních opatření
Technický návrh strukturálních a nestrukturálních opatření na 

základě výsledků simulačního modelu pro výhledový stav městského 
odvodnění na úrovni předprojektové dokumentace. Výsledky simu-
lačního modelu rozpracovány do podoby podélných profilů, sche-
matických výkresů staveb atd. Na úrovni nestrukturálních opatření 
předkládá soubor požadovaných nařízení, které je nutno zajistit pro 
naplnění výhledových parametrů řešení (např. maximální % nepro-
pustných ploch u nově zastavěného území).

10. Ekonomické hodnocení
Stanovení investičních nákladů navrhovaných opatření. Musí 

vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury poskytnout přesné 
informace o finančních požadavcích, které na něj budou v souvislosti 
s GO kladeny.

11. Seznam požadovaných výstupů projektu
Výstupem GO je projektová dokumentace zpracovaná v části 

textové, tabulkové a grafické. Dokumentace musí být předána v tiš-
těné i digitální formě. Digitální forma dat může být archivována ve 
vhodném prostředí (GIS, CAD, databázová aplikace, specializovaný 
program aj.). Nutná přímá návaznost na územně plánovací dokumen-
taci a další strategické dokumenty města. Technická zpráva popisuje 
koncepci vodohospodářského řešení odvodnění ve struktuře kapitol 
1 až 10. Technická náplň min. zahrnuje
•	 zprávu o povodí,
•	 zprávu o stokové síti,
•	 zprávu o oddělovacích komorách,
•	 zprávu o ČOV,
•	 zprávu o recipientech,
•	 zprávu z monitorovací kampaně,
•	 zprávu o modelování,
•	 schémata a tematické mapy,
•	 ekonomické hodnocení,
•	 doklady (např. zápisy z jednání apod.).

11.1 Zpráva o povodí – poskytuje údaje potřebné k simulaci povr-
chového odtoku. Celé povodí musí být rozděleno vhodnou metodou 
na dílčí povodí. U nich se musí doložit nejen jejich velikost, ale 
i skladba typu povrchu a počet obyvatel. Musí být dokumentovány 
následující údaje:
•	 informace, z jakého podkladu byly níže specifikované parametry 

povodí získány,
•	 celková plocha urbanizovaného povodí, která byla do modelu 

zahrnuta,
•	 hranice povodí (graficky zakreslena v situaci) a musí být též na 

vyžádání k dispozici v digitální formě,
•	 údaje o klasifikaci typu povrchu a o stanovení podílu nepropust-

ných ploch na každém dílčím povodí,
•	 údaje o počtu trvale žijících obyvatel v dílčím povodí (evidence 

obyvatel obce, platné údaje ČSÚ).
11.2 Zpráva o stokové síti – popis topologie modelu, resp. jeho 

digitálního pasportu:
•	 údaje, z jakého podkladu byly informace získány,
•	 informace o šachtách v tabulkové formě (např. ve formátu TXT nebo 

XLS),
•	 informace o potrubích v tabulkové formě (např. ve formátu TXT 

nebo XLS).
11.3 Zpráva o oddělovacích komorách – základní geometrické 

a hydraulické informace o každé komoře (typ, rozměry). Kromě 
souhrnných tabelárních hodnot musí být nakresleny její rozměry. 
Výsledky simulací musí stanovit její hydraulické parametry a výsledky 
emisního hodnocení (viz klíčové ukazatele). Při popisu musí být doku-
mentovány následující údaje (obdobné informace je nutné poskytnout 
o dalších objektech na stokové síti, např. dešťových nádržích, vírových 
separátorech, čerpacích stanicích):
•	 základní geometrické informace v grafické formě (např. AutoCAD, 

PDF formát apod.),
•	 základní informace o místopisu a hydraulické funkci v přehledné 

tabulkové formě (např. formát XLS),

•	 základní informace o emisích z OK v přehledné tabulkové formě 
(např. formát XLS).
11.4 Zpráva o ČOV – projektový stav a současná funkce ČOV:

•	 základní projektové kapacitní parametry ČOV (Q24, Qd,max, Qh,max, 
Qmax,déšť, připojení EO dle BSK5),

•	 jakost odpadních vod na přítoku ČOV, tj. minimálně BSK5, NL, N, P,
•	 průměrný denní průtok,
•	 pokud bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí o trvalém provozu ČOV, 

tak informace z něho pro parametry množství a jakosti vypouštěné 
odpadní vody do vodního toku,

•	 množství vypouštěné vyčištěné vody,
•	 povolené standardy/limity vypouštěných odpadních vod.

11.5 Zpráva o recipientu – vodní toky (recipienty) musí být doku-
mentovány alespoň základními hydrologickými údaji a základními 
informacemi o jakosti vody v recipientu.

11.6 Zpráva o monitorovací kampani – umístění měrných profilů, 
charakter měřené veličiny a typ přístrojů. Výsledky v digitální i gra-
fické formě. Výsledky měření musí být statisticky zpracovány. Musí 
obsahovat grafickou část se zakreslením umístění měrných profilů 
a jejich typu. Obsahuje:
•	 název firmy a jméno úředního měřiče, který monitorovací kampaň 

garantoval,
•	 délku a účel monitorovací kampaně,
•	 souhrnný seznam měrných profilů (ve formě tabulky),
•	 souhrnnou tabulku s označením názvu a formátu souborů, ve kte-

rých jsou naměřená data pro jednotlivé měrné profily archivována 
(požaduje se i archivace v TXT formátu),

•	 informace o výskytu sedimentu,
•	 souhrnnou zprávu z monitorovací kampaně,
•	 schémata a fotografie z měrných profilů, hlavní geometrické údaje 

a rozhodující hydraulické parametry měrných profilů, statistické 
údaje naměřených hodnot (min., max. a průměrné hodnoty, kolísání 
průtoků v průběhu jednotlivých dnů, statistiku bezdeštných údajů 
o průtocích apod.).

•	 volbu počtu měrných profilů ve vztahu k rozsahu modelu.
11.7 Zpráva o modelování – dokumentace z pohledu schematizace 

modelu, strukturálních zjednodušení a okrajových podmínek. Simu-
lační model musí být předán v digitální podobě ve formátu použitého 
simulačního programu (tzv. nativní formát), v podobě strukturovaného 
textu, nebo v podobě standardního GIS systému. Každá modifikace a zno-
vupoužití modelu musí být podrobně zdokumentovány. Nutné doložení 
kalibrace a verifikace modelu musí splňovat následující podmínky:
•	 přehled a popis srážkových událostí, resp. naměřených průtoků 

(vodních stavů), které byly použity ke kalibraci, resp. verifikaci 
modelu. Údaje v tabulce (např. WORD, EXCEL),

•	 pro jednotlivé měrné profily a vybrané reprezentativní hydraulic-
ké veličiny (zejména průtoky, případně hladiny a rychlosti) uvést 
přesnost měření z monitorovací kampaně, 

•	 pro bezdeštné průtoky je třeba doložit ověření modelu na dvou 
vybraných dnech, přitom je nutno:
-	 doložit graficky shodu naměřených a simulovaných veličin,
-	 doložit přesnost ve formě % odchylky mezi maximálními, resp. 

minimálními hodnotami naměřených a simulovaných průtoků, 
resp. hladin (za základ se berou naměřené hodnoty),

-	 doložit přesnost proteklých objemů v průběhu zvolených bez-
deštných období ve formě % odchylky,

•	 pro vybrané srážkové události je nutno doložit shodu mezi simu-
lovanými a naměřenými událostmi:
-	 doložit metodiku, na základě které byly vybrány kalibrační sráž-

kové události, a jaká byla pravděpodobnost opakování výskytu 
důsledků v kanalizační síti,

-	 doložit přesnost ve formě % odchylky mezi maximálními hod-
notami naměřených, resp. simulovaných průtoků (hladin),

-	 doložit přesnost proteklých objemů v průběhu zvolených 
extrémních srážkových událostí ve formě % odchylky (za základ 
se berou naměřené hodnoty),

-	 doložit průtok, při kterém v každé OK dochází k začátku pře-
padu přes přelivnou hranu.

11.8 Tematické mapy - vztahují se k topologii stokové sítě, resp. 
k vybraným simulačním výsledkům:
•	 tematická mapa podle sklonů stok,
•	 tematická mapa podle jmenovitých světlostí stok,
•	 tematická mapa podle materiálu stok,
•	 tematická mapa podle skutečných průtoků ve stokách (pro zvolené 

podmínky),
•	 tematická mapa podle kapacitních průtoků ve stokách,
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

•	 tematická mapa s výskytem tlakového proudění,
•	 stavební situace,
•	 hydrotechnická situace,
•	 podélný profil stok s vyznačenou hladinou.

11.9 Ekonomické hodnocení

Děkujeme čtenářům, kteří se seriálem o metodické příručce Posou-
zení stokových sítí urbanizovaných povodí pročetli až na její závěr, 
a doufáme, že bude přínosem pro praxi městského odvodnění.

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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The last part of the series based on the guideline document Asse-
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economical assessment of the project and in detail focuses on its 
proper documentation.

Přírodě blízká protipovodňová ochrana: 
prostor pro vodní toky a zapojení 
ekosystémů

Dejme prostor řekám! se jako základní sdělení klenulo napříč vše-
mi přednáškami odborného semináře, který pořádal místopředseda 
Senátu Petr Pithart za odborné podpory sdružení Koalice pro řeky, 
která nedávno vznikla a o níž najdete více informací v poznámce 
za článkem.

Povodně a protipovodňová ochrana patří v současné době plné 
nečekaných rozmarů počasí mezi jedno z nejaktuálnějších témat, což 
potvrdila také opravdu vysoká návštěvnost. Velký jednací sál Senátu 
zaplnilo přes 130 účastníků, představitelů mnoha různých oborů, 
zástupců státních institucí, univerzit i neziskových organizací.

Hlavním cílem semináře bylo především představit příklady a zku-
šenosti z praxe odborníků, věnujících se studiu říčních toků a niv, 
ale také jejich praktické správě a navrhování protipovodňových 
opatření. Všichni přednášející shodně upozornili na nenahraditelný 
význam zachování přirozeného charakteru říčních toků nejen pro 
přírodu, ale především pro člověka. Na mnoha příkladech z České 
republiky i okolních zemí bylo názorně demonstrováno praktické 
uplatnění revitalizačních opatření v systému protipovodňové ochra-
ny. Jak upozornil Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu: „Smyslem 
revitalizace vodních toků není pouhé obnovení vzhledu lokality, ale 
jde především o zajištění dobrého fungování vodních ekosystémů.“ 
Jindřich Duras z Povodí Vltavy ve své přednášce zdůraznil vztah 
hydromorfologie a dalších biologických procesů v tocích: „Bez 
obnovy přirozeného charakteru hydromorfologie koryt vodních toků 
nelze dosáhnout výskytu druhově pestrých a stabilních společen-
stev vodních organismů, která jsou základním předpokladem pro 
dosažení dobrého ekologického stavu toku a současně fungování 
intenzivních samočisticích procesů.“

Zároveň ovšem odborníci upozornili na jeden významný legislativní 
problém související s koncepcí přírodě blízkých protipovodňových 
opatření. Ten se týká zajištění dostatečného prostoru pro rozlivy při 
zvýšených průtocích, tedy získávání potřebných pozemků. Ukazuje 
se, že zde chybí zákonná úprava, díky níž se v této době stát zbytečně 
a levně zbavuje pozemků, které bude muset později draze vykupovat 
i pro protipovodňová opatření. 

„Nezastavěné nivy jsou hlavním klíčem ke zlepšení situace. Prin-

cipem všech návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření je 
umožnění častějších rozlivů do niv na nezastavěnou půdu a rozši-
řování prostoru pro koryta toků. Přestože to není lehké a je potřeba 
řešit mnoho překážek, existuje řada příkladů, že to jde a hlavně, že to 
funguje“, shrnul zásadní sdělení úterního semináře předseda sdružení 
Koalice pro řeky David Pithart. Za organizační tým ještě dodal: 
„K úspěchu semináře přispěla i otevřená komunikace mezi odborníky 
mnoha oborů. Sešli se zde zástupci několika ministerstev (MŽP, MZe, 
MMR), správců toků – Povodí, ZVHS, Akademie věd, univerzit, AOPK 
ČR a dalších institucí či neziskových organizací, ale také starostové 
obcí či projektanti.“ „Doufáme, že také v příštím roce se nám podaří 
navázat dalšími semináři na tuto slibně se rozvíjející veřejnou diskuzi 
o péči o naše vodní ekosystémy“, uzavřel David Pithart.

Koalice pro řeky je občanské sdružení, jehož hlavním posláním je 
propojovat aktivity odborných institucí, nevládních organizací, firem 
a angažovaných jednotlivců na cestě k dosažení dobrého ekologického 
stavu vodních toků, niv, mokřadních systémů i celé krajiny. Jedním 
z cílů Koalice pro řeky je zprostředkovávat příklady dobré praxe při 
navracení vodních toků k přírodě blízkému stavu a k posílení jejich 
retenční, biologické, rekreační a estetické funkce. 

Koalice pro řeky byla založena v letošním roce jako sdružení nezis-
kových organizací i jednotlivců. Její činnost je ze své podstaty mezi-
oborová. Profesně se dotýká zejména rezortů vodního hospodářství, 
ochrany přírody, zemědělství a lesnictví a zasahuje obory jako je eko-
logie, hydrologie, klimatologie, geomorfologie, hydrobiologie, pedologie, 
vodní stavby, sociologie, právo a ekonomie. Členské organizace Koalice 
jsou Arnika, program Ochrana přírody, ČSOP Trója, Daphne ČR, Gre-
enpeace, Hnutí Duha, Hnutí Duha Olomouc, o.s. Údolí Třebůvky, o.s. 
Za zdravou Planou, Unie pro řeku Moravy a Ústav pro ekopolitiku.

David Pithart
Koalice pro řeky

e-mail: david.pithart@daphne.cz
tel.: 384 706 184

Michaela Valentová
Ústav pro ekopolitiku

e-mail: Michaela.Valentova@ekopolitika.cz
tel.:224 828 257
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Závěrečný proslov – shrnutí a zastřešení příspěvků  
na semináři

Jaký problém vlastně řešíme? 
My všichni uživatelé krajiny jsme zásahy do krajiny v posledních 

zhruba 100 letech přetáhli strunu. Míra upravenosti toků, zjednodušení 
krajiny, zcelení pozemků, zhutnění půd a dalších zásahů přesáhla mez, 
se kterou se ještě krajina umí vypořádat. Povodně v posledních 14 letech 
a jejich ničivý účinek nás vedou k přesvědčení, že se něco musí změnit. 
Jistě – další zkapacitňování a opevňování koryt nebo jejich údržba jsou 
nutné a potřebné – ale jen v blízkosti zástavby a infrastruktury. Tady 
mají technická opatření své nezastupitelné místo. To, co ale musíme 
změnit, je přístup a způsob obhospodařování a využití nezastavěné 
krajiny a zejména údolních niv. Tohle je nejdůležitější! Ještě jednou: 
Nezastavěné nivy jsou hlavním klíčem ke zlepšení situace!

Proto navrhujeme, aby všude tam, kde nehrozí škody na stavbách, 
byly umožněny přirozené procesy rozlivů povodní do nivy z koryt 
o přiměřené, nikoliv předimenzované kapacitě. Mluvíme o změnách 
nebo rušení neopodstatněných úprav toků a jejich ohrázování. Mluví-
me o rozšiřování prostoru pro koryta toků zejména na úkor zemědělské 
půdy. Mluvíme o umožnění častějších rozlivů do niv na nezastavěnou 
půdu, kde voda nemůže napáchat velké škody, nebo kde dokonce 
udržuje přirozenou stabilitu. 

Uvědomujeme si, že to znamená největší změnu v naší krajině nej-
spíš od dob kolektivizace zemědělství, a je to tedy i sociální otázka. 
Uvědomujeme si, že to může znamenat například změnu ve využití 
pozemků, novou organizaci cestní sítě, přeložky některých inženýr-
ských sítí a další dopady. Také to ale znamená zmenšení délky hrází 
a počtu vodohospodářských děl, které musí vodohospodáři udržovat. 
Znamená to snížení rizik plynoucích z existence hrází a možnosti 
jejich protržení. Znamená to snížení provozních nákladů. Vodohospo-
dářské investice jsou potřebné tak jako tak. Proč by v budoucnu jejich 
podstatná část neměla být cílena tímto směrem, který považujeme 
za efektivní? Všimněte si, že jsem dosud nemluvil o ekologických 
aspektech. To je ještě navíc – řekněme přidaná hodnota? Z dnešních 
příspěvků plyne, že jsou to spíše další plnohodnotné funkce: třeba 

samočištění vody, ukládání uhlíku, zvýšení biodiverzity. Ale také třeba 
sportovní rybolov a rekreace a mnoho dalších.

Uvědomujeme si, že to nepůjde bez pozemků, dotčených jak přímo 
stavbami (a tedy nejspíš určených k výkupům), tak dotčených „pouze“ 
změnou režimu zaplavování (a tedy určených nejspíš k úhradě eko-
nomické újmy). Zajištění práv k pozemkům je běh na dlouhou trať. 
Proto si ceníme toho, že se touto problematikou začaly zabývat třeba 
i některé podniky Povodí ve svých studiích proveditelnosti. Proto 
také poukazujeme na absurditu toho, že se stát levně zbavuje svých 
pozemků, ačkoliv je bude potřebovat. Vnímáme také překážky v oblas-
ti právní úpravy, například (ale nejen) úpravě a aplikaci § 68 vodního 
zákona. Vadí nám i to, že v současné době prakticky neexistují územně 
plánovací podklady, které by vhodné plochy niv vymezily (natožpak 
kvantifikovaly plochy či objemy) a umožnily jejich hájení v podobě 
stejné, jako se připravuje pro lokality určené k akumulaci povrchových 
vod (rozumějte pro vodní nádrže). Samostatnou kapitolou a námětem 
na samostatný seminář je také problematika systému státní správy, 
kompetencí a financování vodního hospodářství jako celku a třeba 
protipovodňové ochrany jako dílčího tématu.

Z výčtu úkolů, problémů a potřeb, které jsem takto nastínil, plyne, 
že je před námi gigantické množství práce. Je to na desetiletí a potře-
bujeme k tomu i vzájemné pochopení a spolupráci. 

Jako vodař nemusím rozumět ekologii jako přírodní disciplíně, ale 
měl bych vnímat, že něco takového jako biodiverzita je hodnota a legi-
timní požadavek občana a měl bych je ctít a snažit se je naplňovat 
právě s pomocí ekologů. Právě z té šíře požadavků a nároků, které jsou 
kladeny na vodohospodáře, plyne mimořádná náročnost této profese. 
Ve vodním hospodářství krajiny se koncentruje celá řada problémů 
a témat, která by měl dobrý vodohospodář vnímat a zvládat.

Jako ekolog nemusím umět hydrauliku a hydrotechniku, ale měl 
bych chápat, že nemůžu mít všude divočinu, a že vodohospodář nese 
i právní a hmotnou zodpovědnost třeba za protipovodňovou ochranu, 
za kterou mimochodem není ohodnocen.

Slyšeli jsme dobré i špatné příklady. Na těch dobrých je vidět, že 
to JDE! Je to mnohdy složitější a dá to hodně práce. Někdy to i trvá 
dlouho, ale jde to. A ty špatné příklady berme hlavně jako zdroj 
poučení, kterým chybám se příště vyhnout. O obou je potřeba disku-
tovat a vnímat postoje partnerů. Právě k takovým účelům má sloužit 
takový seminář, jako je ten dnešní. Chceme také naše názory a postoje 
prostřednictvím obdobných akcí prezentovat široké odborné i laické 
veřejnosti a získávat pro ně podporu.

Na samý závěr chci tedy zopakovat to, co považuji za nejpodstatněj-
ší. Ke zefektivnění protipovodňové ochrany nemůže dojít bez využití 
nezastavěných niv. Nedílnou součástí tohoto konceptu je i přiměřená 
kapacita koryt toků s jejich revitalizací či renaturalizací. Realizace 
tohoto konceptu je teprve ve svém samotném zárodku, znamená mimo 
jiné i zvýšení nároků na vodohospodáře a změnu jejich přístupu. 
Nebojím se říct – historickou změnu. Výsledky se projeví za desetiletí, 
ba generace a plíživě, začít ale musíme hned. Bez ploch to ale nepůjde 
v žádném případě. Dejme prostor řekám!

Ing. Tomáš Havlíček
ATELIER FONTES, s.r.o.

Křídlovická 19, 603 00 Brno, 
havlicek@fontes.cz

Foto Jan Losenický, Arnika
Na semináři se sešli odborníci, kterým leží na srdci ochrana našeho 
vodního bohatství.

Jejich představa správy vodních zdrojů se ne vždy shoduje... ...ale je dobře, že si navzájem naslouchali. 
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Ekologická 
a vodohospodářská funkce 
malých vodních nádrží 
v lesním prostředí
Jan Šálek, Václav Tlapák

Klíčová slova
malé vodní nádrže – vodohospodářské a ekologické funkce – les 

Souhrn
Příspěvek je zaměřen na problematiku funkcí malých vodních 

nádrží (MVN) v lesním prostředí. Hlavní pozornost je věnována 
rozdělení MVN podle způsobu využití, významu MVN v lesním 
prostředí jako součásti biocenter, při zlepšování jakosti povrchových 
a podzemních vod, ochraně před velkými vodami, jako zdroje vody 
v době sucha aj. 

u

Úvod 
Malé vodní nádrže v lesích jsou neod-

dělitelnou součástí naší kulturní krajiny, 
významně se podílejí na zlepšení kvality vody 
v povodí, ochraně před velkými vodami a mají 
mimořádný význam jako základní zdroj vody 
v oblastech s malými vodními toky a řídkou 
hydrografickou sítí. Vodní nádrže v lesích 
významně přispívají k dosažení souladu 
mezi kapacitou vodních zdrojů, kvalitou vody 
a nároky všech uživatelů v rámci daného pro-
storu a času. Uspořádání a vybavení vodních 
nádrží je značně rozdílné, tomu odpovídá 
i vybavení příslušnými jednoduchými objekty, 
využívajícími ke stavbě přírodní materiály. 
Při pečlivém začlenění do lesního prostředí 
v krajině patří vodní nádrže k velmi důležitým 
krajinotvorným prvkům a jsou důležitou sou-
částí biocenter, refugii pro živočichy a rostliny. 
Malé vodní nádrže v lesích výrazně ovlivňují 
hydrologické poměry v krajině, zejména 
v souvislosti s klimatickými změnami a s tím 
souvisejícími ne zcela uspokojivými a dostup-
nými zdroji vody.

Definice MVN, důvody jejich 
budování

Malé vodní nádrže podle ČSN 75 2410 
„Malé vodní nádrže“ vymezuje objem nádrže 
po hladinu ovladatelného prostoru 2 mil. m3, 
největší hloubka nádrže u hráze nepřesahuje 
9 m.

Malé vodní nádrže se dělí z hlediska 
krajinně ekologického, provozně funkčního 
(účelového), podle tvaru a uspořádání apod. 
Z hlediska funkčního se dělí malé vodní 
nádrže na zásobní, ochranné (retenční), stabi-
lizační nádrže, upravující vlastnosti vody (čis-
ticí nádrže využívané v lesích), rybochovné 
(rybníky), hospodářské, provozní, asanační, 
rekreační, krajinotvorné a nádrže na ochranu 
biotopů apod. Podrobnější rozdělení z hledis-
ka funkčního je přehledně uspořádáno v tab. 
�. Existuje řada dalších kritérií podle polohy, 
začlenění do přírodního prostředí, podle dru-
hu chovaných ryb, způsobu napájení vodou, 
umístění vzhledem k vodnímu zdroji apod.

Většina malých vodních nádrží je poly-
funkční, plní převážně jednu funkci domi-
nantní a funkce vedlejší. Malé vodní nádrže 
jsou důležitou součástí biocenter – obr. 1. 

Malé účelové vodní nádrže v lesním prostředí významným způsobem 
ovlivňují vodní režim nejen lesů, ale i celé okolní krajiny. K význam-
ným funkcím malých vodních nádrží v lesích patří zlepšování jakosti 
vody, regulace vodního režimu v lesích a krajině, zejména v extrém-
ních podmínkách období sucha a povodňových odtoků. 

MVN nádrže mají příznivý vliv zejména na zlepšení kvality 
vody (tab. 2), zjednodušené schéma čisticích procesů je znázorněné na 
obr. 2. Zvláštní skupinu tvoří stabilizační nádrže, jejichž dominantní 
funkcí je zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností 
přitékajících znečištěných povrchových a odpadních vod. 

MVN se v lesích významně uplatňují v době sucha a při ochraně 
před velkými vodami. Regulace vodního režimu v těchto případech 
spočívá ve využití zásobního, zálohového a ovladatelného ochran-
ného (retenčního) prostoru k regulaci povrchového odtoku a hladiny 
podzemních vod v okolí nádrže. Závlahové nádrže v lesním prostředí 
jsou zdrojem vody určeným k závlaze lesních školek, rychlerostou-
cích dřevin. Vybavení závlahových nádrží je obdobné jako u běžných 
malých vodních nádrží, navíc se doplňují speciálním odběrným 
objektem, umožňujícím odběr vody pro závlahu. Při závlaze lesních 
školek postřikem nebo mikrozávlahami (lokalizovanými závlahami), 
se spojuje odběrný objekt s mobilním čerpacím zařízením (malou 

Zásobní nádrže se zásobním prostorem Ochranné (retenční) nádrže

• vodárenské (pro zásobování obcí) • suché retenční (poldry)

• závlahové (zavlažování lesních školek) • protierozní (ochrana proti erozi)

• energetické (pohon mlýnů, pil, malé VE) • dešťové různých typů

• kompenzační a zálohové • vsakovací (infiltrační)

Stabilizační nádrže Rybochovné nádrže (rybníky) 

• aerobní biologické k čištění odpad. vod • komorové rybníky

• anaerobní biologické k čištění odpad.vod • hlavní rybníky

• požární • karanténní rybníky

• napajedla Speciální účelové nádrže

• kaliště • recirkulační

• záchytné • splavovací (klauzury)

• otevřené vyhnívací na kal Rekreační nádrže

• rekultivační • přírodní koupaliště

Nádrže krajinotvorné v lesích Nádrže na ochranu biotopů apod.    

• okrasné • vodních a mokřadních živočichů

• lesní rybníčky • mokřadů a rašelinišť

Č. Druh opatření Funkce

a) Všechny druhy stabilizačních nádrží, zejména  
biologické nádrže

Úpravují a současně stabilizují fyzikální, 
chemické a biologické vlastnosti vody

b) Klasické rybníky a účelové nádrže rybničního 
typu používané v lesích

Snižují obsah nerozpuštěných látek a při 
správném hospodaření zvyšují jakost vody

c) Malé suché ochranné (retenční) nádrže 
a klasické ochranné nádrže 

Kromě cílené ochrany před velkými vodami, 
snižují obsah nerozpustných látek (NL)

d) Přírodní a umělá vodní refugia v lesích pro 
rostliny a vodní živočichy

Zvyšují jakost vody, zejména s využitím 
sedimentačních a samočisticích procesů

e) Lesní splavovací nádrže určené k plavení dřeva Využívají sedimentačního účinku na zachycení 
nerozpustných látek

f) Lesní rekreační a okrasné nádrže různých typů 
a uspořádání

Při správném provozu zvyšují jakost vody 
s využitím samočisticích procesů

Č. Druh nádrží (opatření) Funkce

a) Závlahové nádrže s dominantní závlahovou 
funkcí

Ovlivňují vlhkost mikroklimatu, umožňují 
umělou závlahu lesních školek aj.

b) Dešťové, infiltrační a akumulační nádrže Infiltrací zvyšují zásoby podzemních vod, 
příznivě ovlivňují mikroklima 

c) Přírodní a umělá vodní refugia v lesích (bio-
centrech)

Umožňují přežití živočichů a rostlin v době déle 
trvajícího sucha

d) Aktivizační a kompenzační nádrže v horních 
částech povodí

Aktivizace podzemních vod nalepšují průtoky ve 
vodních tocích

e) Lesní intervenční a zálohové nádrže v horních 
částech povodí

Nalepšují průtoky v tocích v době sucha, snižují  
obsah nerozpuštěných látek 

f) Nádrže rybniční (rybochovné) používané 
v lesích

Ovlivňují mikroklima, omezeně je možné využít 
vodu k závlaze

Tab. 1. Rozdělení malých vodních nádrží v lesích podle způsobu využití (funkce)

Tab. 2. Malé vodní nádrže a jejich funkce při zlepšení jakosti vody

Tab. 3. Využití malých vodních nádrží v době sucha
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Obr. 3. Nádrž v horní části povodí, vytvářející krajinný ráz 
Oderských vrchů

Obr. 4. Malá aktivizační nádrž v horní části povodí

Obr. 5. Malá ochranná vodní nádrž se zásobním prostorem Obr. 6. Napajedlo lesní zvěře 

Obr. 7. Nádrž na okraji lesa, sloužící ke kalištění vysoké a černé 
zvěře, se stromy pro otěr

mobilní čerpací stanicí). Závlaha rychlerostoucích dřevin se navrhuje 
brázdovým podmokem, odběr se nejčastěji navrhuje gravitační, bez 
čerpání. Způsob výpočtu zásobního prostoru závlahových nádrží 
a návrh objektů včetně závlahového zařízení uvádějí Šálek (1993, 
2001), Šálek, Kujal, Doležal (1989) aj.

Malé vodní nádrže je třeba vybavit vhodnými odběrnými a výpust-
nými objekty, umožňujícími řízené napouštění a vypouštění vody. Pro 
regulaci vodního režimu v době sucha se využívají především nádrže 
s dominantní zásobní funkcí, přehledně uvedené v tab. 3. 

Základním způsobem protipovodňové ochrany v krajině je převe-

dení maximálního množství dešťových vod infiltrací do podzemních 
vod soustavou lesnických a protierozních opatření aj. Na tato opatření 
navazuje akumulace vody v malých vodních nádržích a přírodních 
řízených mokřadech s následným využíváním akumulované vody 
k řízení vodního režimu v krajině. Přehled malých vodních nádrží, 
používaných k ochraně před velkými vodami, je uveden v tab. 4. 
U suchých ochranných nádrží (poldrů) se navrhuje malý prostor se 
stálým nadržením vody, umožňujícím přežití chráněných organizmů. 
Toho se docílí souborem biologických, lesnických a vodohospodář-
ských opatření.

Obr. 8. Požární nádrž u odvozní lesní cesty, zpevněné živicí
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Většina těchto nádrží respektuje vlastnosti lesa, krajiny, přírodní 
podmínky; způsob jejich využívání má ekologický charakter, dobře 
se začleňují do přírodního prostředí – obr. 3. Součástí těchto malých 
vodních nádrží jsou speciální, většinou drobné stavby využívající 
převážně místní materiály, které nenarušují ekologickou vyváženost 
lesa, a tím i krajiny. 

Funkce MVN
Aktivizační, kompenzační a vyrovnávací malé vodní nádrže se 

navrhují především v horních částech povodí, často mají charak-
ter „nebeských rybníků“, zásobených rozptýleným přítokem vody 
z dešťových srážek.
•	 Aktivizační nádrže využívají zásobu vody pro aktivizaci a zrovno-

měrnění odtoků a ke zvýšení zásob podzemní vody v pramenných 
oblastech povodí. Navrhují se zejména v jímacích územích pro 
zásobování pitnou a užitkovou vodou. 

•	 Kompenzační nádrže využívají zásobu vody pro zabezpečení (nalep-
šení) průtoků a ke zlepšení jakosti vody jejím naředěním v malém 
vodním toku pod nádrží. U malých vodních nádrží se k tomuto 
účelu rovněž využívá zálohový prostor nádrže.

•	 Zálohové nádrže zabezpečují pohotovou zásobu vody určenou pro 
případ havárie, selhání dodávky vody z hlavního zdroje, ale také 
jsou pohotovým zdrojem vody pro naředění kontaminovaného 
průtoku, kterým se snižuje negativní dopad havárií na jakost vody 
ve vodním toku.

•	 Retardační odvodňovací nádrže jsou určené k zachycení, úpravě 
a využití vody např. z odvodňované části lesa. Nádrže tohoto typu 
se používají ke zlepšení jakosti vody, kompenzaci nerovnoměrného 
odtoku a k vytváření zásoby vody pro různé využití.
Nádrže tohoto funkčního zaměření se kromě klasického vybavení 

výpustným objektem a bezpečnostním přelivem doplňují regulova-
telnou výpustí ovládající zálohový prostor. Příklad uspořádání malé 
aktivizační nádrže v horních částech povodí je na obr. 4. 

Protierozní, záchytné a sedimentační malé vodní nádrže v les-
ním prostředí zajišťují ochranu zájmového území před povrchovými 
smyvy, jejich zachycení, akumulaci a zneškodnění. Nádrže tohoto 
funkčního zaměření tvoří:

Obr. 1. Malá vodní nádrž v lese jako součást biocentra

Obr. 2. Zjednodušené schéma průběhu čisticích procesů v MVN

Druh opatření Způsob využití při řešení ochranných funkcí 

a) Malé vodní nádrže s dominantní ochrannou funkcí v lesích a krajinném prostředí

Ochranné (retenční) nádrže Zachycování a transformace ochranným prostorem

Protierozní nádrže Zachycování splavenin, transformace průtoku aj.

b) Malé vodní nádrže s významnou ochrannou funkcí v lesích a krajinném prostředí 

Kompenzační odvodňovací Zachycují, využívají a transformují odtok z odvodnění 

Aktivizační nádrže Akumulace a transformace povodňové vlny

Nádrže se zásobní funkcí Zachycují a využívají odtok z přívalových srážek

c) Víceúčelové malé vodní nádrže s  neovladatelným ochranným prostorem

Rybochovné a jiné účelové 
nádrže

Krátkodobá akumulace a transformace odtoku neovladatelným 
ochranným (retenčním) prostorem 

Nárazové nádrže Retardace a vyrovnání odtoku při částečné akumulaci vody v nádrži

Tab. 4. Malé lesní vodní nádrže při ochraně před velkými vodami v horních částech 
povodí

•	 Protierozní nádrže, které plní řadu protierozních funkcí, zejména 
snižují podélný sklon údolí a tím i erozní účinek vody, akumulují 
části až celé povodňové odtoky, a tím plní funkci ochrannou, zachy-
cují splaveniny, zvyšují půdní vlhkost v okolí nádrže, ovlivňují 
okolní mikroklima, a tím vytvářejí podmínky pro rozvoj vegetačního 
krytu a část vody převádějí infiltrací do podzemních vod. Výsled-
kem je zlepšení jakosti vody pod nádrží.

•	 Záchytné nádrže tvoří malé vodní nádrže určené k zachycení např. 
havarijních povrchových smyvů s možností jejich odstranění 
a likvidace. Jsou důležité na ochranu např. vodních zdrojů před 
znečištěním. Tuto funkci plní většina ochranných nádrží.

•	 Usazovací nádrže slouží k zachycení splavenin (suspendovaných 
látek) sedimentací a k jejich následnému odstranění. Navrhují se 
také na ochranu jiných zařízení (např. řízených mokřadů apod.) 
před znečištěním smyvy při přívalových srážkách. Usazovací 
nádrže se navrhují dvě, s možností krátkodobého přerušení provozu 
nezbytnému k jejich odkalení. 
Nádrže tohoto typu vyžadují rovnoměrné rozdělení přitékající 

vody po celé vtokové straně nádrže, obdobně i rovnoměrné rozdě-
lení výtoků po celé výtokové straně. Takto se docílí rovnoměrného 
proudění po celé nádrži, bez zkratových proudů. Nádrže se vybavují 
výpustným zařízením, ve zdůvodněných případech bezpečnostním 
přelivem a případně vjezdem mechanizmů při vyklízení sedimentů. 
Podrobnosti konstrukčního uspořádání uvádějí Šálek, Mika, Tresová 
(1989), Šálek (2001) aj.

Ochranné, (retenční) nádrže zachycují povodňové odtoky v ochran-
ném (retenčním) prostoru, transformují povodňové vlny a chrání 
částečně až úplně území, resp. objekty před negativními účinky 
velkých vod. Nádrže tohoto typu se budují v horních částech povodí 
(pramenných oblastech), nejčastěji zalesněných, navrhují se ve větším 
počtu vzájemně spolupracujících nádrží. Jejich význam rovněž spočí-
vá ve zvyšování zásoby podzemních vod infiltrací, zejména v období 
suchých period. Z hlediska konstrukčního uspořádání je tvoří:
•	 Suché ochranné nádrže (poldry) využívají ochranný prostor na 

zachycení části až celého objemu povodňových odtoků, snižují 
kulminaci povodňového průtoku a po průchodu povodňové vlny 
se řízeně vyprazdňují. Dno suchých ochranných nádrží se využí-
vá k lesnickým a jiným účelům (louky, výsadba rychlerostoucích 
dřevin) – obr. 5.

•	 Ochranné nádrže s přesně vymezeným ochranným prostorem trans-
formují povodňovou vlnu a po jejím průchodu řízeně vyprazdňují 

ochranný prostor až po hladinu vymezené-
ho zásobního prostoru, který je využíván 
k různým účelům v lesním hospodářství.

•	 Nárazové nádrže jsou určené k vyrovnání 
nárazových průtokových vln ve vzdálených 
profilech při řízení průtoku pod kompen-
zační nádrží apod. Vyrovnávací schopnost 
těchto nádrží se využívá k vyrovnání prů-
toku v lesním prostředí.

•	 Srážkové nádrže se využívají k zachycení 
srážkových vod z rozptýleného přítoku, 
jejich krátkodobé akumulaci a k dalšímu 
využití. Srážkový odtok je významným 
zdrojem vody se širokým spektrem dalšího 
využití.

•	 Infiltrační srážkové nádrže jsou urče-
né k infiltraci srážkových vod do půdy 
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a využívají se k obohacování zdrojů podzemních vod. Tvoří je 
mělké zatravněné deprese, průlehy, limany, umělé ploché nádrže 
umístěné v lesním prostředí. Infiltrační výtopové zdrže se využívají 
k závlaze (povodňování) lužních lesů, a takto přispívají ke snížení 
povodňové vlny, jejich navlažení, dotaci organických a minerálních 
látek a rostlinných živin.
Metody výpočtu ochranného prostoru, velikosti transformace 

povodňové vlny, způsobu uspořádání jednotlivých objektů uvádějí 
Šálek, Mika, Tresová (1989), Tlapák et al. (2008).

Nádrže na ochranu biotopů jsou účelově zaměřené na vytvoření 
specifických podmínek a příznivého prostředí pro ochranu vzácných 
biotopů, přirozených a umělých mokřadů. Tyto nádrže se doplňují 
zařízením na ochranu před difuzním znečištěním, zejména záchyt-
nými příkopy, hrázkami, infiltračními pásy, rozšířenou litorální zónou 
aj. Do této skupiny patří:
•	 Revitalizační zdrže (laguny), které jsou součástí revitalizačních 

opatření na malých vodních nádržích, vytváří se umělé laguny, 
bezodtoké deprese apod., obvykle umístěné na konci zátopy malé 
vodní nádrže. Tato zařízení jsou především určená ke krátkodobému 
přežití nižších obratlovců po dobu vypuštění vodní nádrže.

•	 Malé vodní nádrže na ochranu vodních a mokřadních biotopů tvoří 
obvykle jednoúčelové nádrže upravené podle specifických potřeb 
ochrany konkrétního biotopu, většinou vybavené speciálními 
objekty, které umožňují výměnu vody a migraci organizmů.

•	 Umělé mokřady obvykle tvoří kombinace vodních ploch a mokřadů. 
Jsou určené k regulaci vlhkostních poměrů, limitovanou regulaci 
odtoků a jsou důležitou součástí biocenter. Vodní režim těchto umě-
lých mokřadů je třeba řídit, zejména v období sucha, podrobnosti 
jsou náplní samostatného referátu.

•	 Nádrže pro chráněné živočichy a rostliny (refugia) vytvářejí opti-
mální podmínky pro jejich rozvoj, rozmnožování a možnost migra-
ce. Jejich uspořádání se řeší individuálně, podle druhu a požadavků 
chráněných organizmů.
Malé vodní nádrže na ochranu biotopů mají specifické vodní hos-

podářství, především musí mít zajištěn minimální přítok i v nejsušším 
období, aby nedošlo k poškození biotopu. Nezbytná je i jejich ochrana 
před velkými vodami a nárazovým znečištěním

Malé zemní nádrže se navrhují na konci vzdutí malých vodních 
nádrží. Jedná se rovněž o bezodtoké zemní nádrže, plnící funkci 
refugia pro přežití živočichů, kteří např. dočasně ztratili vypouštěním 
rybníka při odlovu vodní prostředí. 

Součástí MVN tohoto uspořádání jsou mokřady vybavené objekty 
na řízení vodního režimu regulačními objekty k řízení průtoku, dopl-
něné zařízením na ochranu před zanášením a znečištěním, kterými 
jsou zemní lapáky písku, usazovací nádrže apod.

Napajedla a kaliště. Malé vodní nádrže a mokřady v lesním pro-
středí plní vedle svých hlavních funkcí také vedlejší, avšak neméně 
důležité funkce pro napájení a kalištění zvěře. Tyto nádrže využívají 
místní terénní prohlubně, které jsou celoročně napájené podzemní 
vodou a dešťovými srážkami, s mírně kolísavou hladinou, zabezpe-
čují napájení, kalištění a chlazení zvěře v letním období s vysokými 
teplotami, zbavování se cizopasníků aj.

K těmto účelům se využívají zejména následující zařízení:
•	 Litorální pásma malých vodních nádrží v lese. 
•	 Infiltrační výtopové zdrže. 
•	 Dešťové nádrže různého uspořádání.
•	 Terénní deprese napájené povrchovými a podzemními vodami.
•	 Přirozené a umělé, řízené mokřady.
•	 Uměle založená kaliště, napajedla a řízené mokřady.

Napajedla pro zvěř (obr. 6) se navrhují na vhodném vodním zdroji 
tak, aby byl zajištěn alespoň minimální průtok vody. Jejich hloubka je 
proměnná od 0,5 do 1,5 m, plocha jen několik m2. Je vhodné, aby okolí 
bylo zatravněno, čímž se zamezí nežádoucímu zanášení napajedla.

Kaliště (obr. 7) tvoří malé lesní vodní nádrže a mokřady sloužící 
kalištění zvěře, svým charakterem a výsledným estetickým působením 
se odlišují od ostatních nádrží. Hladina má být mělká a navrhuje se 
blízko k úrovni terénu a okolí se osazuje vhodnou vysokokmenou 
vegetací (stromy), která slouží zvěři po kalištění k otěru. 

Požární nádrže (obr. 8) tvoří malé vodní nádrže a úzce souvisejí 
s hospodařením v lesích, využívají se nejen k ochraně před velkými 
vodami, k čištění a dočišťování odpadních vod z lesnických staveb, 
slouží jako zdroj užitkové vody, zvyšují zásoby podzemních vod, ale 
plní také velmi důležitou a v posledních suchých letech stále závažnější 
funkci zdroje vody protipožární. Jako požární nádrže mohou sloužit 
zásobní nádrže se zásobním prostorem, ochranné (retenční) nádrže, 
hospodářské nádrže, rybochovné nádrže (rybníky), nádrže krajinotvorné 
i nádrže rekreační. Podmínkou je, aby byly přístupné pro těžkou hasicí 
techniku a byly umístěny v centru chráněného lesního celku. 

Stabilizační nádrže jsou určené k řízené úpravě (změně) fyzikál-
ních, chemických a biologických vlastností vody. Při úpravě využívají 
především přírodní samočisticí procesy, probíhající ve vodním prostře-
dí. Jejich mimořádný význam spočívá v jednoduchosti, nenáročnosti 
stavebního provedení, minimálních nárocích na potřebu energie apod. 
V lesním prostředí se využívají aerobní biologické nádrže k čištění 
resp. dočištění odpadních vod malých decentralizovaných producen-
tů. Biologické nádrže, které jsou druhem stabilizačních nádrží, tvoří 
buď prvý stupeň, nebo druhý stupeň biologického čištění (dočišťovací 
nádrže). Úspěšně se využívají k dočišťování umělými způsoby vyčiště-
né odpadní vody. Blokové schéma uspořádání aerobních biologických 
nádrží, použitelných pro čištění odpadních vod malých producentů 
a rekreačních zařízení v lesním prostředí, v kombinaci s vegetační 
kořenovou čistírnou, je znázorněné na obr. 9. Podrobnosti návrhu 
uvádí Šálek, Kujal, Doležal (1989), Šálek a Tlapák (2006) aj.

Asanační nádrže se používají k asanaci území narušeného lidskou 
činností, výjimečně k zachycení a uskladnění látek poškozujících 
životní prostředí. V lesním prostředí se jedná o plochy narušené těž-
bou nerostných surovin a stavebního materiálu, jejich další využití 
např. pro účely rekreační, rybochovné, jako zdroje vody (pískoviště) 
závisí na místních podmínkách. Malé lesní vodní nádrže, které se 
budují v citlivě rekultivovaných vytěžených lomech, pískovištích, 
terénních depresích apod. Tato zařízení je možné výhodně spojit s asa-
nací různým způsobem narušených území. V řadě případů se setkává-
me s návrhem a výstavbou těchto nádrží při asanace strží, hlubokých 
výmolů apod. Asanační nádrž, určená k asanaci strže, je vybavená 
bezpečnostním přelivem a jednoduchou výpustí; většinou se počítá 
s postupným zanesením nádrže splaveninami, po úplném zazemnění 
plní tato nádrž funkci spádového stupně nebo přehrážky.

Krajinotvorné nádrže v lesním prostředí se navrhují především ke 
zlepšení jakosti vody, zvýšení okrasného a estetického účinku krajiny 
(obr. 10). Jedná se o konstrukčně a tvarově rozmanitá uspořádání 
malých vodních nádrží s různým vybavením a způsobem využití.

Okrasné nádrže tvoří víceúčelové, v krajině vhodně situované 
a upravené malé vodní nádrže plnící okrasné (estetické) účely a mno-
ho dalších funkcí, zejména zlepšování jakosti vody, možnost využití 
pro rekreační účely apod., Šálek (2003).

Rekreační nádrže se stále častěji navrhují v lesním prostředí. Jsou 
určené ke koupání a provozování vodních sportů. Mají potřebné 
vybavení sociální (WC a sprchy), restaurační zařízení, sklady lehátek, 
převlékárny, upravený přístup do vody, oddělené parkoviště, plochy 
na slunění a specifickou úpravu okolí nádrže. Častější jsou jednodušší 
alternativní řešení, spočívající ve využívání víceúčelové malé vodní 
nádrže, mimo jiné také vhodné jako přírodní koupaliště. Rekreační 
nádrže se navrhují na potocích s vodou požadované kvality, písčitým 
dnem v místě vstupu do nádrže, vhodně začleněné do lesního pro-
středí (Šálek, 2001).

Hospodářské nádrže tvoří speciální nádrže určené k plnění kon-
krétních hospodářských funkcí; do této skupiny zejména patří nádrže 
rybochovné. V lesním prostředí a vyšších polohách se nejčastěji jedná 
o polointezivní, ale i intenzívní, komerční chovy pstruha duhového. 
Uspořádání, technické vybavení a vlastní provoz rybochovných nádrží 
musí odpovídat potřebám rybníkářského hospodaření. K tomuto účelu 
je možné využít malé vodní nádrže, kde dominantní funkcí je ochrana 
před velkými vodami, kompenzace, aktivizace průtoků aj.

Dříve se často navrhovaly malé vodní nádrže určené ke splavování 
dřeva (klausury) a malé vyrovnávací nádrže využívané k energetickým 

Obr. 9. Blokové schéma využití přírodních způsobů čištění odpadních 
vod malých producentů v lesním prostředí. 1 – přívod odpadní vody, 
2 – měrné zařízení, 3 – česle, 4 – lapák písku, 5 – skládka vytěženého 
písku, 6 – usazovací nádrž, 7 – aerátory, 8 – výtok, 9 – recipient, 
10 – dočišťovací biologická nádrž
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účelům, např. ve spojení s malou vodní elek-
trárnou určenou k výrobě elektrické energie 
a zásobení elektřinou decentralizovaných 
staveb nacházejících se v lesním prostředí.

Mokřady jsou typické vysokou hladinou 
podpovrchové vody, zvláštním vodním 
režimem, poměry hydrobiologickými, speci-
fickou mokřadní faunou a flórou. V podstatě 
mokřady dělíme na přírodní a umělé. Přírodní 
(přirozené) mokřady zahrnují biotopy, které 
jsou zaplavené nebo nasycené vodou dostateč-
ně dlouho, aby se vyvinula vegetace adapto-
vaná na půdu saturovanou vodou. Pokud jsou 
mokřady vytvořeny uměle, pak mohou sloužit 
jako napajedla pro volně žijící živočichy, pro 
čištění znečištěných nebo odpadních vod, ale 
také jen pro estetiku krajiny. Nejdůležitější 
přírodní mokřady jsou chráněné Ramsarskou 
úmluvou – jedná se o mokřady mezinárodního 
významu a část se jich nachází také v lesním 
prostředí. Řada těchto mokřadů úzce souvisí 
s malými vodními nádržemi a tvoří plynulý 
přechod mezi nádrží a lesem.

Závěr 
Malé vodní nádrže obklopené lesy bývají 

často jedinou oázou klidu v intenzivně využívané krajině, příznivě 
psychicky působící na člověka. Tyto nádrže přímo esteticky zlepšují 
vzhled a nepřímo, plněním řady dalších účelových funkcí, napomáha-
jí k celkovému zlepšení a ozdravění lesa, a tím i celé krajiny. Estetické 
působení vodních ploch je jiné v bezlesém prostředí, jiné v lesním 
prostředí nebo řídce zalesněné krajině. 

Hladina vody v nádrži se navrhuje blízko k úrovni terénu, vytváří 
plynulý přechod litorálního pásma do břehového, které se přizpůso-
buje druhovému složení lesa. Nádrže se situují s ohledem na umís-
tění přírodní, resp. stavební (lesovna, hájovna, pomník, studánka) 
dominanty, kterou napomáhají vhodně zdůrazňovat (viz obr. 10). 
Vodní hladina vytváří pro architektonickou nebo přírodní dominantu 
pohledovou základnu.

Malé vodní nádrže úzce souvisejí i s hospodařením v lesích, využí-
vají se k splavování dřeva, plní funkci zdroje vody k protipožárním 
účelům, chrání před velkými vodami, využívají se k čištění a dočišťo-
vání odpadních vod z lesnických staveb, jsou zdrojem užitkové vody, 
zvyšují zásoby podzemních vod atd.

Literatura
[1] Hanák, K., Kupčák, V., Skoupil, J.,Šálek, J.,Tlapák, V, Zuna, J. Stavby pro plnění 

funkcí lesa. Praha: ČKAIT, 2008, 304 s. 
[2] Šálek, J.: Využití malých vodních nádrží k zlepšení kvality vody v krajině. In.: 

Obnova, zakládání a údržba rybníků. Hradec Králové: 1995, s. 95-99.
[3] Šálek, J.: Malé vodní nádrže v životním prostředí, Ostrava: Phare, 1996, 141 s.
[4] Šálek, J.: Ochrana rybníků a mělkých nádrží a mokřadů v zemědělské krajině před 

znečištěním smyvy z okolního území, In: Mokřady České republiky, Třeboň: 1996, 
s. 38-40

[5] Šálek, J.: Závlahové stavby.Brno: Nakladatelství VUT, 1993, 204 s.
[6] Šálek, J.: Vodní hospodářství krajiny I, Brno:FAST VUT, 1997,152 s.
[7] Šálek, J.: Význam retenčních nádrží v krajině a urbanizovaném prostředí, In: 

Aktuální problematika ŽP, Kutná Hora: 1998, s. 91 – 102
[8] Šálek, J.: Rybníky a účelové nádrže. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2001,125 s.
[9] Šálek, J. Využití malých vodních nádrží k revitalizaci krajiny a zlepšení jakosti 

vody. In: Trvale udržitelný rozvoj české krajiny, Pardubice: ČSKI, 2002
[10] Šálek, J.: Hydrologický, estetický, krajinotvorný a urbanistický význam menších 

vodohospodářských staveb. In: Vodní a odpadové hospodářství po reorganizaci 
státní správy v pohledu předpisů, hygieny a ochrany krajiny. Kutná Hora: 2003, 
s. 63 –74

[11] Šálek, J.: Možnosti samočisticích schopností malých vodních nádrží. In: Koncepce 
řešení malých vodních nádrží a mokřadů. Praha: ČSKI, 2004, 10 s. ( CD)

[12] Šálek, J., Mika, Z., Tresová, A.: Rybníky a účelové nádrže. Praha: SNTL, 1989, 
267 s.

[13] Šálek, J., Kujal, B., Doležal, P.: Rybníky a účelové nádrže- návody ke komplexnímu 
projektu. 3. vydání, Praha: SNTL, 1989, 144 s.

[14] Šálek, J., Tlapák, V.: Ekologická funkce malých vodních nádrží a řízených mokřa-
dů v lesním prostředí In: Krajina, les a lesní hospodářství. Kostelec nad Černými 
lesy: ČZU, 2009, s. 240-248,

[15] Šálek, J., Oujezdský, M., Durčák, M.: Výzkum a modelování funkcí malých vodních 
nádrží. In.: Obnova, zakládání a údržba rybníků. Hradec Králové: 1995, s. 33-37.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

V únoru pořádá ASIO putovní semináře Vodohos-
podářské chuťovky. Více na www.asio.cz

10. března ARDEC pořádá v Brně semi-
nář Hospodaření s dešťovými voda-
mi ve městech a obcích. Více na 
www.ardec.cz

Obr. 10. Krajinotvorná nádrž u pomníku 

[16] Šálek, J., Štencel, M.: Využití malých vodních nádrží a řízených mokřadů ke 
zvýšení jakosti vody v krajině. In: Voda v krajině 21. století. Krajinné inženýrství 
2005. Pardubice: ČSKI, 2005, s. 148-157,

[17] Šálek, J., Tlapák, V.: Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních 
vod. Praha: ČKAIT, 2006, 283 s.

[18] Tlapák, V., Šálek, J., Legát, V.: Voda v zemědělské krajině. (1992) Praha, Brázda, 
318 s.

prof. Ing. Jan Šálek, CSc. (autor pro korespondenci)
Vránova 96
62100 Brno

tel.: 544 525 632 
e-mail: salekj@centrum.cz

prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU

Zemědělská 1
613 00 Brno

Environmental and Water Management Functions of Small 
Ponds in the Forest Environment (Šálek, J.; Tlapák, V.)

Key words
small water tank – water management and ecological features – 
forest

This paper is aimed at problems in the ecological function of 
small water reservoirs (SWRs) in the forest environment. The main 
attention is paid to the division of small water reservoirs according 
to the way they are used, the importance of SWRs in the forest 
environment as part of biocenters, at improving the quality of sur-
face and underground waters, protection from high waters, and as 
the source of water in periods of drought, etc.
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Revitalizace toků – příspěvek 
k problematice úprav vodních toků 
(Miloslav Šlezingr)
Vydalo Vysoké učení technické v Brně – nakla-
datelství VUTIUM v roce 2010

Publikace je zaměřena na problematiku revitali-
zace vodních toků, jež byla vyvolána nevhodným 
antropogenním působením (např. nevhodnou úpravou 
v minulosti, nevhodnými zásahy v břehové zóně aj.) 
i působením přírodních sil (úpravy po povodních a jiných 
přírodních katastrofách). Základní členění vychází 
z postupného seznamování čtenáře s danou problema-
tikou. V úvodu je nastíněn celkový přístup k úpravám 
vodních toků a revitalizacím vodních toků, včetně názvo-
sloví, dále se autor zaměřuje na výčet zásadních důvodů 
revitalizací a představení možných revitalizačních 
zásahů na toku. Součástí publikace je i obsáhlý přehled 
vhodných biologických a biotechnických stabilizačních 
postupů respektujících přirozený (přirozenému stavu 
blízký) vývoj říčního koryta v podmínkách silně antro-
pogenně ovlivněné oblasti střední Evropy. 

Součástí publikace je i představení metody QBR 
(metoda posouzení současného stavu toku a jeho okolí) včetně 
ukázkové aplikace. V závěru autor obrací pozornost na problematiku 

vegetačního doprovodu vodních toků, jakožto 
nedílnou součást revitalizačních zásahů, a pro-
blematiku návrhu migračních cest pro vodní 
organismy.

Publikace je doplněna desítkami barevných 
fotografií z  realizací, schématy břehových 
opevnění, grafy, výpočtovými metodami aj. 

Kromě podrobného obsahu a vysvětlení 
vybraných použitých pojmů prezentuje obsáhlý seznam 
použité a doporučené literatury a přehledný rejstřík.

Publikace je určena všem zájemcům o danou proble-
matiku, inženýrům, technikům, studentům středních 
i vysokých škol a na 255 stranách poskytuje základní 
informaci o revitalizaci vodních toků včetně odborných 
nástaveb, určených ke stabilizaci břehů, a hydraulice 
říčních koryt.

Zájemci o zakoupení publikace se mohou obrátit 
na:
Nakladatelství VUTIUM
Antonínská 1
601 90 Brno
Tel.: 541 145 352
E-mail: vutium@ro.vubr.cz

Václav Stránský

IWA ocenila profesora Wannera

Dne 19. září 2010 obdržel 
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., 
profesor technologie vody na 
VŠCHT Praha a dlouholetý 
člen CzWA, z rukou prezidenta 
IWA Davida Garmana (Aus-
trálie) Cenu IWA za vynika-
jící služby. Předání ceny se 
uskutečnilo v rámci zahajova-
cího ceremoniálu Světového 
kongresu a výstavy o vodě 
v Montrealu. Cena je udělována 
od roku 1984 na počest Samue-
la H. Jenkinse, organizátora 
založení IWA (IAWPR) v r. 1965 
a prvního šéfredaktora časopisu 
Water Research. Touto cenou 
odměňuje IWA své členy za 
konzistentní, dlouhodobé služby poskytované asociaci a za dlouho-
letý přínos k rozvoji oboru. V dosavadní historii IWA obdrželi cenu 
takové osobnosti jak např. profesoři Mino a Matsuo z Japonska, Ives 
a Briggs z Velké Británie, Grabow z JAR, Harremoës z Dánska, Orhon 
z Turecka, Jenkins, Novotny a Bishop z USA a další.

V oficiálním oznámení udělení ceny, které prezentoval na zaha-
jovacím ceremoniálu výkonný ředitel IWA Dr. Reiter, a které bylo 
publikováno i v časopise Water 21, říjen 2010, je rozhodnutí IWA 
zdůvodněno takto: „Prof. Wanner je uznáván vědeckým společenstvím 
i v rámci IWA jako jeden z vedoucích expertů v oblasti biologického 
čištění odpadních vod, zejména v oblasti populační dynamiky aktivo-
vaného kalu. Kromě toho však patřil v uplynulých 30 letech k vůdčím 
osobnostem v organizaci činnosti IWA a řízení záležitostí asociace. 
Prof. Wanner je oceňován za dlouhou řadu úspěšných aktivit, z těch 
nejdůležitějších je nutno zmínit organizaci mezinárodní výměny 
informací založením a dlouhodobým vedením Skupiny specialistů 
pro populační dynamiku aktivovaného kalu, dvacetileté působení ve 
Skupině specialistů pro velké čistírny odpadních vod, kde se podílel 
na organizaci pravidelných konferencí ve Vídni, Budapešti a Praze 
a postupně převzal i vedení skupiny. V roce 2004 předsedal Světové 
konferenci IWA o čistírenské a vodárenské technologii v Praze. Prof. 
Wanner se významně zasloužil i o šíření myšlénky IWA v Česko-
slovensku a posléze v České republice. Dvacet pět let působil ve 
vedení Národního komitétu IAWQ/IWA a úspěšně převedl členství 
z bývalého Československa na nově vzniklou ČR. Po vzniku IWA spo-
jením tehdejších asociací IAWQ a IWSA na mezinárodní úrovni v r. 
2000 inicioval i spojení národních komitétů těchto asociací v České 
republice. V roce 2001 tak vznikl Český komitét IWA, jehož se prof. 

Wanner stal prvním předsedou a reprezentantem ČR v Governing 
Assembly. Reprezentantem ČR ve vedení IWA zůstal i po převedení 
funkcí Českého národního komitétu na nově vzniklou Asociaci pro 
vodu ČR CzWA. IWA touto cestou oceňuje trvalý zodpovědný přístup 
prof. Wannera k řešení organizačních záležitostí IWA na mezinárod-
ním poli i v ČR.“

Asociace pro vodu (CzWA) vznikla postupnou přeměnou z původ-
ní Asociace čistírenských expertů ČR. V současné době sdružuje 
odborníky a firmy prakticky ze všech oblastí vodního hospodářství, 
od biologie, analytiky vody, vodárenských a čistírenských procesů 
a zařízení až po odvodňování urbanizovaných území či zpracování 
čistírenských kalů. Členové asociace realizují své odborné zájmy v tzv. 
odborných skupinách. Asociace organizuje ročně několik odborných 
seminářů nebo konferencí určených k výměně informací. CzWA je 
i spoluvydavatelem odborného časopisu Vodní hospodářství. CzWA 
realizuje odborné zájmy svých členů v zahraničních profesních 
společností. CzWA tak působí jako národní člen za Českou republiku 
v European Water Association (EWA) i ve světové International Water 
Association (IWA). Svou odbornost i mezinárodní kontakty dává 
CzWA k dispozici i orgánům samosprávy a státní správy na úseku. 
CzWA též intenzívně spolupracuje s předními vysokoškolskými pra-
covišti v oblasti své působnosti.
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Analýza účinnosti opatření 
na ochranu půdy a vody 
v pozemkových úpravách 
při povodních roku 2009
Jana Podhrázská, Jelena Vitásková, Jana Konečná,  
Miroslav Dumbrovský

Klíčová slova
pozemkové úpravy – vodní eroze – povodně – protierozní a protipo-
vodňová opatření

Souhrn
V červnu, červenci a srpnu roku 2009 Česká republika byla po-

stižena řadou extrémních srážkových epizod, což vedlo ke zvýšení 
povrchového odtoku a podmínek pro vznik povodní. Bouřky byly 
většinou místní povahy a ovlivnily téměř celé území republiky. Tato 
skutečnost byla využita k vyhodnocení účinnosti staveb, provádě-
ných pozemkovými úpravami jako protierozní a protipovodňová 
opatření. Výsledky jsou shrnuty ve studii „Vyhodnocení účinnosti 
opatření v pozemkových úpravách v návaznosti na povodňové udá-
losti roku 2009“, která byla předložena Ústřednímu pozemkovému 
úřadu na konci roku 2009. V následujícím článku je prezentována 
metoda řešení a jako příklad je uvedena jedna z řešených oblastí 
– katastr Ořechov u Brna.

u

Úvod
Společná zařízení v pozemkových úpravách jsou opatření realizo-

vaná ve veřejném zájmu. Ve smyslu zákona o pozemkových úpravách 
(č. 139/2002 Sb.) jsou to opatření sloužící ke zlepšení životního 
prostředí, ochraně půdního fondu, zlepšení vodohospodářských 
poměrů, zajištění přístupnosti pozemků a zvýšení ekologické sta-
bility krajiny. Za téměř dvacet let novodobé historie pozemkových 
úprav tato činnost prodělala značný kvalitativní vývoj. Provádění 
pozemkových úprav se stalo významným nástrojem vedoucím 
k ochraně a tvorbě krajiny a k zachování udržitelného rozvoje 
venkovského prostoru především proto, že umožňuje jednoznačně 
vymezit vlastnické pozemky pro veřejně prospěšná opatření a stav-
by a jejich následnou realizaci (Doležal a kol., 2010). V územích 
s provedenými pozemkovými úpravami se zlepšují nejen podmínky 
pro hospodaření na zemědělské půdě, ale lze jimi i zlepšit životní 
prostředí, bezpečnost a kvalitu života místních obyvatel. K tomu 
přispívají zejména opatření na ochranu proti degradaci půdního 
fondu a zlepšení vodohospodářských poměrů prostřednictvím pro-
tierozní (PEO) a protipovodňové (PPO) ochrany území (Podhrázská 
a kol., 2009b).

Efektivitu těchto opatření lze teoreticky vypočítat podle známých 
metod a postupů (Janeček a kol., 2007). Jejich praktický význam ale 
můžeme posoudit většinou až při prověření skutečnými meteorolo-
gickými událostmi, spojenými s víceméně extrémními (srážkovými, 
povětrnostními) jevy.

Intenzivní srážky, které se nad územím ČR vyskytovaly od 22. 
června do 4. července 2009 prakticky denně, způsobily na mnoha 
místech přívalové povodně. Povodně zasáhly především menší toky 
včetně těch částí jejich povodí, kde se odtok z intenzivních příva-
lových srážek obvykle soustřeďuje na svazích do míst se sníženou 
propustností, příkopů, erozních rýh a místních vodotečí.

Příčinou povodní v loňském roce bylo především to, že meteoro-
logická situace příznivá pro vznik bouřek a extrémních srážek trvala 
neobvykle dlouho. Za posledních 63 let se během léta jednalo o vůbec 
nejdelší souvislé období východní cyklonální situace na našem území 
(Kubát a kol., 2009). 

Dominantní složkou odtoku v roce 2009 byl rychlý povrchový 
odtok. Povodně se proto vyznačovaly rychlými vzestupy a poklesy 
hladin a trvání povodňové vlny bylo řádově několik hodin. Prudké 
rozvodnění lokálních toků a dynamické účinky proudící vody (zvláště 
na svažitém území) způsobily výrazné erozní jevy doprovázené devas-
tací koryt toků, přilehlých komunikací, mostků a budov. Povodněmi 
byly nejvíce postiženy oblasti v Moravskoslezském, Olomouckém, 

Jihočeském a Ústeckém kraji. V tabulce 1 je uveden souhrnný přehled 
lokalit, kde byl vyhlášen stav nebezpečí.

Materiál a metody
Předložený příspěvek vychází z materiálů, které byly zpracovány 

na žádost Ústředního pozemkového úřadu MZe ČR do zprávy „Vyhod-
nocení účinnosti opatření v pozemkových úpravách v návaznosti na 
povodňové události roku 2009“ (Podhrázská a kol., 2009a).

Analyzované materiály:
1. Archivní materiály (kroniky obcí, zprávy z tisku, …) z období červen 

až srpen 2009.
2. Fotodokumentace poskytnutá pozemkovými úřady.
3. Informace o zásazích jednotek požární ochrany.
4. Ortofotomapy řešených území z období 2005–2008.
5. Textové a grafické podklady z dokončených pozemkových úprav.
6. Textové a grafické podklady z technických dokumentací realizova-

ných opatření.
7. Údaje o srážkách od místních amatérských pozorovatelů.
8. Zprávy povodňových komisí.
9. Údaje ČHMÚ (průběh povodní 2009, srážkové úhrny a jejich sta-

tistické zpracování ve vybraných územích).
Při úvodní formulaci metod řešení se vycházelo ze skutečnosti, že 

letní povodně v roce 2009 ovlivnily většinu území České republiky. 
I když nebyly v některých místech tak extrémní a neprobíhaly tak 
ničivě jako na severní Moravě a v jižních Čechách, srážkoodtokové 
poměry u většiny lokalit vybočovaly z normálu (Kubát a kol., 2009). 
Snahou zpracovatelů bylo shromáždit z postižených oblastí dostupné 
údaje o proběhlých srážkách v územích s řešenými a realizovanými 
opatřeními protierozního a protipovodňového charakteru a posoudit 
jejich význam při zmírnění následků extrémní srážkové činnosti.

V této souvislosti byly osloveny všechny pozemkové úřady v ČR 
s prosbou o poskytnutí informací o protierozních a protipovodňových 
opatřeních, včetně opatření multifunkčního charakteru (např. cesty 
s protierozní funkcí, prvky územního systému ekologické stability 
– ÚSES), které byly prostřednictvím komplexních pozemkových úprav 
(KPÚ) nebo jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) realizovány 
v katastrálních územích (k. ú), ve kterých se v letním období roku 
2009 vyskytly srážky vyvolávající zvýšený povrchový odtok. Výsledky 
šetření jsou uvedeny v tabulce 2 (informace z pozemkových úřadů).

Na jednotlivých lokalitách byl proveden terénní průzkum 
a z pozemkových úřadů získány projektové dokumentace k realizo-
vaným stavbám. Vzhledem k velkému množství zpracovaných údajů 
byly pro účely tohoto článku jako příklad vybrány výsledky šetření 
z k. ú. Ořechov (Pozemkový úřad Brno-venkov). Ostatní zpracovaná 
území jsou k dispozici ve zprávě Podhrázská a kol., 2009a.

Přírodní a klimatické podmínky  
v katastrálním území Ořechov

Území náleží ke dvěma geomorfologickým celkům. Severní část 
(převážně Ořechovičky) náleží k pahorkatině Brněnské vyvřeliny, 
ostatní části území s mírnou jihovýchodní expozicí náleží k Dyjsko-
svrateckému úvalu. Severní část území je výše položená, členitá, místy 
až kopcovitá a svažuje se pozvolna k jihovýchodu do mírně svažité 
až rovinaté části jižní.

Nejvýše položená místa se nacházejí v severní části v polních tratích 
„Na výhoně“ a „Vrchní lízy“ v nadmořské výšce okolo 340 m n. m. 
Nejníže položená místa jsou v hluboce zaříznutém údolí Bobravy 
v trati „Na loukách“ ve výšce 230 m n. m. a na jihu území při hranici 
k.ú. Mělčany a Bratčice ve výšce okolo 240 m n. m.

Severní kopcovitá část je tvořena kyselými horninami skupiny žul, 
které vytvářejí několik menších ostrůvků také ve střední části území 
a poměrně snadno větrají. Střední a jižní část území pokrývá mocná 
souvislá vrstva pleistocénní hlinité spraše. V údolí Bobravy byla na 
nivních nevápnitých uloženinách zjištěna nivní půda glejová, na 
uloženinách karbonátových v jižní části zájmového území vznikla 
nivní půda glejová karbonátová.

Území obce Ořechov patří do klimatického regionu teplého, mírně 
suchého. Po stránce hydrologické náleží k hlavnímu povodí řeky 
Moravy, dílčímu povodí Svratky. Na severu obtéká hospodářský 
obvod říčka Bobrava, odvádějící povrchovou vodu ze severních, pře-
vážně zalesněných a do jejího údolí ostře klesajících svahů. Západní 
hranici obtéká malý místní potůček pramenící v k. ú. Prštice, který 
pak protéká jižní částí zájmového území směrem k Bratčicím. Jeho 
korytem, které je upraveno, teče jen málo vody a jsou do něho vyús-
těny drenáže odvodňující okolní nivu. Vodní režim zdejších půd je 
charakterizován poměrně malým množstvím atmosférických srážek. 
Přírodní podmínky území jsou z hlediska hydrologické bilance nepří-
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Území
Datum vyhlášení
od do

Moravsko-
slezský

ORP Nový Jičín, Bílovec, 
Odry, Frenštát pod Radhoštěm, 
Kopřivnice

25. 6. 2009
3:30

25. 7. 2009
0:00

Olomoucký ORP Jeseník
27. 6. 2009

14:00
16. 7. 2009

0:00

Jihočeský

ORP Písek, Prachatice, Strakon-
ice, Vodňany

28. 6. 2009
10:00

10. 7. 2009
0:00

ORP Vimperk
29. 6. 2009

17:00
10. 7. 2009

0:00

Ústecký

ORP Děčín – Srbská Kamenice, 
Benešov nad Ploučnicí, Jánská, 
Dolní Habartice, Horní Habar-
tice, Kerhartice, Markvartice, 
Veselé, Merboltice, Valkeřice, 
Děčín

6. 7. 2009
16:00

14. 7. 2009
0:00

Tab. 1. Souhrnný přehled vyhlášených stavů nebezpečíznivé.  Zemědělská půda v blízkosti obce je intenzivně obdělávaná, 
vzhledem ke své úrodnosti (spraše), s poměrně úzkými osevními 
postupy a vysokým zastoupením širokořádkových plodin. Rozsáhlé 
půdní bloky dávají předpoklad k intenzivnímu odtoku v případě 
přívalových srážek a vzhledem ke způsobu hospodaření je tímto 
umožněna rozsáhlá vodní eroze. 

Hodnocení území z hlediska ohroženosti erozí a povodněmi
V dotčeném k. ú. Ořechov byla v roce 2003 dokončena KPÚ. 

Pozemkovou úpravu zpracovávaly postupně firmy Agreko a Ekos T. 
V jejím průběhu byl také schválen plán společných zařízení (PSZ). Ten 
představuje soubor opatření, která mají zabezpečit naplnění jednoho 
z hlavních cílů KPÚ. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění 
pozemků, protierozní opatření vedoucí k ochraně zemědělského půd-
ního fondu, vodohospodářská opatření (zejména opatření navrhovaná 
ke zlepšení vodních poměrů) a v neposlední řadě opatření k ochraně 
a tvorbě životního prostředí (prvky ÚSES). Navrhovaná opatření se 
vzájemně doplňují a prolínají. Prvky ÚSES mohou současně plnit 
funkci protierozní a estetickou, podobně jako dopravní síť, prvky pro-
tierozní mohou plnit mimo jiné i funkci krajinotvornou (Podhrázská 
a kol., 2009b).

V současné době lze považovat krajinu řešeného území za inten-
zivně zemědělsky využívanou, kde většinu tvoří intenzivně obhos-
podařovaná orná půda, která z hlediska ekologické stability patří 
mezi plochy výrazně nestabilní. Území bylo v minulosti postiženo 
několika povodněmi, z nichž nejničivější byla povodeň v roce 1994. 
O této události se v obci dochovaly záznamy v místní kronice, např.: 
„Dne 26. 5. 1994 se kolem 18 h zatáhlo a od západu a jihozápadu 
se přihnala bouře a trvala do 20 h. Napršelo cca 95 mm dešťových 
srážek. Dne 3. 8. 1994 začala od jihozápadu bouře z horka ve 14.45 h 

a trvala do 16 h a byla provázena krupobitím, kroupy byly až ve veli-
kosti pětikoruny. Ještě večer všude ležely kroupy. Pás krupobití nejvíce 
zasáhl Ořechovičky“.

S cílem omezit negativní účinky povodní v území, byly v rámci 
KPÚ navrženy a realizovány v lokalitě Ketmanka dva nad sebou 
umístěné zasakovací průlehy, v plánu společných zařízení označované 
jako IPN 129 a 130 (obr. 4.).
1) Průleh IPN 129 – délka: 628 m, šířka: 12,0 m, plocha: 7 449 m2 

plus část vedlejší cesty, která je pouze oseta (celkem tedy 9 109 m2). 

Pozemkový 
úřad Realizovaná opatření Efektivita

Brno -venkov V letech 2008 a 2009 v rámci KPÚ Ořechov významné 
protierozní opatření v podobě soustavy protierozních 
zatravněných mezí a průlehů.

Přesto, že stavba nebyla v době události ještě zkolaudována, opatření prokázala 
svou plnou funkčnost a zabránila v průniku přívalových vod do zastavěné části 
obce.

Hodonín K. ú. Veselí – Předměstí – po KPÚ, v roce 2008 dokončena 
stavba „Veselský rybník – Kozojídky“.

Protipovodňové opatření bylo funkční a ochránilo obec Kozojídky zadržením 
extrémní srážky s postupným odvodem vody v recipientu.

K. ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem – po JPÚ, realizace PPO 
v roce 2006 – suchá nádrž.

Protipovodňové opatření bylo funkční a ochránilo zástavbu zadržením vody 
v poldru nad zástavbou.

K. ú. Louka u Ostrohu – po JPÚ, realizace PPO a protiero-
zního (PEO) opatření v roce 2009.

Opatření pomohlo omezit škody v zastavěném území obce. Protipovodňové 
opatření zbudováno jen na 20letou vodu, opatření se ukázala nedostatečná na 
extrémní množství přívalového deště.

K. ú. Hroznová Lhota – po JPÚ, realizace v roce 2008. Funkční odvod vody příkopem a průlehy do vodoteče.

K. ú. Strážnice na Moravě – po JPÚ, realizace v r. 2008, 
polní cesta s příkopy.

Extrémní srážka a naplavení ornice způsobilo škody na vybudovaném zařízení.

Blansko Záchytný průleh v K. ú. Bačov. Plně funkční, 2. místo v soutěži „STAVBA ROKU 2008“.

Nový Jičín* Území silně postižené povodněmi (Životice, Fulnek, 
Jeseník n. Odrou). Nebyla realizována žádná PPO ani PEO.

V Životicích probíhá řízení o PÚ. V k. ú. Fulnek byla KPÚ zahájena veřejnou 
vyhláškou.

Prostějov K. ú. Želeč na Hané, Mořice, Vrchoslavice, Brodek u Kon-
ice a další.
Byly dokončeny PÚ a zrealizována prioritní PEO a PPO.

Realizovaná opatření protipovodňového, protierozního a ekologického char-
akteru zafungovala a přívalové srážky nezpůsobily škody ani na majetku obcí, 
občanů a ani na samotných realizovaných opatřeních.

Prachatice K. ú. Obora u Hracholusk – v rámci KPÚ dokončována 
realizace části společného zařízení  označené jako – „SR16“ 
s PEO. Zatravnění svahu, rekonstrukce cesty, vystavěn 
kamenný taras se žlabovkami.

Systém opatření, který bezpečně ochránil pod ním ležící nemovitost při 
letošních bleskových povodních.

Strakonice K. ú. Radčice u Vodňan – protierozní příkop. Opatření se projevila jako účinná, i když v době povodně nebyla ještě zcela 
dokončena.

Černěves u Libějovic – cesta N 15 s protierozním příkopem. Opatření se projevila jako účinná, i když nebyla ještě zcela dokončena.

Tábor** K. ú. Lejčkov – KPÚ v r. 2004 – protierozní meze a příkop. Funkční, kapacitně dostačující.

K. ú. Záhoří u Bechyně – KPÚ – ochranný kanál kolem 
obce v r. 2007 (v r. 2009 doplněn o další část).

Funkční, kapacitně dostačující.

K. ú. Prudice – KPÚ v r. 2008 – suchý poldr. Funkční, kapacitně dostačující,
naplněn na cca 65 %.

K. ú. Košín – KPÚ v r. 2008 – ochranné PEO zatravnění, 
vodní nádrže.

Funkční.

Třebíč
K. ú. Chotěbudice, Radkovice u Budče a Lomy – realizace 
PPO a PEO příkopů.

Plně funkční, prověřeny bleskovou srážkou.

Uherské 
Hradiště

K. ú. Slavkov u Uherského Brodu – poldry, cesty ve 
výstavbě.

Poldry plně funkční.
3. místo v soutěži „STAVBA ROKU 2008“.

Znojmo K. ú. Miroslavské Knínice – záchytný příkop a polní cesta 
realizovaná v r. 2009.

Zabránily rozsáhlejším škodám na majetku v intravilánu obce.
3. místo v soutěži „STAVBA ROKU 2007“.

* Informace z PÚ Nový Jičín jsou uvedeny vzhledem k tomu, že zde proběhly nejničivější povodňové události. Podle informací z PÚ N. Jičín byly zahájeny 
pozemkové úpravy v postižených katastrech.
**Informace z PÚ Tábor nebyly zpracovány, protože se nepodařilo získat potřebné materiály v termínu.

Tab. 2. Přehled realizovaných opatření – informace z pozemkových úřadů
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Obr. 1. Průleh po výstavbě (lokalita Ketmanka) Obr. 2. Průleh po srážce v červnu 2009 (lokalita Ketmanka)

Obr. 3. Záplavy v červnu 1994 v obci Ořechov

Obr. 4. Mapa realizovaných opatření KPÚ v lokalitě Ketmanka 
k 1. 8. 2009

Terénními úpravami byl vytvořen zatravněný průleh parabolického 
tvaru a 3 tůňky s maximální hloubkou 0,7 m. Hloubka průlehu je 
0,5 m. Podél průlehu byla vysázena doprovodná zeleň: 99 stromů 
a 204 keřů.

2) Průleh IPN 130 – délka: 647 m, šířka: 8,0 m, plocha: 5 174 m2.
Vznikl zatravněný průleh parabolického tvaru, kde kubatura výko-

pu je rovna kubatuře násypu (přesun zeminy cca 610 m3). Hloubka 
průlehu je 0,4 m. Podél bylo vysazeno 86 stromů a 296 keřů.

Dále byly v lokalitě Ketmanka realizovány větrolamy IPN 2 a IPN 
30 podél polních cest.

Výpočet účinnosti realizovaných průlehů IPN 129 a 130
V realizačním projektu PEO a PPO byly uvažovány hodnoty 

maximálních 1denních srážkových úhrnů podle stanice Ivančice 
– tab. 3.

Metodou CN křivek (Janeček a kol., 2007) byly vypočítány násle-
dující hodnoty objemu odtoku:

Stoletý objem přímého odtoku činí v povodí OpH100 = 17 028 m3.
Pětiletý objem přímého odtoku činí v povodí OpH5 = 5 449 m3.
Dvouletý objem přímého odtoku činí v povodí OpH2 = 2 282 m3.
Objem zadržené vody v  IPN 129 a 130 byl vypočítán na 3 113,65 m3.

Výsledky a diskuse
Údaje o přívalové srážce, která postihla území v červnu 2009, se 

podařilo získat z amatérské srážkoměrné stanice provozované v Oře-
chově. Dne 20. 6. 2009 zde spadly srážky, které měly za výsledek zvý-
šený povrchový odtok provázený erozním smyvem z orné půdy oseté 
převážně širokořádkovými plodinami. Jejich úhrn naměřený místním 
pozorovatelem činil 33,3 mm, což koresponduje se srážkami namě-
řenými v nejbližší srážkoměrné stanici Moravské Bránice (vzdálené 
6,2 km). V tabulkách 4 až 6 jsou uvedeny údaje z této stanice.

Podle naměřených údajů ze srážkoměrné stanice Moravské Bránice 
byly nejvyšší hodnoty srážek naměřeny v červnu. Tyto hodnoty se 
blížily srážce s periodou opakování 5 let. Z tabulek je zřejmé, že i další 
měsíc – červenec – byl provázen poměrně častými srážkami.

Záchytné protipovodňové průlehy byly dimenzovány na bezpečné 
zachycení dvouleté srážky. Jejich účinnost byla sestavena do tabulky 7.

Při srážce 20. 6. 2009 zachytily průlehy v Ořechově celý objem 
přímého odtoku z lokality Ketmanka. Při extrémní srážce 26. 6. 1994 
by teoreticky bývaly zachytily 21 % objemu, při 100leté srážce 18 % 
objemu odtoku.

Na základě zpracování získaných údajů lze tedy konstatovat, že prů-
lehy plní svoji funkci při srážkách s nižší dobou opakování,čímž plní 
svůj význam prvků protierozní ochrany( jsou navrhované zejména 
k omezení rizik vodní eroze). Zároveň podporují retenční schopnosti 
krajiny, zabraňují smyvu půdy do zastavěného území, k čemuž by 
podle místních obyvatel došlo při letošním průběhu léta a jeho mete-
orologických charakteristik. Aby mohly tato prvky sloužit k K ochraně 
intravilánu jako protipovodňová opatření, musely by být navržena tak, 
aby zachytily odtoky ze srážek s dobou opakování N 100.

Vybrané obr. 1–3 dokumentují situaci v k. ú. Ořechov.

Závěr
V minulosti se vyskytla v ČR celá řada lokálních povodní, jejichž 

doba opakování v dané lokalitě byla hodnocena vyšší než 100letá 
a které v postižených oblastech způsobily značné škody. Výjimečnost 
povodňové situace v červnu 2009 spočívala v tom, že trvala poměrně 
dlouhou dobu a silnými srážkami s následnými přívalovými povod-
němi bylo postiženo větší množství lokalit. Ze získaných informací 
je zřejmé, že systematická evidence místních přívalových povodní 
je nedokonalá. Část přívalových povodní nebyla s ohledem na jejich 
lokálnost srážkoměrnou nebo vodoměrnou sítí vůbec podchycena.

Prevence proti přívalovým povodním je velmi obtížná právě proto, 
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že mohou nastat téměř kdekoliv. Podle zprávy ČHMÚ (Kubát a kol., 
2009) není reálné zcela spoléhat na opatření vedoucí ke zvýšení 
retenční účinnosti krajiny. Hydrologické hodnocení povodní v červnu 
2009 ukázalo, že retenční schopnosti krajiny v nejvíce zasažených 
povodích (zejména na Novojičínsku) nejsou nikterak špatné, přesto 
však nemohou při enormně intenzivních srážkách zachytit veškerá 
odtoková množství. Ze zkušeností z těchto událostí vyplývá, že je 
nutno ke každému území přistupovat individuálně a citlivě posuzovat 
jeho možnosti a limity vzhledem k plánování investic do opatření 
technické povahy a do opatření blízkých přírodě.

Ze všech údajů zpracovaných podrobně z lokalit uvedených 
v tabulce 2 vyplývá, že z pohledu pozemkových úprav není ekono-
micky efektivní ani ekologicky přijatelné budovat opatření v ploše 
povodí natolik kapacitní, aby pobrala kulminační průtoky způsobené 
extrémními lokálními srážkami N100, popř. vyššími.

Zkušenosti z lokálních povodní vyvolaných srážkami o nižších úhr-
nech, které byly analyzovány v materiálech předložených pozemkový-
mi úřady, ukazují, že protierozní a protipovodňová opatření realizova-
ná pozemkovými úpravami mohou mít významný podíl na snižování 
jejich ničivých účinků, zejména v omezení přísunu sedimentů do 
vodotečí a do zastavěného území. K přímé ochraně intravilánu je však 
žádoucí navrhovat opatření dostatečně kapacitní a zejména dbát na 
kvalitu jejich technického řešení. Důležité je i zabezpečení stávajících 
objektů a konstrukcí před dynamickými účinky vody.

Z hlediska prevence je velmi důležité zvažovat při tvorbě rozvojo-
vých plánů obcí zejména vhodnost výběru území určených k zástavbě. 
Velmi často jsou tato území navrhována právě v místech soustředě-
ného odtoku povrchové vody v patě svažitého území nebo v místech, 
kde omezují kapacitu stávajících vodotečí apod.

Lokální protipovodňová opatření lze empiricky jen obtížně zdů-
vodňovat právě pro nedostatek dokladovatelných informací o před-
chozích škodách. Vyplývá to i ze zpráv, které se zabývaly povodněmi 
v ČR, kde se uvádí absence jednotné metodiky pro odhad a centrální 
evidenci škod způsobených povodněmi. Proto by tato opatření měla 
být navrhována jako opatření preventivní, na základě hydrologických 
podkladů a vyhodnocení možných rizik.

V územích, která se šetřila (viz tab. 2), byly vesměs dobře a kom-
plexně řešeny PSZ a v jejich rámci i protierozní a protipovodňová 
opatření. Z návrhu však byla většinou realizována pouze jejich část.

Opatření a stavby v PSZ jsou navrhovány vždy v určitém systému 
a je žádoucí tento systém respektovat a realizovat jako celek (Stří-
tecký a kol., 2010). Současná praxe však ukazuje, že mnohdy bývají 
realizovány jen určité prvky tohoto systému, které se jeví (a opodstat-
něně) v současné době jako nejpotřebnější. Většinou jsou to opatření 
technického charakteru, sloužící jako ochrana zastavěného území 
před účinky přívalových srážek a opatření ke zpřístupnění pozemků. 
Pokud však nedochází k dokončení plánovaných opatření, může se 
účinnost realizovaných snižovat, např. vlivem zanášení produkty 
eroze, absencí podpůrných opatření apod. Teprve realizací všech 
opatření navržených v PSZ bude pozemková úprava plnit všechny 
funkce, jak jí ukládá zákon č. 139/2002 Sb.

Seznam použitých zkratek:
JPÚ – jednoduchá pozemková úprava
KPÚ – komplexní pozemková úprava
PEO – protierozní ochrana
PPO – protipovodňová ochrana
PSZ – plán společných zařízení
ORP – obce s rozšířenou pravomocí

Poděkování: Článek vznikl za podpory řešení projektu QI92A012, 
VZ MZe 0002704902 a s přispěním Ústředního pozemkového úřadu 
MZe ČR
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N (let) 2 5 10 100

Srážkový úhrn (mm) 36,4 53,4 64,4 100,8

Tab. 3. Maximální 1denní srážkové úhrny s pravděpodobností opa-
kování za N let pro stanici Ivančice

Datum Denní srážkové 
úhrny (mm)

20. 6. 2009 33,9
21. 6. 2009 0,5

22. 6. 2009 0

23. 6. 2009 9,8

24. 6. 2009 9,4

25. 6. 2009 14,6

26. 6. 2009 0

27. 6. 2009 0,7

28. 6. 2009 0,5

29. 6. 2009 16,6

30. 6. 2009 2,2

1.7. 2009 0

2. 7. 2009 0

3. 7. 2009 0

4. 7. 2009 17

Datum Denní srážkové 
úhrny (mm)

5. 7. 2009 0,9

6. 7. 2009 0

7. 7. 2009 21

8. 7. 2009 6

9. 7. 2009 6

10. 7. 2009 0,6

11. 7. 2009 0,3

12. 7. 2009 0,1

13. 7. 2009 0

14. 7. 2009 0

15. 7. 2009 0

16. 7. 2009 30,5
17. 7. 2009 0

18. 7. 2009 0

19. 7. 2009 33,6

Tab. 4. Denní srážkové úhrny (mm) – Moravské Bránice

Období VI VII VIII léto

Měs. maxima (mm) 33,9 33,6 6,9 33,9

Doba opakování max. měs. srážek 5,3 5,3 1,1 2,1

Tab. 5. Základní srážkové charakteristiky (stanice Moravské Brá-
nice, r. 2009)

N (let) VI VII VIII léto

2 19,7 19,9 20 33,2

5 33 32,9 37,1 48,5

10 43,4 42,9 51,2 59,6

20 54,2 53,3 66,7 71

50 69,7 68,1 90 87,2

100 82,2 80,2 109,9 100,3

200 95,9 93,1 131,8 114,4

500 115,6 111,7 164,4 134,5

Tab. 6. Hodnoty maximální srážky pro různé N-letosti (mm) – Morav-
ské Bránice v období 1963–2009

Srážka
Kulminační 

průtok
Qph (m3·s-�)

Objem 
odtoku

Oph (m3)

Retenční ob-
jem průlehů 

(m3)

Účinnost
(%)

100letá
1,4 17 028 18

(100,8 mm)

5letá
0,4 5 449 57

(53,4 mm)

2letá
0,2 2 282 3 114 136

(36,4 mm)

26. května 1994
1,2 14 695 21

(92 mm)

20. června 2009
0,1 1 807 172

(33,3 mm)

Tab. 7. Hodnocení účinnosti opatření realizovaných pozemkovými 
úpravami
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odtoku. Metodika. Brno : VÚMOP, v.v.i. 96 s. ISBN 978-80-904027-7-5.
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Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném 
znění.

48vh 1/2011



Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (adresa pro korespondenci)
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

oddělení pozemkových úprav
Lidická 25/27

657 20 Brno
e-mail: podhrazska@vumopbrno.cz

tel.: 737 879 678

Ing. Jelena Vitásková, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně

Ing. Jana Konečná
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

oddělení pozemkových úprav

doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.
VUT FAST Brno, ústav vodního hospodářství krajiny 

Analysis of efficiency of soil and water protection measures 
in land consolidation during the floods 2009 (Podhrázská, 
J.; Vitásková, J.; Konečná, J.; Dumbrovský, M.)

Key words
land consolidation – floods – soil erosion – erosion control mea-
sures – flood protection measures

In June, July and August of 2009 the Czech Republic was suffered 
by series of extreme precipitation episodes, which resulted in in-
creased surface runoff and flood conditions. Thunderstorms were 
mostly local in nature and affected almost the whole territory of 
the republic. That fact was used to evaluate the effects of buildings, 
carried out by the land consolidation as erosion control and flood 
control measures. It resulted in a study “Evaluation of measures 
effectiveness in land following the 2009 flood events”, which was 
submitted to the Central Land Office at the end of the year.

In the following article is presented a study method and as 
an example is shown one of the treated areas – the cadastre 
Ořechov u Brna.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Atlas krajiny České republiky
Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo v roce 

2010 rozsáhlé kartografické dílo Atlas krajiny České republiky (AK 
ČR). Na základě veřejné obchodní soutěže byl v roce 2003 vybrán jako 
zhotovitel atlasu Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okras-
né zahradnictví, který měl sjednánu spolupráci na AK ČR s dalšími 
institucemi, zejména Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou 
geologickou službou, Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou 
a Palackého univerzitou. Vzorem pro AK ČR byl atlas krajiny Sloven-
ské republiky vydaný v roce 2002.

Atlas krajiny České republiky je nejrozsáhlejším 
dosud vydaným národním atlasovým dílem. Je 
v něm zobrazeno 1 137 číslovaných objektů (celkem 
1 673 prvků) na 332 stranách. Atlas má jako hlavní 
měřítko 1 : 500 000 a odpovídá tomu velikost mapo-
vého rámu (dvoustrany) 610 x 1014 mm. Hlavní 
obsah AK ČR tvoří 906 map. Kromě map je v AK 
ČR dalších 767 nemapových prvků (grafy, tabulky, 
fotografie, schémata, kresby atd.).

Obsah atlasu je rozdělen do 8 samostatných kapi-
tol, které postupně na sebe navazují.

První oddíl Krajina – předmět studia (str. 26–52,) je úvodní. Její 
obsah je rozdělen do 2 částí: 

1.1. Pojetí krajiny jako scenérie, geosystému, životního prostředí 
atd. (jedna mapa a osm výřezů z map, 12 blokdiagramů), 

1.2. Historické a současné dokumenty o krajině (24 převážně his-
torických map a 96 výřezů z těchto map), které dokládají, jak byla 
kartograficky znázorňována krajina na území nynější ČR od dávné 
minulosti po současnost. 

Předmětem 2. oddílu je Geografická poloha (str. 53–72). V 27 ma-
pách a kartogramech jsou zobrazeny přehledné geografické podmínky 
světa a Evropy a geografická poloha České republiky. 

Ve 3. oddílu Historická krajina (str. 73–96) jsou kartografická 
znázornění formování státu a správy území (3.1.) a procesů změn 
krajiny (3.2.), jakož i využívání krajiny (3.3.) na území nynější ČR od 
12. století až po současnost. V poslední části 3.4. tohoto oddílu jsou 
zdokumentována historická přírodní rizika, tj. zemětřesení, povod-
ně, sesuvy půdy a důlní nehody. Celkem oddíl obsahuje 118 map, 
33 ukázek map a 9 grafů.

Poměrně rozsáhlým a významným je oddíl 4. Přírodní krajina 
(str. 97–156). Bylo do něho bylo zařazeno 211 map včetně kartogramů 
a 14 grafů. Jeho obsah je rozdělen do osmi pododdílů, což s výjimkou 
první a osmé části odpovídá obvyklému dělení na jednotlivé fyzic-
kogeografické sféry počínaje od atmosféry až po biosféru. Navíc jsou 
v pododdíle 4.1. mapy znázorňující energetické podmínky a zdroje 
krajiny a v závěrečné části 4.8. typy přírodní krajiny.

V oddíle 5. Současná krajina (strana 157–200) je 123 map a kar-
togramů, dále 12 výřezů z map, 72 grafů a 12 snímků pořízených 
z družic. Jsou v něm zobrazeny převážně údaje o obyvatelstvu, 
osídlení a hospodářské činnosti, které bývají uváděny v atlasech oby-
vatelstva nebo ze sčítání lidu, domů a bytů. Kromě toho významné 

informace z tohoto oboru jsou již v části 3.2. a 3.3. atlasu. Některé 
z map tohoto oddílu však nemohou obsáhnout vyčerpávajícím způ-
sobem nynější informace o současném stavu krajiny. 

Předmětem 6. oddílu Krajina jako dědictví (strana 201–256) je v pr-
vé řadě detailní kartografické znázornění různých způsobů ochrany 
přírody a krajiny včetně přírodních výtvorů (6.1.), jakož i památek 
(6.2.) na území ČR. V závěrečné části 6.3. tohoto oddílu je v šesti 
mapách zobrazena krajina z hlediska přírodní a kulturní významnosti. 
Tato tematika je zachycena na 128 mapách, 3 grafech, 34 tabulkách 
a 131 fotografiích.

Nejrozsáhlejší a počtem map nejobjemnější je oddíl 
7. Krajina jako prostor pro společnost (str. 257–320), 
v němž je 290 map, dále 68 grafů a 16 fotografií. 
Z hlediska celkového počtu 381 map a dalších gra-
fických příloh je tento 7. oddíl nejrozsáhlejší, neboť 
ve druhém největším 4. oddíle je těchto grafických 
zobrazení celkem 351. V první část 7.1. se zabývá 
přírodními a antropogenními riziky (zemětřesením, 
sesuvy, extremními atmosférickými jevy a povod-
němi) na území ČR a jejich kartografickým zobra-
zením. Další, rozsáhlejší část 7.2. se detailně věnuje 
znázornění stavu životního prostředí ve 112 mapách 

a 6 výřezech. V části 7.3. jsou hodnoceny limity a potenciály krajiny 
z hlediska rekreačního a hospodářského využití, dále ochrany přírody 
a vodních zdrojů, jakož i vlivů globálních změn klimatu.

Do závěrečného 8. oddílu Krajina v umění bylo zařazeno 44 repro-
dukcí obrazů české a moravské krajiny.

V jednotlivých oddílech AK ČR jsou obsaženy různé tématické 
mapy, které mohou být cenným zdrojem informací i pro vodní hos-
podářství a s ním související obory životního prostředí. Nejvíce těchto 
map je v oddíle 4. Přírodní krajina, a to v pododdíle 4.5. Vodstvo, 
který tvoří 27 hydrologických, hydrogeografických, hydrochemických 
a hydrogeologických map, jakož i v oddíle 7. Krajina jako prostor pro 
společnost, zejména v jeho části 7.2. Kvalita životního prostředí a 7.3. 
Limity a potenciály krajiny. K zajímavému obsahu AK ČR náleží také 
četné fotografie vodních útvarů a děl na území celé České republiky. 

Na atlase krajiny České republiky, které je rozsáhlým moderním 
mapovým dílem, spolupracovalo 133 institucí, 356 autorů map, 66 auto-
rů fotografií, dále odborně spolupracovalo 56 specialistů, 19 odborníků 
působilo v oblasti geoinformatiky a kartografie. Jednotlivé pododdíly 
posuzovalo 24 oponentů. Kartografické dílo bylo vypracováno v rámci 
projektů SK 600/1/03 Atlas krajiny ČR a MSM 6293359101 Výzkum 
zdrojů a indikátorů biodiverzity kulturní krajiny v kontextu dynamiky 
její fragmentace a za finanční podpory Ministerstva životního prostředí 
ČR a Státního fondu životního prostředí ČR.

Hubert Kříž

Poznámka redakce: O podrobnější informace o nákladu a distribu-
ci se mohou zájemci obrátit na odbor vnějších vztahů Ministerstva 
životního prostředí České republiky – Martina.Vicarova@mzp.cz.
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Změna předsednictví v MKOL

Po třech letech německého předsednictví převzala Česká republika od 
1. ledna 2011 předsednictví v Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (MKOL). 
Novým prezidentem MKOL se stal pan RNDr. Pavel 
Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hos-
podářství Ministerstva zemědělství ČR.

Dne 14. ledna 2011 se v Magdeburku uskuteč-
nilo oficiální předání předsednictví. Zúčastnili se 
ho odstupující (pan Dr. Fritz Holzwarth) a nový 
prezident, vedoucí delegací a jejich zástupci, před-
sedové pracovních skupin a pracovníci sekretariátu 
MKOL. 

Předání předsednictví bylo využito k bilanci 
uplynulých tří let. Nejvýznamnějším výsledkem 
činnosti MKOL byla příprava návrhu, jeho projed-
nání s veřejností v rámci Mezinárodních labských 
fór a v prosinci 2009 zveřejnění konečné verze 
Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe. V srp-
nu 2009 byla zveřejněna Druhá zpráva o plnění 
Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe 
v letech 2006–2008 a v říjnu 2010 Závěrečná zpráva k Akčnímu programu 
Labe 1996–2010. Byly zahájeny práce v oblasti managementu sedimentů, 
údržby povrchových vod využívaných pro plavební účely a managementu 
množství vod. Dohodl se časový a pracovní plán a byla připravena koncepce 
implementace Povodňové směrnice v povodí Labe na mezinárodní úrovni. 
Podařilo se výrazně snížit koncentrace haloetherů v Labi. Pokračovaly prá-

ce zabývající se statistikou malých průtoků. Byla zpracována nová verze 
Poplachového modelu Labe. Uskutečnilo se pět testování Mezinárodního 
varovného a poplachového plánu Labe a dvě pracovní setkání jeho provo-
zovatelů. MKOL se podílela na přípravě Magdeburských seminářů 2008 
v Magdeburku a 2010 v Teplicích. Dne 8. října 2010 oslavila v Drážďanech 
společně s takřka 120 hosty 20 let své existence.

V rámci výhledu do budoucnosti byly formulovány priority další činnosti. 
Patří k nim především vyhodnocení plnění úkolů z prvního Mezinárodního 
plánu oblasti povodí Labe, především posouzení míry dosažení konkrétně 
formulovaných cílů pro průchodnost vodních toků pro ryby a jiné vodní 
organizmy a pro snížení zatížení živinami a jinými znečisťujícími látkami. 

Práce v oblasti managementu sedimentů, údržby 
povrchových vod využívaných pro plavební účely 
a managementu množství vod by měly vyústit do 
pokud možno konkrétních doporučení pro další 
společný česko-německý postup v povodí Labe. 
V srpnu 2012 bude zveřejněna třetí priorita, která 
bude současně i závěrečnou zprávou o plnění 
Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe. 
Bude pokračovat koordinace implementace Povod-
ňové směrnice na mezinárodní úrovni. Poplachový 
model Labe bude rozšířen o přítoky Vltavu a Sálu 
a počítá se i s novelizací Mezinárodního varovného 
a poplachového plánu Labe.

Sekretariát MKOL připravil u příležitosti pravidel-
ného střídání předsednictví chronologický přehled 
nejdůležitějších výsledků činnosti MKOL v letech 
2008–2010. Přehled je k dispozici i na internetových 
stránkách MKOL (www.ikse-mkol.org).

Slavomír Vosika
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)

vosika@ikse-mkol.org

Zleva: P. Punčochář, prezident MKOL od 
roku 2011, F. Holzwarth, prezident MKOL 
v letech 2008–2010. Foto: M. Lühr / MKOL

Poldr na místě mokřadu 

V katastrálním území obce Ostopovice (okres Brno-venkov) byl upro-
střed polí malý mokřad, což je významný biotop a krajinný prvek (trvale 
zamokřená půda se specifickou vegetací a živočichy). Mokřad vznikl 
přirozenými procesy na dně bývalého rybníčku vybudovaného v tomto 
místě v roce 1968, který postupně zanikl v důsledku nedostatečného 
přítoku vody do jeho prostoru.

Mokřad byl napájen vodou z pramínku (obr. 1), jehož vydatnost i běž-
ně kolísá v rozmezí od 0,03–0,10 l.s-1 a jen výjimečně a krátkodobě po 
extrémně vydatných deštích dosahuje hodnot kolem 0,50 l.s-1. Tento malý 
puklinový pramen se nachází na rozhraní mezi brněnskou vyvřelinou 
a neogenními sedimenty. Velikost jeho infiltrační oblasti je velmi malá. 
Voda z pramínku přitékala do horní části mokřadu, v němž byly jen 
místy malé tůňky zaplněné vodou (na obr. 2 celkový pohled na mokřad), 
a to i po vydatných deštích. V mokřadu se voda spotřebovala na evapo-
transpiraci a zčásti se vsakovala do propustných neogenních pískovců 
v podloží, takže v jeho dolní části bylo sucho. Koryto původního potůčku, 
který kdysi přitékal do Leskavy (pravostranný přítok Svratky) bylo pod 
mokřadem trvale suché. 

V místě bývalého mokřadu byla vybudována malá vodní nádrž, jejíž 
prostor je jen zčásti zaplněn vodou a nikdy v budoucnosti se určitě vodou 
úplně nenaplní (obr. 3). Hráz, výpustní zařízení a bezpečnostní přeliv 
jsou nadměrně velké (mohutné), což ani zdaleka neodpovídá hydrologic-
kým podmínkám malého povodí nádrže (0,43 km2). Stavba nádrže byla 
financována z rozpočtu obce a z kapitoly 4.3 Mokřady a vodní plochy 

Operačního programu MŽP ČR, tj. fondů Evropské unie, které se ovšem 
mají vynakládat s jistotou, že budou vydány se stanoveným výsledkem, 
což v tomto případě mělo být vytvoření malé vodní nádrže, nikoliv však 
téměř suché nádrže-poldru na místě bývalého mokřadu. 

Při přípravě stavby rybníčku nebyla respektována vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 432 z r. 2001 o požadovaných hydrologických údajích při 
stavbě vodního díla. V případě, že by nebyla tato vyhláška ignorována 
a potřebné hydrologické údaje od ČHMÚ vyžádány, pak by se zjistilo, že 
zdroj vody není dostatečný a rybníček by buďto nebyl vůbec vytvořen pro 
nedostatek vody, anebo by byl podstatně menší, a tím i levnější. V sou-
časnosti není také dodržován požadavek Ministerstva životního prostředí 
(Věstník MŽP ČR č. 5, 1998) o zůstatkových průtocích vody pod vodními 
nádržemi, protože pod rybníčkem trvale žádná voda neteče. 

Vybudovaný malý rybníček nemá prakticky žádný vodohospodářský 
význam, a to jak z hlediska protipovodňové ochrany (jakékoliv škody, které 
by mohla způsobit povodeň v maličkém povodí, nehrozí) či případného 
zdroje vody. Několik desítek let žádná voda v korytě někdejšího potůčku 
netekla a ani v současnosti neteče. Jeho význam pro přírodu je spíše zápor-
ný, neboť bylo zničeno místní prostředí (biotop), které splňovalo nároky 
charakteristické pro některé druhy mokřadních rostlin a živočichů. Rovněž 
význam rybníčku pro rekreační účely je velmi malý v důsledku malého 
množství a silně znečištěné vody, které je v něm obsažena. 

doc. RNDr. Hubert Kříž, DrSc.
hubkriz@brno.cas.cz 
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